
   اهداء 

 :   تقديم به 

  

برم تا با امر به معروف و نهى از منكر دين را  زن و فرزندم را به قربانگاه آربال مى: آسى آه فرمود  - 

 . زنده آنم

 . به ابوذرهايى آه به خاطر نهى از منكر تبعيد شدند و در غربت ربذه جان دادند - 

ى آه در راه گسترش معروف ها و مبارزه با منكرها جان دادند؛ مال دادند؛ زندان و به همه آسان - 

 . اماامروز ما حتى از گفتن يك آلمه در اين راه دريغ داريم. شكنجه و تبعيد آشيدند و صبر آردند

  

  

  

   مقدمه 

  ِبِسم الّله الّرحمن الّرحيم 

  

 َسّيدنا و نبّينا محّمٍد و اهل َبْيِته الَمعصومين و َلعَنُة اللَِّه  ِه َربِّ اْلعاَلميَن و َصّلى الّله علىَالَحمُدِللَّ «

 »  َاعداِئهم َاجَمعين على

  

 : فهميم آه   با يك نگاه گذرا به سوره مبارآه والعصر مى

گذرد از  شود، هر روز آه مى آند هر روز به عمرش افزوده مى  بر خالف گمان انسان آه خيال مى

هستند و نوزادها آه عمرى در » پدر آوچك«ها در حقيقت  شود؛ پدر بزرگ سرمايه او آاسته مى

به زمان سوگند آه انسان همچون يخ هر لحظه . باشند ها را دارا مى پيش دارند، بيشترين سرمايه

پس در برابر به هدر رفتن عمر بايد چيزى »  ُخْسٍر َواْلَعْصِر ِانَّ ْاِالْنساَن َلفى«در حال آب شدن است 

آنچه بهتر از عمر ماست، ايمان و . مال و مقام و مدال بهتر از عمر نيست. بهتر از عمر به دست آوريم

ايمان و آار نيك اگر توسعه پيدا نكند، ارزشى . »ِاّالاْلذيَن اَمنوا و َعِملوااْلصاِلحاِت«عمل صالح است 

َو َتواَصْوا « بايد ديگران را نيز به ايمان و عمل صالح سفارش و دعوت آنيم بنابراين،. نخواهد داشت

؛ البته پيمودن اين راه، مشكالتى در بر خواهد داشت؛ يعنى اگر بخواهيم مردم را به خير و »ِباْلَحقِّ

ارى انحرافاتى آه دارند، باز داريم، احتمال دارد آه برخوردهاى ناگومعروف دعوت آنيم و از مفاسد و 

 . »َو َتواَصْوا ِبالصَّْبِر«پيش آيد؛ ولى به هر حال بايد با پشتكار اين راه را بپيماييم 

شود، اگر   آوتاه سخن اينكه هستى براى ما آفريده شده است و هر روز آه از عمرمان آاسته مى

لح و سفارش ها ايمان و عمل صا بهترين ذخيره. چيزى ذخيره نكنيم، در اين بازار هستى باخته ايم



سفارش به حق، همان امر بمعروف است آه شامل فكر حق، . آردن ديگران به حق و صبر است

ها را گسترش  شود؛ يعنى بايد هر روز معروف حرف حق، قانون حق، رهبر حق، حكومت حق مى

 . دهيم و از مفاسد و منكرها جلوگيرى آنيم

) طاغوت و سلطه آمريكا(ن شهدا، بزرگترين منكر قدس سره و خو  در زمان ما، با رهبرى امام خمينى

 . بر پا شد) استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى(محو و بزرگترين معروف 

اگر ديوارى بندآشى نشود، آجرها و سنگهاى آن يكى .  ولى اين بنا و ساختمان نياز به حفاظت دارد

 . ريزد پس از ديگرى فرو مى

اند و اين ما هستيم  اى عزيز، نظامى ساخته و به دست ما سپرده به هر حال امام خمينى و شهد

همچنين، . آه بايد از آن بخوبى پاسدارى آنيم؛ هر جا فسادى ديديم، فرياد بزنيم و آن را بيان آنيم

 . هر روز معروفى را گسترش دهيم

امروز آه اين . ها برپايى نماز است آه بحمد اهللا در جامعه ما گسترش يافته است  يكى از معروف

ها هزار نماز جماعت به طور آزاد در مراآز آموزشى، ميادين ورزشى،  نويسم، ده آلمات را مى

 . شود پادگانها، ادارات و آارخانجات بر پا مى

 معروف ديگر، توجه به قرآن است آه صدها هزار نفر از اين نسل به آموزش و حفظ و مفاهيم آن رو 

 . اند آورده

شدن در مسابقات علمى و از همه  ديگر، پيشرفتهاى علمى، ابتكارات، اختراعات، برنده معروف 

ها و  ها و توسعه آتابخانه تر پيروزى رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و خنثى آردن توطئه مهم

اما در . است... دانشگاهها و آم شدن بى سوادى و افزايش خدمات بهداشتى و علمى، رفاهى و

 . ينها، مفاسد فراوانى نيز وجود دارد آه بايد براى محو آنها فكرى آردآنار همه ا

  

  ستاد احياى امر به معروف 

 به فكرم رسيد، اآنون آه خداوند توفيق تشكيل ستاد اقامه نماز را به ما داد و توانستيم ميليونها 

گ نماز را گسترش دهيم، جلد آتاب نماز در سطوح مختلف تهيه، تكثير و توزيع آنيم و فرهن

 . دوستانى را پيدا آنيم تا براى زآات و امر به معروف نيز آارى فرهنگى انجام دهيم

اى زدم و  رفتم و ناله -آه از شاگردان شهيد آيت اهللا بهشتى و قدوسى  - به جمع فضالى قم 

 داديم و آار را شروع با آيت اهللا جنتى ستاد احياى امر به معروف را تشكيل. همراهانى پيدا آردم

در اين ستاد، هر يك از دوستان آارى را به عهده گرفت و . از خداوند هم توفيق خواستيم. آرديم

اين آتاب . الزم دانستم آتابى در اين زمينه بنويسم. سهم من هم آار فرهنگى و تبليغى شد

در اين . ام ه معروف داشتهتكميل پانزده جلسه درسهايى از قرآن است آه در تلويزيون پيرامون امر ب

آتاب، عالوه بر اهميت موضوع و آثار شوم ترك آن، به شيوه ها و وظايف آمران به معروف و نيز عالوه 



شود اشاراتى  بر آيات و روايات، به مسائل اجتماعى و حكومتى و روانى آه مربوط به اين فريضه مى

 . شده است

اى هر گروه و دستگاهى را مؤمنان واقعى آن نظام بهتر  نكته قابل توجه اينكه، معروف و منكر ه

اگر او با . شناسد شناسند؛ يعنى فرمانده يك ارتش، بهتر از هر آس معروف و منكر پادگان را مى مى

همفكران مؤمن خود جلساتى در جهت گسترش معروف و جلوگيرى از منكرات تشكيل دهد، با 

همچنين معتمدين بازار، . محيط بسيار سالم تبديل آندتواند پادگان را به يك  امدادهاى الهى مى

ها، معلمان دلسوز و  ها، پيرمردان روستاها، قهرمانان ورزشكار، اساتيد دانشگاه مديران آارخانه

اى آه هستند، به خاطر محبوبيت و تخصص و سابقه و شناخت  مسئولين نظام، هر يك در هر رتبه

د معروف را گسترش دهند لذا قرآن، امر به معروف و نهى توان عميق از جزئيات، بيش از هرآس مى

اى برخودارند؛ زيرا مردم از اين افراد  از منكر را بيشتر به دوش آسانى گذاشته، آه از امكانات ويژه

الزآاة و امروا بالمعروف و الذين ان مكناهم فى االرض اقامواالصلوة و اتوا )حرف شنوى بيشترى دارند

  )٤١/حج (. نكرنهوا عن الم

هايم هست، از   از خداوند توفيق همه را در انجام اين فريضه الهى خواهانم و اگر لغزشى در نوشته

 . دهند، تشكر مى آنم خواهم و از بزرگانى آه به من يارى مى خداوند عزيز عذر مى

  

  

  

  

  

  

  سيماى امر به معروف 

 .  عشق انسان به مكتب استامر به معروف، نشانه * 

 . امر به معروف، نشانه عشق انسان به مردم است * 

 . امر به معروف، نشانه تعهد و سوز و عالقه انسان به سالمتى جامعه است * 

 . امر به معروف، نشانه توّلى و تبّرى است * 

 . امر به معروف، نشانه آزادى در جامعه است * 

 . روف، نشانه ارتباط ميان آحاد مردم استامر به مع * 

 . امر به معروف، نشانه فطرت بيدار است * 

 امر به معروف، حضور و غياب واجبات است ؛ چرا نماز نخواندى ؟ چرا روزه نگرفتى؟  * 

 . امر به معروف، ضامن اجراى تمام واجبات و نهى از منكر، ضامن ترك همه محرمات است * 



 . ر به معروف، تشويق نيكوآاران در جامعه استام * 

 . امر به معروف، تذآر و آگاه آردن افراد جاهل است * 

 . نهى از منكر، تلخ آردن آام خالفكاران است * 

 . آند امر به معروف و نهى از منكر، گاز و ترمزى است آه ماشين جامعه راهدايت مى * 

 . دهد نكر والدين است آه اساس تربيت آودك راتشكيل مىامر به معروف و نهى از م * 

 . شود امر به معروف، سبب دلگرمى و تقويت افراد آم اراده مى * 

 . امر به معروف، نشانه حضور در صحنه است * 

امر به معروف، مقام و حقى است آه خداوند به اهل ايمان داده تا بر اعمال يكديگر نظارت داشته  * 

 . ندباش

 . نهى از منكر، جبران آننده آمبود تقواى بعضى از افراد جامعه است * 

 . دهد دهد و نهى از منكر، جامعه را از سقوط نجات مى امر به معروف، جامعه را رشد مى * 

اى مرده است و افراد  فرياد، جامعه امر به معروف حافظ مرزها و حقوق افراد است ؛ و جامعه بى * 

 . ت، جماداتى متنّفس بيش نيستندساآ

امر به معروف و نهى از منكر، نشانه غيرت دينى، احساس مسئوليت ومشكالت مردم را  * 

 . مشكالت خود دانستن است

 . ها و گناهاِن ُمسرى است امر به معروف و نهى از منكر، نوعى قرنطينه روحى در برابر عيب * 

محدود آردن تمايالت اشخاص  كر، نوعى انضباط اجتماعى است؛ يعنىامر به معروف و نهى از من * 

 . آنترل افراد الابالى است در برابر مصالح جامعه ؛ در واقع نوعى

آيا در : حضرت لوط در برابرگروه گناهكار پرسيد. امر به معروف و نهى از منكر، نشانه رشد است * 

/ سوره هود . َاَليَس ِمْنُكم َرُجٌل َرشيٌد  (ما شود؟ميان شما يك نفر رشيد هست تا مانع اين آار ش

  )٧٨آيه 

تواند با دشمنان خارجى  شود ومى با امر به معروف و نهى از منكر، مسائل داخلى جامعه حل مى * 

 . مقابله آند

فر قلبى از يعنى تن( در اهميت امر به معروف همين بس آه علما به دليل ارتباط قلبى انسان با آن 

، آن را در اصول دين؛ و به دليل برخوردهاى عملى، و اينكه يكى از واجبات است، آن را در رديف )منكر

آيات و روايات امر به معروف و نهى از منكر آنقدر : فرمايد شهيد ثانى مى. فروع دين مطرح آرده اند

  )٨٠ص / گفتار ماه  )شكند زياد است آه آمر را مى

آند و بزرگترين منكرات را انجام  اى را بمباران مى  همين امروز اگر يك ابر قدرت يا قلدرى آه منطقه

سكوت . دهد، خود را در برابر فرياد همه آشورها ببيند، هرگز دست به اين جنايت نمى زند مى



است جوامع بين المللى و ترس سردمداران و بى تفاوتى و بى خبرى توده هاى مردم سبب شده 

 . آه مستكبران جهانى در برابر بزرگترين منكرات خود هيچ احساس خطرى نكنند

اى نياز به بازرسى و نظارت مهندسان متخصص دارد، جامعه بشرى هم نياز به نظارت و   اگر آارخانه

 . بازرسى دانشمندان اسالم شناس دارد

ف، مانع تو شود و بدترين دوست آن بهترين دوست آن است آه هنگام خال: خوانيم   در حديث مى

بهترين دوست من آسى است آه : فرمايد امام صادق عليه السالم مى. است آه به تو تذآر ندهد

 . عيب هاى مرا به من هديه آند

يعنى از خودش حساب پس » مؤمن هميشه مراقب آارهاى خود است«: خوانيم  در روايات مى

 . گيرد مى

ون مراقب خود باشيم و مردم از برون مراقب ما باشند و در رأس، نظامى سياسى اگر ما از در!  آرى 

: فرمايد چنان آه قرآن مى. و حكومتى مشوق خوبيها و مانع بديها باشد، بهترين امت خواهيم بود

/ سوره آل عمران   (َن ِبالّلهُآْنُتم َخيَر ُامٍَّة ُاخِرَجت ِللّناِس َتأُمُروَن ِباْلَمعروِف و َتْنَهْون عن اْلُمنَكِر ُتؤِمُنو

  )١١٠آيه 

تمام آارهاى خير و حتى جهاد در راه خدا، نسبت به امر به معروف مثل : خوانيم  در نهج البالغه مى

  )»آنفثة فى بحر لّجى« : ٣٧٤نهج البالغه، آلمات قصار، ص  )رطوبت دهان است نسبت به آب دريا

  

  

  

  

  

  

 هاى فطرى و غريزى امر به معروف و نهى از منكر   ريشه

اند   تمام پدران و مادران در طول تاريخ، فرزندان خود را به آارهايى واداشته و از آارهايى نهى آرده

بنابراين، مسأله امر و نهى و تشويق و هشدار، ريشه در درون هر انسانى دارد و مربوط به زمان و 

اى اين گونه فراگير باشد، نشانه از فطرى بودن  هر مسأله.ژاد و منطقه خاّصى نمى شودمكان و يا ن

 . آن دارد

  

  

  عكس العمل حيوانات در برابر خطرها 



در قرآن .  مسأله هشدار و اخطار و يا فرياد در برابر خطرها و انحرافها، مخصوص انسانها نيست

د حضرت سليمان با لشكرش در حرآتند، فرياد زد و به ساير اى دي همين آه مورچه: خوانيم مى

 واِد النَّْمِل قاَلْت َنْمَلٌة   ِاذا َاَتْوا َعلى َحّتى )هاى خود برويد تا پايمال آنان نشويد به النه: مورچگان گفت

  )١٨/ نمل . و ُهم الَيْشُعروَنيا َايُّها النَّْمُل ُاْدُخُلوا َمساِآَنُكم الَيْحِطَمنَُّكم ُسَليماُن و ُجُنوُده 

 و همين آه هدهد در پرواز خود از فضاى آشور سبا متوجه انحراف مردم شد و دريافت آه مردم 

َوَجْدُتها و َقوَمها  )خورشيد پرستند، نزد حضرت سليمان آمد و با ناله خود، از اين انحراف شكايت آرد

  )٢٤/نمل... الّله َيسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمن ُدوِن

اى فطرى براى انسانهاست،   بنابراين، فرياد در برابر انحراف و دلسوزى براى ديگران، نه تنها مسأله

بلكه ريشه غريزى در حيوانات دارد؛ لذا اگر گفته شود آه انساِن بى تفاوت از حيوان پست تر است، 

 امر به معروف و نهى از منكر يكسان سخن گزافى نباشد، البته مسؤوليت همه مردم نسبت به

َلوال َيْنهاُهُم الرَّّبانيُّوَن و اَالْحباُر َعن  )نيست؛ بلكه وظيفه علما و دولتمردان از ديگران بيشتر است

  )٦٣/ مائده . َقوِلِهُم ْاِالْثَم

  

  

  ريشه عقلى 

اين مسأله بقدرى روشن است آه نگرانم اگر .  امر به معروف و نهى از منكر يك ضرورت عقلى است

 . توضيحى داده شود، همچون ابرى جلوى خورشيد، از شفافيت آن بكاهد

  آدام عاقل است آه سكوت در مقابل خطر و انحراف راپسنديده و آن را محكوم نكند؟ 

 را الزم نداند؟  آدام عقل است آه راهنمايى، دلسوزى، تشويق به آار خير و جلوگيرى از مفاسد 

توان گفت آه تمام آيات و رواياِت امر به   از آنجا آه دين اسالم مطابق با عقل و فطرت است، مى

 . آند معروف و نهى از منكر، ما را به همين قضاوِت روشن عقل ارشاد مى

  

  

  

  

  

  

  جايگاه امر به معروف در قرآن 

 . ان روزهاى اول بعثت در مّكه مورد عنايت اسالم بوده است مسأله امر به معروف از هم



 بعنوان مثال در سوره والعصر آه شعار مسلمانان به هنگام جدايى از يكديگر بود و در اوائل بعثت در 

 . آند َتواَصْوا ِباْلَحقِّ و َتواَصْوا ِبالصَّْبِر، اشاره به امر به معروف مى: مكه نازل شده است، در جمله 

  

  

  اولين وظيفه انبيا 

ما در ميان هر «: فرمايد داند و مى  قرآن، اولين وظيفه همه انبيا را امر به معروف و نهى از منكر مى

يكى امر به يكتاپرستى آه : اّمتى، پيامبرى را مبعوث آرديم آه مهمترين وظيفه آنان دو چيز بود 

، و دوم نهى از اطاعت طاغوتها آه بزرگ ترين منكرهاست »للَّهَاِن اْعُبُدواا«هاست  ترين معروف بزرگ

و لقد بعثنا فى آّل امة رسوًال ان اعبدوااهللا و : ٣٦سوره نحل، آيه   (».»ِاْجَتِنُبوا الطَّاغوَت«

پيامبر اسالم آه نام و نشانش در تورات و انجيل «: خوانيم در سوره اعراف نيز مى )اجتنبواالطاغوت 

  (الذين يتبعون . ١٥٧/ اعراف (  )اش امر به معروف و نهى از منكر است ، اّولين وظيفهآمده

  

  

  

  

  نشانه بهترين امت 

ايد؛ به  شما بهترين امتى هستيد آه بر مردم ظاهر شده«فرمايد،   قرآن خطاب به مسلمانان مى

ُآْنُتْم َخْيَر ُامٍَّة ُاْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعرُوِف َو (  (».شرط آنكه امر به معروف و نهى از منكر آنيد

  )١١٠/آل عمران(َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكر 

هاى نامشروع و توقعات بيهوده انتقاد   قرآن با آنكه بارها از اهل آتاب به خاطر تعصبات نابجا و تحريف

ن به خاطر ايمان و تالوت آيات الهى و امر به معروف و نهى از منكر ستايش آرده، اما از گروهى از آنا

َو ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو اْلَيْوِم ْاآلِخِر َو ... َلْيُسوا َسواًء ِمْن َاْهِل اْلِكَتاِب ُامٌَّة قاِئَمٌة َيْتُلوَن آياِت اللَّه (  )آرده است

  )١١٣و١١٢/آل عمران (َن َعِن اْلُمْنَكر َيْأُمُروَن ِباْلَمْعرُوِف و َيْنَهْو

 : دهد   امر به معروف آارى است آه خداوند انجام مى

  )٩٠سوره نحل، آيه (  ( ِانَّ اللََّه َيأُمُر ِبالَعْدِل و ْاِالْحساِن

 :  همانا آه امر به منكر آار شيطان است

 )٢٦٨سوره بقره، آيه (  ( و َيْأُمُرُآم ِباْلَفْحشاء الشَّْيطاُن َيِعُدُآُم اْلَفْقَر

تمام مردان و زنان با ايمان نسبت به : فرمايد  امر به معروف وظيفه عمومى است آه قرآن مى

يكديگر حق واليت دارند آه يكديگر را به معروف وادار آنند و از منكر باز دارند و نماز به پا دارند و زآات 

  )٧١/توبه(و اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمَناِت َبْعُضُهْم َاْوِلَيآُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهوَن َعِن اْلُمْنَكر (  )بپردازند



 : آند، چند نكته است  آنچه در اين آيه جلب توجه مى

باشند، بر ديگر مؤمنان حق واليت دارند؛ از آغاِز تكليف، همه مردم از هر سن و صنف و نژادى آه ) ١ 

يعنى امر و نهى آنان بر اساس حق واليتى است آه خداوند قرار داده است و هرگز نام دخالت بى 

 . جا، مزاحمت و فضولى بر اين آار روا نيست

 . دهد و اين حق براى ساير مردم وجود ندارد مقام ايمان است آه به مسلمانان اين حق را مى) ٢ 

هميشه امر به معروف، مقدم بر نهى از منكر به آار رفته است تا به ما بفهماند آه آارها را از ) ٣ 

 . راه مثبت پيگيرى آنيد و در جامعه، تنها انتقاد آننده نباشيد

در اين آيه، امر به معروف و نهى از منكر قبل از نماز و زآات مطرح شده است، زيرا اقامه نماز و ) ٤ 

 زآات نياز به يك سلسله تبليغات دارد آه همان امر به معروف است؛ براى مثال، در مقدمه نماز اداى

، اين آالم خود امر به معروف است »َحّى على الّصلوة«: گوييم وقتى با بهترين و رساترين صدا مى

 : فرمايد داند؛ آنجا آه مى قرآن، خود اقامه نماز را نهى از منكر مى. آه بر نماز مقدم شده است

 )٤٥سوره عنكبوت، آيه (  (»ِانَّ الصَّلوَة َتْنهى َعِن اْلَفْحشاِء و اْلُمنَكِر «

ها  گرچه بايد به اولويتها توجه داشت، اما آنچه مورد پسند اسالم است، سفارش به تمام معروف) ٥ 

 . و جلوگيرى از همه منكرات است

 : رسيم آه  معه دلخواه مى به عبارت ديگر، زمانى ما به جا

 . مرد و زن هر دو قيام آنند) ١ 

 . بر اساس واليت و محبت امر و نهى آنند) ٢ 

 . از خوبيها شروع آنند) ٣ 

 . به همه نقاط مثبت و منفى توجه آنند) ٤ 

فريضه بزرگ، شود آه براى اين دو   اين وظيفه عموم مسلمانان بود؛ اما از برخى آيات استفاده مى

 . اى نيز الزم است گروه ويژه

  

  

  

  گروه ويژه 

(  )از ميان شما، گروهى بايد دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر آنند: فرمايد  قرآن مى

آل (َهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُاولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُامٌَّة َيْدُعوَن ِالَى اْلَخْيِر َو َيْأُمُروَن ِباْلَمْعرُوِف َو َيْن

  )١٠٤/عمران

اين دسته بايد با قدرت و امكانات وارد عمل .  حساِب اين گروه از حساِب وظيفه عمومى جداست

شوند و جلوى منكرات را بگيرند؛ براى مثال، اگر ماشينى در خيابان يك طرفه بر خالف مسير حرآت 



 دو وظيفه وجود دارد يكى وظيفه عموم رانندگان است آه تخلف او را با بوق و چراغ به او آند،

 . آند اى هم پليس دارد آه او را جريمه مى فهمانند؛ و يك وظيفه مى

 در اهميت امر به معروف و نهى از منكر همين بس آه در قرآن، نام آمرين به معروف در آنار نام 

َيْقُتلُوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر الَحقِّ َو َيْقُتُلوَن الَِّذيَن (  )ر قاتالن آنان همچون قتل انبياستانبيا آمده است و آيف

  )٢١/آل عمران(َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َاِليم 

رستگاران را تنها آنند رستگارى در انزوا و گوشه گيرى است، قرآن،   بر خالف بعضى آه خيال مى

َيْدُعوَن ِاَلى اْلَخْيِر َو َيْأُمُروَن (  )آنند داند آه ديگران را دعوت به خير و امر به معروف مى آسانى مى

  )١٠٤/آل عمران(ُاولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون ... ِباْلَمْعُروِف 

مت است آه اين آار براساس ايمان و  البته، زمانى امر به معروف و نهى از منكر رمز برترى و آرا

آل (َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباللَّه (  )برخاسته از انگيزه الهى باشد

  )١١٠/عمران

ه طرفين  گرچه مسؤوليت علما و افراد با تقوا بيشتر است ولى امر به معروف و نهى از منكر وظيف

و همه  )و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر(  )است و همه بايد يكديگر را به حق و صبر سفارش دهيم

و در اين راه آماده پذيرش  )٧٩/مائده.. (آاُنوا الَيَتناَهوَن َعن ُمْنَكٍر َفَعُلوه(  )يكديگر را از منكر نهى آنيم

 . مشكالت باشيم

 آنكه روح خدا در او دميده شده و جانشين او در زمين است، همچنين مورد آرامت و  انسان با

فضيلت خاصى است، اما به خاطر غرايز سرآش و وسوسه هاى شيطانى و استكبار طاغوتها 

 : بشدت نياز به آنترل دارد و خداوند متعال انواع مهارها را براى او قرار داده است؛ از جمله 

اگر مهاِر عقل نباشد، انسان .  عقل به معناى عقال و وسيله آنترل انسان استآلمه مقدس) ١ 

 . آند خيلى زود خود را نابود مى

 . تواند انسان را به سوى خوبيها سوق و از بديها باز دارد فطرت نيز مى) ٢ 

  )١الغه، خطبه نهج الب(  )انبيا و فرستادگان خداوند نيز به همين منظور مبعوث شده اند) ٣ 

 . امر به معروف و نهى از منكر نيز بهترين وسيله ارشاد مردم است) ٤ 

  راستى اگر انسان اين مهارها را نداشته باشد و بر اساس هوسهاى درونى خود گام بردارد، آثار 

َواَئُهم َلَفَسَدِت السَّمَواُت َو َو َلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َاْه(  )شود فتنه و فسادش تا به آسمانها آشيده مى

  )٧١/سوره مؤمنون(ْاَالْرُض َو َمْن ِفيِهّن 

  

  

  نهى از منكر در جاهليت 



 در زمان جاهليت، گروهى از جوانان مشرك با هم پيمان بستند آه اجازه ندهند به مسافران مكه 

 آن روزها آه پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله در. تجاوز و ظلمى شود و از هر مظلومى حمايت آنند

هنوز مبعوث نشده بود، در اين حرآت مظلوم يابى و ظالم آوبى جوانان مكه شرآت آرد و بعد از 

ولو ادعى به فى (  )آنم االن نيز اگر براى دفاع از مظلوم دعوتم آنند، شرآت مى: نبوت فرمود

  )، از مرحوم دآتر آيتى٦٤ص ، ١گفتار ماه، ج . (االسالم َلَاجبُت

  

  

  رابطه توحيد با امر به معروف و نهى از منكر 

آند؛ به  آلمه الِالَه ِاالَّاللَّه عذاب الهى را از انسان دور مى«:  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله فرمود

 » .شرط آنكه اين آلمه مبارك مورد تحقير و استخفاف قرار نگيرد

 » !چگونه ممكن است آلمه توحيد مورد استخفاف قرار گيرد؟«:  مردى از پيامبر عزيز پرسيد

اگر گناهان علنى انجام گيرد و آسى گناهكار را نهى نكند و او را تغيير ندهد، به توحيد «:  فرمود

  )٢٦٦، ص ٦ميزان الحكمه، ج (  )اهانت شده است

  

  

  امر به معروف و نهى از منكر  رابطه نبوت با

مردم را امر به معروف و نهى از منكر «: خوانيم  در سوره اعراف، در شرح وظايف پيامبر اآرم مى

  )١٥٧/اعراف(َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َو َيْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكر (  (».آند مى

چه منكرى از اطاعت طاغوت بدتر است؟ در قرآن  چه معروفى از يكتاپرستى خداوند مهمتر و 

خوانيم؛ وظيفه تمام پيامبران نسبت به مردم، دعوت به بندگى خدا و دورى دادن آنان از طاغوت  مى

  )٣٦نحل (َو َلَقْد َبَعْثَنا فى ُآلِّ ُامٍَّة َرُسوًال َاِن اْعُبُدوا اللََّه َو اْجَتِنُبوا الطَّاُغوت (  (».است

  

  

  رابطه امامت با امر به معروف و نهى از منكر 

آيا نمى بينيد به حق عمل نمى : فرمايد  امام حسين عليه السالم، هدف از قيام خود را چنين مى

اال َترون ان الحق ال يعمل به و ان الباطل ال يتناهى (  (شود و از باطل جلوگيرى به عمل نمى آيد

خواهم در دين  مى. من بنا دارم امر به معروف و نهى از منكر آنم: فرمايد  جاى ديگر مىو در. (.  عنه

 . جدم اصالح آنم

  

  



  جايگاه آمرين به معروف و ناهيان از منكر 

خدا از مؤمنان، جانها و مالهايشان را خريد تا «: خوانيم   مى١١٢ و ١١١هاى   در سوره توبه آيه

آشند و  جنگند، دشمنان خدا را مى آنان رزمندگانى هستند آه در راه خدا مى. اشدبهشت از آنان ب

وعده بهشت به آنان در تورات و انجيل و قرآن آمده است و چه آسى .شوند در راه خدا آشته مى

 » .آند بهتر از خدا به عهد خود وفا مى

 و خود را به اين معامله جان دادن و بهشت گرفتن براى شما مبارك باشد«: فرمايد  سپس مى

 » .بشارت دهيد آه رستگارى بزرگى است

آنند، هم خدا را  هاى خود توبه مى اين مؤمنان جان بر آف، هم از لغزش: فرمايد  در ادامه مى

اين افرادند آه امر به معروف و . آنند، و هم اهل روزه و رآوع و سجودند پرستند و ستايش مى مى

 » .دارند و حدود الهى را پاس مىآنند  نهى از منكر مى

آنها . شود  با يك نگاه سطحى به اين دو آيه، سيما و صفات آمرين به معروف بر همه ما روشن مى

فريادشان در روز، با اشك و توبه، و رآوع و سجودشان در شب . افرادى جان برآف و شجاع هستند

 .  و پاسدارى خودشان از قانون الهى استهشدار آنان به خالفكاران، همراه با حفاظت. همراه است

فوز بزرگى آه خدا در ستايش آنان وعده آرده، مخصوص اين گروه از افراد است نه آسانى !  آرى 

مانند آسانى آه از چراغ قرمز رد . گذارند آه خود خالف آارند و مقررات و قوانين را زير پا مى

 . دهند شوند، ولى به بى حجاب تذآر مى مى

  

  

  

  

  

  

  امر به معروف در روايات 

پيامبر صلى (  )آمران به معروف، خليفه خدا در زمين هستند:  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله فرمود 

تفسير نمونه، ج (من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفه اهللا فى ارضه : اهللا عليه وآله فرمود

  )٣٨، ص ٣

مگر مؤمن ! پرسيدند يا رسول اهللا. خداوند، دشمن مؤمن بى دين است«: خوانيم  در حديث ديگر مى

  )٨٦، ص ٩٧بحار، ج (  )مسلمانى آه امر به معروف نكند، بى دين است: شود؟ فرمود بى دين مى

على عليه (  ) استنهى از منكر، به خاك ماليدن بينى فاسقان:  حضرت على عليه السالم فرمود

  )غرر الحكم(من نهى عن المنكر ارغم انوف الفاسقين : السالم



 امر به معروف و نهى از منكر دو خلق از اخالق الهى است آه هر آس اين دو فريضه را يارى آند، 

  )٢٧٠لئالى االخبار، ص (  )دهد خداوند به او عزت مى

امر به معروف و نهى از منكر براى عموم مردم يك مصلحت : فرمايد سالم مى حضرت على عليه ال

، و نهى از منكر براى افراد نابخرد آه گرايش به )آند انگيزه آنان را نسبت به آار خير زياد مى(است 

 ان االمر بالمعروف مصلحة العامه و النهى عن(  )انحراف در آنان زياد است، وسيله آنترل قوى است

  )٢٥٢آلمات قصار شماره (المنكر روعًا للسفهاء 

افرادى هستند آه اگر نماز ضررى به مال يا : فرمايد السالم در مقام شكايت مى  امام باقر عليه

آنند؛ همان گونه آه امر به معروف و نهى از منكر را آه بزرگ ترين و  جانشان بزند، آن را ترك مى

ولو اضرت الصلوة بسائر ما يعملون (  (». همين خاطر رها آردندشريف ترين واجبات است، به

 به نقل از ٥٥ ص ٤فروع آافى ج (باموالهم و ابدانهم سرفضوها آما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفها 

  )ميزان الحكمه

(  )يرد آسى آه جلو منكر را نگيرد، همانند آسى است آه مجروحى را در آنار جاده رها آند تا بم

  )متن عربى (١٧٠، ص ٣آنز، ج 

 افراد ساآتى آه در برابر خالفكار هيچ گونه عكس العملى نشان نمى دهند، مردگانى هستند در 

 . ميان زندگان

، ١٤بحار، ج (  )سوزاند  منكر مثل آتشى است آه اگر با نهى شما خاموش نشود، همه چيز را مى

رود، ولى فرياد  اى مى اى را ديدى آه به سوى انسان خفته اگر گزنده )ىمتن عرب (٣٠٨ص 

  )متن عربى (١٨٤، ص ١٢مستدرك، ج (  )نكشيدى، در قتل او شريكى

 :  امام صادق عليه السالم فرمود 

. ت شود آسى آه بتواند جلوى مفاسد را بگيرد، ولى نگيرد، دوست دارد آه خداوند متعال معصي

  )٣٥٧ ص ٢مستدرك ج (  )چنين آسى اعالم دشمنى با خدا آرده است

 . آسى آه گناه را آشكارا انجام دهد، دين خدا را ذليل و دشمنان خدا را دلشاد آرده است!  آرى

گروهى هستند آه نه پيامبرند و نه شهيد؛ ولى مردم به :  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمود

، ص ٢مستدرك، ج (  )خوردند مقام آنان آه به خاطر امر به معروف به دست آورده اند، غبطه مى

٣٥٨(  

 . ، خود و بستگانتان را از آتش دوزخ حفظ آنيد»ُقوا َاْنُفَسُكم َو َاْهليُكم نارًا«: خوانيم  در قرآن مى

 » .طريق امر به معروف و نهى از منكر صورت گيرداين حفظ بايد از «: فرمايد  روايات ذيل اين آيه مى

 :  اگر مردم در برابر منكر سكوت آنند، قهر خدا همه را با هم خواهد گرفت

 » َو اتَُّقوا ِفْتَنًة الُتصيَبنَّ الَّذيَن َظَلُموا ِمْنُكم خاصَّة  «



ال دين لمن اليدين اهللا باالمر (  ) هر آس به امر به معروف و نهى از منكر ايمان ندارد، دين ندارد

  )٨٦ ، ص٩٧بحار، ج . (بالمعروف و النهى عن المنكر

غاية الدين االمر بالمعروف و (  ) قله دين، امر به معروف و نهى از منكر، و اجراى حدود الهى است

  )٣٥٩، ص ٢مستدرك، ج (النهى عن المنكر و اقامة الحدود 

قوام الشريعة االمر (  ) و اساس دين بر امر به معروف و نهى از منكر و اجراى حدود الهى است پايه

  )غررالحكم به نقل از ميزان(بالمعروف و النهى عن المنكر و اقامة الحدود 

 لم ان اهللا(  ) خداوند راضى نيست آه در زمين معصيتى شود و اولياى او همچنان ساآت بمانند

  )٢٢٦ / ٢نهج السعادة ج (يرض من اوليائه ان يعص و هم سكوت ندعنون 

جبرئيل آمد و گفت آه اسالم ده بخش دارد و بخش هفتم آن :  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمود

 » .امر به معروف و نهى از منكر است

ف و بى دين داده شده و مورد غضب  در روايات، به مسلمانى آه نهى از منكر نمى آند، لقب ضعي

ان اهللا ليبغض المؤمن الضعيف الذى ال دين له، فقيل من هو؟ قال الذى (  )خداوند قرار گرفته است

  )٣٩٩ ص ١١وسائل (الينهى عن المنكر 

پيامبرانى همچون داوود عليه السالم و عيسى عليه السالم به آسانى آه : خوانيم  در قرآن مى

 ِلَساِن داُووَد َو   ِاْسَراِئيَل َعلى ُلِعَن الَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َبِنى(  )اند هى از منكر نمى آنند، لعنت فرستادهن

سوره مائده، آيه (آاُنوا الَيَتناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوه *ِعيَسى ْبَن َمْرَيَم ذِلَك ِبَما َعَصْوا َو َآاُنوا َيْعَتُدوَن 

  )٧٩و٧٨

ها امن   امر به معروف و نهى از منكر راه انبيا، سيره صلحا و واجبى بزرگ است آه با انجام آن، جاده

 . شود و درآمدها حالل و حقوق مردم ادا مى

  

  

  

  چند درس از نهى از منكر امام حسين عليه السالم 

هاى اهل  نگاميكه ديد لشكر يزيد به خيمه امام حسين عليه السالم در آخرين لحظه عمر خود، ه

اگر دين نداريد، الاقل در دنياى خود : اى آه به آنها فرمود، اين بود آخرين جمله. ور شدند بيت حمله

ما از اين . اين سخن اثر آرد و تا امام زنده بود، از هجوم به خيمه ها دست آشيدند» .آزاده باشيد

 : جمله آخر، چند درس بگيريم

 . نهى از منكر واجب است، حتى در لحظه آخر عمر )١ 

 . نهى از منكر واجب است، حتى نسبت به وحشى ترين افراد) ٢ 



توانيم از يكى از آنها جلوگيرى آنيم، باز هم نسبت به آن  شود و ما مى اگر چند منكر انجام مى) ٣ 

 . يكى واجب است آه اقدام آنيم

 . ت از بعضى از منكرات دست بردارند و تحت تأثير وجدان قرار بگيرندافراد خالفكار ممكن اس) ٤ 

اگر از دين مردم نمى توان براى نهى از منكر آمك گرفت، از صفات ديگر آنان و از عوامل عاطفى ) ٥ 

 . استفاده آنيد

 . حمايت از ناموس از بزرگترين واجبات است) ٦ 

  

  

  شرايط  نهى از منكر در سخت ترين

السالم شهيد   پدر، برادر، عمو و ذريه پيامبر صلى اهللا عليه وآله را در پيش چشم امام سجاد عليه

وقتى او را به مسجد شام بردند و . آردند و خود او را نيز به اسارت گرفتند و در آوفه و شام گرداندند

تو با اين ! اى خطيب: زيد فرياد زدآند، يك تنه در حضور ي ديد آه خطيب روى منبر از يزيد ستايش مى

من بايد از . تو مورد غضب پروردگار هستى. تملق و ستايش، رضاى يزيد را به قهر خدا معامله آردى

اين چوبها باال بروم و جاى اين واعظ چاپلوس بنشينم تا بزرگترين معروف ها را آه معرفى اسالم 

 » .محمدى و اهل بيت پيامبر است، زنده آنم

س امام به باالى منبر رفت و با سخنرانى خود، آودتاى فكرى و فرهنگى و عاطفى و سياسى  سپ

  )لهوف سيد بن طاووس. (رجوع شود به مقاتل (  )آرد

  

  

 .  سكوت آافى نيست، حرآت و فرياد الزم است

 از مهمانها از صاحبخانه با  امام صادق عليه السالم آه در يك مهمانى شرآت فرموده بودند، يكى

 . او هم شرابى آورد. اشاره آب طلبيد

اى آه در آن شراب بنوشند،  جلسه«:  حضرت به محض آنكه متوجه شد، مجلس را ترك آرد و فرمود

خوارى آارى زشت  نه تنها نبايد خورد آه بايد آن جلسه را ترك آرد تا ديگران بفهمند آه شراب

  )٥٤ / ١٤١، ص ٧٩ بحار، ج(  (».است

اسامة بن زيد آه در زمان رحلت رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمانده جنگ :  در تاريخ نوشته اند

عليه السالم  شد و در آن هنگام جوانى هيجده ساله بود، روزى به خدمت مولى اميرالمؤمنين

من همان اسامه، : او گفت. آنم من آمك نمى: امام فرمود. شرفياب شد و از حضرت آمك خواست

درست است؛ اما به ياد دارى آه وقتى ما با معاويه درگير : فرمود. صحابى نزديك رسول خدايم



سكوت تو گناه بود؛ اگر چه با معاويه نبودى، اما با سكوتت وى را . بوديم، تو ساآت نشستى

 . همراهى آردى

يكى از نمايندگان «. منطق صحيحى نيست بنابراين، منطق سكوت و در عين حال سالمت از گناه، 

خواست تصويب  قانونى مى: رسيد و گفت) ره(مجلس در قبل از انقالب اسالمى، خدمت امام امت 

بايد داد و فرياد به راه . آافى نبود: امام با عصبانيت فرمودند. شود آه ضد اسالم بود من رأى ندادم

 » .آردى انداختى و مجلس را ترك مى مى

اگر خوبها به ميدان بيايند، فضاى آلوده را تغيير . راين، خوبها نبايد در برابر انحرافات سكوت آنند بناب

 . شود دهند؛ براى مثال، اگر همه خوبها اول ظهر اذان بگويند، فضا بكلى دگرگون مى مى

  

  

  

  

  

  

  اهميت امر به معروف 

ف و نهى از منكر از حساب نماز، روزه و حج جداست؛ زيرا  ناگفته پيداست آه حساب امر به معرو

 . آنها ضررى به منافع و هوسهاى ديگران نمى زنند و لذا آسى با آنها مخالفتى ندارد

 اما نهى از منكر، مخالفت با انحرافات و هوسهاى مردم است و قهرًا گروهى در مقابل آن مقاومت 

 . آنند مى

 و منكر آار هر آس نيست و قدرت برخورد و تماس با افراد مختلف نيز  بگذريم آه شناخت معروف

اما امر به معروف زمانى مؤثر است آه آمران به معروف و ناهيان از . روان شناسى تبليغاتى الزم دارد

 . منكر، از خلق و خوى عالى، اطالعات آافى، آموزشهاى الزم برخودار باشند

 هر گونه حمايت هاى قانونى و مالى دريغ نكنند؛ براى مثال مسير  از سوى ديگر، دولت و مردم از

. همه فيلمها و برنامه هاى صدا و سيما زنده آردن خوبيها در جامعه و محو آردن منكرات باشد

در شعارهاى در . بعالوه، مردم بايد امر به معروف را يك فريضه اسالمى بدانند و نه دخالت و مزاحمت

باشد آه مردم را به سوى آمال و نور دعوت آند و فضاى جامعه، اسالمى و و ديوار نيز جمالتى 

 . فضاى رشد خوبيها و محو بديها باشد

 به فرموده روايات، امر به معروف حتى از جهاد در راه خدا مهمتر است؛ زيرا جهاد در تمام عمر يكى 

 . آند گيرى مى شم مردم جلوهگيرد؛ ولى اين واجب الهى هر شب و روز در برابر چ دوبار صورت مى



 اگر امر به معروف و نهى از منكر نباشد، جامعه اسالمى بيمه نمى شود و هر روز اگر هنرمندى 

تواند نسل ما را مورد تهاجم فرهنگى خود قرار  مثل سامرى يك گوساله طالئى درست آند، مى

ت قطعى است و آن قدر اهميت دارد به گفته همه علما، امر به معروف و نهى از منكر از واجبا. دهد

 . هدف من از رفتن به آربال، امر به معروف و نهى از منكر است: آه امام حسين عليه السالم فرمود

با نهى از منكر، از همه مفاسد جلوگيرى . شود  با امر به معروف تمام واجبات در جامعه عملى مى

عروف امر و از يك منكر نهى آنند، سيماى جهان اگر يك ميليارد مسلمان هر روز به يك م. شود مى

 . شود عوض مى

آنند، يك ميليارد فرياد بلند شود،  اى را بمباران مى  اگر روزى آه اسرائيل و آمريكا، مسلمانان منطقه

 . آنها عقب نشينى خواهند آرد

ك قطره آب آارى بر نمى آرى از ي.  ما هنوز مزه اتحاد و ايمان و فرياد را به طور آامل نچشيده ايم

آيد؛ همين آه قطرات فراوان به صورت جويها و جويها به صورت رودخانه پشت سدى قرار گيرند، 

 . آنند اى را روشن مى شوند و منطقه اى براى توليد برق مى وسيله

در قرآن، قبل از آيه امر به معروف ، مسأله اتحاد مسلمانان «: فرمايد  مرحوم شهيد مطهرى مى

مطرح شده است؛ يعنى اگر خواستيد جلو مفاسد را بگيريد، بايد قدرت داشته باشيد و قدرت زمانى 

 » .داريد آه متحد باشيد

اگر امر به معروف و نهى از منكر نياز به قدرت و واليت و حكومت : فرمايد  مرحوم شيخ انصارى مى

 » .ل دهيمداشت، واجب است آه به سراغ تشكيل قدرت رويم و حكومت تشكي

آرد؛ ولى  شد و فرد ديگرى او را منع مى  مفاسد ديروز دروغ و غيبت بود آه از فردى صادر مى

امروز، ناگهان مسلمانان خود را در برابر بزرگترين توطئه ها . مفاسد امروز، شكل ديگرى دارد

نباشند، همه بينند آه اگر از تخصص و تكنولوژى و قدرت و وحدت و اقتصاد آافى برخوردار  مى

 . گيرد چيزشان دستخوش تهاجم قرار مى

 .  بنابراين، تشكيل نظام اسالمى براى نهى از منكر هاى اجتماعى و جهانى، يك ضرورت است

  

  

  هدف نهائى 

البته، .  هدف از امر به معروف، انجام گرفتن خوبيها و هدف در نهى از منكر، ترك آردن منكرات است

 . برخورد سطحى و بى نتيجه نيستمنظور 

شود، جلسه را به عنوان اعتراض ترك  اگر در مجلسى به آيات الهى توهين مى: فرمايد  قرآن مى

  )٦٨/  انعام ١٤٠/ نساء (  )» َحديٍث َغيِره َحتَّى َيُخوُضوا فى«آنيد تا مسير بحث عوض شود 



ض نشد، بايد چاره ديگرى انديشيد؛ چون در قرآن هدف را  بنابراين، اگر با ترك مجلس بحث ها عو

لذا براى رسيدن به اين . تنها تذآر و ترك جلسه ندانسته، بلكه تغيير مسير بحث دانسته است

 . هدف،از هر راه ممكن بايد استفاده آرد

التهذيب، ج (  (»َآهَحتَّى َيْتُر«گناهكار را آزار دهيد تا خالف را ترك آند : خوانيم  در بعضى روايات مى

  )١٨١، ص ٦

 اگر با تذآر و آزار ترك نكرد، مسؤوليت ما تمام نمى شود؛ بلكه از راههاى ديگر بايد به نتيجه 

 . برسيم

بقره (  (»َو قاَتُلوُهم َحتَّى الَتُكوَن ِفْتَنة«.  در آيات جنگ، هدف برطرف شدن فتنه معرفى شده است

اين، مربوط به . بنابراين، بايد تا رسيدن به اين هدف، مبارزه را به شكلهاى مختلف ادامه داد )١٩٣/ 

 . هدف است

  

عباداتى مثل نماز و روزه و حج، اعمالى صد در صد تعبدى است و مقدار و زمان آن :  اما مقدار تالش

ارد و نظير مراجعه به پزشك آامًال روشن است؛ اما امر به معروف و نهى از منكر مقدار خاصى ند

است آه نمى توان گفت هر مريض در عمر خود به چه تعداد پزشك مراجعه آند و براى هر پزشك 

هدف، سالم شدن مريض است و . چند دقيقه صرف آند؛ يا براى خريد دارو چه مبلغى در نظر بگيرد

تمام توان خود را براى : گفتند لذا انبيا مى. اى ندارد صرف زمان و مبلغ و مقدار تالش، هيچ اندازه

  )٨٨/هود(ِاْن ُاريُد ِاالَّ ْاِالصالَح ما ِاْسَتَطْعُت (  )اصالح بكار مى بريم

  

  

  آيا امر به معروف و نهى از منكر، واجب عينى است يا آفايى؟ 

مثل اقامه نماز است آه بر آند يا  آيا مثل دفن مرده است آه با اقدام بعضى، آفايت مى«:  يعنى 

 . »هر فردى عينًا واجب است ؟

در اينجا، نكاتى وجود دارد آه شايد بيان آنها مفيد باشد؛ براى . ها طرفدارانى دارد  هر آدام از نظريه

 : مثال

بر فرد فرد مردم واجب است آه قلبًا از گناه متنفر باشند؛ ولى از نظر » انكار قلبى«از نظر ) ١ 

  (صاحب جواهر (  )شود همين آه بعضى اقدام آنند، از ديگران ساقط مى» دام عملى و بيانىاق«

اگر مراد ما از معروف، احياى تمام خوبيهاى جامعه است، بايد تمام مردم قيام آنند؛ اما اگر مراد ) ٢ 

اد از منكر برچيده همچنين، اگر مر. است، اقدام گروهى آافى است... احياى نماز، روزه، حج و 

شدن تمام مفاسداز تمام جامعه است، بايد تمام مردم به پا خيزند؛ درست مثل نظافت آردن آه اگر 

ها و خانه هاست، اين آار مربوط به همه  هدف ما نظافت همه خيابان ها، بازارها، مدارس، آوچه



قيام بعضى هاى جلو چشم و حساس است،  شود؛ ولى اگر هدف از نظافت، قسمت مردم مى

  )آتاب امر به معروف آية اهللا نورى با مثالى از بنده(  )آافى است

  

  

  امر به معروف و دعوت به حق، مخصوص يك گروه نيست 

اگر يك فوتباليست در ميدان بازى در برابر چشم ديگران از .  در جامعه، از نقش افراد غافل نشويم

 هاى نماز جماعت را در ميدان ورزشى احيا آند؛ و اگر يك دانشگاهى در وسط خدا ياد آند و برنامه

هاى خود  درس آالم خود را قطع آند و به نماز اول وقت بايستد؛ و اگر مجريان سيما سخن و برنامه

 . شود را قطع آنند و در اول وقت به نماز بايستند، فرهنگ نماز اول وقت ترويج مى

  خاطره 

صدها خبرنگار و فيلمبردار گرد .  شاه از ايران فرار آرد، امام خمينى در اطراف پاريس بود روزى آه

 . ايشان جمع شدند تا سخنان ايشان را به طور مستقيم به دنيا مخابره آنند

 .  آن روز، مهمترين روز در تاريخ ايران و آن پيام هم مهمترين سخن امام بود

اى با دنيا سخن گفت، ناگاه از فرزند عزيزش آه در  شست و چند آلمه همين آه امام روى صندلى ن

 . بله، االن اول وقت نماز است: آيا اول وقت نماز شده است؟ گفت: آنار ايشان بود، پرسيد

. شد، قطع آرد و به سراغ نماز رفت  امام سخن خود را آه در تمام دنيا به طور مستقيم پخش مى

امام در : به آنان گفته شد. داران متحير شدند آه چرا ناگهان سخن قطع شدهمه خبرنگاران و فيلمبر

اين خاطره را مرحوم حاج احمد آقا، فرزند امام در (  (»اول وقت، سخنى با خدا دارد، نه با مردم

  ) در سخنرانى آه براى رانندگان تاآسى تهران داشتند، فرمودند٧٣رمضان سال 

  

  

  

  قدرت در امر به معروف  نقش

اقامه نماز . آسانى آه هر گاه به آنان قدرت و امكان داديم: خوانيم ، سوره حج مى٤١ در آيه 

َالَّذيَن ِاْن َمكَّّناُهم ِفى ْاَالرِض (  )آنند پردازند و امر به معروف و نهى از منكر مى آنند و زآات مى مى

  )٤١/حج... (َة و َاَمُروا ِباْلَمعْروِف َاقاُموا الصَّلوَة و اَتوالزَّآا

شود آه مسأله امر به معروف و نهى از منكر تنها يك موعظه عاجزانه در برابر   از اين آيه معلوم مى

توان از بسيارى از منكرات و  بدون قدرت نمى. خالفكار نيست؛ بلكه مأموريتى از موضع قدرت است

اى از مسلمانان دست به  اگر طايفه: خوانيم در قرآن مى. يرى آردبويژه منكرات بين المللى جلوگ



تجاوز بزنند، وظيفه ديگران است آه با قدرت جلو او بايستند تا به امر خدا، بازگردد و دست از طغيان 

  )٩/ حجرات (لى َاْمِر اللَّه َء ِا  َحتَّى َتفى  َتْبغى  َفقاِتُلوا الَّتى َفِاْن َبَغْت ِاْحداُهما َعَلى ْاُالْخرى(  )بردارد

 . شود  اگر در جامعه قدرت نباشد، احكام الهى مثل حدود و ديات و قصاص اجرا نمى

حالى و ترس، از امراض و آفاتى است آه در دعاها از آنها به خداوند پناه برده   آسالت و بى

  )٢، ج ٩٣، ص ٩٨ بحار(اللهم انى اعوذبك من الكسل و الفشل (  )شود مى

/ آل عمران .. (َحتَّى ِاذا َفِشْلُتم(  ) يكى از داليل شكست مسلمانان در جنگ احد، سستى آنان بود

١٥٢(  

 ناگفته پيداست آه اين قدرت،در سايه وحدت و اطاعت از رهبرى عادل و شجاع و بصير و داشتن 

 . شود  پيدا مىتخصصهاى گوناگون و هوشيارى همه مردم

  

  

  

  امر به معروف از موضع واليت و قدرت، نه از موضع ضعف 

 گيرد، نه ضعف ؛  امر و نهى از موضع واليت سرچشمه مى: فرمايد   قرآن مى

بنابراين، يكديگر را امر به معروف و نهى .  مردان و زنان با ايمان، هر يك نسبت به ديگرى واليت دارند

َوْالُمؤِمُنوَن َواْلُمؤِمناُت َبعُضُهم َاْوِلياُء َبْعٍض َيأُمُروَن ِبالَمْعُروِف َو َيْنَهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو (  )آنند نكر مىاز م

  )٧١/ توبه (ُيقيُموَن الصَّلوَة َو ُيؤُتوَن الزَّآاة 

و نسبت به  )١٩٥/ آل عمران (ِمْن َبْعض َبْعُضُكْم (  ( در جامعه اسالمى همه مردم از يكديگرند

براى مثال، انصار و مردم مدينه از ورود مسلمانان مكه و مهاجرين خوشحال . يكديگر محبت دارند

و حتى در شرايط سخت، ديگران را بر خود ترجيح  )٩/ حشر (ُيِحبُّوَن َمْن هاَجَر ِاَلْيِهم (  )بودند

  )٩/ حشر (ُيْؤِثُروَن َعلى َاْنُفِسِهم و (  )دادند مى

همانا مؤمنان با يكديگر :  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله بارها ميان آنان برادرى برقرار آرد و فرمود

  )١٠/ حجرات (ِانَّما اْلُمؤِمُنوَن ِاْخَوة (  )برادرند

ز دارد و يا به معروفى امر آند، نبايد او را يك فضول و يا  با اين حال، اگر آسى ديگرى را از منكرى با

مزاحم تلقى آرد؛ بلكه بايد او را دلسوز دانست آه از طرف خداوند، محبت و واليت و حق نظارت و 

 . امر و نهى به او داده شده است

  

  

  يك نمونه قرآنى از نهى از منكر 



هايى آه شما  اين مجسمه: بت پرست ديد، به او گفت حضرت ابراهيم همين آه عموى خود را 

 َاْنُتم َلها عاِآُفون   التَّماثيُل التَّى  ما هِذه ِاْذ قاَلِ َالبيِه و َقْوِمه(  (ايد، چه معنا دارد پابند عبادت آنها شده

  )٥٢/انبيا(

 : از جمله : بريم   از منكر پى مى در اين بيان بسيار آوتاه، به چند اصل مهم در امر به معروف و نهى

 . آند، بايد از رشد و آفايت خاصى برخوردار باشد آسى آه امر به معروف مى - ١ 

 ). قاَلِ َالبيه(در امر و نهى شرط سنى وجود ندارد  - ٢ 

 ). قاَلِ َالبيه. (امر و نهى را از نزديكان شروع آنيد - ٣ 

 ). ما هِذِه التَّماثيل( از بزرگترين منكرات نهى آنيد در نهى از منكر، ابتدا - ٤ 

 ) َاْنُتم َلها عاِآُفون(در امر و نهى، مردم را به آرامت و شخصيت خودشان متوجه سازيد - ٥ 

 ). و َقْوِمه َالبيِهِ)در نهى از منكر، گاهى بايد يك نفر در برابر گروهى قرار گيرد  - ٦ 

 ). ما هِذِه التَّماثيل. (شيوه سؤال، وجدانها را بيدار آنيددر امر و نهى با  - ٧ 

 ). َاْنُتم َو اباَءُآم. (در امر و نهى، قاطعيت و صراحت داشته باشيد - ٨ 

شايد شما اگر فكر آنيد و يا به تفاسير .  اين اصول و درسهايى بود آه در نگاه نخست به ذهنم آمد

 . ا گيريدمراجعه آنيد، مطالب ديگرى نيز فر

  

  

  

  

  

  

  آثار و برآات امر به معروف و نهى از منكر 

  

  

 برآات معنوى  - الف 

 نجات از قهر خدا  - ١ 

هر آس منكر و خالفى را ديد و قلبًا از آن ناراحت شد، همانا از :  اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود

 به سالمت برده است؛ و هر آس با زبان از آار خالف نهى آرد، به قهر خدا نجات پيدا آرده و تن

 . پاداش رسيده است

  

 بهره از الطاف خدا  - ٢ 



 هر آس با شمشير و قوت و قدرت براى عزت آلمة اهللا قيام آند، به واقعيت الطاف الهى رسيده 

نكره بلسانه فقد اجر فهو افضل من من راى منكرًا فانكره بقلبه فقد برى و سلم و من ا(  )است

  )٤٠٥ ص ١١وسايل (صاحبه و من انكره بالسيف لتكون آلمة اهللا هى العليا فذلك الذى اصاب 

 هر آس بدعتگزارى را با نهى از منكر بترساند، خداوند قلبش را از ايمان پرآند؛ ولى اگر نسبت به 

 . استاو نرمش نشان دهد، قانون خدا را تحقير آرده 

  

 نشانه بهترين بودن  - ٣ 

 )بهترين مردم آسى است آه مردم را به معروف دعوت آند:  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله فرمود

  )آمرهم بالمعروف...  خير الناس ٨٤٩٩نهج الفصاحه، جمله ( 

شته باشد، انسانيت او  و برعكس، اگر آسى در برابر معروف و منكر هيچ گونه احساسى ندا

جعل اعاله اسفله و ال يقبل خيرًا (  )پذيرد دگرگون شده است؛ بنحوى آه ديگر حرف خيرى را نمى

  )٧٢، ص ٩٧بحار (ابدًا 

  

 اثر امر به معروف در خود انسان  - ٤ 

و امر (  )اشىامر به معروف آن تا اهل معروف ب:  حضرت على عليه السالم به فرزندش فرمود

  )٣١نهج البالغه، نامه (بالمعروف تكن اهله، 

شود، آسى آه مردم را به  شويد، دست خودش نيز پاك مى همان گونه آه هر آس لباس مى!  آرى

آند تا خودش نيز به آن آارى عمل آند آه به ديگران  آند، به طور طبيعى سعى مى خير دعوت مى

 . آند سفارش مى

  

 شرآت در همه ثوابها  - ٥ 

هر آس مردم را به آار خير راهنمائى و سفارش و دعوت آند و مردم : خوانيم  در روايات متعدد مى

شود؛ بدون آنكه از اجر  به خاطر دعوت او آن آار را انجام دهند، دعوت آننده در پاداش شريك مى

 . ديگرى آاسته شود

بنابراين، .  انحراف دعوت آند، در آيفر مفاسد او شريك است هر آس ديگرى را به آار خالف و

دهند  آند، در پاداش همه آارهايى آه مردم به خاطر دعوتش انجام مى آسى آه امر به معروف مى

من امر  (١٠٢٦، نهج الفصاحه، جمله ٣٩٨، ص ١١وسائل  - ٨٧، ص ٩٧بحار، جلد (  )شريك است

ى خير فهو شريك و من امر بسوء او دل عليه او اشار به فهو بمعروف و نهى عن منكر او دل عل

  )شريك

  



  

 برآات اقتصادى امر به معروف و نهى از منكر  - ب 

آه يكى از مصاديق تقوى امر به (اگر مردم مناطق ايمان آورند و تقوا پيشه آنند : فرمايد  قرآن مى

  )٩٦/ اعراف (  ) از آسمان و زمين برآاتى خواهيم گشودبه طور قطع،) معروف و نهى از منكر است

ها آباد  با امر به معروف و نهى از منكر، آسبها حالل و زمين: فرمايد  امام باقر عليه السالم مى

  )٣٨ ص ٣تفسير نمونه ج (تحل المكاسب و تعمر االرض (  )شود مى

قدار باران در هر سال يكسان است؛ ولى اگر مردم گناه آردند، خداوند م: فرمايد  و در جاى ديگر مى

 : سپس ايشان براى هر گناهى آثارى را بيان فرمود . دهد مسير باران را تغيير مى

 . شود اگر در جامعه زنا زياد شود، سكته و مرگ ناگهانى زياد مى - 

 . شود اگر آم فروشى رايج شود، قحطى پيدا مى - 

 . شود اگر زآات پرداخت نشود، برآات زمين آم مى - 

 . شود اگر پيمان شكنى و بى وفايى زياد شد، دشمن غالب مى - 

 . افتد اگر صله رحم قطع شود، اموال به دست نااهالن مى - 

ا بى يابند؛ بنحوى آه فرياده اگر امر به معروف و نهى از منكر ترك شود، اشرار بر مردم تسلط مى - 

  )٧٢، ص ٩٧بحار، ج (  )شود اثر مى

  

  

 برآات اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر  - ج 

 )اى براى امر به معروف و نهى از منكر داشته باشد داند آه گروه ويژه اى را رستگار مى  قرآن، جامعه

ْلَخْيِر و َيأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف و َيْنَهوَن َعِن اْلُمْنَكِر و ُاولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون َو ْلَتُكْن ِمْنُكم ُامٌَّة َيدُعوَن ِاَلى ا( 

  )١٠٤/ آل عمران (

نشانه بهترين جامعه آن است آه امر به معروف و نهى از منكر در آن زنده : فرمايد  در آيه ديگرى مى

  )١١٠/ آل عمران (َجْت ِللّناِس َتأُمُروَن ِباْلَمعُروف ُآنُتم َخْيَر ُامٍَّة ُاْخِر(  )باشد

بر آنان سالم » السالم علينا و على عباد اهللا الصالحين« صالحانى را آه ما در هر نماز با جمله 

َهوَن َيأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف و َيْن(  )آنند فرستيم، آسانى هستند آه امر به معروف و نهى از منكر مى مى

  )١١٤/ آل عمران (َعِن اْلُمنَكِر و ُيساِرُعوَن ِفى اْلَخْيراِت و ُاولِئَك ِمَن الّصاِلحين 

آنند و بقيه مردم خواه  هنگام عذاب، تنها ناهيان از منكر نجات پيدا مى: خوانيم  در آيه ديگرى مى

َاْنَجْيَنا الَّذيَن َيْنَهْوَن َعِن الُّسُوِء و (  )گناهكار و خواه افراد ساآت و بى تفاوت گرفتار قهر خداشوند

  )١٦٤/ اعراف (َاَخْذنزا الَّذيَن َظَلُموا

 :  امام باقر عليه السالم درباره امر به معروف و نهى از منكر فرمود



ر هر آس خوارشان آند، خدا او را خوا. دهد  هر آس آن دو را يارى آند، خداوند به او عزت مى

  )به نقل ميزان الحكمه - ٧٥، ص ٩٧/ بحار(من نصرهما اعّزه الّله و من خذلهما خذله الّله (  )آند مى

  

  

 برآات سياسى امر به معروف و نهى از منكر  - د 

نكر پشتوانه مؤمنان و وسيله تحقير آفار، امر به معروف و نهى از م:  حضرت امير عليه السالم فرمود

  )٣١نهج البالغه حكمت (شد ظهور المؤمنين و ارغام انف الكافرين (  )است

 اگر امر به معروف و نهى از منكر نشود، بتدريج اشرار بر شما حاآم خواهند شد و آار به جايى 

 فيدعوا ليسلطن عليكم شرارآم(  )خواهد رسيد آه خوبان شما هر چه فرياد زنند، پاسخى نشنوند

  )١٧٦ ، ص ٦تهذيب (خيارآم فال يستجاب لكم 

اگر نهى از منكر نكنيد و پيرو اهل بيت پاك رسول خدا نباشيد، خداوند، : خوانيم  در روايت ديگرى مى

اشرار را بر شما مسلط خواهد آرد و چنان در فشار قرار خواهيد گرفت آه هر چه خوبان شما دعا 

اذا لم يأمروا بالمعروف و لم ينهوا عن منكر و لم يتبعوا االخيار من اهل بيتى (  )آنند، مستجاب نشود

به نقل از  - ٧٢، ص ٩٧بحار (سّلط الّله عليهم شرارهم فيدعوا عند ذلك خيارهم فاليستجاب لهم 

  )ميزان الحكمه

  

  

  

  

  

  

  دايره امر به معروف و نهى از منكر 

دانند، اين دو  ف تصور بعضى آه امر و نهى را مربوط به تذآرات فردى در گناهان شخصى مى برخال

 . واجب در مدارى به وسعت تمام دين در حرآت هستند

ها، سازمان ها، ارگانها، قوه قضائيه، مرزها و پادگانهاو صدا و سيما ميدان امر به   لذا تمام وزارت خانه

بهما تقام : فرمايد  فهميم آه مى ين مدار بزرگ را ما از حديثى مىا. معروف و نهى از منكر است

 . الفرائض ؛ يعنى قوام واجبات به امر معروف و نهى از منكر است

:  احياى نماز به دعوت مردم است؛ آن هم با صوت زيبا و رسا در مكان بلند به طور مكرر آه بگوئيم 

 .  استاين جمله خود امر به معروف. حى على الصلوة



 در مسأله جهاداگر تبليغات و دعوت و تشويق از يك سو و برنامه ريزى اجرائى از سوى ديگر نباشد، 

در موضوع زآات نيز اگر تذآرات پى در پى نباشد، انگيزه براى پرداخت . شود جبهه ها خلوت مى

نى با اجراى امر به و تأمن المذاهب ؛ يع: خوانيم  در ادامه حديث مى. رود خمس و زآات از بين مى

 . ها تأمين شود معروف و نهى از منكر، امنيت جاده

بينيم و اين تذآرات و هشدارها و اعالم خطرها و آنترلها و  ها مى  همين تابلوهاى ساده آه در جاده

اگر پليس و بازرس در مسير راهها و يا اين . گيرد تعيين مقدار سرعت، جلو هزاران حادثه تلخ را مى

شدند؛ افرادى ربوده  رها و جريمه ها و پيامها و نظارت نبود، هر روز ماشينهايى سرقت مىهشدا

گرفتند؛ آرايه  رفتند و سبقت هاى نابجا مى شدند؛ ماشينهايى با سرعت هاى غير مجاز مى مى

آمد و براى هر  ، هرج و مرجى در جاده ها به وجود مى...شد؛ و هاى گزاف و بى رويه گرفته مى

 . آردند  تمام بستگان دلهره پيدا مىمسافرت

و تحل المكاسب؛ يعنى با : خوانيم گويد، مى  در جمله ديگرى آه از برآات امر به معروف سخن مى

 . شود امر به معروف و نهى از منكر، درآمدها حالل مى

آنند، دولت او را آند، همه مردم فرياد بزنند و انتقاد  اى آه جنس معيوب وارد بازار مى  اگر فروشنده

اگر در برابر آم فروشيها، گرانفروشيها، ربا خوريها و حيله و تزويرها . شود تنبيه آند، بازار اصالح مى

 . شود همه افراد حساس باشند، بازار اصالح مى

شد و به آسانى آه جنس خود را در سايه  السالم همواره با تازيانه وارد بازار مى  حضرت على عليه

ختند تا عيب آن مخفى بماند و يا جنس بهتر را روى ديگر اجناس و نوع نامرغوب را در زير فرو مى

 . داد نهادند، هشدار مى مى

 : ها، در همين آتاب ان شاءاهللا خواهيم خواند آه  در بحث شيوه

 مسلمانان اگر! با گناهكاران معامله نكنيد:  رسول اآرم صّلى الّله عليه و آله به ابن مسعود فرمود

به همين جمله عمل آنند، يعنى تجار خالفكار را بايكوت و همه بر ضد او اعتصاب آنند، او مجبور 

 . است خود و تجارتش را اصالح آند

هاى  توان درآمدها را حالل آرد و مردم را از لقمه   به هر حال، با امر به معروف و نهى از منكر مى

 . اسد و انحرافات در خود و نسل انسان است، نجات دادحرام آه عامل سنگدلى و انواع مف

  

  

 . رسد  حق به حقدار مى

 جمله ديگر درباره نقش امر به معروف و نهى از منكر، در سالم نمودن قوه قضائيه است؛ آنجا آه 

اگر ! رىآ. گردد و ترد المظالم؛ با امر به معروف و نهى از منكر حق به صاحبش بر مى: فرمايد مى



مردم اطالعات صادقانه خود را به عنوان شاهد در اختيار قاضى و دادستان قرار دهند و مسؤوالن 

 . قضايى را آگاه آنند، بسيارى از ظلمها قابل برگشت است

 اگر هرآس در برابر ظالم به وظيفه خود عمل آند، ظالم، ميدانى براى ظلم آردن نمى يابد و قهرًا 

 . گردد بر مىها به صاحبش  حق

اگر شما دور بنى عباس را نمى گرفتيد، آنها :  امام صادق عليه السالم به يكى از ياران خود فرمود

  ( ١٤٤ص  / ١٢ج / وسائل (  )سكوت شما ما را خانه نشين آرد. ما را خانه نشين نمى آردند

زنند، او مناطق تحت اشغال خود را  اگر امروز همه آشورهاى اسالمى بر سر اسرائيل غاصب فرياد 

 . دهد به اعراب پس مى

  

  

 . شود  زمين آباد مى

آباد شدن زمين، يكى ديگر از آثار امر به معروف و نهى از منكر . و تعمر االرض: فرمايد  حضرت مى

دارد آه است؛ زيرا آبادى نياز به تالش و سرمايه گزارى و عالقه و تخصص و بسيج شدن و تعاون 

هاست و بايد به آن امر شود فاسد آردن زمين از طريق جنگ و بيكارى و رها  همه آنها از معروف

آه همه آنها از منكرات  -ها و فتنه و تفرقه و اسراف و عياشى است  آردن و راآد گذاشتن سرمايه

 . و بايد از آنها جلوگيرى شود -است 

  

  

  انتقام از دشمن 

گرفتن حق نياز به آگاهى، ! آرى. توان از دشمن انتقام گرفت  به معروف و نهى از منكر مى با امر

قدرت، اراده، وحدت، شجاعت، تبليغات دارد آه هر يك از آنها با تذآر و حمايت و تشويق و در يك 

و ينصف من : فرمايد چه زيباست سخن حضرت آه مى. شود آلمه با امر به معروف حاصل مى

 . االعداء

  

  

  برقرارى نظام و ثبات 

؛ زيرا اگر بهترين »و يستقيم االمر«آند   با امر به معروف و نهى از منكر، نظام شما ثبات پيدا مى

امر به معروف و نهى از منكر ضامن . قانون و نظام، مراقبت و حمايت نشود، متزلزل خواهد شد

 . انى در گلوى خالفكاران استپايدارى نظام و حمايت از نيكوآاران، و استخو

  



  

  

  

  

  

  مراحل امر به معروف و نهى از منكر 

 براى دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر، سه مرحله گفته اند آه آنها را خالصه و فهرست 

 : آنيم وار بيان مى

ود، ناراحت باشد و آار خالف را در روح  مرحله اول آن است آه انسان قلبًا از اينكه معصيت خدا ش

در اين مرحله، احدى معاف نيست؛ يعنى حتى افراد ناتوان و الل . خود منكر بداند و از آن متنفر باشد

 . و نابينا و بى پول بايد قلبًا از گناه متنفر باشند

 . ها سفارش آند مرحله دوم آن است آه آمر به معروف با زبان به خالفكار هشدار دهد و به خوبي

آيست بهتر از آسى آه به سوى خدا دعوت آند و آردار خودش نيكو باشد و : خوانيم  در قرآن مى

  و َمْن َاْحَسُن َقَوًال ِممَّْن َدعا ِاَلى الّلِه و َعِمَل صاِلحًا و قاَل ِانَّنى(  )بگويد آه من از مسلمانانم

  )٣٣/ فصلت (الُمْسِلمين  ِمَن

 .  مرحله سوم آن است آه اگر بيان اثر نكرد، با قدرت جلو خالف گرفته شود

  

  

  اصل تأثير 

 نكته مهمى آه بايد در اينجا بيان شود، اين است آه محور امر به معروف و نهى از منكر، تأثير 

 : د؛ براى مثالدار است؛ يعنى اصل اين است آه خالفكار از چه طريقى از آردار خود دست برمى

 . شود   اگر با اشاره اثر دارد، اشاره واجب مى

 .   اگر فرياد اثر دارد، فرياد واجب است

 .   اگر تهديد اثر دارد، تهديد واجب است

 .   اگر تذآرهاى مكرر اثر دارد، تكرار واجب است

 . آارها واجب است  اگر ناله و طومار و تقاضاى دسته جمعى اثر دارد، اين قبيل 

 .   اگر سخن ما اثر ندارد، ولى تذآر شخص ديگرى اثر دارد، بايد آن شخص را وادار به گفتن آنيم

 محور آار در اين واجب آن است آه خداوند معصيت نشود اين آار مقدس منحصر و محدود به راه 

 : خاصى نيست؛ ولى 

 . هشدار ما در همان زمان باشد  اگر تذآر در زمان خاصى اثر دارد، بايد 



براى مثال در قالب تفريح، اردو و مهمانى آمادگى حرف  -  اگر تذآر در فضا و مكان خاصى اثر دارد 

 . بايد آن شرايط را فراهم آرد -شنوى بيشتر است 

به   اگر تأثير آالم و مبارزه با منكرات زمانى است آه حكومت و قدرت داشته باشيم،بايد سراغ 

 . دست گرفتن قدرت و تشكيل حكومت رفت

هاست؛   آنچه اسالم از ما خواسته، محو باطل و احقاق حق و منع از منكرات و سفارش به معروف

به چه نحو باشد؛ در چه زمان : ولى در شيوه و راه انجام آن تعبدى نيست؛ يعنى انحصارى در اينكه

 . نيست... د؟ به چه شكل باشد؟ و باشد؟ با چه وسيله باشد؟ از طرف چه آسى باش

 اسالم پاسخ همه اينها را به عقل واگذار آرده و محور و راهنماى عقل را بهترين، بيشترين و 

 . سريعترين تأثير دانسته است

  

  

  ديدگاه آيت اهللا شهيد صدر 

 شرح زير  ايشان آيات و روايات امر به معروف و نهى از منكر و شرايط آن را به 

 :   بررسى فرموده است 

 گاهى مراد ما از امر و نهى، تذآرات و موعظه فرد به فرد و درباره آارهاى شخصى يا جزئى است؛ 

در اين امر و نهى، شرط . آنيد آند و شما او را از اين منكر نهى مى نظير آسى آه غيبت مى

 . احتمال اثر و نبود خطر جانى قابل قبول است

ها، انحرافات فكرى و عملى  ما گاهى مراد از امر به معروف و نهى از منكر جلوگيرى قاطع از بدعت ا

و سياسى جامعه، مفسدين فى االرض و احقاق حق و حذف باطل از جامعه و تغيير نظام رژيم 

ن در اين موارد، شرط احساس امنيت در آار نيست و اگر جانها و مالها فدا شود تا قانو. فاسد است

  )اند اين بيان را آيت اهللا سيد محمود هاشمى از ايشان نقل آرده(  )خدا عمل شود، ارزش دارد

 بنابراين، گاهى بايد مثل امام حسين عليه السالم براى امر به معروف، خود را فدا آرد تا مردم خط 

 . نبوى را از خط اموى باز شناسند

اى  عليه السالم در نامه حضرت على. تى افراد نابود شوند؛ جايز استبراى حفظ ارزشها اگر ح!  آرى

اى آه اغنيا گرد آن حضور داشته  آه به عثمان بن حنيف نوشته است، او را به خاطر حضور در سفره

اند، ولى خبرى از فقرا نبوده، بشدت مورد انتقاد قرار داده است؛ چنان آه قرنهاست آبروى عثمان به 

 از بين رفته است؛ ولى حضرت على عليه السالم خط را حفظ آرد راه على راه زهد، خاطر اين نامه

و حفظ ارزشها مهمتر از حفظ . نه راه رفاه و لذت و خوشگذرانى با اغنيا، و توجه به محرومين است

 . افراد است و فرد بايد فداى مكتب شود؛ نه مكتب فداى فرد

  



  

 . از منكر، حتى اگر اثر نكرد انجام امر به معروف و نهى 

 . يعنى اگر اثر نكرد، واجب نيست. اند  بزرگان، شرط وجوب امر به معروف را احتمال تأثير فرموده

 :  ما ضمن احترام به اين اصل آلى، به چند نكته ديگر نيز توجه مى آنيم 

ى اشخاص تا مرز شهادت پيش ممكن است فعًال اثر نكند؛ ولى به خاطر اهميت آار، بايد بعض ) ١ 

  . بروند و حرف حق را بزنند

در . روم من براى احياى امر به معروف و نهى از منكر به آربال مى:  امام حسين عليه السالم فرمود

آن وقت، امام شهيد شد و يزيد و لشكرش؛ تحت تأثير قرار نگرفتند؛ ولى در فطرت عمومى مردم و 

ميه و عصمت و مظلوميت اهل بيت پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله نقش تاريخ، ناحق بودن بنى ا

 . بست

دهند گاهى بايد براى عدالت و معروف  آنيم آه نشان مى  در قرآن هم به جمالتى برخورد مى

 . شهيد شد

  َو َيْقُتُلوَن النَّبّيين 

  َو َيْقُتُلوَن ْاَالْنبياء 

 ُروَن ِباْلِقْسط  َيأُم َو َيْقُتُلوَن الَّذيَن 

 به هر حال، گرچه براى عموم مردم شرط وجوب، تأثير امر به معروف است؛ اما براى انبيا و اوليا و 

ها و از  علما گاهى فرياد زدن الزم است و آنها بايد تا مرز شهادت پيش روند تا خط توسط طاغوت

 . طريق بدعت ها و انحرافات محو نشود

 يك ارزش است؛ براى مثال، هر آسى آه به تنهايى مشغول نماز مى شود، فضاسازى ) ٢ 

بينيم آه  در اينجا مى. سردهد» حى على الصلوة«مستحب است آه اذان بگويد و در اذان، فرياد 

اى وجود نداشته باشد تا براى برپايى  گفتن و فرياد اين جمله يك ارزش است؛ هر چند آه شنونده

  . ون و جلوگيرى از محو آن، يك ارزش استحفظ قان. نماز بشتابد

دهد آه در   لذا اسالم به زنانى آه در هر ماه چند روزى نماز برايشان واجب نيست، دستور مى

 . هنگام نماز، رو به قبله بنشينند و ذآر خدا بگويند تا رسم نماز خوانى آنان حفظ شود

در روز عيد قربان، : روند، فرموده است  به حج مى اسالم به زائران خانه خدا آه براى اولين بار

 . سرخود را بتراشيد

تيغى روى سر خود بكشيد تا فرم : آند  سپس به آسانى آه سرشان مو ندارد، سفارش مى

  )رجوع شود به مناسك حج در قسمت حلق(  )قانونى آن مراعات شود

باشد، الزم است در هنگام چراغ قرمز بايستيم تا به  حتى اگر در چهارراه و يا خيابان ماشينى ن

 . قانون عمل آرده باشيم



امر به معروف اثرى ندارد، آم آم : گويند آه اگر همه سكوت آنند و بگويند  اين نمونه ها به ما مى

در . آنند معروف در جامعه آمرنگ و گناهكار هر روز جسورتر و مسلمانان بيشتر عقب نشينى مى

 . رد به هر نحو بايد امر و نهى در آار باشد؛ گرچه اثر نكنداين موا

ممكن است امر و نهى در افراد اثر نكند؛ ولى با نهى از منكر لذت گناه را از آام گناهكار  ) ٣ 

اين ايجاد دلهره با نهى از منكر، عرصه . گيريم و نمى گذاريم آه او الاقل با خيال راحت گناه آند مى

اسالم به ما سفارش آرده است آه به . آند و اين خود يك ارزش است  تنگ مىرا بر گناهكار

بنابراين، ممكن . گناهكار با قيافه هاى گرفته و عبوس نگاه آنيد تا او خود را نزد شما منفور ببيند

  . است دست از خالف برندارد، اّما آام گناهكار را تلخ آردن الزم است

زادى است؛ و اگر بخاطر تأثير نكردن آن نهى، همه ساآت شويم، با دست نهى از منكر نشانه آ ) ٤ 

بنابراين، براى حفظ و دفاع . ايم خودمان جامعه را به محيط خفقان، وحشت و مرگ آفرين تبديل آرده

  . از آزادى بايد فرياد زد؛ گرچه در آن زمان آسى گوش ندهد

تلقين به خود است؛ اعالم : سوى خودسازى است؛ زيرانهى از منكر و امر به معروف؛ گامى به  ) ٥ 

آرى گفتن، حداقل اين آثار را در خود انسان . موجوديت است؛ نشانه بيدارى، شناخت و تعهد است

  . العملى از خود نشان ندهد دارد؛ گرچه گناهكار در آن زمان عكس

ى پاداش اخروى من همچنان ثابت با آنكه ممكن است سخن امروز من در شنونده اثر نكند؛ ول ) ٦ 

  . يكى از برآات ايمان به خدا و معاد همين است آه هرگز انسان خود را بازنده نمى پندارد. است

 اگر براى رضاى خداوند به سوى مسجد رفتيد، پاداش جماعت خواهيد داشت؛ هر چند آه مسجد 

اى خدا پاداش فراوانى دارد؛ خواه طرف آند و گفتن بر انسان مخلص با خدا معامله مى. بسته باشد

َوَمْن َاْحَسُن (  )داند آه به حق دعوت آند قرآن، بهترين مردم را آسى مى. گوش دهد و يا ندهد

اگر ! آرى. گرچه هميشه اين دعوت ها مؤثر نباشند )٣٣/ فصلت (ِممَّْن َدعا ِاَلى الّلِه َو َعِمَل صاِلحًا 

 . بيند اى نمى فرا نگرفت، حقوق معلم لطمهشاگرد درس استاد را 

اثر فورى الزم نيست؛ گاهى امر به معروف و نهى از منكر شما اثر فورى ندارد؛ ولى مطمئن  ) ٧ 

باشيد آه در آينده اثر دارد؛ زيرا گاهى حاالت انسان طورى است آه حال حق شنوى ندارد، ولى 

  .  او خواهد آردتذآر شما در زمان ديگر آار خودش را روى فكر

اگر به دليل آنكه اثر ندارد، امر و نهى . تمرين جرأت؛ امر و نهى آردن، حفظ روحيه جرأت است ) ٨ 

  . شود نكنيد، آم آم جرأت فرياد زدن و گفتن در شما آم مى

 آسى. شود تسكين وجدان؛ فرياد بر سر گناهكار، سبب آرامش وجدان ايمانى خود انسان مى ) ٩ 

  . زند، هرگز در وجدان، خود را محكوم به ترس و سكوت و سازش و بى تفاوتى نمى آند آه فرياد مى

آن بزرگواران معصوم بارها با استدالل و . راه قرآن و انبيا است؛ راستى، آه از انبيا بهتر نيستيم ) ١٠ 

  : به قول قرآن آريم . دادند ىآردند؛ ولى اآثر مردم گوش نم معجزه و بهترين اخالق نهى از منكر مى



 . شد، متذآر نمى شدند  َو ِاذا ُذآُِّروا الَيذُآرون ؛ هرگاه تذآرى به آنان داده مى

 .  اَتْيناُه اياِتنا ُآّلها َفَابى ؛ ما همه معجزات خود را به فرعون نشان داديم، ولى زير بار نرفت

گويند سحر  و مى. آنند اى ببينند، اعراض مى  َو َيُقوُلوا ِسْحر ؛ اگر هر معجزه َو ِان يََّرْوا ُآّل اَيٍة ُيْعَرُضوا

 . است

عذر براى ما و اتمام حجت بر گناهكار؛ امر به معروف و نهى از منكر اتمام حجت بر گناهكار  ) ١١ 

رياد چرا ف: و عذرى است براى مؤمن تا به او گفته نشود. آسى به من تذآر نداد: است تا نگويد

احتمال اثر شرط ) عذرًا او نذرًا(گفتن، يا سبب تذآر است و يا وسيله عذر : فرمايد  قرآن مى. نزدى

تا آنجا آه خداوند . دهى، واجب نيست؛ نه آنكه ممنوع است وجوب است؛ يعنى اگر احتمال اثر نمى

داوند فرمان توان پيش رفت؛ ولى اگر آار به جايى رسيد آه ديگر از طرف خ منع نكرده است مى

  : فرمايد شود؛ نظير آياتى آه مى توقف آمد، تكليف عوض مى

  )٦٨ و انعام ٨١ و ٦٣نساء *َفَاْعِرْض َعنُهم(  )اى ندارد از آنان اعراض آن آه فايده - 

  )٨٠ نمل ٥٢ روم*(َوِانََّك الُتسِمُع الصُّمَّ الدُّعاء(  )نداى تو به گوش افراد آر نمى رسد - 

*  ِانََّك الُتسِمُع اْلَمْوتى(  )هاى قبورند آه تو نمى توانى حرفى به آنان بشنوانى گروهى مثل مرده - 

  )٥٢، روم ٨٠نمل 

  )٣، حجر ٩١انعام *َذْرُهم (  )آنان را رها آن - 

  

  

  

  

  

  

 براى پذيرش امر به معروف و نهى از منكر هاى درونى   احياى سرمايه

  

 : ايمان به خدا  - ١ 

لذا آسى آه .  بهترين اهرم و وسيله امر به معروف و نهى از منكر، عقيده به مبدأ و معاد است

اى مردم را به معروف وادار نمايد و از منكرات باز دارد، بايد روى عقائد مردم  خواهد به طور ريشه مى

اين آار را بكن و اين : توان گفت شود، زمانى مى براى مثال، به آسى آه وارد منزلى مى.  آندآار

از حرآات او در منزل . حسابى در آار است. منزل صاحبى دارد: آه عقيده داشته باشد! آار را نكن

 ... شود و  فيلمبردارى مى



صاحب و  اين خانه بى: اگر او گفتتوان به او خط صحيح را ارائه آرد؛ ولى   با اين عقيده مى

ما ديگر . حسابرسى و آنترل و فيلمبردارى هم در آار نيست. حساب است و من آزاد هستم بى

اش رفته است و هر چه  آند آه هر چه نچاپد، از آيسه توانيم او را آنترل آنيم؛ چون فكر مى نمى

 .  ريخت و پاش را خواهد آردصاحب و حساب، آخرين پس، در خانه بى. عياشى نكند، باخته است

اين جهان آه خانه بزرگى است، صاحبى همچون خداوند و حسابى :  آرى، اگر انسان معتقد شد

شود؛ حتى بر افكار و نّيات او ناظرى نظارت  همچون قيامت دارد؛ تمام آارهاى او ثبت و آنترل مى

برعكس . سازد ان وارسته و متقى مىآند؛ همين ايمان و بينش، او را در جهان تبديل به يك انس مى

آب هستند آه هرگز با دو سطل آب ريختن در آن چاه، آبى در  اعتنا آه همچون چاه بى انسانهاى بى

ايمان همچون ريختن سطل آب در  ها براى افراد بى ها و جريمه قوانين و تبصره. شود آنها جمع نمى

براى دعوت به خير و نهى از گناه، ايمان به ترين اهرم  بنابراين مهمترين و اصلى. چاه خشك است

ايمان در درون انسان، همچون جوشش آب در درون چاه است آه خود به خود . مبدأ و معاد است

 . دارد انسان را از مفاسد باز مى

  

  

 .  ايمان به خدا آافى نيست، ياد خدا نيز الزم است

اى  ها در اثبات خدا و معاد سخنرانى آنند؛ يا مقاله د ساعتتوانن  بعضى افراد ايمان دارند و حتى مى

 . بنويسند؛ ولى فراموشكارند؛ لذا هم ايمان الزم است و هم توجه

و درباره  )٣٢/الحاقة(ال ُيْؤِمُن ِبالّلِه اْلَعظيم (  )ايمان ندارند: فرمايد  خداوند در قرآن درباره بعضى مى

قيامت را به : و يا. )١٩/حشر(َنُسوا الّله(  (آنند خدا را فراموش مى:  فرمايد گروه ديگرى مى

 . )٢٦/ص(َنُسوا َيْوَم اْلِحساب(  (سپارند فراموشى مى

 . )١٤/طه( َاِقِم الصَّلوَة ِلِذْآري(  ( دليل و راز و رمز نماز آن است آه انسان مؤمن با ياد خدا هم باشد

آورد، سفارش قرآن آن است آه انسان   در مواردى آه حوادث تلخ و شيرين يا فشار به انسان رو مى

ايمان به خدا اگر همراه با ياد او نباشد، آارايى . )٤٥/انفال(َواْذُآُروا اللََّه َآثيرا(  (زياد ياد خدا آند

خوريم بايد گوشت  ا باشد؛ غذايى آه مىياد خدا بايد در سراسر زندگى با م. زيادى نخواهد داشت

حيوان ذبح شده با نام خدا باشد؛ آميزش جنسى با همسر با ِبْسِم اللَّه باشد؛ سوارشدن به 

مرآب، پوشيدن لباس و يا هر آار مادى يا معنوى مثل خواندن يك سطر شعر و يا نامه، همگى بايد 

 . با نام خدا باشد

ِانَّ َربَِّك (  (و پروردگار را در آمين خود )١٤/علق( َاَلْم َيْعَلم ِبَانَّ اللَّه َيرى ( (خدا را ناظر:  آسى آه

َو ُرُسُلنا َلَدْيِهم (  (و فرشتگاِن او را مأمور ثبت و ضبط آار خود بداند )١٤/فجر(َلِباْلِمْرصاد

 آارهاى او حساب و آتاب دارد، بلكه آثار و ؛ ايمان داشته باشد آه نه تنها)٨٠/زخرف(َيْكُتُبون



؛ )١٢/يس(َنْكُتُب ما َقدَُّموا َو اثاَرُهم(  (شود العمل آارهاى او نيز محاسبه و پاى او نوشته مى عكس

َو ما ُآّنا َعِن اْلَخْلِق ( ١ (اى از آفريده خود غافل نيست قبول داشته باشد آه خداوند لحظه

َو ُآلُّ َصغيٍر َو َآبيٍر ( ١ (شود ؛ هر ريز و درشتى مو به مو ثبت مى)١٧/نمؤمنو(غاِفلين

( ١ (؛ در روز قيامت خداوند پرونده همه اعمال انسان را جلو روى او خواهد گذاشت)٥٣/قمر(ُمْسَتَطر

؛ او بايد پاسخگوى همه آارها، بلكه )٤٩/فآه( َآبيَرًة ِاالََّاْحصاهاما ِلهذا اْلِكتاِب ال ُيغاِدُر َصغيَرًة َو ال

چنين فردى دست ... ؛ و )١٩/غافر(َيْعَلُم خاِئَنَة ْاَالْعُيِن َو ما ُتْخِفى اْلُصُدور( ١ (افكار و نّيات خود باشد

آسانى آه . دارد زند و چنين ايمان و يادى، انسان را از انجام گناه باز مى به اعمال گناه نمى

خواهند امر به معروف و نهى از منكر آنند، قبل از هر چيز بايد ايمان، ياد خدا و معاد را در دل  مى

دانند آه در روز بزرگ قيامت زنده  آيا آنان نمى: فرمايد فروشان مى لذا قرآن به آم. مردم زنده آنند

َك انَُّهم َمْبُعوُثوَن ِلَيوٍم َاال َيُظنُّ ُاؤلِئ( ١ (فروشى خود را بدهند؟ خواهند شد و بايد پاسخ آم

  )٤/مطففين(َعظيم

  

  

 : تشكر از خداوند  - ٢ 

 دومين اهرم براى نهى از منكر آن است آه خالفكار را به ياد الطاف خداوند بيندازيم تا بداند آه او 

 گذاشت؛ عيب او پوشاند؛ اى آفريد و همه چيز را در اختيارش چقدر به ما لطف آرد و انسان را از ذره

بخشد؛ دعاى او را مستجاب  دهد؛ درد او را شفا مى و همچنين خوبى او را چند برابر پاداش مى

 .  و بهترين يارى رسان او است آند؛ بهترين رفيق، بهترين مولى مى

اجب داد، و حتى اگر خداوند براى گناه، دوزخى هم قرار نمى: فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

و لو لم يتواعد اهللا ( ١ (بود آه به خاطر تشكر از آن همه الطاف او، از گناه و مخالفتش دورى آرد

  . )٢٨٢/البالغه حكمت نهج(على معصية لكان يجب ان ال يعصى شكرًا لنعمته 

  

  

 : عرض اعمال به پيامبر اآرم و ائمه معصومين  - ٣ 

بازدارنده از گناه و تشويق آننده به خوبيها، عقيده بر عرض اعمال بر پيامبر و  از جمله اهرمهاى 

اگر بدانيم آه نوار گفتگوى ما به مقامات عالى رتبه مملكتى عرضه ! آرى. امامان معصوم است

 . آنيم شود، در گفتار خود دقت بيشترى مى مى

در هر هفته، اعمال شما به امام : ه  در اصول آافى، روايات متعددى نقل شده است مبنى بر اينك

شود و آن  زمان عّجل الّله تعالى فرجه الشريف و پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله عرضه مى

 . آند بزرگواران را خشنود يا ناراحت مى



 )١٠٥/توبه(َو اْلُمؤِمُنونُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكم َو َرُسوُلُه ( ١ ( اين عقيده آه برخاسته از قرآن 

خوانيم آه امام صادق عليه  در حديثى مى( ١ )تواند از بهترين اهرمها باشد و روايات است، مى

آنيد؟ يكى از آنان  چرا رسول خدا صلى اهللا عليه و اله را ناراحت مى«: السالم به يارانش فرمود

 »آنيم؟ چگونه ناراحت مى«: پرسيد

آنيد و  دهيد، به رسول خدا صلى اهللا عليه و اله عرضه مى هر گناهى را آه انجام مى« : امام فرمود

  )٣٤٩، ص ٢٣بحار، .(»ال تسؤوا رسول اهللا. شود آن حضرت ناراحت مى

  

  

 : توجه به آثار شوم گناهان  - ٤ 

ها به خاطر گناهانى است آه  در آيات و روايات، فراوان به اين حقيقت اشاره شده است آه نزول بال

 . ايد مرتكب شده

ما َاصاَبُكم ِمْن ( ١ )رسد، به خاطر عملكرد خودتان است هر مصيبت آه به شما مى: فرمايد  قرآن مى

  )٣٠/شورى(ُمصيَبٍة َفِبما َآَسَبْت َاْيديُكم

  )٥/الحاقه(ْهِلُكوا ِبالّطاِغَيه َفَا( ١ ) اگر فالن قوم هالك شدند، به خاطر طغيانشان بود

َفَاَخَذُهُم اللَُّه ( ١ )آار نباشيد، قهرى نيست و هر آجا قهرى است، گناهانى در آار بوده است  تا گناه

  )١١/آل عمران)(٢١/غافر(ِبُذُنوِبِهم

 : فرمايد  در اول دعاى آميل، حضرت على عليه السالم مى

 ! گناهانى آه عامل پاره شدن پرده حيا است، بر من ببخش ! خداوندا

 ! گناهانى آه عامل تغيير پيدا آردن نعمتهاست، بر من ببخش!  خداوندا

 ! گناهانى آه عامل حبس شدن دعاهاست، بر من ببخش!  خداوندا

اين توجه دادن به بنابر. شود آه هر گناهى، آثار شوم مخصوص به خود دارد  از اين جمالت معلوم مى

 . آثار شوم گناهان، يكى از عوامل بازدارنده از منكر است

  

  

 : توجه دادن به برآات معروف  - ٥ 

آند، آشنايى به منافع و  گونه آه آشنايى با آثار شوم گناه انسان را براى ترك منكر آماده مى  همان

اآنون آه سخن به اينجا رسيده است، . سازد  مىآثار خوبيها، انسان را براى انجام معروف آماده

اى است از دريا؛ زيرا قرنها قبل،  ها قطره آنيم؛ ولى اين نمونه هايى را در چند سطر نقل مى نمونه

اند و هر چه علم پيشرفت آند، پرده از اسرار احكام  هايى پيرامون علل احكام نوشته علماى ما آتاب

 : راى مثال ب. شود اسالمى بيشتر برداشته مى



امروز آه علم پيشرفت آرده است، . داند  رواياتى داريم آه بهترين غذا براى نوزاد را شير مادر مى

 . ايم علت آن را فهميده

: فرمايد فهميم آه چرا اسالم مى توانند از مجارى ادرار عكسبردارى آنند، بهتر مى امروز آه مى - 

 . درار در حال ايستاده براحتى باز نيستايستاده ادرار نكنيد، زيرا مجارى ا

 . امروز آثار شوم شراب بر دستگاههاى بدن بهتر از قديم قابل آزمايش و مشاهده است - 

 . فهمد امروز دنيا مضّرات گوشت خوك را بهتر از دوران صدر اسالم مى - 

تى است آه اگر مردم آنان را رويم در مورد اينكه در معروفها برآا  اآنون به سراغ چند نمونه مى

 است و ١٣٧٥بد نيست اآنون آه اولين روز عيد نوروز سال . شوند شان آشيده مى بدانند، به سوِى

ام تا در لحظه سال تحويل مشغول نوشتن آتاب امر به معروف و نهى از منكر در جوار  توفيقى يافته

ين موضوع از امام رضا عليه السالم نقل اى را در هم السالم باشم، جمله مرقد مطهر امام رضا عليه

انَّ الناس لو ( ١ )شوند اگر مردم زيباييهاى سخنان ما را بدانند، حتمًا پيرو ما مى: ايشان فرمود. آنم

  . )٦٥، ص ٨، باب ١٨وسائل، ج (علموا محاسن آالمنا ال تبعونا 

در اين سالها افراد .  از راز و رمز سخنان ماستخبرى آنان دليل انحراف مردم، بى: فرمايد  امام مى

اند و اين به خاطر آن است آه در سايه نظام  زيادى آه نسبت به نماز آاهل بودند، رو به نماز آرده

مقدس جمهورى اسالمى، ميليونها جلد آتاب در سطوح مختلف در ميان نسل نو درباره اسرار نماز 

ها آه آگاهى از آنها ما را آماده  هايى از اسرار معروف برگرديم به سراغ نمونه. پخش شده است

 . آند انجام آن مى

  

  

 ها    نمونه

ِاْن َاْحَسْنُتم َاْحَسْنُتم ( ١ )شود   احسان ما به مردم، سبب احسان خداوند و مردم به ما مى

  )٧/ اسراء (َِالْنُفِسُكم 

  )١٦٦/٢رقم (الصدقه تستدفع البالء( ١ )آند   صدقه دفع بال مى

  (  ١١٠خطبه ( ١ )آند   حج، انسان را از فقير شدن بيمه مى

  )٩٩، ص ١٠بحار (حصنوا اموالكم بالزآاة ( ١ )آند   زآات مال را بيمه مى

  )٢٢/ نور (َو ْلَيْصَفُحوا َاالُتِحبُّوَن َاْن َيْغِفَراللَُّه َلُكم َو ْلَيْعُفوا ( ١ )  عفو از مردم، آليد عفو الهى از ماست

  )غرر(صلة االرحام تنسى االجال ( ١ )آند   صله رحم، عمر را طوالنى مى

/ عنكبوت ( اْلُمْنَكر  َعِن اْلَفْحشاِء َو ِانَّ الصَّلوَة َتْنهى( ١ )دارد   نماز، انسان را از فحشا و منكر باز مى

٤٥(  

  )١١٤/ هود (ِانَّ اْلَحَسناِت ُيْذِهْبَن السَّّيئات ( ١ )برد   آارهاى نيكوى شما، گناهانتان را از بين مى



 .   عقيقه، وسيله بيمه آردن نوزاد از خطرات است

  )٢١٣/٣ / (٣٧٣٧غرر (بالدعاء يستدفع البالء ( ١ )دهد   استعاذه و دعا، انسان را از خطرات نجات مى

  َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقوِل َفَيْطَمَع اّلذى( ١ )آند   دورى از ناز و آرشمه، زنان را گزند افراد هوسباز حفظ مى

  )٣٢/احزاب( َقْلِبِه َمَرض  فى

آلمه ال ( ١ )آند زدگى حفظ مى  را از طاغوت  توحيد و واليت على بن ابيطالب، دژى است آه انسان

  )اله اال اهللا حصنى والية على بن ابيطالب حصنى

  )٤٥، رواية ٦٧ / ٦٢بحار (صوموا تصحوا ( ١ )  روزه، وسيله سالمتى است

  )٢٥/١ / (٩٠٠/ غرر (القناعة عّز ( ١ )  قناعت، آليد عزت است

  )غرر(ازهد فى الدنيا تنزل عليك الرحمة ( ١ )زهد، رمز رحمت است  

  )٢٨/ رعد (َاال ِبِذْآِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوب ( ١ )  ياد خدا، تنها وسيله آرامش است

اجر اخروى آنها آشنا  به هر حال براى گسترش و احياى معروفها بايد مردم را با آثار و برآات دنيوى و 

 . آنيم

  

  

 اى براى نهى از منكر   بيان مكافات عمل، وسيله

توانيم از طريق بيان مكافات عمل وارد   براى بازداشتن مردم از منكرات و يا تشويق به خوبيها مى

ه سراغ ب. ماند پاسخ نمى شويم؛ يعنى به مردم بگوييم آه آار خير يا شر شما در همين دنيا بى

 : رويم هايى از آيات و روايات مى نمونه

ديوار در آستانه . مرد صالحى مقدار ارثى زير ديوارى براى فرزندان آوچك خود ذخيره آرده بود - ١ 

حضرت خضر عليه السالم و موسى عليه السالم گرسنه وارد روستاى اين مرد صالح . خرابى بود

در اين ميان، نگاه خضر . ا مردم به آن دو پيامبر غذايى ندادندشدند و از مردم تقاضاى غذا آردند، ام

 . بايد ديوار را بازسازى آنيم: به موسى گفت. به ديوار در حال سقوط افتاد

آارگرِى مجانى براى مردمى آه حاضر نشدند قطعه نانى به ما بدهند، چه معنا :  موسى گفت 

 ! دارد؟

زير اين ديوار گنجى است آه پدر : به موسى فرمود. را ساخت ولى خضر دست به آار شد و ديوار 

شد و افراد نااهل گنج  ساختيم، خراب مى نيكوآارى براى فرزندانش ذخيره آرده و اگر ما ديوار را نمى

َمْيِن َو َاّما اْلِجداُر َفكاَن ِلُغال( ١ )ماندند بردند و يتيمان آن مرد نيكوآار فقير مى آردند و مى را پيدا مى

َيتيَمْيِن ِفى اْلَمديَنِة َو آاَن َتْحَتُه َآْنٌز َلُهما َو آاَن َاُبوهما صاِلَحًا َفَاراَد َرّبَك َاْن َيْبُلغا اشدَّ هما و 

  )٨٢آهف آيه (ليستخرجا َآْنَزُهما َرْحَمًة ِمْن َربِّك 



اين داستان را آه در . انى وادار آردخداوند به خاطر نيكوآارى پدر، دو پيامبر را به آارگرى مج!  آرى

آند به اينكه هر آار خير و معروفى حتى در اين دنيا  خوانيم ما را تشويق مى سوره آهف مى

 . رسد و يا به فرزندان ما خير آن آار يا به خود ما مى. ماند پاسخ نمى بى

 : فرمايند   امام صادق عليه السالم تحت اين آيه مى

اگر پدران . آنم من به خاطر تالش پدران به فرزندان لطف مى: ل به موسى وحى آرد خداوند متعاد

رسد؛ اما اگر شرور باشند، به فرزندانشان شر  نيكوآار باشند، به فرزندانشان خير و برآت مى

  )٢٩٦، صفحه ١٣بحار، جلد ( ١ )زنا نكنيد تا به زنان شما زنانشود: سپس فرمود. رسد مى

نمونه ديگر در . هاو ترك منكرات است توجه به مكافات عمل، اهرم خوبى براى انجام معروف: ى  آر

گذارند و از آينده آنان  آسانى آه فرزندان ناتوانى از خود به يادگار مى: خوانيم جاى ديگر قرآن مى

 َلْو َتَرُآوا ِمن َخْلِفِهم ُذّريًَّة َو ْلَيْخَش الَّذيَن( ١ )ترسند، بايد از ستم درباره يتيمان مردم بترسند مى

با يتيمان مردم چنان رفتار آنيد آه دوست داريد با يتيمان شما : آرى )٩/ نساء ...ِضعاَفًا خاُفوا َعَلْيِهم

ظلم امروز ما به يتيمان . رود هر آس آتشى روشن آند، دودش به چشم خودش مى. رفتار شود

به گفته . گيرد آيد آه فردا دامن يتيمان خود ما را نيز مى در مىجامعه، آم آم به صورت يك سنت بد 

 : مثنوى

  اين جهان آوه است و فعل ما ندا 

 سوى ما آيد صداها را ندا 

  از مكافات عمل غافل مشو 

 گندم از گندم برويد جو ز جو 

د مگر آنكه به همان عيب مير هر آس، ديگرى را به عيبى سرزنش آند، نمى: خوانيم  در حديث مى

  )٣٨٤، ص ٧٠بحار، جلد ( ١ )گرفتار شود

  

  

   تاريخ 

آشنايى با زندگى اقوام و گروههايى آه اهل معروف يا منكر بودند، .  يكى از اهرمها تاريخ است

ين زمينه آمده در قرآن آريم صدها آيه در ا. آشاند انسان را به انجام خوبيها و دورى از منكرات مى

/  و انفال ٦/انعام (َفَاْهَلْكنا ُهم ِبُذُنوِبِهم ( ١ )ما فالن قوم را به خاطر گناهانش هالك آرديم: است

٥٤(  

  )٥/ الحاقه (َفَاْهِلُكوا ِباّلطاِغَيه ( ١ )  طغيان مردم سبب نابودى آنان است

  )٤٠/ عنكبوت (َو ِمْنُهم َمْن َاْغَرْقنا ( ١ )  قومى را در آب غرق آرديم

  )١٧/ فصلت (َفَاَخَذْتُهم صاِعَقَة اْلَعذاب ( ١ )  گروهى را با صاعقه نابود آرديم



  )٦/ الحاقه (ِبريٍح َصْرَصٍر عاِتَيه ( ١ )  جمعى را با باد سرد آننده هالك آرديم

  )٨٢/ هود (َجَعْلنا عاِلَيها ساِفَلها ( ١ )ا زير و رو آرديم  شهر قومى ر

 آشنايى با اين هشدارها براى نسلهاى بعد يكى از عوامل دست برداشتن از منكرات و آفر و طغيان 

تمام آياتى آه سفارش به سير در زمين و نگاه به عبرت آرده، به خاطر همين درس گرفتنها . است

تمام آياتى آه ما را به مطالعه عاقبت آار نيكوآاران يا فاسدان دعوت آرده، به همين  .باشد مى

 . منظور است

  

  

  

  

  

  

  تفاوت تاريخ با فلسفه تاريخ 

ها و پندهايى  ولى فلسفه تاريخ، آن قوانين، اصول، درسها، عبرت. گويند  حوادث گذشته را تاريخ مى

 . آيد ذشته براى زندگى آينده به دست مىاست آه از حوادث گ

 :  يك مثال ساده 

مگر نديدى ديروز فرزند فالنى با ماشين تصادف ! به خيابان نرو: گويد  مادرى به فرزند خردسالش مى

گيرد،  در اين سخن، حادثه ديروز تاريخ است و پندى آه مادر از آن براى فرزند امروزش مى. آرد

: فرمايد آند و در پايان مى قرآن، داستان حضرت يوسف را به طور مفصل بيان مى. فلسفه تاريخ است

 . دهيم اين گونه ما به نيكوآاران پاداش مى: َآذِلَك َنْجزِى اْلُمْحِسنين؛ يعنى

: است، تاريخ است و آلمه آذلك، فلسفه تاريخ است؛ يعنى) آذلك( در اينجا، آنچه قبل از آلمه 

بلكه هر آس همچون يوسف در ! هرگز. ما به يوسف يك لطف شخصى استخيال نكنيد آه لطف 

 . حوادث تلخ و شيرين مواظب خود باشد، ما با او اينگونه برخورد خواهيم آرد

سپس . خوانيم آه او از خداوند عذرخواهى آرد و نجات يافت  در گرفتار حضرت يونس نيز مى

الى  ؛ يعنى هر آس صادقانه از ما عذرخواهى آند، او را از البهَو َآذِلَك ُنْنِجى اْلُمْوِمنين: فرمايد مى

  . دهيم تاريكيها و بالها نجات مى

 .  بنابراين، فلسفه تاريخ يك قانون و سنت الهى و يك جريان دائمى است؛ نه يك جرقه موسمى

كاران يا نيكوآاران آشنا آنيم  در امر به معروف و نهى از منكر، اگر ما مردم را با نتيجه و پايان آار گناه

و بدانيم آه سرنوشت تلخ و شيرين اقوام قبلى با مردم امروز تفاوتى ندارد، اين آگاهى گامى به 

 . سوى رشد آنها خواهند بود



  

  

  اهرمهاى وادار آننده به گناه 

 تصورات انحرافى نيز شود، خيالها و  همان گونه آه عقايد انحرافى سرچشمه بسيارى از گناهان مى

آند آه از ديگران بهتر است، آنها را  وقتى انسان خيال مى. ريشه گناهان بسيارى خواهد شد

آند؛ ولى اگر احتمال بدهد آه چه بسا ديگران از او بهتر باشند، ديگر آنها را مسخره  مسخره مى

 . نخواهد آرد

آنندگان  يد مسخره شدگان بهتر از مسخرهشا! قومى قوم ديگر را مسخره نكنند: فرمايد  قرآن مى

  )١١/  َاْن َيُكوُنوا َخْيرًا ِمْنُهم حجرات  ال َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعسى( ١ )باشند

زنان نيز يكديگر را به استهزاء نگيرند، چه بسا خانمى آه استهزا شده است، بهتر از شما  « 

  )١١/ حجرات   َاْن َيُكنَّ َخْيرًا ِمْنُهّن ْن ِنسآٍء َعسىَو ال ِنساٌء ِم( ١ (».باشد

شود، غافل از آنكه رزق به دست  اش زياد مى آند آه با حرص، سرمايه  گاهى انسان گمان مى

َاللَُّه ( ١ )رسند ورزند؛ اما به جايى نمى خداست و چه بسيارند آسانى آه شبانه روز حرص مى

  )٢٦/ َق ِلَمْن َيشاُء َو َيْقِدررعد َيْبُسُط الرِّْز

داران با حسرت نگاه  آند آه خوشبختى در مال است و لذا به سرمايه  گاهى انسان تصور مى

اى آاش ما هم : گفتند  ديدند، با آه سردى مى به قول قرآن، همين آه مردم قارون را مى. آند مى

  )٧٩/ قصص  ْيَت َلنا ِمْثَل ما ُاوِتَى قاُروَن ِانَُّه َلُذو َحظٍّ َعظيميا َل( ١ )هايى داشتيم مثل او سرمايه

چه خوب شد آه ما :   غافل از آنكه چندى بعد قارون چنان به زمين فرو رفت آه همه گفتند

 . دار نبوديم سرمايه

 براى رسيدن به شود و آند آه اگر با فالن فاميل ازدواج آند، خوشبخت مى  گاهى انسان گمان مى

 . غافل از آنكه خوشبختى در سايه شهرت و مقام نيست. آند اين خيال، از هرگونه تالشى دريغ نمى

شود، دقت آنيم، خواهيم   اگر در خياالت فاسد، تصورات واهى و گناهانى آه انسان مرتكب مى

 در آيات و روايات دانست آه بخش بزرگى از گناهان ما برخاسته از خياالت و تصورات ماست لذا

دهد آه نيكى و خير در سايه فالن چيز  اسالمى جمالت زيادى است آه به مردم هشدار مى

 . نيست؛ بلكه در سايه چيز ديگر است

 : آنيم   به چند نمونه اشاره مى

بّر و نيكى در اين نيست آه قبله ما به آدام جهت باشد، بلكه نيكى و خير در ايمان و عمل  - ١ 

َلْيَس اْلِبرُّ ِبَاْن ُتَوُلّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو ( ١ )الح و آمك به محرومان جامعه استص

  )١٧٧/ بقره ... (لِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَّه 



 َاْن ُتْكِرُهوا َشْيئًا َو ُهَو  َعسى( ١ )دانيد، ولى براى شما خير است چه بسا چيزهايى را بد مى - ٢ 

  )٢١٦/ بقره ( َاْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َو ُهَو َشرُّ َلُكم  َخْيًرَلُكم َو َعسى

خداوند اراده آرده است آه آنها را با همين . ها و فرزندان آنان تو را به تعجب وادار نكند سرمايه - ٣ 

الدُّنيا   ال ُتْعِجْبَك َاْمواُلُهم َو َاْوالُدُهم ِانَّما ُيريُد اللَُّه َاْن ُيَعّذُبُهم ِبها ِفىَو( ١ )ها و فرزندان عذاب آند ثروت

  )٨٥/توبه(

فهميم، حقيقت دارد و واقعيت   به هر حال، از قضاوت فورى دورى آنيم و باور نكنيم آه آنچه را مى

قرآن براى اينكه انسان را واقعگرا . و وهم استاساس، و خيال  است؛ زيرا بسيارى از باورهاى ما بى

اساس را از فكر و ذهن او برطرف آند، آيات زيادى آورده  تربيت آند و خياالت واهى و محاسبات بى

تمام آيات ال يحسبن ال تحسبن افحسبتم و يحسبون انهم و امثال آن براى بيان همين ( ١ )است

  )معنا است

اهرمهاى مثبت . ها استفاده آرد امر به معروف و نهى از منكر بايد از اهرمها و زمينه به هر حال، در 

شناسى  در آتاب گناه( ١ )ها و اهرمهاى منفى را حذف آرد را به ياد آورد و حتى ايجاد آرد و زمينه

  )ام مراجعه فرماييد هاى گناه و انحراف را مفصل بررسى آرده زمينه

  

  

 چند مسأله  

  

 : خوانيم  مى) ره( در تحرير الوسيله امام خمينى 

اگر آالم از شخص خاصى اثر دارد و نه ديگران، امر به معروف و نهى از منكر نسبت به آن ) ١ 

شخص واجب عينى است؛ وگرنه واجب آفايى است؛ يعنى اگر فرد يا گروهى قيام آرد، بر ديگران 

 . واجب نيست

 امر به معروف قصد قربت الزم نيست؛ حتى اگر براى ريا و خودنمائى باشد واجب ادا در) ٢ 

 . شود مى

 . اگر محو فساد نياز به حكومت و واليت دارد، تحصيل قدرت و واليت واجب است) ٣ 

دارد، برخورد شديد و بيش از اشاره آه توهين به او باشد،  اگر با اشاره، دست از خالف بر مى) ٤ 

 . جايز نيست

 . آند، ولى گناه را ريشه آن نمى آند، باز هم واجب است اگر نهى ما از حجم گناه آم مى) ٥ 

دارد، ولى گناه آوچك انجام مى دهد، باز هم  اگر به خاطر نهى ما دست از گناه بزرگ بر مى) ٦ 

 . واجب است

 . اگر نهى مكرر مؤثر است، تكرار واجب است) ٧ 



 . گر امر و نهى دسته جمعى مؤثر است، دسته جمعى واجب استا) ٨ 

 . شود، سكوت حرام است اگر سكوت ما سبب جرأت بيشتر گناهكاران مى) ٩ 

 . اگر امر و نهى ما در خالفكار اثرى ندارد، ولى در ديگران مؤثر است، امر و نهى واجب است) ١٠ 

آيات ( ١ )عقائد مسلمانان شود، سكوت حرام استاگر سكوت ما سبب وهن اسالم يا ضعف ) ١١ 

  )آتمان حقايق آه به دنبالش قهر و غضب خداست، مربوط به همين گونه موارد است

اگر جلوگيرى از گناه نياز به تشكيالت و سازمان و حزب و حكومت و قدرت داشته باشد، ايجاد ) ١٢ 

 . آنها واجب است

ه يكى از دو نفر يا يكى از ميان جمعى بر انجام خالفى اصرار دارد، واجب است هر گاه بداند آ) ١٣ 

هر آس شرب : براى مثال بگويد. طورى نهى آند آه خطابش منطبق بر آن شخص خالفكار شود

اى خاص نه تنها واجب نيست بلكه جائز هم  خمر آند، بايد ترك نمايد؛ اما نهى آردن همه يا عده

تحرير ( ١ )حوى باشد آه خيال شود، همه آن گروه چنين خالفى را آرده اندنيست و نبايد نهى بن

  ) امر به معروف١١مسأله 

آاهد، اين آمد و رفت واجب  اگر رفت و آمد با گناهكار از مقدار گناه يا زمان گناه يا نوع گناه مى) ١٤ 

 . است

 . گذارد، باز هم واجب است نه اثر موقت مىاگر آمد و رفت با گناهكار در بعضى افراد خا) ١٥ 

 . دارد، اين قطع رابطه واجب است اگر قطع رابطه گناهكار را از گناه بازمى) ١٦ 

 . آند، اين رفت و آمد حرام است اگر رفت و آمد با آسى او را در گناه جسورتر مى) ١٧ 

آردن جسورتر  دارد يا در گناه ناه باز مىاگر شك داريم آه آمد و رفت با گناهكار او را از گ) ١٨ 

 . آند، باز هم به خاطر قانون صله رحم و ديد و بازديد بايد رفت و آمد داشته باشيم مى

شخصى نزد . اگر آزاد گذاشتن فردى سبب انجام منكر است، حبس آردن او واجب است) ١٩ 

او را حبس : چه آنم؟ حضرت فرمود. اردمادرم انحراف د: پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله آمد و گفت

 . جلو مردم را بگير: فرمود. فايده ندارد: گفت. آن

( ١ )دست و پاى او را ببند آه بهترين بر والدين، منع آنان از گناه است: فرمود.  گفت فايده ندارد

  )٤١٤، ص ١٨وسائل الشيعه 

ى در مورد خاصى موجب وهن اسالم شود، جائز اگر امر به معروف يا نهى از منكر شخص) ٢٠ 

مثل آنكه شخص مشهور  )٤٤٨، ص ١تحرير الوسيله، ج ( ١ )نيست؛ گرچه در جاى ديگر واجب باشد

و محبوبى روى منبر آالم نابجايى بگويد و اگر در انظار مردم او را نهى آنيد، او به عنوان چهره 

 . اسالم براى هميشه سقوط آند



اگر امر به معروف و نهى از منكر اثر معكوس داشته باشد، واجب نيست؛ مثل افراد لجوجى آه ) ٢١ 

البته براى سرآوب اين گونه افراد بايد طرح و شيوه ديگرى ريخت؛ ( ١ )آنند اگر نهى آنيد، بدتر مى

  )نه آنكه اگر امروز نگفتيم، تصميم ديگرى هم نگيريم

عروف و نهى از منكر الزم نيست آه صد در صد به نتيجه برسيم؛ حتى اگر يك درصد در امر به م) ٢٢ 

 . اثر داشت، واجب است

آار حاللى آه موجب وهن به مقدسات باشد، جائز نيست؛ نظير مريضى آه جورى روزه خوارى ) ٢٣ 

 . آند آه سبب وهن به مقدسات يا ديگران شود

 . آنيم  همين مقدار نمونه اآتفا مى چون هدف ما بيان مسائل نيست، به

 : اى در به پاسخ سؤالى فرمودند   آيت الّله خامنه

در مواردى آه نظام و قانون و حاآم اسالمى است و نسبت به معروف و منكر اهتمام دارند،  «

؛ اقدامات باالتر و برخوردهاى انقالبى به گردن دولت است. وظيفه عموم مردم تذآر با زبان است

اما اگر . ولى ما بايد هم به دولت اسالمى اطالع دهيم آمادگى خودمان را براى حمايت اعالم آنيم

در منطقه نظام حكومت و حاآم اسالمى نبود و يا اسالمشان ظاهرى بود تا نسبت به معروف و 

مراحل و با حفظ (توانند بعد از تذآر زبانى، برخورد انقالبى  منكر غيرتى نشان دهند، خود مردم مى

 . »نيز داشته باشند) شئون و تدريج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 !  جامعه ساآت، مرده است



؛ اگر در برابر ( ١٧٩سوره بقره، آيه ( ١ (»َوَلُكْم ِفى اْلَقصاِص َحيوٌة يا ُاوِلى ْاَالْلباب«: فرمايد   قرآن مى

 ). ايد وگرنه مرده(ايد  ه قصاص رسانديد، زندهقاتل ايستاديد و او را ب

 البته، زنده يا مرده بودن فرد براى همه روشن است؛ اما زنده يا مرده بودن جامعه نياز به درآى باال 

؛ يعنى اگر شما »يا اولى االلباب«: فرمايد  به همين دليل در پايان آيه مى. و شعور اجتماعى دارد

اى آه هر آس هر غلطى انجام  جامعه. آنيد شيد، اين حقيقت را درك مىاهل فهم و درايت باال با

 . اى است شود، جامعه مرده دهد، احدى متعرض او نمى

اى است آه در ميان  آسى آه در برابر خوبيها و بديها بى تفاوت است، مرده: خوانيم   در حديث مى

ه و يده و لسانه فهو ميت بين االحياء من ترك انكار المنكر بقلب( ١ )آشد زنده ها نفس مى

  () ١٨١/تهذيب(

  

  

  سكوت در برابر گناه 

 سكوت در برابر گناه، نشانه ضعف، ترس، يأس و نداشتن تعهد نسبت به دين و جامعه و اصالحات 

 . است

السكوت عند ( ١ )ت سكوت در برابر گناه، به گفته پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله، نوعى بدعت اس

  () ١٦٥، صفحه ٧٧بحار جلد (الضرورة بدعة 

آسانى آه با ايمان و عمل صالح «: خوانيم  در سوره والعصر مى. اى جز خسارت ندارد  سكوت نتيجه

 باشند ولى ساآت باشند و ديگران را به حق و پشتكار سفارش 

  . »اند  نكنند، در خسارت قرار گرفته

آنها آمدند و . خداوند، فرشتگانى را براى عذاب گروهى فرستاد«:  امام صادق عليه السالم فرمود 

زيرا آنان اهل : خطاب آمد . از خداوند دليل عذاب را پرسيدند. ديدند آه مردم به دعا و گريه مشغولند

 » .گريه و دعا هستند، ولى نسبت به مفاسد جامعه بى تفاوتند

  

  

 . آشاند ، زمين را به فساد مى سكوت

اگر گروهى از مردم جلو فتنه و فساد ديگران را نگيرند، همه «: خوانيم   سوره بقره مى٢٥١ در آيه 

) ٢٥١/بقره(َلوال َدْفُع اللَِّه الّناَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت ْاَالْرض ( ١ (».شود زمين به فساد آشيده مى

)  

  

  



 .  ساآت، ملعون خداست

خداوند امت هاى پيشين را لعنت نكرد، مگر به «:  حضرت على عليه السالم در خطبه قاصعه فرمود 

ان اهللا لم يلعن القرون الماضيه بين ايديكم اال ( ١ (».دليل رها آردن امر به معروف و نهى از منكر

  ()   صبحى صالح١٩٣خطبه (لترآهم االمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

اگر گناه مخفيانه انجام شود، خطرى براى همه مردم ندارد؛ ولى اگر افراد «: خوانيم   در حديث مى

خاصى گناه آشكارا انجام دهند و ساير مردم قدرت تغيير دادن داشته باشند، ولى ساآت بمانند، 

  ( ٥٥١٥/ آنزالعمال حديث ( ١ (».دهد خداوند همه مردم را با هم مورد قهر و عذاب خود قرار مى

 (!سوزاند، بترسيد از فتنه هايى آه آتِش آن همه را مى«: فرمايد   و اين همان است آه خداوند مى

  ( ٢٥/ سوره انفال آيه ( ١

آسى آه نسبت به دين خود بى تفاوت باشد، در حقيقت دين «:  امام صادق عليه السالم فرمود 

  () ٤٤، ص ١١وسائل (آل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فال دين له ( ١ (».ندارد

  

  

 .  سكوت، مقدمه تسلط اشرار است

اگر شما مردم امر به معروف و نهى از منكر را ترك آنيد، اشرار بر «: خوانيم   در روايات متعدد مى

التترآوا االمر بالمعروف والنهى ( ١ (». اثر نخواهد داشتشما مسلط خواهند شد و ناله شما ديگر

  )٤٧نهج البالغه، نامه (عن المنكر فيولى عليكم شرارآم ثم تدعون فاليستجاب لكم 

  

  

  اولويت داشتن همسايه 

منزله آسى آه همسايه اش گناه آند و او را نهى نكند، به «:  امام صادق عليه السالم فرمود 

 » .شريك او است

  

  

 .  ساآِت راضى، شريك جرم است

 گاهى سكوت، از بى خبرى يا ترس يا خجالت و امثال آن است ؛ ولى انسان قلبًا از گناه متنفر 

 . است

 اما گاهى سكوت در برابر گناه، نشانه رضايت آن است آه در اينجا به گفته آيات و روايات، اين گونه 

 : به چند نمونه توجه فرماييد . شوند د در حقيقت شريك گناهكار حساب مىافرا



چرا شما انبياى پيشين را شهيد «: آند آه  خداوند به يهوديان زمان پيامبر اآرم خطاب مى - ١ 

در حالى آه نياآان آنان پيامبران را آشته بودند، ولى چون نسل آنها به آار پدران خود » آرديد؟

َفِلَم َقَتْلُتُموُهم ( ١ (».دهد ، خداوند، فرزندان را به آردار پدران مورد عتاب و انتقاد قرار مىراضى بودند

  () ١٨٣/ آل عمران (

با اينكه شتر حضرت صالح را فقط يك نفر از بين برد، ولى : خوانيم  البالغه مى  نهج٢٠و در خطبه  - ٢ 

اين به خاطر آن است آه آن گروه به .  گرفتار عذاب شدندجمعى او را آشتند و«: فرمايد  قرآن مى

  () ١٤/ شمس (َو َعَقُروها ( ١ (».عمل آن فرد راضى بودند

با اينكه قاتل على عليه السالم يك نفر به نام ابن ملجم بود، ولى در شب نوزدهم ماه رمضان  - ٣ 

اللهم العن ( ١ (»!ن حضرت على را لعنت آنقاتال! خدايا«: اند آه صد مرتبه بگوييد  سفارشى آرده

  (قتلة اميرالمؤمنين 

  

  

  سيماى افراد ساآت در قيامت 

به خدايى آه جانم در دست «: پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله فرمود : خوانيم   در حديثى مى

اين . ه بوزينه و خوك هستنداوست، از امت من گروهى از قبر برمى خيزند؛ در حالى آه در قياف

( ١ (».قيافه ها به خاطر آن است آه آنان قدرت نهى از منكر داشته، ولى با گناهكاران سازش آردند

والذى نفسى بيده ليخر جن من امتى من قبورهم فى صورة القروه والخنازير بمداهنتهم فى 

  () ٨٣، ص ٣آنزالعمال (المعاصى و آفهم عن النهى و هم يستطيعون 

در شب معراج ديدم آه لب هاى گروهى را با قيچى مى «:  رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله فرمود 

آسانى هستند آه زبان نهى از منكر داشتند، ولى نهى : گفتند ! اينها آيانند؟: پرسيدم . برند

  ( ٢٨٥، ص ٢لئالى االخبار ( ١ (».نكردند

اگر دانشمندى علم خود را آتمان آند، بد «:  نقل شده است آه  از حضرت على عليه السالم

  ( ٥١٠، ص ٨وسائل ( ١ (».بوترين افراد در قيامت خواهد بود

السكوت ( ١ ) آوتاه سخن آنكه گاهى بايد سكوت را شكست؛ زيرا سكوت نابجا بدعت است

  () ١٦٧، ص ٧٧بحار (عندالضرورة بدعة 

 :  اگر 

   سكوت علما سبب بدگمانى مردم به خود آنان شود؛ 

   سكوت علما موجب جرأت ظالم شود؛ 

   سكوت موجب تأييد ظالم شود؛ 

   سكوت سبب شود آه معروفى منكر و يا منكرى معروف شود؛ 



   سكوت موجب ضعف عقايد مسلمانان شود؛ 

    سكوت موجب رشد انحرافات فكرى و بدعت شود؛

 . اى وارد شود   حرام است و بايد سكوت را شكست؛ حتى اگر به انسان لطمه

  

  

 !  آسانى آه سكوت را شكستند

 ابن سكيت از ياران امام رضا و امام جواد و امام هادى عليهم السالم و معلم فرزندان متوآل خليفه 

 . عباسى بود

 » . من بهترند يا حسن و حسين، دو فرزند على بن ابيطالبفرزندان«:  روزى متوآل از او پرسيد 

قنبر غالم على از تو و فرزندانت بهتر است، تا چه «:  او سكوت چندين ساله را شكست و گفت 

 » !رسد به حسن و حسين

 متوآل آه طاغوت و ديكتاتور زمان بود و هرگز توقع شنيدن چنين سخنى را نداشت، بشدت 

  ( ٨٠، ص ٥مستدرك سفينه البحار ( ١ )ستور قتل استاد را صادر آردعصبانى شد و د

 :  نمونه ديگر 

اى سكوت چند ساله را شكست  آرد، در لحظه ها ايمان خود را مخفى مى  مؤمن آل فرعون آه مدت

؛ آيا بنا داريد آسى آه موحد ( ٢٨يه سوره غافر، آ( ١ (»َاَتْقُتُلوَن َرُجًال َاْن َيُقوَل َربَِّى اللَّه«: و گفت 

 به قتل برسانيد؟ » پروردگارم خداست،«: گويد  است و مى

 :  نمونه ديگر 

 امر به معروف و نهى از منكر آارى است آه زينب آبرى در آوفه و شام و مجلس يزيد آرد؛ يعنى 

 . ها را گفت سكوت را شكست و گفتنى

  

  

  

  

  

  

 جويان براى ترك امر به معروف  جيهات بهانه تو

آنند و براى خود بهانه ها و  خوانيم آه در آخرالزمان، گروهى امر به معروف را رها مى  در روايات مى

 : آنند؛ از جمله  آورند و آار خود را توجيه مى عذرها مى

  



  

 . گناه ديگران، آارى به ما ندارد - ١ 

من و : و به دليل اينكه » عيسى به دين خود، موسى به دين خود«:  دليل آه  بعضى به اين

مانند، در حالى آه در زمان عيسى نبايد  گناهكار را در يك قبر نمى گذارند، در برابر باطل ساآت مى

 . گذارند، ولى در يك جامعه گذاشته اند به دين موسى بود و اگر شما و گناهكار را در يك قبر نمى

براى مثال، يك نفر . يك خالف از يك فرد، در آل جامعه اثر دارد. رم در جامعه قابل سرايت است ج

يك نگاِه . ريزد يك دروغ نيز همه ارتباطات را به هم مى. آند سيگارى هواى همه محيط را آلوده مى

ه و فساد شود آه آن حرام زاده هر روز صدها فتن زاده مى بد، سرچشمه عياشى و زنا و فرزند حرام

 . آند مى

شرابخوارى گناهى است آه انسان را . شود  يك گناه گاهى زمينه ساز انواع گناهان ديگر مى

گناه در جامعه مثل «: خوانيم  در حديث مى. آيد آند و در مستى هزاران حادثه پيش مى مست مى

ه آب وارد آشتى ؛ اگر مسافرى محل خود را سوراخ آند، همين آ» سوراخ آردن آشتى در درياست

 . شد، همه را غرق خواهد آرد

رسول خدا صلى .  به هر حال، اين تفكر آه گناه آسى در سرنوشت ديگران اثر ندارد، صحيح نيست

زند؛ ولى اگر از گناه علنى نهى  گناه مخفيانه تنها به گناهكار ضربه مى«: اهللا عليه وآله فرمود 

  ( به نقل از ميزان الحكمه ٧٨، ص ٩٧بحار ( ١ (».نشود، به همه مردم ضربه خواهد زد

  

  

 : داند  امر به معروف و نهى از منكر را خالف آزادى مى - ٢ 

معناى آزادى آن .  آزادى، آلمه مقدسى است آه در سايه آن هزاران آار نامقدس انجام گرفته است

اين نه با عقل سازگار است و نه هيچ فرد و نيست آه، هر آسى بتواند هر آارى انجام دهد؛ زيرا 

 . دهد جامعه و رژيمى به آن تن مى

شود هرج و مرج و بى بند و   آزادى در چهارچوب قانون الهى و عقل و فطرت صحيح است؛ وگرنه مى

 . بارى و مزاحمت اين و آن و آارشكنى و صدها آفت ديگر

ين انسانى باقى نمى ماند؛ چون همه آنان خودشان را گذاشتيم، در روى زم  اگر آودآان را آزاد مى

اگر آزادى آنترل نشود، سنگ روى سنگ . دادند آردند و در معرض خطر قرار مى به نحوى نابود مى

در زندگى اجتماعى، آزادى بايد بر اساس سالمتى جامعه و مقررات فراگير معنا . قرار نمى گيرد

را سلب آند و اگر آسى از اراده و آزادى خود سوء شود و آزادى شخصى نبايد آزادى ديگران 

 . استفاده آرد، بايد مهار شود

  



  

 : خجالت  - ٣ 

فرد .  گاهى سكوت و رها آردن امر به معروف و نهى از منكر، سرچشمه روحى و روانى دارد

و بايد اين صفت را اين نوع حيا در روايات اسالمى مورد انتقاد است . آند آشد و حيا مى خجالت مى

او بايد بداند آه عار و خجالت موقت در دنيا، . آسى آه گرفتار آن است، با تمرين از خود دور آند

 . اى جز آتش ابدى در قيامت نخواهد داشت نتيجه

  

  

 : ترس  - ٤ 

 ... از چه؟ . ترسد  گاهى انسان امر به معروف و نهى از منكر نمى آند، زيرا مى

 مى ترسد مشترى و خريدار جنس او آم شود؛ ولى بايد بداند آه به فرموده حضرت على عليه 

 . السالم امر و نهى، رزق آسى را قطع نمى آند

و باالخره .ترسد دوستانش را از دست بدهد؛ ولى بايد بداند بهترين دوست او، خداست  مى

 . دوستان، او را رها خواهند آرد

رسد؛ گرچه مردم به  ش اعتنايى نشود؛ ولى بايد بداند آه به پاداش بزرگى مى مى ترسد به حرف

 . سخن او گوش ندهند

 .  مى ترسد مورد تهديد قرار گيرد؛ ولى بايد بداند آه خدا با اوست و مرگ به دست خداست

زى هستند،  مى ترسد مردم نيز از عملكرد او انتقاد آنند؛ ولى اين نيز براى آسانى آه اهل خودسا

 . آمالى است

 در روايات متعدد از رسول خدا صلى اهللا عليه وآله و على بن ابيطالب و امام صادق عليه السالم 

امر به معروف و نهى از منكر آنيد و نترسيد؛ زيرا نه رزق شما قطع، و نه «: بارها نقل شده است 

  ) آمده است٢٦٣، ص ٦، ج روايات در ميزان الحكمه( ١ )شود مرگ شما نزديك مى

  

  

 . شود با يك گل بهار نمى - ٥ 

با يك گل بهار : گويد  دارد؛ طوريكه فرد با خود مى  گاهى سكوت ديگران، انسان را به سكوت وا مى

. ، در اينجا نيز بايد مسلمان روحيه خط شكنى داشته باشد و از نيش و نوشها نهراسد».نمى شود

به همين دليل در . بداند آه امر به معروف در آن فضاى مرگبار و ساآت، پاداش بيشترى دارداو بايد 

بهترين جهاد، آلمه حقى است آه انسان در برابر رهبر ستمگر بگويد؛ چون «: خوانيم  حديث مى

اطراف رهبران ستمگر، افراد متملق و چاپلوسى هستند آه همه آارهاى طاغوت را زيبا جلوه 



؛ و در آن »ُزيَِّن ِلِفرَعون ُسُوء َعَمِله«آند آه همه آارهايش صحيح است  و او خيال مىدهند  مى

فضاى سكوت و چاپلوسى اگر شير دلى پيدا شود و حق را بگويد و سكوت را بشكند، بزرگترين 

 . شهامت را از خود نشان داده است و بهترين اجر و پاداش را دريافت خواهد آرد

  

  

 : نحراف فكرى ا - ٦ 

خدا خواسته است آه اين «: گويند  پندارند و مى  بعضى انحراف فكرى دارند و مسائل را جبرى مى

 به ما چه ربطى دارد آه مانع شويم؟ . آارها باشد

اگر خدا «: گفتند  دادند و مى  اين منطق نظير سخن بعضى است آه شرك خود را به خدا نسبت مى

( ١ (!اآنون آه بت پرستيم، البد خدا به آن راضى است. و را عبادت نمى آرديمخواست، ما غير ا مى

  ()  نحل٣٥(ء  َو قاَل الَّذيَن َاْشِرُآوا َلو ْشاَء اللَُّه ما َعَبْدنا ِمْن ُدوِنِه ِمْن َشى

ر سير اگر فالن آار خوب است، چرا خدا خودش انجام نمى دهد؛ براى مثال، اگ«: گويند   و يا مى

( ١ (»آردن گرسنگان خوب است، خداوند خودش به آنان روزى دهد؛ چرا ما خرج آنان را بپردازيم؟

  () ٤٧/ يس (قاَل الَّذيَن َآَفُروا ِللَّذيَن آَمُنوا َاُنْطِعُم َمْن َلو َيشآُء اللَُّه َاْطَعَمه 

آند،  و با دادن و گرفتن نعمتها آزمايش مى گويا اين افراد از اينكه خداوند مردم را آزاد قرار داده 

خدا به انسان فكر داده است تا دنبال بت نرود؛ رحم داده است تا به فقرا انفاق آند و از اين . غافلند

براى مثال . اند نيز بعضى گرفتار انحراف فكرى شده» انتظار«متأسفانه، در معناى . راه رشد آند

دى عليه السالم تشريف بياورند و خودش آارها را درست ما منتظريم آه حضرت مه«: گويند  مى

 » .آند

اند آه انسان پاى خود را رو به قبله گذارد و منتظر آمدن  گرفته» احتضار« اينها انتظار را همچون 

آسى آه در . فرشته قبض روح شود؛ غافل از آنكه، معناى انتظار، آماده باش است و نه بى تفاوتى

آشد؛ بلكه چراغى و نورى تهيه  صبح است، هرگز در تاريكى انتظار نمىشب منتظر خورشيِد 

 . ماند آند و در روشنايى منتظر روز مى مى

  

  

 : توقع نابجا  - ٧ 

آنها به خاطر توقعى آه دارند، امر به معروف و .  بعضى توقع دارند آه هرچه گفتند فورًا عمل شود

اين گونه افراد توقع » .نگرانيم آه به گفته ما عمل نشود«: ند گوي آنند و مى نهى از منكر نمى

نابجايى دارند؛ زيرا مگر مردم همه سخنان انبيا و امامان معصوم را گوش دادند؟ ما بايد مسائل را 

. به همان چند درصد قانع شويم: نسبى و درصدى بررسى آنيم و اگر به تمام اهداف نرسيديم 



به خدا سوگند آه اگر «: عليه وآله به حضرت على عليه السالم فرمود حضرت رسول اآرم صلى اهللا 

 » .تابد، بهتر است حتى يك نفر را خداوند توسط تو هدايت آند، براى تو از آنچه خورشيد بر او مى

 .  در اين حديث، پيامبر عزيز به هدايت يك نفر نيز قانع است

واهد همين امروز و همين االن در آمال رفاه و آسايش با خ  نمونه ديگر از توقع نابجا آن است آه مى

اى  حفظ همه شؤون و عّزت، آن هم با يك تذآر آار انجام شود و اگر به يكى از مسائل فوق ضربه

 ! اى ندارم من وظيفه«: گويد  وارد شود، مى

  

  

 . ديگران هستند - ٨ 

اگر الزم باشد، فالن شخصيت، يا «: گويند   و مى گروهى امر به معروف و نهى از منكر نمى آنند

غافل از آنكه امر به معروف همچون نماز، وظيفه » .مقام و يا فالن انجمن اسالمى و ديگران هستند

. همه است امكان دارد آن خالفى را آه شما مشاهده آردى، فالن مسؤول يا رئيس مشاهده نكند

انه مردمى ندارد و اگر افرادى مثل شما فرياد بزنند، آند آه پشتو يا ممكن است آن مسؤول فكر مى

 » !گوئى جانا آه سخن از دل ما مى: گويند  آنند و مى ديگران نيز قيام مى

 . غفلت ديگران دليلى براى توجيه غفلت ما نيست!  آرى

  

  

 شود؟  امروز بگويم، فردا چه مى - ٩ 

. بر فرض ما امروز جلو فساد را گرفتيم«: گويند  مى آنند و مى بعضى امر به معروف و نهى از منكر ن

اگر امروز منزل و حياط آن جاروب آنيم، باز «: مثل آن است آه بگوييم » .باز فردا فساد خواهد آرد

 . تكرار گناه فردا، دليل بر سكوت امروز ما نيست» .هفته ديگر آثيف خواهد شد

  

  

 . شود  خارج مىبا يك صحنه از دور - ١٠ 

آنند، ولى موفق نمى شوند و اين شكست براى هميشه   افرادى امر به معروف و نهى از منكر مى

فايده ندارد؛ زيرا در فالن وقت «: گويند  گذارد؛ طورى آه هميشه با خود مى در روح آنان اثر منفى مى

 » .گفتم و اثرى نكرد

اى آه به ظاهر شكست خوردى، پاداش  شما در همان دفعه : اين افراد نيز بايد بدانند آه اوًال 

 . بزرگى از طرف خداوند دريافت آردى



 ثانيًا شايد در برابر تذآر شما سرسختى نشان بدهند و گوش به سخن شما ندهند، ولى حرف در 

 . درون هر فرد، دير يا زود اثر خواهد گذاشت

مگر شما اگر به نسخه . بر ترك اين وظيفه الهى نيست به عالوه، شكست در يك يا چند مورد، دليل 

آنى؟ يا پزشك و نسخه  اى نگرفتى، براى هميشه بيمارى را تحمل مى پزشكى عمل آردى و نتيجه

 ! دهى، تا به نتيجه برسى؟ را آن قدر تغيير مى

  

  

 : ترك وظيفه به گمان خودسازى  - ١١ 

گذرد، آارى ندارند؛ اين  شر جامعه و مسائلى آه در آن مى بعضى به خيال خودسازى به خير و 

ما براى حفظ «: گفتند  گونه افراد نظير همان فراريان از جنگ تبوك هستند آه به پيامبر اآرم مى

نگرانيم آه چشممان به : تقوى در جبهه به آمك تو نمى آييم؛ زيرا در سفر به تبوك و جنگ باروم 

 » .گذاريم لذا، تو را در جبهه تنها مى. نيمدختران آنان بيفتد و گناه آ

  

  

 . آار از اين آارها گذشته است - ١٢ 

بايد فكر اساسى آرد و آار از تذآر و «: گويند   بعضى امر به معروف و نهى از منكر نمى آنند و مى

. ى استها و وسوسه هاى شيطان اين نيز يكى از حيله«. موعظه و امر به معروف گذشته است

تواند با آمى آب او را از مرگ نجات دهد، ولى  بيند و مى اى را مى درست مانند آسى آه تشنه

 » .بايد فكر آبرسانى آلى و آب بهداشتى سراسرى باشيم: گويد  مى

 البته، فكر اساسى و تصميم آلى حرف منطقى است، ولى اين تفكر نبايد بهانه ترك امر به معروف 

 . شودو نهى از منكر 

  

  

 : طمع  - ١٣ 

 گاهى به طمع مال، گرفتن جايزه و هديه و عيدى، جذب مشترى، خوشايندى ديگران و امثال آن، در 

فال ينهوهم عن ذالك رغبة فيما آانوا فيالون منهم و رهبًة مما ( ١ )آند برابر منكرات سكوت مى

  () ٣٩٥، ١١وسائل (يحذرون 

  

  

 : رفاه طلبى  - ١٤ 



شما به خاطر عالقه به «: پيامبر فرمود . زنند و رفاه طلب هستند خبرى مى  بعضى خود را به بى

قال رسول اهللا ( ١ )آنيد زندگى مرفه و بى خبرى از مسؤوليتها امر به معروف و نهى از منكر نمى

لجهل فعند ذلك التأمرون بالمعروف صلى اهللا عليه وآله غشيتكم سكرتان، سكرة حب العيش و حب ا

  () ٢٠٣٢نهج الفصاحه، حديث (و التنهون عن المنكر 

  

  

  

  

  

  

  آثار شوم منكرات 

 اگر از اول جلو منكر گرفته نشود و مردم ساآت بمانند، پى در پى خطراتى را به دنبال خواهد 

 : به مراحل زير توجه فرمائيد . داشت

 ديدن گناه و بى تفاوتى و نهى از منكر نكردن؛ : اول گام 

 عادى شدن گناه :  گام دوم

 رضايت به انجام گناه ؛ :  گام سوم

 آمك به انجام گناه؛ :  گام چهارم

 ارتكاب گناه؛ :  گام پنجم

 اصرار در انجام گناه، معتاد شدن به آن و حتى لذت بردن از آن؛ :  گام ششم

 دعوت ديگران به انجام گناه؛ :  هفتم گام

 گذارى براى انجام و تبليغ گناه؛  سرمايه:  گام هشتم

 موضع گيرى در برابر آسانى آه اهل خالف نيستند و طرد و تبعيد آنان؛ :  گام نهم

 ). نعوذ باهللا(سنگدل شدن و قساوت قلب پيدا آردن :  گام دهم

َو ال َتتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطان ( ١ (»!از گامهاى شيطان پيروى نكنيد«: فرمايد  اگر قرآن مى!  آرى

  () ٢٠٨ و ١٦٨/بقره(

َو َمْن َيتَِّبع ُخُطواِت الشَّْيطاِن ( ١ )آشاند  به خاطر آن است آه او انسان را گام به گام به فساد مى

منافق قاتلى را گرفتيم آه هفده «: يكى از قاضيها مى گفت  () ٢١/نور(َفِانَُّه َيأُمُر ِباْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكر 

اولين مؤمنى را آه : شدى؟ گفت  از او پرسيدم آه در هنگام ترور ناراحت نمى. نفر را ترور آرده بود

 » .شهيد آردم، لرزيدم؛ ولى بعد برايم عادى شد

 : فرمايد  نگونه توصيف مى نهج البالغه، نفوذ تدريجى و گام به گام شيطان را اي



 . آند ؛ اول شيطان در روح آنان تخمگذارى مى» َفباَض« - 

 . آند ؛ بعد جوجه باز مى» َو َفرََّخ فى ُصُدورهم« - 

 . آيند ؛ بعد جوجه هاى شيطانى در روح انسان چهار دست و پا به حرآت در مى» و َدبَّ« - 

 . افتند س در دامن انسانها به راه مى؛ سپ» و َدَرَج فى ُحُجورهم« - 

نگرد و به جاى عين اهللا، عين الشيطان  ؛ سپس شيطان نه چشم آنان مى» َفَنَظر ِبَاعُيِنهم« - 

 . شوند مى

 . زند ؛ شيطان حرف خود را به زبان آنان مى» و َنَطَق ِبَاْلِسَنِتهم« - 

( ١ )آند  همين افراد، سبب لغزش ديگران را فراهم مى؛ شيطان به واسطه» َفَرِآَب بهم الزََّلل« - 

  )٧نهج البالغه، خطبه 

  

  

  آثار شوم 

اگر انسان مراقب در حرآات و رفتار خود و ديگران نباشد . شود اى براى گناه ديگر مى  هر گناه وسيله

 . شود  انواع خالف هاى ديگر مىو به خود و ديگران نهيب نزد، گاهى يك روحيه يا گناه سرچشمه

  

  

  

 . آنيم  نگاهى به داستان يوسف مى

 برادران يوسف حسادت داشتند و به خاطر همين روحيه فاسد به خالفهايى گرفتار شدند؛ از جمله 

 : 

 . نسبت انحراف به پدر دادن - ١ 

َاْرِسْلُه َمَعنا َيْرَتْع و ( ١ )دور آردن فرزند از پدرطراحى براى ربودن برادر به نام ورزش و تفريح و  - ٢ 

  () ١٢يوسف (َيْلَعْب 

  () ١٠يوسف ( َغياَبِت اْلُجّب  َاْلُقوُه فى( ١ )انداختن برادر در چاه - ٣ 

  () ١٧يوسف (َفَاَآَلُه الذِّْئب ( ١ )گفتن اين دروغ آه گرگ او را دريده است - ٤ 

 . نسبت دزدى به يوسف دادن - ٥ 

گناهان ديگرى شود؛ لذا بايد از اولين گناه نهى آرد تا « بنابراين، هر گناه ممكن است عامل و زمينه 

 . ساير خالف ها رشد نكنند

 .  ناگفته پيداست آه منكرات آثار شومى در ابعاد مختلف دارند؛ خواه ما آن آثار را بفهميم و يا نفهميم

  



  داستان 

 » .تمام مسافران پياده شوند«:  روزى سوار هواپيما شدم اما قبل از پرواز اعالم شد 

همه نگران شدند آه ماجرا چيست؟ مسؤوالن پرواز .  سپس مسافران و تمام بارها را پياده آردند

تأخير پرواز به خاطر «: من با تعجب و خنده پرسيدم . يك سوسك وارد هواپيما شده است«: گفتند 

 وجود يك سوسك، چه توجيهى دارد؟ 

همين حيوان آوچك ممكن است يكى از سيمهاى ارتباطى را بجود و بعضى «:  آارشناسان گفتند 

 » .از ارتباطات حساس قطع شود

براى همين مورد آوچك، ممكن است افرادى تالشهاى زياد بكنند، ولى به «:  با خود فكر آردم 

مثال منكرات در جامعه، مثال همان «. بعضى خصلتهاى جزئى، تمام عمر آنها تباه شودخاطر 

! راه دورى نرويم. دهد سوسك است آه سيستم تكاملى انسان را در معرض خطر قرار مى

شود، اضطراب، پوچگرايى، خودآشى، مصرف قرص اعصاب،  آشورهايى آه در آن گناه بيشتر مى

 . شود هم بيشتر مى) ولو به صورت مدرن( و توحش امراض روانى، امراض مقاربتى

  

  

  

  

  

  

  احتمال ضرر و خطر را چه آنيم؟ 

بايد در هر اقدامى محاسبه آرد و هر حرآتى را سنجيده انجام داد » اهم و مهم« گرچه طبق قانون 

به آن معنا نيست آه ما در و به خاطر رسيدن به منفعت قليل، منابع آثيرى را مصرف نكرد؛ ولى اين 

ما بايد در . امر به معروف و نهى از منكر، بيمه بودن آبرو و مال و جان را براى آسى تضمين آنيم

اين همه سفارش و پاداش تنها براى . انجام اين دو وظيفه بزرگ، گاهى به استقبال خطر برويم

 . ع نتيجه هم بگيرندآسانى نيست آه بى هيچ دردسرى امر به معروف آنند و به طور قط

مگر حضرت نوح چقدر به نتيجه رسيد؟ .  گاهى انسان به نتيجه نمى رسد، ولى بايد امر و نهى آند

مگر روز عاشورا آه شخص امام حسين عليه السالم موعظه آرد و مردم را از بزرگترين منكرات 

گاهى براى اتمام حجت،  .باز داشت، چقدر اثر آرد؟ هميشه تأثير الزم نيست) شهيد آردن امام(

  ( ٦مرسالت ( ١ (»ْعَذرًا َاْو ُنْذرًاُ»: الزم است موعظه آنيم؛ به قول قرآن آريم 



رسد آه ترك اين دو وظيفه مهم امر به معروف و نهى از منكر به خاطر همين   به هر حال، به نظر مى

ا بايد همين امروز اثر آند و به ما سخن م«: توقع نابجايى است آه بتدريج پيدا شده است؛ يعنى 

 » .اى وارد نشود هم هيچ لطمه

آردند، همان گونه  زد، آن را رها مى اى به مال و جان مردم مى اگر نماز ضربه: خوانيم   در حديث مى

و لواضرت ( ١ (».آنند خورند، رها مى اى آه مى آه بزرگترين و شريف ترين واجبات را بخاطر لطمه

  () ٥٥ ص ٤فروع آاخ (ة باموالهم و ابدانهم رفضوها آما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفها الصلو

شود آه بايد به استقبال خطر رفت اگر قرآن در ستايش افرادى   از اين حديث چنين معلوم مى

به خاطر  () ٥٤ مائده. (الَيخاُفوَن َلْوَمُة الِئم( ١ (آنان از هيچ سرزنشى نمى هراسند،«: فرمايد  مى

( ١ (:فرمايد  اگر قرآن مى. آن است آه عمل به وظيفه، سرزنش دارد و ما بايد به استقبال آن برويم

  َاْهِلِهُم َو ِاَذا اْنَقِلُبوا ِالى* َو ِاذا َمرُّو ِبِهْم َيَتغاَمُزوَن * ِانَّ الَّذيَن َاْجَرُموا آاُنوا ِمَن الَّذيَن اَمُنوا َيْضَحُكون 

مجرمين به اهل « ()            .  ٣١-٢٩مطففين .(َو ِاذا َرأْوُهم قاُلوا ِانَّ هُوالِء َلضآلُّون* اْنَقِلُبوا َفِكهيَن 

آنند با غمزه است و هر گاه دور يكديگر جمع  خندند و هر گاه از آنارشان عبور مى ايمان مى

دهند  اف و آج سليقگى به آنان مىگويند و نسبت انحر شوند، پشت سر اهل ايمان فكاهى مى مى

 نسبت انحراف، مؤمنان را به رگبار و به هر حال از طريق خنده و غمزه و همزه و لمزه و فكاهى و

 » .بندند، به خاطر آن است آه عمل به وظيفه، دردسر دارد تحقير مى

اند، اين شرط رفاه  رفتهدانم در دينى آه تمام انبيا و اولياى آن مورد اهانت و شهادت قرار گ  من نمى

شرط امر به معروف و نهى از منكر آن است «: شود  و بى دردسر بودن از آجا پيدا شد آه گفته مى

اين تفكر دين بدون دردسر دينى است «: گويم  من مى» .اى به انسان وارد نشود آه لطمه و ضربه

سر بود تا حفظ آن بى دردسر باشد؟ مگر تأسيس دين بى درد. اند آه هيچ يك از انبيا و اوليا نياورده

 » .گاهى حفظ چيزها سخت تر از تأسيس آنهاست«: دانيم  ضمن آنكه مى«

َو اللَُّه ( ١ (».خداوند سزاوارتر به ترسيدن است تا مردم«: فرمايد   آياتى آه در انتقاد از گروهى مى

 » !مردم نترسيداز «: گويد  به ما مى () احزاب/٣٧(َاَحقُّ َاْن َتْخشاه 

َو الَيْخَشوَن َاَحدًا ِاالَّ اللَّه ( ١ (!آنان از احدى نمى ترسند«: فرمايد   آياتى آه در ستايش گروهى مى

 » !شما نيز نبايد ترسو باشيد: به ما مى گويد  () ٣٩احزاب (

 » !هم راه آنان را برويدشما : ؛ يعنى ».انبيا در راه هدف خود شهيد شدند«: فرمايد   آياتى آه مى

َآْم ( ١ (»!از آمى افراد باآى نداشته باشيد و اآثريت را مالك قرار ندهيد«: فرمايد   آياتى آه مى

  () ٢٤٩بقره ... (ِمْن ِفَئٍة َقليَلة 

( ١ (».بزرگترين جهاد، آالم حقى است آه نزد شاه ستمگرى زده شود«: فرمايد   و رواياتى آه مى

حق را بگوييد گرچه بر عليه «: و  () ٤٠٦، ص ١١وسائل، ج (افضل الجهاد آلمة حق عند امام جائر 

 ٩٦١غرر (اقرب العباد الى اهللا اقولهم للحق و ان آان عليه (قل الحق ولو آان عليك ( ١ (شما باشد؛



الهام بخش جرأت و همه و همه » !گرچه تلخ باشد و گرچه رضاى خلق در آن نباشد () ٤٤٧/٢

آيات و رواياتى آه از صبر افراد در برابر آزار و اذيت مخالفان . جسارت در انجام تكليف الهى است

اند، همه  آند، و آيات و رواياتى آه ابراهيم و محمد صلى اهللا عليه وآله را اسوه قرار داده ستايش مى

: گويند  بنابراين، رواياتى آه مى. رودو همه دليل آن است آه گاهى بايد انسان به استقبال خطر ب

امام رضا عليه السالم ( ١ (».امر به معروف زمانى است آه انسان بر جان خود و دوستانش نترسد«

لمعروف و النهى عن المنكر واجبان اذا امكن و لم يكن خيفة واالمر با«: اى به مأمون نوشتند  در نامه

 و ص ٢٢٨، ص ١٠بحار . (»م يخف على نفسه و ال اصحابهو ل...«و در حديث ديگر » على النفس

٣٥٧.( 

 شايد همين نامه امام رضا عليه السالم به مأمون نشان از آن دارد آه دوران تقيه بوده است و بنى 

خواستند به حساب ظاهر،  عباس از اهل بيت نسبت به حكومت خود نگران بوده و امام رضا مى

شايد مخصوص مواردى باشد آه قانون اهم و مهم مطرح است؛ يعنى  )خيال طاغوت را راحت آند

 . منكر در حدى نيست آه ارزش فدا آردن جان را داشته باشد

 اما اگر دين و خط اسالم و ناموس و عفت عمومى و نظام مقدس اسالمى و رهبرى حق در خطر 

 . ذارندباشد، اينجا بايد انسانهاى مؤمن خط شكنى آنند و رفاه را آنار بگ

 : آند  را اين چنين معرفى مى» رفاه طلبان بى درد« قرآن 

َو ِاذا ُاْنِزَلْت ( ١ )گيرند شود، مرفهان ترسو از تو اجازه مرخصى مى هرگاه فرمان جهاد صادر مى - ١ 

ْوِل ِمْنُهم َو قاُلوا َذْرنا َنُكْن َمَع اْلقاِعدين ُسوَرٌة َاْن اَمُنوا ِباللَِّه َو جاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُاوُلوْاالطَّ

  () ٨٦/توبه(

صبر آنيد ! ها نرويد در گرما به جبهه«: گويند  شود، مى هرگاه در تابستان فرمان جهاد داده مى - ٢ 

، ٢٧حضرت على عليه السالم در خطبه ) ٨١توبه (التنفروا فى الحر ( ١ (».در هواى مناسبى برويد

آنيد از شمشير در جبهه  شما آه از گرما فرار مى. هوا گرم است«! گويند همين ناله را دارند آه مى

  (» .فرارى تر خواهيد بود

َلْو آاَن ( ١ )آنند آنند، ولى اگر راه دور باشد، حرآت نمى اگر راه و مسير نزديك بود، حرآت مى - ٣ 

  () ٤٢/توبه(َ التََّبُعوَك َو لِكْن َبُعَدْت َعَليِهُم الشُّقَّة َعَرضًا َقريبًا َو َسَفرًا قاِصدًا

 ساَعِة  َالَّذيَن اتََّبُعوُه فى( ١ )آند آه در سختيها ياور اسالم بودند  قرآن از آسانى ستايش مى

  () ١١٧/توبه...(اْلُعْسَرة

ست دارد، ولى نبايد رفاه او در حالى باشد شود و رفاه را دو  ناگفته نماند آه انسان دچار لغزش مى

 . آه ديگران در سخت ترين شرايط باشند

 يكى از ياران پيامبر اآرم هنگام جنگ، به جاى رفتن به جبهه، در آنار همسران خود بر بالش تكيه 

ه در آن ناگهان به ياد جبهه افتاد و اينكه رسول خدا صلى اهللا عليه وآل. نوشيد داده بود و آب خنك مى



اين ماجرا را . فورى برخاست و به سوى جبهه شتافت و خود را به پيامبر اآرم رساند. جنگد گرما مى

نزديك بود روحيه رفاه طلبى بعضى را از خط منحرف آند؛ ولى خداوند «. گويد آند و مى قرآن نقل مى

 » .ان رساندلطف خود را به او برگرداند و او متوجه شد و خود را براى يارى به مسلمان

 نه تنها در جبهه ها آه قرآن دل آندن از رختخواب و به پا خواستن براى مناجات سحر و نماز شب را 

آسانى آه از رفاه خواب بگذرند، احدى نمى داند آه چه پاداش «: ستايش آرده و فرموده است 

َفال َتْعَلُم َنْفٌس ما ُاْخِفَى َلُهم ِمْن ُقرَِّة ...   ُجُنوُبُهم َعِن اْلَمضاِجِع َتَتجافى( ١ (».بزرگى در پيش دارند

  () ١٧و١٦سجده (َاْعُيٍن 

نماز به پا دار و امر به ! فرزندم: گويد   اصًال امر به معروف دردسر دارد و لذا لقمان به پسرش مى

 آه اين پشتكارى در انجام اين وظيفه بر آنچه به تو رسد، صبر و تحمل آن! معروف و نهى از منكر نما

  () ١٧آيه (لقمان ( ١ (».اى قوى دارد نياز به يك صالبت و عزم و اراده

داند آه مخالفت با هوسهاى مردم و نهى آنان از خالفكاريها سبب ناراحتى و   حضرت لقمان مى

لذا . انگيرند؛ بخصوص در برابر نوجو شود و قهرًا در برابر انسان جبهه مى سلب آزادى آنها مى

 » .بايد صبر آنى: فرمايد  مى

 . رسند آنند، به آرزوى خود نمى  آسانى آه امر به معروف و نهى از منكر نمى

اند، به گمان آن هستند آه اگر امر به معروف يا   بسيارى از افرادى آه اين واجب الهى را رها آرده

عمرشان آاسته خواهد شد و يا سودى را از نهى از منكر آنند، خطرى آنها را تهديد خواهد آرد، از 

امر به معروف و نهى از منكر نه مرگ : فرمايد  لذا حضرت على عليه السالم مى. دست خواهند داد

ولى اين افراد  ( اليقربان من اجل و الينقصان من رزق ١٥٦خطبه ( ١ (».آند را نزديك، و نه روزى را آم

مى رسند؛ زيرا در اثر ترك امر به معروف و نهى از منكر، اشرار بر آنان غافلند آه هرگز به آرزوى خود ن

در آن صورت، نه به مال مردم  ( سلط اهللا عليهم شرارهم  ٧٢ ص ٩٧بحار ج ( ١ )آنند تسلط پيدا مى

 » .آنند و نه بر جان آنان رحم مى

  

  

  نشانه بى عقلى 

دهند آه اهل نظارت و دخالت و امر و   لقب عاقل به افرادى مى در ميان مردم؛ آسانى هستند آه

نهى نيستند؛ ولى در فرهنگ اسالم، به افراد بى تفاوت لقب بى عقل، ضعيف و مبغوض داده شده 

خداوند، مسلمانان ضعيف و بى عقل را مورد غضب خود قرار «: خوانيم  در حديثى مى. است

ان اهللا ليبغض المؤمن ( ١ (».آنند ز منكرات جلوگيرى نمىدهد و آنها، همان آسانى هستند آه ا مى

آلمه ِزبر بر وزن «: فرمايد  مرحوم صدوق مى) و هو الذى الينهى عن المنكر(الضعيف الذى ال زبر له 

  () ٣٩٩ ص ١١وسائل (» .ِحبر به معناى عقل است



  

  

  

  

  

  

  حمايت از آمرين به معروف 

عاقبت . ورزيد آرد و با ريخت و پاشهاى معاويه مخالفت مى غفارى به معاويه اعتراض مى ابوذر 

خواهى حكومت در دست ما باشد؛ ابوذر را از صحنه  اگر مى«: اى به عثمان نوشت آه  معاويه نامه

در عثمان دستور تبعيد ابوذر را به ربذه صا» خارج آن؛ زيرا افشاگرى او آبرويى براى ما نگذاشته است

 » !هيچ آس نبايد ابوذر را بدرقه آند: آرد و گفت 

 اما اميرالمؤمنين، امام حسن و امام حسين عليهم السالم سكوت را شكسته و بر حمايت اين آمر 

به هنگام بدرقه، هر سه بزرگوار به ابوذر دلدارى دادند و . به معروف به پا خاستند و او را بدرقه آردند

اينها از . تو براى خدا غضب آردى و فرياد زدى! اى اباذر«:  على فرمود حضرت. سخنانى فرمودند

. افشاگرى تو و از دست دادن حكومت ترسيدند؛ ولى تو هم از گناِه سكوت ترسيدى و فرياد زدى

 » .فرداى قيامت معلوم خواهد شد آه برنده آيست

او در .  وصيتى آرد و جان سپرد ابوذر در ربذه غريبانه و در حالى آه سرش در دامن دخترش بود،

بعد از مرگ من، به ! تو بر خود مسلط باش. روم لحظاتى ديگر من از دنيا مى! دخترم: وصيتش گفت 

به او . آيند آه در ميانشان مردى به نام مالك اشتر است در آنجا گروهى مى! نقطه باالى جاده برو

 » . به عثمان و معاويه فوت آرده استبگو آه ابوذر يار پيامبر بود و به خاطر نهى از منكر

اللهم هذا ابوذر صاحب رسول اهللا عبدك «:  مالك اشتر با احترام جنازه ابوذر را تحويل گرفت و فرمود 

( ٢ (و جاهد فيك ولم يبدل و لكنه راى منكرا فغيره بلسانه حيت جفى و نفى ثم مات وحيدًا غريبًا

 ؛ ( ١٣٠نهج البالغه، خطبه 

اين ابوذر از اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و بنده خالص تو است آه در راه تو براى !  خدايا

امر به معروف و نهى از منكر مجاهده آرد و دست از دينش برنداشت؛ تا جايى آه تبعيدش آردند و 

 . از زندگى محرومش ساختند و سرانجام در تنهايى درگذشت

  

  

  و ضرب و جرح پيش آمد، چه آنيم؟  اگر مشكالت



خداوند براى شما آسانى «: فرمايد   از يك سو دين اسالم، دين آسان و مبارآى است و قرآن مى

يكى از » .() ١٨٥بقره (ُيريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َو الُيريُد ِبُكُم اْلُعْسر ( ٢ (خواسته است و نه سختى

از سوى ديگر، امر . ر اسالم آن است آه ضرر و حرج در انجام وظايف نباشدقاعده ها و اصول جارى د

به معروف و نهى از منكر غير از نماز و روزه است؛ زيرا امر و نهى، نظارت و دخالت در آار مردم و 

در اينجا . شود اين دو وظيفه سبب ناراحتيها، درگيريها و ضررها مى. مبارزه با هوسهاى آنان است

  به معروف را پيگيرى آنيم و يا مسأله ضرر و حرج را؟ مسأله امر

 :  پاسخ 

بايد در «: خود قرآن به مشكالت امر به معروف و نهى از منكر توجه دارد و لذا فرموده است :  اوًال 

 ما   َو اْصِبْر َعلىَو اُمْر ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمنَكِر( ٢ (»!اين راه، هر مشكلى به تو رسيد، تحمل آنى

  () ١٧لقمان (َاصاَبك 

اگر به خاطر احتمال ضرر و سختى، وظيفه امر و نهى از مردم برداشته شود، هر ستمگرى :  ثانيًا 

 . دارد نگاه مى) احتمال ضرر(مردم را پشت خاك ريز 

 همه سختى آشيدند، اما نوبت انبياء، اولياء و ابوذرها در راه زنده آردن حق و محو باطل آن:  ثالثًا 

به ما آه رسيد، با احتمال ضرر و خطر آنار بنشينيم و با چشم خود شاهد گسترش فساد باشيم؟ 

 . اين قابل قبول نيست

در مسائل عادى است؛ نظير آسى آه وضو گرفتن براى او » ضرر و حرج« بنابراين، مورد قاعده 

، شما به جاى وضو، »قانون حرج«به خاطر : گويند  او مىمشكل است، يا آب براى او ضرر دارد و به 

 » .تيمم آنيد

 ولى بعضى دستورات اسالم بر اساس تحمل سختيها پايه ريزى شده است؛ مثل جهاد و روزه آه 

اگر شما درد و رنج «: فرمايد  قرآن مى. بايد انسان سختى بكشد و به استقبال مشكالت برود

ِاْن َتُكوُنوا َتأَلُموَن َفِانَُّهم َيأَلُموَن َآما ( ٢ )در جبهه ها درد و رنج دارندآشيد، دشمنان شما نيز  مى

بنابراين، . اصًال جهاد بى دردسر و روزه گرفتن بدون صبر و مقاومت امكان ندارد () ١٠٤نساء (َتأَلُمون 

ء ذات آار آنها مربوط به مسائل عادى است و نه وظايفى آه سختى و مشكالت جز» حرج«قانون 

 ! قرار دارد؛ مثل شورى آه در ذات نمك نهفته شده است، جهاد بى دردسر يعنى نمك بدون شورى

 بنابراين، در مسأله امر به معروف و نهى از منكر بايد محاسبات اهم و مهم را به پيش آشيم و نه 

 چيز، هرچه هم مهم باشد، اى اهم بود، بايد همه بايد بنگريم آه هر آجا مسأله. دردسر و حرج را

فداى آن شود؛ براى مثال، چون اسالم مهمتر از جان امام حسين است، امام حسين عليه السالم 

هر آجا منكرى رخ داد، بايد نهى آنيم و اگر ضرر و خطرى در . شود تا اسالم زنده بماند شهيد مى

ر در چه حدى است، و آسى آار است، بايد محاسبه آنيم و ببينيم منكر در چه حدى و خطر و ضر

شود، يك گناه صغيره  رود، چه شخصى است؟ گاهى گناهى آه انجام مى آه به استقبال خطر مى



در اينجا از نهى آن صرف نظر . است؛ اما اگر بخواهيم نهى آنيم، بايد تاوان زيادى براى آن بدهيم

شود و سكوت و آتمان در  مىرود و يا منكر مهمى انجام  آنيم؛ اما اگر واجب مهمى از دست مى مى

ز دست اينجا سبب جسارت ستمگران، توهين به مقدسات، ضعف عقيده مردم به دين و علما و يا ا

 . دادن عزت اسالمى است، در اين موارد بايد به استقبال خطر رفت و نهى از منكر آرد

  

  

  

  

  

  

  وظايف مخاطبان 

  

  

 !  دوست بداريم آمرين به معروف را

گيرند، بايد بدانند آه تذآر ديگران به آنان، نشانه عشق و   آسانى آه مورد امر و نهى قرار مى

يكى از انتقاداتى آه انبيا به . محبت و دلسوزى نسبت به آنهاست و ما بايد آنان را دوست بداريم

َولِكْن الُتِحبُّوَن ( ٢ (»ريد؟چرا شما ناصحين را دوست ندا«: بعضى از مردم داشتند، اين بود آه 

  () ٧٩اعراف (اْلّناِصِحين 

بهترين دوستان من آسى است آه عيوب مرا به عنوان هديه : فرمايد   امام صادق عليه السالم مى

  () ٢٤٩، ص ٧٨، ج ٢٨٢، ص ٧٤بحار، ج (احب اخوانى من اهدى الى عيوبى ( ٢ (»به من تذآر دهد

دوست واقعى آسى ! آرى. داند ادق انتقاد را هديه و انتقاد آننده را بهترين دوست خود مى امام ص

قرآن . نه آنكه ما را بخنداند، ولى در غفلت نگه دارد. است آه ما را بگرياند؛ ولى از غفلت برهاند

 » .آنند غفلت چيزى است آه دشمنان براى شما آرزو مى«: فرمايد  مى

به من روحيه ! پروردگارا«: خواهد  لسالم در دعاى مكارم االخالق از خداوند مى امام سجاد عليه ا

و متابعة من ارشدنى ( ٢ (».آنند انتقاد پذيرى و پيروى از آسانى مرحمت فرما آه مرا ارشاد مى

  () دعاى مكارم االخالق(

. واستم به شما تذآر دهمخ مى! اى امام«: اى نوشت آه   يك طفل دبستانى به امام خمينى نامه

 » .با خود فكر آردم من آجا و شما آجا؟ از تذآر صرف نظر آردم

اى آاش آن تذآر ! فرزند عزيزم«:  امام خمينى با دستان مبارك خود پاسخ اين نامه را چنين نوشت 

 » .نوشتى؛ زيرا آه همه ما نياز به تذآر داريم را مى



او عامل هوشيارى و . ، در حقيقت ما را از غفلت درمى آوردآند  آسى آه به ما امر و نهى مى

 . بيدارى ماست

  

  

  ارزش بيدارى حتى به قيمت رنجها 

آيد، با وجود تلخى و نگرانى براى شما،  حوادث تلخى آه براى شما پيش مى«فرمايد،   قرآن مى

. آنيد شويد و به خداوند توجه مى ىبرآاتى نيز دارد و آن اين است آه شما از خواب غفلت بيدار م

َاَخْذناُهم ِباْلَبْأساِء َو الضَّّراء َلَعلَُّهم َيَتَضرَُّعون ( ٢ (».اى براى توبه و استغفار شماست اين، وسيله

  () ٤٢انعام (

 » .در گروهى آه ناصحين را دوست ندارند، خيرى نيست«:  حضرت على عليه السالم فرمود 

گيرند، غرور گناه، آنها را نفوذ  سانى را آه هرگاه مورد امر به معروف و نهى از منكر قرار مى قرآن آ

و  () ٢٠٦بقره (َو ِاذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللَّه َاَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِبْاِالْثم ( ٢ )آند ناپذير آرده است، بشدت انتقاد مى

َو ِاذا ُذآِّروا ( ٢ (».شوند گيرند، متذآر نمى تذآر قرار مىگروهى هستند آه هرگاه مورد «: فرمايد  مى

  () ١٣صافات (الَيْذُآرون 

اند و ضعف  آنند آه اگر دست از آار خالفشان بردارند، به نوعى عقب نشينى آرده  بعضى گمان مى

 اين خود يك ارزش اند ؛ و حال آنكه انسان هر آجا متوجه خالف شود، و فورًا دست بردارد، نشان داده

شود آه آمر به معروف از نظر سواد و موقعيت اجتماعى در  اين خيال واهى زمانى شديد مى. است

يكى به خاطر حق بودن : در اين صورت، پذيرفتن حق دو اهرم الزم دارد . مرحله پايين ترى باشد

 . پذيرد، و ديگرى حرف حق را از آوچكتر از خود بپذيرد انسان مى

از عالمات سقوط و عقب گرد، مظنون شدن به آسانى آه «: فرمايد   على عليه السالم مى حضرت

 ٤٥٨٩) تضح(فهرست غرر (من عالمات االدبار سوء الظن بالنصيح ( ٢ (».آنند براى ما دلسوزى مى

)٣٨/٦ ()  

فهرست (ظك فال توحشه من وع( ٢ )»هر آس تو را موعظه آرد، او را به وحشت نينداز«:  و فرمود 

  () ١٧٣/٥ (٤٥٣٧) وعظ(غرر 

آنند هدايت يافته هستند و نياز به ارشاد ندارند، به جاى خداوند، شيطان را   آسانى آه خيال مى

ُمْهَتُدون ِاتََّخُذوا الشَّياِطيَن َاْوِلياَء ِمْن دُوِن اللَِّه َو َيْحَسُبوَن َانَُّهم ( ٢ )به سرپرستى خود پذيرفته اند

  () ٣٠اعراف (

گفتند در جامعه تنها ما  گرفتند، با غرور مى  اين منافقان بودند آه هرگاه مورد نهى از منكر قرار مى

  () ١١بقره (َو ِاذا ِقيَل َلُهم الُتْفِسدُوا ِفى ْاَالْرِض قاُلوا ِانَّما َنْحُن ُمْصِلحُون ( ٢ (».مصلح هستيم



هدف انبيا : گفتند  فرمودند، به جاى پذيرش مى  بودند آه هرگاه انبيا آنان را ارشاد مى و اين آفار

  () ٢٤مؤمنون (ُيِريُد َاْن َيَتَفضََّل َعَلْيُكم ( ٢ (!!فخر فروشى بر ماست

تكبر، شيطان را از درگاه خدا ! دهند، سرسختى نكنيد  برادران و خواهران، اگر تذآرى به شما مى

 . ر آرددو

( ٢ (».رويم؛ خواه موعظه بكند يا نكند ما راه خودمان را مى«: گفتند   گروهى لجوج به پيامبر مى

  () ١٣٦شعراء (َسواٌء َعَلْينا َا َوَعْظَت َاْم َلم َتُكْن ِمَن اْلواِعِظين 

: فرمايد   به پيامبرش مىخداوند نيز.  آنها بقدرى سنگدل بودند آه ديگر هيچ تذآرى را نمى پذيرفتند

َسواٌء َعَليِهم َءَاْنَذْرَتُهم َام َلْم ( ٢ )چه هشدار بدهى و چه هشدار ندهى، براى آنان تفاوتى ندارد«

  () ١٠ و يس ٦بقره (ُتْنِذْرُهم ال ُيْؤِمُنون 

در دوزخ براى  آيفر اين بى تفاوتى آنان در دنيا، بى تفاوتى در قيامت است و آن زمانى است آه 

امروز فرياد رسى نداريم؛ براى همين، چه «: گويند  آشند و سپس با خود مى نجات خود فرياد مى

) ٢١ابراهيم (َسواٌء َعَلْينا َاَجِزْعنا َاْم َصَبْرنا ماَلنا ِمْن َمِحيص ( ٢ (».جيغ بزنيم و چه نزنيم، تفاوتى ندارد

: آنجا هم گويند . فرقى ندارد آه بگوئيد يا نگوئيد«: گويند   مىآسانى آه در برابر موعظه انبيا! آرى (

 » فرقى ندارد آه ناله آنيم يا نكنيم؟«

توانند در سايه پندپذيرى و پيروى از منطق و رهبران معصوم و بندگى خدا از   چرا انسانهايى آه مى

ند آه قرآن درباره آنها فرشته ها برتر شوند، به خاطر غرور و لجاجت، آار را به جايى مى رسان

ُصمٌّ ُبْكٌم ( ٢ (».آنها گروهى آران و اللها و آوران هستند«: فرمايد  برد و مى تعبيرات تندى به آار مى

  () بقره (ُعْمٌى 

اعراف (غاِفُلون ُاولِئَك َآْاَالْنعاِم َبْل ُهْم َاَضلُّ ُاولِئَك ُهُم اْل( ٢ )»آنها به خاطر غفلت از چهارپا بدترند «

شود،  هايى سرازير مى قلب آنها از سنگ سفت تر است؛ زيرا گاهى از آنار سنگ چشمه« () ١٧٩

ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم ِمْن َبْعِد ذِلَك َفِهَى َآاْلِحجاَرِة َاْو ( ٢ (».اى تكان نمى خورند ولى اين سنگدالن ذره

  () ٧٤/ بقره... (َرِة َلماَيَتَفجَُّر ِمْنَها ْاَالْنَهار َاَشدُّ َقْسَوِة َو ِانَّ ِمَن اْلِحجا

  

  

  

  

  

  

 :  عوامل نپذيرفتن امر و نهى 



يكى عوامل درونى و . توان به دو نوع تقسيم آرد  عوامل نپذيرفتن متعدد هستند آه آنها را مى

 : شويد  ابتدا با چهار عامل درونى آشنا مى. ديگرى عوامل بيرونى

  

  

 :  عوامل درونى 

 : جهل  - ١ 

 آودآانى آه از سخنان والدين اطاعت نمى آنند، به خاطر آن است آه اسرارى را آه در فرمان 

 . والدين است نمى فهمند

ان ( ٢ (».شوند اگر مردم زيباييهاى سخنان ما را بدانند، پيرو ما مى«:  امام رضا عليه السالم فرمود 

  () ٦٥ ص ١٨وسائل ج (الناس لو علموا محاسن آال منا التبعونا 

شما جاهليد؛ وگرنه در برابر ما اين همه سرسختى از خود «: فرمودند   انبيا به مردم منحرف مى

 » .نشان نمى داديد

گر آشنا شوند نماز  چه بسيارند آسانى آه پايبند به نماز نيستند؛ چون از اسرار آن آگاهى ندارند و ا

اين روزها آه بحمدالّله آتب اسرار نماز منتشر شده است، شاهد گرايش به نماز . خواهند خواند

در آيات و رواياتى آه آن همه سفارش به علم جويى و سؤال آردن از علما شده است، به . هستيم

 نيست؛ زيرا چه مراد ما از علم مدارك علمى حوزه و دانشگاه. خاطر نقش علم در اطاعت است

ها و يا ترك  بسيارند آسانى آه از نظر مدرك علمى باسوادند، ولى نسبت به انجام بعضى از معروف

 . تفاوتند؛ چون نسبت به آن معروف و منكر آگاهى الزم را ندارند منكرات بى

دانشمندان نيز خداوند همانگونه آه از جاهالن پيمان آموزش ديدن گرفته، از «: خوانيم   در روايات مى

 » .پيمان آموزش دادن گرفته است

دار، آاربردى و   به هر حال، توسعه علم و مطالعه و آتابخانه و مسابقات علمى بخصوص اگر جهت

ها و خطرات منكرات باشد، گامى مهم در  مفيد و سازنده و در جهت آشنايى با اسرار معروف

 . جلوگيرى از مفاسد است

  

  

 : صب تع - ٢ 

تعصب گاهى مفيد و مثبت است و آن زمانى است آه .  يكى از عوامل نپذيرفتن، تعصب است

 . پافشارى بر اهداف و آرمانهاى مقدس و مستدلى باشد



دارد و يا پافشارى بر ...  ولى اآثر تعصبات، ريشه ملى و قومى و حزبى و نژادى و شغلى و 

ُآلُّ ِحْزٍب ِبَما «: فرمايد  باره مى قرآن در اين.  اجتماعى استموهومات و رسومات و پندارهاى فردى و

  ( ٥٣مؤمنون ( ٢ (».َلَدْيِهْم َفِرُحون

گيرد و هيچ حقيقتى را جز راه و رسم خود نمى   تعصب، دود و تاريكى است آه جلو چشم را مى

. اآان و تعصب بر راه آنان بودپافشارى اآثر بت پرستان در مقابل انبيا، روى بت پرستى ني. پذيرد

آنچه ظلم از طرف . سرچشمه اآثر جنايات اسرائيل امروز، عقيده به برترى نژاد و قوم خودشان است

، ١٣٧٤در سال ( ٢ (».شود، به خاطر تعصب نژادى است پوستان مى سفيد پوستان نسبت به سياه

نقل از سيماى جمهورى ( تعداد سى آليساى سياه پوستان بدست سفيد پوستان خراب شد

نامند، صدها قانون در آشورها بر اساس  امروز آه دنيا را دنياى علم و صنعت مى () اسالمى ايران

آنچه ابليس را به سرنوشت شوم گرفتار آرد، . شود تعصب وضع شده است آه به آنها عمل مى

پس چرا . ز آتش و او از خاك استنژاد من از نژاد آدم برتر، و من ا: تعصب او بود آه به خداوند گفت 

 » من به او سجده آنم؟

آرديم، عربها به خاطر تعصب نابجا تسليم  ها نازل مى اگر ما اين آتاب را بر عجم: فرمايد   قرآن مى

  ( ١٩٩، ١٩٨شعراء ( ٢ (».نمى شدند

 : هاى خود، همه جا با تعصب مبارزه آرده است؛ از جمله   اسالم در برنامه

 . پيامبر اآرم، دختر عمه خود را آه از خاندان شريف و آزاد بود، به عقد يك برده در آورد -١ 

 . مادر شش نفر از امامان معصوم ما آنيز بودند -٢ 

 . آرد امام رضا عليه السالم با برده هاى خود مشورت مى -٣ 

 . را زير پا گذاشت -هاد و هجرت جز علم و تقوى و سابقه و ج -اسالم همه مالك ها  -٤ 

 . همه مردم را در برابر قانون مساوى دانست - ٥ 

 . رابطه خود را با همه مليت ها و اهل مكاتب، تنها برهان و منطق قرار داد -٦ 

 . باز نكرد در تقسيم بيت المال و شرآت در جبهه، براى احدى حساب خاصى -٧ 

آماالت از قبيل امام جمعه بودن، قاضى بودن، مجتهد و مرجع تقليد بودن را راه رسيدن به تمام  - ٨ 

 . براى همه افراد باز آرد

 . هيچ شخصى و قومى را از نظر شغلى نسبت به ديگران برتر ندانست -٩ 

در برنامه هاى عملى همه را در آنار هم قرار داد؛ نظير نماز جماعت، جمعه، نماز عيد، حج و  -١٠ 

 . ادجه

 در هزاران دستور اسالم، حتى يك مورد آه نشانى از برترى عرب بر عجم و يا سفيد بر سياه باشد، 

 . به چشم نمى خورد

  



  

 : تكبر  - ٣ 

سرچشمه تكبر، سن و علم و .  يكى از داليل نپذيرفتن انتقاد و نهى از منكر، روحيه استكبار است

ها،  و حزب و فرزند و امثال آنهاست آه در قرآن براى انواع اين سرچشمهمال و شكل و قبيله و مقام 

 : خوانيم  آياتى را مى

تاريخ . آند آه به خاطر قدرتش تكبر ورزيد و گوش به سخنان موسى نداد  تاريخ فرعون را بيان مى

تاريخ . نرفتآند آه به خاطر سرمايه اش تكبر آرد و زير بار پندهاى حضرت موسى  قارون را نقل مى

 : گفتند  پنداشتند و مى آند آه آنها خود را فرزندان و محبوبان خدا مى يهود را نقل مى

 » .هرگز دوزخ با ما تماس نخواهد گرفت، جز چند روزى؛ زيرا ما عزيز خدا هستيم «

ره برد آه به خاطر جمع آردن مال، همه آس و همه چيز رابه باد مسخ از مستكبرانى نام مى - 

 . گرفتند مى

آردند و او را ابتر  برد آه به خاطر فرزندان پسر، پيامبر اآرم را تحقير مى از مستكبرانى نام مى - 

 . دانستند مى

دادند؛ ولى پيامبران عزيز  برد آه به انبيا پيشنهاد طرد فقرا را مى از مستكبران پر توقعى نام مى - 

 . ندهرگز اين پيشنهاد ها را نمى پذيرفت

 . گرفتند برد آه هنگام جنگ، اجازه مرخصى مى دردى نام مى از مرفهان بى - 

 ...  و 

  نشانه تكّبر 

آيا . آنم من از لباس فاخر و منزل و مرآب خوب استفاده مى«:  شخصى به محضر امام آمد و گفت 

 ؟ »اين نشانه تكبر من است

چه بسيارند فقراى متكّبر و اغنياى . آه حرف حق را نپذيرىنشانه تكبر آن است «:  امام فرمود 

 » .پذيرنده

  

  

 : لقمه حرام  - ٤ 

دليل آنكه نهى از منكر من در شما «:  امام حسين عليه السالم روز عاشورا به طرفداران يزيد فرمود 

 : اثر نمى آند آن است آه شكمهاى شما از حرام پر شده است 

 )شود؛ گرچه سخن از فرزند پيامبر و امام عليه السالم باشد مه حرام مانع پذيرفتن حق مىلق!  آرى

  () ٨، ص ٤٥بحار (قد ملئت بطونكم من الحرام ( ٢



اذا اراد احدآم ان يستجاب له فليطيب آسبه ( ٢ )شود   لقمه حرام مانع مستجاب شدن دعاها مى

  () ٣٢١، ص ٩٣بحار، ج (

بحار (العبادة مع اآل الحرام آالبناء على الرمل ( ٢ )شود   لقمه حرام مانع از قبول شدن عبادت مى

  () ١٦، ص ١٠٠

چه بسيارند افرادى در اثر ( ٢ )آند   لقمه حرام گرايش انسان را به گناه و طاغوت گرايى زياد مى

  )امضاى ناحق و تأييد ناحق آرده اندمهمانيهاى آذائى تصميمات خالفى گرفته اند، 

) ١٢٥، ص ٥فروع آافى (آسب الحرام يبين فى الذريه ( ٢ )گذارد   لقمه حرام در نسل اثر منفى مى

)  

ِانَّ الَِّذيَن َيْأُآُلوَن ( ٢ )آند   خوردن مال يتيم آه لقمه حرام است، در قيامت آتشى در درون بپا مى

  () ١٠نساء (َل اْلَيَتامى ُظْلَمًا ِانََّما َيْأُآُلوَن فى ُبُطوِنِهم َناَرا َاْموا

قد ملئت (همان حديث امام حسين آه فرمود ( ٢ )  لقمه حرام عامل سنگدلى و قساوت قلب است

  () ٨، ص ٤٥بحار (بطونكم من الحرام 

اصحاب آهف بعد از خواب ( ٢ )شود ح مى  لقمه حرام مانع تربيت و حرآت هاى انقالبى صحي

طوالنى يكى را مأمور تهيه غذا آردند و شرط آردند آه آن غذا حتمًا طعام پاآى باشد َايَُّها َاْزآى 

َطَعاَمًا اگر والدين لقمه حرام به فرزندش دهد چگونه آموزش و پرورش و مسئولين تربيتى با سرود و 

  (! تواند روى بچه اثر بگذارد؟ اردو و شعار و حفظ چند آيه مى

  

  

 :  عوامل بيرونى 

 : تبليغات سوء  . ١ 

توانند مانع تأثير آالم   اگر افراد يا گروه هايى عليه آمرين به معروف دست به تبليغات سوء بزنند مى

شناخت آن اگر امروزه تبليغات سوء عليه جمهورى اسالمى نمى شد، مردم به سراغ . آنان شوند

رساند آه مردم، انبيا را مجنون و ساحر؛ يوسف عليه  تبليغات سوء آار را به جايى مى. آمدند مى

السالم را متهم؛ حضرت على عليه السالم را واجب القتل؛ امام حسين عليه السالم را خارجى؛ و 

مستقيم يا با سكوت و  -تبليغات، از آليسا آه در جنايات ابرقدرتها . خدمت به يزيد را عبادت دانستند

 . سازد اى انسان دوست و عاطفى مى شريك جرم بوده است، چهره -رضايت 

  

  

 : تعارضات  . ٢ 

 : از جمله .  يكى از موانع پذيرفتن حق و امر به معروف، تعارضات است



 با والدينى است گيرد، ولى در خانه شاگرد در مدرسه نماز ياد مى. تعارض ميان مدرسه و منزل - 

 . آه اهل نماز نيستند

دهد، با ديدن افتتاح آارخانه سيگار  تعارض ميان ديدن تابلوهايى آه خطرات سيگار را نشان مى - 

 . سازى از سيما

شود، و ولخرجيهاى بى  تعارض ميان سفارشهايى آه درباره صرفه جويى و حفظ بيت المال مى - 

 . حساب دستگاههاى دولتى

 -آند  اعتقاد مى اگر نگوئيم او را بكلى بى - اين قبيل تعارضات، اعتقاد شنونده را نسبت به گوينده 

 . آند  آم مى

  

  

 : طاغوتها  . ٣ 

شوند آه معموًال  به آار رفته؛ افرادى مانع راه خدا مى» َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَّه« در قرآن، بارها جمله 

ستند، يا سرمايه داران و مقامات مملكتى، يا دوستان فاسد و يا والدين و همسر و يا طاغوتها ه

 : براى مثال . استاد و مشاوران ناباب 

جوانى آه بنا دارد به تحصيل خود ادامه دهد، گرانى حق معلم و آتاب و مسكن و هزينه زندگى  - 

 . تواند مانع او شود مى

تواند   خود عمل آند، لبخندهاى سرد و استهزاهاى اين و آن مىخواهد به وظيفه  پاآدلى آه مى

 . مانع شود

  

  

 : عملكرد و سابقه گوينده  . ٤ 

در اين باره، در شرايط آمرين به معروف .  يكى از موانع پذيرفتن امر به معروف، سابقه گوينده است

 . آنيم نظر مىشويم و از تكرار آن در اينجا صرف  مطالبى را يادآور مى

  

  

 : حل نشدن مشكالت اقتصادى  . ٥ 

 اگر ما مشكالت اقتصادى مردم را حل آنيم، مردم هم براحتى به ساير سخنان ما گوش خواهند 

َفْلَيْعُبُدوا «: گويد  قرآن در دعوت مردم به عبادت، به اين مسأله توجه فرموده است؛ آنجا آه مى. داد

مردم بايد بنده خدا باشند؛ او «: ؛ يعنى » َاْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو آَمَنُهم ِمن َخْوف ْيت الَِّذىَربَّ هَذا اْلَب



در اينجا، سير آردن مردم را زمينه دعوت به عبادت قرار داده » .آنان را از گرسنگى و ناامنى نجات داد

 . است

  يك سؤال 

آيا : گويند  دهند و مى  آيات قرآن را دستاويز قرار مى به خاطر ترس و رفاه طلبى، يا آج فهمى بعضى

 : آسانى آه در راه امر به معروف و نهى از منكر مال و جان خود را دادند، مشمول آيه 

با دست خود، خود را به هالآت نيندازيد؟ «: فرمايد  ، آه خداوند مى»الُتْلُقوا ِبَاْيِدَيُكم ِاَلى التَّْهُلَكة «

 نيستند؟ 

شود، خود را   چرا ما در جايى آه امر به معروف و نهى از منكر سبب تحمل سختيها، تبعيدها، مى

با آسانى آه شمشير «: خوانيم  در حديث مى» خود آشى نكنيد«: فرمايد  فدا آنيم؟ قرآن مى

 . آنند چنين افرادى با امثال اين حرفها، شانه از زير بار امر به معروف خالى مى» !دارند، طرف نشويد

 :  پاسخ 

شود؛ به  اى اشاره مى ، مربوط به جنگ است و در هر آيه، به نكته١٩٥ تا آيه ١٩٠ سوره بقره از آيه 

 : اين گونه 

اين، اصل جنگ را مطرح . ؛ در راه خدا بجنگيد» قاِتُلوا فى َسِبيِل اللَّه«: فرمايد   مى١٩٠آيه  - ١ 

 . آند مى

اين جمله، : ؛ هر آجا آفار را ديديد بجنگيد » َو اْقُتُلوا ُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهم«: مايد فر  مى١٩١آيه  - ٢ 

 . آند شدت جنگ را مطرح مى

 »  !بجنگيد تا فتنه از بين برود«: آند آه  آيه بعد، هدف جنگ و مدت آن را بيان مى - ٣ 

اگر آفار احترام مكه را نگاه نداشتند و به «: ه آند آ آيه ديگر، مسأله مقابله به مثل را بيان مى - ٤ 

 » !شما حمله آردند، شما نيز در همان مكان مقدس مقابله به مثل آنيد

آنند بعد  اى از مسائل جنگ اشاره مى  خالصه اينكه، هر يك از اين آيات پى در پى به گوشه

اى «: فرمايد  و مى» .ت مالى داردجنگ آردن نياز به حماي«: فرمايد  و مى» التلقوا«رسد به آيه  مى

 » !بايد بودجه جنگ را بپردازيد و انفاق آنيد! مردم

ها را حمايت  با دست خودتان، خود را به هالآت نيندازيد؛ يعنى اگر رزمنده«: فرمايد   و سپس مى

آورد و مال و جان شما را از بين  مالى نكنيد و آنان شكست بخورند، دشمن به شما يورش مى

 . برد ىم

 آسى آه مال و جان خود را براى احياى دين خدا و جلوگيرى از مفاسد، در معرض خطر قرار 

دهد و احياى دين و بيدارى  او جان و مال مى. آند دهد، بزرگترين تجارت و معامله را با خدا مى مى

 . گيرد امت اسالمى را نتيجه مى



دبخش است آه قرآن به آن اشاره آرده است؛ آنجا  اين داد و ستد، هدر دادن نيست؛ تجارتى سو

دهد، راهنمايى بكنم؟ به خدا  آيا شما را به تجارتى آه از عذاب سخت نجاتتان مى«: آه مى فرمايد 

. بدانيد آه اين جهاد با مال و جان براى شما بهتر است! ايمان آوريد و در راه او مال و جان را فدا آنيد

بخشد و شما را وارد آن باغهاى  آنيد آه خداوند گناهانتان را مى ارى مىشما با نثار مال و جان، آ

آند آه نهرها از پاى آن روان است و در جايگاههاى دلپسند در باغهاى دائمى قرارتان  بهشتى مى

لُُّكْم ، يا َايَُّها الَِّذيَن اَمُنوا َهْل َاُد١٢ تا ١٠سوره صف آيه ( ٢ (».اين رستگارى بزرگى است. دهد مى

  ) .. َعلى

 . دهنده معرفى شده است  در اين آيه، جهاد با مال و جان، يك فوز و رستگارى، و تجارِت نجات

جان و مال را براى احياى دين خدا نثار آردن، به هدر دادن نيست؛ بلكه معامله با خداست و !  آرى

َو ( ٢ (».فروشند  خود را به رضاى خدا مىبعضى از مردم، آنهايى هستند آه جان«: فرمايد  قرآن مى

  () ٢٠٧بقره ( َنْفِسُه اْبِتغآَء َمْرَضاِة اللَّه  ِمَن الّناِس َمْن َيْشِرى

بينيم آه رادمردانى مثل حجر بن عدى، رشيدهجرى، ميثم   با نگاهى به بزرگان تاريخ اسالم مى

طر فرياد عليه حكومت جان دادند و امامان ما از آنان تمار، ابوذر غفارى، عمار ياسر، مالك اشتر به خا

 . تجليل آردند

 براى مثال، امام حسن و حسين همراه با پدر عزيزيشان حضرت على عليهم السالم هنگام تبعيد 

با اينكه از طرف عثمان سفارش شده بود آه آسى (او را بدرقه آردند  -به جرم نهى از منكر  -ابوذر 

سخنانى را آه در بدرقه ابوذر از قول امامان معصوم، ( ٢ )و از او ستايشها آردند) نداو را بدرقه نك

 نهج ١٣٠امام حسن عليه السالم و امام حسين عليه السالم و ديگران گفته شده است، در خطبه 

  )خوانيم البالغه صبحى صالح مى

يه به حضرت تحميل شد، شرط آرد آه اى آه از طرف معاو  امام حسن عليه السالم در صلحنامه

بايد حجر بن عدى را آه به جرم امر به معروف و نهى از منكر دستگير و حكم قتلش صادر شده بود، 

تمام اهل بيت پيامبر صلى اهللا عليه وآله به شهداى راِه امر به معروف و نهى از منكر . آزاد آنيد

مامان معصوم، حمايت از به هدر دهندگان جان آيا اين حمايت هاى ا. گذاشتند احترام مخصوصى مى

خداوند مجاهدين را بر «: فرمايد  است، يا احترام به شهداى فضيلت و آرامت؟ در قرآن آه مى

مراد همين  () ٩٥نساء (َفضََّل اللَّه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلقاِعِدين ( ٢ (».نشستگان برترى داده است

 . گونه افرادند

  

  

 » التلقوا« سابقه آج فهمى از آيه 



در اين . ، ميان لشكر اسالم و لشكر روم صف آرايى شده بود)اسالمبول( در منطقه قسطنطنيه 

بعضى از مسلمانان . ور شد ميان، يكى از مسلمانان خود را به قلب لشكر دشمن زد و به آنان حمله

 » .اين شخص خود را به هالآت انداخت«: آج فهم گفتند 

آنيد؟ اين  چرا آيه را آج معنا مى«:  ابوايوب انصارى آه ميزبان پيامبر اآرم در مدينه بود، فرياد زياد 

اگر ما : آردند آه  آيه ماجرايى دارد و آن اين است آه بعضى از مسلمانان مخفيانه با هم زمزمه مى

انفاق آنيد و «: آيه نازل شد آه » .اموالمان را انفاق نمى آرديم، اآنون جزء سرمايه داران بوديم

 . شويد يعنى اگر انفاق نكنيد، نابود مى» خود را به هالآت نيندازيد

آرديد، امروز  فكر نكنيد آه اگر خرج نمى. خواهد پيروزى اسالم بر آفر بودجه مى.  ديندارى خرج دارد

به نقل از امر به معروف  - ٧٤، ص ٢ ج تفسير درالمنتور به نقل از الميزان( ٢ )اموالتان زياد شده بود

  )آية اهللا نورى

 .  بنابراين، هدف اين آيه در آنار آيات جهاد، آمك مالى به رزمنده است و نه نفى قيام عليه منكرات

خودتان را «: آه سفارش آرده است » ...التلقوا «ما بايد به خاطر آيه «: گويند  آسانى آه مى!  آرى

در هر آجا احساس خطر آرديم، از امر به معروف و نهى از منكر لب فرو بنديم » !نيندازيدبه هالآت 

جنگهاى پيامبر اآرم «: ولى بايد از آنان سؤال آنيم . و صلح و سازش آنيم و جلو خونريزى را بگيريم

 عليهم السالم را آه در آنها جان صلى اهللا عليه وآله و حضرت على و امام حسن و امام حسين

 ! آنيد؟ مسلمانان در خطر بود چگونه توجيه مى

 چرا حضرت على عليه السالم در صفين قبل از آنكه عمار ياسر و اويس قرنى شهيد شوند، صلح 

 نكرد؟ 

 اگر جانفشانى در راه اسالم خودآشى است، بايد مسأله جهاد، از دين برداشته شود؟ !  راستى

  

  

  دستاويز ديگر 

اگر شما هدايت يافتيد، انحراف ديگران ! مواظب خودتان باشيد«: فرمايد  داوند در سوره مائده مى خ

  () ١٠٥مائده (الَيُضرُُّآْم َمْن َضلَّ ِاَذا اْهَتَدْيُتم ( ٢ (».رساند ضررى به شما نمى

ر و نهى ديگران خوددارى  آيا معناى اين آيه اين است آه ما آارى به آار مردم نداشته باشيم و از ام

 آنيم؟ 

 :  پاسخ 

 قرار گرفته است؛ زيرا در آيه قبل، سخن از مشرآان و بت ١٠٤ سوره مائده در پاسخ به آيه ١٠٥ آيه 

همان «: گويند  مى» !به سراغ راه خدا و رسول بياييد«: پرستان است آه هرگاه به آنان گفته شود 

 » .تند، خواهيم رفت و آارى به وحى و نبوت تو نداريمپرست ما رف راهى را آه نياآان بت



دهند، مواظب خودتان باشيد و  اآنون آه آنان اين گونه سرسختى نشان مى«: فرمايد   خداوند مى

 » .انحراف آنها ضررى به شما نمى رساند

آنچه از آيات .  ندارد بنابراين، اين آيه درباره افراد لجوج است و ربطى به امر به معروف و نهى از منكر

شود، آن است آه بايد در انجام امر به معروف و نهى  قرآن و روايات و راه انبيا و امامان ما معلوم مى

از منكر آمر همت ببنديم تا خداوند معصيت نشود و در اين راه از مالمت و نيش و نوش و تبعيد و آزار 

 يا مواردى آه انجام معروف و يا جلوگيرى از منكر به غير از موارد تقّيه. و تحقير و مشكالت نهراسيم

در آن درجه از اهميت نيست آه ما جان و مال و آبرو نثار آنيم، آه تشخيص اين موارد نيز، نياز به 

 . مراجعه به اسالم شناسان بى هوى و شجاع دارد

  

  

  

  وظايف آمرين به معروف 

 : ن دريافتتوا  از آيات قرآن موارد زير را مى

اى داشته باشند و اهل توبه و  ترند آه خودشال صفات برجسته آسانى در امر به معروف موفق. ١ 

َالّتاِئُبوَن اْلعاِبُدوَن اْلحاِمُدوَن اْلساِبُحوَن الّراِآُعوَن الّساِجُدوَن االِمُروَن ( ٢ )سجده و رآوع و قيام باشند

  () ١١٢/توبه.(ن اْلُمْنَكرِباْلَمْعُروِف َو الّناُهوَن َع

  () ٢٩/هود. (ِاْن َاْجِرَى ِاالَّ َعلَى اللَّه( ٢ )اين افراد هرگز نبايد توقع مادى از مردم داشته باشند. ٢ 

 ِمَن اللَِّه ِاْن  َمْن َيْنُصُرنى( ٢ )نبايد به خاطر جذب بيگانگان، نيروهاى خود را از دست بدهند. ٣ 

  () ٣٠/هود. (َرّدُتُهمَط

 . در گفتار متانت داشته باشند. ٤ 

 :   در قرآن براى بيان، تعابيرى به آار رفته از جمله

  ( ١٠/ فاطر ( ٢ (آلمات، حق و دلپسند باشد؛ ِاَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِّب .  الف

هاى آن در فضا پخش  ه است آه ريشه آن ثابت و شاخه در قرآن، آلمه َطيَِّبة به درختى تشبيه شد

  ( ٢٤سوره ابراهيم، ( ٢ )هاى آن دائمى است و ميوه

  ( ٢٣سوره زمر، ( ٢ ) يكى از اوصاف قرآن، َاْحَسُن اْلَحديث است

 ِهَى   َيُقوُلوا الَّتى ِدىقرآن به ما دستور داده است آه به بهترين بيان با مردم حرف بزنيم؛ ُقل ِلِعبا.  ب

  ( ٥٣سوره آراء، ( ٢ )َاْحَسن

 جالب آن است آه سخن نيكو را بايد نسبت به همه مردم مراعات آرد؛ خواه مسلمان يا 

  ( ٨٣سوره بقره، ( ٢ )غيرمسلمان؛ ُقوُلوا ِلِلّناِس ُحْسنًا



ه است؛ زيرا آنان نيز ممكن است به مقدسات ما  در قرآن، ناسزاگفتن حتَّى به مشرآين نهى شد

  ( ١٠٨سوره انعام، ( ٢ )»الَتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا اللَّه َعْدوًا« ناسزا بگويند؛ 

خورد؛ حتَّى از  سخن منطقى باشد؛ در سراسر قرآن، آلمات برهان، بيّنه بارها به چشم مى. ٥ 

 ، ٢٤/ ، انبياء١١١/بقره. (ُقْل هاُتوا ُبْرهاَنُكم( ٢ )خواهد تا اگر منطقى دارند، عرضه آنند آفار مى

  (...)  و ٧٥/ ، قصص٦٤/نمل

حتى اگر . آند  سخن اگر منطقى باشد، طرفداران خود را در تاريخ و در سراسر جهان جذب مى

رشيد منطق پشت ابرها بماند، دير يا زود ابرهاى تعصب زمانى به خاطر فشار و تهديد ابرقدرتها، خو

 . رود و حق، خود را نشان خواهد داد و لجاجت و تهديد آنار مى

 زليخا به تهمت و تهديد و تردستى و قدرت، يوسِف پاآدامن را ناحق به زندان انداخت، اّما پس از 

 چند سال ناچار شد با صراحت اعالم آند آه حق با يوسف 

  () ٥١/يوسف. (َاالَن َحْصَحْص اْلَحّق( ٢ ) است

 گويى؛  ساده. ٦ 

 پرهيز از شوخى و تحقير؛ . ٧ 

 مختصر و مفيدگويى؛ . ٨ 

 آور؛  استفاده از آلمات عاطفى، نرم و محّبت. ٩ 

و اين تعبير،  () ١٤٢/شعرا. (ْم صاِلحِاْذ قاَل َلُهْم َاُخوُه( ٢ (آند  قرآن، انبيا را برادر مردم معرفى مى

! برادرم: دهد، با آلمات ما اگر آسى را آه خالفى انجام مى. بهترين اهرم براى جذب مردم است

 . صدا بزنيم، توفيق بيشترى خواهيم داشت! خواهرم

ه نرمى فرمايد، هنگامى آه نزد فرعون رفتيد، با او ب  خداوند به موسى و هارون عليهما السالم مى

  () ٤٤/طه. (َفُقوال َلُه َقْوًال َليِّنًا( ٢ )سخن بگوئيد

( ٢ ) و آسانى آه در بيانشان نوعى سنگينى است، بهتر آن است آه سخنگويى همراه خود ببرند

  () ٣٤/قصص. (ُهَو َاْفَصُح ِمّنى

 اينكه شما را از ظلمات به نور دعوت خداوند و فرشتگان براى: خوانيم  سوره احزاب مى٤٣ در آيه 

 َعَلْيُكْم َو َمالِئَكُتُه ِلُيْخِرَجُكم ِمْن الظُُّلماِت ِالَى   ُيَصّلى ُهَو الَّذى( ٢ )فرستند آنند، بر شما درود مى

  () ٤٣/احزاب. (النُّور

ز طريق رحمت و مالطفت راه نفوذ در دلها، تأثير در آالم، و آموزش و راهنمايى مردم بايد ا!  آرى

و  ( ١٧سوره بينه، ( ٢ (»َو َتواَصْوا ِبالرَّْحَمة «: خورد در قرآن، در اين زمينه آياتى به چشم مى. باشد

 . ( ٢سوره الرحمن، ( ٢ (»َالرَّْحمُن َعلََّم اْلُقرآن«

 مردم به اين معروف بزرگ، به  اگر نگاهى به آيه روزه آنيم، درك خواهيم آرد آه چگونه براى تشويق

پزشك يا پرستار بايد او را . فرض آنيد، آودآى از آمپول زدن نگران است. آند سازى مى لطافت زمينه



زنم از روى  اگر آمپولى به تو مى! نگران نباش. من تو را دوست دارم: گويد آماده آند؛ لذا به او مى

 . عالقه است

اى آسانى آه به من ايمان : يعنى» يا َايَُّها الَّذيَن اَمُنوا«: فرمايد ى خداوند نيز براى فرمان روزه م

 ! خواهيد ايد و مرا مى آورده

 » ُآِتَب َعَلْيُكُم الصِّيام«: فرمايد خداوند نيز مى. زند  پزشك آمپول را مى

روزه » اَمًا َمْعُدوداتَايَّ«: فرمايد خداوند هم مى. چند دقيقه بيشتر درد ندارد: گويد  پزشك به آودك مى

 . چند روزى بيش نيست

: فرمايد خداوند نيزمى. اند و آمپول زدن چيز مهمى نيست همه مردم آمپول زده: گويد  پزشك مى

 . ؛ در همه اديان آسمانى، روزه واجب بوده است»َآما ُآِتَب َعلَى الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكم«

خداوند هم . سازد، به جاى آمپول قرص مصرف آنيد مىاگر آمپول به شما ن: گويد  پزشك مى

؛ اگر مسافر يا مريض  ( ١٨٤/ بقره ( ٢ ( َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َاّياٍم ُاَخر َفَمْن آاَن َمِريضًا َاْو َعلى«: فرمايد مى

 . به جاى رمضان، روزهاى ديگرى روزه بگير! بودى، روزه نگير

نند لحن يك پزشك دلسوز است آه آودك را با جمالتى آماده تزريق  لحن فرمان براى روزه ؛ هما

آنيم، آجا؟ در ضمن، از  اى آه ما با آن برخورد مى اين گونه امر به معروف آجا و نحوه! آرى. آند مى

 . خواهم تشبيه آيات قرآن به رفتار پزشك دلسوز معذرت مى

 . نهى از منكر، حربه به دست دشمن نباشد. ١٠ 

متأسفانه . اى باشد آه براى دشمنان قسم خورده ما دستاويز قرار گيرد هى از منكر نبايد به گونه ن

آنند آه متن خوبى  بعضى در قالب تذآر و نهى از منكر مسائل را طورى در گفتار و نوشتار مطرح مى

 . براى دشمنان ما در راديوهاست

  يك نمونه از قرآن ؛ 

آرد، بعضى براى آنكه حضرت در حين گفتگو  صلى اهللا عليه و اله صحبت مى گاهى آه پيامبر اآرم 

مراعات : يا رسول اهللا؛ راِعنا؛ يعنى: گفتند نگاهى به آنان آند يا آرامتر سخن بگويد و امثال اينها، مى

 ! ما را بكن

ويز قرار دادند  آلمه راِعنا نزد يهوديان معناى بدى داشت و لذا آنها همين جمله مسلمانان را دستا

جمله راعنا اگر از ريشه َرَعَى باشد، معناى مراعات ( ٢ (راِعنا: گويند آه مسلمانان به پيامبرشان مى

پس اين آيه  )است! ما را احمق آن: دهد؛ ولى اگر از واژه رعونت باشد، به معناى مى! ما را بكن

اى : انظرنا؛ يعنى:  به آار نبريد، بلكه بگوييداين آلمه را! ايد اى آسانى آه ايمان آورده: نازل شد

  () ١٠٤/بقره. (يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتُقوُلوا راِعنا َو ُقوُلوا اْنُظْرنا( ٢ (!پيامبر به ما نظر آن

در انتخاب آلمات و اصطالحات و ادبيات، حسن ظّن و صفاى دل : شود آه  از اين آيه چنين معلوم مى

براى . ها آافى نيست؛ بلكه بايد به سوء استفاده و دستاويز قرار دادن مخالفين نيز توجه داشتتن



مثال، گاهى امام جمعه يا عالمى، انتقادى دوستانه نسبت به اختالف ميان مسؤوالن، را بيان 

وف بنابراين، در امر به معر. شود آند و گاهى متن همان سخنرانى از راديوهاى بيگانه پخش مى مى

و نهى از منكر، صفاى باطن و قصد قربت به تنهايى آافى نيست و بايد طورى عمل آنيم آه خود و 

به همين دليل ممكن است آار مباحى در زمانى حرام باشد؛ ( ٢ )جامعه خود را دشمن شاد نكنيم

عالقه نظير قمه زدن در عاشورا آه بعضى از عاشقان امام حسين عليه السالم بر اساس عشق و 

آنند و چهره  دهند؛ ولى تلويزيونهاى بيگانه اين عمل را به نحو ديگرى تبليغ مى اين آار را انجام مى

  )لذا اين آار حرام اعالم شد. آنند بدى از ما در ذهن دنيا ترسيم مى

  

  

  مقدمات تأثير آالم را بايد به وجود آوريم 

يها را گسترش داد و از مفاسد جلوگيرى آرد، بايد نخست مقدمات  براى اينكه در جامعه بتوان خوب

زيرا هر حرفى از هر آسى، در هر زمان و با هر شرايط . نفوذ آالم و قدرت عمل را به وجود آورد

 : شود بلكه علمى و سّنى و فكرى و اجتماعى پذيرفته نمى

ست آه فريادش بساط معاويه را متزلزل اين ابوذر ، نور چشم پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله ا - 

 . آند مى

هيچ : گويد آند و به آمريكا مى اين امام خمينى است آه فتواى اعدام سلمان رشدى را صادر مى - 

 . تواند بكند غلطى نمى

اگر از نظر علمى وتكنولوژى و تشكيالتى و . مسلمانان بايد در برابر مخالفان مجهز باشند!  آرى

المللى  توانند در برابر منكرات بين و نظامى و سياسى خودآفا و مستقل و عزيز باشند، مىاقتصادى 

اعتراض آنند؛ و ديگران را به ) هر آجا آه بر خالف حق است(قيام آنند؛ به مصوبات سازمان ملل 

در هاى فردى نيز انسان بايد وارستگيهايى داشته باشد تا حرفش  در امر و نهى. مخالفت وادار آنند

 . جامعه خريدار داشته باشد

 به هر حال، امر به معروف و نهى از منكر در صورتى واجب است آه امر و نهى ما در مخاطب اثر 

اما چگونه ؟ شرايط . اين ما هستيم آه بايد از هر جهت شرايط تأثير آالم را به وجود آوريم. بگذارد

ط علمى و اقتصادى را با تحصيالت باال و عاطفى را با محبت و هديه و ديد و بازديد، و شراي

 . توانيم به وجود آوريم خودآفايى مى

 .  به عالوه، مردم بايد بدانند آه هدف ما از نهى و انتقاد، گرفتن پست و مقاِم آنان نيست

دهند؛ وگرنه تالشها  بين باشند، سخنش را با جان و دل گوش مى اگر مردم به گوينده خوش!  آرى

 .  خواهد بودآم اثر

  



  

 !  قضاوت عجوالنه ممنوع

ُثَم ( ٢ )اى از قرآن خواند مهمان آيه.  امام صادق عليه السالم براى مهمان خود خرماى مرغوبى آورد

ها در قيامت، مورد  از اين نعمت: آه مفهومش اين بود () ٨/تكاثر. (َلُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَّعيم

 . خواست قرار خواهيد گرفتباز

مراد از نعمتى آه : امام فرمود.  گويا به نظرش آمد آه خرماى به اين خوبى، چرا در منزل امام است

روايت ( ٢ )شود، نعمت رهبرى و واليت است و نه خرما در قيامت مورد بازخواست قرار گرفته مى

  )ذيل تفسير اين آيه آمده است

 به خيال خود، خرماى عالى را خالف زهد و مقام امامت دانست و خواست به امام  اين مهمان

غافل از آنكه، امر و نهى و تذآر نياز به شناخت معروف و منكر دارد و با قضاوت . تذآرى بدهد

خداوند منزه است از آنكه از نعمتهاى : خوانيم در حديث مى. توان هر آالمى را گفت عجوالنه نمى

دهند، بازخواست  هاى معمولى از آب و نانى آه به شخصى مى آند زيرا انسانمادى سوال 

 . آنند؛ تا چه رسد به خداى رحمان نمى

  

 روى   ميانه

بينى و ضعف و يا خشونت و تندروى  رو باشد و از هرگونه خود آم  مسلمان بايد در امر و نهى ميانه

 ، به نقل ميزان ٤٠٣، صفحه ١١وسائل جلد (يما ينهى، عادل فيما يأمر و عادل ف( ٢ )بپرهيزد

  )الحكمه

  

  

  محبوبيت و نفوذ آالم 

 آيا امر به معروف و نهى از منكر بر همه واجب است؟ :  از امام صادق عليه السالم سوال شد

اشد و نسبت به اين آار بر شخصى واجب است آه مورد احترام و اطاعت ديگران ب:  امام فرمود

انما هو على ( ٢ )معروف، علم و بصيرت داشته باشد، و نه بر آسانى آه خود در انتخاب راه متحيرند

، ٩٧بحار، جلد . (القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر، ال على الضعفة الذين ال يهتدون سبيًال

  ) به نقل ميزان٩٣ص 

جلوى فسادى را بگيرد، حتمًا بايد مو به مو از عالم با تقوى پيروى آند  بنابراين، اگر آسى خواست 

بردارى دشمن و يا سوء استفاده افراد  اى آه سبب بهره تا گرفتار حرآتهاى ناشيانه و خودسرانه

آنيم تا  در اينجا حديث جالبى را نقل مى. شود، قرار نگيرد مغرض و يا مانع حرآتهاى اساسى مى



تواند با هر شناختى آه  اى نيست و هر آسى نمى ه معروف و نهى از منكر آار سادهبدانيم آه امر ب

 : خوانيم در حديث حسينى مى. پسندد، اين آار را انجام دهد اى آه مى دارد و با هر شيوه

 آسى آه امر به معروف«: »صاِحُب اَالمِر ِبالَمعروِف َيحتاُج الى ان يكون عاِلمًا بالَحالل و الحرام «

 . »آند، بايد دين شناس باشد و حالل و حرام را بداند مى

زند و يا گامى بر  اگر حرفى مى. »او بايد گرفتار نفس خود نباشد«: »فارغًا من خاّصة نفسه «

 » .دارد، براى اصالح جامعه و رضاى خدا باشد و نه سختى ديگران و يا مطرح آردن خود مى

 » .خواه مردم باشد و انگيزه او، سوز درونى و غيرت دينى باشداو بايد خير«: »ناصحًا للخلق «

 » .او بايد با مردم مهربان و رفيق باشد و تا ضرورت پيش نيايد، خشونت نكند«: »رحيمًا رفيقًا بهم «

 » .او بايد با لطافت ومحبت مردم را به آار خير دعوت آند«: »داعيًا لهم باللطف «

 » .تارش نيكو باشدگف«: »حسن البيان «

او بايد بداند آه هر آس خلق و خويى دارد و با هر آس بايد طور خاصى «: »عارفًا بتفاوت اخالقهم «

 » .سخن گفت

تا مبادا در قالب امر به معروف و » هاى نفسانى آگاه باشد او بايد از حيله«: »بصيرًا بمكر النفس «

 . نهى از منكر به اهداف شومى آشيده شود

اى ديد، مأيوس نشود و پشتكار داشته  اگر در راه امر به معروف و نهى از منكر ضربه«: »صابرًا «

 » .باشد

 » .اگر از مردم آزارى ديد، انتقام نگيرد و شكايتى نكند«: »ال يكا فيهم و ال يشكو منهم «

 » .داى نداشته باش در آار خود تعصب قومى و قبيله«: »ال يستعمل الحميه «

نه اينكه چرا . ، بلكه براى خدا و آار زشت باشد»غيظ او براى نفس نباشد«: »ال يغتاظ لنفسه «

  ( ٨٣  ، ص٩٧بحار ،  )شأن و مقام مرا مراعات نكرد

  

  

  آگاهى شرط امر به معروف و نهى از منكر 

امام در ميان غذا . دق عليه السالم هم غذا شدندابوحنيفه با امام صا)٢٤٠، ص ٤٧بحار، ج   ( 

 . باشد اين نعمتها از تو و پيامبرت مى! خداوندا: فرمودند

آنى؟ آيا اين نوعى شرك  چرا شما رسول را اضافه مى. ها تنها از خداست نعمت:  ابو حنيفه گفت

 ؟ )اجعلَت مع اهللا شريكًا(نيست 

خداوند در قرآن نام پيامبر را در آنار نام خودش در : مود امام صادق عليه السالم در پاسخ فر

َاْغناُهُم  )نياز آردند خداوند و پيامبرش مردم را بى: نعمتهايى آه به مردم داده، آورده و فرموده است



توبه (ُه َو َرُسوُلُه َو قالُوا َحْسُبَنا اللَّهَو َلْو َانَُّهْم َرُضوا ما اتاُهُم اللَّ  ( () ٧٤/توبه. (اللَُّه َو َرُسوُلُه ِمْن َفْضِله

٥٩(  

چرا شما لباسهاى نرم و لطيفى :  روزى يك صوفى زاهدنما به امام صادق عليه السالم گفت

 . پوشيد ايد؟ به خدا سوگند آه پيامبر اين گونه لباسها را نمى پوشيده

لباس خشن زير را . ام لباس، لباس خشن پوشيدهمن زير اين :  امام لباس خود را آنار زد و فرمود

 )ام براى خدا و اينكه نفس من رفاه طلب نباشد، و لباس رو را براى آراستگى ميان مردم پوشيده

  )٣٥١، ص ٣وسائل الشيعه، ج 

او نبايد بر آار . آار آمر به معروف بايد آگاهانه باشد و معروف را با توجه به همه جوانب درك آند!  آرى

 . اساس وهم و خيال، تحريكات خارجى و نفسانى و يا اخبار غيرمستند باشد

تنها آسانى حق امر به معروف و نهى از منكر دارند آه چند ويژگى :  امام صادق عليه السالم فرمود

 : داشته باشند

 . دهد، آگاه باشد ؛ به آنچه فرمان مى»  عالم بما يأمر به

: الفقه ثم المتجر؛ يعنى: فرمايد براى مثال، به تجار مى. ط الزم در همه ارآان دين است آگاهى شر

 . اول آموزش، سپس تجارت

يا  )هيچ حرآتى نيست، مگر اينكه انسان در آن محتاج به شناخت باشد: خوانيم  در حديث مى

  () ٣٧، ص ١الحياة، ج . ( السالمآميل ما من حرآة اّلا و انت محتاج الى معرفة، االمام على عليه

قرآن در ). نه تقليدى و يا سطحى( ايمان نيز زمانى ارزش دارد آه بر اساس تفكر و تعقل باشد 

آنند و سپس ايمان  آنان ابتدا در آفرينش آسمانها و زمين فكر مى: فرمايد ستايش چنين افرادى مى

آل . ( َخْلِق السَّمواِت َو ْاَالْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطال َن فىَو َيَتَفكَّرُو )آنند خود را اظهار مى

  () ١٩١/عمران

نمازى : فرمايد دهد آه انسان در حال مستى نماز بخواند و مى  در مورد نماز نيز قرآن اجازه نمى

) ٤٣/نساء. ( َتْعَلُموا ما َتُقوُلون  َحّتى  ُسكارىَو ال َتْقَرُبوا الّصالَة َو َاْنُتم )گوئيد بخوانيد آه بدانيد چه مى

)  

 .  بنابراين، آگاهى از احكام و مسائل امر به معروف اولين شرط است

  

  

 !  نهى از منكر با منكر شديدتر، ممنوع

 باالتر اين لحن تند، منكر. آند آند و با لحن تندى نهى مى  گاهى انسان آار خالفى را مشاهده مى

در مقام نهى از منكر با آلمات زشت . آند بينيد آه ايستاده ادرار مى است؛ براى مثال، مردى را مى

 . به طور قطع، به آار بردن آن آلمات، از ادرار آردن ايستاده بدتر است. آنيد او را نهى مى



آنان، آسانى هستند : دفرماي قرآن در وصف متّقين مى. دين داد توان به هر گناهكارى لقب بى  نمى

آه هرگاه عمل زشتى انجام دادند و يا به خويش ستم آردند، به ياد خدا بيفتند و براى گناهان خود 

 َو الَّذيَن ِاذا َفَعُلوا فاِحَشًة َاْو َظَلُموا َاْنُفَسُهْم َذَآرُوا اللََّه َفاْسَتْغَفرُوا...... ُاِعّدْت ِلِلُمتَّقيَن  )استغفار آنند

  () ١٣٥/عمران آل. (ِلُذُنوِبِهم

 بنابراين، ِصرف انجام آار زشت و ظلم به خود، اگر بدنبالش توجه و استغفار باشد، انسان را از مدار 

 . آند؛ البته به شرط آنكه اصرار بر گناه نداشته باشد دين بيرون نمى

  

  

  

  

  

  

  با عمل خود، مردم را دعوت آنيد 

  

اند، انتقاد  آنند، ولى خود را فراموش آرده  در قرآن، بارها از آسانى آه مردم را به حق دعوت مى

آسى آه اين گونه باشد، گرفتار قهر بزرگ  () ٢/صف. (ِلَم َتُقوُلوَن ما ال َتْفَعُلون )شديد شده است

حضرت شعيب به مردم  () ٢/صف. (ُقوُلوا ما ال َتْفَعُلونَآُبَر َمْقَتًا ِعْنَد اللَِّه َاْن َت )شود الهى مى

َو ما ُاِريُد َاْن ُاخاَلَفُكْم ِالى ما  )آنم، پيشگام هستم من در ترك آنچه شما را نهى مى: فرمايد مى

  () ٨٨/هود. (َاْنهاُآْم َعْنه

آند آه   از آارى نهى مىدر جهل و انحراف انسان همين بس آه مردم را: خوانيم  در حديثى مى

آفى بالمرء . آفى بالمرء جهًال ان ينكر على الناس ما يأتى مثله غرر )خودش به آن آار گرفتار است

  )غوايِة ان يأمر الناس بما ال يأتمر به و ينهاهم عّما ال ينتهى عنه غرر

آنند، ولى خودشان  به معروف مىخداوند لعنت آند آسانى را آه امر : خوانيم  در حديث ديگرى مى

آنند، ولى خودشان مرتكب آن گناه  مردم را نهى از منكر مى. آنند گويند، عمل نمى به آنچه مى

  )..لعن اهللا االمرين بالمعروف التارآين له . ١٢٩خطبه  )شوند مى

گردانند و وقتى از او   مىاين گونه افراد را مثل االع آسياب در دوزخ: خوانيم  در حديث ديگر مى

چون خودم مرتكب گناه : گويد آردى؟ او مى تو چرا آمدى؟ تو آه ما را از منكرات نهى مى: پرسند مى

  ( ٦ ، ج ٢٧ميزان الحكمة، ص  )شدم مى



: مقال الصادق عليه السال )با عمل خودتان مردم را به راه حق دعوت آنيد: خوانيم  در روايات مى

وسائل، . آونوا دعاة للناس بغير السنتكم ليروا منكم الورع و االجتهاد و الصلوة و الخير فان ذالك داعيه

  (، به نقل از الحياة ١٩٤، ص ١١ج 

 براى مثال اگر پدر يا معلم در آوچه پوست خيارى ديد و با نوك پا آن را آنار زد تا آسى به زمين 

يا اگر . اندازند  حرآت، از آن به بعد پوست خيار در آوچه و خيابان نمىنخورد، شاگردان با ديدن اين

. فهمند مدير اداره هنگام ورود چراغهاى اضافى را خاموش آند، ساير آارمندان تكليف خود را مى

ها و مساجد پر  همچنين اگر مسؤوالن مملكتى در صف اول نماز جمعه و جماعات باشند، نمازخانه

 . شود مى

 . آنند هاى سرشناس خالفى انجام دهند، راه گناه را به روى ديگران باز مى  عكس، اگر چهره و بر

 قرآن به زنان پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله آه از موقعيت اجتماعى و مذهبى بااليى برخوردارند، 

فى انجام اگر هر يك از شما خال. حساب شما از ساير زنان جداست! اى زنان پيامبر: فرمايد مى

يا ِنسآَء النَّبِِّى َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبفاِحَشٍة ُمَبّيَنٍة ُيضاَعْف َلَها  )دهد، دو برابر ديگران آيفر خواهد ديد

  () ٣٠،٣٢/احزاب. (اْلَعذاُب ِضْعَفْيِن

الم بخشيده شود، قبل از آنكه يك گناه از ع هفتاد گناه از جاهل بخشيده مى: خوانيم  در حديث مى

 . آند شود؛ چون عالم با گناه خود، راه را براى ديگران آسان مى

به دو راهى رسيدند . حضرت على عليه السالم با يك مسيحى همسفر شدند: خوانيم  در تاريخ مى

. رفت؛ اما حضرت على عليه السالم در مسير مسيحى حرآت آرد و هر يك بايد از راهى مى

لكن اسالم سفارش آرده ! دانم مى: امام فرمود. اه شما آن جاده استر: مسيحى از او پرسيد

آنند و من خواستم مقدارى  است آه هرگاه دو نفر همسفر شدند، نسبت به يكديگر حقى پيدا مى

  )١٥٧ ، ص ٧١بحار،  )مسيحى به خاطر اين برخورد حضرت، مسلمان شد. شما را بدرقه آنم

 زيبايى را به زندان نزد امام آاظم عليه السالم فرستاد تا زمينه تهمتى را فراهم  هارون الرشيد آنيز

  )٢٣٩، ص ٤٨بحار،  )رفتار امام طورى بود آه آنيز را عوض آرد و او نيز مشغول عبادت شد. آند

در : ودآردند، سفارش فرم  امام صادق عليه السالم به شيعيانى آه در ميان اهل سنت زندگى مى

و در هر آار ! هاى آنان را تشيع آنيد جنازه! مريضان آنان را عيادت آنيد! نمازهاى آنان شرآت آنيد

  )..، صلوا فى عشائهم عودوا مرضاهم ٢اصول آافى  )خوبى، شما پيشگام باشيد

 . شوند با اين گونه رفتارها، ديگران به راه ما دعوت مى!  آرى

  سؤال 

گويد،  امر به معروف و نهى از منكر واجب است گرچه انسان به آنچه مى: خوانيم در فتواى فقها مى 

 . عمل نكند



 ولى در آيات و روايات از آسانى آه به گفتار خود عمل نكنند، انتقاد شديدشده است و آنان از 

 يم؟ آدام يك از اين دو گفتار را بپذير. اند بزرگترين غضب شدگان معرفى شده

  پاسخ 

 انتقاد قرآن و روايات به آسانى است آه به طور آّلى ميان گفتار و آردارشان تفاوت است؛ يعنى 

فتواى فقها . ولى در جامعه قيافه مصلح و آمر به معروف دارند. برنامه زندگى و رفتار آنان خالف است

اين . شرائط امر به معروف باشيداين است آه الزم نيست به تمام فرامين خدا عمل آنيد تا واجد 

 : گويد خوانيم آه مى حقيقت را در حديث نيز مى

تا ما به همه احكام عمل نكنيم، امر به :  گروهى نزد پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله آمدند و گفتند

 . آنيم معروف نمى

آنيد و نهى از منكر  مىگوييد، عمل ن امر به معروف آنيد؛ گرچه به همه آنچه مى:  حضرت فرمود

 . آنيد آنيد گرچه از همه منكرات دورى نمى

عمل آردن اجمالى آافى است و انتقاد قرآن و : فرمايد  توجه داشته باشيد آه پيامبر عزيز مى

 به نقل از ٤٤٢مجموعه ورام صفحه  )روايات نسبت به آسانى است آه به آلى اهل عمل نيستند

  )٢٧٤، ص ٦ميزان الحكمة، ج 

  

  

  محاسبات عقلى 

 از آنجا آه مقصود در امر به معروف و نهى از منكر، رشد خوبيها و جلوگيرى از گناهان در جامعه 

است و اسالم به طور آلى آن را واجب آرده، اما جزئيات و نحوه آن را به عقل واگذار آرده و محور را 

ه است، لذا بايد در اجراى اين فرمان الهى محاسبات عقلى را در نتيجه گرفتن بهتر و بيشتر دانست

 : نظر بگيريم؛ از جمله

 آدام معروف و آدام منكر؟  -١ 

 به چه قيمت و با چه مقدارى تالش؟  -٢ 

 از آدام شخص؟  -٣ 

 در آدام زمان يا آدام مكان؟  -٤ 

 با چه وسيله؟  - ٥ 

 ار؟ نسبت به آدام گناهك -٦ 

 در چه نظام و حكومتى؟  -٧ 

 .  و امثال اين مسائل بايد مراعات شود



 بعد از سقوط رژيم شاهنشاهى و تشكيل نظام جمهورى اسالمى به دست مبارك امام خمينى، از 

 اين آهنگ حالل است يا حرام؟ : از امام سؤال شد. صدا و سيما آهنگى دلنواز پخش شد

ين آهنگ اگر از صدا و سيماى جمهورى اسالمى باشد، مانعى ندارد؛ ولى اگر از ا:  ايشان فرمودند

  () ره(ناقل آالم مرحوم حاج احمد آقا خمينى  )راديو تلويزيون آشور ديگرى باشد، حرام است

شود آه اگر آهنگى مردم را به رژيم فاسد دلگرم و سرگرم آند، حرام ولى   از اين آالم معلوم مى

اگر امت حزب اهللا را شاد آند، حالل است؛ درست مثل تجسس و جاسوسى آه براى حفظ منافع 

 . آفار حرام، ولى براى حفظ نظام اسالمى حالل است

 يا مثل شكار حيوان آه اگر براى مصرف گوشت آنها باشد، حالل، ولى اگر براى هوسبازى حيوان را 

 . شكار آنيم، حرام است

. آردند هى با وارد شدن يك بيگانه، حكم شرعى را به خاطر تقّيه طور ديگرى مطرح مى امامان ما گا

گذارد، براى مثال، فقيه به خاطر حديث شريف هر آس  گاهى اختراع و تكنولوژى در اجتهاد اثر مى

به مردم . شود زمينى را آباد آند، آن زمين از آن او است يا هر آس چيزى را حيازت آند، مالك مى

شود؛ مثل تراآتور آه تاجرى  بعد، وسائل جديدى اختراع مى. آند رش آشاورزى يا ماهيگرى مىسفا

در اينجا، فقيه به خود جرأت . تواند با خريد چند تراآتور، صدها آيلومتر زمين را يكجا آباد آند مى

 دارد و گسترش. دهد آه بگويد اين حديث و قانون آه هر آس هر آجا را آباد آند، از آن اوست نمى

 . تواند صدها آيلومتر را مالك شود انسان مى

اى اختراع شد آه در اقيانوس و زير دريا حرآت آرد و تمام ماهيان دريا را حيازت   يا اگر فردا وسيله

شود  آيا قانون حيازت تا اينجا را شامل مى: دارد آه آرد، اين اختراع، مجتهد و فقيه را به سؤال وامى

 يا نه؟ 

 هر حال، قانون آلى دين محمد صلى اهللا عليه وآله ثابت است؛ ولى در مصداق يا اطالق قانون،  به

 : توان نظر آرد و بطور آلى به احكام الهى با سه ديد مى. آند مجتهد را وادار به تجديد نظر مى

اى تغيير   ذرهديد واقعى؛ يعنى بگوئيم آه هر چه خدا فرموده، بدون آم و زياد مورد قبول است و. ١ 

 . در آن نيست

 . فهميم ديد فقاهتى؛ يعنى آه ما از واقع خبر نداريم، ولى از آلمات، آيات و روايات اين گونه مى. ٢ 

دانيم آه حكومت را بايد  خواهند و مى ديد حكومتى؛ يعنى ما يقين داريم آه مردم حكومت مى. ٣ 

و مجتهد عادل قانونى را در چهارچوب اختيارات . ردهوس به دست گي امام معصوم يا مجتهد عادل بى

براى مثال، حج را براى يك سال ممنوع . آند آلى آه از طرف اسالم دارد و با ابزار اجتهاد، وضع مى

 .  آند پيشنهاد صلح را قبول يا رّد مى. دهد فرماِن جنگ مى. آند مى



ى در ديد دوم و سوم مؤثر است و نه  دو عنصر زمان و مكان و شرايط اقتصادى و سياسى و نظام

لذا چه بسا امرى در زمانى منكر و در شرايط زمانى ديگر معروف باشد و يا بالعكس و بدون . اول

 . توان امر و نهى آرد تشخيص زمان نمى

خواهد قيام آند و يا تذآر   در امر به معروف و نهى از منكر بايد محاسبه آنيم آه آدام شخصيت مى

  هم به آدام خالفكار و نسبت به آدام گناه؟ دهد؟ آن

ها و اضمحالل اسالم و استيالى آفار بر مسلمين   گاهى منكر، تغيير قانون الهى و پيدا شدن بدعت

ها هزار شهيد در راه اسالم  است آه در اين صورت، شخصى چون امام خمينى بايد قيام آند و ده

امام حسين عليه السالم بايد قيام آند و ماجراى آربال را به از آن باالتر، . جان خود را تسليم آنند

وجود حسين : حسين منى و انا من حسين؛ يعنى: فرمود راه اندازد به همين خاطر پيامبر عزيز مى

 . نوه من است، ولى من نيز از حسين هستم عليه السالم از من؛ چون

به هر حال، در امر به معروف .  حسين است شايد مراد اين باشد آه دين و مكتب من زنده به قيام

 . ها و محاسبات را در نظر گرفت بايد تمام اين شرايط، اولويت

  

  

  اگر مخالفت آردند، چه آنيم؟ 

در اين صورت چه : آنند آند، ولى مردم اعتنايى نمى  گاهى انسان امر به معروف يا نهى از منكر مى

 بايد آرد؟ 

 بدانيم آه رسيدن به اهداف، به طور آّلى نياز به اجبار دارد؛ اّما خداوند چنين نخواسته بايد:  اوًال

اگر بخواهيم، همه مردم را با اجبار در راه حق قرار : فرمايد است و در قرآن آيات زيادى داريم آه مى

ى سنت و برنامه خداوند بر آزاد ول () ٣٥/انعام. ( َلْو شاَء الّلُه َلَجَمُعُهم َعلَى اْلُهدى )دهيم مى

  () ٢/دهر. (اما شاآرًا او آفورًا )گذاشتن مردم است

؛ و خدا به او () ٦٦/انعام. (َلْسُت َعَلْيُكم ِبَوآيل  (وآيل شما نيستم: فرمايد  لذا پيامبرش نيز مى

؛ مردم آزاد آفريده  () ٢٢/غاشيه. (ُمَصْيِطرَلْسَت َعَلْيِهْم ِب  (حق سيطره و اجبار ندارى: فرمايد مى

بنابراين، معناى تذآر شما، قبول حتمى . اند و نظام تربيتى اسالم بر اساس آزادى آنهاست شده

 . مردم نيست

توانند از راه خود دست بردارند و بايد  اند، يكدفعه نمى ها در راهى سير آرده آسانى آه مدت:  ثانيًا

 . ادبه مردم فرصت د

گيرد آه فرد حساسيت دارد و بايد صبر آنيم تا  گاهى تذآر در زمان و شرايطى قرار مى:  ثالثًا

 . آشد حساسيت او از بين برود، درست مثل دندانپزشكى آه اگر دندان درد آند، آن را نمى

 . پذيرد مىاى سخن حق را نشنود، ولى اگر شيوه را عوض آنيم، او   به عالوه، ممكن است به شيوه



خوانيم آه اگر در خريد و فروش جنسى موفق نشديد، نوع تجارت را تغيير   در روايات تجارت مى

اى  هاى تحصيلى نيز هست آه گاهى انسان در رشته اين تغيير در رشته. دهيد؛ شايد موفق شويد

رشته علمى گويند آه داروين در دو  مى. شود موفق نيست؛ اما با تغيير دادن رشته، موفق مى

بگذريم آه نظرات . شكست خورد؛ اّما در رشته طبيعى موفق شد) پزشكى، علوم دينى مسيحيت(

 . اى شد او رد شده است، ولى به هر حال صاحب نظريه

 .  از همه گذشته، آشنايى با قرآن، اخالق انبياء و سفارشهايى آه اسالم به ما آرده، آارگشاست

َو ِاذا خاَطَبُهُم اْلجاِهُلوَن قاُلوا  )بر جاهل با سالم و مسالمت برخورد آنيددر برا: فرمايد  گاهى مى

  () ٦٣/فرقان. (َسالما

 )آند بديهاى مردم را با خوبى پاسخ دهيد آه اين حرآت، دشمن را دوست مى: فرمايد  و گاهى مى

  () ٣٤/فصلت. (َنَك َو َبْيَنُه َعداَوة آَانَُّه َولىٌّ َحميم َبْي  ِهَى َاْحَسْن َفِاَذا الَّذى ِاْدَفْع ِبالَّتى

 ما َاَنا ِبباِسٍط َيِدَى  َلِئْن َبَسْطَت ِاَلىَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلنى )حتى اگر برخورد آرد، آرام باش: فرمايد  گاهى مى

  () ٢٨/مائده. (ِاَلْيَكِ َال ْقُتَلك

خندند، غمزه  مجرمان به مؤمنان مى: فرمايد قرآن مى. سخ قيامت بود گاهى بايد در انتظار پا

دهند؛ ولى مؤمنان بدانند آه روز  نسبت انحراف مى (سوره مطففين   (آنند، آنند، مسخره مى مى

 . قيامت هم مؤمنان به آنان خواهند خنديد

ممكن است مردم . ه مردم نيست فراموش نكنيم آه نتيجه امر به معروف و نهى از منكر، تنها توج

اى از اجر ما  بيند و ذره خدا ما را مى. اعتنايى نكنند، ولى پاداش ما در نزد خداوند محفوظ است

به عالوه، مگر ما از انبيا بهتريم؟ آن بزرگواران چه مشكالتى را تحمل آردند و زخم زبانها . آاهد نمى

ما شما را سفيه : گفتند به پيامبران مى. دشنيدند، ولى در برخوردشان همچنان با وقار بودن

َلْيَس  )ما سفيه نيستيم: فرمودند ولى آن عزيزان مى () ٦٦/اعراف. ( َسفاَهٍة ِاّنا َلَنريَك فى )بينيم مى

قاَل يا * يٍن َضالٍل ُمب ِاّنا َلنريَك فى )بينيم ما شما را گمراه مى: گفتند مى () ٦٦/اعراف. ( َسفاَهة بى

 . ما گمراه نيستيم: فرمودند مى () ٦١و٦٠/اعراف... ( َضالَلة  َقْوِم َلْيَس بى

زند، ولى پزشك   آار انبيا همچون آار پزشكى است آه مشغول معالجه مريض است، او داد مى

 . تمام توجهش به آزمايش و معاينه است و آارى به حرآات و فريادهاى بيمار ندارد

  

  

  از آار انتقاد آنيم، نه از شخص 

 .  ما نبايد نسبت به خالفكار آينه دل باشيم، بلكه بايد آار خالف او را به او تذآر دهيم



در روايات .  به عبارت ديگر، با جهل مبارزه آنيم و نه با جاهل؛ با گناه مبارزه آنيم و نه با گناهكار

ان اهللا يحب  )را دوست دارد؛ اگر چه از عمل آنان ناخشنود استچه بسا خداوند افرادى : خوانيم مى

  () ٢٣٣ص / ٣٦ج / بحار. (العبد و يبغض عمله

من با عمل شما مخالف هستم نه با خود «: گفتند خوانيم آه پيامبران به مردم مى  در قرآن مى

) قالين جمع قال از واژه قلى به معناى عداوت شديد ()١٦٧/شعرا. ( َلَعَمَلُكْم ِمَن اْلقاِلين ِاّنى  )»شما

)  

 اگر خالفكار احساس آند آه شخصيت دارد و محبوب است و تنها نقطه ضعف او آار خالفش است، 

 . آند براحتى آن را ترك مى

. افزايد  اّما اگر احساس آند آه انسانى منفور، و مردود و مطرود است، هر روز به تباهى خود مى

آيا از او تبّرى . يكى از ياران شما شراب خورده است: شخصى از امام آاظم عليه السالم پرسيد

 جويم؟ 

  )١٣٧، صفحه ٢٧بحار، جلد  )نه از خودش(از آارش تبّرى جوئيد :  امام فرمود

ينبغى  )آنندسزاوار است آه افراد صالح و مصلح نسبت به خالفكار رحم : خوانيم  در حديث مى

  () البالغه  نهج١٤١خطبه . (الهل العصمة ان يرحموا اهل الذنوب

والدين خوب آسانى نيستند .  اين قانون در مسائل خانوادگى و تربيت فرزند نيز جايگاه مهمى دارد

تى آنند و ح آه فرزندان از آنها بترسند، بلكه آسانى هستند آه شخصيت فرزندان خود را حفظ مى

 . شوند اگر مورد خشم و قهر قرار گرفتند، فرزندان از لطف والدين مأيوس نمى

تو فرزند بدبختى :  اگر شما فرزندت را تحقير و او را با پسر عمويش مقايسه آردى و به او گفتى

 هستى و پسرعمويت از تو بهتر است؟ 

 . عمويم هم از تو بهتر است: گويد  او هم در جواب مى

: اّما اگر به او گفتى. گيرد آند و آينه پدر و پسر عمو را به دل مى و به اصطالح، مقابله به مثل مى ا

تو سال قبل از امسال بهتر بودى و او را با خودش مقايسه آردى نه با ديگران و يا به او ! فرزندم

 خلق و والدين انسان بايد هر روز از روز قبل بهتر باشد و هر چه بهتر باشى نزد خدا و: گفتى

بنابراين، در امر به معروف و . بود، در اصالح فرزند خود نقش مثبتى خواهد داشت محبوبتر خواهى

نهى از منكر براى خالفكار رقيب نتراشيم تا او را حسود و حساس و انتقامجو آنيم؛ بلكه خوبيهاى او 

و قبيله او را گوشزد آنيم؛ از را به او بگوييم؛ سابقه درخشان او را متذآر شويم؛ بزرگوارى قومى 

توان و استعداد او سخن به ميان آوريم تا او احساس آند آه ورشكسته نيست؛ بلكه هم محبوب و 

 . هم توانمند است

  

  



  

  

  

  صفات و شرايط آمرين به معروف 

  

 به يك سوز و گداز و تعصب  امر به معروف و نهى از منكر عالوه بر ايمان و علم و قدرت و شيوه، نياز

خوانيم امام سجاد عليه السالم فرمود آه حضرت موسى  در حديثى مى. و غيرت دينى خاّصى دارد

 پذيرى؟  چه آسانى را در سايه عرش خود مى: از خداوند پرسيد

افراد دست و دل پاآى هستند آه هرگاه ديدند حرامهاى الهى به صورت حالل در آمد، :  خطاب آمد

 يا رّب من اهلك الذين  قال السجاد عليه السالم قال موسى )آنند چون ببر زخم خورده غضب مىهم

الذين يغضبون لمحارمى اذا ...  اهللا اليه الطاهرة قلوبهم و المريبه ايديهم  فى ظّل عرشك؟ فاوحى

  () ٢٦٩ ، ص ٥لئالى االخبار . (استحللت مثل النمر اذا جرح

  خاطره 

همين آه سلمان رشدى مزدور در آتابش به پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله اهانت نمود، امام  

گروهى از سياستمداران و حقوقدانان بين . خمينى رحمة اهللا عليه، فتواى قتل او را صادر آرد

 . اين فتوا با قوانين بين المللى سازگار نيست: المللى به امام گفتند

حتى اگر عابد . آبروى پيامبر عزيز را برده است و بايد آشته شود! به درك:  فرمود امام با عصبانيت

 . دهر شود، فايده ندارد و توبه او پذيرفته نيست

اين است . رفتم تا خودم او را هالك آنم اى آاش جوان بودم و به انگلستان مى:  بار ديگر فرمود

 . غيرت دينى

ِانَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم : فرمايد مى قرآن. اى جدى دارد  پرسوز و تصميم و ارادهامر و نهى نياز به قلبى!  آرى

  ( ١٧سوره لقمان آيه  (:ْاُالُمور

: فرمايد قرآن مى.  حتى اگر سخن ما مؤثر واقع نشد، همين امر و نهى وسيله نجات ما خواهد شد

و َاْنَجْيَنا الَّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّوِء َو َاَخْذَنا . ديمزمانى آه قهر خدا آمد، ما ناهيان از منكر را نجات دا

  )١٦٥سوره اعراف آيه   (الَّذيَن َظَلُموا

دردى،  بى. آند  به هر حال، اگر انسان اهل درد و سوز باشد، امر به معروف و نهى از منكر مى

درد  فالنى بى: گفتند  تحقير آنند، مىخواستند آسى را قديميها گاهى آه مى. بزرگترين درد است

 . است



هاى خود، افرادى را به عنوان   امام خمينى رضوان اهللا تعالى عليه در بسيارى از سخنان و نامه

ديد،  پيامبر وقتى مشكالت مردم را مى: فرمايد قرآن مى. داد درد مورد انتقاد قرار مى مرّفهان بى

  )سختى و رنج شما بر پيامبر بسيار گران است) ١٢٨/توبه. (ما َعِنتُّمَعزيٌز َعَلْيِه  )سوخت مى

 : خوانيم  در حديث مى

دانى آه چرا تو را براى پيامبر انتخاب آردم؟موسى  آيا مى:  عليه السالم فرمود  خداوند به موسى

 ! نه: گفت

 . در تو سوزى بود آه در ديگران نبود:  خداوند فرمود

. َحِريٌص َعَلْيُكم  (زد پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله براى ارشاد مردم حرص مى: فرمايد آن مى قر

 . خورد و گويا خودش را مى () ١٢٨/توبه(

بعضى دلها از سنگ : فرمايد خداوند مى. دردى و سنگدلى از بزرگترين امراض روحى است  بى

شود آه با  آيد؛ ولى دلهايى پيدا مى ا چشمه آبى بيرون مىتر است، زيرا از آنار بعضى سنگه سفت

. َآاْلِحجاَرِة َاْو َاَشدُّ َقْسَوًة َو ِانَّ ِمَن اْلِحجاَرِة َلما َيَتَفجَُّر ِمْنُه ْاَالْنهار )خورد اى تكان نمى هيچ موعظه

  () ٧٤/بقره(

آند آه روحى شاد و قلبى پرسوز   پيدا مى به هر حال، آسى توفيق امر به معروف و نهى از منكر را

 . داشته باشد

 نشانه سوز آن است آه مانند وقتى آه سخن ناروايى درباره خودش شنيد، عصبانى شده و عكس 

يا اگر در منزل خودش شير . دهد، هرگاه غيبت ديگران را نيز شنيد، ناراحت شود العمل نشان مى

 . آه ديد شير آبى در جاى ديگر باز مانده است، آن را ببنددبندد، همين  آبى باز ماند، آن را مى

هاى عمومى تبديل شود، دنيا بهشت   راستى آه اگر اين حساسيتهاى شخصى به حساسيت

هاى آلوده منزل  اندازيم؟ چرا آب آنيم، ولى آن را در آوچه مى چرا برف خانه خود را پاك مى. شود مى

ريزيم؟ و چرا؟ و  آنيم؟ چرا آشغالهاى مغازه را در خيابان مى مىرا به سوى جويهاى خيابان روانه 

بايد ديگران را از خود و . ايم؛ بلكه من هستيم چرا؟ همه اينها نشانه آن است آه ما هنوز ما نشده

همه از يكديگر باشيم؛ همچون حديثى آه ) َبْعُضُكْم ِمْن َبْعض(خود را از ديگران بدانيم و به گفته قرآن 

 : ن را چنين به شعر در آورده استشاعر آ

 آدم اعضاى يك پيكرند   بنى

 آه در آفرينش ز يك گوهرند 

  چو عضوى به درد آورد روزگار 

 دگر عضوها را نماند قرار 

هرگاه شخصى به قصد : خوانيم  دلسوزى و ُحسن نيت بقدرى ارزش دارد آه در آتابهاى فقهى مى

براى مثال، اگر . شود  ولى در اين آار ضررى پيش آمد، آن شخص جريمه نمىخدمت آارى انجام داد،



شخصى از روى دلسوزى، آودآى را آه در وسط خيابان و در معرض ماشينهاست، به آنار ديوار ببرد 

ولى از سوراخ ديوار مارى آودك را بگزد آن شخص مسؤول نيست؛ زيرا آارش به قصد خير بوده 

اش  اى بر جنس يا مال زد، جريمه ين خدمت بدون آوتاهى آردن؛ ضربهيا اگر شخصى در ح. است

يعنى آسى  ( ٩١توبه ،   (ما َعلَى اْلُمْحِسنيَن ِمْن َسبيل؛: فرمايد قرآن در اين موارد مى. آنند نمى

آه به قصد احسان گامى برداشت، ولى تصادفًا خطر و يا ضررى پيش آورد، راهى براى جريمه آردن 

 . ستاو ني

  

  

  امر به معروف نشانه عشق به مكتب است 

بينيم   اگر به شعارها و آلمات امام حسين عليه السالم و ياران باوفاى او در عاشورا نگاه آنيم، مى

آيا : فرمايد امام حسين عليه السالم مى. آه همه جا سخن از عشق به اسالم و مكتب است

اال ترون ان الحق ال يعمل به   (شود؟ شود و جلو باطل گرفته نمى بينيد آه به حق عمل نمى نمى

  () ١١٦ ، ص٧٨  و ج٣٨١ ، ص٤٤ بحار، ج(

و انما خرجت لطلب  )آنم من جز براى اصالح در دين جّدم قيام نمى: فرمايد  در جاى ديگر مى

  () ٣٣٩ ، ص٤٤ بحار، ج. (االصالح فى امة جدى

اريدان آمر بالمعروف و انهى عن  )هدف از قيام من، امر به معروف و نهى از منكر است: يدفرما  و مى

  () ٣٣٩، ص ٤٤ بحار، ج... (المنكر 

شود، پس  اگر دين جّدم جز با شهادت من استوار نمى: فرمايد  و حضرت ابوالفضل عليه السالم مى

  ) دين محمد لم يستقم اال بقتلى فياسيوف خذينىان آان )اى شمشيرها مرا در بر گيريد

در زندگى .  آسى آه عشق به مكتب دارد، حاضر است براى حفظ آن جانش را به خطر اندازد

خوانيم آه ايشان با مسيحيان نجران قرار گذاشتند آه مسلمانان به مسيحيان و  پيامبر اآرم مى

ينى آه عملى شد، گروه نفرين آننده بر حق و گروه مسيحيان به مسلمانان نفرين آنند و هر نفر

اين ماجرا آه به داستان مباهله معروف است، در قرآن نيز مطرح شده . نفرين شده بر باطل است

پيامبر اآرم حاضر شد جان خود، فاطمه، على و امام حسن و حسين صلوات  )٦١آل عمران،  )است

قرار دهد و اين جز ايمان و عشق به ) نفرين مسيحيان(خطرات اهللا عليهم را در معرض بزرگترين 

 . مكتب چيزى نيست

  

  

 .  به حداقل اآتفا آنيم

 .  در امر به معروف ونهى از منكر به حداقل اآتفا آنيم و اگر پذيرفته شد، قدم بعدى را برداريم



ُقوُلوا ال ِالَه ِاالَّ : ه يك جمله دعوت فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه وآله در روزهاى اول، مردم را ب

 . بگوييد جز خداى يكتا معبودى نيست، تا رستگار شويد!: اللَّه ُتْفِلُحوا

 .  اّما قوانين سختى همچون قانون روزه، زآات و جهاد بعد از گذشت پانزده سال از بعثت نازل شد

ه آموزش واجبات اآتفا آنيم و پس از مّدتى  اگر خواستيم آسى را به نماز دعوت آنيم، تنها ب

ترين  اسالم سفارش آرده است آه امام جماعت حال ضعيف. مستحبات را بتدريج برايش بگوييم

چون خداوند مردم را ضعيف ديد، : خوانيم در قرآن مى. افراد را مراعات آند و نماز را طوالنى نكند

  () ٦٦/انفال. (َف اللَُّه َعْنُكْم َو َعِلَم َانَّ فيُكْم َضْعَفًااَْالَن َخفَّ )قانون خود را تخفيف داد

 .  در قرآن، در قوانينى آه در آن عسر و جرح وجود دارد، تخفيف داده شده است

  خاطره 

رفيق مسلمانش سحرگاه به منزل او رفت و .  در روايات است آه يك نفر مسيحى، مسلمان شد

همين آه اذان صبح . او را از خواب بيدار و به نماز شب واداشت.  شب استاالن وقت نماز: گفت

گفت،  و بعد، نماز ظهر و عصر را خواندند؛ در حالى آه مى. اآنون وقت نماز صبح است: شد، گفت

اين مسلمان چنان با نماز و دعا، وقِت مسيحى . نبايد از نمازها و دعاى نافله و مستحبات غافل شد

 . اگر اسالم اين است، همان بهتر آه مسيحى باشم: ا پر آرد آه روز بعد گفتتازه مسلمان ر

 . تجربه و ناآگاه بوده است  يكى از عوامل رآود اسالم، بد معرفى آردن و تبليغ آن توسط افراد بى

هر آس مسلمان شد، خود را آماده : فرمود  اگر پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله از روز اول مى

براى دعوت . پذيرفت آسى دين او را نمى. هاد و شهادت آند؛ روزه بگيرد؛ خمس و زآات بدهدج

اگر در مساجد نمازهاى واجب بدون . حجاب، همان بس آه به مقدار واجب اآتفا آنيم افراد بى

 . تر خواهد شد سخنرانى ومستحبات برگزار شود، به طور قطع مساجد شلوغ

آنند به خيال آنكه اگر بعد از نماز دوم صحبت آنند،  و نماز سخنرانى مى بعضى از روحانيون بين د

مردم پراآنده خواهند شد؛ غافل از آنكه اينگونه سخنرانى در حقيقت مانع شرآت بيشتر مردم در 

 . شود نماز مى

  

  

  به سراغ آشف منكر نرويم 

روند تا او را نهى آنند، در حالى آه   بعضى با تجّسس به سراغ آشف عيبها و گناهان مردم مى

  () ١٢/حجرات. (َو ال َتَجسَُّسوا )قرآن با آمال صراحت، تجّسس را تحريم آرده است

لغزشهاى مؤمنان را پيگيرى نكنيد آه هر : اى به نجاشى نوشت  امام صادق عليه السالم در نامه

ال تتبعوا عثرات  )مين دنيا او را افتضاح خواهد آردگونه باشد، خداوند عالوه بر آخرت، در ه آس اين



مستدرك . (المؤمنين فاّنه من اّتبع عثرة مؤمن اتبع اهللا عثراته يوم القيامة و فضحه فى جوف بيته

  () ٨١ ، ص ٧سفيه 

  

  

 !  نهى از منكر نه حسادت 

آند، بايد براساس ارشاد باشد و نه   آسى آه امر به معروف يا نهى از منكر يا انتقادى مى

چرا فالن خانم : گويند چه بسيار زنانى آه چون زيورآالت ندارند، در قيافه نهى از منكر مى. حسادت

 براى خودنمايى اين همه طال به خود آويخته است؟ 

 . فالنى در اثر مطالعه عاقبت ديوانه خواهد شد: گويد  يا آسى آه اهل مطالعه نيست، مى

 . آنند افراد الابالى ديگران را به وسواس متهم مى:  يا

بعضى از : فرمايد قرآن مى. ها و حسادتها و آمبودهاست  به هر حال، ريشه بعضى از انتقادها، عقده

آنند؛ ولى اگر مقدارى از زآات به خود آنان بدهى، راضى  مردم درباره تقسيم زآات به تو انتقاد مى

َو ِمْنُهْم َمْن يَّْلِمُزَك ِفى  )شوند آنند؛ اما در صورتى آه ندهى، عصبانى مى  نمىشوند و انتقادى مى

  () ٥٨/توبه. (الصََّدقاِت َفِاْن ُاْعُطوا ِمْنها ِرُضوا

گاهى سرچشمه انتقادها مسائل شخصى و اقتصادى و روحى است و نه : گويد  اين آيه به ما مى

 . مكتبى

  

  

 ! قاد نه انتقام  انت

لذا همين آه خالفى را مشاهده . افتد شود، و او به فكر انتقام مى  گاهى از شخصى انتقادى مى

 . گيرد آرد، در قالب نهى از منكر انتقام مى

  

  

 ! خوانى   نهى از منكر نه مخالفت

ز ما شاهد روشنفكر نمايانى متأسفانه هر رو.  انتقاد و نهى از منكر نبايد به صورت شغل درآيد

هااست و قوام گروه و حزب آنان با  هستيم آه شغل آنها مخالفت خوانى در سخنرانيها و روزنامه

 . بيند همين مخالفتهاست؛ گويا چشم آنها آارهاى خوب را نمى

  

  

  



  

  

  

  تذآراتى به آمرين به معروف و ناهيان از منكر 

  

 . گاهىبصيرت و آ. ١ 

آند، بايد معروف و منكر را بشناسد و شيوه را هم   آسى آه امر به معروف و نهى از منكر مى

  () ١٠٨/يوسف. ( َبِصيَرة َاْدُعوا ِالَى اللَِّه َعلى )بداند

 . با اراده باشد. ٢ 

ا بر اساس قهر و صلح  آسى آه بنا دارد به وظيفه مهم امر به معروف عمل آند، نبايد آار خود ر

ِانَّ ذِلَك  )امر به معروف و نهى از منكر نياز به عزم و اراده قوى دارد: فرمايد قرآن مى. مردم تنظيم آند

  () ١٧/لقمان. (ِمْن َعْزِم ْاُالُمور

  خاطره 

اى شدند  هحضرت موسى عليه السالم و خضر عليه السالم گرسنه وارد منطق: خوانيم  در قرآن مى

و با اينكه مردم آن ديار از اين دو پيامبر حتى با آمى نان پذيرايى نكردند، ولى آن دو بزرگوار همين 

وفايى مردم در آن دو  آه ديوارى را در آستانه خرابى ديدند، تصميم به تعمير ديوار گرفتند، در واقع بى

  ( ٧٧آهف ،  )بزرگوار اثرى نگذاشت

 . دا باشدبراى خ. ٣ 

آند، براساس سليقه شخصى، حزب سياسى، عقده درونى و آينه و انتقام   اگر آمر انتقادى مى

َو ِمْنُهْم َمْن يَّْلِمُزَك ِفى  )ريشه بعضى از انتقادها، مسائل شخصى است: فرمايد قرآن مى. نباشد

  () ٥٨/توبه. (الصََّدقاِت َفِاْن ُاْعُطوا ِمْنها َرُضوا

اى، محّلى و صنفى و حزبى و اقليمى و نژادى و   اگر امر و نهى براى خدا باشد و مسائل قبيله

نشيند؛ ولى اگر حرف همراه با  زبانى در آن نباشد، مؤثرتر است؛ زيرا حرف صاف بر دل صاف مى

 . اغراض ديگرى باشد و يا شنونده روح سالمى نداشته باشد، امر به معروف اثر نخواهد داشت

  خاطره 

امام .  شخصى به نام هّمام از حضرت على عليه السالم نشانه و اوصاف افراد با تقوا را سؤال آرد

ناگهان همام فرياد آشيد و از دنيا . هايى فرمود اما هّمام اصرار آرد و امام نشانه. آمى تأمل فرمود

  )البالغه خطبه همام در نهج )آند موعظه خالصانه در دل آماده اين گونه اثر مى: امام فرمود. رفت

مرز اخالص بسيار دقيق ! آند آه حّب و بغضها شما را از مرز حق خارج نكند  قرآن بارها سفارش مى

نشانه اخالص آن . شويم و ظريف است و با اندك لغزشى از مدار اخالص به مدار شرك آشيده مى



ِانَّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ال ُنِريُد ِمْنُكْم َجزآًء  )ه باشيماست آه توقع پاداش و تشكرى از آسى نداشت

  () ٩/انسان. (َو ال ُشُكورًا

عالمت اخالص آن است آه .  عالمت اخالص آن است آه نخواهيم در برابر آار از ما ستايشى شود

در وادى اخالص تمام مالآها و روابط . براى ما، نوع آار، مكان آار، زمان آار و امثال آن مهم نباشد

 : لذا. آيند شود و تنها ارزشهاى الهى به حساب مى محو مى

 ! پسِر آافر تو بايد غرق شود: گويد  قرآن به نوح مى

 ! همسر تو بايد هالك شود: گويد  به لوط مى

 ! بريده باد دست ابى لهب، عموى تو: گويد  به پيامبر اآرم مى

 ! پرست خود را ندارى حق دعا براى عموى بت: گويد براهيم مى به ا

 . سعه صدر و روحيه قوى داشتن. ٤ 

خداوند دعاى او .  همينكه حضرت موسى مأمور تبليغ شد، از خداوند روح بزرگ و سعه صدر خواست

يه، امكان امر و نهى بدون روح. اى قوى به سراغ فرعون رفت لذا موسى با روحيه: را مستجاب آرد

 . ندارد

آند، در برابر تمايالت مردم ايستاده است و قهرًا از   آسى آه امر به معروف و نهى از منكر مى

او اگر سعه صدر نداشته باشد، بايكى دو . ناحيه بعضى مردم مورد نامهربانى قرار خواهد گرفت

در نشانه بندگان خوب خداوند قرآن . برخورِد تند از طرف مردم از انجام وظيفه دست برخواهد داشت

آنان، آسانى هستند آه هرگاه با افراد ناآگاه برخورد آنند، با سالم و مسالمت رد : فرمايد مى

  () ٦٣/فرقان. (َو ِاذا خاَطَبُهُم اْلجاِهُلوَن قاُلوا َسالما )شوند مى

،  () ٢٤/مدثر. (ِاْن هذا ِاالَّ ِسْحٌر ُيْؤَثر  (، سحر () ٦/حجر. (ِانََّك َلَمْجُنون  ( مگر به انبيا نسبت جنون

برترى  () ٦٠/اعراف. ( َضالل ِانَّا َلَنريَك فى  (، گمراهى () ٦٦/اعراف. ( َسفاَهة ِانَّا َلَنريَك فى  (سفاهة

 دادند؟  خواهى نمى

. است و مشكالت انبيا را نيز خواهد داشت دعوت به حق و امر به معروف و نهى از منكر، آار انبي

: گفتند براى مثال، درباره آسانى آه مى. گذاشتند انبيا تهمتها را با صبر و سعه صدر پشت سر مى

يا در . ؛ در من سفاهتى نيست)٦٦اعراف،   (ليس بى سفاهة: فرمودند بينيم، مى ما تورا سفيه مى

 . ؛ در من گمراهى نيست( ٦١/اعراف،   ( بى ضاللةليس: فرمودند برابر نسبت گمراهى مى

  )١٥شورى،  )آند  صبر و پايدارى سفارشى است آه خداوند به انبيا مى

  () ٧٢/فرقان. (َو ِاذا َمرُّوا ِباْللَّْغِو َمرُّوا ِآراما ) گذشت از لغو، از صفات برجسته مؤمنان است

 )شوند رگوار نه تنها با آلمات ناروا، بلكه با تهديد و تبعيد و شكنجه و قتل مردم رو به رو مى انبياى بز

  )١٨/يس(َلَنْرُجَمنَُّكْم َو َلَيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعذاٌب َاِليم ). ٨٢/اعراف(َاْخِرُجوُهم ِمْن َقْرَيِتُكم ( 

 :  ولى توجه به اينكه



َو ِانََّك  )بيند و به ما توجه و لطف دارد اوند هستيم و خداوند هر لحظه آار را مىما زير نظر خد. ١ 

  () ٤٨/طور. (ِبَاْعُيِننا

  () ١٢٨/اعراف. (َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقين )پيروزى با طرفداران حق است. ٢ 

  () ٩٥/نساء. (َفضََّل اللَُّه اْلُمجاِهِدين )تر باشد، پاداشش بيشتر است هر چه آار سخت. ٣ 

) ٣٥/احقاف. (َفاْصِبْر َآما َصَبَر ُاوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسل )اند اين راهى است آه همه انبيا و اوليا رفته. ٤ 

)  

ال َيخاُفوَن َلْوَمُة  )هراسد آند؛ تا آنجا آه از هيچ تهديد و سرزنشى نمى  راه را براى انسان آسان مى

  () ٥٤/مائده. (الِئم

 . حسن خلق و نرمخويى. ٥ 

َو ما   (تو وآيل مردم نيستى؛: فرمايد خداوند به پيامبرش مى.  در امر و نهى به مردم نرمخو باشيم

 () ٢٢/غاشيه. (َت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطرَلْس  (تو بر مردم سيطره ندارى؛ () ١٠٧/انعام. (َاْنَت َعَلْيِهْم ِبَوِآيل

 )حق اآراه هم ندارى () ٤٥/ق. (ما َاْنَت َعَلْيِهْم ِبَجّبار  (تو نسبت به ايمان مردم، حق اجبار ندارى؛

  () ٩٩/يونس. (َاَفَاْنَت ُتْكِرُه اْلّناس

و  () ٢٢/رعد. (َو َيْدَرُؤَن ِباْلَحَسَنِة السَّيَِّئة(  )آند، بديها را با خوبى دفع آند  آسى آه امر و نهى مى

مردم از گرد افراد بداخالق فرار  () ١٣٤/آل عمران. (َو اْلكاِظِميَن اْلَغْيظ(  (اهل انتقام و غيظ نباشد؛

  () ١٥٩/ل عمرانآ. (َلْو ُآْنَت َفظًَّا َغِليَظ اْلَقْلِبَ ْالْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلك(  )آنند مى

.  َلَعَمِلُكْم ِمَن اْلقاِلين ِانِّى(  ) بايد با منكرات و آار بد مردم مخالف باشيم و نه با خود آنان

نگاه ما به گناهكار، نگاه پزشك باشد به بيمار و . با جهل مخالف باشيم، نه با جاهل () ١٦٨/شعراء(

ممكن است انسان گناهى انجام . او را نيز در نظر بگيريمبايد خوبيهاى . نه نگاه انسان به دشمن

اگر ابتدا خوبيهاى او را بيان آنيم و او احساس آند آه ما . دهد، ولى خوبيهايى نيز داشته باشد

دوست او و قدردان آماالت او هستيم، طورى آه تذآر ما به او براى تكميل خوبيهاى اوست، به طور 

هاى مردان خدا،  ر برخورد نبايد قيافه متكبرانه بگيريم آه از نشانهد. حتم به نتيجه خواهيم رسيد

  () ٦٣/فرقان. (َالَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَى ْاَالْرِض َهْونا )تواضع در حرآت است

تو : فرمايد خوانيم آه خداوند به پيامبرش مى در قرآن مى. بايد نسبت به مردم با تواضع باشيم!  آرى

َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمْن ِاتََّبَعَك ِمَن  (! خود را نسبت به مؤمنان باز آن و آنان را زير بال بگيربال تواضع

  () ٢١٥/شعراء. (اْلُمْؤِمِنين

همين آه .  از لغزش مردم در هنگام عذرخواهى بگذريم آه اين، نشانه جوانمردان تاريخ است

. ال َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوم )امروز مالمتى بر شما نيست:  فرمودبرادران يوسف از او عذرخواهى آردند،

  () ٩٢/يوسف(



 همين بزرگوارى را رسول اآرم صلى اهللا عليه و اله هنگام فتح مّكه نسبت به همه آسانى آه او و 

در مواردى، حتى از ما بايد . يارانش را سالها آزار دادند، از خود نشان داد و همه را يكسره بخشيد

اجناسى را نزد . آنم اى از رفتار پيامبر عزيز نقل مى باز هم نمونه. زيردستان خود عذرخواهى آنيم

حضرت به هنگام تقسيم مالحظه فرمود آه به همه . پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله آوردند

 )يرين از آنان عذرخواهى آردپس، به افرادى داد آه محتاجتر بودند؛ ولى براى دلنوازى سا. رسد نمى

ء فخرج اليهم فقال معذرًة  فخاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و اله ان يكون قد دخل قلوب االخرين بشى

  () ٢٦٩ ، ص١٦بحار . (الى اهللا

گيرند، در خود احساس شرمندگى يا شكست   ممكن است افرادى آه مورد امر و نهى، قرار مى

توانيم با آلماتى لطيف يا دعايى، دل او را به دست   براى جبران اين احساس مىدر اينجا،. آنند

 . آوريم

  

  

  توجه به همه جوانب 

تواند دين خدا را يارى آند آه به همه جوانب احاطه داشته باشد؛  آسى مى: خوانيم  در روايات مى

 . وگرنه گاهى ضرر او بيش از منفعت است

  خاطره 

خوانيم؛ شخصى از ديوار خانه مردم باال رفت تا ببيند آه افراد آن خانه چه   در آتاب الغدير مى

صاحبخانه به . همين آه ديد مشغول شراب خوردن هستند، از باالى بام نهى از منكر آرد. آنند مى

 تجّسس من يك منكر انجام دادم و آن اينكه شراب خوردم؛ ولى تو گرفتار چند منكر شدى؛: او گفت

  )١٢١ ،ص٦ الغدير، ج )و ورود به حريم خانه مردم و ارعاب، منكرهايى بود آه تو مرتكب شدى

  خاطره 

با خود . امام باقر عليه السالم را ديدم آه در اطراف مدينه مشغول آشاورزى است:  شخصى گفت

 اغ به فكر دنيا طلبى است؟ چرا فرزند پيامبر صلى اهللا عليه وآله در اين هواى د: گفتم

آسب حالل : امام باقر عليه السالم فرمود.  به سوى او رفتم تا به خيال خود او را نهى از منكر آنم

 )ام و آشاورزى از بهترين عبادات است و اگر مرگ من در اين حالت برسد، در بهترين حاالت مرده

  )٢٨٧ ، ص٤٦ بحار، ج

يا با خط بد بر ديوارهاى زيبا شعار . آنند ان را در جاى نامناسب نصب مى گاهى عكس بزرگ

و از . نويسند شود، آيات و روايات مى يا روى بليطهاى اتوبوس آه معموًال پاره مى. نويسند مى

شوند يا به خيال  يا در قالب نظافت، گرفتار وسواس مى. آنند بلندگوى مساجد مردم آزارى مى

يا به خيال سخاوت، گرفتار . آنند يا به خيال آبرودارى، اسراف مى. زنند ا مىتربيت، آودك خود ر



. ريزند آنند و آبروى او را مى يا به گمان نهى از منكر، گناهكار را تحقير مى. شوند ريخت و پاش مى

 بينيم آه نشاندهنده ناآشنايى ما با ها مى اگر آمى در رفتار خود دّقت آنيم، هزاران از اين نمونه

 . شيوه آار است

  خاطره 

شخصى به خيال .  حضرت على عليه السالم مقدار قابل توجهى خرماى خوب براى آسى فرستاد

بعالوه، او آه از شما خرما درخواست . اين مقدار از خرما براى او زياد است: نهى از منكر گفت

 . ر آمى بدهيمنكرده؛ پس بهتر آن است آه يا به او خرما ندهيم و يا الاقل مقدا

چگونه براى مؤمنان بهشت از خدا درخواست . خدا امثال تو را زياد نكند:  حضرت با تندى فرمود

بخشم، ولى تو تحمل ديدنش را  اّما حاضر نيستيم مقدارى خرما به آنان بدهيم؟ من مى. آنيم مى

پول آبروى او است آه اگر صبر آنم تا او درخواست آند و آن گاه به او بخشم، بخشش من، . ندارى

  )٣٦ ، ص٤١ بحار، ج )نزد من ريخته شده است

  خاطره 

 منزل پيرمردى آه سه فرزند جوانش يكى پس از ديگرى در جبهه اسالم شهيد شده بودند، مهمان 

حديث داريم : گفتم. اى برايم به زير زمين آورد اين پدر پير حوله. به زير زمين رفتم و وضو گرفتم. بودم

 . آه اگر آب وضو را خشك نكنيد، ثواب وضو سى برابر است

آيا حديث نداريم آه اگر پيرمردى پدر سه شهيد از اين همه پله براى آسى حوله :  پيرمرد گفت

 آورد، دل او را نشكنيد؟ 

رى را هم  من تكانى خوردم و ديدم آه حق با او است و من در عمل به اين حديث، بايد شرايط ديگ

يك بعدى فكر آردن و تمام جوانب و ابعاد را در نظر نگرفتن، آفاتى در پى خواهد ! آرى. مراعات آنم

 . داشت

  

  

  هرگز خود را بهتر ندانيم 

امام صادق عليه السالم . آند، خودش را بهتر مپندارد  آسى آه امر به معروف و نهى از منكر مى

شنونده با تعجب دليل اين آالم را از . بهتر از ديگران بداند، مستكبر استهر آس خودش را : فرمود

آند، بهتر هستيم؛ ولى خبر از آينده  اگر امروز ما از آسى آه خالفى مى: امام فرمود. امام پرسيد

 . نداريم

 ساحرانى را: اى از قرآن آورده و فرموده است  سپس امام براى روشن آردن افكار عمومى، نمونه

آه فرعون براى مبارزه با موسى با تشويق و تهديد از تمام شهرها جمع آرده بود، همين آه معجزه 

اين ساحران هنگام صبح . موسى را ديدند، يكسره ايمان آوردند و تهديدات فرعون را ناديده گرفتند



به دستور آافر و از طرفداران فرعون بودند، ولى غروب همان روز به خداى موسى ايمان آوردند و 

 . فرعون شهيد شدند

ممكن است افرادى امروز راه خالف روند و يا آار خالفى انجام دهند آه در اين صورت، وظيفه !  آرى

ما امر به معروف و نهى از منكر است؛ ولى ما چون از عاقبت آار خود و آنان خبر نداريم، ضمن آنكه 

. ميشه فاسد و خود را براى هميشه مؤمن بدانيمآنيم، نبايد خالفكار را براى ه به وظيفه عمل مى

 : خوانيم در تاريخ مى

تو از ياران جدم پيامبر اسالم هستى و در :  امام حسين عليه السالم براى شخصى نامه نوشت آه

بعد از پيامبر، از ياران پدرم على بن ابيطالب و بعد از او هم از . اى جنگها فدارآاريهاى زيادى آرده

اآنون من به آربال . سابقه رزمندگى تو در جنگها درخشان است. اى ادرم امام حسن بودهياران بر

 . چه خوب است براى حمايت از من به آربال بيايى. روم مى

 . ديگر حال جبهه ندارم. ام من خسته شده:  او در پاسخ نوشت

چگونه آسى آه : آرد آه  مىها بعد از شهادت امام گريه.  و در پايان عمر، امام را تنها گذاشت

 ها بود، در آزمايش آخر الهى مردود شد؟  عمرى در جبهه

در عيبجويى آسى به خاطر ! اى بنده خدا: فرمايد  حضرت على عليه السالم در نهج البالغه مى

و درباره خود، حتى از گناه آوچكى آه انجام . چه بسا آن گناه بخشيده شود! گناهانش، شتاب مكن

يا عبداهللا ال تعجل فى عيب  )ى، خود را در امان ندان؛ زيرا چه بسا آه به خاطر آن عذاب شوىا داده

، فيض ١٤٠خطبه . (احد بذنبه فلعّله مغفور له و ال تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معّذب عليه

  () االسالم

  خاطره 

. او مسلمان شد. مان، نوجوانى را هدايت آرد شهيد محراب آيت اهللا مدنى از يك خانواده غيرمسل

آن گاه به ايران آمد و . سپس با او آار آرد تا طلبه شد و در حوزه قم و نجف تحصيالتش را ادامه داده

ها در تاريخ آم  از اين نمونه. در جنگ تحميلى و دفاع از انقالب اسالمى شرآت آرد و شهيد شد

پندارند، ولى در اثر پيش آمدن  ى خود را مذهبى مىآسانى را هم سراغ داريم آه عمر. نيست

 . شوند تفاوت و يا ضدمذهب مى آنند و بى بعضى از حوادث، راه خود را عوض مى

  

  

  يك مثال جالب 

آند، مانند پزشكى است آه به مداواى مريض   آسى آه امر به معروف و نهى از منكر مى

. اى جان دهد و سالها عمر آند؛ ولى خود پزشك در حادثهچه بسا مريض بهبود يابد . پردازد مى



بنابراين، انجام وظيفه امر به معروف و نهى از منكر به معناى خود برتربينى و حسن عاقبت يكى و 

 . روسياهى ديگرى نيست

  

  

  نهى از منكر بايد سريع باشد 

خورد؛ جز آنكه آن را  رام به هم نمىچشم انسان با ايمان هنگام ديدن ح: خوانيم  در حديث مى

  )ال تحمل لعين مؤمنة ترى الّله يعصى فتطرف حتى يغّيره )تغيير دهد

  

  

 !  اصولى را آه بايد مراعات آرد

اگر خالفى روشن شد، نهى آنيم، اّما حق نداريم به سراغ ! در شناخت منكر تجسس نكنيم. ١ 

 . آشف خالف برويم

در برابر افرادى آه نسبت به (طورى امر و نهى نكنيم آه ديگران به مخاطب ما زخم زبان بزنند . ٢ 

 ). آنند، نهى نكنيم گنهكار حسادت دارند و اين نهى ما را چماغى عليه او مى

شؤون افراد را در نظر بگيريم؛ براى مثال، آسى را آه مخفيانه گناهى آرده است، علنى نهى . ٣ 

 . منكني

اگر احتمال دهيم آه شخص خالفكار پيش خود منطق و توجيهى دارد و خالف او براى ما ثابت . ٤ 

نشده است، اقدام بر امر و نهى نكنيم؛ مثل آسى آه خبر از سالروز شهادت فالن امام ندارد و 

 . عروسى راه انداخته است

 . شؤون خودمان را نيز در نظر بگيريم. ٥ 

گاهى نهى از منكرى در مورد فردى به (نهى به فرد در قالبى نباشد آه نظام تضعيف شود امر و . ٦ 

 ). شود دليل شرايط خاص، انتقاد از نظام مى

 . با گناه مخالفت آنيم و نه با گناهكار. ٧ 

 . خود را برتر از ديگران ندانيم. ٨ 

 . اصل حمل بر صحت را فراموش نكنيم. ٩ 

اگر مسلمانى : حضرت على عليه السالم فرمودند( زمانى و مكانى را در نظر بگيريم شرايط. ١٠ 

شايد با اين آار شما او به . خالف آرد و شما او را در سرزمين آفار يافتيد، در آنجا اقامه حّد نكنيد

  ( ٣١٨، ١٨وسائل،  )آفار وابسته شود

  

  هشدارها 



 به اندازه تاريخ عمر و تجربه و شيطنت دارد، گاهى براى وادار آردن به منكر  از آنجا آه شيطان مّكار

 : شود؛ براى مثال از راه معروف وارد مى

دهد تا ظرف روح را پر آند و ديگر فرصتى براى  روح انسان را به آارهاى جزئى گرايش مى -١ 

 . آارهاى مهمتر نماند

آند آه آسيب پذيرتر است و بيشتر در معرض غرور و عجب و يا  فرد را به آارهاى نيكى وادار مى -٢ 

 . سمعه است

آند تا روح را از عبادت متنفر سازد و روح يكسره ترك  چنان انسان را به آارهاى نيك وادار مى -٣ 

 . عبادت آند

 . آند آه در قالب بيان حق، نفس خود را مطرح آند انسان را به سمتى متمايل مى -٤ 

 . آند تا چهره سياسى آمرنگ شود گاهى چهره عبادى را پررنگ مى - ٥ 

به خدا سوگند از پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و ! اى آميل:  حضرت على عليه السالم به آميل فرمود

آند، مثل زنا و شرب خمر و  اله شنيدم آه شيطان افرادى را به انجام گناهان بزرگ زشت وادار مى

عبادات سنگين و سخت را براى آنان ) براى آرام آردن وجدان دينى(سپس . نظير آنربا و قمار و 

سپس آنان را به پذيرفتن . آند؛ نظير رآوع و سجودهاى با خضوع و خشوع دوست داشتنى مى

يا آميل اقسم باهللا سمعت رسول اهللا عليه و اله يقول ان الشيطان اذا  )دارد رهبران انحرافى وا مى

قوما على الفواحش مثل الزنا و شرب الخمر و الربا و ما اشبه ذلك حّبب اليهم العبادة الشديدة احمل 

، ٧٧بحار ج . (و الخشوع و الرآوع و الخضوع و السجود ثم حملهم والية االئمة الذين يدعون الى النار

  () ٢٧٤ص 

حضرت على عليه السالم به . گزيدتوجه به زمان ؛ يكى از ياران حضرت على عليه السالم را مار  -٦ 

 دانى چرا تو را مار گزيد؟  آيا مى: او فرمود

آيا يادت هست آه قنبر نزد فالن ستمگر رفت و تو به احترام من، به قنبر احترام : فرمود! نه:  گفت

 آيا در حضور من براى غالم على: گذاشتى و براى او قيام و از او ستايش آردى؟ ستمگر از تو پرسيد

چرا برنخيزم، در حالى آه فرشتگان الهى بالهاى خود را به احترام او : گفتى! نهى؟ احترام مى

اش  ستمگر همين آه اين همه ستايش را براى خادم على عليه السالم شنيد، آينه. گسترانند مى

بزند و به برافروخت و قنبر را تحت آزار خود قرار داد و با تهديد از من پيمان گرفت آه آتكى به قنبر 

، به نقل از ٥٩٢، صفحه ١سفينة البحار، جلد  )آيفر زمان نشناسى تو، همين مار بود. آسى نگويم

  )١٨٨سخن و سخنورى فلسفه، ص 

داد؛ ولى معروفى آه در درونش منكرى   در اين ماجرا، مار گزيده به خيال خود معروف انجام مى

توجهى  آنيم معروف است؛ ولى بى زند آه ما خيال مى ا سر مىچه بسيار حرآاتى از م. نهفته بود

نوشتم،  همين امروز آه اين صفحه را مى. به شرايط زمانى و مكانى، در واقع غير معروف است



هاى نماز ظهر و عصر نمازش را  گروهى از مؤمنان بازار نزدم آمدند و از امام جماعت بازار آه با نافله

اين امام . ها داشتند آنند، گاليه  خاطر گروه زيادى در نماز شرآت نمىآند و به همين طوالنى مى

خواند؛ ولى اين معروفى است آه مردم را از شرآت بيشتر  جماعت محترم به خيال خود، نوافل مى

 . دارد در نماز واجب باز مى

  

  

  

  

  

  

  از آجا شروع آنيم؟ 

  

  

 از خود ؛  -١ 

پيداست آه تأثير آالم ما، زمانى است آه خود گرفتار منكر نباشيم و به آنچه سفارش  ناگفته 

: فرمايد قرآن مى. آنيم، ابتدا خودمان عمل آرده باشيم تا مشمول انتقادهاى تند قرآن نباشيم مى

. ال َتْفَعُلونِلَم َتُقوُلوَن ما   (آنيد؟ گوئيد عمل نمى چرا آنچه را مى! ايد اى آسانى آه ايمان آورده

  () ٣/صف(

آنيد، در حالى آه خودتان را فراموش  آيا مردم را به نيكى سفارش مى: فرمايد  و در جاى ديگرى مى

  () ٤٤/بقره. (َاَتْأُمُروَن اْلنَّاَس ِباْلِبرِّ َو َتْنَسْوَن َاْنُفَسُكم   (آنيد؟ مى

آنم و تا  م آارى را انجام ندهم، سفارش آن را نمىتا خود: فرمايد  حضرت على عليه السالم مى

و ال انها آم عن معصية اال و اتناهى قبلكم  )دارم خودم از آارى دورى نكنم، شما را از آن باز نمى

  () ١٧٥البالغه، خطبه  نهج. (عنها

البته، . نداشته باشدتواند زشتى و زيبايى را نشان دهد آه خودش گرد و غبار  آئينه زمانى مى!  آرى

آسى به بهانه اينكه خود صالح نيستم، پس امر به : يعنى )عمل، رمز موفقيت است و نه رمز وجوب

  )تواند از زير بار مسئوليت شانه خالى آند معروف و نهى از منكر بر من واجب نيست، نمى

  

  

 از خانواده ؛  -٢ 



! اى پيامبر: فرمايد قرآن مى.  و خانواده، مقدم بر اصالح جامعه است ناگفته پيداست آه اصالح خود

يا َايَُّها النَِّبىُّ قُِْلِ َالْزواِجَك َو َبناِتَك َو  )اول به دختران و همسرانت سفارش آن و آن گاه به زنان ديگر

  () ٥٩/احزاب. (ِنسآِء اْلُمْوِمِنين

يا َايَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  (!خود و خانواده خود را از آتش حفظ آنيد! مناناى مؤ: خوانيم  و در جاى ديگر مى

در روايات، به شيوه حفظ بستگان به امر به معروف و نهى از ). ٦/تحريم(ُقوا َاْنُفَسُكْم َو َاْهِليُكْم ناَرا 

  () ميزان الحكمة. (منكر تفسير شده است

َو  )فرمود او خاندان و بستگان خود را به نماز سفارش مى: فرمايد  مى قرآن در ستايش يكى از انبيا

  () ٥٥/مريم. (آاَن َيْاُمُر َاْهَلُه ِباْلصَّلوِة َو الزَّآاة

 حضرت امام حسين عليه السالم در روز عاشورا ابتدا على اآبر را به جبهه فرستاد و بعد جوانان 

. اى بيان فرموده است م در رساله حقوق، براى فرزندان حق ويژهامام سجاد عليه السال. ديگر را

  ِاّنا ُآّنا َقْبُل فى )قرآن از آسانى آه نسبت به خاندان خود سوز و گدازى دارند، ستايش آرده است

  () ٢٦/طور. (َاْهِلنا ُمْشِفِقين

ان به سراغ ديگران نرود، زيرا گاهى اند، انس  البته، اين بدان معنا نيست آه تا بستگان اصالح نشده

ِانَُّه   (نمونه آن، پسر نوح. پذيرند همسر و فرزند قابلّيت هدايت ندارند، ولى ديگران حرف حق را مى

 . و همسر لوط است () ٤٦/هود. (َلْيَس ِمْن َاْهِلك

. هاى در آنار هم نيست  اصالح خانواده، زيربناى اصالح جامعه است؛ زيرا جامعه چيزى جز خانواده

َو َاْنِذْر  )شود آه بستگان نزديكش را هشدار دهد پيامبر اسالم نيز در ابتداى بعثت مأمور مى

  () ٢١٤/شعراء. (َعِشيَرَتَك ْاَالْقَرِبين

 بخش مهمى از توفيق مردان بزرگ، مرهون همفكرى و همكارى و هميارى همسر و بستگان 

من  )نشانه سعادت است اگر آسى فرزندش بازو و همكار او باشد: خوانيم  مىدر روايات. آنهاست

  () ٢ ، ص٦ فروع آافى، ج. (سعادة الرجل ان يكون له ولد يستعين بهم

آسانى آه به فكر نسل صالحى هستند، . شود  البته، اصالح نسل با امر و نهى به تنهايى نمى

و سپس در تهيه لقمه حالل و انتخاب استاد گامهاى عميق و زيربنايى بايد از ابتدا در انتخاب همسر 

 . بردارند

آيا . زنند ام در بازار، مردان نامحرم به زنان شما تنه مى شنيده:  امير المومنين عليه السالم فرمود

ين در حديث به چن )دهد آنيد؟ خداوند لعنت آند آسى را آه از خود غيرت نشان نمى حيا نمى

  () ٢٤٩، ص ١٠٠ بحار، ج. (داده شده است» ديوث«مردى لقب 

  

 از نسل نو ؛  -٣ 



اين .  در امر به معروف و نهى از منكر، اگر به سراغ نسل نو برويم، توفيق بيشترى خواهيم داشت

د نمونه از اينك ما به چن. حقيقت نياز به تجربه ندارد و آيات و روايات رسيده معصومين گوياى آن است

 : آنيم آن اشاره مى

.  ِاالَّ ُذرِّيٌَّة ِمْن َقْوِمه َفما آَمَن ِلُموَسى )در زمان فرعون، تنها نسل نو به حضرت موسى گرويدند . ١ 

  () ٨٣/يونس(

بحار، . (نناافسد شّبا )ناراحتى آفار از پيامبر اسالم اين بود آه حضرت، جوانان را جذب آرده بود . ٢ 

  () ١٨٢، ص ١٨ج 

روح نوجوان همچون زمين خالى است و آموزش نوجوان نقش بر سنگ : فرمايد حضرت على مى . ٣ 

  ()  ٣١نهج البالغه، نامه (اّنما قلب الحرث آاالرض الخاليه  )است

راغ نسل نو برويد، زيرا آه عليك باالحداث فانهم اسرع الى الخير؛ به س: خوانيم در روايات مى . ٤ 

  )٤٤٨، ص ١١ وسايل، ج )آنند آنان زودتر از ديگران به سوى خير گرايش پيدا مى

وافقنى الشبان و خالفنى  )جوانان با من موافقت و پيران با من مخالفت آردند:  رسول خدا فرمود

  () ٢٤٨، ص ٢جوان، ج . (الشيوخ

  

 ان ؛ همسايگ -٤ 

رسول خدا صلى اهللا عليه و اله . رسد  بعد از اصالح خود و بستگان، نوبت به اصالح همسايگان مى

آنند؟ امر به معروف و نهى از  دهند؟ موعظه نمى چرا مردم همسايگان خود را آموزش نمى: فرمود

 شوند آموزش ببينند؟  آنند؟ و چرا همسايگان حاضر نمى منكر نمى

تفاوت را تحت تعقيب و عقوبت قرار  من اين همسايگان بى:  صلى اهللا عليه وآله فرمود سپس پيامبر

  )٦٨٤، ص ٣آنز العمال، ج  )خواهم داد

رنگ شدن   از آفات شهرهاى بزرگ، زندگى ماشينى و ايجاد مراآز عمومى، آمرنگ شدن و يا بى

ن به فكر يكديگر باشند، صدها مشكل يكديگر غافل از آنكه اگر همسايگا. دارى است نظام همسايه

سواد روزى نيم ساعت نزد همسايه باسواد درس بخواند، از  اگر همسايه بى. آنند را حل مى

 . مسكنها تهيه آرد توان هزاران خانه براى بى گذارند، مى اى آه دولتها براى سوادآموزى مى بودجه

 با دلسوزى يار يكديگر باشند، بسيارى از مشكالت اگر همسايگان در عزا و شادى و مسافرت!  آرى

 : به يك مثال توجه فرمائيد. شود حل مى

 در يك محّله، خانمى آه محل آارش بيمارستان يا مدرسه است، به خاطر آودآى آه دارد، بايد 

 : از جمله. مشكالتى را تحمل آند

 . بيدار آردن آودك خواب آلود در اول صبح . ١ 

 . بغل آردن آن در سرما و گرما و نگرانيهاى برف و باران . ٢ 



 . تأخيرى آه در محل آار دارد . ٣ 

 . آند اى آه صرف هزينه مهد آودك مى بودجه . ٤ 

اى باشند آه   در حالى آه همسايگى همين خانم ممكن است خانمهاى بزرگسال و بى بچه

. ادر بتواند با خيال راحت و سر وقت به بيمارستان برودحاضرند آودك همسايه را نگهدارى آنند، تا م

همين برآات در . و مريضى را از مرگ نجات دهد؛ يا به مدرسه برود و بدون نگرانى درس بهترى دهد

آيد تا  براى مثال، پزشكى آه هر هفته يك ساعت به مسجد محله مى. ساير شغلها نيز هست

دهد؛  اين پزشك با اين حرآت خود، به مسجد رونق مى. مريضهاى آم درآمد محّله را درمان آند

در اين صورت، اگر . آند آند، محبوبيت پيدا مى آند؛ به فقرا آمك مى روحيه مردمى خود را تقويت مى

دهند و اگر سفرى داشت، خانه او را  پزشك هم آارى داشت، مردم با جان و دل برايش انجام مى

 . آنند حفاظت مى

ريزى صحيح و با در نظر گرفتن مرآزيت مسجد انجام شود، لّذت  براى خدا و با برنامه اين روابط اگر 

 . بخش است و آام همه را از شيرينى پر خواهد آرد

با امانت دادن آتاب، فشار خريد . با آمك روحانى شخص ناآشنايى به دين پيدا نخواهد شد!  آرى

يار گذاشتن منازل بزرگ و وسائل الزم، اجاره تاالر با در اخت. آتاب از دوش مردم برداشته خواهد شد

حيف آه ما به خاطر آنار گذاشتن بعضى . و ظروف براى امر خير از دوش مردم برداشته خواهد شد

وزير بهدارى جمهورى . آنيم از دستورات اسالم، ميلياردها پول و ميليونها ساعت عمر را تلف مى

 حق در مورد شير مادر و توجه دادن مادران شيرده به ما با تبليغ صحيح و به: گفت اسالمى مى

ايم صدها ميليون دالر در خريد  روايات و سفارشهاى اسالم نسبت به اهميت شير مادر، توانسته

جويى آنيم و در توسعه بيمارستانهاى مجّهز در نقاط محروم،  شير خشك از آشورهاى بيگانه صرفه

 . گامهاى مهمى برداريم

  

  

  

  

  

  

  آنجا آه حكومت بايد قيام آند 

  

ها؛ اما گاهى منكرات در سطح  اى را قبيله  منكرات فردى را افراد نهى مى آنند و منكرات قبيله

براى مثال، حكومتى بر . وسيعى مطرح است آه جز با حرآت دولت، امكان نهى از آن نيست



در اينجا، اگر اصالح و . گيرد  و مردم باال مىو شعله جنگ در ميان حكومت. آند مردمى تجاوز مى

اگر . موعظه و نامه و تذآر آارساز شود، بايد آشورهاى اسالمى به پا خيزند و دست به اصالح بزنند

اين سرآوب . متجاوز تن به اصالح و معروف نداد، بر او بشورند و با قيام مسلحانه او را سرآوب آنند

آه متجاوز، به امر خدا برگردد و به حرآتهاى دفعى و سطحى و بايد بقدرى محكم و طوالنى باشد 

َو ِان طاِئَفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَاْصِلُحوا َبْيَنُهما َفِاْن َبَغْت ِاْحَديُهما عَلَى  )ايذائى بسنده نكنند

  () ٩/حجرات. ( اللَّه َاْمِر ء ِالى  َتِفى  َحّتى  َتْبِغى  َفقاِتلُوا الَِّتى ْاُالْخَرى

 وظيفه حكومت تنها در اين موارد نيست؛ بلكه بايد از آمرين به معروف و ناهيان از منكر آه طبق 

دهند، حمايت آرد؛ زيرا اگر خالفكار بداند آه دولت حامى امر به معروف  وظيفه فردى نيز تذآر مى

 . دارد آنندگان است، زودتر و بهتر دست از خالف بر مى

 همكارى دولت و مردم هميشه آارساز بوده است و هيچ يك به تنهايى توفيق آامل را به دست 

لذا براى اجراى احكام نورانى اسالم بايد حكومت اسالمى در آار باشد؛ وگرنه . نخواهند آورد

اى واليت فقيه يك ضرورت بر! آرى. بسيارى از احكام آه نياز به قدرت دارد، به زمين خواهد ماند

 . اجراى احكام الهى است

  

  

  سالم سازى محيط 

 از جمله مواردى آه در انجام معروف و رها آردن منكرات نقش مهمى دارد، وظيفه دولت، 

محيط و جامعه در گرايشهاى فكرى و . شهردارى، سازمانها و ارگانها در سالمسازى محيط است

 : ز قرآن را نقل آنيم نمونه هايى ا. آند اخالقى افراد اثر مى

همين آه با معجزه موسى عليه السالم از رود نيل «: خوانيم در تاريخ بنى اسرائيل مى . ١ 

فورًا تحت تأثير قرار گرفتند و از موسى خواستند آه حضرت . گذشتند، گروهى بت پرست را ديدند

 َاْصناٍم َلُهْم قاُلوا يا   َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعلى ا َعلىَاَتْو (».براى آنان بت قرار دهد تا آنها ِگرَدش عبادت آنند

  () ١٣٨اعراف . ( اْجَعْل َلنا ِالَهًا َآما َلُهْم آِلَهة ُموَسى

 . شود؛ لذا بايد جامعه را پاآسازى آرد  اگر در جامعه بت باشد، بت پرست هم پيدا مى

زنم و خاآسترش را  له طاليى تو را آتش مىبه خدا سوگند آه گوسا«: موسى به سامرى گفت . ٢ 

  () ٩٧/طه. (ُثمَّ َلَنْنِسَفنَُّه ِفى اْلَيمِّ َنْسَفًا (».ريزيم به دريا مى

سپس . ها را شكست حضرت ابراهيم يك تنه تبرى به دست گرفت، وارد بتكده شد و همه بت . ٣ 

  () ٥٨انبيا ( ُجذاَذًا َفَجَعَلُهْم )تبر را به گردن بت بزرگ آويخت

ماجراى مسجد ضرار ؛ منافقان در مدينه با وجود مسجد پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله، مسجد  . ٤ 

ديگرى ساختند تا در سايه نام مسجد، نيروهاى خود را تمرآز دهند و با دشمنان خارجى ارتباط 



 از پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله آنها براى به رسميت شناخته شدن مسجدشان. برقرار آنند

حضرت آه در آستانه جنگ تبوك . دعوت آردند به امامت خويش، نماز جماعتى در آنجا برگزار آند

پس از آنكه رفتند و برگشتند، مردم را براى خراب آردن مسجدى آه . بودند، پاسخ مثبتى ندادند

  .  قرآن به اشاره ذآر شده استاز اين ماجرا در. مرآز تجمع منافقين بود، بسيج آردند

توان چنين نتيجه گرفت آه براى اجراى نهى از منكر بايد  اى آه از قرآن نقل آردم، مى  از چهار نمونه

ابتدا، مراآز و انسانهاى فتنه خيز را از جامعه حذف آرد؛ زيرا بدون محو آردن آنها، نهى از منكر، 

نظام و حكومتى آه بنا دارد امر به معروف و نهى از منكر را . هاست مبارزه با معلول و رها آردن علت

 : احيا آند، بايد براى سالمسازى محيط گامهايى بردارد؛ از جمله

 . تبليغ در مورد ازدواج آسان و دادن وام ازدواج به جوانها -١ 

بيمارستانها و تفكيك مراآز دختر و پسر در همه مقاطع تحصيلى، پارك ها، مكانهاى عمومى،  -٢ 

؛ تا زنان بتوانند با لباس ساده مشغول به آار شوند و )تا آنجا آه امكان دارد(حتى مراآز خدماتى 

 . مردان نيز مزاحمتى نداشته باشند

جلوگيرى از توليد فيلمها، نوارها، آتابهايى آه در آنها زمينه هاى انحراف و فساد و ابتذال زياد  -٣ 

 از شرآت ها، بوتيك ها و مؤسسات منحرف و يا جلوگيرى از ارائه است؛ بخصوص بستن بعضى

 ... لباسها و 

دقت در گزينش افراد تا مهره هاى وابسته و فتنه گر، ميدانى براى رشد افكار خود نداشته  -٤ 

بخشى از اين اقدامات بحمداهللا در سايه جمهورى اسالمى انجام شده و اميد است آه . باشند

 . آامل شود

از آنجا آه حيا مانع بسيارى از گناهان و نداشتن حيا زمينه ساز انواع منكرات است، مسؤوالن  - ٥ 

 . نظام بايد اصل حيا را در تار و پود جامعه مراعات آنند تا ميدانى براى رشد خالفكاران پيدا نشود

ى حيا را از دست  از جمله، دولت اجازه ساختن ساختمان هايى را آه ساآنان آن به طور طبيع

در ساختمان هايى آه فرد در درون خانه خود همه جاى خانه ! آرى. دهند، به آسى ندهد مى

 . بيند، حيايى نمى ماند همسايه را مى

ها، آزمايشگاهها،  توجه به زمانبندى براى ورود و خروج دختران و پسران در بازديد از موزه -٦ 

 . خواهند مديريت آنان بر اساس تقوا باشد انى است آه مىنمايشگاهها؛ يكى از اصول مديريت آس

برنامه ريزى براى پر آردن ايام فراغت جوانان، يكى ديگر از مسائلى است آه در سالمسازى  -٧ 

 . محيط و ترك منكر نقش دارد

توان طورى طراحى آرد آه ضمن سادگى و سبكى، آوتاه نباشد، در اينجا  لباس شنا را مى - ٨ 

 : آنم ديثى را نقل مىح



شخصى .  امام حسن و امام حسين عليه السالم آودآانى بودند آه با شلوار بلند وارد فرات شدند

 »  .لباس شما خراب شد«: به آن دو عزيز گفت

فساد  (».خراب شدن شلوار بهتر از خراب شدن دين و حيا است«:  اين دو عزيز در پاسخ او فرمودند

  () ٣٢٠، ص ٤٣بحار . ( احب الينا من فساد الديناالزارين

اسالم براى سالمسازى محيط، هنرهاى دستى، تربيت آودآان، و مديريت داخلى را به زن  -٩ 

سپرده است و تا حد امكان با سپردن آارهاى مفيد در محل آرام خانه، زن را ازخارج شدن بدون دليل 

البته، هر آجا آه نياز باشد،به زن اجازه خروج داده است؛ . و دور از چشم شوهر نهى فرموده است

 . از جمله رفتن به مكه بدون شوهر

آند، رها شدن، ولگردى، بى هدفى است؛ وگرنه اسالم به زن اجازه   آنچه محيط را فاسد مى

راهپيمايى، شرآت در انتخابات، داشتن استقالل اقتصادى و سياسى، شرآت در عاليترين آنگره 

قرآن به آشنايى با تاريخ .  علمى، نوشتن انواع مقاالت تخصصى و تربيتى و علمى را داده استهاى

در قرآن همان گونه آه  )زنان نمونه همچون آشنايى با تاريخ مردان نمونه سفارش آرده است

فى واذآر «: خوانيم ؛ همچنين»واذآر فى الكتاب ابراهيم، واذآر فى الكتاب موسى«: خوانيم مى

تواند الگو و اسوه باشد، قرآن، همسر فرعون را الگو و نمونه  ؛ همان گونه آه مرد مى»الكتاب مريم

  )تاريخ بشر قرار داده است

 قرآن همان طور آه از بعضى از مردان نام برده، ستايش آرده و آنان را الگوى ديگران قرار داده 

قرآن با الگو قرار . ن در طول تاريخ قرار داده استاست، همسر فرعون را هم الگوى همه اهل ايما

تواند بر خالف انحرافات  دادن زن فرعون به دنيا ثابت آرد آه زن تحت تأثير مرد نيست؛ بلكه مى

زن با اينكه در خانه شوهر و سر سفره اوست، اما نياز . شوهر، استقالل فكرى داشته باشد

انسان . آند خورد، ولى عليه او قيام مى فرعون را مىنان . گذارد اقتصادى در شخصيت او اثر نمى

تواند جبر محيط و اقتصاد و فشار سياسى را از بين ببرد؛ حتى اگر در خانه فرعون باشد؛ ولى با  مى

همه اين مطالب، هر چه اختالط زن و مرد آمتر باشد، محيط به سالمت نزديكتر و ميدان براى رشد 

 . منكرات تنگتر است

ع موانع ؛ متأسفانه براى انجام معروف ها آن قدر موانع سر راه است آه انجام معروف را دف -١٠ 

 : به چند مثال توجه فرماييد. آند براى عموم مردم مشكل و گاهى غير ممكن مى

اى جز  اگر در ايام امتحانات نسل نو، فيلمهاى پر جاذبه فكر آنان را به خود جلب آند، نتيجه)  الف 

در اينجا، فيلمها مانع از انجام معروف و تحصيل است آه دولت . امتحانات نخواهد داشتشكست در 

 . بايد با برنامه ريزى زمانبندى صحيح، زمينه مناسب را فراهم آند

اگر شروط ازدواج را بقدرى باال ببريم آه جوانان نتوانند داماد شوند، اين شرطها مانع معروف )  ب 

 . از وظايف حكومت استخواهد بود و اين نيز 



اگر هنگام نماز اول وقت، اساتيد برنامه درسى داشته باشند؛ سرويسهاى آشپزخانه غذا )  ج 

بدهند؛ تلويزيون فيلم نشان بدهد؛ مشترى به فروشنده مراجعه آند؛ به طور قطع همه اين برنامه 

 . مانعى باشند) نماز(توانند براى بزرگترين معروف ها  ها مى

اگر لباسهاى مبتذل فراوان و ارزان، ولى لباسهاى غير مبتذل گران يا ناياب باشد، مانع معروف )   د

 . است

 . از موانع هستند... بسيارى از قوانين دست و پاگير، آاغذ بازى ادارات و )  ه 

 معروف اگر از ادامه تحصيل دخترى آه عروسى آرده است، در دبيرستان جلوگيرى آنيم، مانع)  و 

 . شده ايم

رساند، بازداشت آنيم، مانع معروف  اى را از خيابان به بيمارستان مى اى آه افتاده اگر راننده)  ز 

 . ايم شده

هاى مفيد به خارج از آشور آرايه سنگينى مقرر آنيم، مانع معروف  اگر براى صدور آتاب)  ح 

 . ايم شده

 آنيم، طورى آه از ما بترسند و به جاى حقيقت، دروغ بگويند، اگر بى دليل به زير دستان اخم)  ط 

 . ايم مانع معروف شده

 . ايم اى به مسجد نيايند، مانع معروف شده اگر به خاطر طوالنى شدن زمان نماز جماعت، عده)  ى 

گيرى، تأخير  ، واماگر با توقعات نابجا جلو ازدواج عروس و دامادى را بگيريم و يا آنها را به رياآارى)  ك 

چون فالنى در فاميل از دنيا رفته است، مراسم عروسى بايد تا : در ازدواج واداريم نظير آنكه بگوييم

 . فالن زمان به عقب افتد همه مانع معروف هستند

  

  

  

  

  

  

  تدابير عملى براى امر به معروف و نهى از منكر 

  

بسيارى از آارها سرعت بخشيده است و انسانها معموًال وقت زيادى  زندگى ماشينى و برقى به 

به . آيد براى ايام فراغت اگر تدابير صحيحى انديشيده نشود، زمينه خالفكارى زيادى پيش مى. دارند

 : چند تدبير خوب و سازنده توجه بفرماييد

 ايجاد نمايشگاههاى علمى و هنرى و صنعتى و بازديدهاى سازنده؛  . ١ 



 ايجاد مسابقات ورزشى و علمى؛  . ٢ 

 ؛ ... مقاله نويسى و   ايجاد تنوع در آموزشهاى زبان، آامپيوتر، شنا، خوشنويسى،  . ٣ 

ايجاد آارگاههايى آه در آن بتوان از نيروهاى پاره وقت استفاده توليدى آرد و سودى به افراد  . ٤ 

 رساند؛ 

 ها؛   مختلف سطوح متنوع و توسعه دادن آتابخانهتوليد آتاب براى سنين . ٥ 

 ؛ ... رونق دادن به مساجد از جهت برگزارى برنامه هاى مفيد، نماز به وقت تأمين نظافت و  . ٦ 

 پخش فيلمهاى مفيد؛  . ٧ 

 ؛ »هر فرد يك هنر و يك شغل بازويى«: هنر آموزى و تبليغ اين شعار آه . ٨ 

 فرهنگ قصه؛ توسعه دادن  . ٩ 

تلخيص آتاب هاى مفصل و روان نويسى آنها، چاپ آنها در انواع قطعها و آاغذها با نرخهاى  . ١٠ 

 متفاوت؛ 

 آشنايى با مفاخر؛ بخصوص نسل هر منطقه با رجال همان منطقه؛  . ١١ 

 شرآت و تماشاى مانورهاى رزمى؛  . ١٢ 

رين، عمومى ترين و ارزان ترين ورزش است و بدون وسيله براى تبليغ در مورد پياده روى آه بهت . ١٣ 

 . هر آس و در هر جايى امكان دارد

تواند براى فرزندان  اى مى براى تدابير عملى، هر وزارتخانه. توانيد نظرياتى اضافه آنيد  شما هم مى

ائل شرعى و قانونى، به اى در نظر بگيرد و از امكانات وزارتخانه با توجه به مس آارمندان خود بودجه

 . ريزى آند منظور پر آردن ايام فراغت فرزندان پرسنل خود برنامه

جكومت وظيفه دارد .  وظايف حكومت در امر به معروف و نهى از منكر مخصوص به چند نمونه نيست

 . هاى سياسى اجتماعى را احيا و از منكرات اقتصادى اجتماعى جلوگيرى آند معروف

 : هايى نيز توجه فرماييد  ه به نمون

 آنترل نرخها و جلوگيرى از هرج و مرج بازار؛  - 

 هاى آاذب آه وسيله اى براى گران شدن جنس است؛  جلوگيرى از واسطه - 

 . شود نظارت بر قراردادها و جلوگيرى از سوء استفاده هايى آه در تنظيم اسناد قراردادها مى - 

ادالنه، حفظ بيت المال و شناسايى امين ترين افراد براى سپردن بيت المال به دقت در توزيع ع - 

 . آنها

 . شود رود واسراف مى نظارت آامل بر پخت نان آه اگر نباشد، بخش مهمى از نانها هدر مى - 

 . استفاده بهينه از منابع طبيعى - 

ن ساده براى بهتر نتيجه گرفتن از منابع ايجاد شغل مفيد براى بيكاران و آموزش دادن آارگرا - 

 . طبيعى و فنى؛ زيرا اشتغال، بزرگترين معروف و بيكارى زمينه انواع منكرات است



آماده آردن و در اختيار گذاشتن وسيله رفت و برگشت براى رفتن عموم مردم به مكانهايى آه  - 

 . رشد مردم در آنهاست

 . به نام افرادى آه بايد نامشان در تاريخ زنده بماندنامگذارى ميادين و خيابانها  - 

 . جلوگيرى از گداهاى تن پرور - 

 . ايجاد محل مناسب براى اقامه نماز در تمام مراآز پر جمعيت - 

 . پخش صداى اذان از تمام مراآز دولتى - 

 بر حسن اجراى امور، توجه برگزارى جلسات پند و موعظه براى آارمندان، هشدار، و نظارت آامل - 

هاى منفى و غرورهاى بى محتوا و يا  به حاالت روحى، جلوگيرى از آمارهاى خالف، رقابت

 . باندبازيهاى مخرب

تحقير و تضعيف افراد خالفكار و ترويج افكار و عادات سالم، باال بردن سطح آگاهى عمومى از  - 

 . طرق مختلف

 دادن به تمام تالشها، طرحها و پروژه هاى عمرانى، درمانى و جهت الهى، معنوى و فرهنگى - 

 . خدماتى و غافل نشدن از اصول و ارزشها

 . قطع آردن دست ظالمان و متجاوزان به آب و خاك و ناموس و مال مردم و برخورد شديد با آنها - 

گونه توطئه سياسى يا سوء قرار دادن عيون و بازرسين در تار و پود نظام، براى جلوگيرى از هر  - 

 . قصد ها

شرآت مسؤوالن بلند مرتبه در صف اول جماعات، خود از وظايف مسؤوالن حكومتى است آه خود  - 

 . وسيله احياى معروف است

 . نصب تابلوهاى زيبا همراه با تذآرات آوتاه و مفيد در جاى جاى آشور - 

 . افراد فاسدتشويق افراد و عناصر برجسته و تنبيه  - 

 . سپردن پست هاى حساس به مؤمنان آاردان و عزل عناصر نااهل - 

 . توان به عنوان وظايف دولت ذآر آرد  و صدها نمونه ديگر آه مى

  

  

  گروههاى ويژه 

هايى،   گرچه امر به معروف و نهى از منكر بر همه مردان و زنان مؤمن واجب است، ولى از گروه

 . شتر خواسته شده استبي

 انبياء ؛  -١ 

. َو ْاُمْر ِباْلُعْرِف َو اْعِرْض َعِن اْلجاِهِلين ) از جمله وظايف انبيا، امر به معروف و نهى از منكر است

  () ١٩٩/اعراف(



ْعُروِف َو َيْنهاُهْم  قرآن اولين وظيفه انبيا را امر به معروف و نهى از منكر دانسته است؛ َيْأُمرُهم ِباْلَم

بعد، مسائل ديگر را بيان آرده است؛ چون اولين معروف، يكتاپرستى و  ( ١٥٧/ اعراف   (َعِن اْلُمْنَكر

  ( ٣٦/ نحل  )پرستى است؛ َاِن اْعُبُدوا اللََّه َو اْجَتِنُبوا اّلطاُغوت اولين منكر، طاغوت

 ائمه معصومين ؛  -٢ 

! گفت به طرف عراق نرويد حسين عليه السالم در برابر سخنان برادرش محمد حنفيه آه مى امام 

 )خواهم امر به معروف و نهى از منكر آنم تا به روش جدم رسول خدا عمل آرده باشم مى: فرمود

  () ٣٣٩ ، ص٤٤ بحار، ج... (اريد ان آمر بالمعروف و نهى عن المنكر و اسير بسيرة جدى 

 علما و دانشمندان ؛  -٣ 

َلوال َيْنهاُهُم   (دارند؟ خوارى و حرام گويى باز نمى چرا علما؛ مردم را از حرام: فرمايد  قرآن مى

  () ٦٣/مائده. (اْلرَّباِنيُّوَن َو ْاَالْحباُر َعْن َقْوِلِهُم ْاِالْثَم َو َاْآِلِهُم اْلسُّْحت

آردند و علما  دليل هالآت اقوام، قبل اين بود آه گروهى گناه مى: د حضرت على عليه السالم فرمو

  )..نهج البالغه  )ساآت بودند؛ و لم ينههم الربانيون و االحبار

َفَلوال آاَن ِمَن   (دارند؟ چرا خردمندان و برجستگان جامعه، مردم را از فساد باز نمى: فرمايد   قرآن مى

  () ١١٦/هود. (ْن َقْبِلُكْم ُاوُلوا َبِقّيٍة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفساداْلُقُروَن ِم

خداوند از علما خواست آه در برابر پرخورى :  حضرت على عليه السالم در سخنرانى خود فرمود

  ( ٣نهج البالغه، خطبه  )ظالم و گرسنگى مظلوم غيرت به خرج دهند

دا شد، بر دانشمندان واجب است آه علم خود را اظهار آنند، و گرنه پي) و منكرى( هرگاه بدعت 

 . لعنت خدا بر آنان باد

خداوند، افراد سفيه را به خاطر گناه و افراد عاقل و دانا را به خاطر ترك : فرمايد   امير مؤمنان مى

آوب المعاصى و العلماء، لعن اهللا السفها؛ لر... صحى صالح  (!نهى از منكر، از رحمت خود دور آند

  () ١٩٢/ نهج البالغه . (لترك الّتناهى

 مسؤوالن حكومتى ؛  -٤ 

نشانه جكومت صالحان و آسانى آه قدرت و امكانات به آنان داديم آن است آه : فرمايد   قرآن مى

َالَّذيَن ِاْن  )آنند پردازند و امر به معروف و نهى از منكر مى آنند، زآات مى در زمين ، اقامه نماز مى

  () ٤١/ حج . (ْاَالْرِض َاقاُمواالَّصلوَة َو اَتوا الزَّآوَة َو َاَمُروا ِباْلَمْعُروف َمكَّّناُهْم ِفى

بايد بطور مستقيم و با . حكومت اسالمى بايد از هر گونه حمايت از آمران به معروف دريغ نكند!  آرى

تى و فرهنگى و هنرى و اقتصادى و نظامى جلو منكرات را بگيرد و در دست داشتن امكانات تبليغا

 . خيز را حذف آند مراآز فحشا را ببندد؛ به حساب مفسدين برسد و مقررات گناه

  

 والدين ؛  - ٥ 



خود و اهل خود را از آتش دوزخى آه آتش گيران آن انسان و سنگ است، حفظ : فرمايد   قرآن مى

  () ٦/ تحريم . (ا َاْنُفَسُكْم َو َاْهِليُكْم ناَرًا َوُقوُدَها اّلناُس َو اْلِحجاَرةُقو (!آنيد

 چگونه آنان را از آتش حفظ آنيم ؟  : السالم سؤال شد   از امام عليه

، تفسير على ابن ابراهيم، ذيل ٧٤، ص ٩٧بحار  (!آنان را امر به معروف و نهى از منكر آن:  فرمود 

  (آيه فوق 

 بزرگان جامعه ؛  -٦ 

حتمًا بزرگان و پيرمردان و قدرتمندان شما : اى به ياران خود نوشت  السالم در نامه  امام صادق عليه

اى ندارند،  نسبت به جاهالن رياست طلب از خود عطوفتى نشان دهند و دست آسانى را آه تجربه

، به نقل از ١٥٨، ص ٨فروع آافى، جلد  ) خواهد رسيدبگيرند؛ و گرنه نفرين و لعنت به همه آنان

  )ميزان الحكمة

به طور قطع، گناه نابخردان شما بر عهده : السالم به يكى از ياران خود فرمود   امام صادق عليه

رسد و ما  آند آه به خاطر آن به ما آزار مى چرا وقتى يكى از شما آار خالفى مى. علماى شماست

دهيد و  رويد و با نرمى او را مخاطب قرار نمى آند، به سراغش نمى در پيش مردم معيوب مىرا 

دهد و ما را در جامعه تحقير  سرايى خود ادامه مى آنيد؟ و او همچنان به ياوه اش نمى موعظه

 . مانيد آند و شما هم ساآت مى مى

 » .آنند وى نمىپذيرند و از ما پير مردم حرف ما را نمى«:  يار امام گفت 

اگر شما گفتيد و آنان گوش ندادند، وظيفه ديگرى داريد و آن اين است آه با آنان قطع «:  امام فرمود 

فقد ... . ليحملن ذنوب سفهائكم على علماءآم  (»!رابطه آنيد و در مجالسشان شرآت نكنيد

 عن الرجل منكم ما تكرهونه مما اذا بلغكم... السالم نعم  دخلنى من ذالك امر عظيم فقال عليه

فقلت له اذًا . يدخل به علينا االذى و العيب عندالناس ان تأتوه فتؤ نبوه و تغظوه ونقولوله قوال بليغا

پس،  () ٢٢، ص ٢بحار، جلد . (اليقبل منا و ال يطيعنا ؟ قال فاذًا فاهجروه عند ذلك و اجتنبوا مجالسته

گاليه امام در . اگر نپذيرفتند، متارآه است. ها و موعظه استوظيفه اول علما، رفتن به سراغ سف

 آنند؟  اين بود آه چرا علما به مرحله اول وظيفه خود عمل نمى

 : خوانيم   در حديث مى

 » !فالن منطقه را به خاطر جناياتى آه دارند، هالك آن«:  خداوند به جبرئيل وحى آرد 

 » !او را نيز هالك آن«: را درخواست آرد؛ ولى خطاب رسيد جبرئيل از خداوند عفو يك زاهد 

من به او امكانات دادم و او را بر مردم قدرت «: خداوند فرمود . پرسد  جبرئيل علت هالك عابد را مى

مكّنت له و  )دادم؛ ولى او در راه امر به معروف و نهى از منكر از امكانات و قدرت خود استفاده نكرد

  () ٤٠٦، ص ١١وسائل ، ج . ( فهو ال يأمر بالمعروف و و ال ينهى عن المنكراقدرته



اى نيز الزم است تا با   گرچه امر به معروف و نهى از منكر وظيفه عمومى است، اّما گروه ويژه

 . داشتن امكانات و قدرت به اين وظيفه عمل، و از عموم مردم نيز حمايت آند

آل عمران   (»َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُامٌَّة َيْدُعون ِالَى اْلَخْيِر َو َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف«: خوانيم   در سوره آل عمران مى

درست مانند ماشينى . ؛ از شما مسلمانان، گروهى بايد باشند آه به اين وظيفه عمل آنند( ١٠٤، 

راغ زدن به او بفهمانند آه رود، هم وظيفه همه ماشينهاست آه از طريق بوق و چ آه خالف مى

 . روى و هم وظيفه پليس است آه با هشدار و جريمه و قدرت راننده را تنبيه آند خالف مى

  

  

  

  مراحل امر به معروف و نهى از منكر 

 :  امر به معروف و نهى از منكر چند مرحله دارد 

خود متنفر باشد و آارهاى خوب را تشويق و مرحله قلبى آه هر مسلمانى از آار خالف در دل  -١ 

 . اين حمايت قلبى در هر شرايطى الزم است. حمايت آند

 . مرحله گفتارى آه وظيفه عموم مردم و در شرايط عادى است -٢ 

 : خوانيم   سوره حج مى٤١مرحله برخورد انقالبى آه در آيه  -٣ 

حج ،   (»ْرِض َاقاُمواالصَّلوَة َو اَتوا الزَّآوَة َو َاَمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهوا َعِن اْلُمْنَكرَالَِّذيَن ِاْن َمكَّّناُهْم ِفى ْاَال  «

٤١ )  

پردازند و امر به  دارند، زآات مى  مؤمنان همين آه در زمين قدرت به دست گرفتند، نماز به پا مى

 . آنند معروف و نهى از منكر مى

 ). ْاَالْرض َمكَّّناُهْم ِفى(مر و نهى همراه با قدرت و امكانات است  در اين آيه، ا

  

  

  

  

  

  

  

 ها   اهميت شيوه

  



اش نيز معروف  آند، بايد شيوه هر آسى امر بمعروف مى«:  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله فرمود

  () ٥٥٢٣/شماره(وف آنزالعمال حديث من امر بالمعروف فليكن امره ذالك بمعر  )»باشد

همان گونه آه يك دردسر ممكن . زند، ممكن است به دليلى باشد  هر گناهى آه از فردى سر مى

امكان دارد آه اين عمل او . است از چند ريشه سرچشمه بگيرد؛ براى مثال، خانمى بدحجاب است

 : داليلى داشته باشد؛ از جمله 

 . آند آه عيبى ندارد داند و فكر مى  نمىمسأله حجاب را -١ 

 . داند بندوبارى را نمى فلسفه حجاب و آثار شوم بى -٢ 

 . خواهد خود را مطرح آند آمبودى دارد آه مى -٣ 

 . آند طبق هوى و هوس و ميل عمل مى -٤ 

 . خواهد از ساير بدحجابها عقب نماند مى - ٥ 

 . نش بدحجابندمادر و خواهر و دوستا -٦ 

 . خواهد با نظامى آه طرفدار حجاب است، مخالفت آند مى -٧ 

 . تبليغات سوء در او اثر گذاشته است - ٨ 

 . حجابى، رمز ترقى و روشنفكرى است آند بى فكر مى -٩ 

 . خواهد با ديگران فرقى داشته باشد مى -١٠ 

آسانى آه . زند اى به آسى نمى  است و لطمهاى آند آه بدحجابى گناه ساده فكر مى -١١ 

ها را بررسى آنند و براى هر يك نسخه  خواهند منكر بدحجابى را نهى آنند، بايد همه اين ريشه مى

 . خاصى بنويسند

شود آه نهى از منكر عالوه بر وظيفه عمومى، يك آار تخصصى است و نياز به   در اينجا، معلوم مى

آمرين به معروف و ناهيان از منكر بايد از .  اجتماعى، تبليغى و هنرى داردآارشناسى علمى، روانى،

آنيم آه گاهى نهى از  اگر مشاهده مى. دانشمندان، متفكران، مصلحان و دلسوزان جامعه باشند

هاى واحد براى دردهاى  اثر است، گناه را تنها به گردن خالفكار نيندازيم؛ زيرا گاهى شيوه منكرها بى

 . ثل نسخه واحد براى مرضهاى گوناگون است و شفابخش نخواهد بودمتنوع، م

 :  بد نيست درباره تنوع در برخورد نيز حديث جالبى نقل آنم

. ها وارد شويد راهه به خانه نيكى در اين نيست آه از بى: فرمايد  مى١٨٩ قرآن در سوره بقره، آيه 

 .  و راه آن وارد شويدها  و در اين است آه از در خانه نيكى در تقوى

ها وارد  در حال احرام در سفر حج از پشت خانه:  اين آيه ضمن اينكه اين عقيده خرافى را آه

گويد آه هرآارى راهى دارد؛ زمانى دارد؛ مكانى دارد؛ رهبرى دارد؛  آند، نيز مى شوند را رد مى مى

 : اآنون برويم به سراغ روايات جالب. اى دارد و در انجام آارها بايد شرايط را در نظر گرفت شيوه



ها را از راهش وارد شويد؛ يعنى هر آارى  خانه: فرمايد امام باقر عليه السالم در ذيل اين آيه مى -١ 

اى  براى هر منكرى، شيوه. اى خاص الزم است براى هر دردى، نسخه! (را از راهش انجام دهيد

 ). اى الزم است مخصوص و برخورد ويژه

هر آسى آارى را از شيوه خودش وارد شود، لغزشى پيدا : امام رضا عليه السالم فرمود -٢ 

من طلب االمر من  )ها او را خوار نخواهد آرد ها و شيطنت نخواهد آرد و اگر لغزشى رخ دهد، حيله

)  ٤٠ و ٣٨ة صفحه  ؛ نقل از الدّرة الباهر٣٤٩، صفحه ١الحياة . (وجهه لم يزّل فان زّل لم تخذله الحيلة

)  

هاى ناشناخته آار او را در انجام  آسى آه راه آار را نداند، ريشه: امام جواد عليه السالم فرمود -٣ 

  )من لم يعرف الموارد اعتيه المصادر )فلج خواهد آرد

در هر مكانى و  نتيجه اين روايات در بحث ما آن است آه براى هر معروف و منكرى، از هر شخصى 

 . اى خاص الزم است آه اگر مراعات نشود، امكان دارد اثر منفى دهد هر زمانى، شيوه

براى . هاى زيادى باشد اى است، امكان دارد براى يك آار شيوه  همان گونه آه براى هر آارى شيوه

به مردم و انفاق مثال، يكى از معروفهايى آه در قرآن و روايات روى آن تأآيد فراوانى شده، آمك 

هاى متعددى به آاربرده است؛ از  قرآن براى اينكه اين معروف را در مردم احيا آند، شيوه. است

 : جمله

 جاِعٌل  ِاّنى )و تو انسان و جانشين خدايى () ٧٧/نساء. (َمتاُع الدُّْنيا َقِليل  (دنيا آم است -١ 

 () ٢٨/توبه. (َاَرِضيُتْم ِباْلَحيوِة الدُّْنيا )حيف است آه تو اسير دنيا شوى ( )٣٠/بقره. (ْاَالْرِض َخِليَفه ِفى

در اين شيوه، قرآن با معرفى جايگاه انسان آه خليفه خداست و جايگاه دنيا آه متاع قليل است، 

 . آنند انسان را آماده انفاق مى

حّصنوا  )آنى بنابراين، ضرر نمى. و بيمه خواهد شداگر مالى را در راه خدا بدهى، ساير اموال ت -٢ 

  (.  اموالكم بالزآاة

اگر به فقرا آمك نكنى، اموال تو نابود خواهد شد؛ زيرا آه فقرا يا يورش محرومان مالكيت تو را  -٣ 

ته آيه در مورد تامين الب). (١٩٥ بقره.(و ال تلقوا بايديكم الى التهلكه... انفقوا  )متزلزل خواهد آرد

  )خورند بودجه جنگ و آمك به رزمندگان است آه اگر حمايت، نشوند مسلمين شكست مى

ما  )اين وعده در قرآن آمده است. اگر چيزى را در راه خدا بدهى، خداوند جاى آن را پر خواهد آرد -٤ 

  () ٣٩/سباء. (ٍء َفُهَو ُيْخِلُفه َاْنَفْقُتْم ِمْن َشْى

نگاهى به تاريخ فرعون و قارون آن را ثابت . آسانى آه آمك نكردند، در آب و خاك غرق شدند - ٥ 

  (َاْغَرْقناه َو ُجُنوَده ) ٨١/قصص. ( َو ِبَداِره َفَخَسْفنا ِبه )آند مى

. تو چرا عقب ماندى () ٩/حشر. (ْنُفِسِهم َا َو ُيْؤِثرُوَن َعلى )افرادى براحتى در راه خدا ايثار آردند -٦ 

 . انسان در آماالت بايد در حال مسابقه و رقابت باشند



شود و از آن هفت  اى است آه در زمين آاشته مى شود، مثال دانه مثال مالى آه انفاق مى -٧ 

 ُآلِّ ُسْنُبَلٍة ِمَأُة   َسْبَع َسناِبَل فىَآَمَثِل َحبٍَّة َاْنَبَتْت )خوشه بيرون آيد آه در هر خوشه، صد دانه است

  () ٢٦١/بقره. (َحبَّة

و بر . آنند شوند، در قيامت داغ مى شوند و به فقرا آمك نمى اموالى آه در دنيا گنج مى - ٨ 

اين همان چيزى است آه در : شود گذارند و به آنان خطاب مى داران مى پيشانى و پهلوى سرمايه

  () ٣٥/توبه. ( ِبها ِجباُهُهم َو ُجُنوُبُهْم َو ُظُهوُرُهم َفُتْكوى )بوديددنيا اندوخته 

 تمام تعبيرات فوق آه برخاسته از آيات قرآنى است، شيوه به تمكين درآوردن مردم براى انفاق به 

 . فقراست

  

  

  توجه دادن به آرامت و ارزش انسان 

 امر به معروف و نهى از منكر آارساز است، توجه دادن انسان به مقام و  از اهرمهايى آه در راه

 . موقعيت اوست

، هرگز آارى () ٣٠/بقره. ( َجاِعٌل ِفى ْاَالْرِض َخِليَفه ِاّنى  ( اگر انسان بداند آه جانشين خداست

  .آند گاه آارى خالف صاحب مقام نمى آند؛ يعنى قائم مقام هيچ خالف خدا نمى

او  () ٣٠/حجر. (َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُآلُُّهْم َاْجَمُعون  (فرشتگاه بر او سجده آردند:  اگر انسان بداند آه

تنها  () ٢٩/حجر. ( َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحى  (موجودى است آه روح خدا در او دميده شده است؛

. َفَتَباَرَك اللَُّه َاْحَسُن اْلَخاِلِقين  ( ستوده است؛موجودى است آه خداوند در آفرينش او خود را

. َسخََّر َلُكْم َما ِفى السَّمواِت َو َما ِفى ْاَالْرض  (همه چيز را به تسخير او درآورده؛ () ١٤/مؤمنون(

 َاْحَسِن  ا ْاِالْنَساِن فىَلَقْد َخَلْقَن  (در آفرينش بهترين ساختمان را به او عطا آرده است؛ () ٢٠/لقمان(

. َو َما َخَلْقُت ْالِجنَّ َو ْاِالْنَس ِاالَّ ِلَيْعبُدون  (او را براى اطاعت خود آفريده است؛ () ٤/تين. (َتْقويم

 اِهدًاَو َلَقْد َاْنَزْلَنا ِاَلْيُكْم َرُسوًال َش  (براى او، انبيا و آتب آسمانى فرستاده است؛ () ٥٦/ذاريات(

بحار . (ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء  (او را موجودى فناناپذير قرار داده است () ١٥/مزمل. (َعَلْيُكم

َو َلَقْد َآرَّْمَنا   (ها و آرامتها ارزش او بهشت است و نه آمتر؛ خداوند انواع فضيلت () ٢٤٩، ص ٦

.  َآِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيال رِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َو َفضَّْلَناُهم َعلىآَدَم َو َحَمْلَنا ُهْم ِفى اْلَب َبِنى

را به او مرحمت آرده است؛ زندگى در حّد خوراك و پوشاك و مسكن يك زندگى  () ٧٠/اسراء(

نهايت طلبى آه  ؛ فطرت بىحيوانى است و اين همه استعداد و عقل نبايد فداى مسائل مادى شود

اگر انسان به اين ! نهايت رشد آند؛ آرى تواند تا بى در انسان است، نشان آن است آه انسان مى

 . آرامتها و مقامات توجه آند، هرگز خود را به آارهاى زشت آلوده نخواهد آرد



دهللا الذى ادعوه آلما شئت الحم  (تواند هر لحظه با خدا بدون واسطه تماس بگيرد؛   انسانى آه مى

  () مناجات ابوحمزه ثمالى از امام سجاد. (لحاجتى بغير شفيع لى فيقضى حاجتى

  )َيا َايَُّها النَّاُس ، َيا ايُّها الذَّيَن اَمُنوا  (زند؛   انسانى آه خداوند او را مكلف آرده است و با او حرف مى

َو َعلََّم آَدَم ْاَالْسَماَء ُآّلَها ُثمَّ َعَرَضُهْم   (رشتگان را به حيرت واداشت؛  انسانى آه ظرفيت علمى او ف

  () ٣١/بقره. (َعلَى اْلَمالِئَكه

 ٧٠بحار . (انما االعمال بالنبات  (تواند حتى با نيت خود به تمام ارزشها دست يابد؛   انسانى آه مى

  () ٢٠ص 

در روايات   (آند؛ اند به جايى رسد آه خداوند به خاطر او بر فرشتگان مباهات مىتو   انسانى آه مى

  )بارها خداوند به اعمال انسان بر فرشتگان مباهات آرده

 تواند با قصد قربت خود به تمام ماديات رنگ معنوى و به فنا رنگ بقا دهد؛    انسانى آه مى

التحصيل بسازد آه  روز شرآت در دانشكده اخالص از خود فارغتواند با چهل    انسانى آه مى

من اخلص هللا اربعين صباحًا فجرى الّله ينابيع   (هاى حكمت از قلب به زبانش سرازير شود؛ چشمه

  () ٢٤٩، ص ٧٠بحار . (الحكمة من قلبه على لسانه

  () ٣٠/ص(نعم العبد   (بگيرد؛تواند در اثر بندگى، مدال نعم العبد از خدا    انسانى آه مى

 ِبِاْذِن  َو ُاْبِرُء ْاَالْآَمَه َو ْاَالْبَرَص َو ُاْحِى اْلَمْوَتى  (تواند با عبادت در هستى تصرف آند؛   انسانى آه مى

  () ٤٩/آل عمران. (اللَّه

شود، زيرا  د، بلكه آوچك مىشو شود، بزرگ نمى   انسان اگر بداند، هر روز آه به عمرش اضافه مى

  () ٢/عصر. ( ُخْسر ِانَّ ْاِالْنَساَن َلِفى  (شود؛ از سرمايه عمرش آم مى

و قبر صندوق عمل  () ٤٠/انبياء. (َبْل َيْأِتيِهْم َبْغَتًة  (گيرد   انسان اگر بداند آه مرگ ناگهانى او را مى

 . اوست

ِاْن ِمْنُكْم ِاالَّ َواِرُدَها آاَن   (ش به دوزخ قطعى ولى خروجش مشكوك است؛  انسان اگر بداند آه ورود

  () ٧٢و٧١/مريم. (ُثمَّ ُنَنجِّى الَِّذيَن اتََّقْوا*  َربَِّك َحْتَما َمْقِضّيًا َعلى

هرچه انسان به ارزش واالى خود بيشتر واقف شود، آمتر خود را در معرض خالف قرار !  آرى

اگر فرش گران . آنيد اگر شما نوار گرانى خريدارى آنيد، هر صدايى را روى آن ضبط نمى. هدد مى

 . گذاريد قيمتى ببينيد، هرگز با آفش روى آن قدم نمى

چرا عمر ما چراگاه شيطان و قرين ما ابليس باشد؟ ما آه جانشين خدائيم، چرا با دشمن !  راستى

 خدا باشيم؟ 

م معنوى اوست؛ و گرنه باال رفتن ظاهرى آه آار دود است؛ داشتن زر و سيم  ارزش انسان به مقا

 . آه آار آوه است؛ شهرت را آه آوه هيماليا نيز دارد



: خوانى در قرآن مى. آند گردد آه ارزش خود را فراموشى مى  به هر حال، آسى گرد منكرات مى

از آنجا آه فراموش . دهد ى قرار مىهر آسى خدا را فراموش آند، خداوند آيفرش را خودفراموش

بينيم  همين آه مى. ترين آيفر را داشته باشد آردن خدا بزرگترين جرم انسان است، بايد سخت

ترين  فهيم آه غفلت از مقام انسانيت سخت قرار داده است، مى» خودفراموشى«خداوند آيفر را 

 . آيفرهاى خدا است

ى آه آرامت و ارزش خود را شناخت، دنيا و هوسها نزد هر آس:  حضرت على عليه السالم فرمود

! آرى. تواند به خاطر روح بلندش از موجها و هوسها بگذرد شود، يعنى براحتى مى او ناچيز مى

دارد؛ ولى  شود و رينگ آن تاب برمى الستيك دوچرخه آه نازك است از موجهاى جاده متأثر مى

گذارد؛ و تابى  گذرد و جاده را پشت سر مى احتى مىالستيك تراآتور آه بزرگ است، از موجها بر

نهايت بيشتر باشد، امواج بال و شهوت در او  هر چه روح بزرگتر و اتصال او با بى. دارد هم بر نمى

 . اثرتر است بى

لذا . دارد اى، انسان را از خالفكارى باز مى توجه به مقام و موقعيت علمى، اجتماعى و قبيله!  آرى

آيفر خالف شما، دو برابر ساير زنان است؛ زيرا شما «: فرمايد همسران پيامبر اآرم مىقرآن به 

  () ٣٠/احزاب. (َمْن يَّْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة مَُّبيَِّنٍة يَُّضاَعْف َلَها اْلَعَذاب (».همسر پيامبر هستيد

  خاطره 

امام . لسالم مرتكب خالف شرابخوارى شد شخصى به نام شقرانى در زمان امام صادق عليه ا

آار زشت از هر آس آه سر زند، زشت است؛ ولى ! اى شقرانى: صادق عليه السالم به او فرمود

تر است؛ همان گونه آه آار نيكو از هر آس نيكوست؛ ولى اگر از تو سرزند،  اگر از تو سرزند، زشت

پس، قدر . تو از بستگان ما هستى.  استاين به خاطر جايگاه مذهبى و اجتماعى تو. نيكوتر است

  )٣٤٩ ص ٤٧بحار ج  (!خود را بدان

پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله رهبر آنان را به عنوان . شدند  گاهى آّفار با رهبرشان مسلمان مى

داد آسى آه تا ديروز محبوب  آرد و اجازه نمى سرپرست همان گروه مسلمان شده منصوب مى

 .  بوده است، امروز به خاطر مسلمان شدن، فردى عادى باشدمردم

 بسيار ديده شده است آه افرادى به خاطر يك سرفه، يا عطسه در پشت دوربين تلويزيون، از 

اين . آرد آنند، در حالى آه اين فرد اگر پشت دوربين نبود، عذرخواهى نمى بينندگان عذرخواهى مى

 . آند آه احساس مىبه خاطر توجه به موقعيتى است 

توجه به مقام و موقعيت و شخصيت افراد، يكى از عوامل بازدارنده از منكرات و آارهاى زشت !  آرى

حتى نزد نزديكان خود، آداب را مراعات آنيد؛ زيرا خودمانى شدن و «: لذا سفارش شده است. است

 » .آند شوخى، پرده حيا را پاره و راه را براى ارتكاب گناه باز مى

 .  اين دستور حّتى نسبت به آودآان بايد مراعات شود



خواهيم فرزندمان به سفارشهاى ما عمل آنند، بايد آنان را با نام نيكو صدا زنيم و به آنان   اگر مى

آودك فلسفى، . (اجملوا فى الخطاب تسمعوا جميل الجواب: على عليه السالم  )شخصيت بدهيم

 . برد پيامبر خدا، نام آودآان را با آنيه مى: خوانيم ث مىدر حدي () ١١٩ص 

 . صدا بزنيد) جوانمرد(بردگان را با آلمه فتى : گويد  اسالم مى

و در قرآن آياتى پيرامون نهى از بد صدا .  از ابتكارات اسالم، تغيير نامهاى بد به نيكو و معنادار بود

  ( ١١/حجرات )زدن افراد آمده است

 به هر حال، نام نيك، احترام، توجه به آماالت، محّبت و تشويق، ريسمانها و راهروهاى موفقيت در 

حّتى اگر شخصى هيچ آمالى ندارد، ولى نياآان و بستگان . امر به معروف و نهى از منكر هستند

، براى دعوت به خير او، يا منطقه مسكونى او، يا اساتيد و دوستان او از مقام و موقعيتى برخوردارند

تو آه ! تو آه فرزند فالنى هستى: توان گفت توان از اين اهرمها استفاده آرد؛ براى مثال مى مى

شايسته است آه اين گونه ! تو آه از دوستان و ياران فالنى هستى! اهل فالن منطقه هستى

 باشى؟ 

  

  

 سازى براى امر به معروف و نهى از منكر   زمينه

گونه آه  مقدمه واجب، واجب است؛ يعنى همان: گويد هاى علميه، اصطالحى است آه مى ر حوزه د

براى وضو گرفتن، تهيه آب . نماز واجب است، وضو گرفتن نيز آه از مقدمات آن است واجب است

براى تهيه آب هم خريد آب و يا عاريه آردن طناب، دلو و گاهى حفر چاه واجب . واجب است

. خواهد به معروفى امر و يا از منكرى نهى آند، بايد مقدماتى فراهم آورد  آه مىآسى. شود مى

خواهند خود را آانديداى رياست جمهورى يا نمايندگى مجلس آنند، از مدتها قبل در  آسانى آه مى

رسانند؛ در  آنند؛ در محافل دانشگاهى حضور به هم مى جلسات پرسش و پاسخ شرآت مى

آنند و وسائل تبليغاتى و  گيرند، بودجه تهيه مى نويسند، با افرادى تماس مى ها مقاله مى روزنامه

امر به . هر آسى براى هدف خود، بايد مقدماتى فراهم آورد! آرى. گيرند مراآز تبليغاتى در نظر مى

اگر ائمه جمعه و جماعات، : يك مثال ساده بزنم. سازى دارد معروف و نهى از منكر هم نياز به زمينه

ب، روحانيون و فضالى جوان در هر منطقه، جوانان را شناسايى آنند و براى آنان جلسات علمى الط

و شيرين برگزار آنند و به مشكالتشان گوش دهند، در عزا و شادى آنان شريك شوند به طورى آه 

نو  در دفتر تلفن هر شخصى، شماره تلفن يك اسالم شناس وارسته و متقى باشد و همه نسل

 عزيزترين دوست خودشان را علماى جوان و متقى بدانند، اين آار آشور را در مقابل هر بهترين و

آند؛ زيرا هر فسادى پيدا شود، جوانان مؤمن، به رهبرى عالمى متقى، جلو فساد  خطرى بيمه مى

 . شوند از حفظ آوچه تا خط مرزها همه با هم يكدل و يكدست مى. گيرند را مى



لذا يك . يارى از موارد، رابطه ميان طالب جوان و نسل نو بسيار آمرنگ است ولى متأسفانه در بس

روز ويدئو، روز ديگر ماهواره، روز سوم آانديدايى نا اهل، روز چهارم يك شبهه و اشكال و گاهى يك 

 . اين گناه به گردن غفلت ما در زمان قبل است. گيرند نوار و سخنرانى، نسل نو را از اسالم مى

  

  

  

  

  

  

 هاى گناه  هاى جلوگيرى از زمينه  شيوه

ساز  گونه آه آشتن مرغ، زمينه ذبح گوسفند و نحر آردن شتر است، گناهان آوچك زمينه  همان

مند شدن زمينه سوء قصد و ارتكاب  نگاه ناروا زمينه پيدايش عالقه و عالقه. گناهان بزرگ هستند

 . گناهان ديگر است

دوست بد، آتاب بد، فيلم بد مقدمه غرق شدن در درياى . دن با نامحرم، زمينه گناه است خلوت آر

ها و مقدمات گناه نيز جلوگيرى آرده است؛ لذا براى نهى از منكر بايد  لذا اسالم از زمينه. گناه است

 : هاى جداسازى انجام شود يك سلسله برنامه

 . آنيد نه آه شما چاقو را از دسترس آودك دور مىگو جداسازى وسيله گناه از انسان؛ همان -١ 

 . روايتى داريم آه با فالنى رفيق نشويد. آنند جداسازى دو نفر آه اگر با هم باشند، گناه مى -٢ 

 ). شرآت و نشستن در بعضى مجالس حرام است(جداسازى انسان و محل گناه  -٣ 

 ). ريزى صحيح دارد از به برنامهاين آار ني(جداسازى انسان و زمان گناه  -٤ 

 . جداسازى انسان و دّلال گناه - ٥ 

  

  

  پر آردن ايام فراغت 

به همسر پيامبر صلى اهللا عليه وآله، .  يكى از راههاى جلوگيرى از گناه، پر آردن ايام فراغت است

آار باشد،  اگر انسان بى :آنى؟ گفت اى، چرا آار مى شما آه ديگر پير شده: گفتند) ام سلمه(

 .  زند دست به فتنه مى

  

  

 وار  شيوه آئينه:  الف 



: المؤمن مرأة المؤمن ؛ يعنى :  حديثى از پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله نقل شده است آه فرمود

 مؤمن آئينه مؤمن است 

 : آنيم؛ از جمله ه معروف درك مى اگر در اين حديث آوتاه دقت آنيم، نكاتى درباره شيوه امر ب

 .... گويد، نه از روى انتقام و غرض و  آئينه از روى صفا عيب را مى -١ 

 . دهد آه خودش گرد و غبار زده نباشد آئينه زمانى عيب را نشان مى -٢ 

 . آند آئينه مراعات مقام و مدال را نمى -٣ 

 . دهد نشان نمىآئينه عيب را بزرگتر از آنچه هست،  -٤ 

 . دهد آئينه همراه با نشان دادن عيب، نقاط قّوت را نيز نشان مى - ٥ 

 . گويد نه پشت سر رو مى آئينه عيب را روبه -٦ 

 . گويد آئينه عيب را بى سر و صدا مى -٧ 

 را نشان ها زشت و زيبايى هاى آن را برداشتى، باز همان خرده آئينه را اگر شكستى و خرده - ٨ 

 . دارد مؤمن را اگر تحقير آردى و او را شكستى، باز دست از حرفش بر نمى. دهد مى

دارد و همين آه از آنارش رد شدى، عيب از صفحه او پاك  آئينه عيب را در دل خود نگه نمى -٩ 

 . شود مى

 . شكنماگر آئينه عيب مرا گفت، بايد خودم را اصالح آنم؛ نه آنكه آئينه را ب -١٠ 

 . اگر مسلمانى نهى از منكر آرد، شما گناه را از خود دور آن و به انتقاد آننده اعتراض نكن!  آرى

ام؛ ولى اآنون   يادم است آه در ايام جوانى، در مورد اين حديث بيست و شش نكته يادداشت آرده

 . همين مقدار بيشتر در ذهنم باقى نمانده است

ايم اگر تكرارى نباشد و رعايت نسبت مالحظه  آنم در جاى ديگر نيز آورده مان مى اين دو رباعى را گ

 : شود 

  گر نصيحت آنى، به خلوت آن 

 آه جز اين، شيوه نصيحت نيست 

  هر نصيحت آه برمال باشد 

 آن نصيحت به جز فضيحت نيست 

 * * *  

  اى غزالى گريزم از يارى 

 نكو گويد آه اگر بد آنم 

  مخلص آن شوم آه عيبم را 

 همچو آيينه رو به رو گويد 

  نه آه چون شانه با هزار زبان 



 پشت سر رفته و مو به مو گويد 

 *  *  *  

  از صحبت دوستى برنجم 

  آاخالق بدم ُحسن نمايد 

  عيبم هنر و آمال بيند 

 خارم گل و ياسمن نمايد 

 دشمن شوخ چشم ناپاك  آو 

  ( ٤گلستان سعدى باب   (تا عيب مرا به من نمايد

  

  سازى  آماده

 آلمات حق، همچون شكر است؛ ولى همين شكر را اگر در گلوى بچه بريزيم، امكان دارد خفه 

ى بيان گاه. بايد شكر تبديل به شربت شود تا براى همه افراد قابل استفاده و تحّمل شود. شود

 . سازى دارد حق نياز به مقدمات و نهى از منكر نياز به زمينه

  خاطره 

 اينجانب از لطف خدا، تقريبًا بيش از دو هزار ساعت در راديو و تلويزيون جمهورى اسالمى صحبت 

رود زمانى آه  از خاطرم نمى. آنم سازى مى براى بيان بعضى بحثها، از قبل زمينه. ام آرده

گونه  ستم درباره روايات آفن صحبت آنم، فكر آردم آه بعضى از مردم، حوصله شنيدن اينخوا مى

از نيازهاى عمومى و همگانى، نياز به لباس : پس، زمينه را اين گونه آماده آردم آه. حرفها را ندارند

س اسالم براى هر فصل و زمان و آارى لباس در نظر گرفته و دستوراتى داده است؛ مثل لبا. است

آودك، لباس آار، لباس جنگ، لباس نماز عيد، لباس نماز باران، لباس احرام و حج، لباس عروس، 

ها، نظافت لباس، وصله آردن لباس، رنگ لباس، دوخت لباس، جنس لباس و  لباس دادن به برهنه

 ... 

 آخرين لباس آم مردم را براى شنيدن بحث آم. اى گفتم  و براى هر يك از عناوين هم حديثى و نكته

موضوع بحث امروزم : گفتم ولى اگر از ابتدا مى. الى بحث لباس آماده آردم و روايات آفن البه) آفن(

 . آردند آفن است، شايد ميليونها نفر تلويزيون را خاموش مى

 اى ديگر   خاطره

شرآت . در بين راه، مسئول سمينار به من گفت.  براى سخنرانى به سمينارى دعوت شده بودم

الزم است بحثى در شأن تحصيالت آنها . آنندگان از اساتيد دانشگاه و شخصيتهاى علمى هستند

 . گفته شود



حرف : از او پرسيدم.  و از من خواست آه از گفتن سخنان ساده و پيش پا افتاده خوددارى آنم

 شيوه گفتن دقت آنيم ساده چيست؟ مگر بزرگان نياز به تذآر به مسائل ساده ندارند؟ فقط بايد در

 . و سليقه به خرج دهيم؛ نه اينكه اصل مطلب را حذف آنيم

توان با مقدمات و زمينه چينى براى بزرگترين افراد  ترين مطالب را مى ساده:  سپس به او گفتم

او با شنيدن اين حرف، بسيار نگران شد آه مبادا . گفت؛ حتى مسائلى از قبيل آداب مستراح رفتن

 . ى من در سمينار دانشمندان بد شودسخنران

بهترين پزشك آسى است آه :  به هر حال، وارد سيمنار شدم و اين گونه بحث را آغاز آردم آه

براى . نويسد، با توجه به تمام اعضاء و ارتباطات آنها باشد اى مى وقتى براى عضوى و دردى نسخه

 . اى به اعضاى ديگر نزند ى قلب، لطمهدارو. مثال داروى آليه، ضررى به قلب و اعصاب نزند

دهد آه با توجه به  اى نسخه مى بهترين طبيب، اسالم است آه براى هر مسأله:  سپس گفتم

 . نظام آفرينش و همه ابعاد تربيتى است

 .  سپس از مستمعين اجازه خواستم تا مثالى ساده بزنم

.  دارد آه با توجه به نظام طبيعت بيان شده استهمين مسأله ادرار آردن، در اسالم آدابى:  گفتم

 : اسالم به ما فرموده است آه

در نهر  -٤رو به باد نباشد؛  -٣رو به قبله و پشت به قبله نباشد؛  -٢رو به خورشيد و ماه نباشد؛  -١ 

 در انظار -٧محل استراحت و رفت و آمد عموم نباشد؛  -٦پاى درخت ميوه نباشد؛  - ٥آب نباشد؛ 

در سوراخ  -١١در زمين غصبى نباشد؛  -١٠روى زمين سخت نباشد؛  -٩ايستاده نباشد؛  - ٨نباشد؛ 

 . بدون تطهير با آب نباشد - ١٢حشرات نباشد؛ 

اى آه  ديديد آه چگونه در نسخه. بينيد  شما در اين مسأله جزيى و ساده، جامعيت اسالم را مى

ظر گرفته است؛ هم مسائل طبيعى، هم اجتماعى، هم براى ادرار آردن داده، همه چيز را در ن

 . طّبى، هم اخالقى و هم دينى

آيا مشاهده آردى آه : هنگام بازگشت از مسؤول سمينار پرسيدم.  سپس بحث خود را ادامه دادم

 ها بودند؟  چگونه آداب ادرار آردن را گفتم؛ هر چند آه شنوندگان از تحصيل آرده

 . نه چينى آنان را آماده شنيدن آردىتو با زمي:  او گفت

 . گيرند شوند و بدون زمينه چينى، مورد تنّفر قرار مى بسيارى از آلمات با زمينه چينى زيبا مى!  آرى

  

  مثال ديگر 

چرا سبزيها تميز نيست؟ امكان :  اگر سر سفره ببينيم آه سبزيها درست پاك نشده است و بگوئيم

ولى اگر از . العمل نشان دهد بزى پاك آرده است، ناراحت شود و از خود عكسدارد هر آسى آه س

اگر آمى در شستن : زحمات صاحبخانه و لذيذ بودن عذا و نظافت سفره تشكر آرديم و بعد گفتيم



گذارد آه بازتاب منفى هم نخواهد  شد، بهتر بود، نه تنها سخنمان اثر مى سبزيها هم دّقت مى

 . داشت

 . زمانى مؤثر است آه ما از نقاط مثبت و تشكر از ارزشها و خدمات غافل نباشيم انتقاد 

  

  

 شيوه تلقين :  ب 

. توان آنان را با تلقين به آار خير واداشت  چه بسيارند افرادى آه از انجام معروف هراس دارند و مى

آنند آه  پندارند و فكر مى ال مىچه بسيارند آسانى آه جدا شدن از بعضى منكرات را براى خود مح

در صورتى آه تلقين صحيح و بيان . توانند تغيير موضع بدهند اند، ديگر نمى چون معتاد به خالفى شده

 . ها در اين زمينه آارگشا خواهد بود نمونه

  

  

 شيوه استفاده از هنرهاى مختلف، قّصه، سرود و شعر :  ج 

. توان در دعوت به حق و امر به معروف و نهى از منكر استفاده آرد مى از هر يك از عناوين فوق 

جذابيت قرآن، موزون بودن شعارهاى اذان، طرح جمعه و جماعت و نماز عيد، طرح حج، تغيير لباس، 

نظم صفهاى جماعت، سفارش به زيبايى صوت مؤذن، نظافت لباس نمازگزار، زيبايى مسجد، 

 .  نشانه توجه به هنر و زيباييها در گرايش مردم به معروف استاستفاده از بهترين لباس و عطر

سامرى به توسط هنر .  نقش هنر در دعوت به فساد و انحراف، بر آسى پوشيده نيست

 . سازى خود توانست مردم را منحرف آند مجسمه

قيافه زيبا و گونه آه   زيباگويى، فصاحت و بالغت بهترين شيوه و اهرم براى جذب مردم است؛ همان

اند و شرط نبوت آن است آه  هيچ يك از پيامبران بدقيافه نبوده. موزون نقش مهمى در تأثير آالم دارد

 . انبياء از امراضى آه موجب تنفر عمومى است، مصون باشند

صوت زيبا در تالوت . خداوند، آفرينش را زيبا آفريده است.  انسان به طور فطرى زيبائى را دوست دارد

 . اسالم براى آرايش انسان دستوراتى داده است. قرآن، بارها در اسالم سفارش شده است

سخن زيبا و .  در قرآن، امر شده است آه هنگام رفتن به مسجد، زينت هاى خود را با خود برداريد

 . مجادله نيكو از سفارشهاى قرآن آريم است

يى يك هنر است و در قرآن، حدود دويست و قصه گو.  يكى از نامهاى قرآن، احسن القصص است

 . پنجاه قصه واقعى وجود دارد

 . »اشعار ابوطالب را همچون قرآن حفظ آنيد«: آردند آه  امامان ما به فرزندان خود سفارش مى

 . توانند داشته باشند  شعرا با اشعار خود، بهترين نقش را مى



از نقش خط زيبا نيز نبايد غافل .  در تك خوانى نيستاى است آه  در سرود و جمع خوانى، جاذبه

 . شويم

 پيامبر اآرم هفده منشى براى آارهاى مختلف داشت آه زيباترين آنها، مسؤول ارتباطات پيامبر 

 . اآرم با مهمانهاى خارجى بود

ان بين جاسوس. رسد  امروز، دنياى استعمار از طريق عكسهاى مبتذل ولى زيبا، به اهداف خود مى

در دنيا، بيشترين آتابى آه . آنند المللى از طريق زنان زيبا اخبار محرمانه را با جاسوسى آشف مى

خداوند . اى نيست؛ آار خدايى است گويى آار ساده قصه. رود، آتاب هاى رمان است به فروش مى

رى و مهمترين و سنگين ترين مسائل علمى، فك» .گوييم ما براى شما قصه مى«: فرمايد مى

به هر حال؛ دنياى هنر و شعر و فيلم و . توان در قالب داستان به افراد منتقل آرد فرهنگى را مى

عكس و طرح و خط و قصه، دنيايى است آه منحرفان وارد آن شده و از آن به اهداف شوم خود 

 . رويماين ما هستيم آه بايد با جهت گيرى صحيح، بهتر و بيشتر به سراغ اين دنيا ب. اند رسيده

  

  از خوبيها هم بگوئيد 

 . از خوبيها نيز بگوييد.  در انتقاد و نهى از منكر، تنها نقطه ضعف را مطرح نكيند

ضررش از نفعش «: فرمايد  قرآن آريم در نهى از شراب، اول از منافع آن سخن گفته است و بعد مى

: رسند؛ از جمله يادى به نوا مىزيرا درست است آه براى ساختن آن افراد ز» .بيشتر است

آشاورزان؛ آارگرانى آه در آارخانجات شرابسازى مشغولند؛ ماشينهاى حمل و نقل، آارخانجات 

اى آه سرويس  بطرى سازى و شيشه سازى، فروشندگان جزء و آالن و رابطه ها و دالالن و خدمه

 دستگاه گوارش و آثارى آه بر توان آثار شوم شراب را آه بر مغز و اعصاب، دهند؛ ولى مگر مى مى

گيرند، با  اى آه افراد مست مى گذارد، تصادفات رانندگى، خودآشيها و تصميمات نابخردانه نسل مى

سودهاى آن مقايسه آرد؟ آنچه مهم است اينكه قرآن با توجه به منافعى آه شراب دارد، آن را 

 . تحريم فرموده است

آسى آه «: كر، ابتدا نقاط قوت را بگوييد و سپس تذآر دهيدتوانيد هنگام نهى از من  شما هم مى

 » دهد؟ اين آماالت را دارد، چرا اين منكر را انجام مى

  

  

 ) اميد دادن(شيوه بازسازى روانى :  د 

 : گويد پندارد و با خود مى  گاهى انسان گنهكار خود را بدبخت و محروم مى

  چون قامت ما براى غرق است 

 در آم و زياد او چه فرق است 



آنند، بايد اين  آسانى آه نهى از منكر مى. شوند  اين گونه افراد هر روز به گناه بيشترى گرفتار مى

آنندگان دارد،  به آنها از عفو الهى و از پذيرفتن توبه و لطفى آه خداوند به توبه. افراد را بازسازى آنند

بايد به او تذآر داد آه يأس از . ان بگويند تا گناه او را به يأس نكشاندآنندگ بگويند خاطراتى از توبه

بايد به ياد داشته . هاى او را فراموش آرد گذشته. بايد به او شخصيت داد. گناهان آبيره است

بايد به او . ايم و خداوند آنها را آتمان آرده است باشيم آه خود ما نيز امثال اين خالفها را داشته

 عليه السالم در دربار فرعونى  حرانى آه به دعوت فرعون براى شكست دادن موسىسا: گفت

خوردند، چگونه با ديدن معجزه  و به هديه او چشم دوخته بودند و به عّزت او قسم مى: اجتماع آرده

بينى و ايدئولوژى دادند؛ به فرعون و قدرت و مال او پشت پا زدند،   عليه السالم تغيير جهان موسى

 . و باالخره هم شهيد شدنداستقبال هر گونه تهديد و خطر رفتند؛ به 

توانيم از طريق يك مهمانى، يا اردو، يا سفر، يا هديه، يا مالقات، يا نامه، يا آتاب، و يا  مى!  آرى

استدالل و با ايجاد يك رابطه منطقى و عاطفى، بر افراد زيادى اثر بگذاريم و جرمهاى آنها را ناديده 

توانيم با تكريم و احترام، شخصيت متزلزل فرد را بازسازى آنيم و او را به راه حق  مى. يمبگير

 . راهنمايى آنيم

  

  

 شيوه تغافل :  ه 

هاى انجام خالف آن است آه انسان احساس آند، در جامعه آبرو و آرامت ندارد،   يكى از زمينه

در اين صورت احساس حقارت و . آند تنا نمىشود و آسى به سخن او اع عذرش پذيرفته نمى

. گاهى بايد انسان خود را به غفلت بزند: فرمايد اسالم مى. آشاند آبرويى او را به هر گناهى مى بى

 . تا از اين طريق آرامت و شخصيت افراد شكسته نشود. من متوجه خالف تو نشدم: و تظاهر آند

  

  خاطره 

 : فرمايد  قرآن مى

ما قبًال برادرى : ها سال او را ديدند و نشناختند، به يوسف گفتند ادران يوسف آه پس از ده بر

 . داشتيم به نام يوسف آه دزد بود

آن برادر من هستم و چرا به من نسبت دزدى :  يوسف خود را به تغافل زد و هيچ نگفت آه

  () ٧٧/يوسف. ( َو َلْم ُيْبِدَها َلُهم  َنْفِسه رََّها ُيوُسُف ِفىَفَقْد َسَرَق َاٌخ َلُه ِمْن َقْبُل َفَاَس )دهيد مى

و هرگز دهانش را بو ) گويد گرچه دروغ مى(عذرش را بپذير ! ام من شراب نخورده:  اگر آسى گفت

 ! نكن

 . به گفته او اعتماد آن. من از جيب شما پول برنداشتم:  اگر فرزند گفت



ورد خالفهاى شخصى، جزئى و فردى است؛ و گرنه در مسائل مهم آه دشمنان و  البته، تغافل در م

َودَّ الَِّذيَن  )آشند، تغافل بزرگترين خواست دشمن است آفار براى براندازى نظام اسالمى نقشه مى

  () ١٠٢/نساء. (َآَفُروا َلْو َتْغُفُلون

  

  توجه به ظرفيت افراد 

او در گزارش خود به . اى فرستاد لسالم ، شخصى را براى مأموريتى به منطقه امام صادق عليه ا

بعضى يك درجه . ايمان ده درجه دارد! اى سراج: امام فرمود. امام، از مردم منطقه بشدت انتقاد آرد

نبايد آسانى آه ايمان آاملترى دارند، از . ايمان دارند و بعضى دو درجه بعضى هم هفت تا ده درجه

 .  توقع بيش از ظرفيت داشته باشندديگران

براى مثال، .  در امر به معروف و نهى از منكر، توجه به ظرفيت افراد بسيار الزم و ضرورى است

. حساب جوانى آه تازه سيگارى شده، از حساب پيرمردى آه از سالها پيش معتاد شده، جداست

 . توان سختگيرى بيشترى آرد نسبت به جوان مى

شد تا در  اى آاش شّلاق بر سر جوانان شيعه نواخته مى: ادق عليه السالم فرمود امام ص

. ليت السياط على رؤوس اصحابى حتى تفقهوا فى الحالل و الحرام )آردند شناسى تالش مى دين

  () ٢١٣، ص ١بحار، ج (

امامان . برد ان به آار نمى در حالى آه امام صادق عليه السالم هرگز اين تعبير را در مورد پيرمرد

 . گفتند معصوم همه مطالب و معارف دين را به همه افراد نمى

دانست آه حق   براى مثال، جابر جعفى آه از ياران امام باقر عليه السالم بود، هزاران حديث مى

در شيوه . دانست ذر نمى دانست آه ابى سلمان فارسى مطالبى مى. بازگو آردن آن را نداشت

انا  )ما مأمور هستيم آه طبق ظرفيت افراد با مردم صحبت آنيم: خوانيم آه فرمودند ليغ انبياء مىتب

  () ٦٩، ص ٢بحار، ج . (امرنا معاشر االنبيا ان نكّلم الناس على قدر عقولهم

در . گيرد توجه به ظرفيت و حاالت افراد، حّتى در آارهاى شخصى و روزمره هم بايد مورد دّقت قرار 

  )ان للقلب اقباال و ادبارًا )روح انسان گاهى عالقمند و گاهى متنفر است: خوانيم حديث مى

آسالت در عبادت از چيزهايى است آه در .  هنگامى آه آمادگى روحى دارى، به سراغ آارى برو

. الكسل عن عبادتكدعاها از آن به خدا پناه برده شده است؛ اللهم انى اعوذبك من الكسل و

در روايت . اند همچنين نشاط در عبادت از مواهبى است آه امامان ما در دعا از خدا خواسته

 . هر آس آودك دارد، خود را به آودآى زند؛ من آان له صبّيا فليتصّبى: خوانيم مى

 . نظر بگيريد اين به خاطر آن است آه بتوانيد خودتان را با آودك تطبيق دهيد و ظرفيت او را در 

  

  همه عيبها را يكجا نگوئيم 



اگر مادرى از تحصيل دخترش .  در نهى از منكر و انتقاد، سعى آنيم آه طرف را به رگبار نبنديم

در درس عقب ماندى؛ در خياطى بد دوختى؛ غذا را شور آردى؛ : ناراحت است، هنگام تذّآر نگويد

 ... لباست را نشستى و 

اسالم در مدت بيست و سه سال . نهى از منكر براى بسيارى از افراد قابل تحّمل نيست اين گونه 

 . دستورات خودش را به مردم اعالم آرد

  خاطره 

 : گويند  مى

اين الشه : يكى گفت. آردند  حضرت عيسى عليه السالم با جمعى از آنار الشه سگى عبور مى

 . چقدر بدبوست

 .  سياه و بدقيافه استچقدر:  ديگرى گفت

 . چه دندانهاى سفيدى دارد:  اّما حضرت عيسى عليه السالم فرمود

 . آموزد آه در نهى از منكر، به همه جهات بايد توجه آرد  اين شيوه به ما مى

توان به دانش آموزى گفت اگر سعى  گاهى مى.  خالصه، در شيوه گفتن، دّقت فراوان الزم است

. خوانى خود درس مى تو استعداد ندارى و بى: توان گفت گاهى هم مى. آورى هترى مىآنى نمره ب

 . ها در روح دانش آموز اثر خاصى دارد هريك از اين جمله

 در دعوت مردم بهتر است از خود آنان بپرسيم آه آيا آمادگى دارند يا نه؟ حضرت موسى عليه 

؛ آيا مايل هستى آه گامى به  ( ١٨/نازعات  (َاْن َتَزآَّى  َهْل َلَك ِالى: گويد السالم به فرعون مى

 سوى تزآيه بردارى؟ 

آيا مايليد آه برايتان صحبت .: پرسيد  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله در ايام حج از مردم مى

مود و فر آرد، آن گاه براى آنها آيات قرآن را تالوت مى آنم؟همين آه آمادگى مردم را احساس مى

 . داد آنها را تحت تأثير قرار مى

ان للقلب : خوانيم در حديث مى.  گاهى مردم در شرايطى هستند آه آمادگى پذيرش حق را دارند

گاهى آمادگى شنيدن آلمات آوتاه هست و . اقباال و ادبارًا؛ در آمادگيها نيز شرايط يكسان نيست

 امر به معروف و نهى از منكر موفقند آه تمام آسانى در. گاهى آمادگى شنيدن استداللهاى مفصل

 . شرايط زمانى و مكانى و روانى و اجتماعى را در نظر بگيرند تا آالمشان تأثير بيشترى داشته باشد

   خاطره

اگر مّيت مرد است، روى آفن را باز : گفت خواند، مى  يكى از علما هنگامى آه بر مرده نماز مى

 .  مردم نشان دهيدآنيد و صورت مرده را به

مشاهده آنيد آه چشمهاى اين : فرمود آردند، آن عالم به همراهان مى  وقتى آفن را باز مى

تا قدم . خورد پاى او تكان نمى! تا چشم شما باز است، نگاه بد نكنيد. مرحوم بسته شده است



زدن داريد، خالف شما آه قدرت حرف . گويد زبان او ديگر نمى. شما حرآتى دارد، جاى بد نرويد

 . نگوييد

 در آن شرايط عاطفى، چند دقيقه موعظه بخصوص روى بستگان آثار مفيدى دارد آه در غير آن 

 . شرايط، آن آثار را ندارد

  

  به در بگو تا ديوار بشنود 

ا آيا تو به مردم گفتى آه من و مادرم را دو خد: فرمايد  قرآن به حضرت عيسى عليه السالم مى

  () ١١٦/مائده. ( ِالَهْين  َو ُاّمى َءَاْنَت ُقْلَت ِللنَّاِس اتَِّخُذوِنى  (!بگيرند؟

 . پرستى بشدت نهى شده است؛ اّما در قالبى آه در واقع مخاطب ديگرانند  در اينجا، دوگانه

اگر پدر : فرمايد است و مى در جاى ديگر، خداوند پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله را مخاطب قرار داده 

ِامَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َاَحُدُهَما َاْو ِآالُهَما  (!يا مادرت نزد تو به پيرى رسيدند، تو با آنان درشتى نكن

  () ٢٣/اسراء. (َفالَتُقْل لَُّهَما ُافٍّ

به هر .  خود را از دست داده بوددانيم پيامبر در آودآى پدر و مادر  اين در حالى است آه همه مى

 . هاى موفق است به در بگو تا ديوار بشنود، از شيوه: حال، گاهى غيرمستقيم و به اصطالح

  

  

 شيوه ايجاد محّبت :  و 

در بخش مهّمى از .  عشق و محبت، بهترين زمينه و انگيزه براى امر به معروف و نهى از منكر است

اى  اين، زمينه. شمارد تا عشق انسان را نسبت به خود زياد آند هاى خود را مىقرآن، خداوند نعمت

است براى اينكه هر چه را آه او دوست دارد، انجام دهيم و هر چه را آه او دوست ندارد، انجام 

اگر والدين الطاف و خدمات خود را براى فرزندان شماره آنند، عشق فرزندان نسبت به آنها . ندهيم

براى شناسايى نعتمهاى خداوند هم بهتر است فرض . آنند شود و فرامينشان را اطاعت مى زياد مى

 شود؟  آنيم آه اگر نعتمها وجود نداشته باشد، چه مى

   اگر آب تلخ بود؛ 

 آشيد؛    اگر حرآت زمين آند بود و شب و روز طول مى

 رسيديم؛  آنيدم، به آب نمى   اگر هر چه زمين را مى

   اگر خورشيد به زمين نزديك بود؛ 

 آردند؛  سازى نمى   اگر برگها براى ما اآسيژن

   اگر حيوانات مسّخر انسان نبودند؛ 

   اگر باران نبارد؛ 



   اگر زمين برآات خود را از ما بازدارد؛ 

 !  و هزاران اگر ديگر را در نظر آوريد

 توانستيم قلم يا سوزن يا چكش دست بگيريم؟  شتيم، آيا مىدا  اگر تنها انگشت شست را نمى

 اگر حالت فنرى پلك چشم ما پاره شود و پلكها روى چشمها بيفتد، تمام فعاليتهاى ما متوّقف 

شود؟ اگر اشك ما شور نباشد، آيا چشم ما آه از پيه ساخته شده است، با چيز ديگرى حفظ  نمى

 شود؟  مى

مطرح است آه چه بسا انسان در تمام عمر حتى يك لحظه به » اگر« و ميلياردها  در اينجا ميليونها

 . فكر آن نباشد

خواهد ديگرى را به معروف و نيكى سفارش آند و يا از آار بدى باز دارد، بهترين راه   آسى آه مى

عاشق هم در آن صورت، . آن است آه با بيان و ياد نعمتها و الطاف الهى ابتدا او را عاشق آند

 . آند تسليم انجام فرامين است و هم از هر آار خالفى آه معشوق دوست ندارد، پرهيز مى

 . خواهند فرزندان خود را به نماز وادار آنند، بايد نعمتهاى الهى را براى آنان بشمارند  آسانى آه مى

  

  ابتدا لطف و محبت، بعد امر و نهى 

پروردگاِر اين آعبه را پرستش آنيد؛ زيرا او شما : فرمايد آند، مى ادت مى قرآن آه مردم را امر به عب

.  َاَطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوف َالَّذى* َفْلَيْعُبُدوا َربَّ هَذا اْلَبْيِت )را از گرسنگى و ترس نجات داد

  () ٤و٣/قريش(

روزى آه حضرت رسول اآرم صلى اهللا عليه و . تر است هرچه گوينده محبوبتر باشد، آالمش مؤثر

خواست حضرت وارد قبيله آنان شود؛ ولى  اله وارد مدينه شد، هر قبيله براى آسب افتخار خود مى

طرفى خود را نسبت به همه قبائل نشان دهد و بگويد آه همه را با يك  خواست بى حضرت مى

 از فرد يا حزبى، محبوبيت انسان را براى بيند؛ زيرا گاهى يك موضعگيرى و حمايت چشم مى

من افسار شتر را رها : در آن روز، حضرت فرمود. آند دار و تأثير سخن او را آم مى هميشه خدشه

 .  شوم آنم و هر آجا آه او خوابيد؛ مهمان همان خانه مى مى

 انصارى خوابيد آه در آن پس حيوان را رها آردند و شتر در خانه ابو اّيوب.  اين طرح را همه پسنديدند

. آند، بايد محبوب باشد به هر حال، آسى آه امر به معروف مى. زمان، در مدينه فقيرتر از او نبود

البته بعد از تبليغ هر آس حق را بهتر . شرط محبوبيت آن است آه در ابتدا همه را با يك چشم ببيند

بال رحمت خود را ! اى پيامبر: فرمايد آن مىو زودتر پذيرفت، بايد با ديد خاصى به او نگريست آه قر

. َو اْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنين  (اند، باز آن براى آسانى آه به تو ايمان آورده

  () ٩/تحريم(و ) ٧٣/توبه. (َو اْغُلْظ َعَلْيِهم )و نسبت به منافقين خشن باش () ٢١٥/شعراء(

 : هايى از سيره پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله درباره جذب دلها را بيان آنيم   نيست نمونه بد



، ص ١٦/بحار. (َيتفقد اصحابه )رفت ديد، به سراغش مى هرگاه سه روز يكى از ياران خود را نمى . ١ 

١٥١ ()  

 ، ١٦/بحار. ( فى اقصى المدينه يعود المرضى )آرد از مريضها در دورترين نقطه شهر عيادت مى . ٢ 

  () ٢٢٥ص 

اذا وّدع  )آرد گرفت و براى او دعا مى آرد، دست او را مى هرگاه با مسافرى خداحافظى مى . ٣ 

  () ١١٦ص / سنن النبى.(مسافرًا اخذ يده و دعاله به

  () ٧١ص . (سنن النبى )آرد نان آمك مىرفت و به آ شد، به سراغ ضعفا مى جنگ آه تمام مى . ٤ 

 احد  اذا اتى )فرستاد آوردند، بر خاندان او صلوات مى همين آه صدقه و زآات براى حضرت مى . ٥ 

  () ٧٨سنن النبى، ص . (بصدقة قال صلى اهللا عليه و اله الّلهم صّل على آل فالن

يدعوا اصحابه  )برد حتى نام زنان و آودآان را با آرامت مى. زد مىمردم را با بهترين نام صدا  . ٦ 

سنن . (بكناهم اآرامًا لهم و استمالة لقلوبهم و يكّنى ايضًا النساء والصبيان فليستلين به قلوبهم

  () ١٥٢ص /النبى

سنن النبى،  )داد گرفت، هنگام پس دادن، چيز نو پس مى اى را به عنوان وام مى اگر چيز آهنه . ٧ 

  )٨٨صفحه 

 . داد آرد و به مردم غذا مى اطعام مى . ٨ 

توان شمرد؛ ولى همين چند   آماالت پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله بقدرى زياد است آه نمى

، بايد به هر حال آسى آه بنا دارد مردم را به معروف دعوت آند و از منكر باز دارد. نمونه آافى است

سر تا پا جاذبه باشد و محبوبيت داشته باشد؛ همه وجودش روح بزرگ و سعه صدر و تمام آارهايش 

 . ناشى از عفو و رأفت و صفا باشد

  نمونه ديگر 

امام عليه السالم اول آارش را انجام .  شخصى به نام شقرانى شراب خورده به نزد امام صادق آمد

 :  با بيان لطيفى او را نهى از منكر آرد؛ اما دو نكته را در نظر داشتداد و او را شاد آرد، سپس

  اول آنكه مسأله شرابخوارى را به رخ او نكشيد؛ 

آار خوب از هر آسى زيباست؛ ولى آار ! اى شقرانى:  دوم آنكه با او با آرامت سخن گفت و فرمود

 . خوب تو زيباتر است؛ چون تو با ما نسبت دارى

ر زشت هم از هر آسى زشت است؛ ولى آار زشت تو، زشت تر است؛ چون به ما وابسته  آا

  ( ٣٥٠،ص ٤٧بحار،ج  )هستى

اى داشته باشيم آه همه مردم از مساجد   براى رونق مساجد آه يكى از معروفهاست بايد برنامه

 : مثًال. خاطره خوشى داشته باشند

 . شود عطا آنيم ر مراسمى آه در مسجد گرفته مى اگر گواهينامه پزشكان را د



 .  اگر عقد دختران را به دور از تجّمالت در مسجد بگيريم

 .  اگر جوائز مسابقات را در مسجد بدهيم

 اگر هر انسانى از مسجد خاطره شادى داشته باشد، مسجدها از غمكده بيرون آمده و مورد 

 . گرفت استقبال قرار مى

 . خريم نصيحت آنيم  اگر شبى آه براى دخترمان گوشواره مى  آرى

اى از سفارش  ها، و امثال آن جمله ها، چشم روشنى ها، سوغاتى  و اگر آنار آادوها، هدايا، عيدى

ها يا پندى نسبت به رها آردن منكرها بنويسيم زودتر و بهتر نتيجه خواهيم گرفت آرى اول  به معروف

 . د سپس به آنان امر و نهى نمودبايد مردم را جذب آر

  

  

 شيوه محبت :  ز 

 در تاريخ زندگى پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله و سلم و اهل بيت معصوم او، هزاران خاطره درباره 

خورد آه ما  برخوردهاى عملى آن بزرگواران و نحوه امر به معروف و نهى از منكر آنان به چشم مى

 : آنيم  آن را در اينجا نقل مىچند نمونه از

حضرت، ايشان را به منزل بردند . السالم جسارت آرد مردى شامى به امام حسن مجتبى عليه -١ 

  )٣٤٤، صفحه ٤٣بحار، جلد )و چنان مورد تفقد قرار دادند آه او از حرفهاى خودش شرمنده شد

آيا تو : حضرت به او فرمود. نان ناروايى گفتالسالم سخ شخصى نسبت به امام سجاد عليه -٢ 

 مشكل و حاجتى دارى؟ 

من : گفت گشت، مى وقتى او از خدمت حضرت بر مى.  سپس هزار در هم و لباسى نو به او داد

  )٩٩  و ص٩٥ ، ص٤٦بحار، جلد  )دهم آه تو فرزند رسول خدا هستى گواهى مى

. مردم خواستند او را بكشند. به امام آاظم عليه السالم توهين آرديكى از بستگان خليفه دوم  -٣ 

اميد سود تو از اين آشاورزى چقدر : روزى امام آاظم وارد مزرعه فرد شد و پرسيد . امام اجازه نداد

 است؟ 

 . فالن مقدار:  گفت

 . ودت باشداين را بگير و درآمد مزرعه نيز مال خ:  امام سيصد دينار به او داد و فرمود

  )١٠٢ ، ص٤٨بحار، جلد  ) امام به اين شكل آن مرد را با خود مهربان آرد

آند، ارتباط برقرار آن و هر آس به تو  با هر آس آه با تو قطع رابطه مى: خوانيم در روايات مى -٤ 

  () ١٥٧  ، ص٧١/بحار )آند، تو با او خوبى آن بدى مى

اى، احترام  اآنون آه مسلمان شده: امام صادق به او فرمود. رزند مسيحى، مسلمان شدف - ٥ 

 . بيشترى نسبت به مادرت داشته باش



اصول آافى  ) همين آه مادر مهربانى بيشتر فرزند را در سايه اسالم او ديد، مادر هم مسلمان شد

  )١١/ ، بّرالوالدين، حديث٢

گونه آه  اصالح بعضى از طريق احترام به آنان است؛ همان: فرمايد ليه السالم مىحضرت على ع -٦ 

. استصالح االخيار باآرامهم و االشرار بتأديبهم )راه اصالح گروه ديگرى از طريق تأديب است

  () ٨٢ ، ص٧٥/بحار(

 : خواهد امام سجاد عليه السالم در دعاى مكارم االخالق از خداوند مى -٧ 

 . توفيقى به من مرحمت فرما آه هر آس نسبت به من ناروايى آرد، من خيرخواه او باشم! خداوندا

 .  هر آس سخن بدى به من گفت، من او را ستايش آنم

 . پوشى آنم  هر آس به من بدى آرد، من از او چشم

 .  هر آس مرا محروم آرد، من به او بذل آنم

و سّددنى الن ُاعارض من غّشنى بالّنصح و اجزى  ) دور آرد، من به او نيكى آنم هر آس مرا از خود

من هجرنى بالبّر و اثيب من حرمنى بالبذل و اآافى من قطعنى بالصلة و اخالف من اغتابنى الى 

  )دعا مكارم االخالق . (حسن الذآر و ان اشكر الحسنه و اغضى عن السيئه

مردم . پيامبر را از عقب طورى آشيد آه لبه عبا گردن مبارك حضرت را خراشيدشخصى عباى  - ٨ 

عصبانى شدند و خواستند او را ادب آنند؛ ولى پيامبر عزيز با محبت، نظر مردم را نسبت به او تغيير 

 . داد

آن را  امثال اين برخوردهاى عاطفى در شاگردان و اصحاب امامان نيز بسيار است آه ما دو نمونه از 

 : آنم در اينجا نقل مى

يك نفر يهودى به منظور تهيه غذا به مجلس درسى . در يكى از سالها، قحطى شديدى رخ داد ) ١ 

سيد مرتضى . سيد مرتضى آمد و از او اجازه گرفت تا قسمتى از علم نجوم را از محضر او بياموزد

مرد يهودى . ش او روزانه وجهى مقرر آردنددرخواست او را اجابت آرد و دستور داد تا براى امرار معا

، ٨الغدير، جلد )مدتى از درس استفاده آرد و بعد از چند ماه به دست سيد مرتضى مسلمان شد

  )٨١صفحه 

اى از آرباس بر سر داشت، از بازار آوفه  روزى مالك اشتر آه پيراهنى از آرباس در بر و عمامه ) ٢ 

شناخت، با مشاهده آن لباس آم ارزش، مالك را حقير و خوار  آه او را نمىشخصى . آرد عبور مى

بعضى آه ناظر . مالك اشتر بدون خشم و ناراحتى به راه خود ادامه داد. شمرد و آلوخى به او زد

 آيا دانستى به چه آسى اهانت آردى؟ ! واى بر تو: اين ماجرا بودند، به آن مرد گفتند

 ! نه:  مرد جواب داد

 . السالم است اين مالك اشتر، دوست صميمى على عليه:  گفتند



تصميم به عذرخواهى .  مرد از شنيدن نام مالك به خود لرزيد و از آرده خود سخت پشيمان شد

. صبر آرد تا نمازش تمام شد. دنبال مالك به راه افتاد تا او را در مسجد به حال نماز يافت. گرفت

 : خواست بوسيد، پوزش مى  مالك انداخت و همان طور آه آنها را مىسپس خود را روى پاهاى

  فقال الباس عليك فوالّله ما دخلت المسجد اّلا الستغفرّن لك؛ 

به خدا قسم به مسجد ! خوف و هراسى نداشته باش: رويى و محبت به او فرمود  مالك با گشاده

، به نقل از اخالق فلسفى، ٢، ص ١مجموعه ورام، ج  )ام؛ مگر آنكه براى تو طلب آمرزش آنم نيامده

  )٨٧، ص ١ج 

  

  استمداد از وجدان 

 . من فردى زناآارم:  شخصى نزد پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله آمد و گفت

 آيا حاضرى آسى با ناموس تو اين آار را بكند؟ :  حضرت فرمود

 ! نه:  گفت

 ! پس تو نيز اين آار را نكن: رمود پيامبر عزيز ف

 نام يكى از ياران باوفاى پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله آه در احد به درجه شهادت رسيد، عمروبن 

پرست بود و از چوب، بتى تراشيده بود و آن را در منزل نگهدارى و پرستش  او در ابتدا بت. جموح بود

ولى او بت خود را . همكارى فرزندش بارها بت او را آلوده آردندچند نفر از جوانان مؤمن با . آرد مى

آنى؟ پس  چرا از خودت دفاع نمى: روزى خسته شد و به بت گفت. آرد تميز و همچنان عبادت مى

 ! اين دفعه از خودت دفاع آن: شمشيرى به او آويخت و گفت

ها  اند و در زباله  مرده بسته بعد آه به سراغ بت آمد، ديد شمشير نيست و او را به الشه سگى

هنرى بت خواند و ايمان  با ديدن اين صحنه، وجدانش پيدا شد و اشعارى در وصف بى. اند انداخته

  )، به نقل از پيامبر و ياران٤اسد الغابة، جلد  )آورد

  

  تحريك عواطف بشرى و مّلى 

قرآن . اطف يكى از اهرمهاى بسيار قوى است براى امر به معروف و نهى از منكر، تحريك عو

او آه . آسى غيبت ديگرى را نكند؛ زيرا ديگرى هم برادر توست و آبروى او، محترم است: فرمايد مى

 آيا آسى دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ . حضور ندارد تا از خود دفاع آند

َو ال َيْغَتْب َبْعُضُكْم  )رى آه از دنيا رفته است غيبت، همچون خوردن گوشت برادر است؛ آن هم براد

  () ١٢/حجرات... (َبْعَضًا 

 پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله با بيعت، ايجاد اخّوت و برادرى، نقل داستان وفادارى پيروان ساير 

ه او دشنام انبيا، مشورت با مردم، عيادت بيماران غير مسلمان، محبت آردن به افرادى آه ب



دادند، آزاد آردن اهل مكه در روز فتح مكه، اعالم عفو عمومى و سعه صدر، دعا به آسانى آه  مى

ديد، در واقع از تمام عواطف مردم براى دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر  آنان را نمى

 . فرمود استفاده مى

ن دوستى و عالقه به ديار و مسكن حق پرستى شرك است، ولى وط پرستى مانند بت  گرچه وطن

يكى از آارهاى ستمگران، گرفتن اين حق طبيعى و خارج آردن مردم از ديار و . طبيعى انسان است

توان از حّس  در امر به معروف مى () ٢٤٦/بقره. (َقْد ُاْخِرْجَنا ِمْن ِدياِرَنا )هاى خودشان است آاشانه

 . گونه عمل آنيد براى عّزت آشور و استقالل مّلى اين: و گفتدوستى مردم استفاده آرد  وطن

 ! اين گونه عمل نكنيد:  يا

ها  دوستى و ملّيت خواهى به جبهه ها سرباز را با همين حّس وطن دين، ميليون  آشورهاى بى

 . فرستند مى

براى مثال، اگر . تفاده آرددوستى اس توان از اين حّس وطن  در امر به مطالعه تاريخ و جغرافيا نيز مى

تاريخ مردان منطقه و زنان نمونه هر منطقه را در دسترس جوانان آن منطقه قرار دهند، جاذبه 

ولى شرح تاريخ آلى و جغرافياى آلى براى همه، آن جاذبه الزم را ندارد به . شود مطالعه بيشتر مى

از هر احساس و وجدان . ت نداردهر حال، گسترش خوبيها و جلوگيرى از مفاسد نياز به قصد قرب

 . مند شد، نبايد آوتاهى آرد ملى و ميهنى آه بتوان بهره

چرا با : روز بعد، امام صادق عليه السالم او را ديد و امام به او فرمود.  شخصى به مادرش تندى آرد

بود؟ پستان دانى آه شكم مادرت منزل تو بود؟ دامان مادرت گهواره تو  مادرت تندى آردى؟ مگر نمى

 مادرت غذاى تو بود؟ 

اال علمت ان بطنها منزلك و حجرها مهدك و ثديها غذائك فال  )پس با او خشن نباش:  سپس فرمود

  () ٧٦ ، ص٧١بحار، . (تغلظ لها

  

  مخفيانه باشد 

ته است؛ ولى هر هر آس برادر دينى خود را مخفيانه موعظه آند، او را آراس: خوانيم  در حديث مى

من وعظ اخاه سرًا فقد زانه و من وعظه  )اش آرده است آس او را آشكارا موعظه آند، شرمنده

  () ٣٧٤  ، ص٧٥/بحار. (عالنية فقد شانه

تر خواهد   ناگفته پيداست آه اگر خالفكار خود را هنوز عزيز و محترم بداند، پند ما را زودتر و راحت

 . ر خود را رسواى مردم احساس آند، اصالح او بسيار سخت خواهد شدپذيرفت؛ ولى اگ

  

  مختصر باشد 

 ! آنى؛ خالصه بگو اذا وعظت فاوجز؛ هرگاه آسى را موعظه مى: خوانيم  در حديث مى



براى حفظ . ماند  گاهى آثار جمالت و آلمات آوتاه بيش از بحثهاى طوالنى است و در ذهن بهتر مى

 . تر است نوشتن هم راحتآردن و 

  

 ها و وعيدها   وعده

از آنجا آه انسان . هاى اولياى خداست هاى امر به معروف و نهى از منكر، بيان وعده  يكى از راه

تواند يكى از  ها مى براى انجام هر آار معروف و يا ترك هر آار منكرى نياز به انگيزه دارد، اين وعده

شما از راه انحراف خود دست برداريد و استغفار : گفتند انبيا به مردم مى. ها باشد بهترين انگيزه

َو َاَن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِاَلْيِه ُيَمتِّْعُكْم َمَتاَعًا  )آند خداوند شما را بنحو خوبى آامياب مى! آنيد

  () ٣/هود. (ٍل َفْضَله َفْض  َاَجٍل ُمَسمَّى َو ُيْؤِت ُآلَّ ِذى َحَسنًا ِالى

 . آنم من بهشت و شفاعت را براى على بن يقطين ضمانت مى: فرمود  امام آاظم عليه السالم مى

 رسول اآرم صلى اهللا عليه و اله به آسى آه به بهانه سر زدن به درختش مزاحم صاحب باغ و زن 

روشى، من براى تو بهشت را ضمانت اگر اين يك درخت خود را به او بف: شد، فرمود و بچه او مى

 . ولى او نپذيرفت. آنم مى

 امام صادق عليه السالم به آسى آه در دستگاه بنى اميه موقعيتى داشت و اموالى جمع آرده 

 . آنم اگر توبه و استغفار آنى، من براى تو بهشت را ضمانت مى: بود، فرمود

آنند،  آسانى آه از طاغوتها پيروى مى: فرمايد رآن مىق.  وعيدها نيز در ترك منكر نقش مهمى دارند

َو * َو اتََّبُعوا َاْمَر ُآلِّ َجّباٍر َعِنيٍد  )شوند و هم در آخرت هم در دنيا به قهر و لعنت خداوند گرفتار مى

  () ٦٠و٥٩/هود. ( هِذِه الُّدْنيا َلْعَنًة َو َيْوَم اْلِقياَمة ُاْتِبُعوا فى

خن آنكه، انسان مشمول دعاى اولياى خدا يا نفرين آن بزرگواران باشد، در حرآاتش بسيار  آوتاه س

 . مؤثر است

اگر شما در راه خدا باشيد و به : فرمايد  نهج البالغه مى٢٤ حضرت على عليه السالم در خطبه 

رى شما وظيفه الهى خود عمل آنيد در دنيا هم به آاميابى نرسيد، من در قيامت ضامن رستگا

  )و اتقواهللا عباداهللا و فّروا الى اهللا من اهللا )هستم

  

  

 هاى آموزشى  شيوه:  ح 

. آند، اگر رمز و راز امر و نهى خود را بگويد، توفيق بيشترى خواهد داشت  آسى آه امر و نهى مى

گاهى امر و نهى به خاطر آزمايش البته، گاهى داليل و اسرار اوامر و نواهى خداوند پيچيده است؛ 

است؛ گاهى فهم دليل نياز به گذشت زمان دارد؛ گاهى هم تسليم فرمان بودن، خود يك دليل 



 از آارهاى حضرت خضر بسيار متعّجب شد؛ و همين آه  در يك دوره علمى، حضرت موسى )است

  () ٦٤تا٨٤/آهف. ( آرام شد خضر دليل آارهاى خودش را بازگو آرد، موسى

 اما بسيار از اوامر و نواهى بر اساس منطق و دليلى است آه اگر ما آنها را براى مردم بيان آنيم، 

 : از جمله. رسيم؛ لذا در آيات و روايات به بسيارى از دالئل اشاراتى شده است زودتر به نتيجه مى

. َاِقِم الصَّلوَة ِلِذْآِرى )مش دلهاستياد او يگانه وسيله آرا.  دليل فرمان نماز، ياد خدا بودن است

  () ٢٨/رعد. (َاال ِبِذْآِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوب) ١٤/طه(

  () ٢١/بقره. ( َخَلَقُكم ُاْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذى ) دليل ديگر نماز، تشكر از خداوند است

 َعِن اْلَفْحَشاِء  ِانَّ الصَّلوَة َتْنهى )دارد  فحشا و منكر باز مى دليل سوم نماز آن است آه نماز شما را از

  () ٤٥/عنكبوت. (َو اْلُمْنَكر

  () ١٨٣/بقره. (َلَعلَُّكْم َتتَُّقون... ُآِتَب َعَلْيُكُم الصِّيام  ) اثر روزه گرفتن، پيدا شدن تقواست

در زمين است آه اگر گروهى با قيام خود جلو ستمگران را  از برآات جهاد، جلوگيرى از فساد 

... َو َلوال َدْفُع اللَِّه الّناَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت ْاَالْرض  )شود نگيرند، زمين به فساد آشيده مى

  () ٢٥١/بقره(

ا، رسيدگى به زدايى، حمايت از تبليغات دينى، آزاد آردن اسر  فلسفه خمس و زآات، محروم

 . ورشكستگان و مأموران زآات و در راه ماندگان، جذب دلهاى ديگران و امثال آن است

 ) دليل حج، حضور در صحنه و برخوردارى از منافع زيادى است آه در قرآن به آن اشاره شده است

 بهترين وسيله انجام گرفتن آن آار آشنايى با رازها و رمزها! آرى () ٢٨/حج. (ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهم

 . است

  

  آگاهى دادن 

 بسيارند آسانى آه از آثار و خطرات خالف خود آگاهى الزم را ندارند و همين آه مثًال با خطرات 

اگر مردم دليل پيدايش بعضى امراض و يا ناهنجاريها و يا . آنند سيگار آشنا شدند، آن را رها مى

ه را بدانند و از ابتدا مراقبتهاى الزم را داشته باشند، گرفتار آفات، حوادث و الخلق آودآان ناقص

براى مثال، اگر عروس و داماد در هنگام آميزش جنسى يك سرى دستورات را . شوند ناگواريها نمى

مراعات ننمايند، ممكن است در فرزند آنها نقصى پيدا شود آه تا آخر عمر، فرزند و والدين را زجر 

اى آاش تمام عروسها و دامادها قبل . جالب اينكه اين دستورات در روايات اسالمى آمده است. دهد

 . گرفتند از تشكيل زندآى در آالسهايى، اطالعات الزم را فرا مى

سازد؛ ولى آشپز ناآگاه بهترين جنس را خراب   يك آشپز دانا از پوست پرتغال بهترين مربا مى

 . آند مى



آند؛ ولى راننده ناآشنا مدرنترين ماشينها را به دّره  اى سفرها مى انيك با ماشين ساده يك راننده مك

 . دهد سقوط مى

اگر مردم زيبايى سخنان ما اهل . مسأله مهم مردم، آگاهى است:  امام رضا عليه السالم فرمود

. رفوا محاسن آالمنا ال تبعوناان الناس لو ع )شوند بيت پيامبر را بدانند، به طور قطع طرفدارمان مى

  () ٥٢، حديث ٦٥ ، ص١٨ وسائل، ج(

اخذ على  )خداوند از علما تعهد گرفته است آه جاهالن را آموزش دهند: خوانيم  لذا در حديث مى

  () ٧٨، ص ٢ بحار، ج. (العلما ان يعلموا

ها و جانها از آجا سر  رها و اتالف سرمايه راستى، اگر آموزش شنا و رانندگى و حرفه و فن نبود، خط

 آورد؟  در مى

  خاطره 

حضرت . شخصى از آنار حضرت عبور آرد. آرد  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه و اله با زنى گفتگو مى

 . بهتر آنكه من تو را آگاه آنم تا مبادا فكر ديگرى تو را به گناه وادارد. اين همسر من است: فرمود

ترين راه براى جلوگيرى از  سازى پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله بهترين و ساده شيوه آگاه اين 

 . سوءظن است

  خاطره 

چرا اتاق امام اين همه زيبا و :  مهمانى به خانه امام باقر عليه السالم وارد شد و پيش خود فكر آرد

 مجّلل است؟ 

 . فردا نيز نزد ما بيائيد: نگام خروج از منزل فرموده.  امام عليه السالم متوجه فكر او شد

اتاق ديروز من از :  فرداى آن روز، امام عليه السالم مهمان را به اتاق ساده ديگرى برد و به او فرمود

او مالك و آزاد است و دوست دارد آه اتاقش زيبا باشد؛ اّما اتاق من، همين . سرمايه همسرم است

 .  جاى آن پيداستاست آه سادگى از همه

سازى افراد ناآگاه، يكى از راههاى جلوگيرى از منكراتى از قبيل سوءظن،   اين حرآت امام براى آگاه

 . گرايى است تهمت، غيبت و تجّمل

  

 !  آموزش را ساده ننگريم

 . دليلش را پرسيدم.  در بيمارستان سوانح، شخصى را ديدم آه تمام بدنش سوخته بود

. در حال روشنى به چراغ نفت ريخت. اين خانم متوجه شد آه نفت چراغ رو به اتمام است: گفتند 

در حالى آه اگر . ور شد و لباسهاى خانم آه از مواد نفتى بود، اين حادثه را پيش آورد چراغ شعله

چنين حوادثى راديو و تلويزيون به او آموزش داده بود آه در حال روشن بودن چراغ به آن نفت نريزيد، 

 . داد رخ نمى



آنيم، چند بار پول حمل و نقل خاك و گل و  ما براى يك آيلو سبزى آه مصرف مى.  راه دور نرويم

آورد و پول  بار مى دهيم؛ زيرا يك بار آاميون، سبزى را همراه با ِگل به شهر و ميدان تره آشغال مى

بار سوم . دهند آنند و پول مى محله خود حمل مىفروشها آن را از ميدان به  بار ديگر سبزى. گيرد مى

. ريزيم خريم و پس از پاك آردن، يك آيلو آشغال و خاك آن را در سطل زباله مى ما دو آيلو سبزى مى

بار چهارم ماشين شهردارى با مخارج سنگينى همان گل و خاك را با آشغال سبزى به خارج از شهر 

 سبزى، ما چهار پول حمل و نقل آشغال و گل و خاك توجه آنيد آه در يك آيلو. آند حمل مى

توان سبزى را در همان محل رويش و در روستا پاك آرد و در نايلون  ولى با يك آموزش، مى. دهيم مى

به اين شكل، عده زيادى از افراد . گذاشت و آنچه را آه مصرفى است به مراآز فروش حمل آرد

اين خود . آورند شوند و درآمدى به دست مى ى مىآار اطراف شهرها مشغول پاك آردن سبز بى

آنم آه آب خوردن و راه رفتن و ناخن گرفتن و تمام مسائل  فكر مى. خدمتى به هموطنان است

ساده و جزئى نيز نياز به آموزش دارد تا هم بودجه آمترى مصرف شود و هم منافع ديگرى داشته 

 . باشد

هدف همه آنها اين . شود سازى تشكيل مى ورى و بهينه  امروز در دانشگاهها سمينارهاى بهره

در نهى از منكر، . هاى زيادى برد توان از امكانات آم، بهره است آه به مردم آگاهى داده شود آه مى

 . مهمترين گام، آگاه آردن مردم از خطرات مفاسد است

  

 سازى   آسان

يكى .  يا انجام فالن معروف برايشان مشكل استآنند آه ترك گناه و  گاهى افراد گناهكار خيال مى

از راههاى امر به معروف و نهى از منكر آن است آه ما آار را امكانپذير و شدنى قلمداد آنيم و به 

 . انجام دادن معروف، آار آسانى است: مردم بگوئيم

 : هايى بياوريم؛ براى مثال توانيم نمونه  حتى مى

 . تواند بخواند و بنويسد الى به سراغ آموزش نرفت؟ او االن مىمگر فالنى در بزرگس -١ 

 . مگر فالنى از تو ناتوانتر نبود؟ اما به حج رفت و برگشت -٢ 

 . مگر فالن سيگارى يا ترياآى، باالخره ترك اعتياد نكرد -٣ 

 مگر فالنى آه دختر يا پسرش را زود به ازدواج درآورد، خير نديد؟  -٤ 

 . مگر فالنى آه هسمر خود را از فاميل گمنام برگزيد، زندگى خوشى ندارد - ٥ 

 مگر فالنى آه ازدواج آسان آرد، ضرر ديد؟  -٦ 

توانند از آن منكرات دست  آنند آه نمى  به هر حال، افرادى گرفتار منكراتى هستند و خيال مى

 . دهيم  صورت خود را انجام مىما مدتهاست آه اين گونه اصالح: گويند بكشند، مثًال مى

 . ايم يك عمر با فالنى رفيق بوده:  يا



 . ايم ايم؛ هم قسم شده ما با فالن گناهكار شرآت داريم؛ بيعت آرده:  يا

 حاال بر عكس بگويم آه اين آار زشت است؟ . ام آه قصدم چنين و چنان است به همه گفته:  يا

خورد آه انسان اگر اراده داشته باشد، همه چيز براى او  ايى به چشم مىه  در قرآن و روايات، نمونه

ساحرانى آه براى مبارزه با .  بود همسر فرعون در آاخ طاغوت حامى موسى. شود آسان مى

ها، آسان سازى ترك  بيان الگوها و نمونه.  شدند  آمده بودند، يكباره از طرفداران موسى موسى

 . هاست شود، يكى از شيوه ز طريق نقل تاريخ و فيلمهايى آه ساخته مىمنكرات و انجام معروفها ا

  

  

 شيوه الگوسازى :  ط 

هاى موفق، تجليل از آنها، تشويق آنان، گرايش دادن مردم به خّط حق، تحقير   معرفى چهره

 منكر نقش هاى منحرف و همچنين نفرين بر آنها، در وادار آردن مردم به معروف و نهى از چهره

دهند، حمايت خود را از  سر مى» يا حسين«همين آه هر سال مردم در عاشورا فرياد . مؤثرى دارد

همين آه اين همه سفارش درباره برائت و تنّفر و لعنت . آنند امامت، عصمت و مظلوميت اعالم مى

: فرمايد قرآن مى. دارد به دشمنان خدا و اولياى خدا شده است، مردم را از گرايش به آن خط باز مى

 )همه مردم دنيا از همسر فرعون درس بگيرند آه چگونه او جذب مال و مقام و قدرت فرعون نشد

  () ١١/تحريم. (َضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن اَمُنوا اْمَرَاَة ِفْرَعْون

همان .  معرفى آرده است خداوند با تجليل از همسر فرعون، او را براى همه مردم به عنوان الگو

فرمايد مردم بايد از ابراهيم عليه السالم و محمد صلى اهللا عليه وآله  گونه آه در جاى ديگرى مى

.  َرُسوِل اللَِّه ُاْسَوٌة َحَسَنٌة َلَقْد آاَن َلُكْم فى )درس بگيرند؛ زيرا اين دو بزرگوار اسوه و الگو هستند

  () ٢١/احزاب(

به چند مثال توجه . ى از آارها نياز به معرفى افراد الگو و نمونه و خط شكن وجود دارد در بسيار

 : آنيد

 . شود همين آه يك نفر اذان گفت و سكوت را شكست، راه اذان گفتن براى ديگران باز مى -١ 

 نماز باز در هواپيما همين آه يك نفر بلند شد و به نماز ايستاد، زمينه براى عالقمندان به -٢ 

 . شود مى

 . تواند براى ساير معتادان الگو شود همين آه يك نفر معتاد، اعتياد را رها آرد، مى -٣ 

 . گذارد همين آه يك نفر طلبه و يا دانشجو شود، در نزديكان خود اثر مى -٤ 

  

  نهى از منكر در قالب طنز 

 بانى مسجد آيست؟ : از آنان پرسيد. ى مشغولند روزى بهلول، آارگرانى را ديد آه به مسجدساز



 . هارون الرشيد:  گفتند

 ! بانى مسجد، بهلول:  بهلول به سنگتراش دستور داد آه روى سنگى اين جمله را حكاآى آند

بهلول شبانه از نردبانى باال رفت و آن سنگ را بر .  سنگتراش سنگ را تراشيد و به بهلول تحويل داد

هارون، بهلول را . روز بعد، وقتى آارگران تابلو را ديدند، به هارون خبر دادند. جد نصب آردسردر مس

اى و خودت را بانى  احضار آرد و پرسيد، بانى مسجد من هستم شما چرا اين سنگ را نصب آرده

 ! اى؟ اين مسجد معرفى آرده

 . داند بانى آيست خدا آه مى. دسازى، بگذار نام من باش تو اگر براى خدا مسجد مى:  بهلول گفت

 . تو اخالص ندارى:  او با اين طنز به هارون فهماند آه 

چون هارون در مجلس حضور نداشت، بهلول جاى هارون .  روز ديگرى بهلول وارد مجلس هارون شد

: تهمين آه هارون وارد مجلس شد، به او گف. خادمان او را از آنجا بلند آردند آتك زدند. نشست

واى به حال تو آه عمرى در جاى اهل بيت پيامبر . من چند دقيقه جاى تو نشستم، آتك خوردم

 . اى نشسته

 . راه تو باطل و حكومت تو غصبى است:  و با اين طنز، به هارون گفت

  

  بيان ثواب و عقاب 

 منكرات را در مردم زياد آرد، توان به وسيله آن انگيزه انجام معروفها و ترك هايى آه مى  يكى از راه

در قرآن و روايات صدها جمله در اين باره به . بيان پاداشهاى آارهاى معروف و آيفرهاى منكر است

 . اند علماى ما آتابهايى به نام ثواب و عقاب نوشته. خورد چشم مى

همچنين آشنايى با  آشنايى به آيفر گناهان، نحوه سقوط و هالآت امتها، تاريخ عزت و ذلت اقوام و 

حضرت يوسف . دارند، بسيار سازنده است الطاف الهى نسبت به آسانى آه خود را از گناه دور مى

ِانَُّه َمْن يَّتَِّق َو َيْصِبْر َفِانَّ اللََّه ال ُيِضيُع َاْجَر : رمز عزت خودش را به برادران در يك جمله بيان آرد

بدانيد آه هرآس تقوا پيشه آند، خداوند پاداش او را ضايع ! رادراناى ب ( ٩٠/يوسف  (اْلُمْحِسِنين؛

 . آند نمى

 . هاى انجام معروف و دورى از منكر است  به هر حال، بيان ثواب معروفها و آيفر منكرات يكى از شيوه

  

  

 شيوه تدريج :  ى 

. ال َتتَِّبُعوا ُخُطواَت الشَّْيطان  (،آشاند گونه آه شيطان انسان را گام به گام به فساد مى  همان

در مورد تحريم شراب، اين شيوه . راه اصالح و امر به معروف نيز بايد گام به گام باشد () ١٦٨/بقره(

 : شرابخوارى در چند مرحله منع شد. آنيم را مشاهده مى



و اين .  مايع مست آنندهشود و هم از انگور، هم رزق نيكو ساخته مى:  مرحله اول قرآن فرمود

. َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكَرًا َو ِرْزَقًا َحَسنًا )مطلب اشاره به اين است آه مايع مست آننده نيكو نيست

  () ٦٧/نحل(

خورد، ولى ضرر آنها بيشتر  گرچه در قمار و شراب منافعى به چشم مى:  مرحله دوم قرآن فرمود

  () ٢١٩/بقره..(َو ِاْثُمُهما َاْآَبر و َمناِفُع ِلّلناِس )آند بودن شراب را اعالم مىبا اين بيان، منكر . است

  () ٤٣/نساء. ( ال َتْقَرُبوا الصَّلَوة َو َاْنُتْم ُسكاَرى )هنگام نماز، مست نباشيد:  مرحله سوم قرآن فرمود

ست؛ خواه مست بشويد يا نشويد؛ آم باشد يا زياد؛ شراب بكّلى حرام ا:  مرحله چهارم قرآن فرمود

  () ٩٠/مائده. (ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطان... ِانَّما اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر  )هنگام نماز باشد يا غير نماز

له اى، داراى زمانبندى و با تاريخ معين نيست و در توسعه جغرافيايى نيز يك مسأ  اين شيوه مرحله

و *َو ِثياَبَك َفَطهِّْر   (گونه آه پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله ابتدا به خودسازى همان. معقول است

 () ٢١٤/شعرا. (َو َاْنِذْر َعِشيَرَتَك ْاَالْقَرِبين  (خواند، بعد به بستگان فرا مى () ٥و٤/مدثر. (الُّرْجَز َفاْهُجر

و در  () ٩٢/انعام. ( َو َمْن َحْوَلَها ِلُتْنِذَر ُامَّ اْلُقَرى  (مكه و اطراف مكهدهد، سپس به اهل  هشدار مى

  () ٢٨/سباء...(َوما َاْرَسْلناَك ِاالَّ آافًَّة ِلّلناِس )دهد پايان، همه مردم آره زمين را مخاطب قرار مى

 : ند مرحله رد شدربا در چ. خورد  در مورد ربا نيز اين مراحل به چشم مى

شود، نزد خدا افزايش  سودى آه به مال شما از طريق ربا اضافه مى: فرمايد قرآن مى - مرحله اول

  () ٣٩/روم. (َفال َيْرُبوا ِعْنَداللَّه(  )نيست

.  َو َقْد ُنُهوا َعْنهَو َاْخِذِهُم الرِّبا )شمارد قرآن، رباخوارى را از عادات زشت يهوديان مى - مرحله دوم

  () ١٦١/نساء(

آل . (ال َتْأُآُل الرِّبا َاْضَعاَفًا ُمَضاَعَفة )آند قرآن، انسان را از رباى مضاعف و زياد نهى مى - مرحله سوم

  () ١٣٠/عمران

ُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َو َفْأَذ )داند قرآن، ربا گرفتن را به منزله اعالم جنگ با خدا مى - مرحله چهارم

  () ٢٧٩/بقره. (َرُسوِله

يكى از اعتراضات آّفار . رود  مسأله تدريج و حرآت گام به گام، يكى از اصول تربيتى به شمار مى

 . چرا قرآن به يكباره بر رسول اهللا نازل نشد: گفتند اين بود آه مى

َو َقاَل الَِّذيَن َآَفرُوا َلْوال ُنزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن  )روح مؤثر استنزول تدريجى براى آرامش : فرمايد  قرآن مى

  () ٣٢/فرقان. ( ُفواَدَك َجْمَلًة واِحَدًة َآذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبه

  

  

 شيوه تكرار :  ك 



يت، تكرار يك اصل يكى از آنها اين است آه در ترب.  ميان تربيت و تعليم تفاوتهاى فراوانى است

 . ضرورى است؛ ولى در تعليم و آموزش همين آه شاگرد مسأله را فهميد، تكرار آردن الزم نيست

 چون برنامه اسالم تنها آموزشى نيست، بلكه تربيتى هم هست لذا بايد تكرار شود، ما در هر 

قرآن نسبت به .  جداستحساب ايمان به خدا از حساب ياد خدا. خوانيم شبانه روز چند بار نماز مى

  () ٣٣/الحاقة. (ِانَُّه آاَن ال ُيْؤِمُن ِباللَِّه اْلَعِظيم )او به خدا ايمان ندارد: فرمايد بعضى مى

  () ٦٧/توبه. (َنُسوا اللَّه )اند خدا را فراموش آرده: فرمايد  ولى درباره بعضى ديگر مى

درباره . لذا بايد با ذآر او ايمان خود را شكوفا آنيم. آنيم ا او را فراموش مى ما به خدا ايمان داريم، اّم

 () ٢٧/نجم. (َالَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِبْاالِخَرة  (معاد نيز اين معنا هست؛ يعنى بعضى به قيامت ايمان ندارند؛

  () ٢٦/ص. (ا َيْوَم اْلِحَسابَنُسو )آنند ولى بعضى ديگر ايمان دارند، اما او را فراموش مى

لذا قرآن .  به هر حال انسان بقدرى فراموشكار است آه تذآر گاه به گاه نيز براى او آافى نيست

  () ٤٥/انفال. (َو اْذُآُروا اللََّه َآِثيرًا (!خدا را زياد ياد آنيد: فرمايد مى

شده است آه هر شبانه روز پنج مرتبه در  فراموشى انسان بقدرى است آه در اسالم سفارش 

حى على الصلوة؛ البته هر روز جمالت : بلندى قرار بگيريد و با رساترين و زيباترين صدا فرياد بزنيد

ما در شبانه روز پنج نماز داريم آه هر نماز يك  )مشابه اين فرياد بايد هفتاد بار در فضا تكرار شود

دو بار : شود يعنى شبانه روز در ده اذان و اقامه  هر آدام جمالتى تكرار مىاذان و يك اقامه دارد و در

آه " (حى على الفالح"گوييم  و دو بار مى)  بار٢٠شود  آه مى" (حى على الصلوة"گوييم  مى

و در پنج اقامه دو بار )  بار٢٠شود  آه مى" (حى على خير العمل"گوييم  و دو بار مى)  بار٢٠شود  مى

  ) بار ٧٠شود  آه مجموع آنها مى)  بار١٠شود  آه مى" (قدقامت الصلوة"گوييم  مى

ال  ) تكرار سوره حمد در هر نماز يك ضرورت است؛ تا آنجا آه اگر اين سوره نباشد، نمازى نيست

 در خود سوره حمد، آلمات اّياك، صراط، رحمن، () ١٥٨، ص ٤مستدرك، ج . (صلوة اال بفاتحة الكتاب

در قرآن، داستان . به گفته بعضى، خود سوره حمد دوبار نازل شده است. رحيم تكرار شده است

سجده فرشتگان بر آدم و تكبر ابليس، داستان موسى و فرعون، داستان نوح و قوم لجوج او، و 

 قرآن، فخر رازى براى آثار و فوايد و اسرار تكرار در. بسيارى از داستانهاى ديگر بارها تكرار شده است

 . در تفسير خود ده نكته آورده است

 . يك آيه بيش از سى مرتبه تكرار شده است» الرحمن« در سوره 

ها بار جمله  شما در يك نماز ده.  به هر حال، براى هر لحظه غفلت و فراموشى يك تذآر الزم است

 . آنيد الى رآوع و سجود و قيام تكرار مى اللَّه اآبر را در البه

آيه شريفه ِبْسِم اللَِّه ْالَّرْحمِن .   ياد خدا غذاى روح است آه بايد همچون غذاى جسم تكرار شود

اسالم به ما سفارش آرده است آه اگر سر . الرَِّحيم، يكصدوچهارده بار در قرآن تكرار شده است

 تربيتى اسالم براى در مكتب. سفره چند نوع غذا بود، براى مصرف هر نوع، يك بار ِبسِم اللَّه بگوييد



تمام ساعات روز دعاى مخصوصى وارد شده است آه اگر آسى در ساعت اول و دوم فرصت نكرد، 

هايى آه براى هر ساعت، يك  تواند دعاى خاصى بخواند؛ درست مثل فرودگاه براى ساعت سوم مى

 . تواند پرواز آند پرواز دارند و هر مسافرى در هر ساعتى آه تصميم بگيرد، مى

دارند؛ لذا بايد به هر  اند، با يك تذآر از آار خود دست بر نمى  بسيارى از آسانى آه گرفتار گناه شده

شما در مراجعه به پزشك وقتى آسالت داريد، . انسانى تذآر داد و حتى به بعضى چند بار تذآر داد

ون به يك پزشك چ: گويد هيچ مريضى نمى. شويد آنيد تا سالم مى آن قدر به پزشكها مراجعه مى

 . خورم روم و دارويى نمى مراجعه آردم و مفيد نبود، ديگر به سراغ هيچ پزشكى نمى

  

  مماشات 

 . اين ستاره پروردگار من است:  حضرت ابراهيم همين آه ستاره پرستان را ديد، فرمود

 . من غروب آنندگان را دوست ندارم:  همين آه ستاره غروب آرد، گفت

 . اين پروردگار من است: ا ديدن ماه گفت ب

اگر پروردگار واقعى مرا هدايت نكند، به طور قطع از گمراهان «:  وقتى ماه ناپديد شد، گفت

 » .شوم مى

. پس اين پروردگار من است. اين از ستاره و ماه بزرگتر است:  بار سوم خورشيد را ديد و گفت

 . پنداريد، بيزارم من از هر چه آه شما شريك خدا مى: تخورشيد آه غروب آرد، رو به مردم گف

 شكى نيست حضرت ابراهيم خداپرست بود؛ زيرا در پايان گفتگو با ستاره، ماه و خورشيد پرستان 

 . من از شرك شما بيزارم: گفت

 . من از شرك خودم بيزارم:  و نفرمود

اين پروردگار من است به خاطر آن »  هذا َربِّى«:  دليل آنكه چند بار به ماه و ستاره و خورشيد گفت

از راه مدارا و مماشات وارد شد و گام به گام به ) شرك(بود آه او براى نهى از بزرگترين منكرات 

 . انتقادات خود اضافه آرد

 . » ال ُاِحّب ْاال ِفِليَن ِانِّى«؛ »من غروب شدنى را دوست ندارم«: بار اول فرمود:  يعنى

 »  ... َلِئْن َلْم َيْهَدنى َربِّى«ماه پرستى انحراف است و خدا مرا گرفتار آن نكند؛ «: بار دوم فرمود 

 » ٌء ِممَّا ُتْشِرُآون  َبِرى ِانِّى«. دانيد من بيزارم از هر چه آه شما شريك خدا مى« :  بار سوم فرمود

وجودى آه در معرض محو و تغيير «: ند حضرت ابراهيم با اين حرآت مماشاتى خود به مردم فهما

 . تواند خدا باشد؛ خواه ستاره به اصطالح آوچك و خواه خورشيد بزرگ است، نمى

همين آه ديديد راه انحرافى است، با سرعت و شهامت برگرديد و لجاجت :  او به مردم فهماند

 . نكنيد

 » ا ُتْشِرُآونِممَّ«. از شرك مردم برائت داشت.  او از مردم برائت نداشت



  

  حكمت، موعظه، جدال نيكو 

از طريق حكمت و منطق يا موعظه و نصيحت و يا جدال نيكو «: فرمايد  قرآن آريم به پيامبر عزيز مى

  ُهْم ِبْالَِّتى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْل ُاْدُع ِالى (!مردم را به راه خدا دعوت آن

  () ١٢٥/نحل. (ِهَى َاْحَسن

گروهى را با استدالل، .  ناگفته پيداست آه ظرفيت فكرى، روحى و علمى مردم متفاوت است

 . گروهى را با موعظه و گروهى را با مجادله بايد دعوت آرد

 در عقل و فطرت همه ها و پيشنهادها بناى محكمى رود آه گفته  آلمه حكمت در مواردى به آار مى

انسانها داشته باشد؛ براى مثال، در سوره اسراء انسان از فرزند آشى به خاطر فقر، زنا، قتل، 

تصرف در مال يتيم، انجام آارهايى آه نسبت به آن علم ندارد، راه رفتن متكبرانه و آم فروشى نهى 

در بدى آن شك و گفتگو اين نهيها حكمت است؛ زيرا احدى «: فرمايد قرآن سپس مى. شده است

براى مثال، از سينما و ماهواره . بنابراين، حكمت به معناى سخن محكم و قطعى است. ندارد

گيرى و مقابله در برابر پيشرفتهاى  بدگويى نكنيد؛ زيرا انتقاد شما محكم نيست و در واقع جهت

 . داند م مىولى از فيلم بد انتقاد آنيد آه دوست و دشمن آن را سخنى محك. علمى است

   خاطره

پدرم :  امام سجاد عليه السالم در شام همين آه خواست دستگاه بنى اميه را رسوا آند، فرمود

اى در قفس، او را با نوك چاقو سوراخ سوراخ  امام حسين را به نحو سبر شهيد آردند؛ همچون پرنده

 . آردند تا شهيد شد

در چشم مردم شام آه » .پدرم را شهيد آردند«: فرمود  اينجا اگر امام سجاد عليه السالم مى

در جنگ، افرادى «: گفتند شناخت عميقى نسبت به اهل بيت نداشتند، خيلى مهم نبود؛ زيرا مى

 » .شوند و يكى از آنها امام حسين بوده است آشته مى

يد؟ چرا مثل پرنده بر فرض قصد آشتن داريد؛ اما چرا اين گونه آشت:  امام سجاد عليه السالم فرمود

بدنش را سوراخ سوراخ آرديد؟ چرا آنار نهر آب، او را تشنه آشتيد؟ چرا او را دفن نكرديد؟ چرا به 

هاى او حمله آرديد؟ چرا آودك او را شهيد آرديد؟ اين آلمات به قدرى در نزد افراد غيرقابل  خيمه

 . ليه رژيم اموى به راه انداختخدشه بود آه شام را طوفانى آرد و يك آودتاى فكرى و فرهنگى ع

به سخنان .  در امر به معروف و نهى از منكر بايد روى مسائلى تكيه آرد آه قابل خدشه نباشد

 . شود محكمى آه مورد قبول همه است، حكمت گفته مى

اى است آه بر اساس محبت و با بيان نيكو باشد و در زمان و   و اما مراد از موعظه حسنه، موعظه

 . هاى صحيح انجام شود مكان مناسب با شيوه



 مراد از مجادله نيكو نيز حفظ اخالق مجادله، پذيرفتن نقاط قوت ديگران و استدالل و مقابله به مثل 

اگر به تفاسير و روايات مراجعه آنيم، درباره تفسير اين آيه به نكات جالبى دست  )هاست در شيوه

  )يابيم مى

  

 شود  ائد را اصالح آنيم، مفاسد آم مى عق

خيزد آه اگر شيوه ما اصالح عقايد   بعضى گناهان و مفاسد اخالقى از عقائد و خيالهاى باطل بر مى

 : به چند نمونه توجه فرمائيد. رسيم باشد، بهتر به نتيجه مى

آنند و از بازوهاى  يه مىافرادى بر خالف نهى قرآن، براى زندگى خود به طاغوتها و ستمگران تك -١ 

تمام قدرت و «: فرمايد خداوند مى. هدف آنان، آسب قدرت از طريق ستمگران است. شوند ظلم مى

 . قوت از آن خداست؛ ِاّن القّوة هللا جميعًا

 اگر انسان معتقد باشد آه تمام قدرتها از او است، براى آسب قدرت اين همه رياآارى، خودنمايى، 

 . آند ى نمىپوش تملق و عيب

آنها . دهند، هدفى جز رسيدن به عّزت ندارند  گروه ديگرى آه صدها و هزاران آار خالف انجام مى

آنند آه سرمايه، مقام و وابستگى به شرق و غرب، ازدواج با فالن فاميل، اشتغال به فالن  خيال مى

: گفت به غرق آفار، به پدر مىآار و امثال آنها، عزت آفرين است؛ مثل پسر نوح آه در برابر تهديد 

 . شوم تا غرق نشوم من به آوه پناهنده مى

اگر اين افراد باور آنند آه قرآن تمام عزتها را از . يابد  غافل از آنكه روز قهر الهى، آوه نيز نجات نمى

و  () ١٣٩/نساء. (زََّة َفِانَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميَعاَاَيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِع ()َفِانَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميَعا(خدا دانسته 

زنند  زيادى و آمى عّزت افراد تنها به دست او است و نه ديگران، اين همه خود را به آب و آتش نمى

 ! خواهى؟ آيا عزت را از ديگران مى: تا قرآن آنان را مالمت آند و بگويد

ت و عزت تنها از اوست، ما را از ارتكاب بسيارى از گناهان باز باور و ايمان ما به اينكه قدر!  آرى

 . خواهد داشت

  

 .  ريشه مفاسد را بخشكانيم

ِانَّ َبْعَض الَّظنِّ ِاْثٌم َو ال َتَجسَُّسوا َو ال َيْغَتْب   (؛»سوء ظن نبريد و تجّسس نكنيد«: فرمايد  قرآن مى

زيرا سوء ظن، سرچشمه تجّسس و تجسس، سرچشمه غيبت  () ١٢/حجرات. (َبْعُضُكْم َبْعَضا

 . شود مى

 براى پيشگيرى از گناهان جنسى، قرآن از نگاه مسموم نهى فرموده است؛ به گفته حضرت 

فانه لن يزنى  )شود عيسى عليه السالم، نگاه سرچشمه عالقه و آشيده شدن به فساد مى

َو ال َيْضِرْبَن   (اگر قرآن زنان را از پايكوبى منع (  ٢٤٢  ص٤ ميزان الحكمه ج. فرجك ما حفظَت عينك



َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطِمَع   (و يا از گفتار همراه با ناز و آرشمه و تحريك آميز () ٣١/نور. (ِبَاْرُجِلِهّن

 .  خشكاندن سرچشمه گناه استآند، به خاطر نهى مى () ٣٢/احزاب. ( َمَرض  َقْلِبه  فى الَِّذى

بامهاى بدون  هاى مشرف بر يكديگر، پشت  خلوت با نامحرم در خانه، يا محل آار، ساختن خانه

آزاد گذاشتن . اى آه پسر دارد حصار، اجاره دادن خانه آسانى آه دختران بزرگ دارند به خانواده

دن فيلمهاى ويديويى، راحت گذاشتن پذير هستند، در اختيار قرار دا بيش از حّد آسانى آه آسيب

اى براى ورود و خروج دختران و  ارتباط دختر و پسر در پارآها و اتوبوسها، دانشگاهها، نداشتن برنامه

مسأله جداسازى به . پسران مدارس آه همزمان نباشد، و امثال آن، از اسباب توليد گناه است

آيست آه نداند جدا بودن دختر و .  استسازى معناى تحقير زن يا مرد نيست، بلكه نوعى سالم

 . شود پسر در دانشگاه، سبب تمرآز فكر و رشد علمى بيشترى مى

هاى اجتماعى، علمى و سياسى ربطى   اسالم و انقالب اسالمى ثابت آرد آه حضور زن در صحنه

به دوش زن موجودى است آامل آه در تمام آماالت دوش . بندوباريها و مفاسد غربى ندارد به بى

دارد و نقش او در رشد جامعه و سرنوشت ملت، مثل مرد و در بعضى از مسائل  مرد گام بر مى

تاريخ اسالم زنانى را سراغ دارد آه سرچشمه برآاتى . تربيتى و هنرى حتى از مرد جلوتر است

از . آرديكى از آنان، خواهِر زراره است آه ابتدا شيعه شد، سپس برادرش زراره را شيعه . اند بوده

 . زمان امام صادق تا زمان امام مهدى نسل زراره از فقهاى شيعه بود

  خاطره 

آرد،  با آنكه رسول خدا صلى اهللا عليه وآله به زنها سالم مى:  از حضرت على عليه السالم پرسيدند

 آنيد؟  چرا شما سالم نمى

نگرانم . ولى من جوان هستم. گتر بودرسول اآرم صلى اهللا عليه وآله سى سال از من بزر:  فرمود

محجة  )بگذارد) بيش از پاداشى آه از سالم آردن توقع دارم(پاسخ بعضى زنها در من اثر سوئى 

  )٣٨٥، ص ٣البيضاء، ج 

داد و در ضمن آموزش، مزاحى آرده   امام باقر عليه السالم به مردى آه به زنى قرآن آموزش مى

  )فقال ال تعودن اليها ) آموزش را تعطيل آناين: بود، فرمود

در مسائل سياسى نيز بايد به . ها، مخصوص گناهان جنسى نيست  ناگفته نماند آه مبارزه با ريشه

شباهت مردم به  ( ٢٤طه،   (؛»  ِفْرَعْوَن ِانَّه َطَغى ِاْذَهْب ِالى«: فرمايد قرآن مى. ها رفت سراغ ريشه

، ص ١آودك، ج . (الناس بامرائهم اشبه بآبائهم )نروايان، بيش از شباهت آنان به پدران استفرما

براى اصالح دولتها بايد دولتمردان اصالح شوند و براى اصالح نسل نو، بايد خانواده اصالح  () ٤٦٨

 . شود

 . گردد اگر فقها و امرا اصالح شوند، جامعه اصالح مى: خوانيم  در حديث مى

  )٣٣٦، ص ٧٢بحار،  )آند اگر سلطان تغيير آند، تاريخ و زمان تغيير مى: خوانيم  در حديث ديگرى مى



 . گيرد  اصالح نظام با اصالح مسؤوالن و مديران صورت مى

  )١٢توبه،  )با رهبران آفر مبارزه آنيد: فرمايد  قرآن مى

   خاطره

آنيد؛ در حاليكه به  شما به فراريان جنگ صفين حمله مى: رت على عليه السالم پرسيدند از حض

 دليلش چيست؟ . فراريان جنگ جمل آارى نداشتيد

اى  شوند و قدرت تازه مخالفان فرارى در صفين، پس از فرار دور رهبرشان معاويه جمع مى:  فرمود

 از پا درآمدند، فراريان پناهگاهى نداشتند و من آنند؛ ولى در جنگ جمل، چون رهبرانشان پيدا مى

 . آنها را آزاد گذاشتم

آنجا آه محورها و قدرتها و سياستگذاريهاى نظامى و اقتصادى متمرآزند، در امر به معروف و !  آرى

 . نهى از منكر بايد سراغ آن محورها رفت

  سنت شكنى 

آيد آه شكستن آن سنتها  يان و عادت و رسوم در مى گاهى منكراتى در ميان مردم به صورت يك جر

ولى به هر حال، افرادى با صالبت و با توآل به خداوند بايد با سعه صدر وارد . آار هر آس نيست

 . ميدان شوند و آن عادات را دگرگون آنند و طلسم را بشكنند

 :  به يك نمونه توجه فرماييد

ا همسر فرزندش ازدواج آند؛ ولى عقيده جاهليت اين بود آه با تواند ب پدر نمى«: گويد  اسالم مى

 » .همسر فرزند خوانده نيز نبايد ازدواج آرد

با همسر طالق داده شده زيد آه فرزند خوانده توست، ازدواج آن «: فرمايد  قرآن به پيامبر اآرم مى

  ( ٣٧احزاب،  (».تا سنت جاهلى شكسته و راه براى ديگران باز شود

آسانى بايد دست به اين آار بزنند آه به جاى سنت .  البته، اين نوع حرآت آار هر آسى نيست

شود آه مقاومت انسان سبب  شكنى، خودشكنى نكنند؛ زيرا گاهى موج مخالفت چنان شروع مى

 : آنيم اى نقل مى در مورد اين مسأله نيز نمونه. شود به ساير اهداف بلند خود نيز نرسد مى

همين آه حضرت على عليه السالم . خواندند  در زمان خلفا، نمازهاى مستحبى را با جماعت مى

ناگهان چنان . حكومت را به دست گرفت، دستور داد آه تنها نمازهاى واجب را به جماعت بخوانيد

 » .خواهيد، انجام دهيد هر آارى مى«: موج مخالفت شروع شد آه حضرت فرمودند

ت امام درباره نماز مستحبى و آن همه مخالفت، همه استعدادهاى مردم و اهداف بلند  چون مقاوم

 . داد، لذا امام آنان را به حال خود رها آرد امام را تحت تأثير قرار مى

  احترام به ارزشهاى ديگران 



 گروهى را اگر نقاط مثبت فرد يا.  يكى از راه هاى جذب، احترام به اصول و ارزشهاى ديگران است

پذيرفتيم و ستايش و احترام آرديم و سپس از نكته منفى او نهى و انتقاد آرديم، موفق خواهيم 

 . بود

 همين آه مسلمانان صدر اسالم به خاطر فشار آفار مكه به حبشه هجرت آردند، آفار هيأتى را 

نجاشى، پادشاه . اج آندهمراه با هدايا براى پادشاه حبشه فرستادند تا مسلمانان را از آشور اخر

 » .من بايد خودم حرفهاى مسلمانان آفار را بشنوم«: حبشه گفت

 » حرف شما چيست؟«:  پس، از سخنگوى مسلمانان، جعفر طيار پرسيد

مسلمانان به «: آفار براى تحريك شاه آه مسيحى بود، گفتند.  ايشان اهداف اسالم را مطرح آرد

 » .آنند حضرت عيسى بى توجهى مى

نجاشى مسيحى .  جعفر سوره مريم را آه در آن سيماى زيباى حضرت عيسى آمده بود، تالوت آرد

آه ديد اسالم به مقدسات آنان اين همه احترام گذاشته است، اشك شوق در چشمش حلقه زد و 

و حسن سليقه و بالغت . آفار هم مأيوسانه به مكه بازگشتند. مسلمانان را در پناه خود حفظ آرد

در سفارشهاى . روان شناسى تبليغاتى جعفرطيار سبب پيدايش مكتب اسالم در حبشه شد

، ص ٨مستدرك، ج . (اآرموا آريم آل قوم (»!بزرگان هر قوم را احترام آنيد«: اسالمى آمده است

٣٩٥  ()  

بادت ساير اديان را گذارد و مراآز ع  قرآن آريم تورات و انجيل و انبياى گذشته را احترام آامل مى

َو َلْوال َدْفُع اللَِّه اّلناَس َبْعَضُهْم  )شمارد؛ حتى براى حفظ آن، دفاع را الزم دانسته است محترم مى

  () ٤٠حج ... (ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصواِمُع َو ِبَيٌع َو َصَلواٌت َو َمَساِجُد 

  

 . يم با انجام معروف، زمينه را بر منكر تنگ آن

 : آنيم  بدون مقدمه، چند نمونه ذآر مى

گروهى فاسد براى انجام خالف به سراغ مهمانان زيبا روى حضرت لوط آمدند، لوط عليه السالم  -١ 

من حاضرم دخترانم را به عقد شما در آورم تا شما از فكر منكرى آه نسبت به «: به آنها گفت

ولى آن خالفكاران همچنان  () ٧٨/هود( ُهنَّ َاْطَهُر َلُكم  هُوالِء َبَناِتى (».مهمانان من داريد، بيرون آييد

 . نسبت به انجام گناه خود اصرار داشتند

گيرد؛ يعنى با ارائه طرح ازدواج   در اين ماجرا، حضرت لوط از طريق ارائه معروف جلو منكر را مى

 . رود دخترانش به جنگ با لواط مى

خواهد حضرت آدم را از خوردن غذايى منع آند، ابتدا اجازه بهره بردارى از  خداوند مىهمين آه  -٢ 

از هر رقم غذا در بهشت استفاده آن؛ ولى دنبال اين «: فرمايد دهد و مى غذاهاى ديگر را به او مى

  () ٣٥/بقره(َجَرَه َفُكال ِمْنَها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َو الَتْقَرَبا هِذِه اْلشَّ (»!نوع غذا نرو



 . اى براى منكر پيدا نشود راه معروف را باز آنيد تا زمينه!  آرى

اگر خليفه دوم ازدواج موقت را حرام نمى آرد، هيچ آس جز «: حضرت على عليه السالم فرمود -٣ 

  () ٣١ ص ٥٣بحار ج (ما زنى االشقى  (».افراد شقى مرتكب زنا نمى شد

خداوند، مردم را از آميزش جنسى با همسران خود در روز ماه رمضان منع مى آند؛ ولى در  -٤ 

يعنى اول انسان . آند صادر مى) قبل از آنكه روز فرا رسد(عوض، جواز اين آميزش را در شب اين ماه 

ُكْم َلْيَلَة الصِّياِم ُاِحلَّ َل )آند آند و بعد، از آميزش در روز خاص نهى مى را از طريق حالل تأمين مى

  () ١٨٧/بقره. ( ِنسآِءُآم الرََّفُث ِالى

رود؛ يعنى   شايد به همين دليل است آه همواره آلمه امر به معروف قبل از نهى از منكر به آار مى

 . چنان جامعه را با معروف پر آنيد آه راهى براى منكر نباشد

د را به آودآى بزنند تا فرزندشان احساس آند آه  در اسالم سفارش شده است آه والدين خو

، ص ٢آودك فلسفى، ج . (من آان له صبى فليتصّبى )همبازى دارد و اين غريزه در او تأمين شود

١٣٠ ()  

: امام صادق عليه السالم فرمود. شود  اگر ازدواج را در جامعه آسان آنيم، نصف گناهان آم مى

بحار، ج . (من تزوج فقد احزر نصف دينه (».نصف دين خود را حفظ آرده استآسى آه ازدواج آند، «

  () ٢١٩، ص ١٠٣

ِانَّ الصَّلوَة   )»راه جلوگيرى از فحشا و منكر، انجام معروفى همچون نماز است«: فرمايد  قرآن مى

  () ٤٥/عنكبوت. ( َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمْنَكر َتْنَهى

 . شد اگر مساجد ما جامعيت الزم را داشتند، از رونق مراآز فساد آاسته مى  

آردند، فرزندان آنان دچار دوستان نااهل نمى    اگر والدين به مقدار الزم به فرزندان خود محبت مى

 . شدند

 َسِبيِل اللَِّه  ُقوا فىِانَف )گرفت آردند، حرآتى عليه آنها صورت نمى   اگر اغنيا حق محرومان را ادا مى

  () ١٩٥/بقره(َو الُتْلُقوا ِبَاْيديُكْم ِالَى التَّْهُلَكه 

ها و منكرات را   تفريح و ورزش از معروف هايى است آه جلو بسيارى از مفاسد، امراض، عقده

 . گيرد مى

ن منكرات را آه تواند جلو بزرگتري  زهد و عدالت مسؤوالن مملكتى از معروف هايى است آه مى

 . بدبينى به حكومت اسالمى است، بگيرد

 آوتاه سخن آنكه بهترين راه مبارزه با منكر، پر آردن ايام فراغت، تأمين نيازهاى طبيعى و 

 . بازگذاشتن راههاى حالل است

  . خداوند همان طور آه دوست دارد از محرمات پرهيز شود، دوست دارد آه از حاللها استفاده شود



آللَُّه َاِذَن َلُكْم  ) در قرآن، از آسانى آه حاللها را بر خود حرام آرده اند، انتقادات شديدى شده است

  () ٥٩/يونس. (َاْم َعَلى اللَِّه َتْفَتُرون

چرا به خاطر رضايت بعضى از همسران، حاللهاى «: فرمايد  در سوره تحريم، خداوند به پيامبرش مى

  () ١/تحريم. ( َمْرضاَت َاْزواِجك ِلَم ُتَحرُِّم َما َاَحلَّ اللَُّه َلَك َتْبَتِغى (».اى بر خود حرام آردهخدا را 

 تهيه فيلمهاى مفيد، سرودهاى زيبا، آتابهاى پرجاذبه، ديد و بازديدهاى سالم، سرگرمى با طبيعت، 

ى، هنرى، فنى و دستى زمينه را براى انجام ايجاد اشتغال، و پر آردن ايام فراغت با آارهاى علم

 . آند منكر تنگ مى

  

  علنى آردِن خوبيها 

 با اينكه آار خير هر چه مخفى تر باشد، پاداش آن بيشتر است، ولى گاهى بايد براى رضاى خدا 

 . تآارهاى خير را علنى آرد؛ البته حساب تظاهر به خوبيها براى خدا، از ريا و خودنمايى جداس

 . آند بينيم گناه علنى آيفر بيشترى دارد، براى آن است آه جامعه را براى فساد آماده مى  اگر مى

 . بينيم آه نماز جماعت و تظاهر به خير اجر بيشترى دارد، به خاطر همين زمينه سازيهاست  اگر مى

خاطر فضايى است آه در ماه  روزه گرفتن در ماه رمضان از غير ماه رمضان آسانتر است و اين به 

 . آيد رمضان به وجود مى

و از اين طريق دشمن را . دهد  در قرآن از ما نورهاى دسته جمعى آه ارتش اسالم انجام مى

َو الَيَطُؤَن  )آند، به عمل صالح تعبير شده است آند، با تظاهر قدرت، ارعاب دشمن مى مرعوب مى

  () ١٢٠/توبه. ( َعَمٌل صاِلح ِاالَّ ُآِتَب َلُهْم ِبه...  َمْوِطًا َيِغيُظ اْلُكّفاَر

دهند، چرا اهل ايمان آارهاى خود را مخفى   اآنون آه افراد فاسد، گناه خود را علنى انجام مى

گذارند؛ اما زنان با حجاب در مساجد بزرگ  حجاب خود را در خيابانها به نمايش مى آنند؟ زنان بى مى

بايد خوبيها در معرض . ايستند پشت ديوارهاى ضخيم و دور از چشم مردم به عبادت مىآنار خيابان، 

 . ديد قرار گيرد تا فضاى جامعه، فضاى معروف شود

  

  افشاگرى 

 : خوانيم  در تاريخ مى

. دحضرت او را امر به خير فرمو. نزد پيامبر آمد و شكايت آرد. ديد  شخصى از همسايه خود آزار مى

باز هم «: حضرت فرمود. باز شكايت آرد. شخص مدتى صبر آرد؛ اما همسايه دست از آزار برنداشت

 » .صبر آن



سرانجام در آخرين مرحله .  مدتها با صبر گذشت همسايه با پند و موعظه دست از آزار برنداشت

 آنار مسير مردم قرار بده و روز جمعه اثاثيه خود را در«: پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله به او فرمود

 » .ام مرا خسته آرد همسايه«: بگو» اى؟ چرا آنار راه نشسته«: هر آس از تو پرسيد

 او اين شيوه را عملى آرد و همسايه مردم آزار آه آبروى خود را در جامعه در معرض خطر ديد، 

 - ٦٦٨ ،ص ٢ل آافى، ج اصو )دست از آارش برداشت و تقاضا آرد آه شخص به خانه برگردد

  )٦٦، ص ١سفينة البحار، ج 

  

  

 هاى منحرف   افشاگرى چهره

هاى مرموزى هستند آه با خودفروشى به ابرقدرت   سرچشمه بسيارى از منكرات و انحرافات، چهره

ار اين افراد ابزار آ. آنند ها مردم را اغفال، حقايق را واژگون و براى انجام معروف مانع تراشى مى

 : عبارت است از

 : دين تراشى -١ 

َيْكُتُبوَن اْلِكتاَب ِبَاْيِديِهْم   (گويند آه قانون خدا اين است؛ نويسند و مى  مطالبى را با دست خود مى

: گفتاى ساخت و به مردم  همان گونه آه سامرى گوساله () ٧٩/بقره. (ُثمَّ َيُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِداللَّه

  () ٨٨/طه. ( هذا ِالُهُكْم َو ِالُه ُموسى (».خداى شما اين است«

 : توجيه آارهاى خالف -٢ 

هاى مرموز براى اينكه منكرات طاغوت ها را معروف جلوه دهند، دست به توجيه آارهاى   اين چهره

خود فروخته معموًال از عناوين و اين افراد . زنند تا به اين وسيله مردم را آرام آنند خالف آنان مى

القاب برخوردارند؛ براى مثال، معاويه با پول دادن به سمرة بن جندب آه عنوان صحابى داشت، 

را با » اولواالمر«امروز هم آخوندهايى آه در خطبه هاى جمعه آلمه مقدس . آرد حديث تراشى مى

 . دهند، آم نيستند ستمكاران تاريخ تطبيق مى

 : تضعيف -٣ 

شما «: گويند دارند و مى هاى خودفروخته، مردم را از قيام عليه طاغوت يا نهى از منكر باز مى  چهره

 » .شويد حريف نمى

 » .بهتر است شما مشغول آار خود باشيد. افتد مال و جان و آبروى شما در خطر مى«:  يا

 » .قدرت خالفكار زياد است« :  يا

 . دارد آه مردم را از قيام به حق باز مى و امثال اين آلمات 

 : ايجاد تفرقه -٤ 



زنند؛  هاى مرموز گاهى براى آنكه اتحاد مردم خطرى براى استكبار نباشد، ساز جدايى مى  چهره

دهند و با ايجاد انشعاب و تفرقه، به اربابان  دهند؛ حزب جديدى تشكيل مى نداى مخالفت سر مى

 . آنند خود خوش خدمتى مى

 به هر حال؛ آسانى آه بنا دارند امر به معروف و نهى از منكر آنند، اول بايد با افشاگرى اين 

 . شوند، از سر راه خود برداند هاى مرموز را آه مانع از قيام به معروف و جلوگيرى از منكرات مى چهره

  

  نجوى در امر به معروف 

گفتگوهاى در گوشى، خيرى نيست جز آن سخنان مخفى آه در بسيارى از «: خوانيم   در قرآن مى

 َآِثيٍر ِمْن َنْجواُهْم ِاالَّ َمْن َاَمَر  الَخْيَر فى )امر به معروف و نهى از منكر و يا اصالح بين مردم باشد

  () ١١٤/نسا. (ِبَصَدَقٍة َاْو َمْعُروٍف َاْو ِاْصالٍح َبْيَن اّلناس

سزاوار است آه آمك به محرومان، سفارش به آارهاى نيك و آشتى «: شود ى از اين آيه معلوم م

 » .دادن ميان مردم محرمانه باشد

در حديث . شود  آامًال هم روشن است آه در اين گونه آارهاى محرمانه، آبروى مردم حفظ مى

روى اوست اگر فقيرى درخواستى آرد و شما به او آمك آردى، آمك شما، پاداش آب«: خوانيم  مى

 . سزاوار است قبل از سؤال به او آمك آنيد. آه ريخته است

اى آعبه تو خيلى «: السالم نگاهى به آعبه آرد و فرمود خوانيم امام صادق عليه  در حديثى مى

 » .عزيز هستى؛ اما آبروى مؤمن از تو عزيزتر است

آردند تا ضمن سير آردن  را آمك مى امامان معصوم ما در تاريكى شب با پوشاندن چهره خود به فق

 . مسأله امر به معروف و اصالح ذات البين نيز بايد به طور سرى باشد. افراد، آبروى آنان محفوظ بماند

درباره رازدارى در . دارند، بايد رازدار باشند  مشاوران خانواده و آسانى آه پرونده افراد را نگه مى

 . آنيم ددى داريم آه از نقل آن صرف نظر مىمنابع اسالمى، آيات و روايات متع

  

  

  حرآت جمعى 

و تذآرات .  در دعوت به حق و جلوگيرى از منكرات و مفاسد، گاهى بايد حرآت دسته جمعى آرد

شود آه طومارى تهيه شود و افراد زيادى  گاهى الزم مى. بايد هيأتى اعزام شود. فردى اثرى ندارد

  .آن را امضا آنند

 بعضى از راهپيماييها همان امر به معروف و نهى از منكر عملى است آه به صورت دسته جمعى 

 . اگر تظاهرات ميليونى مردم ايران نبود، هرگز طاغوت ساقط نمى شد. گيرد صورت مى

 » .مردم به حج روند تا شاهد منافع باشند«: فرمايد  قرآن در اسرار حج مى



با نگاهى به حج، آنچه از همه بيشتر . سعتى هست آه در ديگر اسرار نيست در آلمه منافع، و

ها  آند، مانورهاى دسته جمعى آن است؛ سادگى، يكرنگى، قداست، وحدت، حرآت جلب توجه مى

و آوچ آردنهاى دسته جمعى و پى در پى از ميقات به مكه و از مكه به عرفات و از عرفات به مشعر 

آند آه انسان شاهد منافع  منى به مكه سيماى حج در اين حرآت جلوه مىو از مشعر به منى و از 

 . آن است

  

  

  نفوذ در دستگاه ظلم 

السالم در جلوگيرى از ظلم حاآمان بنى عباس به افرادى مثل محمد بن اسماعيل   امام آاظم عليه

ن از ياران اهل بيت پيامبر حمايت و على بن يقطين دستور نفوذ در دستگاه ظلم را داد تا در حد امكا

حضرت به اين افراد آه در آن شرايط خفقان حاميان معروف و . آنند و از ستم نسبت به آنان بكاهند

ان لّله اولياء مع اولياء الظلمة  (».شما ستارگان خداوند در زمين هستيد: ناهيان از منكر بودند، فرمود

   () ٢٨٧، ص ٢حياة امام موسى بن جعفر، ج (ا على سيدفع بهم عن اولياء و انت منهم ي

مكه و (از سعادت على بن يقطين آن است آه من در موقف حج «:  امام آاظم عليه السالم فرمود

من بهشت را «: و فرمود ( ٢٨٨، ص ٢حياة امام موسى بن جعفر، ج  (».آنم به او دعا مى) عرفات

ضمنت لعلى بن يقطين ان التمسه النار  (».آتش به او نخواهد رسيدبراى او ضامن شده ام و هرگز 

  () ٢٨٧، ص ٢حياة امام موسى بن جعفر عليه السالم، ج . (ابدًا

را گرفت؛ ولى اين زن با ) قتل موسى(آند آه جلو بزرگترين منكرات   قرآن از همسر فرعون نقل مى

 . آرد قاد او آگاه شود و به اصطالح تقيه مىايمان نمى گذاشت آه فرعون از تفكر و اعت

 ابوطالب، عموى عزيز پيامبر آه از بزرگترين حاميان پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله بود، اشعار زيادى 

او در ميان سيل آفار و مشرآين مكه، . در وصف پيامبر آه نشانه ايمان قلبى او به حضرت بود سرود

 . آرد رفدارى مىدر قالب بى طرفى از حضرت ط

آند،   قرار دادن عوامل نفوذى براى جلوگيرى از منكرات و خطراتى آه امت اسالمى را تهديد مى

حفظ اقليت صالح براى پيشبرد هدف هاى : تقيه يعنى. گويند اين آار را تقيه مى. واجب است

 سازنده؛ 

 جلوگيرى از هدر دادن نيروها؛  - 

 جاد محبت؛ نشان دادن نرمش و اي - 

گرفتن اطالعات صحيح از دشمن، شناسائى سرچشمه ها، پيدا آردن زمان مناسب، مكان  - 

 مناسب، ياور مناسب؛ 

 تغيير شكل دادن آار و نه تعطيل آردن آن؛  - 



 . پيدا آردن راه و نه تغيير عقيده دادن - 

  

  يك محاسبه 

م در آربال شهيد شد، عده آمى بودند آه امام سجاد عليه  بعد از اينكه امام حسين عليه السال

السالم را به امامت قبول داشتند؛ در صورتى آه امام صادق عليه السالم فقط چهار هزار شاگرد 

اآنون محاسبه آنيم آه اگر در آن زمان از هر صد نفر، يك نفر طلبه و شاگرد امام باشد، بايد . داشت

حاال . ادق عليه السالم را پذيرفته بودند، به چهارصد هزار نفر برسدآمار آسانى آه امامت امام ص

 . آارشناسان تحليل آنند آه چگونه در فاصله بين امام چهارم و امام ششم به اين تعداد رسيد

  آيا براى اين رشد شيعى، راهى جز رفتار نيكو، استدالل قوى، تقيه و روشنگرى بموقع بوده است؟ 

خورد آه مردان خدا براى رسيدن به اهداف معروف خود و يا براى  اردى به چشم مى در قرآن، مو

 : از جمله . آردند هاى خاصى استفاده مى ها و تاآتيك مبارزه با منكرات، از شيوه

در زمان رژيم فاسد دقيانوس، چند خداپرست آه در فشار بودند، تصميم بر هجرت گرفتند و از  -١ 

همين . به فرمان خداوند، خوابى طوالنى آنان را فرا گرفت. ها به غارى پناه بردندآن. شهر خارج شدند

در اين مأموريت به او تذآر دادند . آه از خواب برخاستند، يكى را براى تهيه غذا به شهر فرستادند

به نحوى آه احدى از سرنوشت و مبارزه منفى ما ! به هنگام خريد، با تيزهوشى تمام عمل آن: آه

  () ١٩/آهف. (َو ْلَيَتَلطَّْف َو الُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َاَحدًا (».ه رژيم آگاه نشودعلي

 بنابراين، گاهى در راه حق بايد انسان حرآت و آارش را مخفيانه و سّرى انجام دهد تا حرآت و 

 . هدف خود را به انجام رساند و از گزند مخالفان محفوظ بماند

آيد آه وقتى بزرگ شد، آاخ تو را سرنگون  رعون خبر دادند بزودى پسرى به دنيا مىآاهنان به ف -٢ 

 »  .خواهد آرد

 » .هر زنى آه پسر آورد، نوزادش را بكشيد« فرعون دستور داد 

خداوند به :  مادر موسى همين آه موسى را بدنيا آورد، از ترس مأموران فرعون به وحشت افتاد

اى بگذارد تا معلوم شود آه   آه نوزاد خويش را شير بدهد، در صندوقچهمادر موسى الهام آرد

 َاْن َاْرِضِعيِه َفِاذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَاْلِقيِه ِفى   ُامِّ ُموسى َو َاْوَحْيَنا ِالى  (»شود؟ سرنوشت اين نوزاد چه مى

  () ٧/قصص... (اْلَيّم

در واقع هدفدار براى رسيدن به اهداف بزرگ، معروف و هاى به ظاهر طبيعى، ولى   اين گونه حرآت

 . مبارزه با منكرات است

  

  

 شيوه اجتماعى :  ل 



  

 .  وحدت، شرط توفيق در امر به معروف است

اى توجه   سوره آل عمران آه درباره امر به معروف است، به نكته١٠١ عالمه شهيد مطهرى در آيه 

آن نكته اين است آه آيه امر به معروف در ميان دو آيه قرار . ان از آن غافل شده انداند آه ديگر فرموده

رمز توفيق و نفوذ آالم در «: فرمايد گويا مى. گرفته آه هر دو مربوط به اتحاد و وحدت مسلمين است

به . ؛ يعنى اگر شما متفرق باشيد، امر به معروف شما تأثيرى نخواهد داشت»وحدت آلمه است

 : آنم نمونه اشاره مىچند 

 تعارض بين رفتار والدين با سفارشات مدرسه؛ تعارض بين سفارش به صرفه جويى از يكسو و ريخت 

و پاش افراد يا دستگاهها و سازمانهاى دولتى از سوى ديگر، تعارض بين رفتار پدر با مادر، تعارض 

سفارش به حجاب و جوراب آامل از بين دستور پوشيدن فالن لباس و نبود آن در بازار از يكسو و 

هاى نازك و بدن نما از يكسو و سفارش به نپوشيدن چنين جورابهايى از  سوى ديگر، توليد جوراب

آالت سيگارسازى از سوى  سوى ديگر، تبليغ عليه سيگار از يك سو و وارد آردن مجهزترين ماشين

 . ن تعارضات را به حداقل برسانيماگر بخواهيم مردم را به حق دعوت آنيم، بايد اي... ديگر و 

 و جامعه ما از يك وحدت نسبى خوبى برخودار باشد؛ زيرا تفرقه خود بزرگترين منكر و عذاب الهى 

 : در قرآن، سه نوع عذاب مطرح شده است. است

 » عذابًا من فوقكم«عذاب از آسمان و باال؛  -١ 

 . »و من تحت ارجلكم«عذاب زمينى؛  -٢ 

 . »او يلبسكم شيعًا«عذاب تفرقه؛  -٣ 

آيا مسلمانان با آن همه تفرقه مى توانند شانه از .  امروز، بزرگترين منكرات، استكبار جهانى است

 بار تسليم استكبار خالى آنند؟ 

توانند پتكى بر مغز مخالف   آيا انگشتان دست بدون جمع شدن و به صورت مشت درآمدن، مى

 . باشند

 توانند برقى توليد آنند؟   قطرات باران بدون جمع شدن در پشت سد، مى آيا

  آيا همه مصيبت هايى آه ما داريم، به خاطر تفرقه نيست؟ 

 آيا دليل تحريم سوء ظن و تجسس و غيبت و اهانت و تحقير و قطع رحم و انزوا طلبى، آن نيست 

 شود؟  آند و عامل جدايى ميان افراد مى مىآه اين قبيل آارها عالقه هاى ميان افراد را قطع 

سالم آردن، هديه دادن، سوغاتى بردن، ديد و بازديد :  آيا رمز و راز سفارشهايى آه اسالم براى

آردن، به عيادت مريض رفتن، تشييع جنازه آردن، وام دادن، عيب پوشى آردن، انفاق و آمك به هم 

يد، عفو، اغماض و آظم غيظ، آرايش و نظافت، دست نوع، شرآت در نمازهاى جمعه و جماعات و ع

دادن و معانقه آردن، برخوردهاى نيكو و انتخاب آلمات، مهمانى آردن، پذيرفتن دعوت ديگران، قبول 



عذرخواهى از خالفكار، ديدار دوست، دفاع از مظلومان، پرداختن سهمى از زآات به افراد ضعيف و 

 اى موّدت و محبت نيست؟ صدها دستور ديگر، براى تحكيم ريشه ه

با وحدت .  به هر حال، ما در انجام هر آار خير و جلوگيرى از هر آار شر نياز به وحدت و اتحاد داريم

توان جلو همه ابر قدرت  با اتحاد آلمه مى. توان جلو افراد فاسد را در محله گرفت افراد يك محله مى

سانها را دور يكديگر جمع آند، ايمان به خدا و تواند همه ان يگانه ريسمانى آه مى. ها ايستاد

پذيرفتن رهبران و قوانين الهى است؛ زيرا انسان براى اتحاد با ديگران بايد از بسيارى تمايالت 

انسان زمانى مى تواند از تمايالت شخصى خود براى مدت طوالنى بگذرد آه قدرت . شخصى بگذرد

خداوند و رهبران و قوانين او از قداستى . شته باشدمافوقى به او دستور دهد و چشم به جبران دا

به عالوه، اين . برخوردارند آه ارزش آن را دارد آه افراد، دست از خواسته هاى شخصى خود بردارند

تنها خداوند است آه با يادداشتهاى ابدى خود، اين جلوگيرى از تمايالت را در دنيا يا آخرت جبران 

در عمق عقايد انسان ريشه ندارد؛ اى،  دى، ملى، قومى و منطقهآند، ولى وحدت شعارى، نژا مى

 . دارد لذا انسان با يك سلسله حرارت و تبليغات ُآند، دست از آن بر مى

  

  عرضه آار صحيح 

رود، بايد راه صحيح را آن هم به طور غير مستقيم به او   خالفكارى آه بدون غرض به راه آج مى

 . نشان داد

  

  طره خا

امام حسن و امام حسين آه در آن .  پير مردى مشغول وضو بود؛ ولى آن را صحيح انجام نمى داد

براى راهنمايى اين پير، او را به داورى خواندند و . روز دو آودك بودند، وضوى غلط پيرمرد را ديدند

 تر و بهتر گيريم و شما داور باش آه وضوى آدام درست ما هر آدام وضو مى! اى پدر«: گفتند

 » .است

وضوى من . وضوى هر دوى شما صحيح است«:  پيرمرد آه وضوى هر دو طفل معصوم را ديد، فرمود

 » .باطل است

 اين نمايش آن دو آودك، يك آموزش هنرمندانه و غير مستقيم همراه با حفظ آبروى پيرمرد و بهترين 

 . شيوه امر به معروف است

  

  توجه به زمان 

در اين موارد، .  گاهى امر به معروف و نهى از منكر در زمانى بى اثر، ولى در زمان ديگر مؤثر است

 . بايد با توجه به عنصر زمان آار خود را انجام داد



هنگام مسافرت، همسر خود را به تقوى سفارش آنيد؛ زيرا در آستانه : خوانيم  در روايات مى

 » .شود زمينه پذيرش در انسان زياد مىگيرد و  جدايى، عالقه ها اوج مى

در زمانى آه غضبناك هستيد، آسى را ادب نكنيد؛ زيرا در معرض : خوانيم  در حديث ديگرى مى

  ( ١٠٢، ص ٧٦بحار  (».افراط هستيد

عالوه بر اينكه هديه آردن  -شود،  شايد يكى از داليلى آه در جلسات سوگوارى قرآن تالوت مى

تالوت قرآن به روح ميت يك ارزش است اين است آه شرآت آنندگان در جلسه ختم، براى ثواب 

 . شنيدن موعظه آمادگى روحى خوبى دارند

خوانيم آه وارث باغ پدر شدند و بر خالف شيوه پدر آه به   در سوره قلم، داستان چند برادرى را مى

غ چيزى به فقرا ندهند، در اين ميان، يكى از آرد، تصميم گرفتند آه از محصوالت با فقرا رسيدگى مى

پنج برادر مخالف تصميم ديگر برادران بود؛ ولى سخن اين يك نفر در ميان آن چهار برادر، نقشى 

آنها اول شب خوابيدند تا سحرگاه به باغ روند و دور از چشم فقرا و تا قبل از روشن شدن . نداشت

همين آه وارد باغ . را از باغ به جاى ديگر منتقل آنندشوند تمام ميوه  روز آه محرومان آگاه مى

اى باغ را به صورت آويرى در آورده است آه برادرى آه  شدند، ديدند آه قهر خداوند از طريق صاعقه

آيا من ديروز به شما تذآر ندادم آه تصميم محروم آردن «: پسنديد، جلو آمد و گفت خط پدر را مى

 » شود؟  مىفقرا سبب محروم ماندن خودتان

تصميم و نيت گناه گرچه آيفر اخروى ندارد، ولى : يكى آنكه:  در اين داستان، نكات جالبى وجود دارد

 . تأثير دنيوى دارد

اگر در زمانى نهى از منكر شما اثرى نداشت، خود را براى زمان ديگر آماده آنيد؛ ولى :  ديگر آنكه

 . داريددست از نهى از منكر و امر به معروف برن

دهد، اگر او را امر به معروف و نهى از منكر آند، اثر   زمانى آه معلم نمره خوب به شاگردى مى

فرستد محبوبيت بيشترى در دل او دارد،  اى براى آسى مى زمانى آه انسان هديه. بيشترى دارد

 استغفار در عنايت دارند؛ براى مثال، نسبت به» زمان«قرآن و روايات روى . سخنش مؤثرتر است

  () ١٨/ذاريات. (َو ِبْاَالْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرون )سحر مكرر سفارش شده است

 براى دعا آردن بعد از نماز واجب، بعد از خطبه هاى نماز جمعه، شب جمعه، غروب جمعه، ماه 

  ( ٣٢١، ص ٨٥بحار  )رمضان، در صحراى عرفات و هنگام نزول باران، روايات مخصوصى آمده است

ابتدا به آنان .  حضرت يوسف عليه السالم در زندان متوجه شد آه ديگر زندانيها مشرك هستند

چيزى نگفت؛ اما وقتى بعضى از آنان خوابى ديدند، نياز به تفسير و تعبير داشتند و از رفتار يوسف 

يوسف اين زمان را براى نهى از .  را تعبير آندهم آثار بزرگوارى را ديده بودند، نزد او آمدند تا خوابشان

 (»!آيا چند ارباب و خدا داشتن بهتر است يا ايمان به خداى يكتاى قهار«: منكر مناسب ديد و پرسيد 

  () ٣٩/يوسف. (َء َاْرَباٌب ُمِتَفرُِّقوَن َخْيٌر َاِم اللَُّه اْلواِحُد اْلَقّهار



يوسف براى دعوت به تقوا . از شرك آه بزرگترين منكر است، نهى فرمود يوسف با اين سؤال، آنها را 

آيا «: هنگامى آه بعد از سالها برادران يوسف او را شناختند و از او پرسيدند . طور ديگرى عمل آرد

من يوسف هستم و اين برادرم است آه خداوند بر ما منت گذاشت ! بله«: گفت! تو يوسف هستى؟

و آن همه حوادث و پيمودن مراحل از بردگى تا حكومت، همه ما را يكجا جمع و بعد از ده ها سال 

 » .آرد

هر آس تقوى و پشتكار داشته باشد، خداوند «:  در اينجا، فلسفه اين عزت چنين بيان شده است

 َقَد َمنَّ اللَُّه  ُف َو هذا َاخىَقاُلوا َء ِانََّكَ َالْنَت ُيوُسُف َقاَل َاَنا ُيوُس (».آند پاداش نيكوآاران را ضايع نمى

  () ٩٠/يوسف.(َعَلْيَنا ِانَُّه َمْن َيتَِّق َو َيْصِبْر َفِانَّ اللََّه الُيِضيُع َاْجر اْلُمْحِسِنين

 وقتى فرعون براى مبارزه با حضرت موسى عليه السالم تمام ساحران با تجربه را از سراسر آشور 

اش و مقام داد، قرار شد روزى را براى به نمايش گذاشتن سحر خود با گرد آورد و به آنان وعده پاد

باشد تا همه مردم ) عيد(وعده ما روز زينت «: حضرت موسى فرمود . معجزه موسى تعيين آنند

حل نمايش در ضمن، م () ٥٩/طه. ( َقاَل َمْوِعُدُآْم َيْوُم اْلزِّيَنِة َو َاْن ُيْحَشَر الّناُس ُضَحى )حاضر باشند

بايد مناسب باشد؛ يعنى هم بزرگ و مسطح باشد و هم مسافت آن براى رسيدن عموم مردم به 

  () ٥٨/طه. (َمكاَنًا ُسوى (».آن محل، يكسان و محل مرآزى باشد

 :  در انتخاب روز عيد نكاتى است؛ از جمله 

دلشادند،به عيد معنوى تبديل آند بلكه با عيد ظاهرى مردم را آه با تغيير لباس و آفش و آاله  -١ 

 . تغيير فكر و عقيده، شاد باشند

روز عيد چاشت، انتخاب شد تا حضور مردم بهتر و فراغت ذهنى آنان بيشتر باشد؛ زيرا هر چه  -٢ 

 . شد آردند، توفيق موسى بيشتر مى افراد بيشترى معجزه را مشاهده مى

  

 اى   غير حضورى و مكاتبه

 قلم يكى از نعمتهاى الهى است آه خداوند به آن و سطرها و نوشته هايى آه توسط آن پديد 

در ميان همه صداها، سه نوع صدا را «: خوانيم در حديث مى. آيد، سوگند ياد فرموده است مى

 : خداوند دوست دارد 

 صداى قلم دانشمندان؛  -١ 

 صداى پاى سربازان؛  -٢ 

در اين زمان، شايد به  (».زنان خانه دار آه مشغول ريسندگى و بافندگى هستندصداى چرخ  -٣ 

  )صداى چاپخانه، توپخانه و آارخانه: جاى اين سه صدا بتوانيم بگوييم

قلم، تاريخ . امت خداپرست بايد در ابعاد علمى، رزمى، توليدى و اقتصادى در حال رشد باشد!  آرى

بعد از نعمت هدايت و عقل، نعمتى به ارزش قلم : شايد بتوان گفت. زند گره مىگذشته را به آينده 



فتنه ها را ايجاد يا خاموش . آند دهد و فكرها را دگرگون مى قلم حكومت ها را تغيير مى. نيست

 . آند مى

رسول اآرم صلى اهللا . گذاشتند  امام صادق عليه السالم قلم خود را پشت گوش مبارآشان مى

مجموعه اين نامه ها به  )هايى براى دعوت به اسالم نوشتند  وآله به پادشاهان زمان خود، نامهعليه

  )نام مكاتيب الرسول به نوشته عالمه آية اهللا احمدى ميانجى چاپ شده است

 هايى است آه حضرت على عليه السالم نوشته اند و هر يك از امامان البالغه نامه  بخشى از نهج

مجموعه نامه هاى امامان معصوم نيز به قلم يكى از  )نوشتند هايى مى معصوم نيز به مناسبت نامه

  )علما از ذريه فيض آاشانى جمع شده است

به بزرگترين رهبران آمونيسم و دعوت ايشان به مطالعه درباره ) ره( نامه تاريخى امام خمينى 

به هر حال، همان گونه آه نقش قلم در دنياى . شدنى استمكتب اسالم؛ از مسائل فراموش ن

علم و تاريخ و انتقال تجربه و تخصص و ابتكار بر آسى پوشيده نيست، نقش آن در دعوت به خير و 

 . امر به معروف يا نهى از منكر نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد

اى زيبا، پوسترها و پالآاردها، آرمها و  از طريق تابلوهاى خيابانى، شعارهاى سازنده، ديوار نويسيه

برعكس، اگر عكسهاى روى . توان مسير جامعه را به سوى حق قرار داد شكلها، طراحيها مى

اجناس و آاالهاى آارخانجات از حيوانات وحشى و طرحهاى نامفهوم پوشيده شود، مسير جامعه به 

، روزنامه ها و مجالت بر احدى در اينجا، رسالت نويسندگان. پوچى و بى محتوايى خواهد رفت

آنها هستند آه با انتخاب آلمات و شماره حروف چاپ و دامن زدن به مسائل و يا . پوشيده نيست

اگر در فقه اسالمى مطالعه آتاب هاى . توانند افكار و حرآت عموم مردم را تغيير دهند حذف آنها مى

 . ف مردم استمنحرف آننده حرام است، به خاطر همين نقش قلم در انحرا

 اگر در حديث مداد علما هم وزن يا برتر از خون شهدا بيان شده است، به خاطر همين نقش 

در انقالب اسالمى، امام خمينى بودجه و حزب و تشكيالتى نداشت؛ ولى با . سازندگى است

ينه سخن در اين زم. را برداشت) رژيم شاهنشاهى(اعالميه ها و سخنرانيها، بزرگترين منكر تاريخ 

 گذريم؟  بسيار است آه از همه آنها مى

  

  

  سكوت 

 در مواردى، بايد با نگاه و سكوت معنادار نهى از منكر آرد؛ زيرا حضرت على عليه السالم 

فهرست غرر، . (رب سكوت ابلغ من آالم (».چه بسا سكوتى آه رساتر از سخن باشد«: فرمايد مى

  () ١٦٢ص 

 » !بدهى خود را بپرداز«: گفت رفت و به او مى براى طلب خود نزد بدهكار مى شخصى 



: امام فرمود. سرانجام طلبكار عصبانى شد و ماجرا را به امام گفت. رفت  بدهكار هر روز طفره مى

اين سكوت، » .راه مطالبه آن است آه نزد او بروى و براى زمان طوالنى بنشينى، ولى حرف نزنى«

َليس هذا َطريق التقاصى ولكن اذا اتيته اطل الجلوس والزم  )ى تو، مؤثرتر خواهد بوداز تقاضا

  () ١٠٠، ص ١٣وسائل . (السكوت

 .  در مسائل تربيتى نيز سكوت والدين و استاد يا نگاه با معناى آنان، نقش بسزائى دارد

  

  اخم آردن 

پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله دستور .  هم آشيد و اخم آرد گاهى در برابر منكرات بايد چهره در

امرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ان نلقى  (»!گناهكاران را با قيافه عبوس مالقات آنيد«: دادند

  () ٤١٣، ص ١١وسائل . (اهل المعاصى بوجوه مكفهرة

 : خوانيم  در حديث مى

: به خداوند گفتند. اى بودند، عابدى را در حال گريه و تضرع ديدند منطقه فرشتگانى آه مأمور عذاب 

 » با اين همه ناله و گريه به درگاه تو، او را هم عذاب آنيم؟«

زيرا در ميان اين مردم حتى يك نفر نيست آه براى رضاى من ! همه را عذاب آنيد«:  خطاب آمد آه

) ٨٨ و ٨٦، ص ٩٧بحار . (فان رجًال لم يتغير وجهه غضبًا لى  (».»در برابر گناهان، قيافه اش تغيير آند

)  

از . حضرت آه او را ديدند، اخم آردند.  روزى اسحاق بن عمار خدمت امام صادق عليه السالم رسيد

 » چرا به او اخم آرديد؟«: امام سؤال شد

ن ما نتوانند براحتى به او دسترسى او براى مراجعان دربان گذاشته بود تا فقرا و شيعيا«:  فرمود

  ( ١٤، باب المصافحة، حديث ٣اصول آافى  (».پيدا آنند

  

  متارآه 

.  منافقان در مدينه مسجدى در برابر مسجد پيامبر ساختند و از حضرت براى افتتاح آن دعوت آردند

  () ١٨/توبه. (ْم ِفيهال َتُق (»!در آن مسجد، نماز اقامه نكن«: آيه نازل شد

باز داشتيم، بايد ) گرچه به نامهاى مقدس نامگذارى شود( البته، بعد از آنكه مردم را از مراآز فساد 

آنان را به مراآز سالم راهنمايى آنيم؛ همان گونه آه قرآن در آنار تحريم مسجد ضرار منافقان، مردم 

َلَمْسِجٌد ُاسَِّس  )اخته بودند، سفارش فرموده استرا به نماز در مسجد قبا آه مسلمانان واقعى س

  () ١٠٨/توبه. ( ِمْن َاّوِل َيْوٍم َاَحقُّ َاْن َتُقوَم ِفيه َعلَى التَّْقوى

  

  اعراض 



هر گاه آسانى را ديدى آه در آيات ما «: فرمايد قرآن مى.  گاهى نهى از منكر از طريق اعراض است

اگر ! يا مسير حرف را تغيير ده! شسته اند، پس به عنوان اعتراض، آنان را ترك آنبه ياوه سرائى ن

َو ِاَذا  (».شيطان تو را به فراموشى انداخت، تا متوجه شدى جلسه را ترك آن و با ستمگران منشين

 َو ِامَّا ُيْنِسَينََّك الشَّْيطان  َحِديٍث َغْيِره   َيُخوُضوا فى  اياِتَنا َفَاْعِرْض َعْنُهْم َحّتى َرَأْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن ِفى

  () ٦٨/انعام. ( َمَع اْلَقْوِم الّظاِلِمين َفالَتْقُعْد َبْعَد اّلِذْآَرى

از فالن : فرمايد قرآن بارها به پيامبرش مى. توانند مؤثر باشند بى اعتنايى و قهر گاهى مى!  آرى

  ( ٩١انعام،   )»ذرهم«آنان را رها آن؛  )١٩٩/ و اعراف٦٣/نساء  )»َاْعِرْض َعْنُهم«گروه اعراض آن؛ 

دهند،  هاى آنان را گوش مى نشينند و ياوه  امام صادق عليه السالم درباره افرادى آه با مخالفان مى

، ص ١١وسائل  (.آلخذن البرى منكم بذنب الصغير )حتمًا آنان را مؤاخذه خواهند آرد: فرموده است

٤١٤ ()  

 در تربيت فرزند نيز، در بعضى مراحل قهر و اعراض موقت والدين الزم است؛ ولى آتك زدن نهى 

  () ٩٩، ص ١٠١بحار (واهجره والتطل و التضرب  )شده است

 اثر نكرد، با او را موعظه آنيد و اگر«: فرمايد  قرآن در مورد زنى آه نسبت به مرد تمكين ندارد، مى

  () ٣٤/نساء. (َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفى اْلَمضاِجع (».جداخوابى او را تنبيه آنيد

و ان لم يقبل فاهجروه واجتنبوا  ) از هر خالفكارى آه نهى از منكر را نپذيرفت، بايد دورى آرد

  () ٨٦، ص ١٠٠بحار . (مجالسته

سزاوار نيست آه مؤمن در مجلس گناهى آه نمى تواند آن را تغيير دهد، «: نيمخوا  در حديث مى

، ص ١١وسائل . (الينبغى للمؤمن ان يجلس مجلسًا يعصى اهللا فيه واليقدر على تغييره (».بنشيند

٥٠٣ ()  

مبنى بر (د آفار پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله مأمور شد آه در برابر پيشنها«: خوانيم   در قرآن مى

َلُكْم «: با صراحت بگويد) سكوت حضرت نسبت به آفر آنان و در عوض احترام آنان به مسلمانان

 » .ِديُنُكْم َوِلَى ِدين

  () ٧٨/انعام. (انى برى مما تشرآون: نظير آيه )آنيم  آيات زياد است آه ما به اين مقدار اآتفا مى

  

  

  

 ه  اعراض دوستان

 اعراض گاهى نسبت به گناه و گناهكار است؛ ولى گاهى اعراضها بر اساس گناه نيست؛ بلكه 

آنند، ولى از نظر سليقه و شيوه با  دوستانه است؛ مانند دو نفر آه هر دو در آار معروف خدمت مى

دن مانعى در اينجا نيز جدا ش. آور است هم اختالف دارند؛ به نحوى آه ادامه آار براى هر دو رنج



براى مثال، حتمًا الزم نيست آه زن يا شوهرى خالفكار باشند تا طالق بگيرند؛بلكه گاهى به . ندارد

شود و اگر طالق صورت نگيرد، زن و شوهر تا آخر عمر در آتش  داليل ديگر آار به طالق آشيده مى

 و دو شيوه و دو حضرت موسى و خضر، دو پيامبر معصوم به خاطر دو افق فكرى. سوزند يكديگر مى

 . جدا شدند» هذا فراق بينى و بينك«: نوع مأموريت آارشان به جايى رسيد آه از يكديگر با جمله

 گاهى انسان ذوق شعر يا فقه يا تاريخ يا تحصيل يا آار ندارد و اگر مسير خود را عوض نكند و 

اى آه  طر تحصيل در آن رشتهبرخالف گرايشهاى درونى خود حرآت آند، عالوه بر يك رنج دائم به خا

 . عالقه ندارد، موفق نيز نمى شود

 لذا در انتخاب همسر، همسفر، شريك، شاگرد، نوع آار و منطقه مسكونى و هر آار ديگر، اصل اول 

راننده اگر ديد يكى از ! آرى. براى ما بايد رضاى خداوند و اصل دوم استعداد و گرايشهاى درونى باشد

. اهنگ با ساير چرخها نيست، براى نجات جان مسافران بايد آن را عوض آندچرخهاى ماشين هم

اين آنار گذاشتن به معناى عيب و نقص نيست؛ بلكه به خاطر هماهنگى و سرعت بخشى به 

 . ايم هدفى است آه براى خود در نظر گرفته

  

  تنبيه 

 آه گاهى اين عزيزان براى نهى از منكر خوانيم  در روايات و تاريخ زندگى پيامبر اآرم و امامان مى

 : آنيم اى اشاره مى در اينجا به نمونه. زدند دست به تنبيه گنهكار مى

سمرة در زمان پيامبر اآرم،   ( در زمان پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله، شخصى به نام سمرة

در آربال جزء . معاويه شددر زمان حضرت على هم از طرفداران . شخصى مردم آزار و فاسق بود

آه در باغ يكى از ياران پيامبر  )گرفت تا حديث دروغ بگويد لشكر يزيد درآمد و از معاويه پول مى

: يك روز صاحب باغ به او گفت. شد او به بهانه سرآشى به درخت خود، وارد باغ مى. درختى داشت

شما . آنند  بچه من در آنجا زندگى مىتو تنها يك درخت دارى؛ اما همه باغ مال من است و زن و«

 » !هنگام ورود سرزده وارد نشو

: حضرت او را احضار آرد و فرمود. صاحب باغ شكايت او را نزد پيامبر اآرم برد.  اّما او گوش نكرد

 » .نمى فروشم«: مرد گفت» !درخت خود را به او بفروش«

 . »نمى فروشم«: گفت» !چند برابر قيمت بفروش«:  پيامبر فرمود

 » .از اين درخت صرف نظر آن تا در جاى ديگر به تو درخت مشابهى بدهم«:  پيامبر فرمود

. اين مرد يك فاسق مزاحم است«: حضرت به صاحب باغ دستور داد.  اّما مرد باز هم نپذيرفت

ه ضرر رسان زيرا در اسالم، آسى حق ندارد اين گون! درختش را از ريشه برآن و در آوچه بينداز

  () ال ضرر و الضرار فى االسالم (٣٤٢، ص ١١وسائل الشيعه جلد  (».باشد

 .  در اين ماجرا، پيامبر براى نهى از منكر، فرد را تنبيه آرد



  

 هايى از اقدامات انقالبى   نمونه

ابتدا او را . خته استحضرت على عليه السالم در طواف ديد آه مردى نگاه ناروايى به زنى دو -١ 

جوان نزد خليفه . امام سيلى محكمى به صورت جوان هرزه زد. نهى فرمود؛ اما آن مرد اعتنايى نكرد

و انك عين اهللا و  (».چشم خدا تو را ديده و دست خدا بر تو زده است«: او گفت. دوم شكايت آرد

  ) استاين حديث را عالمه امينى در الغدير آورده. ضربتك يداهللا

حضرت . شخصى قلدر وارد شد و ديگران را هل داد تا زودتر وضو بگيرد. مردم مشغول وضو بودند -٢ 

على عليه السالم را نيز بدون آنكه متوجه مقام او باشد، چنان هل داد آه نزديك بود امام به زمين 

 . ربه شالق به آن شخص زدسه ض. وقتى امام وضوى خود را تمام آرد و از محل وضو خارج شد. افتد

قلدرى به مظلومى سيلى زد و همين آه شكايتش را نزد حضرت على عليه السالم بردند، امام  -٣ 

ولى امام با » .من او را بخشيدم«: سيلى خورده گفت. دستور زدن سيلى به آن قلدر را صادر آرد

شما چرا .  مرا بخشيدسيلى خورده«: جوان قلدر پرسيد. دست خود به جوان قلدر سيلى زد

 » .حق واليت دارم تا ديگر در جامعه مانند تو پيدا نشود: حضرت فرمودند» !زديد؟

چند بار به او تذآر دادند آه راه را بر مردم . خرما فروشى در مسير راه مردم سايبانى زده بود -٤ 

 . بان او را آتش زنندحضرت على عليه السالم دستور داد آه ساي. اى و او اعتنا نكرد تنگ آرده

  

  تحريم اقتصادى و محاصره اجتماعى 

تو نسبت به ! اى فرزند مسعود«: فرمايد  رسول خدا صلى اهللا عليه وآله به ابن مسعود مى

 : گناهكاران اين نكات را در نظر بگير

 الوسائل، چاپ جديد مستدرك. (ال تجالسوهم فى المالء (!با آنان نشست آشكارا نداشته باش -١ 

چون نشست غير علنى سبب جرأت بر گناه نمى شود؛ ولى آمد و رفت علنى مهر  () ٣١٣، ص ١٢

 . تأييدى بر آار گناهكاران است

، ١٢مستدرك الوسائل، چاپ جديد . (ال تبايعوهم فى االسواق (!در بازار با گناهكاران معامله نكن -٢ 

  () ٣١٣ص 

مستدرك (ال تهدوهم الطريق والتسقوهم الماء  (!ساندن خدمات به گناهكاران خوددارى آناز ر -٣ 

  () ٣١٣، ص ١٢الوسائل، چاپ جديد 

اگر در گزينش، افراد الابالى را از . توان انجام داد با همين شيوه ها چه آارهايى آه نمى!  آرى

اآنون  (».شود ها انجام مى ر دهيم، همه معروفاستخدام ممنوع آنيم و اگر در پذيرش، شروطى قرا

دانند آه اآثر  نويسم، در آنار حرم امام رضا عليه السالم هستم و همه مى آه اين سطرها را مى

اى آاش . بويژه بازار رضا آه در آنار حرم است. زمينهاى مشهد ملك امام رضا عليه السالم است



آرديم آه چند دقيقه هنگام نماز ظهر، بازار بسته  ر شرط مىهنگام اجاره دادن اين مكانها به تجا

  )شود، از قدرت خودمان براى احياى معروف و محو منكر استفاده نكرديم

  

  ايذاء 

امام . توان از طريق ايذاء وارد شد  در نهى از منكر، اگر موعظه و تذآر و طرد آردن اثر نكرد، مى

شما آه گناهكار را مى بينيد، چرا آارش را «:  از ياران خود فرمودصادق عليه السالم به بعضى

بر . دهيد؟ تا دست از آارش بردارد چرا او را از خود نمى رانيد؟ چرا او را آزار نمى» محكوم نمى آنيد؟

قال الصادق عليه السالم لقوم من  (».من است آه به خاطر اين بى تفاوتى شما را مؤاخذه آنم

نه قد احق لى ان اخذالبرى منكم بالسقيم و آيف اليحق لى ذالك و انتم يبلغكم عن الرجل اصحابه ا

  () ٤١٥، ص ١١وسائل . (منكم القبيح فال تنكرون عليه و التهجرونه و النؤذونه حتى يترآه

آسى آه ارزاق عمومى را احتكار آرده «: فرمايد  حضرت على عليه السالم به استاندارش مى

در نامه به مالك اشتر  )اگر نپذيرفت، با خشونت رفتار آن! حضار آن و به او هشدار بدهاست، ا

 () ١٠٠ / ٥٣نامه (» فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به و عاقبه فى غير اسراف«: فرمايد مى

 ). البته بعضى از موارد ايذايى بايد زير نظر حاآم اسالمى باشد(

گاهى اعراضها و بى اعتناييهاى آوبنده را نيز شامل . اء تنها جنبه جسمى ندارد مراد ما از ايذ

اى بود آه به دستور امام آاظم در دربار بنى  براى مثال، على بن يقطين، وزير شيعه. شود مى

او براى سفر حج به مدينه آمد و از امام آاظم عليه السالم اجازه مالقات . عباس نفوذ آرده بود

من نماينده خود امام و از عوامل «: او بسيار ناراحت شد آه.  امام به او اجازه ندادخواست؛ ولى

چرا امام به من اجازه مالقات . مقام وزارت دارم. نفوذى حضرت در دستگاه جور بنى عباس هستم

 ! نمى دهد؟

ر بود، به دفتر شخصى به نام ابراهيم شتربان آه چوپانى فقي:  امام آاظم عليه السالم به او خبر داد

من نيز . اين آار تو خالف بود. آار تو مراجعه آرد و تو به خاطر آنكه چوپان بود، اجازه ورود به او ندادى

 . حج تو نيز پذيرفته نخواهد شد. به تو راه نمى دهم

صورت خود را روى خاك . پس، به آوفه برگشت و به سراغ چوپان رفت.  وزير از آار خود شرمنده شد

وقتى چوپان را راضى آرد به . شت و از چوپان خواست آه صورتش را لگد آند تا او راضى شودگذا

اين شيوه ها نيز در زندگى ائمه بوده . امام آاظم عليه السالم هم به او راه داد. مدينه برگشت

 . است

  

  برخورد انقالبى 



ارشاد و تعليم و امر به معروف و نهى از  از نگاه اجمالى به آيات شايد بتوان فهميد آه ابتدا راه 

منكر، اخالق نيكو و سعه صدر و نرمى و محبت و امثال آنهاست؛ ولى در شرايطى آه نرمش بى اثر 

 : آنيم ما در اينجا چند نمونه بيان مى. است، بايد با برخورد انقالبى جلو فساد را گرفت

وسائل  )فروختند، نهى فرمود  مارماهى مىحضرت على عليه السالم با شالق، افرادى را آه -١ 

  ( ٣٣٢، ص ١٦

حضرت على عليه السالم، قصه گويى را آه در مسجد مردم را مشغول آرده بود، با شالق  -٢ 

گفته  شايد داستانهاى بى ربطى آه در شأن مسجد نبوده، مى (٥٨٠ص  / ١٨وسائل  )بيرون آرد

  (.)  است

خوردى؛ حد را بر تو جارى  اگر مى«: حضرت فرمود.  بنا داشت گوشت خوك مصرف آندشخصى -٣ 

وسائل  (».زنم اى، به خاطر تصميم برخوردنت يك شالق به تو مى ولى اآنون آه نخورده: آردم مى

  ( ٥٧٨، ص ١٨

بارك  شكستن بت به دست مبارك حضرت ابراهيم و سوزاندن گوساله طاليى سامرى به دست م

توان از  حضرت موسى و شكستن بتهاى مكه به دست مبارك حضرت على عليه السالم را نيز مى

 . اين نمونه ها دانست

  

  نگاهى به چند مسأله 

اگر برطرف آردن خالفها و يا برقرارى معروفها در : فرمايد  امام خمينى رضوان اهللا تعالى عليه مى

مل از خود نشان دهد، پس واجب است آه انسان برخورد تند زمانى ميسر است آه انسان شدت ع

توضيح  )و هر آجا اخم آردن و يا گفتن آارساز نيست، بايد با قدرت عمل آرد. داشته باشد

  ) به بعد٢٨١٨المسائل، مسئله 

ى مثال، چاقو را  اگر جلوگيرى از منكر نياز به تصرف در مال يا جان خالفكار دارد، بايد تصرف آرد، برا

حتى گاهى . يا ظرف شراب را بايد با قدرت از شرابخوار گرفت. بايد از دست چاقو آش با زور گرفت

الزم است آه انسان براى جلوگيرى از بعضى منكرات مهم، وارد اقامتگاه مردم شود و در اموال او 

يرى از خالف هاى مهم نياز به اگر جلوگ). از قطع برق و آب و تلفن گرفته تا آارهاى ديگر(تصرف آند 

توان چنين آرد و ضمانت هم نياز ندارد؛ ولى  شكستن چيزى و يا ضرر زدن به مال خالفكار دارد، مى

ناگفته پيداست آه اين قبيل حرآات تنها . اى به آمرين به معروف زد، ضامن است اگر خالفكار لطمه

يست و آمر به معروف نبايد بيش از حد در خالف هاى مهمى است آه با گفتگو و موعظه قابل حل ن

براى مثال، اگر الزم شد آه چاقوى خالفكار را بشكند، ظرف هاى خانه را نبايد بشكنند؛ . تند برود

يش از مقدار الزم لطمه وارد آند، ضامن آمر هر چه ب. بلكه به همان شكستن چاقو بايد اآتفا آرد

توان مانع گناه شد، حبس يا جلوگيرى از خروج فرد  در مواردى آه تنها از طريق حبس مى. خواهد بود



. توان او را زد دارد، با اجازه فقيه مى اگر جز با آتك زدن دست از خالف بر نمى. از منزلش الزم است

 . و قوانين حدود و قصاص و ديات در فقه اسالمى نقش مؤثرى در پيشگيرى از جرائم دارد

  

  

 طريق تشويق نيكوآار شيوه تنبيه مجرم از :  م 

؛ همين آه نيكوآار را »ازجرالمسيى بثوابك للمحسن«: فرمايند  حضرت على عليه السالم مى

 . شود پاداش دادى، بدآار متنبه و از آردار خود پشيمان مى

شود، ديگر  نيكوآار به آار خود جدى و دلگرم مى:  در تشويق نيكوآار دو اثر نهفته است؛ يكى اينكه

 . افتد بدآار به فكر اصالح خود مى: كهاين

تواند مسير افكار   تشويق يك دانشمند، مبتكر، هنرمند، شاعر، ايثارگر رزمنده و نويسنده، هم مى

البته، الزم نيست . عمومى را به سوى حق سوق دهد، و هم براى محرومان هشدار خوبى باشد

 آارگر و تجليل از بزرگان، ساده ترين بوسيدن دست. آه تشويق هميشه جنبه مادى داشته باشد

 . راه تشويق است

رواياتى .  وقتى در مسجد افراد با فضيلت در صف اول قرار گيرند، اين خود يك تشويق عملى است

تشويقى عملى از علم و عالم » .نگاه به عالم يا بودن در خانه عالم، ثواب دارد«: فرمايد آه مى

من به شهيدى آه بيشتر قرآن حفظ آرده است، زودتر «: نگ احد فرمودپيامبر اآرم در پايان ج. است

 » .خوانم نماز مى

چون نفر دوم، قرآن بيشترى حفظ «:  و در جبهه پرچم را از دست يكى گرفت، به ديگرى داد و فرمود

 » .است

 تعجب بر آرد آه همه را به  امام صادق عليه السالم در جلو چشم مردم چنان از هشام تجليل مى

! بر سر قبرشان نرويد! به جنازه منافقان نماز نخوانيد: خوانيم از سوى ديگر در قرآن مى. انگيخت مى

 ... . گواهى آنان را نپذيريد و 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ها در قرآن  اى از معروف  نمونه

عروف و منكر نيز پاى سخن آن  چون قرآن در همه جا نور و هدايت است، الزم است در شناخت م

 . آوريم  ها را بدست مى هائى از معروف بنشينيم و بدين منظور با مرور در قرآن نمونه

  

  

 : احياى مراآز دينى و مساجد  -١ 

در ميان آسانى آه پيشنهاد ساختمان و بنايى را به عنوان يادبود بر مزار : فرمايد   قرآن مى

هدف باشد اگر بنا باشد ما  ت طرح آردند، بعضى گفتند چرا ساختمان يادبود بىجوانمردان خداپرس

يادگارى بر مزار اين غارنشينانى آه بشر از طاغوت فرار آرده و عمرى را در راه حفظ عقيده خود به 

َعَلْيِهْم َلَنتَّخَذّنَ   (هجرت و زندگى در غار گذراندند، بنا آنيم بهتر است آن بنا را مسجد قرار دهيم

و لذا بر مزار اين جوانمردان آه به اصحاب آهف معروفند ساختمانى به نام  () ٢١/آهف. (َمْسِجدًا

ِانَّ َاوََّل َبْيٍت ُوِضَع   (گرفتند اى آاش طراحان شهرها و شهرآها از قرآن درس مى. مسجد ساخته شد

آردند و سپس  ايگاه مسجد را مشخص مىو در ساختمانهاى خود اول ج () ٩٦/ال عمران. (ِللّناس

 . دادند خيابانها و طراحى خود را بر محوريت مسجد قرار مى

 فرهنگ سراسرى مسلمانان بايد همان مساجد آنان باشد و هر تزئينات و امكاناتى آه در جاى ديگر 

هاى غير  شود بايد در مسجد و اطراف آن هزينه شود زيرا آه در غير اين صورت جاذبه هزينه مى

مسجد بيشتر و مساجد خلوت تر خواهد شد به خصوص احياى مساجدى آه به قول قرآن از روز اول 

) ١٠٨/توبه( ِمْن َاوَِّل َيْوم  َلَمْسِجٌد ُاسَِّس َعلَى ْالتَّْقَوى  (بر اساس تقوى بنيانش گذاشته شده است

ست آه خداوند تنها به آسانى احياى مسجد توفيقى ا. بايد محوريت بيشترى داشته باشد (

ِانََّما َيْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم  )دهد آه اهل ايمان و شجاعت و اخالص باشند مى

مسجد به قدرى ارزش دارد آه انبياء خدا نظير ابراهيم و  () ١٨/توبه. (َيْخَش ِاالَّ اللَّه َو َلْم..... ْاالِخِر

 . اند السالم خادم آن بوده و زآريا عليهم () ٢٦/حج. (َطهِّرا َبْيِتَى  (اسماعيل

آند آه نوزادش را براى خادمى   مسجد به قدرى ارزش دارد آه مادر مريم در ايام حاملگى نذر مى

  () ٣٥/ال عمران. ( ُمَحرََّرًا  َبْطِنى  َنَذْرُت َلَك ما ِفى ِانِّى )بيت المقدس از هر آار ديگر آزادش آند

ِاْن   (فرمايد توليت مسجدالحرام مقامى است آه جز افراد با تقوى لياقت آن را ندارند  قرآن مى

در قرآن هر آارى آه از رونق مسجد بكاهد بزرگترين ظلم شمرده  ()  ٣٤/انفال. (َاْوِلياُئُه ِاالَّ اْلُمتَُّقون

خواه آم رونقى مسجد بخاطر جلسات  () ١١٤/بقره. (َاْظَلُم ِمَمْن َمَنَع َمَساِجَد اللَّهَوَمْن   (است

عزادارى يا مراسم سوگوارى اين و آن باشد و يا بخاطر برگزارى مراسم ديگر و يا محبوب نبودن امام 

متوليان و يا طرح جماعت و يا نامنظم بودن او و يا بداخالق بودن خادم و يا نااهل بودن هيئت امناء و 



مسائل غير الزم در مساجد و سخنرانى هاى طوالنى و يا نداشتن نظافت و زيبائى الزم و يا سوء 

استفاده آردن از نام و نان مسجد و يا هر عامل ديگرى آه از تعداد شرآت آنندگان بكاهد بدترين 

 . ظلم است

 زهرا را در مسجد گرفتند ما با هر  با آمال تأسف مساجد ما غمكده شده در حالى آه عقد حضرت

 )رويد خود را زينت آنيد به هر مسجدى مى: فرمايد رويم در حالى آه قرآن مى لباس به مسجد مى

فرمايد در ميان چند نفر امام جماعتى  اسالمى آه مى () ٣١/اعراف. (ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُآلِّ َمْسِجد

 . قه يكسان هستند زيباترين آنان امامت را بپذيردآه از نظر علم و تقوى و ساب

 . در ميان چند مؤذن خوش صداترين افراد اذان بگويند: فرمايد   اسالمى آه مى

گويد هنگام نماز از بهترين لباس و عطر استفاده آنيد و زنان بهترين وسائل زينت   اسالمى آه مى

 . خود را همراه داشته باشند

سجد را مرآز مشورت و اعزام به جبهه و آمك رسانى به ديگران و دادرسى  اسالمى آه م

محرومان و شناسائى نيروهاى حزب اللهى قرار داده است نبايد محل افراد بيكار و وارفته و ترسو و 

از بزرگترين معروف ها در زمان ما احياى مساجد و بازسازى عمرانى و فرهنگى آن . فقير باشد

 . است

در هر محله بايد افراد . جد بايد از افراد محبوب و سرشناس و از مقامات عالى باشد خادم مس

خوش صدا براى اذان به مساجد جذب شوند تحصيل آرده هاى هر منطقه هر مقصد يك ساعتى در 

مسجد حضور شغلى و به مردم خدمات رايگان ارائه دهند، مريضى آه راه به جائى ندارد با خود 

بيند، بدهكار خود را با وام از صندوق مسجد  روم و پزشك رايگان مرا مى د مىبگويد شب به مسج

دلگرم آند و برعكس هر فردى آه بناى سفر دارد و مشكل خانواده و يا سرويس رفت و آمد مدرسه 

فرزند و يا نگرانى از سرقت دارد با خود بگويد بسيج و مردم مسجد ناظر بر خانه و زندگى من 

كلى داشتم مردم برادر من و نيروهاى حزب اللهى بازوى من هستند با اين گونه هستند اگر هر مش

 انشاءاهللا . برنامه ها بزرگترين معروف ها آه احياى مسجد است عملى خواهد شد 

  

  

  

 : استقالل و دورى از خودباختگى  -٢ 

: فرمايد ز وابستگيها قرآن مىاستقالل در همه ابعاد و رهائى ا.ها استقالل است  يكى از معروف

جامعه اسالمى مثل گياهى است آه هر روز رو به رشد و توسعه باشد تا بتواند روى پاى خود 

  () ٢٩/فتح. ( ُسوِقه  َعلى َآَزْرٍع َاْخَرَج َشْطَئُه َفاَزَره َفْاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى )بايستد



 آفار حرام است و در روايات از پوشيدن لباس آفار و عمل فرمايند تشّبه به  فقهاى بزرگوار ما مى

پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله : خوانيم آردن به آداب آفار به شدت انتقاد شده است در تاريخ مى

مسلمان : همينكه متوجه شد تكيه به ديوار آافرى داده حرآت آرد و به درختى تكيه داد و فرمود

 . هدتكيه به ديوار بيگانه نمى د

  

  

  () ٢٧٢/بقره. (»ِاْبِتَغآَء َوْجِه اللَّه«و ) ١١٤/نساء. (َوَمْن َيْفَعْل ذِلَك اْبِتَغآَء َمْرضاِت اللَّه (:قصد قربت  -٣ 

ها حتى در  ها و نيت  يكى از معروف ها اخالص و رنگ الهى دادن به آارها و انتخاب بهترين هدف

ن و در قهر و صلح و انتخاب رشته تحصيلى يا شغل يا دوست و همسر خوراك و پوشاك و مسك

اى همراه باشد آن را به يك گوهر گران بها  است نيت پاك و الهى آيميائى است آه با هر آار ساده

 . نمايد تبديل مى

  

  

 : تشويق  -٤ 

: فرمايد قرآن مى. است بهترين اهرم براى گسترش معروف ستايش از اهل معروف و تشويق آنان 

   ُيَصلِّى ُهَو الَِّذى )راه بيرون آوردن مردم از ظلمات و هدايت آنان به سوى نور همراه با تشويق است

  () ٤٣/احزاب. (َعَلْيُكْم َو َمالِئَكُتُه ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن ْالظُُّلماِت ِالَى النُّور

گيرى او را  دهد از هر آس آه زآوة مى  عليه وآله دستور مى و در جاى ديگر به پيامبر اآرم صلى اهللا

 ( ١٠٣/ توبه  )تشويق آن و به او صلوات بفرست آه اين درود و صلوات تو براى او آرام بخش است

َو ) ٤١/ريمم. (َو اْذُآْر ِفى اْلِكَتاِب ِاْبَراِهيم )خداوند بارها از زنان و مردان نمونه در قرآن ستايش آرده

  () ١٦/ مريم. (اْذُآْر ِفى اْلِكَتاِب َمَريم

  

  

 : تحصيل  - ٥ 

اسالم علم را شرط اول براى رهبرى و .  در هيچ مكتبى اولين فرمان آن آيه مبارآه اقرأ نيست

حصيل علم مرحمت قضاوت و زمان تحصيل را از گهواره تا گور و مكان را تا چين و ثريا دانسته و براى ت

تنها يك شرط قرار داده است و آن اين است آه بايد علم مفيد باشد و از علوم بى فايده و يا مضر به 

و براى شيوه تحصيل و  () ١٠٢/بقره. (َو َيَتَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َو ال َيْنَفُعُهم )شدت انتقاد آرده است

وظائف متقابل استاد و شاگرد صدها سفارش آرده يادداشت آردن و نشر آن و احترام استاد و 

 . است



  

  

  توجه به مسائل اجتماعى 

هاى اجتماعى توصيه و   قرآن در صدها آيه به مسائل جامعه توجه خاصى آرده و مردم را به معروف

 : آنيم  اى از آنها را فهرست وار با نقل آيه در پاورقى بيان مى تشويق فرموده است آه ما گوشه

اى پيامبر به مردم بگو پروردگارم به ) ٢٩/اعراف. ( ِبْالِقْسِط ُقْل َاَمَر َربِّى  (  عدالت در گفتار و عمل 

  )عدالت فرمان داده است

  )البين آنيد اصالح ذات) ١.انفال. (َاْصِلُحوا ذاَت َبْينُكم  (  اصالح ذات اليمين 

  () ١٤/تغابن(َفاْحَذُروُهم   ( بودن   مراقب دشمن

  )با راستگويان و امامان معصوم همگام باشيد) ٨٩/توبه. (ُآوُنوا َمَع الّصاِدِقين  (  همگامى با خوبان 

  )به شيوه حق پيشينيان اقتدا آن) ٩٠/انعام. (َفِبُهداُهُم اْقَتِده  (  پيروى از خوبان 

  )در آارهاى خير بر يكديگر سبقت بگيريد) ٤٨/مائده. (َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيرات  ( سبقت در آار خير  

اگر دشمن بال خود را براى صلح باز ) ٦١/انفال. (َو ِاْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم َفاْجَنْح َلها  (  پذيرفتن طرح صلح 

  )آرد تو نيز از آن استقبال آن

) ٣٨/مائده. (َو اْلّساِرُق َو اْلّساِرَقُة َفاْقَطُعوا َاْيِدَيُهما )زنند   تنبيه مجرمانى آه امنيت جامعه را بهم مى

  )مرد يا زن سارق را با بريدن دست آيفر دهيد

. اْصَفُحواَواْعُفوا َو  (  عفو و گذشت نسبت به خالفهائى آه مربوط به شخص انسان انجام گرفته

  )از لغزشهاى يكديگر صرف نظر آنيد) ١٠٩/بقره(

الحسنه  قرض) خلق او(آيست به خدا ) ٢٤٥/بقره. ( ُيْقِرُض اللََّه َقْرَضًا َحَسنًا َمْن َذا الَِّذى  (  وام دادن

  )دهد

  

  

 هاى مالى   جذب دلهاى ديگران از طريق آمك

  َو ِفى اْلرَِّقاِب َو ْالغاِرِميَن َو ِفى  (سرا و زندانيان بدهكار و نجات مسافران بين راهى؛  و آزاد آردن ا

 . از طريق پرداخت سهمى از زآات () ٦٠/توبه. (َسِبيِل اللَِّه َو اْبِن السَِّبيل

  () ١٠٠/توبه(..... َوالّساِبُقوَن ْاَالوَُّلون  (ها؛   ارج نهادن به پيشگامان در نيكى

َو َصلِّ َعَلْيِهْم ِاَن َصالَتَك َسَكٌن   ( رابطه متقابل رهبر و مردم سالم و صلوات عميق و دائمى باشد؛

 . ترس و تهديد نه () ٥٦/احزاب. (َو َصلُّوا َعَلْيِه َو َسلُِّموا َتْسِليَما) ١٠٣/توبه. (َلُهم



به فرمان پيامبر اآرم  () ١١٨/توبه. (َو َعَلى اّلَثالَثِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا  (  بايكوت آردن متخلفان از راه حق؛

همه مسلمانان عليه سه نفرى آه در بسيج عمومى شرآت نكردند اعتصاب آردند و 

 . شكسته شد گفت تا آنكه آن سه نفر توبه آرده و اعتصاب مسلمانى با آنان سخن نمى هيچ

  () ٣٧/شورى. ( َبْيَنُهم  َاْمُرُهْم ُشوَرىَو  (  مشورت؛

  () ١٧/بلد. (َو َتواَصوا ِبالصَّْبِر َو َتواَصوا ِباْلَمْرَحَمة  (  سفارش يكديگر به صبر و رحمت؛

  () ٩/ضحى. (َو َامَّا اْلَيِتيَم َفال َتْقَهر  (  يتيم نوازى؛

َربََّنا اْغِفْرَلَنا َوِ ِالْخواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِبْاِاليَماِن َو  )سبت به اهل ايمان  دعا براى گذشتگان و پاآدلى ن

  () ١٠/حشر. (الَتْجَعْلِ فى ُقُلوِبَنا ِغال ِللَِّذيَن اَمُنوا

  

  

  () ٧٣/انبيا. (اِبِدينَو َآاُنوا َلَنا ع  ( تجليل از خوبان و زنده نگاه داشتن ياد و خاطر آنان

جدائى زن از  (() ٢٢٩/بقره. (َاْو َتْسِريٌح ِبِاْحَسان  ( در صورت ضرورت جدائى ولى همراه با نيكوئى

 ) شوهر، مستأجر از موجر، آارگر از آارفرما، شريك از شريك

  () ٧٧/آهف. (ْن َيْنَقضَّ َفَاَقاَمهَفَوَجدا ِفيَها ِجَداَرًا ُيِريُد َا  (  خدمت خالصانه به مردم 

  () ٤١/بقره. ( َثَمَنًا َقِلْيًال َو الَتْشَتُروا ِباياِتى  (ها    پاسدارى از ارزش

  () ٤٧/طه. ( ِاْسَراِئيَل َو ال ُتَعذِّْبُهم َاْرِسْل َمَعنا َبنى  (  نجات مستضعفان 

  () ٥/يوسف. ( ِاْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َآْيدًا ْص ُرْؤَياَك َعلىالَتْقُص  (  رازدارى 

  () ٣٣و٣٢/طه. (َآْى ُنَسبَِّحَك َآِثيرًا*   َاْمِرى َو َاْشِرْآُه ِفى(  (  نيروگيرى براى اهداف مقدس 

  () ١٩٩/بقره. (َاِفيُضوا ِمْن َحْيُث َاَفاَض اّلناس(  (  مردمى بودن 

  () ٩٧/طه. (َلُنَحرَِّقنَُّه ُثمَّ َلَنْنِسَفنَُّه ِفى اْلَيمِّ َنْسفًا(  (  محو آثار شرك 

  () ٢٧/قصص. (َو َما ُاِريُد َاْن َاُشقَّ َعَلْيك(  (  آسان گرفتن با آارگر 

  َحّتى  (كالت آنان   مسافرت صاحبان قدرت و حكومت براى سرآشى به مناطق محروم و رفع مش

). آرد آرد و مشكالت مردم را حل مى ذوالقرنين به شرق و غرب مسافرت مى(ِاَذا َبَلَغ َبْيَن السَّدَّْين 

  () ٩٣/آهف(

ذوالقرنين به مردم گفت اگر شما مرا ( بُقوٍَّة  َفَاِعيُنوِنى  (  همكارى مردم با دولتمردان در سازندگى 

  () ٩٥/آهف). (سازيم د محكمى براى آسمان مىآمك آنيد س

مردم محروم آه قصد ( َخْيٌر   ِفيِه َربِّى ما َمكَِّنى  (  نداشتن چشم داشت به اجرت گرفتن از فقراء 

  () ٩٥/آهف). (پرداخت دستمزد به ذوالقرنين را داشتند، او نپذيرفت



 َيْسَمَع  َو ِاْن َاَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِآيَن اْسِتَجاَرَك َفَاِجْرُه َحّتى  (  به ديگران فرصت فكر و تحقيقات دادن 

هرگاه يكى از مشرآين از شما فرصت تحقيق خواست به او فرصت دهيد تا حرف خدا را (اللَّه  َآالُم

  () ٦/توبه). (بشنود سپس او را با اآرام به محلش برسانيد

 . هاى اجتماعى بود  معروف اينها و دهها نمونه ديگر از

  () ٦٢/فرقان. (َو ِاَذا خاَطَبُهُم اْلجاِهُلوَن قاُلوا َسالمًا  (  برخورد مسالمت آميز با ناآگاهان 

  () ٢٥/قصص. ( َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك َاْجَر ما َسَقْيَت َلَنا ِانَّ َاِبى  (  قدردانى همه جانبه از زحمات ديگران 

  () ٢٠/نمل. ( ال َاَرى اْلُهْدُهد مالى  (  تفقد از غائبين 

  () ٢١٥/شعراء. (َواْخِفْض َجناَحَك ِلَمْن ِاتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنين  (  تواضع نسبت به پيروان 

  () ٢٩/فتح. (ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكّفار  (  خواب راحت را از آفار گرفتن

  () ٩/حجرات. ( َاْمِر اللَّه َء ِالى  َتفِْى  َحّتى  َتْبغى َفقاِتُلوا الَِّتى(  (  سرآوب ياغى 

.  َاْمواِلِهْم َحقٌّ ِلّلساِئِل َو اْلَمْحرُوم َو ِفى(  (اى در مال خود براى محرومان    قرار دادن سهميه

  () ١٩/ذاريات(

  () ٩/حشر. (ُيِحبُّوَن َمْن هاَجَر ِاَلْيِهم(  (  غريب نوازى 

ِاذا ِقيَل َلُكمْ َتَفسَُّحوا ِفى   (  جا دادن ياترك جلسه هنگام ورود افراد تازه در مكان هاى محدود 

  () ١١/مجادله. (اْلَمجاِلِس َفاْفَسُحوا

 َسِبيِل  ُاْدُع ِالى  ( موعظه وجدال نيكو  دعوت مردم به حرآت در راه خدا آن هم از طريق حكمت و

  () ١٢٥/نحل.(َربَِّك ِباْلِحْكَمة

  () ٩١/نحل. (َاْوُفوا ِبَعْهِداللَِّه ِاذا عاَهْدُتم  (  وفاى به عهد و پيمان 

  () ٨٥/حجر. (َفاْصَفِح ْالصَّْفَح اْلَجِميل  (  گذشت نيكو و بدون منت از مردم 

  () ٣٦/حجر. (َواْجَتِنُبوا اّلطاُغوت  (  دورى از ستمگران 

حضرت لوط براى جلوگيرى از ( ِاْن ُآْنُتْم فاِعِلين  هُوالِء َبناِتى  (  نشان دادن و معرفى عوامل تقوى 

  () ٧١/حجر). (گناه لواط پيشنهاد ازدواج با دختران خود را مطرح آرد

حضرت موسى به  (() ٨٨/يونس. ( َاْمواِلِهم َرّبَنا اْطِمْس َعلى  (ها  دن به منافع ابر قدرت  ضربه ز

 ) فرعونيان نفرين آرد آه پروردگار اموال آنان را نابود آند

يشنهاد مستكبرين به انبيا پ (() ٢٩/هود. (َو ما َاَنا ِبطاِرِد ْالَِّذيَن اَمُنوا  (  حفظ نيروهاى خودى 

 ) پذيرفتند آردند آه فقراء را از دور خود برهانند ولى آنان نمى مى

 () ٢٥/ذاريات. (قاَل َسالٌم َقْوٌم ُمْنِكرُون) ٦٩/هود. (َو جاَء ِبِعْجٍل َحِنيذ  (  مهمان نوازى سريع و عالى 

 گرچه مهمان را نشناسيم 

. َفاْلَيْوَم ُنَنجِّيَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَية(  (   حفظ آثار گذشتگان آه سبب عبرت ديگران است

  () ٩٢/يونس(



َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َو (  (  بكارگيرى شيوه هاى امنيتى و مكتبى در شهر سازى و معمارى 

دهد آه خانه هاى خود را رو به قبله  ىخداوند به بنى اسرائيل دستور م () ٨٧/يونس. (َاِقيُموالصَّلوة

 . بسازيد يا مقابل هم

يكى از ) ١٨و١٧/نمل. (َفَتَبسََّم ضاِحَكًا ِمْن َقْوِلها  (  سعه صدر و لبخند در برابر اهانت زيردستان 

ها گفت اى  ها همينكه ديد حضرت سليمان و لشكرش در حال حرآت هستند به ساير مورچه مورچه

. شويد در حالى آه توجه ندارند هاى خود رويد آه پايمال سليمان و لشكرش مى ه النهمورچگان ب

  )سليمان در برابر اين گفته خنديد

گفت نعمتها از  سليمان مى  (  نعمت هاى الهى را فضل و رحمت او بدانيم نه علم و زيرآى خود 

گفت هر چه نزد من است بخاطر علم  ارون مىولى ق) ٤٠/نمل. (» هَذا ِمْن َفْضِل َربِّى«خداست 

  () ٧٨/قصص. (» ِعْلٍم ِعْنِدى ِانََّما ُاوِتيُتُه َعلى«ام  خودم بدست آورده

حضرت موسى عليه السالم در حالى آه ) ٢٤/قصص(»  َلُهَما َفَسَقى  (  آمك بدنى به نيازمندان 

گفتند ما ! ايد؟ اند پرسيد چرا اينجا ايستاده ايستادهتحت تعقيب فرعون بود دو زن را ديد آه در آنارى 

آنيم و چون اطراف آب، چوپانان مرد  پدر پيرى داريم آه قادر بر آار نيست و ما به جاى او چوپانى مى

ايستيم تا مردها بروند و ما گوسفندانمان را آب دهيم در اينجا موسى براى اين دو  زيادند ما آنار مى

  )خانم آار آرد

حضرت موسى عليه السالم گفت برادرم در ). ٣٤/قصص(»  ُهَو َاْفَصُح ِمنِّى  (  اقرار به آماالت ديگران 

  )گويد بيان از من بهتر سخن مى

  

  

 هاى فردى در قرآن   نمونه معروف

ايمان به (و ايمان به مبدأ و معاد  () ١١٠/آهف. ( َاَحدًا َو الُيْشِرْك ِلِعَباَدِة َربِّه  (  اخالص در عمل 

  () ١١٢/طه. (َو َمْن َيْعَمْل ِمَن الّصاِلحاِت َو ُهَو ُمْؤِمن ()غيب

  () ٤/مريم. (َوَلْم َاُآْن ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقّيًا  (  اميد به فضل خدا داشتن

  () ٨٤/طه. ( َك َربِّ ِلَتْرَضىَو َعِجْلُت ِاَلْي  (  عجله در آار خير 

  () ٦٥/مريم. (َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعباَدِته  (  صبر و استقامت در عبادت 

حضرت يوسف عليه السالم گفت هر آس (ِانَُّه َمْن يَّتَِّق َو َيْصِبر   (  صبر و استقامت در برابر معصيت 

  () ٩٠/يوسف).(رسد ر و تحمل آند به مقام مىدر برابر گناه و ناگوارى صب

حضرت يعقوب همينكه خبر ناگوار يوسف را شنيد گفت (َفَصْبٌر َجِميٌل   (  صبر و استقامت در مصيبت 

  () ٨٣/يوسف).(آنم صبر جميل مى

  () ٥١/انبيا. (َتاللَِّهَ َالِآيَدنَّ َاْصناَمُكم  (  شجاعت و صالبت 



  () ٢/مؤمنون. ( َصلواِتِهْم خاِشُعون فى  (  خشوع و حضور قلب در نماز

  () ١٦/فرعون. (َو اْلُمْسَتْغِفِريَن ِبْاَالْسَحار  (  سحر خيزى و استغفار 

. َد َرُسوِل اللَّهِانَّ الَِّذيَن َيُغضُّوَن َاْصواَتُهْم ِعْن  (  ادب داشتن به خصوص نسبت به بزرگان دين 

  () ٣/حجرات(

آنان آسانى : فرمايد قرآن در توصيف بندگان خوب خداوند مى  (  آرامش و متانت و وقار در رفت و آمد 

  () َالَِّذيَن َيْمُشوَن َعلَى ْاَالْرِض َهْوَنا. (آنند هستند آه روى زمين با آرامى و تواضع حرآت مى

از صفات ديگر مردان خدا آن است هنگام بخشش نه اسراف   (دل در بخشش   ميانه روى و تعا

. »َالَِّذيَن ِاذا َاْنَفُقوا َلم ُيْسِرُفوا َو َلْم َيْقُترُوا َو آاَن َبْيَن ذِلَك َقواَمًا«. ورزند آنند نه بخل مى مى

  () ٦٧/فرقان(

  () ١١/ضحى. (َو َاّما ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّث  (  تشكر از نعمت هاى الهى و بازگو آردن آنها 

  () ١١/ابراهيم. (َو َعلَى اللَِّه َفْلَيَتَوآَِّل اْلُمْؤِمُنون(  (  توآل بر خداوند 

  () ٩/جمعه. ( ِذْآِر اللَّه َفاْسَعوا ِالى(  (  شتاب براى نماز و نماز جمعه 

  () ٩٨/نحل. (َفاْسَتِعْذ ِباللَّه(  (ند   پناه بردن به خداو

  () ٦/انشراح. (ِانَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا) ١٢٨/اعراف. (َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقين(  (  اميد به آينده روشن 

. (  ِمْن ُدوِن الّناِس َفَتَمنَُّوااْلَمْوتِاْن َزَعْمُتْم َانَُّكْم َاْوِلياُءاللَِّه  (  نترسيدن از مرگ و آمادگى براى آن 

  () ٦/جمعه

 .   تزآيه و خودسازى و داشتن نفس و روح آرام

 عبادات شبانه و تالوت قرآن به صورت ترتيل به قدر امكان، گفتن آلمه حق و استقامت بر آن، 

 داشتن و ياد قيامت خستگى ناپذيرى، عفو هنگام غضب، دعا براى نسل و ذريه، شجاعت، روح پاك

 . هاى شخصى است و صدها نمونه ديگر از معروف

  

  

 هاى خانوادگى در قرآن   نمونه معروف

اى از آن را به عنوان معروف هاى   در قرآن براى مسائل خانواده سفارشاتى شده آه ما گوشه

 . آنيم خانواده بيان مى

. َوَ َالَمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَآة )وست نه شكل و سرمايه  در انتخاب همسر اصل، تفكر و ايمان ا

  () ٢٢١/بقره(

  () ٢٨/مريم. (ما آاَن َاُبوِك اْمَرَء َسْوٍء َو ما آاَنْت ُامُِّك َبِغّيا )  خانواده همسر در پاآدامنى او نقش دارد

. َو ما ُاِريُد َاْن َاُشقَّ َعَلْيك )يد آه داماد در فشار قرار نگيرد  مهريه را در قراردادها جورى تنظيم آن

  () ٢٧/قصص(



 )اى براى ذخيره قيامت و نسل صالح است نه تنها شهوترانى بدون هدف   آميزش جنسى مقدمه

  () ٢٢٣/بقره. (َفاُتوا َحْرَثُكْم َانَّى ِشْئُتْم َو َقدُِّمواِ َالْنُفِسُكم

َو ... َالرِّجاُل َقّواُموَن َعَلى النِّسآِء  )  زن تحت تكفل مرد است و بايد زندگى زن توسط مرد تأمين شود

  () ٣٤/نساء. (ِبما َاْنَفُقوا ِمْن َاْمواِلِهم

  () ١٩/نساء. (عاِشرُوُهنَّ ِباْلَمْعُروف )  زندگى با همسر بايد به نحو معروف باشد

  () ٢٣٤/بقره. (َحْوَلْيِن آاِمَلْين )  مادران دو سال فرزندان خود را شير دهند

َعَلى اْلُموِسِع َقَدُرُه َو َعَلى اْلُمْقِتِر  )  مقدار خرجى مرد به همسر بايد به مناسبت درآمد مرد باشد

  () ٢٣٦/بقره. (َقَدُره

ران بوديد دادگاه خانوادگى تشكيل دهيد و مسئله را با بيگانگان در ميان   اگر از پيدايش آدورت نگ

  () ٣٥/نساء. (َفاْبَعُثوا َحَكَمًا ِمْن َاْهِلِه َو َحَكَمًا ِمْن َاْهِلَها )نگذاريد

.  ِلباٌس َلُهّنُهنَّ ِلباٌس َلُكْم َو َاْنُتْم )  زن و مرد لباس يكديگرند و بايد همديگر را حفظ نمايند

  ()  ١٨٧/بقره(

 عفت و حجاب و نشان ندادن مواضع زينت و پايكوبى نكردن و با آرشمه حرف نزدن و با حيا راه رفتن 

 . و با مردان مختلط نشدن از سفارشات قرآن به زنان است آه براى هر يك، آيه صريحى داريم

  

  

 هاى سياسى  هاى معروف  نمونه

َاِطيُعوا اللََّه َو َاِطيُعوااْلرَُّسوَل َو ُاوِلى ْاَالْمِر   (طاعت از رسول خدا و اولى االمر، يعنى رهبران معصوم؛  ا

  () ٥٩/نساء. (ِمْنُكم

آل . (َواْعَتَصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميَعًا َو الَتَفرَُّقوا  (  وحدت و دورى از هر گونه تفرقه و عوامل آن؛

  () ١٠٣/عمران

  () ٩/قلم. (َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنون  (  صالبت و نپذيرفتن هيچگونه سازش منفى؛

  () ١١٣/هود. (َو الَتْرَآُنوا ِالَى الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم اّلنار  (  تكيه نكردن به ابر قدرت ها؛

  () ٢٩/فتح. (َاِشّدآُء َعَلى اْلُكّفاِر ُرَحمآُء َبْيَنُهم  ( و مهربانى با مؤمنان؛  خشونت نسبت به آفار

 َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجَدًا a (  انهدام مراآز توطئه و برخورد انقالبى با توطئه گران تحت هر نام و عنوان

  () ١٠٧/توبه. (ينِضرارًا َو ُآْفَرًا َو َتْفِريَقًا َبْيَن اْلُمْؤِمِن

  () ١٢/توبه. (َفقاِتُلوا َاِئمََّة اْلُكْفر  (  جهاد عليه رهبران آفر؛

. َو َاِعدُّوا َلُهْم َمااْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّة  (  آمادگى در عالى ترين حد امكان براى دفاع از ارزشها؛

  () ٦٠/انفال(

  () ١/توبه... (َبراَئٌة ِمَن اللَِّه َو َرُسوِله   (  برائت از مشرآين؛



  () ٤٢/مائده. (َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِباْلِقْسط  (  قضاوت عادالنه؛

  () ٦١/انفال. (َو ِاْن َجَنُحوا ِلْلسَّْلِم َفاْجَنْح َلَها  (  پذيرش صلح شرافتمندانه؛

 َايََّدَك  ُهَوالَِّذى  (شرق و غرب؛ و مؤمنين به خدا را به جاى وابستگى به  پشتوانه قرار دادن خداوند 

  () ٦٢/انفال. (ِبَنْصِرِه َو ِباْلُمْؤِمِنين

َالَِّذيَن ِاْن َمكَّّناُهْم ِفى   (  اقامه نماز و زآوة و امر به معروف را در رأس وظايف حكومت قرار دادن؛

  () ٤١/حج. (لصَّلوَة َو اَتُوا اْلزَّآاَة َو َاَمُروا ِباْلَمْعرُوِف َوَنَهوا َعِن اْلُمْنَكرْاَالْرِض َاقاُموا ْا

 ) ٧٢/آل عمران.(اَمُنوا َوْجَه ْاّلَنهاِر َو اْآُفُروا اِخَره )  آگاهى بر اهداف دشمن به خصوص تهاجم فرهنگى

اى را برنامه ريزى آردند و آن اين بود آه گفتند ما  ه جمعى از بزرگان يهود براى تهاجم فرهنگى توطئ

گرديم و در  آوريم ولى آخر روز باز به دين خود بر مى رويم و ايمان مى طرف صبح نزد پيامبر اسالم مى

اين آار به دو هدف مى رسيم يكى اينكه يهوديان به فكر مسلمان شدن نمى افتند و با خود 

 .ان شدند غروب برگشتند بنابراين اسالم حرف حسابى نداردگويند بزرگان ما آه صبح مسلم مى

گويند اگر اسالم مكتب غنى و  آنيم زيرا با خود مى  ديگر اينكه روحيه مسلمانان را تضعيف مى

آاملى است چرا بزرگان يهود را آه همه اهل علم و آتاب بودند جذب نكرد خداوند از طريق وحى از 

شت و به مسلمانان گفت نه از ايمان صبح علماى يهود شاد شويد و نه اى پرده بردا اين ايمان توطئه

  )از برگشت غروب آنها نگران باشيد

  

  

  

  

  

  منكر چيست ؟ 

در قرآن . توان محدود آرد منكرات را نمى. دانند منكر است  هرآارى را آه عقل و دين بد مى

اى  ولى شماره آردن و شناسايى همه منكرات، آار سادههايى از منكرات بيان شده است؛  نمونه

اسراف . دهد داند آه منكر انجام مى شود، ولى خودش نمى گاهى انسان گرفتار منكرى مى. نيست

رويه نان و ميوه و لباس و آاغذ، پرخورى، پارك نابجاى  شستشو و وضو و غسل، مصرف بى: در 

 بوق زدن و گازدادن نابجا آه سبب ترس و وحشت اتومبيل، ريختن آشغال در خيابان، سد معبر،

مردم شود، حتى لباس مهمانى را در خانه پوشيدن، سيگار و هر دود ديگرى آه عالوه بر اسراف و 

آردن هواى  نشينان و آلوده ضرر به سالمتى و دستگاه تنفس، نوعى تجاوز به حريم هوايى هم

 . دانند ست آه بسيارى از مردم آن را منكر نمىمطلوب و تبديل آن به هواى دودآلود از منكراتى ا



آموزان در هواى صبح آه تازه نفس هستند  اگر دانش. ريزيهاى غلط از بزرگترين منكرات است  برنامه

هاى ساده و سطحى داشته باشند، ولى نزديك ظهر آه  روند، برنامه خورده به مدرسه مى و صبحانه

هاى سنگين رياضى، زبان و درسهاى سخت  ست، برنامههواى گرم و مغز خسته و شكم گرسنه ا

ريزى باعث تحقير شخصيت و اتالف عمر  خورند و اين برنامه داشته باشند، در امتحانات شكست مى

 . ريزيها بزرگترين منكرات است گونه برنامه اين! آرى . شود آنان مى

أخير استاد در آالس، گفتن سخنان المال در دست افراد غيرامين، بازرسى نكردن، ت  رها آردن بيت

شود، باز آردن  غير مفيد روى منبر، طول دادن نماز جماعت آه سبب خلوت شدن مساجد مى

هاى ساختمان به خانه همسايه، ديگران را با نام بد صدا زدن، سوءظن و ريختن برف در آوچه  پنجره

تن آب پنير پاى درختان خيابان، و خيابان، خالى آردن زيرآوچه و خيابان و جزء منزل آوردن، ريخ

مزاحمتهاى تلفنى و بيدارآردن ديگران از خواب، غير از اذان صدا را بلند آردن، در گزارشها آمار دروغ 

دادن، تملق و چاپلوسى آردن، بدون آار اضافه دستمزد اضافى از دولت به ديگران دادن، خارج از 

سر و فرزند، تبعيض ميان فرزندان، بكار گيرى نوبت چيزى گرفتن، بى وقت تلفن زدن، ترساندن هم

ايم، ندادن وام و بدهى به آسانى آه حقشان است،  آارگر براى غير آارى آه با او قرارداد بسته

وز خواسته و يا گرفتن و دادن ربا، سوگند ناحق خوردن و صدها و صدها نمونه ديگر آه شبانه ر

دانيم و لذا در صدد  آنها را منكر و گناه نمىشويم؛ ولى متأسفانه  ناخواسته مرتكب آنها مى

 . آئيم عذرخواهى و تسويه و جبران هم برنمى

بعضى جنبه زيربنايى و آليدى دارند؛ مثل منكرات عقيدتى آه .  همه منكرات در يك سطح نيستند

 . نسبت به منكرات اخالقى، حقوقى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى جنبه زيربنايى دارد

َاال َيُظنُّ   ("آنيد؟ مگر به قيامت عقيده نداريد؟ چرا آم فروشى مى: "گويد فروشان مى  به آم قرآن

  ()  ٥ و ٤/ مطففين. (ِلَيْوٍم َعِظيٍم * ُاولِئَك َانَُّهْم َمْبُعوُثوَن 

ِانَّ  *  ِم اْلصَّلوَة ِلِذْآِرىَاِق (!"پا دار آه قيامت در پيش است  نماز به:"فرمايد   و يا براى امر به نماز مى

  () ١٤ و ١٥/ طه ....(اْلّساَعَة آِتَية

ها و اهرمها در اين  در بحث شيوه.  بيشترين آار انبيا مبارزه با انحرافات عقيدتى مردم بوده است

 . ايم باره سخن گفته

  

  

  

  

  

 منكرات اعتقادى .  الف 



كرات عقيدتى مردم را برشماريم و توضيح و تفسير آن را به فرصتى ديگر  بد نيست فهرستى از من

 : واگذاريم 

  

  شرك به خدا 

در قرآن از . انتقاد آرده است" دون الّله ، و دونه " بيش از صد مرتبه، قرآن از توجه به غير خدا با بيان 

، بعضى از پيامبران را ( ٥٧/ نحل /  ِللَِّه اْلَبنات َو َيْجَعُلوَن  (منكرات عقيدتى نسبت فرزند به خدا دادن

  (، فرشتگان را دختران خدا پنداشتن( ٣٠/ توبه / َو قاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَّه   (فرزند خدا دانستن

ِانَّ اللََّه َفِقيٌر َو َنْحُن   (، خدا را فقير ( ٤٠/ راء اس/ َاَفَاْصفاُآْم َربُُّكْم ِباْلَبِنيَن َواتََّخَذ ِمَن اْلَمالِئَكِة ِاناثًا 

، بشدت  ( ٦٤/ مائده / َيُد اللَِّه َمْغُلوَله   (و يا دست خدا را بسته دانستن  ( ١٨١/ آل عمران / َاْغِنياء 

ز به آلمه مبارآه هاى تكبير و تهليل و تحميد و تسبيح بيش از هر چي در ميان واژه. انتقاد شده است

 از تعبيرات و عقايد ؛ منزه است خداوند" ُسْبحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفوَن"تكيه شده است ؛ » سبحان الّله«

 . ناروايى آه منحرفان دارند

انبيا براى به وجود آوردن عقيده نيامدند؛ زيرا مردم عقيده به مبدأ : "خوانيم   در نهج البالغه مى

ف انبيا بيشتر روى اصالح عقيده بوده است؛ لذا قرآن روى آن تكيه آرده است و هد. هستى دارند

َنْحُن   (خود را فرزند خدا دانستن : هايى را عالوه بر آنچه آه گفتيم، آورده است؛ براى مثال نمونه

ِريَقًا ِمْنُهم َلَيْكُتُموَن اْلَحقَّ َو ُهْم َو ِانَّ َف  (؛ آتمان حقايق آردن  ( ١٨/ مائده / َاْبناُء اللَِّه َو َاِحّبآُءه 

با اينكه از بشارتهاى آتب پيشين نام و نشان پيامبر اسالم را چنان فهميده  (( ١٤٦/ بقره / َيْعَلُمون 

َن َاْبناَءُهم َالَِّذيَن اَتْيناُهُم اْلِكتاَب َيْعِرُفوَنه َآما َيْعِرُفو  (شناختند  بودند آه حضرت را مثل فرزندشان مى

َفَلمَّا َجآَءُهْم ِباْلَبيِّناِت قاُلوا هذا ِسْحٌر   (، ولى همين آه رسول خدا آمد منكر او شدند(  ١٤٦/ بقره / 

؛ تحريف آردن (  ١٠٣/ مائده / َيْفَتُروَن َعلَى اللَِّه اْلَكِذب (  (؛ افترا بستن بر خدا) (  ٦/ صف / ُمِبين 

َيْكُتُبوَن (  (هاى خود را به خدا نسبت دادن ؛ نوشته( ٤٦/ نساء / ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم (  (ىآتب آسمان

  َوَجْدنا اَباَءنا َعلى(  (؛ تقليد آردن از نياآان( ٧٩/ بقره / اْلِكتاَب ِبَاْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِد اللَّه 

؛ ( ٣٤/ توبه / ِانَّ َآِثيًر ِمَن ْاَالْحبار (  (؛ سوء استفاده بعضى علماى دين از دين( ٢٣/ زخرف ... / ُامٍَّة

يا َاْهَل اْلِكَتاِب ال َتْغلُُوا (  (و غلو آردن ( ١٥/ فتح / ِاْن ُيَبّدُلوا ِآالَم اللَّه (  (تحريف و تبديل قانون خدا

درباره  ( ١٧١/ نساء / وا َعَلى اللَِّه ِاالَّ اْلَحقَّ ِانَّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيم  ِديِنُكْم َو ال َتُقوُل فى

 . بندگان خدا

البته . هاى ديگرى از منكرات اعتقادى است آه در قرآن مجيد مطرح و پاسخ داده شده است  نمونه

 . دشو اگر بخواهيم به همه خرافات اشاره آنيم بحث ما طوالنى مى

هاى خرافات رفتارى حتى در تغذيه مكّرر مطرح   اگر نگاهى به آيات سوره انعام داشته باشيد، نمونه

اى قسمتى از گوشت گوسفند را حالل و قسمت ديگرش را حرام و يا  براى مثال، عده. شده است



ى ُبُطوِن هِذِه َو َقاُلوا ما ف(  (دانستند قسمتى را مخصوص مردان و بخشى را مخصوص زنان مى

آيا خدابه : "آه قرآن بارها فرموده است ( ١٣٩/ انعام /  َاْزواِجَنا  ْاَالْنَعاِم خاِلَصٌة ِلُذُآوِرنا َو ُمَحرٌَّم َعلى

/ آللَُّه َاِذَن َلُكْم َاْم َعَلى اللَِّه َتْفَتُرون (  ("بنديد ؟ شما اجازه اين حرفها را داده است يا بر خدا افترا مى

  ( ٥٩/ يونس 

 البته در زمان ما، شبهات جديدى مطرح است آه بايد علماى دين و مسئوالن فرهنگى براى پاسخ 

دانم به همه اقشار تحصيلكرده  در اينجا الزم مى. اند آنها قيام آنند آه بحمدهللا قيام هم آرده

اى آاش هرسال .  باشندشناس متقى را همراه داشته سفارش آنم آه همواره تلفن يك نفر اسالم

اى آاش صداوسيما . گرفت شد و در اختيار نسل نو قرار مى مهمترين سؤالها و پاسخها چاپ مى

و اى آاش از طرف ارشاد و سازمانهاى . داشت ترى برمى براى برنامه پاسخ به سؤالها گام جدى

. هاى مردم باشندآردند تا پاسخگوى سؤال تبليغاتى جاهايى را به صورت شبانه روزى فراهم مى

 . البته بحمداهللا حرآتهايى شده است، ولى در انتظار وضع مطلوبترى هستيم

نويسد و با  و نسخه آزمايشى مى". مرض را تشخيص ندادم: "گويد خاطر خجالت نمى پزشك به - 

 . آند مال و جان مريض بازى مى

آند و  اسخ نابجا يا فتواى خالف نقل مىو پ" بلد نيستم: "آشد بگويد استاد يا روحانى خجالت مى - 

 . دهد مسير را آج نشان مى

 . آنند روند و در فراگرفتن واجبات خود آوتاهى مى خاطر خجالت عمرى راه انحراف مى مردم به - 

خاطر حيا و خجالت حاضر نيستند به پدر و مادر خود مسأله خواست ازدواجشان را  جوانان به - 

 . آنند  را به انواع منكرات آلوده مىمطرح آنند و خود

سواد  خاطر خجالت از رفتن به سرآالس درس، همچنان بى سوادان بزرگسال به افرادى از بى - 

 . مانند باقى مى

 . آنند دهند و يا امضاى خالف مى خاطر خجالت، گواهى ناحق مى  مردم به

 : و خجالت آنان خطرناآتر استتر و انسانها مهمتر باشند، حيا   هرچه مسأله آلى

اراده و خجالتى، خطرناآترين تصميمات براى  خاطر عناصر بى المللى به گاهى در مجامع بين - 

 . شود تا فرياد بزند شود و يك مرد باصالبت و با عزم پيدا نمى سرنوشت انسانها گرفته مى

هند و هر آارى آه بخواهند بر سر انسان د با خجالت، انسان را در برابر عمل انجام شده قرار مى - 

آورند؛ لذا وظيفه والدين و مربيان مدارس است آه نسل نو را از خجالت نابجا نجات دهند؛ زيرا  مى

 . تواند سرچشمه هرگونه فساد و منكرى شود خجالت مى

در . جاست ريشه بعضى از گناهان، محروميتها و يا ترك واجبات، مسأله خود آم بينى و خجالت ناب

: خوانيم در حديث مى. پرده بيان شده است هاى عمليه، مسائل و احكام بى قرآن، روايات و رساله



گيرد و حيايى آه از سادگى و حماقت ريشه  حيا دو نوع است؛ حيايى آه از عقل ريشه مى«

  ( ٣٣١ص  / ٧١بحار ج / الحياء حياء ان حياء عقل و حياء حمق  (».گيرد مى

  

   داستان

ناگهان ديدم آه در وسط .  در مسجدى پرجمعّيت، پشت سر عالمى به نماز جماعت ايستاده بودم

سوره حمد، امام جماعت با قطع آردن نماز، به مردم اعالم نمود آه وضو ندارد و مردم نماز خود را به 

بدون وضو با مردم نماز در اينجا، اگر امام جماعت اهل خجالت بود، . طور فرادى به پايان برسانند

 . شد خواند و گرفتار منكرى بزرگ مى مى

  

 اى ديگر   نمونه

ايم و اگر تا پايان جلسه بنشينيم، نماز ما قضا  شويم آه نماز نخوانده  در وسط جلسه متوجه مى

 . شود شويم و نماز ما قضا مى پاخواستن را نداشته باشيم، گرفتار منكر مى اگر شهامت به. شود مى

 . دهيم آشيم و جواب نادرست مى خجالت مى!" دانم نمى: "آنند و ما از گفتن  از ما سؤالى مى

 . آنيم ناحق آن را امضا مى آنيم و به آورند و ما حيا مى آردن امضاء، طومارى نزد ما مى  براى جمع

اند، عمرى در   خود نداده چه بسيارند آسانى آه چون چند دقيقه جرأت و جسارت سؤال آردن را به

 . اشتباه هستند

 چه بسيارند دختران و پسرانى آه در ابتداى زندگى نياز به اطالعاتى دارند و از پرسيدن خجالت 

 . شود آشند و همين خجالت سرچشمه منكراتى مى مى

 تكذيب دهند و او جرأت و جسارت ها چيزى را به دروغ به اسالم يا شخصى نسبت مى  در روزنامه

 . ندارد

هاى زيادى براى  توانيد نمونه اگر شما هم فكر آنيد، مى. هايى بود آه در ذهنم آمد  اينها، نمونه

چه بسيارند . شوند، به ياد آوريد اينكه چگونه حيا و خجالت سرچشمه بسيارى از منكرات مى

در شأن آنان نيست، خورند اّما از انجام شغلهايى آه به خيال خود  آسانى آه لقمه حرام مى

 . آشند خجالت مى

  

  حياى مثبت 

خاطر حيا  در مواردى هم انسان به. جا حيا و خجالت سرچشمه خالف و گناه نيست  البته همه

 . زند آه اين حيا برخاسته از عقل و حياى مثبت است دست به آار زشت نمى

، »حيا آليد همه خوبيهاست«؛  )غررالحكم   (»الحياء مفتاح آل خير«: خوانيم آه   اگر در حديث مى

 . مراد همين نوع حياء است



حيا انسان را از آار «؛  )غررالحكم  (»الحياء َيُصد عن فعل القبيح«: خوانيم آه   اگر در حديث مى

 . ، مراد همين نوع حياست»دارد زشت باز مى

هرچه حيا بيشتر «؛ )غررالحكم   (»در الحياء تكون العفةعلى ق«: خوانيم آه   اگر در حديث مى

 . ، مراد همين نوع حياست» باشد، عفت بيشتر است

اگر «؛  )غررالحكم   (»ال ايمان لمن ال حياء له«:  حيا بقدرى اهميت دارد آه در حديث آمده است 

 » .حيا نباشد، دين نيست

 . آند آند و به گناه اقرار نمى را از مردم پنهان مى انسان باحيا، عيب خود 

  به هر حال، حيا و موارد آن يك بحث روانى و اجتماعى است آه تفصيل آن ما را از هدفى آه در 

 . دارد پيش داريم، باز مى

 » داروى آن چيست؟. من گرفتار خجالت هستم«:  شخصى از من پرسيد

آشد، اگر در منزل   است؛ براى مثال آسى آه از سخنرانى خجالت مىبهترين دارو، تمرين«:  گفتم

 » .رود آم خجالتش از بين مى اذان بگويد، آم

اذا هبت امرًا  )از هر آارى وحشت داريد، خود را در آن بيندازيد: فرمايد السالم مى  حضرت امير عليه

  ) ٣٦٢ص  / ٧١بحار / فقع فيه 

 است به پدران، مادران و اولياى مدارس تذآر دهم آه هرگاه آودآى خواست از خود  در اينجا الزم

ابراز وجود آند، او را سرآوب نكنيد و به او ميدان بدهيد؛ حتى اگر آار ناقصى انجام داد، روحيه او را 

گونه آه  نشكنيد؛ زيرا سرچشمه بسيارى از خجالتها، ناشى از تحقيرهاى زمان آودآى است؛ همان

 . يشه بسيارى از جرأتها، تشويقهاى دوران آودآى استر

چه . شود  ترس يكى از مسائل روحى و روانى است آه سرچشمه و زمينه منكرات زيادى مى

ناحق آه از  هاى به ها، آتمانها، توجيهات ناروا، اقرارهاى ناروا و گواهى بسيار دروغها، فرار از جبهه

االتى است آه امام سجادعليه السالم در سحرهاى ماه ترس از جمله ح. گيرد ترس ريشه مى

اگر ترس سران آشورهاى اسالمى از ابرقدرتها نبود، امروز . برد رمضان از خطر آن به خدا پناه مى

نبود، ايران به اين ) ره(شدند يا همانگونه آه اگر شجاعت امام خمينى مسلمانان چنين تحقير نمى

ترين  حال و ترسو سخت البالغه به افراد بى الم در نهجعليه الس حضرت على. رسيد عزت نمى

 . آند تعبيرات را نثار مى

 !" هاى بى روح اى الشه"؛( ١٠٨خطبه   ("اراآم اشباحًا بال ارواح: "فرمايد  گاهى مى

د داريد، اى آسانى آه قيافه مر"؛  ( ٢٧خطبه   ("يا اشباه الرجال و ال رجال : "فرمايد  گاهى مى

 !" ولى مرد نيستيد

 ٥٣نامه / جّبانا ... ال تدخلن فى مشورتك  (!"با افراد ترسو مشورت نكن: "فرمايد  در جايى ديگر مى

(  



بحار  (."آند با زن مشورت نكن؛ زيرا آه رأى آنها انسان را متزلزل مى: "فرمايد  و در جاى ديگر نيز مى

  (  ٢٥٣ص  / ١٠٣

شود؛ يعنى باهرآسى  السالم، شامل مردان نيز مى  ناگفته پيداست آه اين بيان حضرت على عليه

ولى در ! َدَمد، مشورت نكن دارد و در تو روحيه ترس و يأس مى آه تورا از قاطعيت و جرأت باز مى

اّلا من  (!"آناگر از زنى تجربه ارشاد و تعقل و آمال دارى، با او مشورت : "فرمايد جاى ديگر مى

  (  ٢٥٣ص  / ١٠٣بحار / جّربت بكمال عقل 

 .  به هر حال، داشتن روحيه و غيرت دينى، شرط اول امر به معروف و نهى از منكر است

  

  خاطره 

از راننده اتوبوس تقاضا آردم تا براى نماز در آنار جاده بايستد و او اعتنايى : " شخصى به من گفت

 " آيا باز هم من مسؤولم؟ .نكرد

بايد چنان فريادى بزنى آه گويى چمدان پول يا فرزندت از . بله، زيرا تقاضا فايده ندارد: "  گفتم

 . ماشين افتاده است

در قرآن . جا تقاضا اثر ندارد، بلكه فرياد و تعصب و سوز و گداز و روحيه و شهامت الزم است  همه

 . ه مؤمنان بخصوص در جنگها آمده استها آيه براى تقويت روحي ده

  

  

  

  

  

  

 منكرات فرهنگى .  ب 

يك معنا همان منكرات اعتقادى است، با ابزار قلم، بيان، هنر، فيلم، تبليغات،   منكرات فرهنگى آه به

اآز شايعه، وسوسه و ايجاد مجالس گناه و لهو و لعب بناى ساختمانها و تأسيساتى آه رونق مر

گيرد؛ نظير آنكه مسجد اموى را در شام ساختند تا رونق مسجد نبوى  مذهبى را آم آند، صورت مى

عليه السالم  در مدينه آم شود يا مراآز علمى را به بغداد آشاندند تا در برابر درس امام صادق

هواره و نام مستشار، مستشرق، آارشناس و اين روزها هم از طريق ما روزى به. تراشى آنند رقيب

اند آه در چند قدمى مسجدالحرام، فيلم دختر  ديسكتهاى آامپيوترى آار را به جايى رسانده

 . شود و نامى از دختر پيامبر خدا نيست پخش مى) اوشين(ژاپنى



 خوشبختانه مقام معظم رهبرى مسأله تهاجم فرهنگى را قبل از هرآسى درك و مسئوالن را 

 . انجام شده استمتوجه آرد و اآنون حرآتهايى 

مراجعه آنيد، خواهيد فهميد آه دشمن چه چيزهايى " َودَّ"شما اگر در قرآن به آلمه !  خواننده عزيز

برداشتن از عقايد، اصول و  مهمترين آنها، آرزوى انحراف و دست. را دوست و چه آرزوهايى دارد

  (  ١٠٩/ بقره / َاْهِل اْلِكتاِب َلو َيُضلُّوَنُكم ُودَّ َآِثيٌر ِمْن  )ارزشهاى دينى و نظام اسالمى ماست

  

  داستان 

اى را  اى از بزرگان يهود توطئه  به تهاجم فرهنگى در قرآن اشاراتى شده است؛ براى مثال، عده

  (ريزى آردند آه بر اساس آن، صبح به پيغمبر اسالم ايمان آوردند و غروب به يهوديت برگردند برنامه

 : آردند آنها با اين آار، دو هدف را دنبال مى. (  ٧٢/ آل عمران ... / اَمُنوا َوْجَه النَّهاِر َو اْآُفروا اِخَره 

اگر اسالم دين آاملى بود، : " يكى اينكه، هيچ يهودى به فكر مسلمان شدن نيفتد و با خود بگويد

 ." گشتند علمايى آه ضبح مسلمان شدند، غروب برنمى

 دوم اينكه، در مسلمانها اين دلهره را ايجاد آنند آه اگر اسالم دين آاملى بود، علماى يهود را 

به مسلمانان بگو آه امروز "خداوند پرده از اين توطئه برداشت و به پيامبر اعالم آرد . داشت مى نگه

خواهند هاى يهودى مسلمان خواهند شد و غروب به آيش خود بر اى از چهره قبل از ظهر عده

 ." از آمدن آنان دلگرم نشويد و از رفتن آنان نيز دلسرد نشويد آه اين يك توطئه است. گشت

خوشبختانه حّتى نوجوانان ما دشمنى استكبار را .  بنابراين، تهاجم فرهنگى ريشه قديمى دارد

يرانى و دانند آه چرا آنها فرمولهاى علمى هواپيماسازى را به دانشجويان ا اند و مى فهميده

 . فرستند هاى ما مى دهند؛ اّما در آاغذ آدامس، عكسهاى مستهجن براى بچه فكر ما ياد نمى خوش

  

  

  

  

  

  

 منكرات اجتماعى .  ج 

  

 ترك هجرت  -١ 

دهند و در   از جمله واجباتى آه متأسفانه افراد سرشناس و تحصيلكرده اين منكر را انجام مى

 . تى آن محو شده، ترك هجرت استجامعه زش



 اگر هشت قرن قبل، عالمى از ايران به چين هجرت نكرده بود، امروز ميليونها مسلمان در چين 

حدود هشتصد سال پيش، عالمه قزوينى به چين سفر آرد و بنيانگزار اسالم در چين   )نداشتيم

شوند و درود  ى است، جمع مىهنوز مسلمانان چين برگرد مزار او آه داخل مسجد. شد

  )فرستند مى

زنگبار، آشور آوچكى است در آنار تانزانيا واقع در   ( اگر از فارس جمعى بازرگانان به تانزانيا و زنگبار

 . آردند، شايد امروز در آن آشورها خبرى از اسالم نبود هجرت نمى )قاره افريقا

اى هجرت  نان، فرزندان زيادى داشته باشند تا اگر هرآدام به منطقه نظر اسالم آن است آه مسلما

جاى تعجب آن است آه بعضى از پرندگان براى ادامه . نمايند، بسرعت دامنه اسالم گسترده شود

 . آنند؛ ولى بعضى از مسلمانان راآد هستند حيات هجرت مى

ار داد؛ زيرا انسان با اختيار و براى هدف  يكى از ابتكارات اسالم آن است آه هجرت را مبدأ تاريخ قر

آدام از افتخارات اختيارى  آند؛ وگرنه ميالد مسيح و يا گردش آره زمين، هيچ مقدس هجرت مى

هجرت يعنى تقسيم عادالنه نيروى انسانى؛ . شود صدها مشكل با هجرت حل مى. انسان نيست

... . يدوبندهاى زمين و زمان و هجرت يعنى حرآت، هدفدارى، سوز، تعهد، گذشت و آزادى از ق

هجرت رسول . خورده به حبشه، چراغ اسالم را در آفريقا روشن آرد هجرت چند مسلمان آتك

 . صلى اهللا عليه وآله به مدينه از بلندترين گامهاى تبليغاتى پيامبرصلى اهللا عليه وآله بود اآرم

شمندان و روحانيان يك هجرت فراگير شد و دان عمل نمى) ترك هجرت( اگر امروز اين منكر بزرگ 

. جا رسيده بود دادند، صداى اسالم به همه داشتند آن را منحصر به جمعى از طالب جوان قرار نمى

برند، به دوش  گناه تمام آسانى آه در ظلمات جهل و شرك و تفرقه و فقر به سر مى: "روشن بگويم

آنند و بكارهاى آاذب  تفاوتى هجرت نمى بىآسانى است آه توان هجرت دارند ولى به خاطر رفاه و 

 ." دارند خوش مى و تكرارى دل

تمرآز و تراآم . نيست" مسافرت"، معناى بلندى نهفته است آه در آلمه "هجرت" در آلمه 

نيروهاى تحصيلكرده در شهرها، عامل حرآت به سوى شهرها و قهرًا خلوت شدن روستاها، باال 

خاطر  گناه آسانى آه در روستاها به. مسكن و مشكل ترافيك استرفتن نرخها، پيداشدن مشكل 

طور متمرآز در  دهند، به گردن پزشكانى است آه به نداشتن پزشك و دارو جان خود را از دست مى

 . اند شهرهاى بزرگ جمع شده

 آسانى آه ايمان: "فرمايد آند و مى آنند، برخورد انقالبى مى  اسالم با آسانى آه هجرت نمى

آنند، هيچ نوع حق واليت و سرپرستى در جامعه اسالمى  دارند، ولى راآد هستند و هجرت نمى

  ) انفال٧٢/ ء  َوالَِّذيَن آَمُنوا َو َلْم ُيهاِجرُوا ماَلُكْم ِمْن َوالَيِتِهْم ِمْن َشْى (."ندارند

آنند به آشور خود هجرت   راستى، اگر تمام متخصصان مسلمان آه در آشورهاى آافر زندگى مى

شوند و هم هويت اسالمى آنها در  بيند، هم مسلمانان تقويت مى آنند، هم جبهه آفر ضربه مى



آند، از سرمايه راآد انتقاد  وقتى اسالم از آب و خاك راآد انتقاد مى. رود نظامهاى فاسد از بين نمى

 . خصص راآد داشته باشدآند، حق دارد آه شديدترين انتقادات را هم به نيروهاى مت مى

  

  هجرت براى همه 

 دانشمندان بايد هجرت آنند تا صداى اسالم را به دورترين نقطه دنيا برسانند و از اطالعات آليسا 

. فرستند و آخرين آمار را دارند عقب نمانند؛ زيرا آنها هم روحانيان خود را به دورترين مناطق جهان مى

خوانيم آه پيامبر عزيز  در حديث مى. آردند صلى اهللا عليه وآله هم مى  اآرماين آارى است آه پيامبر

رود، به من اطالع بدهيد  آيد و هر مسلمانى آه از دنيا مى هر مولودى آه به دنيا مى: "اسالم فرمود

 ." تا هر لحظه از آخرين آمار مسلمانان آگاه باشم

اند آه به اين   سفارش آرده است؛ ولى غربيها بودهقرآن بارها مسلمانان را به سير در زمين!  آرى

اند و از منابع و منافع و نيروها و  اند و تمام جهان را وجب به وجب گشته دستور عمل آرده

آردند؛ آنجا آه فرياد  عليه السالم مى بينى را حضرت على اين پيش. اند وخوهاى مردم آگاه شده خلق

 : زدند

! شما را به خدا"؛  ( ٤٧نامه / البالغه  نهج  (" فال يسبقنكم بالعمل به غيرآمالقران الّله الّله فى  "

 ." مبادا ديگران در عمل به قرآن از شما جلو افتند! شما را به خدا

بينيم آه فرمان هجرت و سير در زمين، سفارش قرآن است آه ديگران بيش از ما به آن   اما امروز مى

نامه خود در آستانه شهادت  السالم در وصيت است آه اين فرياد را على عليهجالب . اند عمل آرده

و ) شب قدر(عليه السالم  نويسم، شب شهادت حضرت على فرمودند و االن آه اين سطرها را مى

عليه  در اينجا، اين ناله حضرت على. است)  بهمن٢٢شب (مصادف با شب پيروزى انقالب اسالمى 

در اين شب . دانيم  واقعگرايانه و تأسفى از اميرالمؤمنين براى همه مردم مىبينى السالم را يك پيش

ها و ساير  هاى طوالنى خود و ترك هجرت قدر، از خداى على با شفيع قراردادن آن حضرت از غفلت

 . آنيم منكرات عذرخواهى و توبه مى

  

  هجرت براى محرومان 

براى گرفتن روح آسانى آه با ترك از هجرت به خود ستم آه فرشتگان  همين: "خوانيم  در قرآن مى

 " شما در چه حالى بوديد؟: پرسند شوند، از آنها مى اند، مى آرده

 ." ما در زمين، مستضعف بوديم: "گويند  مى

  ("آيا زمين خدا بزرگ نبود تا هجرت آنيد؟: "گويند پذيرند و به آنها مى  فرشتگان اين پاسخ را نمى

  (  ٩٧/ ساء ن



 بنابراين، برهر محروم و مستضعفى الزم است آه براى حفظ مكتب و عقيده خود هجرت آند و اگر 

 . تواند از مبانى خود دفاع آند، در آنجا نماند در مناطق و آشورهاى آفر نمى

سسه آار يا شهر و منطقه، يا شرآت و مؤ خاطر اسيرشدن در يك محل  چه بسيار افرادى آه به

 . آه بر آنها واجب است آنجا را ترك آنند شوند؛ در حالى مرتكب انواع گناهان مى

گيرد،   نكته جالب آنكه در ميان همه گناهان، تنها گناهى آه در آستانه مرگ مورد بازجويى قرار مى

برابر، نكته جالب ديگر اينكه، قرآن براى پاداش، آلمات دو برابر، چند برابر، ده . ترك هجرت است

  ٣٧/ سبأ / َفُاولِئَك َلُهْم َجزاُء الضِّْعف : خوانيم در بعضى آيات مى  (است آار برده هفتصد برابر به

  ٢٤٥/ بقره / َاْضَعاَفًا َآِثيَره : خوانيم  و در بعضى آيات مى

  ١٦٠/ انعام / َفَلُه َعْشُر َاْمثاِلها : خوانيم  و در بعضى ديگر مى

/ بقره / ُآلِّ ُسْنُبَلٍة ِمَاُة َحبَّه  َآَمَثِل َحبٍَّة َاْنَبَتْت َسْبَع َسناِبَل فى: خوانيم  ر مواردى مى و باالخره د

اجر : "؛ ولى درباره پاداش آسى آه هجرت آند، نامى از عدد برده نشده و تنها فرموده است) ٢٦١

  (  ١٠٠/ نساء  ()."َفَقْد َوَقَع َاْجُرُه َعلَى الّله(او با خداست؛ 

آنند و با بيم و اميد  شب از رختخواب دور مى  اين تعبير جز درباره مؤمنان واقعى آه خود را در نيمه

. آنند، نيامده است پردازند و از هرچه خدا به آنها داده است، انفاق مى خاصى به عبادت مى

داند  احدى نمى: "؛ يعنى) ١٧/ سجده   ("ُقرَّة َاْعُينَفال َتْعَلُم َنْفٌس ماُاْخِفَى َلُهْم ِمْن : "فرمايد مى

 ." نور چشمى در نظر گرفته شده است براى آنها چه

. جانبه هستند، بايد خود را براى هجرت آماده آنند  آسانى آه عالقمند به پيشرفت و توسعه همه

؛ (  ١٠٠/نساء   ("ْاَالْرض ُمراَغَمًا َآِثيرًا َو َسَعة ْد ِفى َسِبيِل اللَِّه َيِج َو َمْن ُيَهاِجْر فى: "فرمايد قرآن مى

 ." جانبه پيدا خواهد آرد هرآه در راه خدا هجرت آند، هجرتگاه بسيار فراخ و گشايش همه"

  

 غفلت از دشمن  -٢ 

 را هاى آن، از منكرات اجتماعى است آه متأسفانه همه امت اسالمى  غفلت از دشمن و توطئه

َودَّ الَِّذيَن َآَفُروا َلو َتْغُفُلوَن َعْن َاْسِلَحِتُكْم َو َاْمِتَعِتُكْم : "فرمايد قرآن در اين زمينه مى. دربر گرفته است

آفار دوست دارند آه شما از : "؛ يعنى(  ١٠٢آيه / سوره نساء  (."َفَيِميُلوَن َعَليُكْم َمْيَلًة واِحَدة

 ."  داريد، غافل باشيد تا با يك يورش شما را نابود آننداسلحه و امكاناتى آه

آنم آه شما نسبت به دشمن خواب و غافل  تعجب مى: "فرمايد عليه السالم مى  حضرت على

/ ال ينام عنكم و انتم فى غفلة ساهون  (."هستيد، ولى دشمن نسبت به شما بيدار است

  (  ٣٤خطبه / البالغه  نهج

  

 تقليد آورآورانه  -٣ 



 تقليد، نشانه خودباختگى، برهنگى فرهنگى، نداشتن ايمان به مكتب، غيرت مّلى و دينى و ضعف 

پرستى خود  پرستان توجيه بت بت. قرآن در آيات زيادى از اين نوع تقليد انتقاد آرده است. نفس است

 از مهمترين منكرات اجتماعى زدگى و غربزدگى امروز بالى شرق. دانستند را تقليد از نياآان مى

در روايات . نوع خودباختگى است در فقه ما تشّبه به آفار حرام است؛ زيرا اين خود يك. ماست

 !" حّتى در پوشيدن لباس و نوع غذا مستقل باشيد و از بيگانگان تقليد نكنيد: "خوانيم مى

شما : "آه به مؤمنان بگويدخداوند به يكى از پيامبران وحى آرد :  در حديث قدسى آمده است

آارى راه و روش دشمنان مرا در  لباس دشمنان مرا نپوشيد و غذاى دشمنان مرا نخوريد و در هيچ

ال تلبسوا  (."پيش نگيريد آه اگر شما در ظاهر شبيه آنها شديد، در باطن هم مثل آنها خواهيد شد

لك اعدايى فتكونوا اعدايى آما هم اعدايى لباس اعدائى و التطعموا مطاعم اعدايى و التسلكوا مسا

  (.  البيت چاپ آل / ٣٨٥ص  / ٤ج / الشيعه  وسايل/ 

  

 شرآت در جلسات گناه  -٤ 

هرگاه : "فرمايد قرآن مى.  نشستن در جلسات گناه و سكوت و تماشا، از منكرات اجتماعى ماست

ِاذا َسِمْعُتْم آياِت  (."است، مجلس را ترك آنيدشنيديد آه آيات خدا مورد انكار و مسخره قرار گرفته 

  (  ١٤٠/ سوره نساء / اللَِّه ُيْكَفُر ِبَها َو ُيْسَتْهَزُأ ِبَها َفال َتْقُعُدوا َمَعُهم 

آنند، برتو  ناحق جدل مى اگر مشاهده آردى آه گروهى در آيات الهى به: "فرمايد  در جاى ديگر مى

ا اعراض آنى تا مسير بحث را عوض آنند و اگر شيطان تو را به فراموشى الزم است آه از آنه

 آياِتنا َفَاْعِرْض  َو ِاذا َرَأْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن فى (."نشستن در جلسه را ندارى انداخت، بعد از توجه، حِق

 َمَع اْلَقْوِم الّظاِلِمين  شَّْيطاُن َفال َتْقُعْد َبْعَد اّلِذْآِرى َحِديٍث َغْيِرِه َو ِاّما ُيْنِسيَّنََّك ال َعْنُهْم َحتَّى َيُخوُضوا فى

  (  ٦٨/ انعام / 

 " شد آه شما به دوزخ آشيده شديد؟ چه: "پرسند    در قيامت بهشتيان از اهل دوزخ مى

 : شمارند  آنها چهار چيز را عامل سقوط خود مى

 ." ينَلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّ"  ترك نماز؛ 

 ." َو َلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكين"تفاوتى نسبت به گرسنگان؛    بى

 ." َو ُآّنا َنُخوُض َمَع اْلخاِئِضين"گوييهاى مردم؛  شدن در ياوه   غرق

  (  ٤٦ تا ٤٣/مّدثر  (."َو ُآّنا ُنَكذُِّب ِبَيْوِم اّلِدين"  تكذيب قيامت؛ 

سرايان جرأت هرگونه توهين و جسارت به مقدسات مذهبى را  ش ما، به ياوهسكوت و ساز!  آرى

 . دهد مى

  

 تهمت و آبروريزى  - ٥ 



 از جمله منكرات اجتماعى، بانام بد صدا زدن، توهين و تحقير، فحش و ناسزا، غيبت و تهمت و 

در  (  ٣٥/ نباء   ("ا َلْغَوًا َو الِآّذاَباالَيْسَمُعون ِفيَه: "فرمايد قرآن درباره اهل بهشت مى. آبروريزى است

در آنجا، تمام برخوردها برخاسته از روح سالم، بيان سالم و شعار . بهشت، سخن لغو و دروغ نيست

 /واقعه   ("ِاالَّ ِقيًال َسالَمًا َسالمًا: "و شعار بهشتيان  ( ١٢٧/ انعام   (نام آنجا دارالّسالم. سالم است

شوند، به گروه ديگر  هرگروه آه به جهنم داخل مى: "خوانيم ولى درباره اهل دوزخ مى. است (  ١٢٧

در آنجا همه گناه خود را به  "(  ٣٨/ اعراف   ("آنند؛ ُآلََّما َدَخَلْت ُامٌَّة َلَعَنْت ُاْخَتَها لعنت و نفرين مى

 ." ؛ اگر شما نبوديد، ما ايمان داشتيم(  ٣١/ سبأ   (ا ُمْؤِمِنيناندازند؛ َلوال َاْنُتْم َلُكّن گردن يكديگر مى

اى آه ما در  توانيم حدس بزنيم آيا جامعه  اآنون آه با سيماى اهل بهشت و جهنم آشنا شديم، مى

آنيم، بهشتى است يا جهنمى؟ اگر سوءظن، تجّسس، نجوا، پخش شبنامه،  آن زندگى مى

اش   مسخره و تحقير، يا آينه و انتقام بر روابط آن جامعه حاآم است، آيندهتفاوتى، نيش و نوش، بى

همان جهنم موعود است؛ اما اگر در فضاى خانه و مدرسه و اداره و آارخانه، روحيه ايمان، اعتماد، 

 . شود دلسوزى، تعاون، اخالص و صفا باشد، آينده اين جامعه بهشت موعود مى

  

 پيروى از اآثريت  -٦ 

دانند، شجاع واقعى آسى   برخالف گمان بعضى آه آارايى و شجاعت را تنها در ميدان جنگ مى

باز هم در اين شب شهادت . است آه وقتى حق را با استدالل و منطق شناخت، از تنهايى نهراسد

حضرت . آنم نويسم، از آن حضرت سخنى نقل مى عليه السالم آه اين سطرها را مى حضرت على

در راه حق، از "؛ "ال تستوحشوا فى طريق الهدى بقلَّة اهله: "فرمايد البالغه مى  نهج٢٠١ در خطبه

 ." آمى طرفداران نترسيد

ها بار از پيروى اآثريت نكوهش آرده و حتى به پيامبرصلى اهللا عليه وآله هشدار   قرآن مجيد ده

البته، مراد ما آنجاست آه  (."آنند اگر از اآثريت مردم پيروى آنى، تو را گمراه مى: "است آه داده

اآثريت در برابر و ضدمنطق باشد؛ ولى اگر آالمى يا راهى حق و منطقى بود و اآثريت مردم از آن 

  )طرفدارى آردند، حسابش جداست

  

  

 شخصيت گرايى  -٧ 

زدگى   خود را شخصيتآنها دليل بدبختى: "فرمايد  قرآن دربيان گفتگوهاى مجرمين در قيامت مى

؛ ما پيرو بزرگان (  ٦٧/ احزاب   ("ِاّنا َاَطْعنا ساَدَتَنا َو ُآَبراَئنا َفَاَضلُّوَنا اْلسَِّبيال: "گويند دانند و مى مى

 ." خود بوديم آه به اين روز سياه نشستيم



بحار   ("دين ملوآهمالناس على . " ناگفته نماند آه گرايش به شخصيتها در درون هر انسانى هست

: خوانيم در جاى ديگرى مى. آنند ؛ مردم بر راه و رسم پادشاهان خود حرآت مى( ٨ص  / ١٠٥/ 

؛ تقليد انسان از رهبران، بيش از تقليد از ( ٤٦ص  / ٧٨/ بحار   ("الناس بامرائهم اشبه من ابائهم"

 . پدر و مادر است

ارد آه شخصيتهاى واقعى را اولياى خدا معرفى آند و افرادى را هم آه  به همين دليل قرآن اصرار د

ِانَّ اْلُمَبذِِّريَن آاُنوا ِاْخواَن  )دهد آنند، به برادران شيطان لقب مى وپاش خود را مطرح مى با ريخت

  (  ٢٧/ اسراء / الشَّياِطين 

، (  ٦٠/ بقره / َو ال َتْعُثوا ِفى ْاَالْرِض ُمْفِسِدين   ( در قرآن آيات فراوانى مردم را از پيروى از مفسدين

/ َو الُتِطْع ِمْنُهْم اِثَمًا َاْو َآُفوَرا   (، گنهكاران(  ١٥١/ شعراء / َو الُتِطيُعوا َاْمَراْلُمْسِرِفين   (مسرفين

َو الَتتَِّبَعاِن َسِبيَل (  (، جاهالن(  ١٠/ قلم / ِهين َو الُتِطْع ُآلَّ َحلَّاٍف َم  (، فرومايگان(  ٢٤/ انسان 

َوال (  (، غافالن(  ٣٥/ انعام / َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلجاِهِلين (  (، هوسبازان(  ٨٩/ يونس / الَِّذيَن ال َيْعَلُمون 

برعكس، شخصيتهاى واقعى را انبياء، . استو آافران بازداشته  (  ٢٠٥/ اعراف / َتُكْن ِمَن اْلغاِفِلين 

/ ِمَن ْالنَِّبّيَن َو الصِِّديِقيَن َو ْالشَُّهَدآِء َو ْالصَّاِلِحيَن َو َحُسَن ُاولِئَك َرِفيَقا   (صديقين، شهدا و صالحان

همچنين بر هر مسلمانى . را بر آنها گذاشته است" مانعمت عليه"دانسته و نام  (  ٦٩/ نساء 

 . ب آرده است آه در هر نماز پيروى خود را از خط آنان اعالم آندواج

  

  داستان 

شخصى با . عليه السالم و در طرف مقابل، طلحه و زبيربودند طرف حضرت على  در جنگ جمل، يك

هردو طرف از اصحاب پيامبرند و براستى حق با آدام : "ديدن اين صحنه، متحّير شد و با خود گفت

 " است؟

عليه السالم همچون هميشه با بيان خود، چراغى را براى تاريخ روشن آرد تا از آن   حضرت على

اّول حق را : "؛ يعنى"اعرف الحق تعرف اهله: "آن چراغ اين آالم بود. پس احدى متحّير نشود

 ." بشناس، سپس هرآس گرد آن بود، برحق است

 ساس مردم؛ نه حق را بر ا.  مردم را بر اساس حق بشناس 

  براى مثال، اول بايد بدانيم آه غيبت چيست؟ بعد هرآس را آه غيبت آرد، بايد بد بدانيم؛ نه آنكه 

 ." گويد، البد غيبت حالل است چون فالن شخصيت بد مى: "بگوئيم

  

 سوءظن و تجسس و غيبت  - ٨ 

  (  ١٢/ حجرات / الظَّنِّ ِاْثٌم  ِانَّ َبْعَض (."بعضى از گمانها گناه است: "فرمايد  قرآن با صراحت مى



 سوءظن، زمينه تجّسس و تجّسس، زمينه غيبت و غيبت، مهمترين عامل براى گسستن محّبتها، 

 . پيوندها و اعتمادهاست

آيا اين آيفر . شود به خاطر يك غيبت، تمام عبادات انسان محو مى: خوانيم در روايت مى: " سؤال

 "  است؟عادالنه

شود؛ لذا عباداتى آه  دست آمده است، ريخته مى زيرا با غيبت، آبرويى آه سالها به! بله: " پاسخ

 ." سالها انجام شده است، بايد محو شود

 بنا نداريم آه درباره هر منكرى تمام آيات و روايات را بيان آنيم؛ ولى تعدادى نمونه و اشاره آافى 

 . است

  

 سعايت  -٩ 

چينى، ميانجيگرى بد،  گرى، سخن هرآس بين دو مسلمان فتنه: "خوانيم  سوره نساء مى٨٥ در آيه 

َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِآْفٌل  (."درى آند، براى او سهمى از آيفر است ايجاد آدورت و پرده

  (  ٨٥/ نساء / ِمْنَها 

  

 بى تفاوتى  -١٠ 

اگر : "خوانيم در حديث مى. تفاوتى و احساس مسؤوليت نكردن، يكى از منكرات اجتماعى است  بى

من سمع رجل ينادى يا  (."آسى ناله مظلومى را شنيد و به او پاسخ نداد، مسلمان نيست

  (  ٣٣٩ص  / ٧٤ج / بحار / للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم 

آسى آه در حال سيرى بخوابد و همسايه او گرسنه باشد، به خدا : "خوانيم  در حديثى ديگر مى

  (  ٩٤ص  / ٧٤ج / بحار / ما آمن بى بات شبعانًا و جاره جائع  (."ايمان نياورده است

ان الّله  )گفته شده است" ايمان بى"تفاوت هستند،   در حديث به آسانى آه نسبت به منكرات بى

  (  ٢٢٨ص  / ٧٢ج / بحار / ضعيف الذى ال دين له ليبغض المؤمن ال

َو ماَلُكْم ال ُتَقاِتُلوَن   ("آنيد؟ چرا شما براى نجات مستضعفان قيام مسلحانه نمى: "فرمايد  قرآن مى

  (  ٧٥/ نساء ... / َسِبيِل اللَِّه َو اْلُمْسَتْضَعِفين  فى

تفاوتى نسبت به گرسنگان  يكى از داليل گرفتارى ما، بى: "گويند آه  اهل دوزخ به اهل بهشت مى

  (  ٤٤/ مدثر  (."بود؛ َو َلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكين

: آه فرشتگان از خدا پرسيدند اى را عذاب آرد و همين خوانيم آه خداوند، اهل منطقه  در روايات مى

 " سوزند؟ آتش گنهكاران مىگروهى از اهل منطقه گنهكار نيستند، چرا آنها به "

 ." تفاوتى آنها خاطر سكوت و بى به: " خداوند فرمود



اگر امثال شما : "عليه السالم به يكى از شيعيانى آه براى توبه نزدش آمده بود، فرمود  امام صادق

 ." آردند نشين نمى بيت را خانه شديد، آنها ما اهل عباس جمع نمى گرد بنى

آند و گاهى به آنها نفرين  تفاوت نثار مى عليه السالم تندترين جمالت را به افراد بى ن امير المؤمني

آند  تفاوت مى تا آنجا آه به ياد دارم، هيجده آلمه تند نثار افراد ُسست عنصر، فرومايه و بى. آند مى

باح بال ارواح، افٍّ لكم، يا اشباه الرجال و ال رجال، يا اش (!شود آه بعضى از آنها در پاورقى اشاره مى

  (تّبًا لكم، قبّحًا لكم، قاتلكم الّله، يا ليتنى لم ارآم 

تفاوتى درونى نسبت به  تفاوتى نسبت به جامعه بود؛ اّما گاهى انسان نوعى بى   البته، اين بى

شكى شود، قطره ا گيرد، سنگدل مى آند آه در برابر ديدنيها و شنيدنيها عبرت نمى خود پيدا مى

  ( ١٣/ صافات  (."َوِاَذا ُذآِّرُوا الَيْذُآرُون"قرآن بارها از اين گروه انتقاد آرده است؛ . هم ندارد

  

 تفرقه  -١١ 

قرآن، تفرقه را همچون عذاب آسمانى و زمينى و در آنار آنها .  يكى از منكرات اجتماعى تفرقه است

  (  ٦٥/ انعام / ْن َفْوِقُكْم َاْو ِمْن َتْحِت َاْرُجِلُكْم َاْو َيْلِبَسُكْم ِشَيَعا َعَذاَبًا ِم )قرار داده است

  َحّتى ) رمز شكست مسلمانان در سال سّوم هجرى در جنگ احد، تفرقه و نافرمانى از رهبرى بود

  (  ١٥٢/  عمران آل/ ِاَذا َفِشْلُتْم َو َتَناَزْعُتْم ِفى ْاَالْمِر َو َعَصْيُتم 

عليه السالم با داشتن حدود صدهزار شاهد در غديرخم آه رسول   ساله حضرت على٢٥ سكوت 

. خاطر حفظ وحدت بود به." ابيطالب است بى بعد از من خليفه على: "خداصلى اهللا عليه وآله فرمود

آه يارانش دور برگشت و ديد " آوه طور" عليه السالم، بعد از چهل روز از  آه حضرت موسى همين

: آنند، بشدت عصبانى شد و به برادرش هارون گفت اند و عبادت مى گوساله سامرى جمع شده

 " چرا جلو اين انحراف را نگرفتى؟"

به فكر . من آنها را نهى آردم، اّما آنها به سخنم گوش ندادند و نزديك بود مرا بكشند: " هارون گفت

خاطر اين حرآت انقالبى   ولى ترسيدم آه به من بگويى، تو بهافتادم با قاطعيت بيشترى قيام آنم؛

پرست باشند، ولى من  لذا ترجيح دادم آه اينها جمعى گوساله. اسرائيل تفرقه ايجاد آردى بين بنى

 ." عامل تفرقه نشده باشم

 چينى، آارى، آه عامل تفرقه باشد، حرام شمرده شده است؛ براى مثال، سخن  در اسالم، هرگونه

غيبت، تهمت، سوءظن، شايعه پراآنى و امثال آن بشدت تحريم شده است و برعكس، هرگونه 

: گويند آارى آه عامل وحدت و آرامش قلوب باشد، مورد سفارش قرار گرفته است؛ تا آنجا آه مى

 ." شود، دروغ گفتن جايز است اگر با آلمه راستى فتنه مى"

آنچه هم آه امروز و . خاطر تفرقه بوده است ين آمده، به آنچه در طول تاريخ اسالم بر سر مسلم

/ َو َجَعَل َاْهَلها ِشَيَعا  )آيد، ايجاد تفرقه است ديروز بزرگترين حربه استكبار جهانى به حساب مى



لَِّذيَن َفرَُّقوا ِمَن ا* ال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِآيَن  )اندازان را مشرك دانسته است قرآن، تفرقه (  ٤/ قصص 

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه  )الّله دانسته است قرآن همچنين محور وحدت را حبل (  ٣٢و٣١/ روم .../ ِديَنُهم

آند؛ البته آنچه  اگر مسلمانها متحد باشند، هيچ قدرتى آنها را تهديد نمى (  ١٠٣/ عمران  آل/ َجِميَعا 

در آيات و  (  ١٠٣/ عمران  آل... / َفَالََّف َبْيَن ُقُلوِبُكم )است و نه ظاهرىاهميت دارد، وحدت قلبى 

توانند  البته آسانى مى (  ١٤/ حشر / َو ُقُلوُبُهم َشتَّى  )روايات از وحدتهاى صورى انتقاد شده است

.  خودمحورى بپرهيزندنظرى و صدر داشته باشند و از تنگ سعهعامل وحدت باشند آه روح بلند و 

/ ِانَّ َاْآَرَمُكْم ِعْنَداللَِّه َاْتقيُكم  (."ترين شما، نزد خدا، با تقواترين شماست گرامى: "فرمايد قرآن مى

  (  ١٣/ حجرات 

 . گيرد اى، اقليمى، سّنى و اقتصادى را ناديده مى  و با اين آالم، مسائل قومى، نژادى، منطقه

رحم،  سفارش به صله. روزى براى وحدت است معه و جماعت، يك تمرين شبانه طرح نماز ج

دادن، عيادت مريض، مصافحه،  ديدوبازديد، عفو و اغماض، تعاون، آمك به محرومان، هجرت، هديه

 . هاست براى ايجاد محبت و وحدت و تقويت روابط انسانى و عالقه

  

 اشاعه فحشا  -١٢ 

آه در تمام گناهان، آنچه سبب  نكته قابل توجه اين است. ت اجتماعى است اشاعه فحشا از منكرا

آه انسان به آن عالقه  شود، انجام دادن آن است؛ ولى درباره اشاعه فحشا همين قهر خدا مى

، مرتكب گناه آبيره شده است؛ يعنى نه تنها اشاعه فحشا بلكه )ولو آنرا انجام ندهد(داشته باشد 

تا مادامى آه انجام نگرفته (زرگى است؛ در حالى آه عالقه به هيچ گناهى عالقه به آن گناه ب

ناگفته پيداست آه زمينه  (  ١٩/ نور / ِانَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َاْن َتِشيَع اْلفاِحَشه  )گناه نيست) است

و بيمارستان اشاعه فحشا همين خلوت آردن زن و مرد اجنبى و اختالط آنها در محل آار و دانشگاه 

. ترين زمينه براى اشاعه فحشا است حجابى و بدحجابى، مناسب بى. و مراآز عمومى ديگر است

چرانى، خود را آرايش آردن و به مردم  بندوبارى، چشم اگر آمى فكر آنيم، درخواهيم يافت آه بى

د آه وابط نامشروع خواهد شورشدن هوسها، دامها، فحشا و انواع ر نشان دادن، آليد شعله

 . هاى علمى و اخالقى و خانوادگى آن برآسى پوشيده نيست ضربه

  

 ايجاد وحشت  -١٣ 

ِانَّما َجزآُء الَِّذيَن   (آنند، اعدام و تبعيد است آيفر آسانى آه در زمين فساد مى: "فرمايد  قرآن مى

ن، اسلحه آشيدن و ايجاد رعب و و يكى از مصاديق فساد در زمي (  ٣٣/ مائده / ُيحاِرُبوَن اللَّه 

وجود  آه با ايجاد شايعه در جامعه تزلزل به قرآن حّتى براى آسانى. وحشت و ناامنى است

  (  ٦٠/ احزاب ... / َواْلُمْرِجُفوَن ِفى اْلَمِديَنِة َلُنْغِرَينَّك  )ترين آيفر را تعيين آرده است آورند، سخت مى



 (."خداوند آسى آه مؤمنى را بترساند، در روز قيامت او را خواهد ترساند: "خوانيم  در حديث مى

  (  ٤٩ص  / ١٣ج / بحار / من اخاف من اوليائى فقد بارزنى بالمحاربه ثم اناالثائر لهم يوم القيامة 

 بدترين انسانها، آسى است آه مردم از شّر او در امان: "خوانيم  و در مضمون حديث ديگرى مى

  (  ٢١٧ص  / ٧ج / بحار / القيامة من يكرم اتقاء شره  شر الناس عندالّله يوم (."نباشند

شود آن است آه مردم از دست و زبان او   راه دور نرويم؛ دليل اينكه به مسلمان، مسلمان گفته مى

  (  ١١٣ص  / ١ج / بحار / المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه  )درامانند

موقع وارد  هاى سفر خود را طورى تنظيم آنيد آه شب هنگام و بى برنامه: "فرمايد  اسالم عزيز مى

 . ؛ تا آسانى آه در خانه هستند، نترسند و از خواب بيدار نشوند"منزل نشويد

  

  خاطره 

مقامى  عارف و مفسر و فقيه عالى، (اله ميرزا جوادآقا تهرانى   آيت  ( يكى از علماى بزرگ مشهد

ياد  خواست در خانه را بزند تا همسرش از خواب بيدار شود؛ اّما به. بود آه شبانه وارد مشهد شد

در اين ميان، همسرش در خانه و در . حديث فوق آه افتاد، پشت در خانه نشست تا صبح شود

پس از خواب . ت در نشسته استاله وارد شده، ولى به احترام همسرش پش عالم رؤيا ديد آه آيت

 . آه در را باز آرد، شوهر گراميش را پشت در ديد همين. بيدار شد و به در منزل رفت

  

 پخش اخبار دروغ  -١٤ 

ِان  (."ايد، آن را نپذيريد هرگاه فاسقى خبرى براى شما آورد، تا تحقيق نكرده: "فرمايد  قرآن مى

  (  ٦/ حجرات / ا جائكم فاسٌق بنبأ فتبّينو

هاى ايجاد تفرقه بين افراد يا آشورهاى مسلمان، همين بلندگوها و اخبار دروغى است   يكى از راه

دهند؛  شود و بعد آن را به خورد مردم مى آه با برنامه و بودجه خاصى ساخته و پرداخته مى

كراتى است آه هم در هدف ما آشنايى با من. شود آه شيرازه محبتها از هم گسسته مى طورى

آردن  شود؛ اما هرگز درصدد شماره جامعه ما زياد است و هم آمتر با ديد گناه به آنها نگريسته مى

 . شويم صورت، از هدف اصلى دور مى گناهان نيستيم؛ زيرا آه در اين

  

 چاپلوسى و غلّو  -١٥ 

ان آه به اصطالح آاسه داغتر از  يكى از منكرات، تملق و چاپلوسى و غلو است و گاهى عالقمند

به چند نمونه توّجه . گونه افراد باشد شوند؛ لذا بايد انسان مواظب اين آش هستند، گرفتار آن مى

 : آنيد

 !" اى پروردگار، سالم بر تو: "عليه السالم آمد و گفت گروهى نزد حضرت على -١ 



السالم و قالوا السالم عليك يا ربَّنا   اميرالمؤمنين عليه قوم اتى ) حضرت از آنان خواست آه توبه آنند

  (  ١٣٧٧حديث شماره  / ٦٦٢ص / امالى طوسى / فاستابهم الحديث 

 )صلى اهللا عليه وآله آردند آه حضرت او را لعنت آرد شخصى ديگر همين تعبير را به پيامبر اآرم -٢ 

/ بحار / يك يا رّبى فقال مالك لعنك الّله انَّ ربى و ربك الّله الّله فقال السالم عل جاء رجل الى رسول

  (  ٢٩٧ص    / ٢٥ج 

آرده است، نظر به منكر بودن آن دارد؛ لذا شعرا، مّداحان، گويندگان و   تمام رواياتى آه از غلّو نهى

دهان افراد بر : "خوانيم در حديث مى. هاى خود باشند ها و نوشته نويسندگان بايد مواظب گفته

  (  ٢٩٤ص  / ٧٣ج / بحار / احثوا فى وجوه المّداحين التراب  (!"چاپلوس، خاك بريزيد

 (."ستايش بيش از حد، تمّلق و آمتر از حّد، ضعف و حسادت است: "خوانيم البالغه مى  در نهج

  (  ٣٤٧حكمت / البالغه  نهج/ الثناء باآثر َمِلٌق و باقل عّى و حسد 

 اين همه انتقاد از ستايش و چاپلوسى نسبت به افراد، عادى است؛ ولى اگر ستايش ستمگر شد، 

 ٧٧ج / بحار / اذا ُمِدَح الفاجر اهتزَّ العرش و غضب الرب  )آيد به گفته حديث، عرش خدا به لرزه در مى

  (  ١٥٢ص / 

  

  

  

  

  

  

 منكرات خانوادگى .  د 

. تواند سرچشمه فساد و گناه باشد تواند اساس تربيت و تقوا باشد؛ همانگونه آه مى  خانواده مى

 : ترين سفارشها را فرموده است؛ از جمله خاطر اهميت خانواده از همان گامهاى اول، دقيق اسالم به

  ٢٢١/ بقره .... / ْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَآٍةَوَ َالَمٌة ُم )در انتخاب همسر، به فكر عقايد و افكار او باشيد -١ 

)  

 )ها باشد ريشه آن در زباله همسر زيبايى آه از خانواده فاسد است، مثل گل زيبايى است آه -٢ 

  (  ٢٣٢ص  / ١٠٣ج / بحار / اياآم و خضراء الدمن 

  (  ٢٣٧ص  / ١٠٣ج / بحار /  وجها و اقلهن مهرًا احسنهن )مراسم و مهريه را ساده و آم بگيريد -٣ 

.../ َو ِمْن ُذرِّياِتَنا ُقرََّة َاْعُين  (هدف از آفرينش جنسى، بايد نسلى باشد آه نور چشم شما دردنيا -٤ 

  (  ٢٢٣/ بقره .../ َو َقدُِّمواِ َالْنُفِسُكْم )تان باشد و ذخيره قيامت (  ٧٤/ فرقان 



سفارش درمورد نامگذارى، محبت، آموزش قرآن و شنا و هنر و علم، مساوات ميان فرزندان و  - ٥ 

نگذاشتن بين پسر و دختر، تغذيه حالل و سالم از دوران حاملگى مادر تا پس از تولد و تا آخر  فرق

البالغه  نهجدر . دادن به نظام خانواده است عمر، انتخاب شغل و صدها سفارش ديگر، نشانه اهميت

عفيف بودن همسر و صالح بودن خانواده حتى در عزل و نصب مسؤليتهاى بزرگ سياسى مورد 

اولين هرزگى، آلودگى و خالفكاريها در خانواده، سرچشمه . عليه السالم است توجه حضرت على

 . آارى در آينده و جامعه است هرگونه گناه و فساد و تبه

  

  داستان 

غروب آه براى . گرى و ايجاد فساد مسابقه گذاشت اى در فتنه روزى شيطان با حرامزاده: "گويند  مى

من : حرامزاده گفت. من امروز يك زنا بوجود آوردم: گزارش آار آنار هم جمع شدند، شيطان گفت

ها  ها و غيبت سوءظن. با فتنه من، افرادى به هم ناسزا گفتند. ام انگيزى آرده امروز چند برابر تو فتنه

 ... گيريهايى به وجود آمد و  و رشوه

اى توليد  آمار تو از من بيشتر است؛ ولى بدان آه من با ايجاد يك زنا، حرامزاده:  شيطان به او گفت

 ." من يك گناه توليد آردم؛ اّما يك گناه آليدى! آرى. پا آند آردم آه او مثل تو هر روز صدها فتنه به

انگاريهاى آنان در تغذيه، در عمل، در  هم است و گناهان والدين و سهل مسائل خانواده بسيار م

 . شود عبارت و گفتگوها، سرچشمه صدها فتنه و فساد در نسل آنها مى

هاى زياد، توقع مراسم و   از ديگر منكرات خانوادگى، سوء استفاده از سرمايه همسر، مهريه

عليه السالم  حضرت شعيب. عروس و داماد استتشريفات بيش از حد و دخالتهاى نابجاى بستگان 

هاى  انتخاب مهريه: "عليه السالم بدهد، فرمود آه خواست دخترش را به حضرت موسى همين

َو  (."پيشنهادى باشماست؛ ولى بدان آه من بناندارم بر تو سخت بگيرم و تو را به مشّقت بيندازم

  (  ٢٧/ قصص ..../ ما ُاِريُد َاْن َاُشقَّ َعَلْيَك

در فقه .  يكى از منكرات خانوادگى، بعضى از ازدواجهايى است آه آثار بسيار شومى دارد

اگر چنين . تواند خواهر آن پسر را به همسرى بگيرد اگر آسى با پسرى لواط آرد، نمى: "خوانيم مى

 فرزندانى به دنيا ازدواجى صورت بگيرد، بايد فورًا از هم جدا شوند؛ حتى اگر سالها گذشته باشد و

 ." آمده باشند

توجهى به فرزندان، تبعيض ميان آنها و آم گذاشتن شير از مدتى آه   از ديگر منكرات خانوادگى، بى

گونه آه شوخيهاى نابجا، انتقادات ناصحيح و  توان نام برد؛ همان در قرآن معين شده است را مى

گويند و  دان و يا دروغهايى آه والدين به يكديگر مىخداى ناآرده سخنان نارواى والدين در حضور فرزن

 . فهمد، هريك آثار شومى در تربيت فرزندان و سرنوشت آينده آنها خواهد داشت فرزند آن را مى

  



  بداخالقى با همسر 

و حضرت پابرهنه به تشييع جنازه او آمد . صلى اهللا عليه وآله از دنيا رفت  يكى از ياران پيامبر اآرم

 ." آردند و با مراسم خاصى دفن شد هزاران فرشته جنازه او را همراهى مى: "فرمود

گوارا باد براى تو مرگى آه با اين همه عّزت و سربلندى بود و پيامبر اآرم و : " مادر اين شخص گفت

 ." فرشتگان براى دفن تو حاضر شدند

فرزند تو با همه خوبيهايى آه !  قضاوت نكناى مادر، زود: " رسول خداصلى اهللا عليه وآله فرمود

اّنه آان فى خلقه مع اهله  (."داشت، به خاطر بدرفتارى با همسرش، گرفتار فشار قبر خواهد شد

  (  ٢٢٠ص  / ٦ج / بحار / سوء 

گرفتن، فرزندآشى، سقط   انكار آردن مهريه، آميزش جنسى در ايام خاص، ترساندن همسر و بهانه

هاى طبيعى  اعتنايى به خواست  توقع نابجا از همسر، نام بد روى همسر گذاشتن، بىجنين،

ها نمونه ديگر از منكرات خانوادگى  عدالتى نسبت به همسر و فرزند، تحّكم نابجا و ده همسر، بى

 . است

حقوق  در قرآن و روايات براى نافرمانى همسر و جلوگيرى از شقاق و طالق ميان دوهمسر و رفتار و 

 . متقابل آنان، صدها دستور آمده است

  

  

  

  

  

  

 منكرات اخالقى .  ه 

  

 : آنيم وار بيان مى را فهرست  منكرات اخالقى بسيار است آه ما چند نمونه آن

خاطر آارى آه انجام  آسانى آه دوست دارند آنها را به: "فرمايد   خودبينى و خودستايى؛ قرآن مى

َو ُيِحبُّوَن َاْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُلوا َفالَتْحَسَبنَُّهْم  (."اند ستايش آنند، هرگز رستگارشان نپندار ادهند

  (  ١٨٨/ آل عمران / ِبَمَفاَزٍة 

در قرآن و روايات . آند ارزش مى ريا، آار را بى.   ريا؛ ريا نوعى شرك پنهان و توجه به غير خداست

 . خوانيم ى رياآاران و آثارشوم ريا هشدارهايى مىبرا



احترامى به مقدسات، نام يكديگر  چينى، ناسزاگفتن، گرد لغو جمع شدن، بى   دروغ، غيبت، سخن

ها منكرات ديگر آه اگر براى هريك،آيه يا حديثى بياوريم، از موضوع  را زشت بردن، منت گذاشتن و ده

 ). دور نشده باشيماگر تاآنون (شويم  اصلى دور مى

  

  

  

  

  

  

 منكرات اقتصادى .  و 

  

 : نويسيم هايى از آن را مى  تعداد منكرات اقتصادى بيش از ساير منكرات است و ما نمونه

/ بقره / َو َرُسوِله َفِاْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه   (ربا آه به منزله اعالم جنگ با خداست -١ 

و از  (  ١٦١/ نساء .... / َوَاْخِذِهُم الرِّبا َو َقْد ُنُهو َعْنه  (شده و حتى در دين يهود نهى (  ٢٧٩

آه گرفتن يك درهم ربا  شده است؛ طورى درآمدهاى حرام و متأسفانه رايج دنياست، بسيار نكوهش

  ١١٧ص  / ١٠٣ج /بحار / با سبعون جزًأ ايسره ان ينكح الرجل اّمه الّر )به منزله زناآردن با مادر است

)  

فروشى، غش در مال، فروش جنس معيوب، فروش اسلحه به  سوگند دروغ، شهادت ناحق، گران -٢ 

سازى،داللى فساد، گواهى ناحق، چاپلوسى و ستايش  آفار، فروش انگور و امثال آن براى شراب

 . المال و احتكار، از منكرات اقتصادى است رفتن مال، سوء استفاده از بيتافراد فاسد در برابر گ

 آم فروشى  -٣ 

 !" فروشان واى بر آم"؛ "َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفيَن: "فرمايد نام مطففين است آه مى اى به  در قرآن، سوره

َو ال َتْبَخُسوا الّناَس  )فروشى بود سخن حضرت شعيب بعد از دعوت به توحيد، نهى از آم  اولين

فروشى  مگر ايمان به معاد نداريد آه آم: "خوانيم در قرآن مى (  ٨٥/ اعراف و هود/ َاْشياَئُهم 

  (  ٥ و ٤/مطّففين / ِلَيْوٍم َعِظيم * َاّلا َيُظنُّ ُاولِئَك َانَُّهْم َمْبُعوُثوَن   ("آنيد؟ مى

نيز مثل ...  نپرداختن مالياتهاى اسالمى، آنز، خوردن مال يتيم و آارى آارمندان و معلمان،  آم

 . فروشى است آم

 رشوه  -٤ 

صلى اهللا عليه وآله  پيامبر اآرم (."گيرنده در آتش هستند دهنده و رشوه رشوه: "خوانيم  در حديث مى

  (  ١٥٠٧٧خ / آنزالعمال ... / الراشى و المرتشى فى النار : 



حساب و تشويق و يا نام  آنند آه اگر نام رشوه را به آلماتى از قبيل هديه و حق بعضى گمان مى 

 . شود ديگر عوض آنند، حقيقت هم عوض مى

  

  

  

  

  

  

 منكرات نظامى .  ز 

  

 فرار از جبهه  -١ 

قرآن .  جبهه و جنگ است بعضى از منكرات مربوط به جبهه و جنگ است آه يكى از آنها فرار از

روند،  گردند، يا آنها آه به يارى گروهى ديگر مى جز آنها آه براى سازوبرگ نبرد باز مى: "فرمايد مى

جهنم . گيرد و جايگاه او جهنم است هرآسى آه پشت به دشمن آند، مورد خشم خدا قرار مى

 ِفَئٍة َفَقْد بآَء ِبَغَضٍب ِمَن   ِاّلا ُمَتَحرَِّفًا ِلِقَتاٍل َاْو ُمِتَحيَِّزًا ِالىَو َمْن ُيَولِِّهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه (."بدجايگاهى است

  (  ١٦/ انفال / اللَِّه َو َمْأَواُه َجَهنَُّم َو ِبْئَس اْلَمِصير 

در سوره . فرار از جنگ، از گناهان بزرگى است آه خداوند براى آن وعده دوزخ داده است!  آرى

بعضى با خود پيامبر اسالم عهد بسته بودند آه در جنگ با دشمنان اسالم فرار : "خوانيم احزاب مى

  (  ١٦/ احزاب  (."هرگز فرار براى شما سودى ندارد: "فرمايد سپس قرآن مى". نكنند

  

  توجيهات فرار 

آنند، نكاتى آمده است آه  ى در قرآن در مورد فرار منافقان و افراد ترسو از جبهه و توجيهاتى آه م

 : آنيم وار به آنها اشاره مى فهرست

 نداشتن فرمانده و رهبر؛  -١ 

.  در جنگ ُاحد، گروهى از مسلمانان به خيال آنكه پيامبر اآرم شهيد شده است، پا به فرار گذاشتند

يد شما فرار آنيد و به آيا با. برفرض آه پيامبر اسالم شهيد شد و يا از دنيا رفت: "فرمايد قرآن مى

  (  ١٤٤/ آل عمران .../  َاْعَقاِبُكم َاَفِاْن ماَت َاْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلى  (!"عقب برگرديد؟

 گرمى هوا؛  -٢ 

آتش : "فرمايد قرآن مى. االن هوا گرم است: "گفتند آه فرمان بسيج صادر شد، گروهى مى  همين

  (  ٨١توبه ..../ ال َتْنِفُروا ِفى اْلَحْرِب (."دوزخ گرمتر است



 دشمنان زياد؛  -٣ 

؛ ما امروز "ال طاَقَة َلَنا اْلَيْوم: "آه لشكر آفر و سازوبرگ نظامى آنان را ديدند، گفتند  گروهى همين

  (  ٢٤٩/ بقره .. / ُجَنوِدهال طاَقَة َلَنا اْلَيْوَم ِبَجاُلوَت َو  (."توان مبارزه با اين طاغوت را نداريم

 در جنگ بدر، خداوند با قدرت غيبى آارى آرد آه مسلمانان آفار را آم ديدند؛ و گرنه سست 

  (  ٤٣/ انفال /  َمَناِمَك َقِلَيًال  ِاْذ ُيِريَكُهُم اللَُّه فى (."آردند شدند و جرأت حمله پيدا نمى مى

 گناهان احتمالى؛  -٤ 

ما نگرانيم آه در مسير راه چشممان به : "پرور هنگام دعوت به جنگ تبوك گفتند مسلمانان تن 

غافل از آنكه شكستن فرمان رهبرى و فرار از جنگ، از گناِه . دختران رومى بيفتد و گرفتار گناه شويم

/  َاال ِفى اْلِفْتَنِة َسَقُطوا  ال َتْفِتّنىَو ِمْنُهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن لى َو  (."نگاه به زنان و دختران بدتر است

  (  ٤٩/ توبه 

َيُقوُلوَن ِانَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َو ما ِهَى  )دهند هاى خود را بهانه قرار مى حفاظ بودن خانه بعضى نيز بى - ٥ 

  (  ١٣/ احزاب / ِبَعْوَرٍة ِاْن ُيِريُدوَن ِالَّا ِفَراَرا 

  

  

 رخورد با فراريان  ب

بر جنازه آسانى آه از شرآت در جبهه سرباز زدند، نماز مگذار و حتى بر سر قبر : "فرمايد  قرآن مى

  (  ٨٤/ توبه ..... /  َقْبِره  َاَحٍد ِمْنُهْم ماَت َاَبَدًا َو ال َتُقْم َعلى َو ال ُتَصلِّ َعلى (!"آنها مرو 

  

  تنبيه فراريان 

صلى اهللا عليه وآله فرمان بسيج عمومى داد، سه نفر از شرآت   در يكى از جنگها آه پيامبر اسالم

 !" احدى با اين سه نفر سخن نگويد: "حضرت به همه مسلمانان فرمود. در جبهه سرباز زدند

 اين شكل متخلفان را در محاصره اجتماعى شديدى قرار داد و آار به جايى رسيد آه  ايشان به

پس خود ما نيز با : "اين سه نفر با خود گفتند. گفتند همسر و فرزندان ايشان نيز با آنها سخن نمى

 ." يكديگر حرف نزنيم

شان   اين اعتصاب، زمين بزرگ را بر آنان تنگ آرد؛ ولى آنها شرمنده شدند و توبه آردند و توبه

  (  ١١٨/ توبه / لُِّفوا َحتَّى ِاَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم ْاَالْرُض ِبَما َرُحَبْت َو َعلَى الثَّالَثِة ْالَِّذيَن ُخ )پذيرفته شد

  

 خيانت  -٢ 

اين عمل گرچه . آند دهد و رمزى را فاش مى  گاهى سرباز اسالم در جبهه اطالعاتى به دشمن مى

 . با اشاره باشد، خيانت و از گناهان بزرگ است



  

   داستان

آه به فرمان پيامبر،  همين: "خوانيم  سوره انفال مى٢٧سير شيعه و سنى، در شأن نزول آيه  در تفا

. قريظه را محاصره آردند، آنان پيشنهاد صلح و آوچ آردن به شام را مطرح آردند مسلمانان يهود بنى

ابولبايه آه يكى از مسلمانان به نام . پيامبر اسالم نپذيرفت و سعدبن معاذ را به داورى مأمور فرمود

سابقه دوستى با يهوديان را داشت، هنگام مشاوره يهوديان با او، با اشاره به گلوى خود به آنان 

. جبرئيل اين اشاره را به پيامبر خبر داد. فهماند آه داورى سعدبن معاذ براى شما خطرناك است

چند . ه ستون مسجد بستابولبايه از اين خيانت خود شرمنده شد و به عنوان توبه خود را با طناب ب

گاهى يك اشاره به سود دشمن، خيانت ! آرى. اش را پذيرفت سرانجام خداوند توبه. روز چيزى نخورد

 . است

  

 نافرمانى از فرماندهى  -٣ 

اى بنام   ساله١٨ پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله در آستانه رحلت، لشگر را به فرماندهى جوان 

/ بحار  (."خداوند لعنت آند هر آس آه از لشگر او تخلف آند: " فرستاد و فرموداى اسامه به منطقه

  ( ٣٢٤ ص / ٢٧ ج

مؤمنان واقعى آسانى هستند آه به خداو پيامبرش ايمان : "خوانيم  سوره نور مى٦١ در آيه 

 باشند، تا از او جمعى اند و هرگاه با رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله در آارى به طور دسته آورده

/ نور /  َيْسَتْأذُنوه   َاْمٍر جاِمٍع َلْم َيْذَهُبوا َحّتى َو ِاَذا آاُنوا َمَعُه َعلى (."روند اجازه نگيرند، مرخصى نمى

٦٢  )  

يكى از داليل شكست مسلمانان در احد، . اجازه گرفتن از فرمانده، نشانه ايمان است!  آرى

اسالم  (  ١٥٢/ عمران  آل/ َحتَّى ِاَذا َفِشْلُتْم َو َتَناَزْعُتْم ِفى ْاَالْمِر َو َعَصْيُتم  ) بودنافرمانى از فرمانده

براى فرمانده و رهبر، عنصر عدالت، تقوا، توان و تفكر و براى مردم، عنصر عشق و اطاعت را شرط 

 . داند الزم براى رسيدن به اهداف واالى خود مى

  

 ت گرايى غنيم -٤ 

 . گرايى است  يكى از منكرات جبهه و جنگ، غنيمت

  

  داستان 

سوى يهوديانى  صلى اهللا عليه وآله شخصى را همراه با گروهى به  بعد از جنگ خيبر، پيامبر اسالم

آردن ماليات  آردند فرستاد تا آنان را براى پذيرفتن اسالم يا قبول آه در روستاهاى فدك زندگى مى



آه از آمدن سپاه اسالم آگاه شد، اموال و  نام مرداس همين يكى از يهوديان به. خصوص دعوت آندم

به استقبال " ال اله اّلا الّله، محّمدًا رسول الّله: "فرزندان خود را در پناه آوهى قرار داد و با شعار

لذا به . آند  مىآن شخص خيال آرد آه او از ترس مصادره اموال تظاهر به اسالم. مسلمانان آمد

خاطر  تو به: "رسول خداصلى اهللا عليه وآله ناراحت شد و فرمود. شعار او اعتنا نكرد و او را آشت

 ." گرائى، مسلمانى را آشتى روحيه غنيمت

 :  سوره نساء نازل شد٩٤ و آيه 

تو ايمان : "آند، نگوئيد دقت و تحقيق آنيد و به آسى آه اظهار اسالم مى! اى رزمندگان اسالم "

مگر . دست آوريد دليل او را بكشيد و غنائمى زودگذر به تا بى" ندارى و شعار تو از ترس است

توان مسلمان را عمدًا آشت؟ مگر ما از قلب  دانيد آه غنائم واقعى به دست خداست؟ مگر مى نمى

انتظار ايمان عميق او خبر داريم؟ مگر خود شما قبًال ايمان عميق داشتيد آه از آفار در لحظه اول 

َيا َايَُّها الَِّذيَن اَمُنوا ِاَذا َضَرْبُتْم ِفى ْاَالْرِض فى َسِبيِل اللَِّه َفَتَبيَُّنوا َو ال َتُقوُلوا ِلَمْن َاْلقى ِاَلْيُكُم   ("داريد؟

نساء ... / َمَغاِنُم َآِثيَرٌة َآَذاِلَك ُآْنُتْم ِمْن َقْبل اْلسَّالَم َلْسَت ُمْؤِمَنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحيوِة اْلدُّْنَيا َفِعْنَد اللَِّه 

 /٩٤  )  

  

  درسها

 : توانيم بگيريم؛ از جمله  ما از اين ماجرا درسهاى زيادى مى

 ! به نام جنگ، هرج و مرج ممنوع - 

 ! آيند، با آغوش باز بپذيريم آسانى را آه باشعار اسالم به سوى ما مى - 

 ! دينى به افراد نزنيم برچسب بى - 

 ! نسبت به افراد مشكوك، زود تصميم نگيريم - 

 ! از قدرت خود سوءاستفاده نكنيم - 

 ! هاى مادى ما را به گناه نكشاند انگيزه - 

 ! قداست جنگ را با آسب غنائم نشكنيد - 

 ! آند هاى مادى، رزمندگان را نيز رها نمى جاذبه - 

 . ها اضافه شود فردى به مسلمانان افزوده شود بهتر است تا اموالى به سرمايه - 

 . آشى مهمتر از خطر نفوذ مسلمانان منافق است خطر مسلمان - 

آسى آه خودش سابقه دنياگرايى و ايمان سطحى دارد، نبايد از مردم توقع ايمان عميق داشته  - 

 . باشد

 . قيق برخورد آنيد و نه با احساساتبا عقل و حوصله وتح - 

  



 !  به آفار فرصت تحقيق دهيد 

سپس ! هرگاه يكى از مشرآين به تو پناه آورد، پناهش بده تا آالم خدا را بشنود: "فرمايد  قرآن مى

 َيْسَمَع َآالَم اللَِّه ُثمَّ َاْبِلْغُه  َو ِاْن َاَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِآيَن اْستَجاَرَك َفَاِجرُه َحّتى (!"او را به محل امن برسان

  (  ٦/ توبه / َمْأَمَنه 

  

  

  

  

  

  

 المللى  منكرات سياسى ، امنيتى و بين.  ح 

منكرات سياسى عالوه براينكه خود گناه . شود  منكرات تنها در گناهان فردى و اخالقى خالصه نمى

صدها آيه و حديث در باره مسائل سياسى مطرح . هان استبزرگى است، بسترى براى ساير گنا

دانند، بايد اين آيات را از قرآن حذف و عمل انبياء  شده است و آسانى آه دين را از سياست جدا مى

 : آنيم هايى از منكرات سياسى اشاره مى ما در اينجا، به نمونه. را تخطئه آنند

  

  پذيرفتن طاغوتها و رهبرى نااهالن -١ 

  ("ِان اعبدوالّله واجتنبوا الطاغوت" اولين وظيفه انبيا بعد از دعوت به توحيد، مبارزه با طاغوت است؛ 

  (  ٣٦/ نحل 

خداوند در قرآن آفر به طاغوت . روند طور طبيعى به سراغ توحيد مى  اگر طاغوتها نباشند، مردم به

مشكل امروز مسلمانان دنيا اين است .  خدا قرار داده استقبل از ايمان به خدا را در ورودى ايمان به

آه از ميان دوبال آفر به طاغوت و ايمان به خدا، تنها بال دوم را دارند؛ يعنى ايمان به خدا دارند، ولى 

خوانند، طاغوت بر آنان حكومت  به همين دليل با اينكه در ظاهر نماز مى. آفر به طاغوت را ندارند

 : ما دو نوع اسالم داريم: "فرمايد مى) ره(ينىامام خم. آند مى

انداخت و مسجد مدينه با ده ستونى آه از تنه  اسالم ناب محمدى آه لرزه بر اندام آفار مى -١ 

 . آرد درخت خرماداشت، آاخهاى طاغوت را متزلزل مى

ر لرزه به اندام احدى اسالم آمريكائى آه امروز مسجد پيامبر در مدينه با صدها پايه از سنگ مرم -٢ 

 ." اندازد نمى

ِاْذَهْب  (."زيرا طغيان آرده است! به سراغ فرعون برو: "فرمايد عليه السالم مى  خداوند به موسى

  (  ٢٤/ طه  /   ِفرَعوَن ِانَُّه َطَغى ِالى



، ( ٢٤/ انسان / َاْو َآُفوَرا   (، آافران( ٢٤/ انسان / َو ال ُتِطْع ِمْنُهْم اِثَما   ( در قرآن، پيروى گنهكاران

/ َو ال ُتِطيُعوا َامَر اْلُمْسِرِفين   (، مسرفين(  ٦٠/ بقره / َو ال َتْعَثوا ِفى ْاَالْرِض ُمفِسِدين   (مفسدين

.. / َو ال ُتِطْع َمْن َاْغَفْلَنا َقْلَبه   (، غافلين( ٢٨/ آهف / َو َآاَن َاْمُرُه ُفُرَطا   (، مفرطين( ١٥١/ شعراء 

/ قلم / َو ال ُتِطْع ُآّل َحلَّاٍف َمِهين   (و فرومايگان (  ٢٨/ آهف / َو اتََّبَع َهَواه   (، هوسرانان(  ٢٨/ آهف 

هاى اگر تنها به اين آيات عمل شود، بساط تمام سران آشور. با صراحت نهى شده است (  ١٠

 . اسالمى برچيده خواهد شد

تنها پيروى از طاغوت گناه است، بلكه آمك به او، رضايت بر آار او، دعاى به او، عالقه به زنده   نه

بودن او، لبخند بر روى او، احترام به او، مسافرت براى ديدار او، بيعت با او، بدرقه او، تشويق او و 

  )براى هريك از مسائل فوق، حديث يا احاديثى وارد شده است(  )سكوت در برابر او نيز گناه است

  

 پذيرفتن عوامل بيگانه  -٢ 

َيا َايَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال (  (!"بيگانگان را مستشار خود قرار ندهيد: "فرمايد  قرآن با آمال صراحت مى

  ( ١١٨/ عمران  آل/ َتتَِّخذُوا ِبطاَنًة ِمْن ُدوِنُكم 

 متأسفانه امروزه بر اثر رهبرى رهبران ترسوى آشورهاى اسالمى، خواب رفتن مسلمانان و بيدارى 

دشمنان، آار به جايى رسيده است آه در تاروپود اداره آشورهاى اسالمى، عوامل بيگانه نفوذ 

مى را نام مستشار، آارشناس، مستشرق و جهانگرد، وجب به وجب سرزمينهاى اسال دارند و به

آتابهاى خطى و آثار عتيقه . اند اند و از منابع طبيعى و نيروهاى انسانى و نوابغ ما آگاه شده گشته

اند و اين آار تا آنجا پيش رفته آه  افراد نابغه ما را به خدمت اهداف خود بكار گرفته. اند مارا دزديده

 . اند ران مزدبده درآمدهاراده و مزدو صورت عناصرى بى سران بعضى از آشورهاى اسالمى به

  

 مداهنه و سازش  -٣ 

 از آرزوهاى دشمنان نسبت به ما، دست برداشتن از اصول و ارزشهاى اسالمى و سازش با دشمن 

  (  ٩/ قلم / َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنون  )است

حساب ما از حساب : يت و صالبت بگوئيددر برابر هر پيشنهاد غيرمعقولى با قاطع: "فرمايد  قرآن مى

  (  ٦/ آافرون / َلُكْم ِدينُكم َوِلَى ِدين  (!"شما جداست

اش سلطه آفار بر مسلمانان باشد، حرام  اى آه نتيجه  هر حرآت، قرار دارد، تصويب قانون و رابطه

َو  (!"ر مؤمنان قرار نداده استاى ب هرگز خداوند براى آفار راه نفوذ و سلطه: "فرمايد قرآن مى. است

  (  ١٤١/ نساء / َلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلكاِفِريَن َعلَى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيال 

 شرآت در هر جلسه، آنفرانس، انجمن و سمينارى آه قانون خدا، اولياى خدا، اهداف خدا و راه 

  (  ٦٨/ انعام /  َمَع اْلَقْوِم اْلّظاِلِمين  ْعَد اْلذِّْآَرىَفال َتْقُعْد َب )خدا تضعيف شود، ممنوع است



  

 پخش شايعات  -٤ 

هارا تضعيف  وحشت اندازد، جامعه را متزلزل و يا روحيه  پخش هر خبرى آه مسلمانان را به

  ( ٨٣/ نساء /  ِبه ِاَذا جاَئُهْم َاْمٌر ِمَن ْاَالْمِن َاْو اْلَخْوِف َاَذاُعوا )آند،ممنوع است

َو  )ترين آيفر را معين آرده است آنند، سخت  اسالم براى آسانى آه با شايعه جامعه را متزلزل مى

  (  ٦٠/ احزاب / اْلُمْرِجُفوَن ِفى اْلَمِديَنه 

تا  مسلمانان بايد تا خبرى شنيدند، به آارشناسان و سياست شناسان امين و فقيه عرضه آنند 

عالوه، بيان  به. را به مردم اعالم آنند بعد از تحليل صحيح و تشخيص خبرهاى صحيح از دروغ، آن

: فرمايد قران در اين زمينه مى. آس درست نيست بعضى اخبار صحيح نيز در همه جا و براى همه

  (  ١٠١/ مائده / ِاْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُآم  (."آشكار شدن بعضى از مسائل براى شما مضّر است"

  

 جاسوسى  - ٥ 

آار مترجمان قوى را   جاسوسى آه امروز در قالبهاى مدرن و پيچيده در دنيا مطرح است و براى اين

 . آنند، از ديگر منكرات سياسى است استخدام مى

  

 تبليغات به نفع دشمن  -٦ 

: خوانيم ان را تحقير آند، ممنوع است و در قرآن مى هرگونه تبليغاتى آه آفار را عزيز بدارد و مسلمان

ولى مسلمانان . از آفار بترسيد آه عّده آنها زياد است: گفتند اى از منافقين به مسلمانان مى عده"

/ عمران  آل/ ِانَّ الّناَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهم  (."شد جاى آنكه بترسند، بر ايمانشان اضافه مى به

١٧٣  )  

  

 نپذيرفتن منصوبين الهى  -٧ 

در سوره بقره، .  مهمترين منكر سياسى، نپذيرفتن آسانى است آه خداوند آنها را نصب آرده است

هرچه : "خوانيم طور مفصل نقل شده است آه در بخشى از آن مى داستان طالوت و جالوت به

 رهبرى شما برگزيده است، مردم به بهانه اينكه پيامبرشان فرياد زد آه خداوند جناب طالوت را براى

  (  ٢٤٧/ بقره  (."او شخص فقير و گمنامى است، زير بار نرفتند

عليه السالم براى دريافت الواح تورات به آوه طور رفته و برادرش   مثل زمانى آه حضرت موسى

تند و هارون را رها آردند و هرچه هارون را به جاى خود معّين آرده بود، مردم به سراغ سامرى رف

/ اعراف  )حضرت هارون ناله آرد، چنان تضعيفش آردند آه به گفته قرآن تا مرز آشتنش پيش رفتند

١٥٠  )  



بن ابيطالب را در  رسول خداصلى اهللا عليه وآله على.  اين حوادث تلخ در امت اسالم هم بوده است

نفر به جانشينى پس از خود منصوب آرد؛ ولى مردم به قول دعاى غدير خم در ميان حدود صدهزار 

  (لم يمتثل امر رسول الّله   )ندبه، فرمان رسول الّله را امتنان نكردند

  

 نق زدن به حاآم الهى  - ٨ 

 .  يكى از گناهان بزرگ، تسليم نبودن در برابر قضاوتهاى اولياى خداست

  

  داستان 

حضرت پس از . يان دونفر از اصحاب در مسأله آبيارى مشاجره شدو آن دو، پيامبر را داور آردند م

شخص محكوم، پيامبر را متهم آرد آه در قضاوت، حق را در . شنيدن سخنان دوطرف، قضاوت آرد

يم آه در برابر قضاوت تو تسل خدا قسم، ايمان ندارند جز آسانى به: "آيه نازل شد. نظر نگرفته است

  (  ٦٥/ نساء / َفال َو َربَِّك الُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهم  (!"محض باشند

  

  

 واليت آفار  -٩ 

ال  ) از مهمترين منكرات سياسى، پذيرفتن واليت آّفار است آه بارها قرآن از آن نهى فرموده است

  (  ٥١/ مائده /  َاْوِليآء  وَد َو ْالنََّصاَرىَتتَِّخُذوا ْالَيهُُ

َو َمْن َيَتَولَُّهْم  (."هرآس سرپرستى آنان را بپذيرد، مسلمان نيست: "فرمايد  قرآن در اين زمينه مى

  (  ٥١/ مائده / ِمْنُكْم َفِانَُّه ِمْنُهم 

هآ َاْنُتْم   ("تو چرا آنها را دوست دارى؟. ندارندآنها تو را دوست : "فرمايد  قرآن با بيان شيرينى مى

  (  ١١٩/ عمران  آل/ ُاوالِء ُتِحبُّوَنُهم َو ال ُيِحبُّوَنُكم 

 اگر مسلمانان احساس آردند آه يهود و نصارى قلبًا آنها را دوست دارند، بايد در ايمان خود شك 

 (."شوند؛ جز اينكه تو پيرو آنها باشى  راضى نمىيهود و نصارى هرگز از تو: "فرمايد آنند؛ چون مى

  (  ١٢٠/ بقره /  َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهم   َعْنَك اْلَيُهوُد َو اْلنََّصاَرى َلْن َتْرَضى

  

 سوءظن به اولياى مخلص خدا  -١٠ 

اين : "گفتند ند و مىزد رسيد، فال بد مى اسرائيل مى هرگاه ناگوارى به بنى: "فرمايد  قرآن مى

  (  ١٣١/ اعراف / َيطَّيُِّروا ِبُموسى  (." است حوادث تلخ به خاطر وجود موسى

 فال بد زدن در حقيقت ناديده گرفتن وسائل طبيعى و تهمت و افتراء و نوعى شرك به خداست؛ تا 

 .  باشد چه رسد به اينكه اين فال به پيامبر بزرگوارى همچون حضرت موسى



  

  

 قتل مردم و محو آشاورزى  -١١ 

 از منكرات مهّمى آه قرآن آن را بيان آرده است، خونهاى ناحقى است آه افراد فاسد به محض 

  (  ٢٠٥/ بقره / َو ُيْهِلُك اْلَحْرَث َو اْلنَّْسل  )آنند ريزند و آشاورزيها را نابود مى رسيدن به قدرت مى

شود، همه  هايى را آه از طرف بيگانگان به آنان ديكته مى اى حفظ قدرت، و يا برنامه گاهى هم بر

 . دهند هاى طبيعى و نيروهاى انسانى را به باد مى سرمايه

  

 تفاوتى  سكوت و بى -١٢ 

 از گناهان و منكرات بزرگ سياسى، سكوت مرگبار رؤسا و حاآمان در برابر انواع ظلمهايى است آه 

خاطر حفظ موجوديت توخالى خود و يا  اينها يا به. شود راسر دنيا به محرومان و مستضعفان مىدر س

َما َلُكْم : فرمايد قرآن در اين باره مى )آنند شنوند و سكوت مى ها، آه مظلومان را مى از ترس ابرقدرت

  ) ٧٥/ نساء / ال ُتَقاِتُلوَن فى َسِبيِل اللَِّه َو اْلُمْسَتْضَعِفين 

  

 تفرقه  -١٣ 

در جنگ ُاُحد، قرآن آريم رمز شكست .  از منكرات مهم سياسى و اجتماعى، تفرقه است

/ ِاَذا َفِشْلُتم َو َتَناَزْعُتْم ِفى ْاَالْمِر َو َعَصْيُتم  )آند مسلمانان را نزاع و نافرمانى و سستى بيان مى

  (  ١٥٢/ عمران  آل

از مشرآين نباشيد؛ از : "فرمايد هاى شرك دانسته است و مى فرقه را يكى از نمونه در قرآن، ت

ِمَن الَِّذيَن َفرَُّقوا ِدْيَنُهم * و الَتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِآيَن  (."همان گروهى آه در دين خود تفرقه ايجاد آردند

  ) ٣٢ و٣١/روم / 

  

  

 به بردگى آشاندن  -١٤ 

 و  آرد آه قوم موسى فرعون افتخار مى. آشاندن مردم است  از منكرات زورمندان، به بردگى يكى

قرآن حّتى به پيامبران و علما اجازه  ( ٤٧/ مؤمنون / َو َقْوُمُهَما َلَنا عاِبدُون  )هاى او هستند هارون برده

اَن ِلَبَشٍر َاْن ُيْؤِتَيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َو اْلُحْكَم َو ما آ(  .نداده است آه مردم را برده و بنده خود حساب آنند

  ) ٧٩/ عمران  آل... / اْلنُُّبوَّة 

 .  افشاى اسرار نظامى، سياسى و علمى يكى از منكرات مهم سياسى است

 .  هدف ما شمردن همه منكرات سياسى نيست و اين مقدار براى نمونه آافى است




