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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 منكر از ينه و معروفامربه ترك بودن رهيصغ اي رهيكب
 ترك كه بود نيا شد، واقع موردبحث منكر ينه و معروفامربه حكم تيفيك بحث در كه يمطلب نيازدهمي
 طرح ياصل بحث و ميكرد عرض را يمقدمات ما است؛ صغائر از اي و است كبائر از منكر، از ينه و معروفامربه
 به كه ييخو يآقا برخالف ميدار قبول ره،يكب و رهيصغ به را يمعاص كردن ميتقس ما گريد طرف از و بود مسئله
 رهيكب و رهيصغ به ميتقس ،ينسب رهيكب و رهيصغ به ،يمعاص ميتقس بر عالوه ما كه بردند سؤال ريز را ميتقس نيا ينحو
 .ميدار قبول هم را مطلق

 رهيكب و رهيصغ مطلق و ينسب مفهوم
 توانديم است، رهيصغ كه يگناه هر معنا كي به دارد مطلق و ينسب مفهوم دو رهيكب و رهيصغ كه ميكرد عرض

 .ميدار ينسب يهارهيكب و رهيصغ ما كه معنا كي نيا باشد رهيكب خودش از ترنييپا به نسبت
 يمعاص از يگروه كه ميقائل هم را شدهتفكيك و شده يمرزبند رهيكب و رهيصغ دوم اصطالح ما ن،يا بر عالوه اما 
 بلكه شودينم عوض سه،يمقا با هااين وصف و روديم كبائر فهرست در گريد يگروه و روديم صغائر فهرست در

 باهم را هااين همه يوقت گرچه ره،يكب اي است رهيصغ اي سهيمقا بدون يعني دارد؛ اسيق بدون و ثابت گاهيجا هركدام
 .شود رهيكب يگريد اي و بشود رهيصغ يكي نسبت، ريتغا با است ممكن د،يبسنج

 ترك اي حرام فعل از اعم نيا است؛ رهيكب و رهيصغ يمعاص مييگويم يوقت كه ميكرد عرض را نيا هم قبل هفته
 ارتكاب به آورديم را كبائر فهرست ات،يروا در يوقت كه ميآورد نهيقر هم اتيروا از كه طورهمان است، واجب

 عام يمعنا به نجايا در تيمعص لذا و دارد قرار هاآن از يبخش در هم واجبات ترك بلكه ندارد اختصاص محرمات،
 .است الواجب ترك او الحرام فعل از اعم است
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 بحث در موجود وجوه
 منكر، از ينه و معروفامربه ترك كه شوديم طرح سؤال نيا آنگاه ميريبپذ را مفروض اصل و مقدمه چند نيا اگر
 يليتفص كه ميبرس يسوم وجه كي به احتماالً و كرد طرح وجه دو توانيم نجايا ره؟يكب اي است رهيصغ تيمعص
 باشد؛يم

 فهرست در نكهيا يبرا چرا؟. ستين كبائر از منكر، از ينه و معروفامربه ترك نيا مييبگو كه است نيا وجه كي
 همان در معروف فعل ابواب همان در اتيروا نيا. ندارد قرار تيمعص نيا است شمرده را رهيكب يمعاص كه ياتيروا
 اتيروا در امام كه دارد باب چند كه ديكن مراجعه ديتوانيم كه است منكر از ينه و معروفامربه كتاب در چهارم جلد

 ده،يرس مورد هشت هفت، به كه ياتيروا تا كردند اشاره مورد سه دو، به كه ياتيروا از اند،شمرده را كبائر مختلف
 .شود يبررس ديبا خود يجا در كه ستين معتبر هم يبعض و است معتبر هاآن از يبعض كه باشد هم شتريب ديشا

 اول وجه
 يخبر فهرست نيا در دينيبيم د،يبكن مراجعه اتيروا نيا در شما كه را كبائر فهرست نيا كه است نيا ،اول وجه

 از مورد چند و هست آنجا در گريد موارد ترك و زكات ترك كهدرحالي ستين منكر از ينه و معروفامربه ترك از
 در منكر از ينه و معروفامربه ترك يول است، آمده آنجا كبائر عنوانبه ،هاآن كردن ترك كه دارد وجود واجبات نيا

 .كند اقامه يكس است ممكن كه است ليدل كي نيا ستين هااين

 ليدل بودنن تمام
 يمختلف طوائف ات،يروا نيا و ستين حصر مقام در ات،يروا آن ظاهراً نكهيا يبرا نباشد تمام ليدل نيا ديشا 
 ديبع م،يكن حمل حصر، بر را هااين ما نكهيا و است دهيرس مورد ده تا هم يگاه و مورد چهار سه، يبعض در كه است
 ياضاف حصر باشد، حصر هم اگر و است ديبع هم باشد آمده آن در رقم و عدد نيشتريب كه يتيروا در يحت است
 هاآن در يلفظ ليدل چون و باشند؛ حصر مقام در دارند رهيكب يمعاص به اشاره فقط كه ياتيروا است ديبع و است
 استفاده حصر مقام ات،يروا آن از بنابراين ستين هاآن در هم يحصر ادات و كند حصر نكهيا تا ندارد وجود
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 نيا دهنده نشان كه 1»النَّار عَلَيْهِ  اللَّهُ أَوْعَدَ مَا كُلُّ« گفته است داده قاعده اتيروا آن از يبعض در كه ويژهبه شودينم
 بررسيقابل خودش يجا در هركدام هااين البته است مطلب كي نيا. ستين حصر مقام در ات،يروا نيا كه است

 .هست هم درست و داد جواب جوراين شوديم عجالتاً يول است يشتريب

 اتيروا نيا در حصر عدم علّت
 .ستين اتيروا نيا در يلفظ حصر ادات: اوالً
 كه مييگوينم البته ميندار نانياطم نيا به ما. است مشكل باشد، يمقام اطالق صورتبه مقام نكهيا احراز: اًيثان
 .است يكاف نيهم و ميندار همĤننياطم اما ست،ين طوراين قطعاً

 نيا كه» النَّار عََليْهِ اللَّهُ  أَوْعَدَ  مَا كُلُّ« است داده يكل قاعده خودش اتيروا يبعض در كه ميدار يانهيقر: ثالثاً
 كبائر، به مربوط اتيروا كه ديباش داشته ادي به را نكته نيا نيبنابرا است؛ مثالعنوانبه موارد نيا دهديم نشان قاعده
 .دانست حاصره را اتيروا نيا شودينم ادلّه نيا با پس كنندينم حصر افاده

 .ستين تام ليدل نيا ستين رهيكب نيا پس ستين اتيروا در نيا و است حاصره اتيروا مييبگو كهاينبنابر

 جواب وجه دوم
 عذاب وعده قرآن، در ،يصغرو بحث نيا اقسام از يبعض يبرا است ممكن كه شود؛ داده جواب طوراين ديشا
 ال لَوْ«: ديبگو يكس است ممكن بله! ست؟يچ بود، رهبان و احبار به مربوط كه مائده سوره هيآ آن باشد، داشته وجود
 مشتمل نيا مييبگو) 63/مائده( »َيصَْنعُونَ كانُوا ما لَبِئْسَ  السُّْحتَ أَكْلِهِمُ وَ الْإِْثمَ قَوْلِهِمُ َعنْ الْأَحْبارُ وَ  الرَّبَّانِيُّونَ يَنْهاهُُم

 تام جواب نيا البته ديبگو را نيا يكس است ممكن و منكر از ينه اقسام يبعض در حداقل است عذاب ينوع بر
 مثل د،يشد عتاب خطاب نكهيا ولو ستين عذاب بر مشتمل ه،يآ نيا كه بدهد جواب طوراين است ممكن پس ستين

 وعده صراحتبه قرآن، اتيآ در كه ييجا ما لذا و ستين يكاف مالك، آن يبرا نيا دارد »َيصَْنعُونَ  كانُوا ما لَبِئْسَ«
 .ميندار باشد، شدهداده عذاب

 »يَفْسُقُون كانُوا بِما بَِئيسٍ ِبعَذابٍ  ظََلمُوا الَّذِينَ أََخذْنَا وَ  السُّوءِ عَنِ  يَنْهَْونَ الَّذِينَ أَنْجَيْنَا« هيآ نيا: شاگرد
 ؟است بهتر) 165/اعراف(
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 يحدّ تا »يَفْسُقُون كانُوا بِما بَِئيسٍ بَِعذابٍ ظَلَمُوا الَّذِينَ أَخَذْنَا وَ السُّوءِ عَنِ يَنْهَْونَ الَّذِينَ أَنْجَيْنَا« هيآ نيا بلهاستاد: 
 هم تيروا در كه باشد ييايدن عذاب عذاب، نيا است ممكن كه است هيآ نيا داللت در ما مشكل فقط است بهتر

 .باشد يويدن عذاب به ناظر ه،يآ نيا كه دارد وجود هم ياديز احتمال و است موجود
 ؟است گفته را ياخرو عذاب هم 167 هيآ در: شاگرد
 .شوديم ديترد موجب يكم بنابراين دارد وجود احتمال چون يول بلهاستاد: 

 هيآ در يويدن عذاب به اشاره نامكا
 جواب نيا كنم فكر اما نكردم توجه ه،يآ نيا به يليخ يول كردم مراجعه را اتيآ همه من كه است نيا جالب

 نيا كه باشد ياتيروا ه،يآ نيا ليذ در ديشا باشد يويدن عذاب به اشاره است ممكن كه باشد هم هيآ نيا يبرا
 هيآ نكهيا ضمن. كرد دايپ را نانياطم آن نتوان كه شوديم موجب احتمال و ديترد نيا پس كند تيتقو را احتمال
 است ياژهيو قصه در شتريب »ظَلَمُوا الَّذِينَ  أَخَذْنَا وَ السُّوءِ عَنِ يَنْهَْونَ  الَّذِينَ أَنْجَيْنَا«. ديگويم هم را يخاص مورد

 را معروفامربه مطلق گريد است، منكر از ينه در چون نيا بر عالوه داد، قرار يكل يكبرا را آن توانيم هرچند
 در را يخاص محدوده كي داللتش باشد، داشته داللت هم باز اگر كه هست هيآ نيا در هم ديترد چند نيا رديگينم

 .كندينم داللت ياخرو عذاب بر اتيآ كه نهيزم نيا در هم نيا گيردبرمي
 دارد عذاب زشت، كار نيا كه گريد اتيآ مهيضم به ديبگو يكس به است ممكن هم »يَفْسُقُون كانُوا بِما بَئِيسٍ« در
 و استدالالت با كه است نيا شوديم استفاده بودن، رهيكب مالك از آنچه ظاهراً يول شوديم عذاب وعده مشمول مثالً

 وعده يزيچ به نسبت ،يمطابق و حيصر طوربه قرآن، هيآ در يعني كرد استخراج را عذاب وعده تواننمي ،مالزمات
 ديبگو و بدهد را دوم جواب يكس است ممكن ست؟ين يكاف اي است يكاف بودن رهيكب مالك ايآ البته بدهد؛ عذاب

 نكهيا ضمن. ميبكن دايپ را نيا گريد قرائن و شواهد با ميتوانيم و ستين حصر مقام در »النَّار عَلَيْهِ اللَّهُ أَوْعَدَ مَا كُلُّ«
 .ستين رهيكب مييبگو ما كه بود اول وجه نيا است؟ يكاف هم تنهاييبه سنت اي قرآن كه است بحث محل نيا

 صورت نيا به است رهيكب گناهان از منكر، از ينه و معروفامربه ترك كه ديبگو يكس كه است نيا دوم وجه اما 
 ولو »النَّار عَلَْيهِ اللَّهُ أَوْعَدَ مَا كُلُّ« مالك آن و ميندار بودن، رهيكب مالك حصر بر يليدل ميگفت كه يقيمصاد در ما كه
 .ستين آن حصر مقام در همآن يول است آمده نكهيا

 م؛ييكه بگو ميريبپذ را مقدمه دو نيا اگر 
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 .ستندين حاصره اند،رهيكب گناهان شمارش مقام در كه رهيالكب يللمعاص عاده اتيروا :اوالً 
 هم تيروا نيا در باز نيا باشد »النَّار عَلَْيهِ اللَّهُ أَوْعَدَ مَا كُلُّ« همان كه شدهداده اتيروا در كه يمالك نيا :اًيثان 
 .ستين حصر

 !است؟ يكل قاعده »ما كل«: شاگرد
 انيب »النَّار َعلَيْهِ اللَّهُ أَوْعَدَ مَا كُلُّ« كه يزيچ آن ديگويم قتيحق در ندارد مفهوم و است ياثبات مالكاستاد: 

 و است صفت مقام در اتيروا: شاگرد. (ندارد مفهوم بنابراين ؟ستين رهيكب غيرازاين ايآ اما است رهيكب كنديم
 درواقع كه كنديم يشتريب دييتأ را من عرض شما، حرف نيا) »النَّار َعلَيْهِ اللَّهُ أَوْعَدَ مَا« كه يكبائر اجتماع ديگويم
 ست؛ين حصر ديمف باز باشد هم »النَّار عَلَيْهِ اللَّهُ  أَوْعَدَ مَا كُلُّ« ريتعب اگر ضمن در است شده ذكر وصف، كي عنوانبه
 ما شودينم استفاده يحصر آن، از كه است معلوم و است حصر مفهوم كه صورت نيا به است بهتر شما نظر نيا و
 .باشد درست نيا كنميم فكر كه ميريبپذ هم را نيا

 بحث بر يمرور
 چون؛ دو نيا بر عالوه ميگفت را مالك دو نجايا تا مالك دو نيا بر عالوه 

 .باشد آمده خاص، طوربه آن اسم كه بود نيا بودن رهيكب: اول مالك
 .باشد »النَّار عََليْهِ اللَّهُ أَوْعَدَ مَا« كه است نيا: دوم مالك
 مهم اريبس ات،يروا در يموضوع كي اگر مثالً دارد؛ وجود هم يگريد مالكات هاغيرازاين يول: سوم مالك
 رهيكب يزيچ كي نكهيا يبرا. است يكاف شدن، مالك يبرا نيهم شد؛ انيب آن به نسبت ،ياديز داتيتأك و شد دانسته
 .است يكاف بشود،
 از اول باب شما اگر نكهيا يبرا دارد وجود الجملهيف منكر، از ينه و معروفامربه بحث در سوم، مالك نيا 
 كنميم عرض آن از يبعض من كه است اتيروا از يبعض در يريتعاب كه ديد ديخواه ديكن مالحظه را امرونهي ابواب

 نون،يدي از منظور كه باب اول تيروا نيا در مثالً 2»اْلمُنْكَر عَنِ النَّهْيِ وَ بِالْمَعْرُوفِ بِالَْأمْرِ اللَّهَ َيدِينُونَ لَا لِقَوْمٍ وَيْلٌ«
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 ما كه دارد احتمال دو. ستندين نيا انجام به ملتزم يعني است؛ يعمل نيتد بلكه ستين منظور يقلب التزام به نيتد
 .يقلب التزام نه و مييگويم را يعمل نيتد احتمال
 اعالم كنند،يم ترك را معروفامربه و منكر از ينه كه ييهاآن 3»اللَّه مِنَ بِوِقَاعٍ فَلْيَْأذَنُوا« است پنجم تيروا آن اي
 .شدند دور خدا از كنند، متاركه اعالم بكنند، جنگ
 .4»عَظِيمَة فَرِيضَةٌ« ديفرمايم آنجا در مرتبه چند كه يگريد تيروا در اي 
 مَنْ  وَ اللَّهُ أَعَزَّهُ َنصَرَهُمَا فَمَنْ اللَّهِ ُخلُقِ مِنْ خُلُقَانِ الْمُنَْكرِ عَنِ النَّهْيُ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرُ« ستميب تيروا در اي 

 .كردم عرض نمونه، عنوانبه را مورد چند نيا من كه ليقب نيا از يريتعاب و 5»اللَّه خَذَلَهُ خَذَلَهُمَا
 مورد پانزده ده، حداقل دارد؛ وجود منكر از ينه و معروفامربه باب در كه يتيروا هشتاد هفتاد، مجموع از ديشا 
 مجموعه اگر يول دارد، اشكال سنداً هااين از يبعض نكهيا ولو دارد، مهيعظ ضهيفر عنوانبه را يروشن داتيتأك هاآن
 آن با همآن كنديم اشاره ضهيفر دو نيا عظمت به ديبگذار هم كنار بود، اتيآ در آنچه اضافه به را اتيروا نيا

 يهاوعده ليقب نيا از كه »اللَّه مِنَ بِوِقَاعٍ « مثالً است شدهداده عذاب وعده به كه يشواهد اناًياح و دارد كه يابعاد
 هم و است آمده عذاب وعده ينوع به ات،يروا در هم مييبگو ما است ممكن. است آمده اتيروا در هم جورياين
 .است آمده است، شده ضهيفر نيا تياهم بر كه يداتيتأك

 جوراين ديبگو يكس است ممكن. ديآيم دست به يگريد مالك ميكن جمع باهم را هااين يوقت بنابراين
 اما دانستند مالك هم را نيا يبعض گرچه ستندين مالك تنهاييبه ديآيم اتيروا در عذاب، به نسبت كه ييهاوعده
 كه رسانديم ينانياطم كي به را ما هااين جمع كه است نيا سوم مالك در ما عرض م؛يندان مالك تنهاييبه را نيا اگر
 .است رهيكب گناه آن ترك كه باشديم عظمت ينوع يدارا منكر، از ينه و معروفامربه

 دهديم نانياطم انسان به است، آمده اتيروا در كه يعذاب به بيقر اي عذاب يهاوعده اناًياح و داتيتأك نيا پس
 بر شوديم مترتب ره،يكب بر كه ينيقوان آن و دارد يديشد يليخ عذاب آن، كردن ترك و است يمهمّ گاهيجا نيا كه
 .دوم وجه هم نيا. شوديم مترتب هم نيا

                                                            
 .118: ص ،همان - 3
 .119: ص ،همان - 4
 .124: ص ،همان - 5
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 سوم وجه
 ليتفص نيا يمبنا است؛ ليتفص وجه همان كه مياشده يسوم وجه به قائل دوم، و اول وجه نيب يداور در ما حاال

 گفته بودن، رهيكب اثبات يبرا اي بودن رهيكب ينف اثبات يبرا آنچه همه بر عالوه كه است نيا باشد،يم سوم قول در كه
 به منكر، از ينه و معروفامربه كه است نيا آن و است مؤثر منكر، از ينه و معروفامربه در هم گريد عامل كي شد؛
 نقش نجايا در منكر و معروف آن ديگويم موضوع حكم مناسبات و ارتكازات رد؟يگيم تعلق يمنكر و معروف چه
 يمنكر اي باشد، رهيكب معروف، ترك نفس كه است يمعروف ترك يعني باشند؛ كبائر از منكر و معروف آن اگر و دارد
 .كندينم آن از ينه هرچند است، رهيكب منكر، آن خود كه باشد

 داتيتأك نتيجه ترك،بودن ره يكب
 كه ميكنيم دايپ نيا به نانياطم دات،يتأك نيا مجموعه از يعني م،يدار نانياطم: مييبگو موارد نيا در م،يتوانيم ما

 .است رهيكب ترك، نيا
 امور نيا تيمعص كه يصورت به باشد مهم يمنكرها از هم منكر و باشد مهم يهامعروف از معروف، اگر بنابراين

 هر در اگر اما است؛ رهيكب منكر، از ينه و معروفامربه ترك كه ديآيم ذهن به موارد نيا در است رهيكب مهمّه،
 آن، كردن ترك مييگويم باز است صغائر آن از منكر نكهيا اي نباشد مهمّ معروف، آن نكهيا ولو كرد امر ترك ،يمعروف

 وجه در استدالل ما كه است جهت نيهم به. ستين سازگار نيا با موضوع، و حكم مناسبت و يفقه شمّ است؛ رهيكب
 گاهيجا امر، نيا كه شوديم دايپ نانياطم مينيبب كه را مسائل و داتيتأك نيا باالخره م؛يدار قبول را دوم قول و دوم
 .است رهيكب آن كردن ترك و دارد يمهم

 مناسبات موضوع و حكم، مانع كبيره بودن ترك
 اقتضا موضوع، و حكم مناسبات و ارتكازات اما ميدار قبول را نيا ما نكهيا ضمن: مييگويم سوم قول در يول

 منكر، از ينه و معروفامربه ترك بودن رهيكب به مينتوان ره،يصغ منكرات اي متوسطه يهامعروف در كه دارد را نيا
 بحث وارد ل،يقب نيا از ييزهايچ و ارتكازات يسر كي با ديبا كه ديكنيم مالحظه البته ماست عرض نيا ميشو قائل
 قبول را آن هرچند ميدانينم دوم و اول مالك در محصور را كبائر ما كه است؛ كار هيپا يكل يمبنا كي فقط و ميبشو
 .ميدار
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 سوم مالك قيتطب مييگويم ما يعني است؛ مقبول دوم قول م،يبده قيتطب عام، طوربه نجايا در ميبخواه اگر
 .باشد داشته وجود يميعظ يمنكرها و بزرگ يهامعروف كه ييجا در يعني است درست نجايا در الجملهيف

 ثانوي عنوانبهكبيره 
 .شوديم رهيكب به ليتبد مردم شيپ در اما باشد رهيصغ گناه فعل، خود كه است ممكن اوقات از يگاه: شاگرد
 كي كبائر، و صغائر يگاه كه شود عارض هيثانو نيعناو كه باشد ييجا در اگر كه ميكنينم ينف را آن مااستاد: 

 فصل كي شد ضاءيالب بهجة در كه يبحث آن در ما شود،يم رهيكب به ليتبد ه،يثانو نيعناو با يول هستند رهيصغ زيچ
 نيا باعث عوامل نيا كه ياهيثانو نيعناو از عامل پانزده تا كنم فكر م،يداد گسترش و بسط را آن ما كه بود يكوچك

 د،ييفرمايم شما كه يمورد نيا م،يكرد ذكر بخشد،يم اشتداد را عذاب و شود رهيكب به ليتبد رهيصغ گناه كه گردديم
 ندارد منافات حالدرعين يول ميبشو ليتفص به قائل ما سوم نظر طبق است ممكن لذا و است بحث نيا قيمصاد از

 گردد،يم مهيضم آن به كه عوامل يسر كي با است نشده احراز آن، بودن رهيكب نكهيا اي است رهيصغ كه ييجا همان
 .شود رهيكب

 ييزهايچ از و است موجود هم اتيروا در نيا كه كند تيمعص به تجاهر اي ابتهاج كه است نيا موارد، آن از يكي 
 در كنديم رهيكب را رهيصغ عذاب، اشتداد اصل بر عالوه عامل پانزده ده، آن از يبعض آورديم عذاب اشتداد كه است
 يليخ ،يمعاص در رهيكب و رهيصغ و عقاب و ثواب نظام نيا كه صورت نيا به ستين طوراين اشهمه ،يفقه يمعنا
 يتيترب و ياخالق لحاظ به هم و است ارزش يدارا يفقه لحاظ به هم يعني دارد ارزش هم واقعاً و دارد بحث يجا
 .دارد ياديز فروعات رايز است مهم اريبس

 است؟ مطرح هم واجب در اي است مطرح گناه در فقط ريكب و ريصغ: شاگرد
 .آمده كبائر ستيل در هم واجب ترك كه ميآورد شاهد ات،يروا از ما چون! دينداشت حضور شما نكهيا مثلاستاد: 
 .بود واجب خود منظورم بلكه نگفتم را واجب ك تر: شاگرد
 مينيبب ديبا بلكه ندارد يبنددرجه شكل، آن به واجب، كه ميگفت و ميكرد بحث قبل، جلسه در هم را آناستاد: 

 قواعد به يزيگر كي بحث، ضمن در يول ديكش طول كه بحث نيا از هم نيا رديگيم قرار كجا در واجب، آن ترك
 .دارد يشتريب يهابحث يجا گرچه ميزد هم رهيكب و رهيصغ
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 بنديجمع
 ترك كه :مييبگو االطالقعلي صورتبه ميتوانينم كه است سوم نظر به شتريب ما، ليتما كه شد هينظر سه پس
 منكرات اي مهم يهامعروف آن به معطوف كه يموارد در ستين ديبع يول است رهيكب منكر، از ينه و معروفامربه
 م؛يدار قبول را آن ما كه شود رهيكب به ليتبد منضمه، هيثانو نيعناو با اي است رهيكب كه ميشو نيا به قائل باشد، رهيكب
 نجايا در ما چون ستين سازگار يفقاهت شمّ با نيا است؛ رهيكب آن، كردن ترك مييبگو هم يعاد ييجاها در نكهيا اما
 قدر به ديبا لذا و ميديرس جهينت نيا به موارد نيا كردن مهيضم و اتيروا مجموعه همان از بلكه ميندار ياطالق چيه
 است عارضه هيثانو نيعناو لحاظ به اي است متعلق لحاظ به ترك، بودن رهيكب كه صورت نيبد كرد، اكتفا آن قنيمت

 است هيثانو نيعناو هاآن همه:...) سؤال( مسئله نيا از هم نيا ستين رهيكب گريد مورد، دو نيا ريغ در واال
 .بدهد جلوه يخالف فرهنگ را، جامعه فرهنگ بخواهد كهطوريبه

 ه معروف و نهي از منكراضالل و عكس امر بحرمت 
 كندينم ارشاد تنها نه يكس كه ارشاد قاعده عكس اي معروف از ينه و منكر به امر فعل كه است نيا دوازدهم امر 
 از يكي اضالل، كه صورت نيبد است، مستقل حكم يدارا و است محرمات از هااين كند؛يم هم اضالل بلكه

 مثل نيا ببرد، واقع برخالف يامسئله سمت به را شخص كهطوريبه است عكسبه ييراهنما يعني است محرمات
 از هااين همه معروف، از ينه و منكر به امر و است گناه كي هم اضالل و است گناه كي كتمان كه است كتمان
 ينه را گناه طرف به را افراد بردن و اضالل كه يعمومات است عمومات هم ،هاآن بودن گناه بر ليدل و است گناهان

 را هااين ما كه ستين ديبع و ميدار منكر از ينه و معروفامربه ابواب نيهم در كه ياخاصه ادله هم و كنديم
 نيا از ييزهايچ و اضالل مصداق نكهيا يبرا ست؟ين ديبع چرا باشد؛ كم كه ييجا در يحت ميبدان رهيكب ،طورقطعبه
 .است آمده عذاب وعده آن، يبرا قرآن، خود در كه است ليقب

ي اين را اقتضا هم ن،يعناو آن كه است منطبق معروف، از ينه و منكر به امر اضالل، بر محرمات از عنوان چند
 لذا و است شده اشاره آن به ات،يروا و اتيآ در كه را ياخرو و ايدن يمنف جينتا هم و است مؤكد ،تيمعص دارد كه

 .دوازدهم امر هم نيا است رهيكب هم و است تيمعص هم مييبگو ستين ديبع
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 در كيفيت حكم دو نكته
 توجه آن به ات،يآ ضمن در كه ميدار رو شيپ در بحث كي م،ييگويم حكم تيفيك در نكته دو يكي نكهيا ضمن 
 است؛ بحث دو يعني ،ميپردازيم آن به هم گريد بار كي كه ميكرد

 .مكروهات از ينه و مستحبات به امر استحباب -1
 و جامعه و دولت و حكومت اي است يعموم فهيوظ كي فقط منكر، از ينه و معروفامربه ايآ كهاين بحث و -2

 يليتكم كرديرو كي با را بحث دو نيا قوياحتمالبه يول ميداشت قبالً را بحث دو نيا كه دارند فهيوظ هم خانواده
 .ميرويم باشد، طيشرا كه سوم فصل سمت به هم بعد و ديشا ميدار رو شيپ

 نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا صلّ و
 

 


