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 Abstract 

The profound effect of preferred [mustabbat] in directing the religious 

culture of the society and preserving the divine faith and values is clear for 

everyone; However, some have paved steps to downplay the preferential rules 

of Islam on the pretext that it is not mandatory. The present article seeks to 

prove the hurmat [forbidden] of acting to weaken the preferential rulings 

through verses, narrations and reason. First, verses are presented regarding the 

condemnation of the repelling Divine way [sabil allah], the prohibition of the 

good, the prohibition of good, and the misguidance of the people, and then it 

quotes a group of narrations as evidence in favor of this issue; The first group: 

narrations that have condemned the commandment to deny and forbid the 

good; The second group: narrations that forbid underrating the divine 

commands. Then it deals with the third argument and through the rule of 

reason proves loath of any effort to not achieve the divine intentions and 

goals. Finally, the article examines the scope of the issue and the types of 

propaganda and encouragement contrary to the divine command, noting that 

one of the important fruits of this discussion can be the expression of the 

scope of the command to obey parents or the being necessary of the terms in 

trades. 

Keywords: Quran, Preferential Rulings, Verses Concerning the 

Condemning the Weakening of Rule, Narrations of Underrating the Rules. 
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**بررسیرواییمقابلهبااحکامترجیحیبررسیرواییمقابلهبااحکامترجیحی
  

  **سید محمد نجفی یزدی
 

چکیده

های الهی بر کسی  دهی فرهنگ دینی جامعه و حفظ ایمان و ارزش تأثیر عمیق مستحبات در جهت
نبودن آن گام  احکام ترجیحی اسالم به بهانه الزامی  کردن     رنگ پوشیده نیست؛ اما برخی، در کم

ه حاضر تالش دارد از راه آیات، روایات و دلیل عقل، حرمت اقدام در جهت تضعیف اند. نوشت داشته بر
الله، نهی از معرو ،  عملی احکام ترجیحی را ثابت نماید. ابتدا آیاتی در رابطه با مذمت صّد عن سبیل

ان عنوان شاهد در این مسئله بی شود و سپس گروهی از روایات را به مّناع خیر و اضالل مردم مطرح می
اند؛ گروه دوم: روایاتی  از معرو  را نکوهش کرده کند؛ گروه اول: روایاتی که امر به منکر و نهی می

دلیل سوم پرداخته و از راه حکم عقل  کند. سپس به است که از استخفا  نسبت به احکام الهی نهی می
در پایان توضیحی پردازد و  به مبغوضیت هرگونه تالش در جهت عدم تحقق اغراض و اهدا  الهی می

شود  دربارۀ گسترۀ مسئله و انواع تبلیغ و تشویق برخال  حکم الهی مورد بررسی قرار گرفته و متذکر می
تواند بیان محدودۀ حکم اطاعت از والدین یا نفوذ شروط معامالت  که از ثمرات مهم این بحث می

 باشد.
عیف احکام، روایات اسـتخفا  ترجیحی، آیات مذمت تض احکامقرآن، روایات، کلیدی: واژگان 

 احکام.
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 Mohammadnajafy36@gmail.com).**. استادیار گروه فقه و اصول، جامعة المصطفی العالمیة، قم؛ )
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مقدمه

منزل  ارکان بنای احکـام رفیـع دیـن بـدانیم، احکـام ترجیحـی و  اگر واجبات و محرمات الهی را به
کاری این ساختمان بلند دانسـت کـه  مثاب  ظرافت به بایدترخیصی دین، یعنی مستحبات و مکروهات را 
های دینـی اعـم از مسـتحب و مکـروه،  ای ندارد. سنت هبدون آن، دارای جاذبه نیست و مقبولیت شایست

ها که جزء شعائر دینی و جلـوۀ  ویژه آن دسته از سنت نقش عمیقی در فرهنگ دینی جامعه و افراد دارد به
وآمـد بـه مسـاجد، نمـاز جماعـت،  کردن، ساختن و رفت آیند؛ مثل: سالم حساب می جامعه اسالمی به

و  بیـت  و دیگر اولیاء الهی، محافـل احیـاء مکتـب اهل اطهاراذان، صلوات، زیارت مراقد ائمه 
مجالس عزاداری و دیگر مستحبات مهم و نمازهای مستحبی اعم از نوافل یومیه، دیگر نمازها، دعاهای 
مأثور و.... مستحبات با هم  مراتب، دارای آثار و برکات مادی و معنوی اسـت کـه آیـات و روایـات بـه 

ویژه آثـار مـادی و معنـوی  ل: برکات صدقه، دعا، صلوات، نماز جماعت، وقف و بهها اشاره دارد؛ مث آن
شـدن نمازهـای  و مجالس عزاداری آن حضرت و نیز نوافل یومیه کـه سـبب قبول زیارت سیدالشهدا

گردد. چه بسیار از مبـانی روحـی و فکـری  واجب و دیگر اعمال نیک و تقرب عمیق به حضرت حق می
ها موجـب تزلـزل عقیـدۀ افـراد  ای که صدمه به آن گونه ها استوار است؛ به همین سنتافراد جامعه که بر 

هاسـت  ها در گرو همـین سنت دیگر، موجودیت و سعادت معنوی انسان عبارت  بسیاری خواهد شد و به
 دنبال دارد. دادن یک مستحب نیست؛ بلکه نابودی دین را به ها تنها به معنی از دست دادن آن و از دست

ها  ه همین جهت، مقاله حاضر در صدد بیان این است که تبلیغ و تشویق مردم به مخالفت با سـنتب
و تالش برای تضعیف آن، شرعًا جایز نیست. تجربه ثابت کرده که بهترین راه، برای نابودی یـک جامعـه 

ین امـور از و تهاجم فرهنگی به آن، شروع از راه تضعیف احکام ترخیصی است؛ زیرا با این ذهنیت که ا
تـوان  آید، می حساب نمی ها گناه به ندادن آن باشد و انجام اتجرا نمی اعتبار جدی برخوردار نیست و تزم

ها، به تخریب باورهای دینی مردم نزدیـک شـده و بـا شکسـتن  مردم را فریب داد و با تضعیف این سنت
کرد و به همین جهـت و بـا توجـه بـه حریم واجبات و محرمات راه را برای نابودی احکام الزامی هموار 

مسئله حکم دعوت  -اگر مغرضانه نباشد  -ها  های جاهالنه برخی رسانه تهاجم فرهنگی دشمن و تالش
ای برخوردار اسـت. پـس، هـد  از پـژوهش حاضـر  و تشویق بر ضد احکام ترخیصی از اهمیت ویژه

کردن با احکام ترجیحی بـوده و بـر  فتبررسی بیان و نیز شناسندن حکم تبلیغ و تشویق دیگران بر مخال
 اساس آنچه نگارنده تحقیق کرده، این مسئله تاکنون موردبحث قرار نگرفته است.
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ادلهحرمتتبلیغوتشویقبرترکمستحبوانجاممکروه
( مقصود از مستحب و مکروه، اموری است کـه 0قبل از بیان ادله مسئله، ذکر چند نکته تزم است: 

با دلیل معتبر ثابت باشد؛ بنابراین مستحباتی که با تسامح، مستحب شـمرده شـده، داخـل  استحباب آن
العـاده، جـزء شـعائر اسـالمی  جهت حساسـیت فوق ( آن دسته از مستحبات کـه بـه1در بحث نیست. 

گردیده، از محور بحث خارج است؛ زیرا اقامه شعائر دینی واجب بوده و تبلیغ بر ضـد واجبـات، قطعـًا 
( تبلیـغ و 7یست. شاید مسئله اذان و اقامه، نماز جماعـت و ماننـد اینهـا از همـین امـور باشـد. جایز ن

ای کـه مسـتحب یـا  گونـه ترغیب مردم بر ضد مستحب یا مکروه اگر سبب انحرا  فکری مردم شـود به
رام مکروه را مباح بدانند تا چه رسد به آنکه مستحب را مکروه و مکروه را مسـتحب بشـمارند، قطعـًا حـ

است؛ زیرا موجب اضالل مردم و مخالف بعثت انبیاء و تبلیغع احکام و مصداق بـدعت در دیـن اسـت؛ 
دیگـر،  عبارت  عنوان واجب، چنین اسـت. بـه جای حرام یا مستحب به کردن مکروه به که معرفی چنان     هم

آن را تغییـر و کس حق نـدارد  حفظ احکام الهی، حتی مستحبات و مکروهات بر همه تزم است و هیچ
شـود و تنهـا  مردم را منحر  نماید. سخن در آن تبلیغ و تالشی است که سبب انحرا  فکری مردم نمی

( هرگاه ترغیب و تشویق مردم به ترک مسـتحب 0شود.  ها بر رعایت مکروه یا مستحب می مانع اقدام آن
ا بـه حـرام انـدازد، داخـل در عنـوان تدری  مردم ر ای که به گونه یا عمل به مکروه، مقدمه حرام گردد و به

باشد؛ مثل آنکـه ترغیـب مـردم  بسا اعانه بر ظلم است که شرعًا و عقاًل حرام و قبیح می اعانه بر اثم و چه
جهت عنـاوین  ( مستحب یـا مکروهـی کـه احیانـًا بـه0به اختالط زن و مرد سبب وقوع در حرام گردد. 

محل نزاع خارج است؛ زیرا بحـث در مـورد عملـی  ثانوی دیگری محکوم به وجوب یا حرمت باشد از
( مستحب یا مکروهـی کـه مـزاحم بـا 6است که استحباب یا کراهت بالفعل دارد نه وجوب یا حرمت. 

 مستحب یا مکروه اهم باشد، از بحث خارج است و حکم آن تابع حکم اهم خواهد بود.
« روایـات»، «قرآن»اس سه محور ادل  حرمت تبلیغ و تشویق بر ترک مستحب و انجام مکروه بر اس

 گردد. ارائه می« عقل»و 

 ادلۀ قرآنی حرمت .1

آیات متعددی بر حرمت تبلیغ و تشویق بر ترک مستحب و انجام مکروه اشاره دارند که در قالب پن  
 شود. دسته بررسی می

 الله دستۀ اول: آیات مذمت صّد عن سبیل
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یَن ند؛ همانند آی : ک شدت مذمت می الله را به آیاتی که صّد عن سبیل وا کإِنا اَّلا د  ْم ِهصه ْموالَمه
َ
وَن أ وا یْنِفقه َفره

کنند تا از راه خداوند منع کنند.  ها که کافر شدند اموال خود را خرج می (؛ آن70)انفال:  َعْن َسبیِل اللا 
ْهَل الْ  و آی :

َ
وَن َعْن َسبیِل اللاِ َمْن آکقهْل یا أ د  ونَما ِعوَجاتاِب لَِم تَصه َّل لَْعَنةه  ( و آی :77)آل عمران:  َمَن َتْبغه

َ
أ

ْم  ْم بِاْْلِخَرةِ هه ونَما ِعوَجاا َو هه وَن َعْن َسبیِل اللاِ َو یْبغه د  یَن یصه اَلِنَی * اَّلا ونَ اکاللاِ لََعَ الظا ( با این 07و  08)هود:  َِره
آمده است )فیروزآبادی، « مانع شدن»و متعدی: « انحرا »هرچند به دو معنی تزم: « صّد »توضیح که 

َو اتابِعهوِن شود مثل آی :  صورت مستقیم ذکر  به و به ( اما وقتی با مفعول137: 0010القاموس المحیط، 
نا  دا ْسَتقیٌم َو َّل یصه یطانه إِناهه لَ کهذا ِِصاٌط مه وٌّ مهبنیکمه الشا ینه باشد ( و یا دارای قر61و  60)زخر :  ْم َعده

 مثل آیات ذکر شده متقدم، به معنی: ممانعت از راه خداست.
به معنی: مطلق کارهای خیر و مطلوب شرعی است و شـامل مسـتحب و مکـروه « الله سبیل»کلمه 

در آیـ  مصـار  زکـات را « الله سـبیل»شود و اختصاصی به جهاد نیز ندارد و لـذا فقهـاء عنـوان  نیز می
الله و سعو جمیع  سعبی   الساب   سبی »فرماید:  می اند. محقق یزدی دانسته( به همین معنی 65)توبه:

الله را در هـر  اقوی آن است کـه سـهم سـبیل...«. الخیر... ب  اؤ قون جواا عف  س ا السهم ف  ک  قربعة
توان مصر  کرد. اگر گیرنده نتوانـد بـدون زکـات آن کـار را انجـام  کاری که تقرب الهی داشته باشد می

بلکه حتی اگر بتواند بدون این وجه انجام دهد یا اگر بدون این وجه انجام ندهد، نیز جـایز اسـت  دهد؛
اند  (. مراجعی که بر کتاب عروه حاشیه نوشته0/010: 0010زکات داده شود )طباطبایی، العروة الوثقی، 

مصلحت نوعی یـا نـوعی از  اند؛ مگر اینکه آن را مقید به مصالح عامه دینیه یا نیز بر این امر اذعان کرده
 اند )همان(. اهمیت شرعی نموده

وضوح نشـان از ذم  گرچه اکثر آیات مذکور در مورد کفار و منافقان و شیطان است اما سیاق آیات به
الله  جهت عمـل قبیحشـان کـه مـانع از سـبیل ها دارد و مذمت گسترده ایـن افـراد را بـه شدید اعمال آن

 ها موضوعیت ندارد.  وصیت فاعلی آنداند و هرگز خص شدند، می می
باید توجه داشت: اینکه کفار و منافقان در صدد معارضه و تقابل با اصـل دیـن هسـتند و صـّد عـن 

یمـانَ ویژه آیـ   دهند، مانع تعمیم آیات نیست؛ بـه الله را به همین جهت انجام می سبیل
َ
وا أ ْم کَو َّل َتتاِخـذه

وَء بِما َصَدْدتهْم َعْن َسبیِل اللاِ َو لَ ْم َفََتِلا قََدٌم کَدَخالا بَینَ  وقهوا الس  (؛ 70)نحـل:  ْم َعـذاٌب َعظـیمکَبْعَد ثهبهوتِما َو تَذه
خاطر  اش بلغـزد و بـه سوگندهایتان را دستاویز )فساد( در بین خودتان برنگیرید تا گامی بعد از استواری

 ا بچشید و برای شما عذاب بزرگی است. آنکه )مردم را( از راه خدا بازداشتید )آثار( بد )آن( ر
الله، حـرام و  عنوان صـّد عـن سـبیل آی  مبارکه ظاهرًا خطاب به مؤمنان اسـت و عمـل مـذکور را بـه
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الله نیـز،  عنوان صـّد عـن سـبیل مستحق مجازات سنگین دانسته است و متفاهم عرفی از مذمت افراد به
 باشد. نیز عدم دخالت امر دیگری در آن می بودن نفس این اعمال است و مقتضای اطالق آیه جرم

 دستۀ دوم: آیات مذمت امر به منکر و نهی از معروف
نْ آی :  وَن بِالْمه ره مه

ْ
ْم ِمْن َبْعٍض یت مه ناَِقاته َبْعضه وَن َو الْمه ناَِقه ـوا کالْمه ْم َُسه یـِدیمه

َ
ـوَن أ ِِ َو یْقبِضه و ِر َو یْنَمْوَن َعِن الَْمْعـره

 ِ ْم إ ونَ اللاَ ََنَِسیمه مه الْفاِسقه ناَِقنَی هه جهت  ( خداوند در این آی  مبارکه، زن و مرد منـافق را بـه63)توبه:  نا الْمه
کنند مورد مذمت قرار داده است و سیاق آی  ظهور تام در حرمـت  آنکه امر به منکر و نهی از معرو  می

 د.گرد دارد. در آینده خواهیم گفت که کلمه معرو  شامل مستحب و واجب می
 دستۀ سوم: آیاب وجوب که امر به معروف و نهی از منکر

ـٌة کْن ِمـنْ کـَو ْلَ کند، مثل آی :  آیاتی که امر به معرو  و نهی از منکر را بر مسلمانان واجب می ما
ه
ْم أ

نْ  ِِ َو یْنَمْوَن َعِن الْمه و وَن بِالَْمْعره ره مه
ْ
َریِ َو یت

ْ
وَن إَِد اْل ولِ کیْدعه

ه
مه الْمه  کِر َو أ ونهه (. آی  کریمـه 050)آل عمران:  ْفلِحه

کند؛ جهت اول: توصی  امـر بـه معـرو  کـه  از دو جهت دتلت بر حرمت تروی  بر ضد مستحب می
از نظر عر  عقال هرگـز  -گونه که در آینده توضیح خواهیم داد  آن -شود  شامل امر به مستحبات نیز می

دهد کسی مردم را بر نافرمـانی از  گذاری اجازه نمی نشود و هیچ قانو با تجویز نهی از معرو  جمع نمی
 قانون تحریک و تشویق کند.

گذار حکیم مردم را مثاًل دعوت به تولید ملی برای خودکفائی کند و  راستی آیا حکیمانه است قانون به
مسـئله در عین حال اجازه فعالیت و تبلیغ بر علیه آن را در میان مردم بدهد و آن را مجاز بشـمارد؟ ایـن 

ای نـدارد  شود که بدانیم حرمت تبلیغ بر ضد واجب و حرام، از واضحات است و نکتـه وقتی واضح می
 جز تنافی عقالئی میان امر به چیزی و تجویز تبلیغ بر ضّد آن که به معنی نقز غرض است.

ق داند که به معنـی تشـوی جهت دوم: مربوط به صدر آی  کریمه است که دعوت به خیر را واجب می
کار مستحب است و مالزم  عرفیه میان وجوب شیء با حرمـت تجـویز تشـویق بـه ضـّد آن، واضـح  به

 عنوان یک مسئله اصولی مطرح شود. تواند به است و می
نتیجه آنکه آی  مبارکه دتلت بر حرمت هرگونه اقدامی برای مقابلـه بـا اجـراء احکـام دینـی اعـم از 

 کند. واجب و مستحب می
 یات مذمت مّناع الخیردستۀ چهارم: آ

نمایـد مثـل آیـ   ای است که با عنوان مّناع خیر از ممانعت انجام خیر توسط دیگـران مـذمت می آی 
ثـیمکا َو َّل تهِطْع مبارکه: 

َ
ْعَتٍد أ اٍء بَِنمیٍم َمنااٍل لِلَْخریِ مه اٍز َمشا ٍِ َممنٍی َهما ( اطاعـت مکـن از 01تا  05)قلم/  َحالا
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جو و سخن چنین منع کننده شدید است از خیر و متجـاوز و گناهکـار  پست که عیب هر سوگند خورنده
 است.

ونَ یوَ هرچند به معنی امتناع نیز آمده است مثل آیـ : « منع»واژۀ  ـوَن الَْمـاعه ( ولـی 3)المـاعون/ ْمَنعه
ره و سیاق آی  مبارکه و شدت مذمت مذکور در آن و شأن نـزول آیـ  مبارکـه کـه در مـورد ولیـد بـن مغیـ

( مؤیـد 7/110: 0737باشد )طبرسی، مجمع البیـان،  هایش از اسالم می فرزندان یا برادرزاده  کردن     منع
« منـع»که واژۀ  چنان     آن است که مناع مذکور به معنی ممانعت از انجام کار خیر توسط دیگران است هم

ن َوَما مَ در دیگر آیات به این معنی آمده است؛ مثل آی  مبارکه: 
َ
َمـا ( و آیـ : 70)اسراء/ ْؤِمنهوایَنَع انلااَس أ

دَ  کَمَنعَ  َّلا تَْسجه
َ
کـه  چنان     ( و.... واضح است که مورد آیـ  مخصـه عمـوم آن نیسـت؛ هم01)اعرا / أ

رسد که در اصل حکـم دخیـل  نظر می جهت کثرت یا شدت ممانعت است و بعید به صیغ  مبالغه نیز به
گر فقرات آیه چنین است و همچنین ظاهر آی  کریمـه در صـدد تقبـیح و زشـتی باشد؛ همان گونه که دی

 عنوان عام مجموعی. ها به تک موارد ذکر شده است نه مغبوضیت مجموعه آن شدید تک
 دسته پنجم: آیات مذمت اضالل مردم

َـدیِ  َو ِمَن انلااِس َمـْن شْشـکند مانند آی :  آیاتی که اضالل مردم را از مسیر الهی مذمت می
ْ
ََتی لَْمـَو اح

ولِ 
ه
واا أ زه  َعْن َسبیِل اللاِ بَِغریِ ِعلٍْم َو یتاِخَذها هه

ْم َعذاٌب مهمنی کِهِضلا (؛ برخی از مردم سخن لهو و 6)لقمان:  لَمه
گـاهی و راه خـدا را مسـخره  کننده را می سرگرم خرند تا )مردم را( از راه خداوند منحـر  کننـد؛ بـدون آ

 کننده است. رای ایشان عذابی خوارگیرند، ب می
آمـد و اخبـار  شأن نزول آی  کریمه در مورد نضر بن حارث است که برای تجارت به کشور ایـران می

داستان عاد و ثمود را بـرای شـما  گفت: اگر محمد کرد و می آنان را تهیه کرده و برای قریش بازگو می
گویم. با ایـن کـار او مـردم  دشاهان ایران را به شما میگوید من داستان رستم و اسفندیار و داستان پا می

(. در 3/075 - 8: 0737کردنـد )طبرسـی، مجمـع البیـان،  شدند و شنیدن قـرآن را رهـا می سرگرم می
نقل شده که آی  دربارۀ نضر بن حارث اسـت )القمـی،  تفسیر قمی در روایت ابوالجارود از امام باقر

خوان خریده بـود  دانند که کنیزی آوازه ی نیز آی  را در مورد مردی می(. برخ1/060: 0783تفسیر القمی، 
 (.3/075 - 8: 0737خوانی کند )طبرسی، مجمع البیان،  تا روز و شب برایش آوازه

هـا از راه خـدا دتلـت دارد؛ خـواه  جهت انحرا  آن کردن مردم به آی  مبارکه بر حرمت شدید سرگرم
خوانی؛ زیرا ضـاللت  بن حارث بود یا با وسائل حرام مثل غنا و آوازه اضالل از طریق آنچه در مورد نضر

شامل انحرا  فکری و عملی یعنی ممانعت از مسیر حق است و منحصر در انحرا  عقیـدگی نیسـت؛ 
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وََله َفَقْد َضـلا فرماید:  به همین جهت معصیت خداوند نیز ضاللت است. خداوند می َو َمْن یْعِص اللاَ َو َرسه
بیناَضال (؛ هر که خدا و رسول او را نافرمانی کنـد بـه گمراهـی آشـکار دچـار شـده 76)اتحزاب:  َّلا مه

 است.
شـود؛ از جملـه: کارهـای  نیز شـامل همـه ابـواب طاعـات و احکـام شـرعی می« الله سبیل»کلمه 

بر غنا تطبیق شده اسـت. در صـحیح  محمـد « لهو الحدیث»ترجیحی یعنی مستحب و مکروه. عنوان 
؛ غنـا از امـوری اسـت کـه «الغنا ىما و : الله  لیعه النعار»فرمودند:  ن مسلم آمده است امام باقرب

خداوند وعده جهنم به آن داده است. سپس حضرت آی  را تالوت نمود )حـّر عـاملی، وسـائل الشـیعه، 
0078 :03/750.) 

وَن کعَفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَ ْوَن ِلیبرای عاقبت است؛ مثل آی : « تم»، یا «الله لیّض   ن سبی »در جمل : 
ا وَحَزنعا   غرض بوده که در این صورت نیز وقتـی کسـی بدانـد عمـل او « تم»( و یا 8)قصه:  َلُهْم َ ُ:وًّ

شود و با این حال آن را انجام دهد، تعبیر مذکور صـحیح اسـت و لـذا بـه کسـی کـه  سبب گمراهی می
شود: تـو  فروشد گفته می قصد امرار معاش آن را می ند اما او بهک داند مواد مخدر، جوانان را فاسد می می

خواهی جوانان را به فساد بکشانی، عالوه بر آنکه عرفًا نیز خصوصیتی بر قصد در  با این کار، خودت می
گاهی از آن است و لذا در روایات متعدد، آی  مبارکه بر غنـا تطبیـق  این گونه موارد نیست و مهم نتیجه و آ

 کند. کردن از مسیر الهی، اقدام نمی بسا برای گمراه ت با آنکه خواننده غنا چهشده اس
مردم از مسیر الهـی و اطاعـت   کردن     بنابراین آی  مبارکه دتلت بر حرمت هرگونه اقدامی جهت دور 

 کند؛ خواه احکام الزامی باشد یا ترجیحی. خداوند می

 ادلۀ روایی حرمت .2

بر حرمت تبلیغ و تروی  بر علیه احکـام ترجیحـی یعنـی مسـتحبات و  چند گروه از روایات دتلت
 گردد. ها اشاره می کنند که در ذیل به آن مکروهات می

 گروه اول: روایات مذمت امر به منکر و نهی از معروف
 شود. گردد و بررسی سندی و دتلی آن ارائه می در این گروه به سه روایت اشاره می

کنـد کـه  نقـل می و ایشان از پیامبر اکرم با سند خود از امام صادق کلینی مرحوم روایت اول:
گاه که زنان شما فاسق و جوانانتان فاسد شوند و شما امر بـه معـرو  و نهـی از  اید آن چگونه»فرمودند: 
کنید؟ عرض شد: آیا چنین خواهد شد یا رسول الله؟ فرمود: آری و بدتر از این خواهـد بـود؟  منکر نمی
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کار زشت امـر کنیـد و  گاه که مردم را به اید آن چگونه «م الا اىرتم بالمنکر و نهیتم  ن المعروف کیف بک»
از کار نیک نهی نمائید؟! عرض شد: آیا چنین خواهد شد؟ فرمود: آری و بـدتر از آن نیـز خواهـد شـد! 

و نیک را ناپسـند و کـار اید وقتی کار خیر  ، چگونه«کیف بکم الا رأیتم المعروف ىنکرا  و المنکر ىعروفا  »
 (.00/776: 0078)حّر عاملی، وسائل الشیعه، « ناپسند را نیک بدانید!

روایت  حدیث مذکور از جهت سند از ثالثیات شیخ کلینی است که با سه واسطه از امام صادق
لـی افزاید. ایشان حـدیث را از ع ها می بودن واسطه جهت کم کند و این نکته خود بر ارزش حدیث به می

و ثقه  از اصحاب حضرت هادی و عسکری -و او از هارون بن مسلم  -از اجالء ثقات  -بن ابراهیم 
نقـل کـرده  و او از مسعدة بن صدقه و او از امـام صـادق -( 165: 0013)نجاشی، رجال نجاشی، 

( و از 000: 0013)نجاشـی، رجـال نجاشـی،  است. مسعده از اصحاب امام صادق و امـام کـاظم
باشـد  حدیث در کتـب اربعـه می 077( و دارای 073: 0780سنت است )الطوسی، رجال طوسی،  اهل

 (.07/008: 0767)خویی، معجم رجال الحدیث، 
نام مسعدة بن زیاد نیز  در مورد مسعده از جهات گوناگون بحث شده است زیرا شخصیت دیگری به

: 0013نـد )نجاشـی، رجـال نجاشـی، ک کند و توثیـق می عنوان: الربعی معرفی می هست که نجاشی به
 اند مسعده سه نفر باشند؛ یکی مسعدة بن زیاد از اصـحاب امـام صـادق ( و برخی احتمال داده000

و دیگـری مسـعدة بـن  که ثقه است و دیگری مسعدة بن صدقه از اصحاب امام صادق و امام کـاظم
 شمرده است. که شیخ طوسی مطرح کرده و او را عامی صدقه از اصحاب امام باقر

کند؛ یکی از اصـحاب امـام  مرحوم خویی این نظر را که مسعدة بن صدقه دو نفر باشد، تقویت می
که عامی است و مؤید این مطلـب را دو نکتـه  و دیگری از اصحاب امام صادق و امام کاظم باقر

 کند:  ذکر می
شمرده است و از حضرت  . نجاشی در مورد نفر دوم آن را از اصحاب امام صادق و امام کاظم0

 نامی نبرده است. باقر
 755کنـد، وی از سـعد بـن عبداللـه )متـوفی  . هارون بن مسلم که از مسعدة بن صدقه نقـل می1

کند و بعید است که این دو بتواننـد  هـ.ق( و عبدالله بن جعفر حمیری که در طبقه سعد است روایت می
 ( 07/001: 0767)خویی، معجم رجال الحدیث،  با یک واسطه نقل کنند. از اصحاب امام باقر
العالی، احتمال اتحاد ایـن دو  الله زنجانی مدظله الله بروجردی و محقق داماد و آیت برخی مثل آیت

دانست  الله بروجردی، نام اصلی مسعده مذکور را مسعدة بن صدقه بن زیاد می اند و آیت را تقویت کرده
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انـد و هـارون بـن مسـلم از مسـعده  گفته وب و مسعدة بن زیـاد میکه گاهی به پدر و گاهی به جد منس
 عنوان مسعده بن صدقه یاد کرده است. عنوان مسعدة بن زیاد و گاهی به روایاتی فراوانی دارد که گاهی به

شود؛ زیرا وی همان مسـعدة بـن  به هر حال اگر این دو را یک نفر بدانیم مسعدة بن صدقه توثیق می
الله خـوئی  ی صریحًا او را توثیق کرده است و اگر اتحاد احراز نشد، افرادی مثل آیتزیاد است که نجاش

رسـد ایـن  نظر می کند کـه بـه او را از آن جهت که از راویان تفسیر قمی و کامل الزیارات است توثیق می
کامل مبنا نیز کامل نیست و در محل خودش بحث شده است و ایشان نیز از این نظر در اواخر نسبت به 

اللـه تبریـزی  (. برخی مانند آیت67: 0737اند )محسنی، بحوث فی علم الرجال،  الزیارات عدول کرده
هـا وارد  سره مسعده را از این جهت که از معاریف است و راویان معرو  اگر قـدحی در مـورد آن قدس

شود و عـدم  منتشر می سرعت نشده باشد عادل هستند؛ زیرا اگر افراد معرو ، گناه علنی داشته باشند، به
انتشار چنین قدحی عالمت ستر و عفا  اوست و ستر و عفا  در روایات عالمت عدالت است. برخی 

 اند. سنت نیز در کتب خود به این نظر ملتزم شده از اهل
به هر حال اگر این قرینه نیز مورد تردید باشد، کثرت روایت اجالء مثل هارون بـن مسـلم دلیـل بـر 

کند. مرحـوم مجلسـی اول در  باشد. بلکه تتّبع در روایات وی نیز همین مسئله را تأیید می وثاقت وی می
آید، آن است کـه وی ثقـه  دست می ها به آنچه از روایات وی در کتاب»گوید:  مورد مسعدة بن صدقه می

است؛ زیرا تمامی روایات وی در نهایت متانت و موافق روایت ثقات است و به همین جهت اسـت کـه 
اگـر اخبـار او تتّبـع شـود، روایـات او از »افزایـد:  ؛ سپس می«اند طائفه امامیه به روایات وی عمل کرده

تـا،  بی )مجلسی اتول، روضة المتقـین،« تر است تر و قوی راویانی مانند جمیل بن دراج و حریز محکم
00/116.) 

ایـت موردبحـث در کتـاب شـریف ویژه آنکه رو کند؛ به به هر حال، قرائن از وثاقت وی حکایت می
تـرین  داننـد کـه مهم علت قرائنی صحیح می ای احادیث کتاب مذکور را به الکافی نقل شده است و عده

ای که محقـق اصـولی  گونه باشد؛ به سره به صحت احادیث کتاب خودش می ها شهادت کلینی قدس آن
رفه فرد عاجز اسـت )خـویی، مشهور مرحوم نائینی مدعی بود، تشکیک در صحت احادیث الکافی، ح

ویژه جملـه اخیـر  (؛ هرچند این مسئله موردبحث جدی است؛ به0/83: 0767معجم رجال الحدیث، 
رسد مسئله بر عکس ادعای مذکور باشد. حاصل بحث آنکه روایت مذکور از نظر سند تام  نظر می که به

 است.
را مـورد مـذمت شـدید قـرار اما از جهت دتلت: حدیث مذکور امر بـه منکـر و نهـی از معـرو  
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 دهد. استدتل به این فقره نیازمند بیان سه نکته است:  می
نکته اول: جمل  مذکور مفیـد حرمـت امـر بـه منکـر و نهـی از معـرو  اسـت؛ زیـرا اوت، پیـامبر 

دانیم ترک آن دو  این عمل را بعد از مذمت ترک امر به معرو  و نهی از منکر بیان نمود که می گرامی
است؛ ثانیًا، اصحاب نیز به شدت از آن تعجب کردند که با محز کراهت سازگاری ندارد. مویـد  حرام

سورۀ توبه باشد که خداوند متعال، امر به منکر و نهـی از  63تواند آی  کریمه  حرمت و بلکه دلیل آن می
ناَِ معرو  را از صفات مردان و زنان منافق برشمرده است؛  وَن َو الْمه ناَِقه وَن الْمه ره مه

ْ
ْم ِمـْن َبْعـٍض یـت مه قاته َبْعضه

نْ  ونکبِالْمه مه الْفاِسقه ناَِقنَی هه ْم إِنا الْمه وا اللاَ ََنَِسیمه ْم َُسه یِدیمه
َ
وَن أ ِِ َو یْقبِضه و (؛ مردان 63)توبه:   ِر َو یْنَمْوَن َعِن الَْمْعره

کننـد،  از کـار خیـر نهـی می دهنـد و ها بـه زشـتی فرمـان می و زنان منافق برخی از یکدیگر هستند، آن
بندند، خدا را فراموش کردند و خداوند ایشان را فراموش کرد، همانا منافقین همان  های خود را می دست

 فاسقان هستند.
سیاق و لحن آی  مبارکه ظهور در حرمت اعمال منافقان دارد و واضح است که مذمت مـذکور بـرای 

 ن. نفس آن اعمال است نه آنکه مقید به فاعل آ
شود و منحصر در واجبات نیست، زیرا در عـر   ، شامل مستحبات نیز می«معرو »نکته دوم: واژۀ 

والمععروف اسعم لکع  فعع  »گویـد:  و لغت و استعماتت، دارای معنای عام است. راغب اصـفهانی می
قل یا شرع ؛ معرو ، نام هر کاری است که از نظر ع«یعرف بالعق  او الشرع حسنه و المنکر ىا ینکر بهما

نیکو باشد و منکر چیزی است که از نظر عقل یا شرع ناپسند باشـد )الراغـب اتصـفهانی، المفـردات، 
ق: تکعرّر لکعر المععروف فع  »گوید:  اثیر می (. ابن070: 0738؛ معجم الوسیط، 005تا،  ذیل عر ، بی

ال  الناس و ک  ىا ن:ب الیه الم:یث و سو اسم جاى  لک  ىا  رف ىن طا ه الله و التقرب الیه و اؤحسان 
: 0011اثیر، النهایة فی غریب الحدیث: ذیـل عـر ،  )ابن« الشر و نه   نه ىن الممسنات و المقبمات

7/873.) 
کار رفته است که  در موارد استعمال قرآنی و حدیثی این واژه نیز در هر دو موردع واجب و مستحب به

 شود:  ها اشاره می در ادامه به برخی از آن
 َّن

َ
ُه أ ْن َتُقوُلوا َقْوؤ  َىْعُروفاکُروَنُهنَّ َو لکْم َسَتْ  کَ ِلَم اللَّ

َ
ا ِإؤَّ أ (؛ 170)البقـره:  ْن ؤ ُتواِ ُ:وُسنَّ ِسرًّ

ها در پنهانی وعده نگذارید  کنید ولی با آن را یاد می -بانوان معتده  -ها  داند که شما آن خداوند می
قـول معـرو  را کنایـه از  ×صحیح حلبـی حضـرت صـادق  مگر آنکه سخن نیکو بگوئید. در
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، التععری  »کردن دانسته است و فرموده:  خواستگاری و یعنع  بقولعه  اؤن ان تقولعوا قعوؤ  ىعروفعا 
: 0763)قمـی مشـهدی، تفسـیر کنـز الـدقائق، « بالخطبه  ق:ه النکاح حت  یبلعغ الکتعاب اجلعه

1/707.) 
 ٌَو َمْغِفَرٌة َخری ٌِ و ً ا َو اللاه َن ِی َحلـیمقَْوٌل َمْعره

َ
ما أ (؛ سـخن نیکـو و 167)البقـره:   ِمْن َصَدقٍَة یبَْبعه

نیـاز و بردبـار اسـت. در  ای که آزار در پی داشته باشد و خداوند بی آمرزش بهتر است از آن صدقه
فرمودند: درخواست سائل را قطع نکنید و بگذارید تقاضـایش  شده که پیامبر اکرم حدیثی نقل 

ا بگوید؛ سپس با آرامش و نرمی یا به بخشش اندک و یا به رد زیبا پاسخ دهید؛ همانا گاهی کسی ر
تا ببیند شما نسبت به آنچـه  -فرشته است  -آید که از جن و انس نیست  در می –صورت سائل  به -

 (.0/730: 0737کنید )طبرسی، مجمع البیان،  خداوند در اختیار شما نهاده چه می
 َْو إِْصالٍح بنََی انلااِس َو َمـْن یْفَعـْل ًلِـک  ف َّل َخری

َ
ٍِ أ و ْو َمْعره

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
ْم إَِّلا َمْن أ ابْتِغـاَء  کثرٍی ِمْن ََنْواهه
ْجراا َعظیما

َ
َِ نهْؤتیِه أ هـا  (؛ هـیچ خیـری در نجـوا و سـخنان پنهـانی آن000)نساء:  َمْرضاِت اللاِ َََسْو

جهت رضایت  ه یا کار نیک، اصالح میان مردم، دستور دهد، هر که بهنیست مگر کسی که به صدق
زودی به او پاداش بزرگ خـواهیم داد. در صـحیح  ابـراهیم بـن عبدالحمیـد  خداوند چنین کند به

 (.0/070: 0783دادن تطبیق نمود )کلینی، الکافی،  ، معرو  را به قرضحضرت صادق
 َیَما انلاِِب إًِا جاء

َ
ؤْ  کیا أ ْن َّل شْشِ   لََع  کِمناته یبایْعنَ الْمه

َ
َن بِاللاِ َشیئاا َو َّل شْْسِْقَن َو َّل یـْزننَی َو َّل یْقـتهلَْن کأ

لِِمنا َو َّل یْعصینَ  ْرجه
َ
یدیِمنا َو أ

َ
تنَی بِبهْمتاٍن یْفََتیَنهه بنََی أ

ْ
ْوَّلَدههنا َو َّل یت

َ
ـنا اللاَ   ف کأ نا َو اْسَتْغِفْر لَمه ٍِ ََبایْعمه و  َمْعره

وٌر رَحیم ای پیامبر، آنگاه که بانوان مؤمن نزد تو آمده تا با تو بیعت کننـد،   (؛01)ممتحنه:  إِنا اللاَ َغفه
ها بیعت نما. در صـحیح  أبـان  بر اینکه شرک نورزند... و در کار معرو  نافرمانی تو را نکنند با آن

گفـت: یـا رسـول اللـه! آن  پیامبرفرمود: اّم حکیم همسر عکرمه به  آمده است: امام صادق
معرو  که خداوند به ما دستور داده که با شـما در مـورد آن نافرمـانی نکنـیم چیسـت؟ حضـرت 

سیلی نزنید و صورت خود را خراش ندهید و موی خویش را نکنیـد و  -خود  -فرمود: بر صورت 
: 0783)کلینـی، الکـافی، گریبان چاک ندهید، لباس سیاه نپوشید و صدا به واویال بلند نکنیـد... 

0/013.) 
 َنْ کْن ِمنْ کَو ْل ِِ َو یْنَمْوَن َعِن الْمه و وَن بِالَْمْعره ره مه

ْ
َریِ َو یت

ْ
وَن إَِد اْل ٌة یْدعه ما

ه
ولِ کْم أ

ه
ـون کِر َو أ ْفلِحه مه الْمه  هه

(؛ باید از شما گروهی باشند که دعوت به خیر کرده و امـر بـه معـرو  و نهـی از 050)آل عمران: 
 منکر کنند.
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کنند، دلیل است بـر آنکـه معـرو ، اعـم از  طور کلی تمامی آیاتی که سخن از امر به معرو  می به
واجب و مستحب است و به همین جهت فقهاء امـر بـه مسـتحب را داخـل در عنـوان امـر بـه معـرو  

ب شـرایع سره بعد از تأیید سخن صاح دانند. صاحب جواهر قدس اند؛ هرچند آن را مستحب می دانسته
مدح و ثنائی که در قرآن و سنت برای آمـرین »فرماید:  کند می که معرو  را به واجب و ندب تقسیم می

؛ بلکـه در ادامـه کـالم «شـود... به معرو  شده است شامل آمـرین بـه واجـب و مسـتحب هـر دو می
داشت که فتوای  اگر اجماع بر استحباب و عدم وجوب در مورد امر به مستحب نبود، امکان»افزاید:  می

: 0760به وجـوب امـر بـه مسـتحب داد هرچنـد امتثـال آن واجـب نباشـد )نجفـی، جـواهر الکـالم، 
10/767.) 

کنـد. از نظـر عـر  نیـز،  بنابر آنچه گفته شد: حدیث مذکور بر حرمت نهی از معرو  دتلـت می
هرگـز بـا وجـود تشـویق گذاری  استحباب امر به مستحبات با تجویز نهی از آن تنافی دارد و هیچ قانون

 دهد. کار خیر، اجازه تشویق و دعوت مردم را به ضد آن نمی مردم به
تذکر این نکته نیز سودمند است که ذیل حدیث مذکور که پیامبر گرامـی، منکـر دانسـتن معـرو  و 
معرو  شمردن منکر را بدتر از نهی از معرو  و امر به منکـر شـمرد، دتلـت بـر مغبوضـیت شـدید و 

ق عقوبت در اثر این طرز فکر است؛ خواه این انحرا  فکری به معنی تلقی مردم در اثر آداب و استحقا
جهـت دوری از ها غلط که بـه رسوم و تقلیدها ناهنجار و پیروی از هوی و هوس باشد و یا در اثر تحلیل

فکـری  و ادله ناصواب و شبهات واهی باشد که سبب خذتن الهی و انحرا  بیت قرآن و مکتب اهل
 ایشان شده باشد.

گاهانه که به قصد تحریک و  نکته سوم: امر و نهی در آی  مبارکه و حدیث شریف شامل هرگونه اقدام آ
گردد؛ زیرا امر به معنی طلب کاری از دیگر اسـت )فیـومی، المصـباح المنیـر،  تشویق دیگری باشد می

(. 310تا،  بی انی، مفردات راغب،( و نهی به معنی منع و زجر از چیزی است )راغب اصفه17: 0718
 اند. اصولیون نیز امر و نهی را به همین معنی گرفته

شـود  کند که امر و نهی گاهی با قـول و گـاهی بـا غیـر آن محقـق می راغب در مفردات تصریح می
ن را به (. فقها نیز در مبحث امر به معرو  و نهی از منکر، آ30تا،  بی )راغب اصفهانی، مفردات راغب،
 اند. دو مرتبه لسانی و یدی تقسیم کرده

قصـد تحریـک  بنابراین وجوب امر به معرو  و حرمت امر به منکر، شامل هرگونه سخن یا عملی به
قصـد تحریـک  شود خواه با دستور لفظی یا نوشتاری یا اشاره یا هر عملـی کـه به و وادارکردن دیگری می
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وضوح به معنـی منـع و  نکه، تقابل امر و نهی و اینکه نهی بهطر  کاری باشد و مؤید مسئله آ شخه به 
باشد. شاید به همین جهت است که امر و نهی بـه مـواردی  زجر است که منحصر در لسانی نیست، می

ـواِت در آیـ : « شـیطان»که لفظی در کار نیست، اطالق شده است، همانند نسبت امـر بـه  طه ـوا خه َّل تَبابِعه
یطاِن َو َمْن ی ره بِالَْفْحشاءالشا مه

ْ
یطاِن ََإِناهه یت واِت الشا طه ـاَرٌة مثـل: « نفـس»( و بـه 10)نـور:  بابِْع خه ما

َ
ََ َأ إِنا انلاْفـ

وء  َصالته مثل: « نماز»( و به 07)یوسف:  بِالس 
َ
َعیُّه أ هوا یا شه ره  کقال مه

ْ
ْن َنـَْته  کتَت

َ
نـا کأ )هـود:  مـا یْعبهـده آبانه

م بِمَذامثل: « خواب»( و به 83 مه ْحالَمه
َ
ْم أ رههه مه

ْ
ْم تَت
َ
« دعـوت»( و در حقیقت امر بـه معنـی 71)طور:  ...أ

 شود. است که با قول و نقل محقق می
ََ َعـِن نسبت داده شده است: « نفس»در مورد نهی نیز گاهی به  َِ َمقاَم َرب ـِه َو َنـَ  انلاْفـ ا َمْن خا ما

َ
َو أ

الةَ َتْن مثل: « نماز»( و گاهی به 05)نازعات:  الَْمو  نْ   إِنا الصا  (.00)العنکبوت:  رکَعِن الَْفْحشاءِ َو الْمه
به هر حال یا عنوان نهی و امر حقیقتا بر امر و نهـی عملـی صـادق اسـت و بـه معنـی وادارکـردن و 

تناسـب  باشد و یا حداقل در بحث امر به معرو  و نهی از منکر و بالعکس به شدن می    تحریک و یا مانع
ویژه با توجه به روایات باب امر به معرو  و نهی از منکر به معنـی  حکم و موضوع و غرض از حکم و به

 باشد. اعم می
بر کسی که روایات مذکور و امور دیگـری را کـه ذکـر کـردیم در نظـر »فرماید:  صاحب جواهر می

ردن به آن است با ایجاد معرو  و بگیرد، پوشیده نیست که مقصود امر به معرو  و نهی از منکر، وادارک
ولـی »گویـد:  پردازد و می سپس به بیان اشکال و جواب در مسئله می«. اجتناب از منکر نه مجرد سخن

کرد بر اینکه امر به معرو  و نهی از منکر به قلب و زبان و دسـت  آنچه از روایات و فتاوی که دتلت می
رکردن مردم است بـر معـرو  و اجتنـاب از منکـر... شود، صریح است در اینکه مقصود وادا محقق می

 (.781 - 10/780: 0760)نجفی، جواهر الکالم، 
وی  لمن یأىر بالمنکر و : »حسین بن سعید در کتاب الزهد به سند خود از امام صادقروایت دوم: 

 (.06/011: 0078)حر عاملی، وسائل الشیعه، « ینه   ن المعروف
رسـاند؛ زیـرا کلمـه  حرمت امر به منکـر و نهـی از معـرو  را میحدیث مذکور از جهت دتلت، 

ظهور در حرمت دارد. از نظر سند قابل تأمل است؛ زیرا حسـین بـن سـعید اهـوازی هرچنـد از « ویل»
اجالء راویان شیعه است اما ایشان حدیث را از عثمان عیسـی و او از فـرات بـن احنـف، روایـت کـرده 

 مرو عامری هرچند در ابتدا از ثقات و وکالی موسـی بـن جعفـراست. عثمان بن عیسی رواسی ابوع
ای مکتب انحرافی وقف را بدعت نهـاد  منحر  شد و با عده بود اما بعد از شهادت موسی بن جعفر
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 شد. های مکرر امام رضا و عدۀ فراوانی را منحر  کرده و مشمول نفرین و لعنت
ها بـود و یکـی از وکالیـی اسـت کـه  خصیت آنگوید: وی بزرگ واقفه و ش نجاشی در مورد وی می

( البته برخی توبه او را 755: 0013را تصاحب کرد )نجاشی، رجال نجاشی،  اموال موسی بن جعفر
تنها ثابـت نیسـت، بلکـه بسـیار  ( که نه00/003: 0767اند )خویی، معجم رجال الحدیث،  روایت کرده

شد و لرزه بـر ارکـان مـذهب  شد، این توبه حتمًا منتشر میبعید نیز است؛ زیرا اگر واقعًا وی توبه کرده با
تنها وی بعـد از  نظر نویسـنده نـه شد. بـه انداخت و تنها از برخی از افراد غیر ثقه، حکایت نمی وقف می

پای او  گـویی بـه باشد کـه کمتـر دروغ ابداع مکتب وقف، دیگر ثقه نیست بلکه از دروغگویان بزرگ می
 اند. ز بزرگان، روایات او را با این توجیه که قبل از وقف و انحرا  او بوده، پذیرفتهای ا رسد و لذا عده می

عالوه بر عثمان بن عیسی، فرات بن احنف نیز ثقه نیست. شیخ طوسی او را از اصحاب امام سـجاد 
گویـد: وی مـتهم بـه غلـّو و تفـریط اسـت )الطوسـی، رجـال  شمرده و می و امام باقر و امام صادق

غضـائری بـوده کـه وی را غـالی و کـذاب  ( و گویا کالم وی برگرفتـه از سـخن ابن77: 0780، الطوسی
عقیقـی نقـل  (. با ایـن حـال عالمـه از ابن07/107: 0767دانست )خویی، معجم رجال الحدیث،  می

 کرده است که وی فردی زاهد و تارک دنیا بود )همان(.
توانـد مسـتند  های فـراوان در آن، نمی تجهت اختال  و حساسـی جهت غلو، به هرچند تضعیف به

غضائری که در این مورد بسیار حسـاس و تنـد اسـت. امـا بـه جهـت  ویژه از مثل ابن محکمی باشد؛ به
سـره مکـرر از وی حـدیث  ویژه آنکه کلینی قدس تواند مؤید حسن حال او باشد؛ به عقیقی می سخن ابن

 باشد. ی مشکل مینقل کرده است. با این همه اعتماد کامل بر حدیث و
آمد و گفت:  مردی خثعمی نزد پیامبر: »روایت کلینی به سند خود از امام صادق روایت سوم:

یا رسول الله به من از برترین عملع اسالم خبر دهید؟ فرمود: ایمـان بـه خداونـد، پرسـید: سـپس چـه؟ 
ان   فعأربرن  ن مرد گفـت:فرمود: صله رحم، پرسید: سپس چه؟ فرمود: امر به معرو  و نهی از منکر. آ

، کدام عمل نزد خداوند مبغوضترین است؟ حضرت فرمود: شـرک بـه خداونـد، اؤ مال ابغ  ال  الله
« اؤىر بالمنکر و النهع   عن المععروفپرسید: سپس چه؟ فرمود: قطع رحم، پرسید: سپس چه؟ فرمود: 

 (.06/010: 0078)حر عاملی، وسائل الشیعه، 
ترین اعمـال بعـد از  عنوان مبغـوض ، بر حرمت نهی از معرو  و بلکـه بـهاین حدیث از نظر مدلول
 کند.  شرک و قطع رحم دتلت می

از نظر سند دارای سه طریق است در سند اول: عبدالله بن محمد است که یا عبدالله بن محمـد بـن 
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از اصـحاب باشد که مجهول است؛ مگر آنکه نقـل ابـان را کـه  خالد یا عبدالله بن محمد بن طلحه می
اجماع بوده، دلیل بر وثاقت وی بدانیم که مشکل است. بقیه رجال حدیث: حمید بن زیاد و حسـن بـن 

ای با تعبیر عن غیر واحـد در ایـن  اند و وجود عده محمد بن سماعه هرچند واقفی هستند اما توثیق شده
 حاب اجماع است. مورد جای اندک درنگی دارد که قابل توجه نیست. اما ابان بن عثمان، از اص

سند دوم کلینی عبارت است از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحه 
)همان(. دو نفر از رجال این سند مورد مناقشه هستند، یکی محمد بن سـنان  عبدالله بن زید عن ابی

که عامی اسـت و  شدت مورد خال  است؛ هرچند اعتبار وی بعید نیست و دیگری طلحه بن زید که به
)خویی، معجم رجـال « له کتاب معتمد»توثیق نیز ندارد جز آنکه شیخ طوسی در مورد وی گفته است: 

اند  سـره ایـن را دلیـل وثاقـت وی شـمرده الله خوئی قدس ای مثل آیت ( و عده7/067: 0767الحدیث، 
 )همان(.

اند از: عن ابیه عن محمد بن  سند سوم حدیث را برقی در کتاب المحاسن ذکر کرده است که عبارت
عبدالله )همان(. این سند از دو سند قبلی بهتر اسـت  سنان و عبدالله بن مغیره عن طلحه بن زید عن ابی

و تنها مشکل آن طلحه بن زید که عامی است و توثیق ندارد؛ اما برخی عبارت شیخ طوسی را دلیـل بـر 
 اند؛ همان گونه که گذشت. وثاقت وی دانسته

بـا دیگـر روایـات را  -در فقره مـذکور  -دد اسناد و منابع و نقل کلینی ره و توافق متن روایت اگر تع
 بسا سبب اطمینان به صدور آن گردد. مورد توجه قرار دهیم چه

 گروه دوم: روایات نهی از استخفاف و تهاون 
 کند. تعدادی از روایات از استخفا  و تهاون به احکام و اوامر الهی نهی می

از امـام »کنـد کـه گفـت:  مرحوم کلینی با سند خـود از مسـعدة بـن صـدقه روایـت مییت اول: روا
نامیم؟ حضرت فرمود:  نامیم ولی تارک الصاله را کافر می سؤال شد: چرا زناکننده را کافر نمی صادق

نهـا دهـد؛ امـا تـارک الصـاله ت جهت غلبـه شـهوت انجـام می چون زناکار و شبیه آن، این کار را تنها به
یـابی مگـر آنکـه از زنـا  کند؛ زیرا زناکـاری را نمی شماری نماز، آن را رها می جهت استخفا  و سبک به

فعالا نفیعت اللع ق وقع  جهت لـذت تـرک نمـاز نیسـت.  کند به برد ولی کسی که نماز را رها می لذت می
شـماری  و سبک؛ و چـون لـذتی در کـار نبـود، اسـتخفا  اؤستخفاف و الا وق  اؤستخفاف وق  الکفعر

(. 0/00: 0078خواهد بود و هرگاه استخفا  رخ دهد کفر خواهد بود )حـر عـاملی، وسـائل الشـیعه، 
سپس حضرت در پاسخ به این سؤال که چرا زنا و شرب خمر، استخفا  نیست اما ترک نماز استخفا  
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باشـد و  -نفسـانی  -ای  که خود را وارد آن کنی بدون آنکـه انگیـزه -از گناه  -هرچه »است؟ فرمودند: 
شهوتی بر تو غلبه نکرده باشد همان گونه که در زنا و شرب خمر است برخال  ترک نماز که خـود را بـه 

شماری اسـت و همـین فـرق  کنی با آنکه شهوتی در کار نیست پس این استخفا  و سبک آن دعوت می
 میان آن دو یعنی ترک نماز و زنا و شرب خمر است.

 نیز با سند خود از مسعده روایت نموده است. )همان(  حدیث مذکور را صدوق
« محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسـلم عـن مسـعدةبن صـدقه»سند حدیث: 

 باشند، و در مورد مسعده و اعتبار وی نیز قباًل توضیح داده شد. است که همگی معتبر و از ثقات می
کنـد؛  ی دتلت بر حرمت استخفا  به احکـام الهـی میخوب و اما از نظر دتلت، حدیث مذکور به

 «.و الا وق  اؤستخفاف وق  الکفر»چنان سنگین است که از آن به کفر تعبیر شده است:  بلکه حرمت آن
مردی نزد حضرت آمد و گفت: موشی »روایت:  شیخ طوسی با سند خود از امام باقرروایت دوم: 

ظر شما در مورد خوردن آن روغن چیست؟ حضـرت فرمـود: درون مشک روغن و زیتون افتاده است؛ ن
خاطر آن از خوراکی خود دست بـردارم!  تر از آن است که به ارزش نخور؛ آن مرد گفت: موش نزد من کم

انک لعم تسعتخف بالفعاره و حضرت فرمود: تو موش را سبک نشمردی بلکه دین خود را سبک شمردی: 
)حـر عـاملی، وسـائل الشـیعه، « هر چیز را حرام کـرده اسـت؛ خداوند مردار از انما استخففت ب:ینک

0078 :0/156.) 
محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عیسی الیقطینی عن النضر بـن »اند از:  سند روایت عبارت

همه راویان این سـند از ثقـات هسـتند بـه جـز «. جعفر السوید عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی
   بوده، هرچند اعتبار وی قوی است.عمرو بن شمر که مورد اختال

در این روایت، استخفا  به دین، مورد مذمت شدید قرار گرفته، بلکه قبح آن مسلم انگاشته شـده و 
 به آن استناد شده است.

در حـدیثی طـوتنی فقیـه را مرجـع  مقبوله عمر بن حنظله است که حضرت صادقروایت سوم: 
فعاّن  قع: جعلتعه  لعیکم »نماید که به داوری او رضـایت دهنـد؛  مردم در اختال  قرار داده و تأکید می

فالا حکم بمکمنا فلم یقبله ىنه فانما استخف بمکم الله و  لینعا ؛ من او را بر شما حاکم قرار دادم. حاکما  
حکم خدا استخفا  کرده و بـر مـا رّد نمـوده  حکم ما داوری کرد و از او نپذیرد، تنها به ؛ و هرگاه او بهرعّ 

؛ و هر که بر ما رّد کند، بر خداوند رد کـرده و و الراّع  لینا الراّع  ل  الله و سو  ل  ح: الشرک باللهست؛ ا
 (.13/073: 0078)حر عاملی، وسائل الشیعه، « اندازه شرک به خداوند است این به
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ا امتنـاع از قبـول داوری فقهـا ر در این حدیث مشهور که به مقبوله شهرت دارد، حضرت صادق
حکم الله برشمرده و برای حرمت آن به این عنـوان اسـتناد نمـود؛ پـس هرآنچـه مصـداق   استخفا  به
 حکم خداوند باشد، حرام است. استخفا  به 

است کـه حضـرت، یکـی از عالئـم زنـازاده را  مرسله شیخ صدوق از امام صادقروایت چهارم: 
ات اح:سا بغضنا اس  البیت و ثانیهعا ان یمعّن الع  ان لول: الزنا  الى»نماید؛  استخفا  به دین معرفی می

)حـر عـاملی، وسـائل ...« المرام ال ن رلق ىنه و ثالثها اؤستخفاف بال:ین و رابعها سو؟ الممضر للناس
 ( 00/700: 0078الشیعه، 

شـدت  حدیث مذکور گرچه مرسله است اما در کتاب من تیحضره الفقیه آمده که مرحوم صدوق به
ای بـه اعتبـار آن  و صحیح دانسته و گذشته از آن، از مرسالت جزمی صدوق بـوده کـه عـدهآن را معتبر 

 اند. ملتزم به این روایت شده
شـدت مـذموم  فهماند که استخفا  به دین امـری به سیاق حدیث نیز بیانگر عالئم حرام است و می

 باشد. بودن می زاده است که عالمت حرام
و  و ایشان از پدران بزرگوار خـود از امیرالمـؤمنین ضاشیخ صدوق از حضرت رروایت پنجم: 

شـمردن  من بـر شـما از سبک...« اراف  لیکم استخفافا  بال:ین و»که فرمود:  ایشان از پیامبر گرامی
(. سیاق حدیث مؤید جدی جهـت فهـم 03/758: 0078دین واهمه دارم )حر عاملی، وسائل الشیعه، 

مسئله آنکه در روایات فراوان در مورد استخفا  به امـور محتـرم در  باشد و مؤید حرمت از فقره اول می
: 0078شریعت تهدید شده اسـت مثـل اسـتخفا  بـه نمـاز و مـؤمن )حـر عـاملی، وسـائل الشـیعه، 

(، 03/758(، بـدهی )همــان، 78(، پیرمـرد مـؤمن )همـان، 166(، فقیـر مسـلمان )همـان، 01/131
(، حـدود الهـی 83)همـان،  (، پیـامبران و ائمـه00/710(، ح  )همان، 18/765واجبات )همان، 

 (.756( و اولیاء الهی )همان، 00/707(، طاعات الهی )همان، 18/003)همان، 
 برای استدتل به این روایات بیان سه نکته ضروری است: 

تمامی احکام الهی است؛ حتی مستحبات و  نکته اول: آیا مفاد روایات مذکور، حرمت استخفا  به
ت یا آنکه این حرمت منحصر در احکام الزامی است؟ در پاسـخ بایـد گفـت: تعـابیری کـه در مکروها

کار رفته است همگی مؤید حرمت استخفا  به همه احکام الهی است و اینکه احکـام الهـی  روایات به
شماری قرار گیرد. تعابیری مانند استخفا   از آن جهت که حکم خداوند است نباید مورد تحقیر و سبک

آید که در معتبره مسعده بـود؛ یـا اسـتخفا  بـه دیـن کـه در روایـت دوم آمـده بـود و  قتی آمد کفر میو
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حکم الهی که در مقبوله ذکر گردید و یا استخفا  به دین که در حـدیث چهـارم و  همچنین استخفا  به
 دهد. پنجم بیان شد، همگی نشان از تعمیم حکم نسبت به هم  احکام می

  چیست؟ و آیا همه مراتب آن حـرام اسـت؟ در پاسـخ بایـد گفـت: اسـتخفا  نکته دوم: استخفا
اسـتخف بـه: »گوید:  گونه که در لغت آمده است به معنی سبک و ناچیزشمردن است. زمخشری می آن

کرد به آن چیز، یعنـی نـاچیز شـمرد.   (؛ استخفا 035: 0013)زمخشری، اساس البالغه، « استهان به
منظور، لسان العـرب،  )ابن« تخف به  اسانه، و استخف فالن بمق  الا استهان بهاس»گوید:  منظور می ابن

(، استخفا  کرد به آن، سبک شمرد و فالنی نسبت به حق من استخفا  کـرد یعنـی آن را 7/85: 0003
 سبک و ناچیز شمرد. 

: فرمایـد می اسـت. امیرمؤمنـان« ثقیل»بودن در مقابل  به معنی سبک« خفیف»ریشه لغوی آن 
(. سبک شماری احکام الهـی گـاهی 10، خطبه 66: 0785البالغه،  نه  )سید رضی، « تخففوا تلمقوا»

گاهی باشد، می تواند سبب کفـر و ارتـداد گـردد؛ ایـن مرتبـه از  همراه با انکار آن است که اگر از روی آ
 موضوع اکثر روایات خارج است.

ای که ارزش اقـدام  گونه را ناچیز و حقیر شمارد به حکم خداوند باشد، اما در دل آن اما اگر معتقد به 
آن را رهـا  -های نفسـانی  بودن برخی خواسته و نه مقدم -اعتنایی و اهمیت نداشتن  ندارد و از جهت بی

هایی را که بر ترک برخی اعمـال وارد شـده  کند این استخفا  است. لذا فقها برخی تهدیدات و عقوبت
کننـد؛ مـثاًل صـاحب وسـائل  صورت استخفا  حمـل می اجب دانست، بهها را و توان آن است که نمی

گوید: هر که یک جمعه بر او بگذرد و در آن سورۀ قل هو الله احد را نخواند و بمیرد بـر  حدیثی را که می
شود بر کسی کـه آن را از روی  گوید: این حدیث و امثال آن حمل می دین ابولهب مرده است، ایشان می

( و شـاید از 6/117: 0078ند یا منکر فضیلت آن باشد )حر عاملی، وسـائل الشـیعه، استخفا  ترک ک
تواند  در مورد کسی که آنقدر نافله از او فوت شده که نمی همین موارد باشد حدیثی را که امام صادق

جهت پیداکردن مخارج ضروری یا دنبال بـرآوردن نیـاز مـؤمن  بودن به اگر این مشغول»قضا کند فرمود: 
مانـده  -نافله  -شدن از قضای نماز     جهت جمع مال و مشغول به آن بوده است اشکالی ندارد؛ اما اگر به

...؛ و گرنه او خـدا واؤ لق  الله و سو ىستخف ىتهاون ىضی  لمرىه رسول اللهاست، باید قضا کند؛ 
« است ام رسول اللهکند در حالی که سبک شمرنده و سستی کننده و ضایع کننده احتر را مالقات می

 (.0/36: 0078)حر عاملی، وسائل الشیعه، 
ؤ یجعوا ترکهعا رهبعه  نهعا او »گوید:  محقق یزدی در بحث نماز جماعت و استحباب مؤکد آن می
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( جـایز نیسـت رهـاکردن نمـاز 7/007: 0010)طباطبایی، العروة الـوثقی المحشـی، ...« استخفافا  بها
اند، کسی تعلیقـه بـر  شمردن آن و پانزده مرجع که به عروه حاشیه زده رغبتی یا سبک جماعت از روی بی

 آن نزده است.
صـورت  ویژه به سره نیز بعد از بیان کراهت ترک نمـاز جماعـت بـدون عـذر بـه الله خوئی قدس آیت

ىا لم یکن رهبة  ن فضلها الضرورن او استمقارا  و استخفافا  بشأنها و اؤ فعال اشعکال »گوید:  مستمر می
(؛ 03/07: 0075)خویی، موسوعه اتمام خـویی، « ف   :م الجواا به ا العنوان کما اشار الیه ف  المتن

رغبتی نسبت به فضلیت قطعی نماز جماعت یا از روی  یعنی این کراهت در صورتی است که از روی بی
ن بـا ایـن شمردن شأن آن نباشد؛ وگرنه هیچ اشـکالی در عـدم جـواز آ جهت سبک حقیرشمردن آن یا به

 عنوان نیست.
حکم خداونـد  نکته سوم: آیا ممانعت از انجام مستحب یا سخن یا فعل، از مصـادیق اسـتخفا  بـه

آید؟ در پاسخ باید گفت: در موارد بسیاری چنین اسـت مثـل دعـوت و تشـویق مـردم بـه  حساب می به
هـای  و یا تشویق بـه طالق های شرعی کردن فرزند و یا ترک ازدواج و یا تأخیر آن بدون رعایت مالک کم
هایی که مانع نماز اول وقت و دیگر مستحبات شرعی است و  مردم به سرگرمی  کردن     مورد و یا مشغول بی

ای که انگیـزه  گونه یا دعوت به ترک چادر که حجاب برتر است و مانند اینها، خواه در سخن یا در عمل به
 باشد. بودن حکم الهی در نظر این افراد ارزش آن کم

 حکم عقل  .3

حکم عقـل، اطاعـت از خداونـد تزم و معصـیت او قبـیح و شـخه  بدون تردید همان گونه که بـه
عاصی مستحق عقوبت است، عقل آدمی، اقـدام بـر علیـه اغـراض خداونـد، خـواه غـرض الزامـی یـا 

ویق و تحریـک بـه ویژه وقتی دیگران را تشـ داند به ترجیحی را قبیح و این اقدام را طغیان بر علیه موت می
 های الهی نماید. مخالفت با خواسته

مردم را به احسان و خـدمت بـه یکـدیگر دعـوت و ترغیـب  راستی اگر در محفلی پیامبر اکرم به
ها را برای آن ذکر کند و در همان مجلس، شخصی به مردم بگوید: اموال خـود را در  نموده و انواع ثواب

هی خود کنید، کار او مقابله با حضرت و عقاًل مبغوض نیسـت؟ این مسیر خرج نکنید و صر  امور رفا
مردم را به ازدواج و تشکیل خانواده و آثار و برکـات آن، دعـوت و از  و یا اگر قرآن مجید و پیامبر اکرم

مفاســد تــرک آن برحــذر دارد، ولــی شــخه یــا اشخاصــی، مــردم را دعــوت بــر ضــد آن نماینــد و بــا 
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شود، مردم را تشـویق بـه  ازدواج سبب محدودشدن آزادی و مسئولیت می های جاهالنه و اینکه دلسوزی
عدم ازدواج کرده و بلکه برای عدم ازدواج جایزه تعیین کند و یا برای کسانی کـه همسـر خـود را طـالق 

 نیست؟ دهند امتیاز قائل شود، آیا این اقدام از نظر عقل قبیح و مقابله با پیامبر اکرم
ها برای مبارزه و معارضه با یک حاکم یـا قـانون، تحریـک و تشـویق  ین روشتر امروزه یکی از مهم

بینیم که دشمنان اسالم و انقالب اسـالمی بـرای مقابلـه بـا آن، تـروی   مردم به نافرمانی است و لذا می
حکم اولیـه حـرام  بسا بـه ها را که چه های مبتذل و مانند آن روابط آزاد زن و مرد و محافل مختلط و لباس

اند و تهاجم فرهنگی را آغاز کرده و متأسفانه تا حـد زیـادی در اثـر  م نباشد، موردنظر و تبلیغ قرار دادهه
 اند. ویژه در مورد فضای مجازی، موفق هم بوده غفلت ما و مسئوتن بوده و به

 با توجه به آنچه گفته شد بعید نیست برخی از این اقدامات مشمول آیات مقابله با خدا و رسـول
نا ََله نـاَر َجَمـناَم خـاِفاا َیمـا ًلِـیز باشد مانند آی : ن

َ
ـوََله ََـت ناهه َمْن حیاِدِد اللاَ َو َرسه

َ
وا أ  لَْم یْعلَمه

َ
ِـْزی الَْعظـیم کأ

ْ
 اْل

دانند هر که با خدا و رسول او منازعه کند، آتش جهنم برای اوسـت. یـا آیـ  مبارکـه:  (؛ آیا نمی67)توبه:
 یَن ولِ إِنا اَّلا

ه
وََله أ وَن اللاَ َو َرسه ًَل نی کحیَاد 

َ
ها که با خدا و رسول او به مخالفـت و  (؛ آن15)المجادله:   ِف اْأ

کردن، دشمنی، مخالفت و  در لغت به معنی خشمگین« محاده»پردازند از خوارترین هستند.  منازعه می
: 0003منظـور، لسـان العـرب،  ؛ ابن160: 0010منازعه آمده است )فیروزآبادی، القـاموس المحـیط، 

7/005.) 
گـذاری، اجـازه تبلیـغ و  قباًل اشاره کردیم که به همین جهت از نظر عقال و عر  سلیم، هـیچ قانون

دهد تا مخالفین او بتوانند با بهانه قراردادن آن به مخالفـت بـا اهـدا   تروی  بر علیه قوانین خود را نمی
 وی بپردازند.

 ر ضد احکام ترجیحی و محدوده آنگستره حرمت تبلیغ ب
باید با توجه بـه  می ها اقدام برخال  احکام ترجیحی دارای مصادیق و انواعی است که هرکدام از آن

ادله مذکور موردبحث قرار گیرد. گاهی اقدام مذکور به غرض مقابله با حکـم الهـی اسـت و گـاهی بـه 
ها و یا جهت سودجوئی و منافع شخصی است نه  ناغراض دیگر مثل دلسوزی والدین یا رؤساء و مانند آ

مقابله با حکم الهی. در هر صورت گاهی عموم مردم مورد خطاب بوده و گاهی فرد یا افراد اندکی مورد 
کند کـه  ها، اقدام گاهی با سخن است و گاهی در عمل، یعنی کاری می خطاب هستند و در همه صورت

مرحله نیز مراتبی دارد از جملـه قـراردادن جـایزه جهـت تـرک  گردان کند و این مردم را از مستحب روی
مستحب و یا احیانًا تهدید برای انجام آن، مثل آنکه بگوید هرکس ازدواج کند، او را از کارخانـه اخـراج 
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 کنم. می
صورت اول: یعنی تبلیغ و اقدام به غرض مقابله با حکم الهی، حرمت آن واضح است و از مصادیق 

باشد و فرقی ندارد که این سخن یا اقدام را در سطح عموم انجـام دهـد یـا  ه با خداوند میمعانده و مبارز
 برای افراد خاص، با لفظ باشد یا در عمل.

ای مطرح کند که عرفـًا مقابلـه بـا حکـم الهـی  گونه صورت دوم: غرض او، مقابله نباشد، اما آن را به
؛ مثل آنکه صریحًا بگویـد: هرچنـد اخـتالط محسوب شود؛ این صورت نیز ملحق به همان خواهد بود

ها جایزه نیز معین کند. این  ویژه اگر برای آن زن و مرد مکروه است اما شما توجه نکنید و انجام دهید، به
کار عالوه بر عنوان مقابله با خدا و رسول او، مصداق عناوین صّد از راه خدا، امر به منکـر و اسـتخفا  

 باشد. حکم الهی می
ای که مقابله با حکم الهی تلقی  گونه وم: آنکه مردم را به ترک مستحب دعوت کند اما نه بهصورت س

هـا  شود و بدون آنکه غرض مقابله داشته باشد؛ مثل تشویق به عدم ازدواج تا استغناء کامـل و ماننـد این
الله  ، صّد عن سبیلگونه اقدامات اگر در سطح عموم باشد بسا با انگیزه خیرخواهانه نیز باشد؛ این که چه

گونه است اگر مردم را چنـان سـرگرم کنـد کـه  باشد. همین و نهی از معرو  و استخفا  حکم الهی می
صـورت گسـترده  هـای جـذاب به مدت طوتنی و مستمر از انجام مستحب بـازدارد ماننـد ارائـه فیلم به
الله و مصـداق  صّد عن سـبیلهنگام اذان که عماًل سبب ترک نماز اول وقت مستحب گردد، این عمل  به

 باشد. کردن آنان از راه خدا می کردن مردم و سرگرم نهی از معرو  و مشمول آی  لهوالحدیث و گمراه
صورت خصوصی و نه در سطح گسـترده  صورت چهارم: آنکه دعوت او بر ترک احکام مستحب، به

بپردازد بـه یـک کـار لهـوی مثـل خواهد به مسجد و نماز اول وقت  باشد؛ مثل آنکه رفیق خود را که می
ها دعوت کند، بدون آنکه غرض او مبارزه و مقابله با حکم الهی باشد و تنها برای یک هـوس  برخی فیلم

الله و نهی از معرو   گونه موارد هرچند عنوان صّد عن سبیل زودگذر و مانند آن، این کار را بکند. در این
ویژه با توجه به سیرۀ متشرعه در ایـن مـوارد جزئـی  موارد بهصادق است اما احتمال انصرا  ادله از این 

 باشد؛ هرچند احتیاط در ترک این دعوت است.
  نتیجه

هرگونه سخن یا اقدامی که مردم را به ترک مستحب یا فعل مکـروه دعـوت و تشـویق کنـد مشـمول 
اسـتخفا  حکـم الله و امر بـه منکـر و نهـی از معـرو  و اضـالل مـردم و  عناوینی مثل صّد عن سبیل

باشـد. البتـه بعـد از بیـان حرمـت امـر و  خداوند و تالش برای عدم تحقق اهدا  الهی بوده و حرام می
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تشویق بر ضّد واجبات و مستحبات و همچنین حرمت امر به مکروهات و محرمـات، مـوارد تطبیـق آن 
الدین، اگر بـه تـرک در مباحث کلی فقه نیز باید بررسی شود. مواردی مثل استحباب یا وجوب اطاعت و

صورت مستمر و بدون مالک شرعی و یا شفقت و دلسوزی  ویژه به مستحب و یا انجام مکروه امر کنند به
صورت مستمر و یا بدون  ویژه به و یا مواردی که ترک مستحب یا فعل مکروه در ضمن عقد شرط شود، به
بل همسرش را طـالق دهـد یـا مالک عقلی و شرعی، مثل آنکه در ضمن عقدی شرط کنند تا طر  مقا

گونه شروط نافذ است؟ یا داخل استثناء ادلـه شـروط یعنـی: ات شـرطًا  مثاًل صلوات نفرستد و...؛ آیا این
تر دارد و از ثمرات بحـث خواهـد  باشد، بررسی این موارد و نظایر آن نیاز به مجال وسیع حرم حالًت می

 بود.
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