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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 فایل نوشتاری دوره آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر

واجب فراموش شده استاد علی تقوی " "

 

 جلسه اول: مقدمه

 

 مورد هست: 5اصول دین اسالم *

 نبوت -2 توحید -1

 عدل -4 امامت -3

 معاد-5
 

 

 

 مورد هست: 11فروع دین اسالم *

 روزه -2 نماز -1

 جهاد -4 حج -3

 زکات -6 خمس -5

 تولی -8 ریتب -7

نهی از منکر  -11امر به معروف  -9

 

 صحبت کنیم "واجبات اسالم"ما میخواهیم در خصوص این دو مورد آخر از 

 و ببینیم علت به فراموشی سپردن این دو واجب چیست؟

 و انشااهلل بتوانیم این دو واجب بزرگ را اقامه و احیا کنیم.
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 که طی چند روز گذشته هیچ گناهی ندیده اولین سوال: از بین شما عزیزان، کسی میتونه ادعا کنه

 یا از هیچ گناهی با خبر نشده؟ )دروغ، غیبت، رشوه، بدحجابی و...(

 

دومین سوال: از بین شما عزیزان، کسی میتونه ادعا کنه که و بگه که به ازای هر گناهی که در این چند روز 

 گذشته دیدم، من بی تفاوت نبودم.

 

 دلم برای اون گناهکار سوخت

دلسوزانهمهربان با او صحبت کردم، ، و رفتم یک کلمه 

 یک تذکر به او دادم

 یا به نوعی غیر از صحبت، با یک اشاره، با یک نامه و با هزار و یک شیوه ی دیگری که میشه

نجاتش دادآگاه کرد  ، یک تذکر به او دادم.و اون رو 

 او رو از این کار منع کردم.

 ناه رو انجام میدی؟او رو آگاه کردم که چرا این گ

 

 

واجب هست. امر به معروف و نهی از منکر در دین ما *

بی تفاوت نباشیم  در دین ما واجب هست.اینکه ما نسبت به گناه و گناهکار 

 

 است. واجبهست،  نمازهم مثل امر به معروف و نهی از منکر *

 ترک واجب کرده اند. کسی که نماز نمی خونه و کسی که امر به معروف نمیکنه، این ها هر دو

 .نماز نمی خواند، مثل این است که نهی از منکر نمیکندیعنی اگر کسی *
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 شما حتما دیدید افرادی را که ادعا میکنند محب اهل بیت هستند،

 امام حسین رو دوست دارند و خودشان را عاشق و دلباخته ی ابا عبداهلل معرفی میکنند.

 پیدا میکننددر هیات و دسته ی امام حسین حضور 

 و شاید به عشق امام حسین حتی چند شب نمی خوابند.

 به عشق اهل بیت علیه السالم خیلی سختی ها رو تحمل میکنند.

 

 به بعضی از همین جوان ها میگیم که، امام حسین علیه السالم ظهر عاشورا ،

 نماز جماعت بپا کردند، نماز اول وقت. وسط معرکه ی جنگ،

 هیات رو تعطیل کنید و بیاید بریم نماز بخونیم.اآلن ظهر عاشوراست 

 

 میگن: نه بابا، ما با امام حسین این حرفا رو نداریم که، ما نوکر امام حسینیم، ما عاشق امام حسینیم.

 

 خب، حاال ما چی بگیم به این عزیز؟ به این شیعه و محب امام حسین؟

 ش رو نشون بدهاون چیزی که ادعا میشه، باید در عمل هم خودما میگیم: 

 

 باید حقیقت وجودی ما، نه فقط در دل ما،

 بلکه باید در عمل هم تبلور داشته باشه

 

 امام حسین ببینه، امام زمان ببینه، اون چیزی رو که از ما خواست، داریم همون رو انجام میدیم.

 

 خیلی از ما ها هم شبیه این ها هستیم:
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 زه،اون جوون در روضه های امام حسین اشک میری

 در هیات زنجیر میزنه

 !ولی نماز نمی خونه

 ؟ماها چی

 نماز میخونیم،

 روزه میگیریم

 !ولی امر به معروف و نهی از منکر نمی کنیم

 

 باور کنیم که امام حسین علیه السالم برای چی شهید شدن؟

 امام سجاد علیه السالم برای چی به اسارت برده شدن؟

 از این قیام و از این حرکت عظیم تاریخی چه بود؟ هدف اصلی ابا عبداهلل علیه السالم

 غیر از این هست که خودشون فرمودند:

 میخواهم امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنم

 و امت جدم را اصالح کنم.

 

 چرا ما از این مسئله غافل هستیم؟

 بعد میایم میگیم ای امام حسین ای کاش ما در روز عاشورا با تو بودیم،

 ما اون زمان با تو بودیم چه ها میکردیم!اگر 
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 خب بسم اهلل، مگر نه اینکه امام حسین فرمودند میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.

 رض کربال و کل شهر محرمامگر نه اینکه ما میگیم کل یوم عاشورا و کل 

 ؟امروز ما منکر نمی بینیم؟؟؟ چرا ساکت رد میشیم؟؟؟ چرا بی تفاوت شدیم؟؟

 

امر به معروف و نهی از منکر  دادند،امام حسین علیه السالم به ما درس 

، یعنی درس ، یعنی درس یعنی درس   همه را دوست داشتنبی تفاوت نبودنمحبت

 

 اگر یک اسکناس از جیب ما به زمین بیفته

 چند نفر به ما میگن که آقا پولت افتاد،

 چیزی نمیگه؟ولی چرا وقتی دین مردم داره از دست میره کسی 

 آقا دروغ! آقا غیبت! خانم حجابتون! چرا نسبت به ایمان همدیگر بی تفاوت شدیم؟
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 جلسه دوم: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر

 

 در حدیثی می فرمایند: امام محمد باقر علیه السالم

ت. در ادامه این حدیث می فرمایند و والی -5حج و  -4زکات،  -3روزه،  -2نماز،  -1پایه بنا شده:  5اسالم بر 

 تاکید شده. "والیت"مورد اونقدر تاکید نشده، اونطور که به  5به هیچ کدوم از این 

 پایه هستند که اسالم را نگه داشته اند. 5پس 

 

را به صورت یک  بیاییم  خیمه تصور کنیم که بر ستون هایی استوار است. اسالم

 

نماز عمود دین است .نقل شده است که: در حدیثی دیگر از پیامبر اسالم 

 

ستون وسط خیمه است که اگر سقوط کند، هر چند که ستون های دیگر سر جایشان باشند، منظور از عمود، اون 

 خیمه فرود می آید و می افتد.

 

 نماز، در اسالم همچین جایگاهی دارد.

 

مرز بین ایمان و کفر نماز هست ،در احادیث آمده است که 

 که نماز نمی خواند کافر است. یعنی کسی

 

کسی که نماز را سبک بشمارد هرگز از شفاعت ما برخوردار نمی شود .در حدیثی دیگر داریم: 

 

 تصویر ذهنی خیمه را در نظر بگیرید، فرض کنید اسالم یک خیمه است

 و ستون های مختلف دور تا دور این خیمه هست
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نماز " . " و یک ستون محکم در وسط این خیمه هست به نام

 

 سوال: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در کجای این خیمه است؟

  این خیمه است."اساس"امر به معروف و نهی از منکر در مضامین اسالمی گفته شده که 

 اون زمین، اون پی، اون شالوده و اون فونداسیونی  که این خیمه روی اون بنا شده.یعنی 

ز هم که ستون دین هست روی اون زمین بنا شدهحتی نما .اون زمینی هست که 

 یعنی تمام اون ستون ها به قوت اون زمین هست که ایستادند.

 

 حاال شما فرض کنید، نمازتون بهترین نماز باشه،

 روزه هاتون بهترین روزه باشه،

 همه مستحبات و واجبات شما خیلی خوب و در حد عالی باشه

 نکنیم! مر به معروف و نهی از منکراما ا

 

 

 

بهترین برج بهترین خیمه  رو ما ساختیمیا مثل این میشه که 

زمین سست باتالق این را ساخته ایم.یا  اما روی یک 
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 رفته رفته سست میشه.همه اعمال ما اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، 

 همونطور که دارید در جامعه میبینید.

 شد،امر به معروف و نهی از منکر فراموش 

 گناه ها داره روز به روز زیاد میشه.

 چادری ها دارن روز به روز کمتر میشن.

 مساجد دارن مملو از جمعیت غیر جوان میشن

 امام باقر علیه السالم می فرمایند:

 در آخرالزمان مردم ریاکاری پیدا می شوند،

 که دائما آیه قرآن و دعا میخوانند،

 اظهار مقدس مآبی می کنند،

 ازه به دوران رسیده احمقی هستند.یک مردم ت

 تنها چیزی که این مقدس مآب ها به آن اعتنا ندارند امر به معروف و نهی از منکر است.

به ایشان نمی زند به آن تن  این ها تا مطمئن نشوند که امر به معروف و نهی از منکر  کوچکترین ضرری

 نمی دهند.

 امر به معروف و نهی از منکر پیدا بکنند، دائما دنبال این هستند که یک راه فراری برای

 یک عذری بتراشند که خب دیگر نمی شود، دیگر ممکن نیست،

 نماز و روزه هایشان را خوب انجام می دهند،

 دنبال آن عبادت هایی هستند که نه به جانشان، نه به مالشان و نه به حیثیتشان ضرر میزند

 مثل نماز و روزه.

 ه جایی میزند دیگر آن را قبول ندارند.اما اگر وظیفه ای ضرری ب

 اگر نماز هم روزی به کارشان یا حیثیتشان یا جانشان ضرر می زد،

 نماز را هم رها می کردند.

 همانطور که رها کردند عالی ترین و شریف ترین فریضه ها را.

مه می شوندامر به معروف و نهی از منکر واجبات بزرگی هستند که سایر واجبات بوسیله اون ها اقا 
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 !خواهران، برادران

 اگر می خواهید نماز خون ها زیاد بشوند

 اگر می خواهید مومن ها زیاد بشوند

 اگر می خواهید زائران کربال و مکه و مدینه و مشهد بیشتر بشوند

 اگر می خواهید روزه بگیر ها زیاد بشوند

 اگر می خواهید حجاب و حیا و عفاف و پاکدامنی زیاد بشه

 خواهید ازدواج ها آسون بشه اگر می

 اگر می خواهید کالهبرداری ها کم بشه

 رشوه ها کم بشه اگر می خواهید

 دروغ و غیبت و سخن چینی ها کم بشه اگر می خواهید

 اگر میخواهید کینه ها در خانواده ها کم بشه

 

 اگر می خواهید که هر واجبی، هر کار خوبی و معروفی رواج پیدا کنه

 هر منکری رخت ببنده از جامعه اگر می خواهید

 طبق احادیث شریف و طبق آیات قرآن کریم،

تنها راه درمان این هست که امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنیم 

 

 نه فقط خودمون امر به معروف و نهی از منکر بکنیم بلکه

 دیگران رو هم دعوت کنیم و امر کنیم به انجام این دو واجب فراموش شده.
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 ه سوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکرجلس
 

 وقتی که خداوند فرشتگان رو امر کرد به سجده ی بر آدم ، همه مالئک سجده کردند

 فقط یکی سجده نکرد، ابلیس که سرکشی کرد.

 شیطان که رانده شد، بجز از یک خطا نکرد

 خود را برای سجده ی آدم، رضا نکرد

 توجه برانگیزی هست. صحبت های شیطان با خدا، مبحث خیلی

 وقتی خداوند به شیطان میگه که بیرون شو از درگاه من،

 این یه دونه سجده ی بر آدم رو از من نخواه!شیطان به خداوند میگوید: پروردگارا، 

 آنچنان عبادتت می کنم که تا حاال کسی اونطوری تو رو عبادت نکرده باشه.

 این یه دونه سجده رو بیخیال شو.

 فرماید که: من همین یه دونه سجده رو از تو می خوام. خداوند می

 این حکایت مثل داستان خیلی از ماهاست،

خدایا این دو تا واجب  امر به معروف و نهی از منکر رو از ما نخواه ،شیطان نفس میاد میگه که:  

 می دیمهزار و یک جور کارهای مستحب رو انجام  ما اینقدر نماز می خونیم، روزه می گیریم...

 است انجام نمی دیم. "واجب"اما امر به معروف و نهی از منکر را که 

 مواظب باشیم که ما هم در اینطور دام ها نیفتیم
 

 

 کسانی که روز قیامت از شما نزد خداوند شکایت می کنند چه کسانی هستند؟ یکی ازمی دونید طبق احادیث 
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گناهکارانی ها ساکت و بی تفاوت عبور کردیم!هستند که ما از کنار گناه اون  همین 

 میان میگن: خدایا! اگر این یک بار به من می گفت نماز بخون،

 من دیگه نمازخون می شدم.

 خدایا! این تو اون جلسه ای که من غیبت می کردم یا دروغ می گفتم نشسته بود،

 یه تذکری به من نداد،

 ردم!اگه این به من تذکر می داد من دیگه این گناه رو نمی ک

 

 حاال شایدم داره دروغ میگه، یعنی با یک تذکر درست نمی شد! اما شایدم می شد

 ولی ما اونجا سکوت کردیم و حاال این میاد شکایت میکنه.

خدا هم حق رو به او میده، میگه تو چرا نگفتی؟ مگه نگفتم امر به معروف و نهی از منکر واجبه ،

 تذکر ما درست می شد، شایدم نمی شد. چرا اینو نجات ندادی؟ حاال شاید با یک

 ولی اونجا از ما طلبکار هست.

 میاد میگه خدایا:

 این همسایه ی من بود نگفت،

 اون هم کالسی من بود نگفت،

 این بچه محل ما بود نگفت،

 این همکارم بود نگفت،

 این فامیل من بود نگفت.

 اگر ده تای این ها به من میگفتن:
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 نماز نماز نماز نماز،

 اب حجاب حجاب حجاب،حج

 اگه این یک دقیقه با من صحبت می کرد،

 اون یه نوشته در مورد حجاب به من میداد،

 اون یکی یک حدیث برای من می خوند،

 یکی دیگه یک اشاره ای به من می کرد،

 دیگری یک مثالی برای من می زد.

 هر کدوم یک تلنگری به من می زدن، من درست می شدم خدایا

 بر گناهکار، تایید عمل او هستسکوت در برا

 سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن
 

 حواسمون باشه که شریک در اعمال دیگرن نباشیم، آش نخورده  و دهن سوخته نباشیم
 

 ما یک عمر نماز خوندیم، روزه گرفتیم، حجابمون رو رعایت کردیم، نگاه به نامحرم نکردیم،

 ا رو ترک کردیم.خیلی واجبات رو انجام دادیم، حرام ه

 

 بعد خیلی زور داره که روز قیامت تو پرونده اعمال من و شما ببینیم یک چیزایی نوشته که اصال از ما دور بوده:

 من بی نماز بودم! من سیگار کشیدم! من این همه غیبت کردم!؟

 

 ممواظب باشیم، نسبت به گناه و گناه کار با دلسوزی موضع بگیریم، با مهربانی تذکر بدی

 تا هم خودمون رو از گرفتاری نجات بدیم و شریک گناه او نباشیم،

 هم او رو به خدا نزدیک کنیم. که نزدیکی خودمون به خدا هم در اون هست



 
13 

 

 مواضع دشمنان در برابر امر به معروف و نهی از منکر: چهارمجلسه 
 

 ان گناه نوشته میشه، برای او هم همدر احادیث آمده اینکه انسان راضی باشه به انجام گناهی

تا دشمن داره  :3انسان مومن *از نگاه قرآن، 

 است یهوددشمن اولش که شدید ترین دشمن هست،  -1

 هست نفس امارهدومین دشمن ما  -2

 و شیاطین جن و انس هستن ابلیسسومین دشمن ما خود  -3

دشمن را بشناسیم، خدعه های امر به معروف و نهی از منکر دارد؟ دقت کنید که ما اول باید خب این چه ارتباطی با 

 دشمن رو بشناسیم و هر کاری که او می خواد که ما انجام ندیم، ما دقیقا باید انجام بدیم.

یعنی اگر بفهمیم که شیطان ما رو به این سمت داره می بره، نفس اماره ما رو به این امر می کنه، یهود می خواد که 

 یم، به این تفکر توجه کنیم.ما به این فیلم نگاه کنیم، به این مسیر بر

 ما باید دقیقا عکسش رو انجام بدیم، چون دشمن خیر ما رو نمی خواد.

 

حاال ببینیم چطور این دشمنان با امر به معروف و نهی از منکر مخالفت می کنند، که برای ما اثبات بشه حتی اگر به 

، برای ما واجب هست که این دو فریضه ی اللهی امر به معروف و نهی از منکر فقط با نگاه دشمن شناسی نگاه کنیم

 را انجام بدیم.

 امر به معروف و نهی از منکر مخالفت می کنه:ببینیم نفس اماره چطوری با  -1

نفس اماره دائما انسان رو امر می کند به بدی، هیچ وقت نفس اماره نمیگه صبح پاشو نماز بخون، میگه اول 

 بعدا می خونی.صبحه بگیر بخواب بابا، حاال نمازو 

 بین رفتن به مسجد و نماز خوندن در منزل، میگه همین جا تو خونه نماز بخون نمی خواد بری مسجد

 همیشه راحت طلبه این نفس اماره
 

وقتی زمان امر به معروف و نهی از منکر میرسه، ما می بینیم یک کسی داره حرامی رو انجام میده، یک 

 اماره چیکار می کنه؟کسی کار واجبی رو ترک کرده، نفس 
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 میگه ولش کن، بی خیال، به ما چه! و از این شبهات و...
 

خواهران و برادران عزیز، وقتی می بینیم نفس اماره ی ما، این قطب نمایی که همیشه به سمت بدی امر 

 می کنه، امر می کنه به این که ولش کن، بی تفاوت باش، بیخیال باش، به ما چه!

 معلوم میشه که باید امر به معروف و نهی از منکر کردکرد،  باید با این مخالفت

 

دشمن دیگر ما شیطان است که از طریق منافقان و وسوسه ها کار خودش رو انجام می ده، قرآن کریم می  -2

 فرماید: مردان و زنان منافق، امر به منکر می کنند و نهی می کنند از کارهای خوب

نیست های غاصب و ملعون، شما کتاب دست های ناپیدا نوشته ی دشمن سوم ما، یهود است، همین صهیو -3

آقای همفر که یکی از جاسوسان یهود در کشورهای اسالمی بوده رو حتما بخونید. در بخشی از خاطراتش 

شیعه ها رو نمی تونیم زمین گیر کنیم، چون نوشته که در وزارت مستعمرات انگلستان به ما یاد دادن که این 

میگن چرا این کار بد رو کردی؟  صلت خوب دارن، اینا دو تا خ و هر هر کی کار بدی بکنه همه نهیش میکنن

کی کار خوبی رو انجام نده اون رو امر میکنن  و دعوت و تشویقش میکنن به اون کار خوب

 یعنی امر به معروف و نهی از منکریعنی چی؟ 
 

فتند برو بین این شیعه ها، این آقای همفر در کتابش می نویسه که به من ماموریت دادند، گ

 جمالت رو رایج کن:

 عیسی به دین خود، موسی به دین خود!

 ما رو که تو قبر شما نمی ذارن!

 هر کسی کار خوش، بار خودش، آتیش به انبار خودش!
 

 اینا یعنی چی؟ یعنی تو کار کسی دخالت نکن! بی تفاوت باش!

 رخواهی هست، خیرخواهی که دخالت نیست!در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر، خی

 

 بدتر از اون ها، این ضرب المثل هست:

 خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!
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 این ها رو انگلیسی های ملعون به زبان من و شما انداختند
 

 فرهنگ عاشورا به ما چی میگه؟ فرهنگ عاشورا به ما میگه:

 خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو!
 

که های ماهواره ای وابسته به جریان صهیونیستی، آموزش های ضد امر به معروف و نهی از امروزه شب

 منکر گذاشتن.

آخه نادان! مگر امر به معروف و نهی از منکر حرف بشر هست که حاال بخواد با حرف بشر 

 .نقض بشه!  امر خداست، دستور خداست
 

 ین رو واجب کرده.خدا بخاطر خیرخواهی بین مردم و هدایت و نجات مردم ا
 

 حقمومنین و مومنات! بدونید که امر به معروف و نهی از منکر هم 

 ماست. وظیفه یماست و هم 
 

 حق ما هست در جامعه ای زندگی کنیم که امنیت باشه.

مثال پارک محل شده محل تجمع اراذل و اوباش و معتادها! خب این حق من نیست که با خانواده برم و از 

 فاده کنم؟ فقط حق اون هاست؟ نخیر حق من هم هست.این پارک است
 

 نکته ی دیگر: ما باید از تاریخ عبرت بگیریم.
 

 آندلس یا اسپانیا و مدینه را در نظر داشته باشیم

همون بالیی رو که سر مدینه آوردن، همون بال رو سر آندلس که مرکز اسالم بود آوردن و تاریخ تکرار 

 میشه
 

د از رحلت رسول خدا، حسین ابن علی رو جلوی چشم کسانی قربانی میکنند که سال بع 51چطور شد که 

 خیلی از اون ها از نزدیکان و تابعین پیامبر بودن، بعضی هاشون محضر امیرالمومنین رو درک کردند!
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چی میشه که، مدینه ای که یک روز مرکز حکومت رسول خدا بود، در کمتر از نیم 

رقاص و در دربار شام، وقتی بنی امیه می خواستن  قرن تبدیل شد به یک شهری که

بیاریم، بهترین های این ها توی  مدینهبیارن، می گفتن بریم از  آوازه خوان و فاحشه

مدینه هستن!!! مدینه ای که پیامبر توش نفس می کشید و حکومت می کرد و زندگی 

 می کرد. چرا؟ چطور میشه که کار به این جا می رسه؟
 

ه دو نفر تو یه گوشه ی دنیا نشسته باشن ، به هم بگن: این ایران رو میبینی که نیاد روزی ک

امروز شده مرکز فحشا و فساد و هزار جور گناه، این ایران یه روز مهد اسالم بوده، یه روز 

جمهوری اسالمی و حکومت اسالم در اون جا مستقر بوده. بعد مردم تعجب میکنن میگن: 

شه؟ واقعا این جا یه روزی اسالم حکومت داشته و مردمش عجب! این ایران؟ مگه می

 مسلمون بودن؟

 

چرا اینطور میشه؟ علت این هست که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو 

 فراموش کردند

دشمن فساد رو آورد، زنان فاسد رو آورد، مشروبات رو آورد، مخدرات رو آورد. اما مردم هم سکوت 

 جامعه آلوده شد و اون خوب ها هم گرفتار شدند. و بدان گرفتارتر شدند خوبان سکوت کردندکردند. 

 

اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، حسین ابن علی ها به 

 کربالها خواهند رفت و تاریخ دوباره تکرار خواهد شد
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 جلسه پنجم: ضرورت امر به معروف و نهی از منکر

 تفاوت بین واجب و مستحب:

 

 

 ر علیه السالم می فرمایند:امام باق

 را روی هم جمع کنیم، تمام اعمال مستحب طول عمرمان اگر 

 که از ما فوت شده است را نمی تواند جبران کند.یک واجبی حتی به اندازه ی 

 

 

 امام علی علیه السالم می فرمایند:

 ید.کن رهاضربه می زند، اون مستحبات را  واجباتبه  مستحباتوقتی می بینید انجام 

 نکته مهم:

 .قضا نداردامر به معروف و نهی از منکر، 

 نماز اگه قضا بشه، بجا میاریم /  روزه اگه قضا بشه، بجا میاریم.

 حاال چیکار کنیم؟ 

 این همه سال از عمر ما گذشته،

 این همه گناه دیدیم و نهی نکردیم. 

 قضایش را هم که نمی شود بجا آورد، 

 پس چیکار کنیم؟ 
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 .غفار کنیمباید است

 باید توبه کنیم از مشارکت در این همه گناه  

 و این همه سکوت نسبت به گناه.

 

 یکی از شرایط توبه هم این هست که

 انسان تصمیم بگیره که دیگه اون گناه رو تکرار نکنه، 

 تصمیم بگیره به جبران گذشته،

 

 و احیا کنیم. از این به بعد امر به معروف و نهی از منکر رو به طور جدی اقامه

 حواسمون باشه!

 اون هایی که میگن پیرو مقام معظم رهبری هستن!

 سخنرانی کردن، امر به معروف و نهی از منکر ایشون از ابتدای انقالب تا کنون چندین بار در مورد  

 در مورد اهمیتش، ضرورتش، وجوبش، آیات و احادیثش.

 

 مشاهده بفرمایید Khamenei.irدر سایت 

 قام معظم رهبری در اونجا فیش برداری میشه.بیانات م

 هست. امر به معروف و نهی از منکر کلید واژه در فیش های فراوانی هست که در مورد  هزار 11بیش از  

 دیگه چقدر باید بگن؟

 اون وقت ما اسم خودمون رو میذاریم سرباز والیت 

 .و می گیم اگر آقا اشاره کنند ما این کارو اون کارو می کنیم



 
19 

 

 رو فرمودند:جمله طالئی مقام معظم رهبری خییلی سال پیش این 

امر به را به یاد شما و به یاد ملت ایران بیارم، واجب فراموش شده اسالم من می خواهم این 

 .معروف و نهی از منکر

 

 است.امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در مورد  هشتماصل 

 

 امر به معروف و نهی از منکر ما ضعفی در قانون نداریم، در مورد

 ضعف از اجرای بنده و شماست. 

 این ماییم که نسبت به این واجب خدا بی تفاوت ایم. 

 

 

 امام رضا علیه السالم فرمودند:

 ،امر به معروف و نهی از منکر را ترک کننداگر مردم 

 ا کنند.از طرف خدعذاب بزرگ باید خودشون رو آماده یک  

 

 . خب یه کاری کنیم حداقل یکم از شرمندگی مون کم بشه!"شهدا شرمنده ایم"افرادی که میگن 

 .راه امر به معروف و نهی از منکرراه شهدا چیه؟ راه سید شهداست، 
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 جلسه ششم: نگاهی به چند حدیث
 

 حضرت علی علیه السالم می فرمایند:

ها نه اجل کسی را نزدیک می صفت از اوصاف پروردگاراند. که این  همانا امر به معروف و نهی از منکر دو

 (.156)نهج البالغه، خطبه نه رزق کسی رو کم می کنند و کنند 

 

 مردی از رسول اکرم سوال پرسید: بهترین مردم چه کسی هست؟

لهی پیشه و تقوای ابیشتر از همه مردم امر به معروف و نهی از منکر کند حضرت پاسخ فرمودند: کسی که 

 سوره آل عمران، به نقل از تفسیر نمونه(. 114کند و راضی باشه به رضای خدا )مجمع البیان، ذیل تفسیر آیه 

 

 خداوند به شعیب نبی عرض کرد:

تا از مومنان  61111و  قومت تا از گناهکاران  41111نفر از قومت رو عذاب کنم،  111111ای شعیب، میخوام  

 قومت.

 تا مومن رو برای چی می خوای عذاب کنی؟ 61111رسید: پروردگارا! شعیب نبی سوال پ

تا مومن، برای خشم خداوند خشم نکردند. می دیدند که این  61111ندا آمد که: ای شعیب، برای اینکه این 

 .سکوت می کردندگناهکار ها دارن حرف من رو زیر پا می گذارند. اما 
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 رسول خدا می فرمایند:

مالئکه لب های این ها رو با قیچی های آتشین در شب معراج دیدم، عده ای بودند در یکی از آسمان ها، 

ریخت، دوباره لب ها رشد می کرد، مالئکه دوباره لب های این ها رو با قیچی های آتشین  ، لب ها میمی بریدند

 می بریدند. دوباره این عذاب تکرار می شد.

 پیامبر از جبرئیل پرسید که این ها از قوم کدام پیامبر هستند؟ این ها چه کسانی هستند؟

 هستند.جبرئیل عرض می کند که: یا رسول اهلل، این ها از امت تو 

 پیامبر پرسید: این عذاب برای چه گناهی هست؟

جبرئیل عرض کرد: یا رسول اهلل، این ها کسانی از امت تو هستند که گناه رو می دیدند، زبان گفتن و تذکر داشتند، 

 .نهی از منکر نمی کردنداما لب هاشون رو روی هم فرو می بستند و سخن نمی گفتن و 

 

 رسول خدا فرمودند:

خوک و بوزینه من از قبرهایشان بیرون می آیند، به شکل خوبان امت ی قیامت عده بسیاری از در صحرا

 محشور می شوند.

 

 رسول خدا فرمودند :

این ها اهل بوی گند بسیاری از امت من در روز قیامت محشور می شوند، از قبرهای خود بیرون می آیند و از 

 مت کی هستند؟قیامت به فریاد می آیند. می پرسند این ها ا

 شریک شدند.چیزی نمی گفتند این ها امت رسول خدا هستند که در همه گناهانی که می دیدند و 

 

 



 
22 

 

 خداوند به جبرئیل امر می کند که به فالن شهر برود و اهل اون شهر را عذاب کند.

و فجور و گناه جبرئیل به اون شهر می رود و می بیند که همه مردم و اهالی اون شهر  دارن همه جور فسق 

یک نفر بین این ها هست که زاهد و عابده و داره عبادت خدا رو میکنه، دعا می و... انجام می دن. ولی 

 کنه، نماز می خونه.

 جبرئیل دستور رو انجام نمی ده، برمی گرده به عرش خدا، میگه پروردگارا: این یک نفر رو که عذاب نکنم؟

 پروردگار متعال می فرمایند که:

بقیه نمی دونن ولی اون که می دونه! اون قدرت بیان داره، اگر اون اون رو عذاب کن!!!!  اول

تذکر بده بقیه حرف این رو گوش میدن، اون عالم هست. لذا اول اون رو عذاب کن و بعد بقیه رو 

 عذاب کن.

 

دا بشه، حداقل  فایده امر به معروف و نهی از منکر این هست که حساب ما از حساب گناهکارها ج

 ولو اینکه هیچ اثری هم نداشته باشد و دیگر ما بخاطر گناه اون ها مجازات نخواهیم شد.

 

زیر ست، نمیشه کسی بگه من دارم سواران بر یک کشتی مانند امر به معروف و نهی از منکر 

، این حرف حرف بی خودی هست، اگر کشتی سوراخ بشه همه پای خودم رو سوراخ میکنم

غرق می شن، وقتی آب بیاد تو کشتی همه غرق میشن. نمیشه بگیم این داره  سواران با هم

زیر پای خودش رو سوراخ میکنه،به ما چه! اون هم نمی تونه بگه به تو چه! اگر هم بگه ما 

 اعتنایی نمی کنیم.
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 جلسه هفتم: تعریف و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
 

 چیست؟ "امر"معنای کلمه 

 ، با دعوت و خواهش و استدعا فرق دارد."دستور"نی یع "امر "

 امر باید با حالت استعال باشد یعنی از باال به پایین

 لزومی ندارد که سن یا مرتبه ما از شخص شنونده باالتر باشد

 مثل بچه ای که پیش پدرش میاد و به او میگه که: بابا! این اسباب بازی رو برام بخر، امر میکنه که بخر!

 

 چیست؟ "معروف"ی کلمه معنا

 به معنای کاری که بین مردم عرف و رایج و مشهور هست نیست "معروف"

 معروف یعنی اون چیزی که اسالم اون عمل رو به رسمیت شناخته و قبول کرده

 مستحبات -2واجبات و  -1معروفات دو دسته می شوند: 

 امر به واجبات، واجبه

 امر به مستحبات، مستحبه

 چیست؟ "هین"معنای کلمه 

 یعنی انجام نده، یعنی دستور بر ترک، باز هم با خواهش و استدعا فرق داره "نهی"

 

 چیست؟ "منکر"معنای کلمه 

 یعنی هر عمل بدی "منکر"

 مکروهات -2محرمات و  -1منکرات دو دسته می شوند: 
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 نهی از حرام، واجبه

 نهی از مکروه، مستحبه

 منکر:امر به معروف و نهی از مراحل و مراتب 

 مرحله دارد: 3

قلبی: -1 

، با حرکتی کمتر از مرحله ایجاد بغض، ناراحتی و انزجار در قلب ما نسبت به اون گناه 

 لسانی، مثال اشاره کردن، اخم کردن و روش های دیگر.

مثل  یکی از روش های این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر،  ست.صرفا فقط حضور ما در جایی ه

 بهمن، قدس و... 22شرکت در راهپیمایی 

 

*آیت ااهلل بروجردی به طلبه ها می گفتند که من بهتون پول میدم که شما لباس طلبگی بپوشید از قم 

 برید تهران وفقط تو خیابون ها راه برید! این مسئله خیلی مهم هست.

 

 ن رو مد کردند.*افرادی فقط با حضور خودشون در اجتماع و پوشیدن ساپورت، او

 لسانی:-2 

 یعنی گفتن گناه به گناهکار.

 

گانه ی وجوب،  بر همه مکلفین واجب است، وظیفه  4مرحله اول و دوم، با وجود شرایط 

 شرعی هست و به هیچ عنوان هم ساقط نمی شود.

 عملی:-3 

بشوند و  این مرحله، در اختیار حکومت اسالمی هست. مردم حق ندارند وارد این مرحله بشوند و درگیر

 دستگیر کنند
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 جلسه هشتم: شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
 

 حضرت علی علیه السالم فرمودند:

کسی که گناه و منکری را ببیند و تذکر ندهد، امر به معروف و نهی از منکر نکند و بی تفاوت باشد، مانند کسی است 

 ت خون ریزی بمیرد.که مجروحی را کنار جاده رها کند تا آن مجروح از شد

مجروح باشد: اگر نگاهمون به گناهکار مثل یک 

بد برخورد نمی کنیم دیگه با او 

با او صحبت می کنیم و اون وقت:  با   چون سخن از دل برآید، الجرم بر دل نشیند.دلسوزی

 

 شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر: 4

 ف و نهی از منکر بر ما واجب می شود()یعنی اگر این چهار شرط برقرار باشد امر به معرو

 علم به معروف و منکر:-1

 یعنی ما بدانیم این کاری که طرف مقابل دارد انجام می دهد، کار حرامی هست.

 یا اینکه یقین داشته باشیم این کاری که طرف مقابل ترک کرده و انجام نمی ده، کار واجبی هست.

باید امر به معروف و نهی از منکر کنند چون ما که همه احکام را سوال: پس با وجود این شرط اول، فقط علما 

 بلد نیستیم؟

جواب: درسته که ما ممکنه بعضی از احکام را ندونیم، مثال احکام دفن میت یا تقسیم ارث و... را نمی دونیم ولی      

بت به بدحجاب سکوت می آیا ما نمی دونیم که غیبت حرام است؟ آیا ما نمی دونیم که حجاب واجب است؟ چرا نس

 کنیم؟
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داریم نسبت به اینکه این حرام است و آن واجب است، همون  حواسمون باشه، هر چقدر که  علم

مسئولیت و تکلیف  داریم.قدر هم 

 ضمن اینکه باید علم خود را هم روز به روز ارتقا بدهیم.

 اصرار گناهکار بر انجام گناه:-2

ی یا اصرار هست بر ترک واجبی، امر به معروف و نهی از منکر بر ما مادامی که اصرار هست بر انجام منکر

 واجب است.

 یعنی اآلن دارد گناه را انجام می دهد.استمرار گناه است، منظور از اصرار بر گناه، 

 عدم وجود مفسده اهم:-3

ضررش بیشتر سودش نباشد .منظور از مفسده اهم این است که 

 یا ضررشباید بسنجیم که سودش بیشتر است 

 اکثر جاها سودش بیشتر از ضررش هست، ولو ما سودش رو نبینیم.

 دوستان دقت داشته باشید:

 شنیدن،یک فحش شنیدن، حتی یک سیلی خوردن، مفسده حساب نمی شه "به تو چه"یک 

مقام معظم رهبری می فرمایند که: شاید کسی دو تا فحش هم به شما بدهد، برای خاطر امر 

 خدا تحمل کنید.

داره؟ امام است، عالم به  ر قیام امام حسین، ایشون نمی دونستن که رفتنشون به کربال د مفسده

مکان و زمان است، می داند که فردا همه این جا شهید می شوند. می داند که خاندان اسیر می 

 سود قضیه بیشتر هست یا ضررش؟ یعنی بسنجیم که "اهم"شوند. عدم مفسده 
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 احتمال تاثیر:-4

عظم رهبری می فرمایند که: بعضی گفته اند باید احتمال تاثیر وجو داشته مقام م

احتمال تاثیر همه جا قطعیست .باشد، من می گویم 

  تاثیر این نیست که در همون لحظه شخص اصالح بشه

 شاید در آینده تاثیرش نمایان بشه

 شاید با گفتن افراد مختلف اون شخص اصالح بشه

 منکر بر خود ما و حتی بر کائنات هم اثر داردامر به معروف و نهی از 

 

 

 امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمایند:

 دارد رخ می دهد، اندراس احکام اسالمدر مواردی که 

 یک سری احکام دارد مندرس می شود، 

 جای ارزش و ضد ارزش دارد عوض می شود،

 اینجا اصال مالحظه ی احتمال تاثیر را نکنید. 
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اشتن دوست جنس مخالف در دبیرستان ها و دانشگاه های ما ارزش شده است، امروزه د

 امروزه داشتن ماهواره ارزش شده، امروزه به چادری های ما تیکه می ندازند.

این ها یعنی این که اندراس حکم دارد اتفاق می افتد، جای منکر و معروف دارد عوض می 

 احتمال تاثیر را نیز در نظر بگیرید.این جا دیگه اصال الزم نیست شود، 

 

 آیت اهلل حق شناس در مورد اثر امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند که:

 

 شما امر به معروف و نهی از منکر بکنید، 

 خدا خودش جامعه رو اصالح میکنه

 

 دید خدا می خواد ببینه که شما دارید وظیفتون رو انجام می

 

 ین همه گناه بشیم، شاید ما نتونیم حریف ا

 خدا ببینه که ما امر به معروف و نهی از منکر رو انجام می دیم،

 او خودش جامعه رو درست میکند. 
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 جلسه نهم: آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر
 

 ها در امر به معروف و نهی از منکر: "احتمال تاثیر"انواع 

 

 است. اصالح لحظه ای کر، امر به معروف و نهی از من اولین اثر

 

 که ما اصال این رو انتظار نداریم، ولی گاهی وقت ها هم پیش میاد. 

 گوییم، طرف اصالح می کند. خیلی کم پیش میاد که تا می

 

 اثر دیگر، اصالح با تکرار افراد مختلف هست 

 سه که فرد اصالح بشه.یعنی نفر اول بگه، نفر دوم بگه، اینا اندک اندک روی هم جمع بشه و به جایی بر

 

 نوع دیگری از اثر، اثر در آینده است.

 آیا قیام امام حسین اثر داشت؟

 آیا امام حسین توانست آن روز یزید را، که منکرش غصب خالفت بود، از تخت حکومت پایین بکشد و سرنگون کند؟

 ظاهرا خیر

 اما آیا قیام امام حسین اثر نکرد؟

 می و همه معارفی که ما امروزه در دست داریم، هیات ها، مسجدها، وجود علما و...بیداری اسالمی، انقالب اسال

 این ها همه ثمره قیام امام حسین هستند
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 نوع دیگری از اثر، کاهش شدت گناه است.

 گاهی وقت ها ما گناه رو نمی تونیم حذف کنیم، اما شدتش کم میشه

 

 روسری، یکمی میاد جلو

 ودتر خاموش میشهموسیقی حرام، دو دقیقه ز

 بجای اینکه هر روز دو پاکت سیگار بکشه، هر روز دو نخ سیگار میکشه

 

 .و گناه به خفا برود جامعه کم شود در ظاهرامر به معروف و نهی از منکر باعث می شود گناه 

 

 سوال: آیا امر به معروف و نهی از منکر گناه را به صفر می رساند؟

 

 ما هم گناه در جامعه بودجواب: خیر، در زمان امامان 

 

 پس امر به معروف و نهی از منکر چیکار می کنه؟

 

 باعث میشه که گناه در جامعه قاچاق بشه

 در زمان پهلوی، اگر کسی می خواست مشروب بخورد و فساد به راه بیاندازد و ...

 این کار رو علنی انجام می داد، یک سری کاواره ها بودن و... 

 

 می خواست چند نفر رو دور خودش جمع کنه و یک روضه امام حسین بخواند و یک منبر برود، اما اگر یک وحانی 

 باید یواشکی و با ترس و دلهره انجام می داد و این حرکات اون زمان قاچاق بود.

 

 کار خوب قاچاق بود و کار بد علنی بود.
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 وقتی همه امر به معروف و نهی از منکر انجام بدهند،

 هست باز هم کار بد 

 اما کار بد قاچاق میشه، 

 گروه های زیرزمینی درست میشه 

 ، به تاخیر انداختن گناه است.امر به معروف و نهی از منکریکی از احتمال تاثیرهای 

 

 امر به معروف و نهی از منکر، لذت گناه را در کام گناهکار تلخ می کند. 

 اگر نمی شود گناه را قطع کرد، 

 گناهکار تلخ می کنیم حداقل گناه را برای 

 

 وقتی یک خانمی با وضع فجیع بدحجابی به خیابان می رود، 

 وقتی همه بهش تذکر بدهند، 

 طرف میگه ای بابا چقد همه به ما گیر میدن! حداقل یک مقدار اثر روش می ذاره

 

 سایر فواید و آثار امر به معروف و نهی از منکر

 

 عدم شرکت در گناه دیگرانهست و  انجام تکلیف و واجبکر، امر به معروف و نهی از منفایده دیگر 

 هست  تقوا و مبارزه با نفساثر دیگر امر به معروف و نهی از منکر، 

 هست که برای خود ما دارد.  ثواب زیادیو نهی از منکر،  اثر دیگر امر به معروف
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 آیت اهلل جادان می فرمایند که:

 اندازه ای هست کهثواب امر به معروف و نهی از منکر، به 

 سال طی کند،  5-4ساله را در  15-11یک سالک الی اهلل میتونه مسیرهای  

 اگر واقعا امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد.

 

 هست.  یک حرکت انسان دوستانهفایده دیگر امر به معروف و نهی از منکر این هست که 

 و آیه ای هم در این مورد نبود، عقل انسان چی میگه: حتی اگر خدا و پیامبر هم نگفته بودند و هیچ حدیث

 اگر می بینی نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.

 

 ، اعتماد به نفس ما را باال می بردفایده دیگر امر به معروف و نهی از منکر این هست که 

 من تونستم، من گفتم

 نوعی تمرین شجاعت هست.

 

 ، نوعی تذکر به خودمون هستنکر، امر به معروف و نهی از م

 وقتی ما به کسی می گیم این کار رو نکن، اول از همه خودمون می شنویم،

 گوش ما به دهان ما نزدیک تر هست تا گوش طرف مقابل به دهان ما!  

 و دوباره در ذهنمان ثبت می شود.  خودمون هم می شنویم

 

 یشه،م آرامش وجدانامر به معروف و نهی از منکر باعث 

 که من نسبت به این شخص بی تفاوت نبودم  
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 و من سهم خودم را برای نجات این شخص ایفا کردم

 

 . معروف، معروف بماند و منکر، منکر بماندامر به معروف و نهی از منکر باعث می شود که 

 گناه همچنان در ذهن فرد خطاکار زشت می ماند.

 

 ردی بگیم که نماز بخون،بار با شیوه های مختلف به ف 1111شاید ما 

 اما شاید این فرد تا آخر عمرش هم نمازخون نشه  

 ولی همین که تو ذهنش دائما ثبت میشه که نماز یک کار خوبه، این بهم گفت، اون دیگری هم گفت. 

 مثل اینکه نماز کار خوبی هست ولی من انجام نمی دهم. 

 خودش خیلی مهمه. همین که معروف در ذهن این فرد، معروف می ماند، این

 

 ، مرگ برای ما شیرین بشهامر به معروف و نهی از منکر باعث می شه که 

 آخرت طلب بشیم، دنیا گریز بشیم، 

 چون زندگی سخت میشه، هر جا می ریم می بینیم یه گناهی هست و باید تذکر بدیم،

 همش باید فکر کنیم که به این چه جوری بگیم، به اون چه جوری بگیم. 

 مقدار زندگی برامون سخت میشه.یک  

 الدنیا سجن المومن: دنیا زندان مومن است

 اونوقت مرگ برای ما حالوت و شیرینی پیدا می کنه، دیگه مرگ سخت نیست، 

 اون دنیامون آباد میشه و این دنیا یک مقدار برامون سخت میشه.
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 ه اون فرد در همه ثواب هایی کامر به معروف و نهی از منکر باعث میشه که ما 

 در زمینه ای که بهش تذکر دادیم انجام میده، شریک باشیم

 

 اگر کسی را نمازخون کردید، دیگه تا زمانیکه اون نماز میخونه ما هم در ثوابش شریک هستیم، 

 حتی بعد از مرگمان هم برایمان باقیات و صالحات میاد.

 

 ز منکرطبق حدیث امام صادق علیه السالم، امر به معروف و نهی ا

 ،کسب ها را حالل می کند 

 ، زمین ها را آباد می کند 

 از تسلط اشرار جلوگیری می کند

 

 رسول اکرم فرمودند: 

 اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید،

 اشرار بر شما مسلط می شوند، 

 اون وقت اگر خوبان شما هم دعا کنند، دعاهایشان مستجاب نمی شود. 

 اویه حاکمان اسالمی شده بودندهمانطور که یزید و مع

 

 پس یکی از فواید امر به معروف و نهی از منکر کردن ما این هست که 

 .مانع از استجابت دعای خوبان و علمای جامعه نمی شویم

 

 می شود. تعجیل ظهور امام زمانامر به معروف و نهی از منکر باعث 
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 به ولی خدا و اصالح جامعه ایفا می کنند  اینکه خداوند ببینه مردم دارن سهم خودشون رو در کمک 

 .و ولی رو تنها نگذاشتند

 حاال اگه ولی خدا بیاد، این مردم کمکش می کنن، 

 ساکت نمی نشینند و ولی خدا را به میدان بفرستند. 

 

 .نظام و حکومت اسالمی ما جوان بماندامر به معروف و نهی از منکر باعث می شود، 

 رهبر انقالب فرمودند:

 اگر سال ها از عمر انقالب بگذرد ولی مردم همچنان امر به معروف و نهی از منکر بکنند،  

 این نظام همچنان جوان می ماند.

 

 مواظب باشیم!

 اگر اسالم در ایران زمین بخورد، 

 دیگه معلوم نیست 

 .کجای دنیا و چند قرن دیگه اسالم سر بلند کند

 

 

 

 .ولی خدا تنها نماندی شود که امر به معروف و نهی از منکر باعث م

 مردم می بینند که فقط آقای خامنه ای نیست که میگه نماز و حجاب و روزه و خمس و زکات

 فقط حکومت نمیگه، فقط علما نمیگن،

 افرادی از فامیل خودشون، از دوستان خودشون، از همکاران خودشون هم دارن میگن حجاب، نماز، روزه و... 
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 تون تذکر بدید تاثیرش بیشتره یا اینکه پدرش یا رئیسش بهش بگه؟اگر شما به برادر

 دو تا شاگرد که در مدرسه همکالسی هستند را در نظر بگیرید،

 اگر یکی شون به اون یکی بگه تقلب نکن تاثیرش بیشتره یا اینکه مدیر بهش بگه؟ 

 ه و ابالغیه و ...از دستور و بخش نام اگر کسی از جنس خودش بهش بگه اثرش بیشتر هستقطعا 

 

 

  دل ها رو به هم نزدیک می کندامر به معروف و نهی از منکر 

 و فرهنگ محبت کردن را به همه یاد می دهد

 

 امر به معروف و نهی از منکر، طی طریق حضرت زهراست، 

 است. لبیک به هل من ناصر اباعبداهلل

 

 می شود، افزایش روزیامر به معروف و نهی از منکر باعث 

 می شود. افزایش طول عمرا عث ب 

 

 است. تمرینی برای کنترل خشمامر به معروف و نهی از منکر، 

 هست  نوعی خودسازیدر واقع امر به معروف و نهی از منکر 

 و در ساختن خود ما نقش دارد 

 ولو اینکه اون طرفی که ما بهش تذکر میدیم اصال کر باشد یا اصال تذکر ما رو متوجه نشه

 

 هست تسکین دل امام زمانعروف و نهی از منکر، امر به م
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 هاست. موجب بیداری فطرتامر به معروف و نهی از منکر 

 هاست. نشانه زنده بودن انسانامر به معروف و نهی از منکر، 

 

 امام علی علیه السالم می فرمایند:

 کسی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کند، مرده ای در میان زندگان است.

 

 .باعث می شود که خدا با ما جنگ نکندامر به معروف و نهی از منکر 

 

 رسول خدا فرمودند:

 اگر امر به معروف و نهی از منکر نکردید، خودتان را برای جنگ با خدا آماده کنید.

 

 .یمودر روز قیامت به صورت خوک و بوزینه محشور نشامر به معروف و نهی از منکر باعث می شود که ما 

 

 .لب های ما در برزخ بریده نشودبه معروف و نهی از منکر باعث می شود که  امر

 

 .در قیامت به صورت بد بوترین افراد محشور نشیمامر به معروف و نهی از منکر باعث می شود که 

 .که با گناه کار اتمام حجت کنیمامر به معروف و نهی از منکر باعث می شود 

 و گوش داد یا نداد، اصال مهم نیست که او حرف ما ر 

 مهم اینه که ما گفتیم و اتمام حجت کردیم. 

 دیگه روز قیامت نمی تونه سکوت ما رو تو سر خدا بزنه! و بگه خدایا این نگفت.

 هم اتمام حجت هست پیش گناهکار 

 و هم عذری هست در دست ما نزد خداوند که می گیم خدایا ما گفتیم.
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 رآن آمده،که در ق "یاران شنبه"در داستان 

 وقتی از افرادی که نهی از منکر می کردند پرسیدند که چرا این کار را می کنند،  

 گفتند برای اینکه یک عذری پیش خدا داشته باشیم، شاید هم این گناهکاران تقوا پیشه کنند و درست شوند.

و با گناهکار اتمام حجت کرده ، واجبمون رو انجام داده باشیم اول میگن برای اینکه عذری پیش خدا داشته باشیم

 شاید هم رویشان اثر بذارد!باشیم، حاال در مرحله بعد 

 امر به معروف و نهی از منکر از جهاد باالتر است.

 که  به مقامی برسیمامر به معروف و نهی از منکر باعث می شود ما 

 رسول خدا فرمودند:

 کسانی هستند در روز قیامت،

 نه پیامبر هستند،این ها نه شهید هستند و  

 اما همه اهل قیامت به مقام اون ها غبطه می خورند. 

 اهل قیامت می پرسند این ها چه کسانی هستند؟  

آمرین به معروف و ناهیان از منکر  هستند.پاسخ می آید که این ها 

 

 سول خدا فرمودند:ر

 کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند،

 خلیفه خدا بر روی زمین است  

 و جانشین پیامبر خدا 

 و جانشین کتاب خدا هست.
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 جلسه دهم: پاسخ به شبهات
 

مانع انجام امر به معروف و نهی از منکر توسط ما  می شوند، پاسخ بدهیم.می خواهیم به بعضی از شبهاتی که 

 

 شبهاتی که یا 

خیلی از افراد از ما می پرسند  

شیطان و نفس اماره به ما می گویند  و یا 

باعث می شوند که ما سست بشویم و امر به معروف و نهی از منکر نکنیم .و 

 

 ضرب المثل های انگلیسی مستر همفر: -1

 

 *عیسی به دین خود، موسی به دین خود

 *ما رو که تو قبر همدیگه نمی ذارن

 *هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش

 

عون بین ما ترویج دادند انگلیسی های مل که ما را به سمت بی تفاوتی سوق دهندجواب: این ضرب المثل ها را 

ضرب المثل که حجیت شرعی نداره مهم تر از اون اینکه، 

این ضرب المثل ها خالف اسالم هستند ما دستور خدا را از قرآن و اهل بیت می گیریم و 

 ایتهما نسبت به هم مسئولیت داریم  و اسالم میگه: کلکم راع و کلکم مسئول عن ر

ما را در قبر هم می گذارند ولی از نظر مسئولیتی ، پس به ما ربط داره و 
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 ما به هم ربط داریم و از اعمال هم بازخواست می شیم

 بعضی ها میگن که می ترسیم بهمون فحش بدن، کتک بخوریم، بگن امل و... -2

 نباید بترسیم جواب: اوال که اون کسی که گناه می کند باید بترسد از گناهش و عقوبتش، ما

 دوما که این ترس از شیطان هست

 حاال ممکن هست کسی هم به ما فحش بدهد، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: 

 دو تا فحش هم به شما بدهند، برای خاطر امر خدا تحمل کنید.

نیدند، اذیت تا بال سر همه پیامبران آمد: همه پیامبران کتک خوردند، فحش ش 4قرآن کریم می فرماید که 

 شدند و مسخره شدند.

 من و شما بخاطر اسالم چندتا سیلی خوردیم تا حاال؟

 ضمن اینکه ما یاد گرفتیم که از شیوه بگوییم و برویم استفاده کنیم،

 نمی رویم بایستیم یک ساعت سخنرانی کنیم، 

 همین که از کنار اون فرد داریم رد میشیم،  

 ال می گیم که خانم حجابتون رو رعایت کنید.بدون توقف و بدون مکث یک لحظه مث

 در نهایت ادب می گوییم و رد می شویم.   

 دیگه وقتی رد بشیم طرف مقابل نه فحشی می دهد و نه به تو چه ای می گه، چون می بینه که ما رفتیم.

 طرف مقابل با وجدانش تنها می ماند و وجدانش بهش میگه که اون راست گفتا!

دیگران از تذکر ما ناراحت می شوند. اگر امر به معروف و نهی از منکر کنیم اون کسی  بعضی ها میگن که -3

 که مقابل ما هست دلخور می شه.
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جواب: قرآن کریم می فرماید ای کسانی که صاحب عقل و خرد هستید، در قصاص برای شما حیات هست. اااا 

نن، ضجه می زنن، دارن خودشونو می قصاص!!!!  وقتی دارن کسی رو قصاص می کنن خانوادش گریه می ک

 کشن ولی قرآن می گه در این قصاص برای شما حیات هست ، چون عبرت بقیه می شه.

 این جا فرد مهمتره یا جامعه؟

 امنیت فرد مهمتره یا امنیت جامعه؟

 این فرد باید فدا بشه تا عبرتی بشه برای امنیت جامعه!

 در مسئله نهی از منکر هم همینطور هست،

 ا سعی می کنیم تا می تونیم مهربون بگیم، مالیم بگیم، دوستانه بگیم، دلسوزانه بگیم، م 

 که تا میشه نا راحت نشه یا کم ناراحت بشه.

 اما اگر با همه این ها باز هم ناراحت شد، خب بشه! جامعه نباید خراب بشه

هش بگیم ماسک بزنه، طرف ناراحت اگر کسی سرما خورده و داره همش تو اتاق عطسه می کنه، بعد ما بیایم ب

 میشه، خب باید ماسک بزنه که به بقیه سرایت نکنه

از تذکر ما دلخور شدن، مثل درد آمپول هست. درسته دلخور میشه ولی براش خوبه، مثل دارو و شربتی هست 

 که طعمش تلخه

 هم برای فرد مقابل خوب هست و هم برای جامعه.

 احتمال تاثیر برقرار نیست بعضیا میگن اثر نداره، میگن شرط -4

 جواب: قبال هم اشاره کردیم که منظور از اثر چیست، 

 منظور فقط اثر لحظه ای نیست، اثر در آینده و... هم هست.

 حضرت امام در تحریرالوسیله فرمودند که: 

 اگر احتمال بدهید، حرف شما حتی یک درصد اثر دارد، واجب است که بگویید.
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 ن حرفا گذشته! دیگه کار از کار گذشته! دیگه آب از سر این ها گذشتهدیگه کار جامعه از ای -5

 جواب: شما بیشتر می فهمید یا خدا؟؟؟؟؟؟

شما واجبت رو انجام بده! خدا می گه اینو باید نجات داد، اون وقت تو میگی: نه دیگه این داره غرق می شه، 

 دیگه ولش کن بذار غرق بشه!

 ده، دیگه داره می میره، ولش کن!یا مثال این مجروح خون ریزی کر

 چه حرفیه! دستگاه احیا بیارید، زنگ بزنید اورژانس بیاد، یکی جلوی جراحت رو بگیره،

 یکی مسیر رو باز کنه آمبوالنس بیاد 

 بعضیا می گن که باید به همه اعتقادات احترام گذاشت، هر کسی یه جور دوست داره -6

کشم و فوت کنم تو صورت شما! اآلن شما باید احترام بذارید به این جواب: شاید من دوست داشته باشم سیگار ب

 کار من؟؟؟؟؟

 یعنی چی که هر کسی یه جور دوست داره؟ 

 مهم این که خدا چه جوری دوست داره،

 هست،  "درست"اصال چه جوری  

 چه جوری به صالح جامعه هست

 بعد میان آزادی رو بهانه می کنند و میگن آزادیه!

 آزادی مطلقه یا آزادی معنویه؟ ما می گیم: 

 کتاب آزادی معنوی شهید مطهری رو بخونید

 آزادی مطلق یعنی این که، اآلن بنده چاقو بردارم بزنم تو شکم شما و بعدم بگم آزادیه! 

 یا مثال آجر بردارم بزنم تو سرتون، بعدم بگم آزادیه!
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 هیچ کسی هم حق نداره هیچ حرفی به من بزنه! 

 ه؟؟؟ این که میشه جنگل!!! دیگه سنگ رو سنگ بند نمی شه!!!آیا این آزادی

 نخیر، به همه عقاید نباید احترام گذاشت. قرآن این طور نمی گه!

 !"گناهکار"مشکل داریم نه با  "گناه"یک نکته ظریفی این جا هست، خوب دقت کنید، ما با 

به هم باشه هم امتی ماست، باالخره اون گناهکاره، خواهر ماست، همسایه ماست، همشهری ماست، اصال غری

 انسانه.

 ما گناهکار رو دوست داریما، باااااید دوست داشته باشیم

 ولی از گناهش متنفر هستیم

 و می خواهیم که او را از گناهش جدا کنیم و نجاتش بدیم

 *خدا هم گناهکار ها رو دوست داره! می دونید چرا؟

 به همه شما مومنین واجب کرده که برید و نجاتشون بدیدخدا این قدر گناهکارها رو دوست داره که 

 قطعا خداوند شما مومنینی که گناهی ندارید رو بیشتر از اون فرد گناهکار دوست داره، 

 اما باید یاد بگیریم که گناهکار رو دوست داشته باشیم و در عین حال از گناهش متنفر باشیم.

گذاشت و هر کس یک جور دوست داره، این هست که اگر یک جور  پس جواب این که باید به همه عقاید احترام

 دوست داره، تو خونش و برای خلوت یک نفره خودش دوست داره

 امام علی علیه السالم می فرماید:

کسی که در خلوت و به تنهایی گناه کند، اون گناه فقط به خودش ضربه می زند. اما اگر در اماکن عمومی گناه 

 ضربه می زند. کند، به جامعه هم

 بعضیا میگن که سن ما کم هست، ما کوچکتریم و حرفمون رو گوش نمی دن -7
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ای پسرک کوچک من! برو امر به معروف و نهی جواب: در سوره لقمان، حضرت لقمان به فرزندش می گوید که 

امر به معروف و  از منکر بکن و اگر در این راه چیزی هم به تو اصابت کرد، صبر کن و این از نکات خیلی مهم در

 نهی از منکر است.

بعضیا میگن که حکومت کجاست؟ حکومت باید بیاد با بخش نامه و دستورالعمل و زور و این ها جلوی فساد  -8

 رو بگیره

 جواب: همه چیزکه با زور و دستور و این ها نمی شه!

رو مردم هم می زنن!گناهکار باید بفهمه این حرف درستی که حکومت می زنه  مردم باید بیان به صحنه، 

 البته بخش نامه هم باید باشه، دستورالعمل حجاب باید باشه، دستورالعمل مبارزه با مفاسد باید باشه

 اما وقتی مردم امر به معروف و نهی از منکر  نکنند،

 بهترین بخش نامه ها و دستورالعمل های حکومتی هم جواب نمی دهد. 

 ا تو نگاه نکنبعضیا میگن که برو خودتو درست کن! ی -9

 جواب: چشم، ما خودمونم درست می کنیم ولی در عین حال باید شما رو هم درست کنیم. 

 یعنی در حین اینکه داریم خودسازی می کنیم باید به دیگر سازی هم بپردازیم.

 یا جواب دیگر این هست که: ما می خوایم که خودمونو درست کنیم 

 مونو درست کنیم! ولی این گناه شما نمی ذاره که ما خود

 دارید کف قایق رو سوراخ می کنید.

 بعضیا می گن که ما فقط به همجنس خودمون تذکر می دیم -11

جواب: نخیر، امر به معروف و نهی از منکر واجب شرعی هست و ربطی به آقا و خانم و کوچیک و بزرگ و پیر و 

 جوان نداره.

 مواظب بود که مفسده پیش نیاد!البته نوع تذکر و نوع بیان فرق می کنه و باید 
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 جلسه یازدهم: پاسخ به شبهات)قسمت دوم(
 

وقتی که به بدحجابی تذکر می دهیم، خانم ها می گویند که آقایون نباید نگاه کنند، یا بعضی آقایون می  -11

 گویند که ما نباید نگاه کنیم!

 جواب: اگر آقایون هم نگاه نکنند، اگر هیچ کسی هم نگاه نکنه، 

 ین که شما با این وضع بی حجابی اومدید تو جامعه، خودش گناهه!هم

 بعدش هم اینکه، چشم من نگاه نمی کنم، ولی بقیه چی؟

 *توجه کنید:

 اگر کسی در خیابان دستش رو گذاشته روی بوق ماشین و همینطور داره بوق می زنه!

 روی بوق بر دارد؟آیا همه باید گوش هایشان را بگیرند! یا اون فرد باید دستش رو از 

 اگر در تاکسی کسی دارد سیگار می کشد، 

 همه باید بینی شان را بگیرند که بوی سیگار بهشون نخوره! یا اون فرد باید سیگارش رو خاموش کنه؟

 

بعضیا می گن که باید کار فرهنگی انجام داد و امر به معروف و نهی از منکر جواب نمی ده! باید فرهنگ  -12

 رهنگ حجاب، فرهنگ دروغ نگفتن و...سازی کرد، ف

 سوره آل عمران، خداوند می فرماید که:  114جواب: در آیه 

دعوت به خیر انجام بدهند )یعنی همون کار فرهنگی(، بعد در ادامه آیه می فرماید باید از میان شما امتی باشد که 

و امر به معروف کنند و نهی از منکر کنند. که: 

رهنگی که بعد از انقالب انجام شده، در صدا و سیما، روزنامه ها، مساجد، هیات ها، کتاب ها، با این همه حجم کار ف

 منبرها و سخنرانی ها. کار فرهنگی کم نبوده! البته کمبودهایی هم هست و باید بیشتر بشه.
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ا رو شنیده و اما کسی که می داند حجاب واجب است و باید حجاب داشته باشه، می داند دروغ بد است، همه این ه

 می داند اما باز هم این گناه رو انجام میده! این جا امر به معروف و نهی از منکر الزمه.

 لذا هر دو این ها در کنار هم الزم هست، هم کار فرهنگی و هم امر به معروف و نهی از منکر.

 

 بعضیا می گن که نباید مزاحم مردم شد! -13

 جواب: خیرخواهی مگه مزاحمته؟

 ا ما می خواهیم  جلوی کسانی رو بگیریم که با گناهشون مزاحم آزادی بقیه می شوند.اتفاق

 با تذکر جلویشان را می گیریم که جامعه رو آلوده نکنن و برای مردم مزاحمت ایجاد نکنن.

 یعنی اتفاقا اون گناهکار مزاحمه!

 

 بعضیا می گن که آزادیه! هر کسی باید آزاد باشه! -14

 چه حد؟ تا کجا؟  جواب: آزادی تا

 اون کسی که داره قایق رو سوراخ می کنه تا آب بیاد تو قایق و  همه با هم غرق بشیم. 

 این رو آزاد بذاریم؟ به بهانه اینکه آزادی و این اینطوری دوست داره!

 در ضمن، اگر این خانم آزاده که با این وضع بدحجابی بیاد تو خیابون، 

 و مالیم به او تذکر بدم! منم آزادم که یک کلمه مهربان

 اگر آزادیه، برای همه است

 

 بعضیا می گن اینا می دونن که کارشون گناهه! دیگه خودشون می دونن، نمی خواد ما بهشون بگیم! -15

 جواب: دقیقا امر به معروف و نهی از منکر هم برای همین افراد هست، افرادی که می دانند و انجام می دهند.

 ش گناهه و داره انجام می ده!طرف می دونه کار
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 اصال تذکر یعنی چی؟ یعنی یادآوری!

 یعنی اون فرد می داند و هم داریم یادآوری بهش می کنیم. 

 

 بعضیا می گن ما چیکاره ایم؟ ما که کارت و مجوز نداریم، کارت امر به معروف و نهی از منکر نداریم! -16

 به ما کارت می ده؟ جواب: ما مسلمانیم، مگر برای نماز خواندن کسی

 مثال از ستاد اقامه نماز مجوز نماز خواندن بهمون میدن؟ 

 یا برای روزه گرفتن اول ماه مبارک کارت صادر می شه؟ 

 امر به معروف و نهی از منکر، مثل نماز خوندن یک واجب دینی هست.

 انجام بده. نه کارت می خواد و نه مجوز، به هر کسی که مسلمان هست واجبه که این کار رو 

 

 بعضیا می گن که به خودش مربوطه، به کسی مربوط نیست! -17

 جواب: به خدا مربوطه!

 اگر گناه در خفا بود، می شه گفت به خودش مربوطه

 اما گناه داره به صورت علنی و در فضای جامعه انجام می شه و به همه مربوطه

 کر واجب هست، یعنی به همه مربوطه! بعدش هم، وقتی که خدا می گه امر به معروف و نهی از من

 و کسی نمی تونه بگه به تو مربوط نیست، اگر هم بگه ما اعتنا نمی کنیم.

 

 بعضیا می گن ما اینقدر گرفتاری های دیگه داریم که به امر به معروف و نهی از منکر نمی رسیم -18

 یماری ضعف ایمان،جواب: همه گرفتاری ها از بی ایمانی و بی اخالقی های مردمه، یعنی ب

 درمانش هم قرآن گفته که امر به معروف و نهی از منکره. 
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 بعضیا می گن ما که زورمون نمی رسه جامعه رو درست کنیم، گناه خیلی زیاده! -19

 جواب: مثل این می مونه که یک بیماری هست که در حالت کما رفته و دستگاه ها بهش وصل هستن، 

 می تونیم این رو  زنده کنیم، پس دستگاه ها رو قطع کنیم و بذاریم بمیره!!! بعد ما بیایم بگیم ما که ن

 اما شما می بینید که خانواده ها چقدر پول خرج می کنند که دستگاه ها رو قطع نکنند، 

 به امید اینکه شاید این برگرده، یا همین که قلبش کار می کنه دل ما خوشه!

 پس دیگه ول کنیم، بذاریم جامعه به هر سمتی که می خواد بره، بره نمی شه گفت که چون ما حریف نمی شیم،

 

 آیت اهلل حق شناس می فرماید:

 شما امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدهید، خود خدا جامعه را اصالح خواهد کرد.

 

 بعضیا میگن که مملکت صاحب داره! -21

 نهی از منکر واجبه و همه باید انجام بدن.جواب: صاحب مملکت دستور داده که امر به معروف و 

 

بعضیا می گن که دوست داره این کار رو بکنه، دلش می خواد اینطوری باشه، شوهرش هم راضیه! یا پدرش  -21

 دوست داره این اینطوری بگرده.

 جواب: خدا اینطوری دوست نداره!

 مگه شوهرش و پدرش می خوان این فرد رو ببرن بهشت و جهنم؟ 

 این کار غلطه! به صالح جامعه نیست.اصال 

 خیلی چیزا هست که آدم دوست داره ولی برایش بده! 

 قرآن کریم می فرماید: خیلی چیزها هست که بدتون میاد ولی براتون خوبه، 

 خیلی چیزها هست که شما دوستشان دارید ولی برایتان ضرر دارد.



 
49 

 

زها رو برایش ممنوع کرده مثل کاکائو، نوشابه، چیپس مثل بچه ای که مریض شده و دکتر خوردن یک سری از چی

 و...، بعد بچه بگه که من دوست دارم بخورم!

 بنظرتون مادرش بهش میده که بخوره؟ 

 نخیر، می گه که این برات ضرر داره و از جلوی دستش دور می کنه. 

 

 بعضیا می گن که گناه یک مسئله شخصی هست -22

 خلوت و تنهایی انجام بشه وقتی ظاهر شد دیگه شخصی نیست! جواب: تا وقتی شخصی هست که در

 

 بعضیا میگن که دلت پاک باشه، قلبت پاک باشه! -23

 جواب: قبوله دل شما پاکه، ولی این گناه دل پاکتون رو آلوده می کنه!

 برای خانمی که میاد و میگه که دل باید پاک باشه

یف می برید تو یک رستوران و می بینید که شوهرتون نشسته با ما بهش اینطوری می گیم: خانم شما یک روز تشر

یک خانم غریبه و داره گل میگه و گل می شنوه، عشق بازی می کنن. بعد شما جلو می رید و می گید خجالت نمی 

کشی؟ این خانمه کیه؟ عصبانی و ناراحت می شید. بعد شوهرتون می گه که نه عزیزم تو دل من فقط تو خونه 

ن فقط تو رو دوست دارم، به ظاهر نگاه نکن که این خانم این جا هست و داریم صحبت می کنیم و خوش داری، م

 می گذرونیم، تو دل من فقط تو هستی!

 شما چیکار می کنید؟ می گید آها! خب باشه! مهم اینه که تو دلت فقط منو دوست داری!

 بیرون و ظاهر تجلی باطن و قلب است.خیر، 

 ون تراود که در اوستاز کوزه همون بر

 نمی شه که من شروع کنم و علنی به امیرالمومنین ناسزا بگم و بعد بگم دلم پاکه
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 بعضیا می گن که گناه های بزرگ تر از این ها هم هست، خیلی ها از این ها بدتر هستن! -24

 جواب: ما هم باید جلوی گناهان بزرگ را بگیریم و هم گناهان کوچیک رو.

 می خوره دوا و درمان نکنه، چون سرطان هم هست! کسی که سرما

 رهبر انقالب می فرمایند که بزرگترین منکرات، منکراتی هستن که مسئوالن انجام می دهند 

 و ریشه های نظام را سست می کنند.

 

 بعضیا میگن تعصب نداشته باش! -25

 جواب: چرا روی حرف خدا تعصب نداشته باشیم؟ 

 ده و فاسد می کنه،گناه داره جامعه رو آلو

 خانواده های ما می خوان تو این جامعه زندگی کنند، 

 به فضای زندگی خانوادمون تعصب نداشته باشیم؟ 

 

 بعضیا می گن که بابا بذار خوش باشن، بذار جوونی کنن، ما باید با اینا مهربون باشیم-26

 یدید؟جواب: شما به این لذت های کوچیک، خوشی می گید؟ پس خوشی و لذت ند

 اگر لذت ترک لذت بدانی                     دگر لذت نفس، لذت نخوانی

 در عالم یک لذت های باالیی هست، یک لذت های خیلی قشنگی هست و ما می خوایم دست اینا رو بگیریم

 بدیممی خوایم ببریمشون و چیزهای درست و حسابی بهشون ، اینا دارن با میوه های گندیده و گِل بازی می کنن

 تا این لذت های بی خودی رو بذاره کنار 

 جوونی کنه؟ کی گفته جوونی کردن یعنی گناه کردن؟

 مهربون باشیم؟ مهربونی اینه که دستشون رو بگیریم و نجاتشون بدیم
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بعضیا میگن که ما هنوز خودمون کلی ایراد داریم یکی باید بیاد ما رو امر به معروف و نهی از منکر کنه! ما  -27

 خودمون سراپا عیب هستیم.

 جواب: عده ای آمدند پیش پیامبر و گفتند که ما امر به معروف نمی کنیم،

 مگر این که خودمون اول اون معروف رو درست انجام بدیم  

 و نهی از منکر هم نمی کنیم

 مگر این که خودمون اول اون منکر رو ترک کرده باشیم. 

 معروف حتی اگر خودتون هم گاهی در همون معروف می لنگید، امر کنید به پیامبر فرمودند: نخیر،  

نهی کنید از منکر حتی اگر خودتون گاهی اون منکر رو انجام می دید. 

 خداوندی که امر به معروف و نهی از منکر رو برای ما واجب کرده می دونسته که ما گناهکاریم.  

 معصوم عیب و خطا دارند. 14همه افراد به غیر از 

 خمینی می فرمایند: در امر به معروف و نهی از منکر نه عدل شرط هست و نه عمل.امام 

 یعنی الزم نیست که من خودم اول عادل و عامل باشم و بعد به مردم بگم

 البته! یک بحث اخالقی هم هست و اون اینکه:

 شیمبرای اینکه اثر حرفمون در شخص مقابل بیشتر بشه، باید خودمون هم سعی کنیم عامل با

 ولی این مسئله شرط نیست و انجام امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر عامل بودن من نیست.

 

 بعضیا می گن که باید از خانواده شروع کرد -28

 جواب: درسته که باید از خانواده شروع کرد 

 تذکر ندیم.ولی شروع از خانواده به این معنی  نیست که اگر گناهی رو در بیرون از خانواده دیدیم 
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 اولویت دادن خانواده به این معنی هست که به کار خانواده بییشتر دقت کنیم و با مالطفت بیشتری بگیم.

 بعضیا می گن که امام زمان میاد و درست میشه! -29

 جواب: اینا از اون آدم هایی هستن که وقتی مهمون دعوت می کنن خونشون، 

 همون بیاد بشوره، ظرف های نشسته شون رو هم میذارن که م

 مهمون بیاد خونشون رو جارو کنه و تمیز کنه! 

 آدم اول خونه رو آماده می کنه و بعد مهمون دعوت می کنه.

 امام زمان نخواهد آمد تا زمانی که می بینه مردم بی تفاوت هستن، 

 ماها باید نسبت به گناه موضع بگیریم. 

 اهل بیت آمد سر امام زمان هم خواهد آمد. وگرنه ولی خدا میاد و همون بالیی که سر بقیه

 بعضیا می گن که ما خجالت می کشیم، حیا می کنیم، رومون نمیشه، رو در بایستی داریم! -31

 جواب: حیا خوبه، ولی این حیا نیست.

 نباید در مقابل کسی که داره خودش و جامعه رو آلوده می کنه خجالت کشید.  

 می شه و یک  عده رو هم با خودش غرق می کنه، رو در بایستی نداره، داره غرق

 باید سریع شیرجه زد و نجاتش داد.  

 لذا این حیا نیست، خجالت است و این خجالت هم از شیطان هست.
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 وم(س)قسمت پاسخ به شبهات :دوازدهمجلسه 
 

 بعضیا میگن که پلیس و دادگاه از ما حمایت نمی کنه -31

 حسین علی السالم حمایت کرد؟جواب: خب نکنه، کدوم پلیس و کدوم دادگاه از امام 

 البته قوانینی برای حمایت از آمرین به معروف وجود دارد ولی جزو شرایط وجوب نیست.

 

بعضیا میگن بابام راضی نیست که من تذکر بدم یا بعضی خانم ها میگن که شوهرم اجازه نمی ده که من امر به  -32

 معروف و نهی از منکر بکنم

 جواب: پدر بزرگوار شما یا همسر بزرگوار شما می تونن بگن که من راضی نیستم نماز بخونی! 

 امر به معروف و نهی از منکر واجب خداست! اگر مستحب بود، بله اذن همسر مهم بود.

 

 بعضیا میگن که اگر ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم شان و کالسمون پایین میاد -33

 خلق که مهم نیستت کنید مهم اینه که کالس و شان و جایگاه ما نزد خدا پایین نیاد، دق اوال جواب:

 ، تازه اون کارهایی که با امام حسین کردن رو با شما که نمی کنندوما شان شما باالتره یا امام حسین

 بدانید که امر به معروف و نهی از منکر شان و عزت شما رو  باال  هم می برد، 

 بینند که شما استقالل فکری داریددیگران می چون 

 و دارید از نظریه خودتون که در راستای نظریه خدا هم هست دفاع می کنید. 

 

 بعضیا میگن که چرا علما انجام نمی دن؟ یا اینکه دیگران شروع کنند، ما هم می گیم -34

 تذکر میدن.جواب: اوال که خیلی از علما انجام میدن و هر جا گناهی رو می بینن 

 علما هم انسان هستن از آسمون که نیومدن و شاید بعضی هاشون در این زمینه کم لطفی کردن دوما،
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  اگر یک روزی بیاد که دیگه علما نماز نخونن، شما هم دیگه نماز نمی خونید؟ :یه سوال

 ما فهمیدیم که نماز خوندن واجب شرعی هست و باید انجام بدیم.

 د؟ خب خود شما هم جزو همین دیگران هستید.اول دیگران شروع کنن

  پیامبر فرمودند: اگر امت من امر به معروف و نهی از منکر را به گردن همدیگر بندازند.

 باید منتظر عذاب خدا باشند.

 واجبتون رو انجام بدید و دیگران را هم به انجام این واجب دعوت کنید.

 

 منکر شرایط داره، ما هم اآلن شرایطش رو نداریمبعضیا میگن که امر به معروف و نهی از  -35

 شرط بیشتر نداره که قبال گفتیم و این چهار شرط در اکثر موارد برقرار هست. 4جواب: شرایطش چیه؟ 

 

بعضیا میگن که ما نمی تونیم عصبا نیت خودمون رو کنترل کنیم، اگر طرف برگرده جوابی به من بده من میرم  -36

 یا منم جواب تندی بهش می دم، پس نباید امر به معروف و نهی از منکر بکنم.مثال  کتکش می زنم 

خودسازی و کنترل خشم  هست.جواب: اتفاقا یکی از برکات امر به معروف و نهی از منکر 

 باید بری سریع وضو یاد بگیری و بیای نمازت رو بخونی. !نمیشه بگم که من چون وضو بلد نیستم، نماز نمی خونم

 رو یاد بگیر و شروع کن امر به معروف و نهی از منکر رو انجام بده. کظم غیظ

 

کاری که ما داریم می کنیم امر به  همین بعضیا میگن که ما کار خودمون کار فرهنگی و قرآنی هست و خود -37

 معروف هست.

 جواب: این افراد درست منظور ما رو متوجه نشدند؛ 

  بینید که داره گناهی انجام میشه، تذکر میدید؟منظور ما این هست که شما هر جایی می 
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 یا هر جایی که می بینید یک واجبی ترک شده، تذکر میدید؟

کار فرهنگی کردن جدا از امر به معروف و نهی از منکر هست. 

 بعضیا کار فرهنگی می کنن ولی امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن. 

البته کار فرهنگی شون، مصداق یک امر به معروف هست.  مثال امر می کنه به قرآن خوندن.

 اما آیا هر جایی که می بینه داره گناهی انجام میشه سریع میره تذکر بده؟

 

 ضیا میگن که شما جو گیر هستید، جوان هستید، داغید، کّلّتون باد داره!عب -38

 دستور خداست، دستور رسول خداست، دستور اهل بیت هست.جواب: امر به معروف و نهی از منکر 

 

 بعضیا میگن ما اگه بخوایم امر به معروف و نهی از منکر کنیم باید از صبح تا شب به همه تذکر بدیم. -39

 !باید بگیم جواب: اوال که به همه الزم نیست تذکر بدیم، فقط به گناهکارا

 . زیادتر میشن هم ز اینتذکر ندید، اباشه دوما، گناهکارا زیادن؟ 

 اینقدر سکوت کردیم که زیاد شدن.

 اینقدر هیچی نگفتیم که روسری ها عقب تر رفت، دوباره هیچی نگفتیم و از اون هم بدتر شد.

گناه رشد می کنه ؛ تخم مرغ دزد، شتر دزد میشه

 گناه مثل یک بیماری مسری هست و شایع میشه،

 حاال چون تعداد افراد زیاد هست جلوشو نگیریم؟ باید جلوشونو گرفت که از این بیشتر نشه. 

 هر چه بیشتر صبر کنیم، نه تنها که در گناهشون شریک می شیم، 

 بلکه تعدادشون هم بیشتر میشه و مقابله سخت تر میشه.
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.کنهامام علی علیه السالم فرمودند: نگران وقتتون نباشید، خداوند جبران می  ضمن اینکه، 

 امر به معروف و نهی از منکر اجل کسی رو نزدیک و عمر کسی رو کوتاه نمی کند.

 

 بعضیا میگن که اینا دیگه گرفتار شدن و کارشون از نصیحت و این حرفا گذشته! -41

 ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه اسجواب: ما واجبمون رو انجام میدیم، 

 

 بعضیا میگن که اگر من امر به معروف و نهی از منکر بکنم، اخراجم می کنن یا حقوقم رو کم می کنن. -41

 جواب: امیرالمومنین در نهج البالغه فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق از مخلوقات خدا هستند

 و دو خُلق خدا هستند. که این ها رزق کسی رو کم نمی کنند و اجل کسی رو نزدیک نمی کنن. 

 

 بعضیا میگن ما گناه که می بینیم تقیه می کنیم. -42

 جواب: این حرف خیلی خنده دار هست و نشون میده که طرف اصال تقیه رو نشناخته، 

 بینید چیه و جایش کجاست. بهشون می گیم که برید در مورد تقیه مطالعه کنید و ب

 اصال ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره.

 

 از دین دفع بشن. میگن که ممکنه با گفتن ما از دین زده بشن. -43

 شما وقتی دندان پزشکی میرید و دندان شما رو می کِشه، شما از اون دندان پزشک زده می شید؟ جواب:

 

 گناهکار خیلی از کارهاش از ما بهترهبعضیا میگن که این آدم  -44

 جواب: ما از کارهای خوبش که نهی نمی کنیم،

اول بخاطر همون کارهای خوب تشویقش می کنیم اتفاقا  
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 و بعد اون مورد رو هم تذکر می دیم 

 مثال می گیم آقا شما که مداح هستید، اینقدر صداتون قشنگه، چرا میگی من سگ حسینم؟

 

 مگه گناه فقط بدحجابیه؟ این همه گناه های بزرک تر هست.بعضیا میگن که  -45

 جواب: مگه ما گفتیم گناه فقط بدحجابیه؟ 

 ه اند،تمرکز کرد رهبر انقالب می فرمایند که گناه فقط بدحجابی نیست که بعضی فقط به مسئله بدحجابی

 خیلی منکرات بزرگ تر از اون هم هست، این جز دهم است. 

 .خودش گناه کبیره نباشد، اما مقدمه بسیاری از گناهان کبیره هستهم ولی حوسمون باشه که بدحجابی، اگر 

 بعضیا میگن که ما برای انجام امر به معروف و نهی از منکر قدرت نداریم. -46

 شرط وجوب نیست. 4جواب: داشتن قدرت جزو 

 و نهی از منکر می کنیم.هر چقدر که قدرت داریم همون مقدار هم امر به معروف  

 

 بعضیا میگن که صالح مملکت خویش خسروان دانند. -47

 و خدا می داند که خالق هست، جواب: اوال که صالح ر

 نه اینکه هر کسی صالح خودش را بداند.

 دوما که گناهکار داره به آزادی همه ما تجاوز می کنه.

 

 شو!بعضیا میگن که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت  -48

 جواب: عجب! پس اگه همه سیگار کشیدن، ما هم باید سیگار بکشیم؟

 بعد اگه همه خواستن هِرویین بِکِشن، ما هم باید هرویین بکشیم!  
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 بعد همه خواستن شیشه بکشن...

 باید کم نیاریم دیگه!

 قبال هم گفتیم که امام حسین به ما یاد دادن:

 خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو! 

 بعضیا میگن که من امر به معروف و نهی از منکر رو بلد نیستم. -49

 جواب: مقام معظم رهبری می فرمایند که امر به معروف و نهی از منکر هم مثل نماز است،

 آداب دارد و باید بروید یاد بگیرید 

 ما چون وضو بلد نیستیم پس نماز هم نمی خونیم. :مثل همون مثال قبلی که

 نماز رو بلد نیستم، پس نمی خونم! یا اینکه

 بعضیا میگن که ما نباید فضولی و تجسس کنیم. -51

 جواب: ما تجسس نمی کنیم. 

 خیرخواهی هم که فضولی نیست.

 وقتی که گناه دیده شد، امر به معروف و نهی از منکر واجب میشه،

 ما که فضولی نکردیم بریم تو خونه طرف مقابل! 

 امر به معروف و نهی از منکر در قانون نیومده و یک کار خالف قانون هست.بعضیا میگن که  -51

 جواب: اصل هشتم قانون اساسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر هست.

جلوی گناهان بزرگی که در رسانه ها انجام میشه  میگن برید جلوی اختالس ها و دزدی های کالن رو بگیرید، -52

 رو بگیرید.

 فکنی نکید! جواب: فرا

 بله ما جلوی اون ها رو هم باید بگیریم، ما با اون ها هم تماس می گیرم، انتقاد می کنیم.

 باید جلوی  هر گناه ریز و درشتی رو گرفت.
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 اما اآلن شما داری گناه می کنی! 

امر به معروف  بعضیا میگن که ما همش مشغول قرآن و دعا و هیات و زیارت و این اعمال خیر هستیم، دیگه به -53

 و نهی از منکر نمی رسیم.

 این ها همه مستحبات استجواب: 

 همه مستحبات به اندازه یک واجب ارزش نداره!و  

 !عزیزبرادران و خواهران 

 !تا وقتی که واجب خدا روی زمین هست، سراغ مستحب نروید

 امر به معروف و نهی از منکر واجباتی هستند که روی زمین موندند!

 بعضیا میگن که ما گفتیم ولی اثرش رو ندیدم -54

 جواب: قرار نیست که حتما اثرش رو ببینیم، احتمال اثر شرط است

 همین که فقط احتمال بدیم در آینده اثرش رو میذاره، واجب میشه که تذکر بدیم

 بعضیا میگن امروز گفتیم، فردا چی؟ -55

 جواب: آقای قرائتی می فرمودند که:

 تون رو می شورید، فردا ممکنه که دوباره کثیف بشه، فردا چی؟ خب فردا هم دوباره می شوریمشما امروز دست

 پس امروز دستمون رو نشوریم چون ممکنه فردا دوباره کثیف بشه

 امروز می شوریم، فردا هم دوباره می شوریم.

 بعضیا میگن که امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی هست. -56

 ه برخی علما معتقدند امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی هست نه کفاییجواب: اوال ک

 دوما، با فرض اینکه این واجب، واجب کفایی باشد،

 من یک سوال از شما می پرسم: 
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 میلیون جمعیت دارد، چند میلیون نفر این واجب رو انجام می دهند که کفایت کند  81در ایران ما که 

 شما انجام بدید؟ و دیگر الزم نباشد که

 :واجب کفایی یعنی اینکه 

 اگر من اآلن  به اون خانم بدحجاب یا به اون آقای رشوه بگیر یا کسی که داره دروغ میگه تذکر ندم، 

 نفر بهش تذکر میدن 2نفر یا  3تا مثال پنج دقیقه دیگه 

 ه بهش میگناینجا دیگه کفایت می کنه که شما نگید چون یقین دارید که االن چند نفر دیگ

 اما، آیا آلن وضعیت جامعه ما اینطوری هست؟

 در وضعیت اآلن جامعه این واجب کفایی برای بنده و شما واجب عینی هست.

 بعضیا میگن دین که زوری نمیشه، ال اکراه فی الدین! -57

 خیلی عجیبه شما هنوز که هنوزه جواب این شیهه رو نمی دونید؟  جواب:

 اومدند و جواب این شبهه رو گفتند و حاال اینکه چطور شما ندیدی! صدها ساله که خیلی ها

 این شبهه تازه ای نیست!

 اما جوابش اینه: شما ادامه این آیه رو نخوندید؟

 خدا فقط همین ال اکراه فی الدین رو گفته؟ یا بعدشم ادامه داره!

 ادامش اینه: قد تبین رشد و من الغی

 ن رو انتخاب کنید اجباری نیست )ال اکراه فی الدین(خدا گفته در مورد اینکه کدوم دی

 .اما در ادامش گفته: اما دیگه وقتی دین رو انتخاب کردید، باید همه چیزهای دین رو با هم انتخاب کنید

مثال تا زمانی که شما  پیاده هستید و سوار ماشین نشدید و پشت فرمان ماشین ننشستید، نه کسی ازتون گواهینامه 

 خواد، نه کسی میگه که چرا تو این خیابون یک طرفه رفتی!می 
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 اما به محض اینکه پشت فرمان ماشین نشستید، گواهینامه ازتون می خوان، بیمه نامه ازتون می خوان و...

 مثال تا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشی، آزادی که این دانشگاه بری یا دانشگاه دیگه ای بری

 انشگاهی شدی، باید قوانینش رو رعایت کنی!اما دیگه وقتی وارد د

 تو هم بهشت خودتو برو! ،بعضیا میگن که من جهنم خودمو میرم -58

 جواب: من به بهشت و جهنم شما کار ندارم،

 من دارم در مورد همین اآلن شما صحبت می کنم 

 شما اآلن نباید این گناه رو انجام بدید!

 شما اآلن نباید این گناه رو انجام بدید!من که در مورد آینده شما حرف نزدم! 

 حاال تا بهشت و جهنم وقت بسیاره!

 بعضیا میگن که اینایی که گناه میکنن، جاهلن، نادان اند، نمی دونن،  -59

 الزم نیست که ما امر به معروفشون کنیم! از سر جهالته!

کتاب ها و... بعید است که این ها جاهل  جواب: اوال که با این حجم از کارهای فرهنگی، سخنرانی ها، تبلیغات،

 مونده باشن!

! که کم کاری کردن و نرفتن دنبالش، خصوصا در جمهوری باشن، تقصیر خودشونهمونده دوما، با فرض اینکه جاهل 

 اسالمی و با این حجم از تبلیغات اسالمی

  4اصال به فرض جاهل باشن، وظیفه ما اینه که آگاهشون کنیم!

 میگن که معروف یعنی اون چیزی که عرفه!بعضیا  -61

 جواب: قبال در تعریف امر به معروف توضیح دادیم، 

 معروف یعنی آنچه که عرف اسالم هست و اسالم آن را به رسمیت شناخته

 نه اون چیزی که عرف مردم هست!
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 کنیم! بعضیا میگن چونکه پدر و مادر را نباید رنجاند پس نباید اون ها رو امر به معروف -61

 جواب: احترام و ادب و مالطفت با پدر و مادر باید خیلی رعایت بشه

 اما باید در رفتن به سمت خدا به اون ها کمک کرد

 باالخره اون ها هم انسان هستن

 درسته که بزرگ ما هستن، تاج سر ما هستن و خیلی باید دقت کرد و با مالطفت تذکر داد

 داریم باید بهشتیشون کنیمحواسمون باشه که اگه دوستشون اما 

 پس امر به معروف و نهی از منکر پدر و مادر هم در عین احترام و ادب و رعایت سایر مسائل، واجب است
 

 بعضیا میگن که قرآن گفته لکم دینکم ولی دین)دین شما برای خودتون، دین منم برای خودم( -62

 هست "کافرون"جواب: این آیه مربوط به سوره 

 ید: قل یا ایها الکافرون!گو اولش می

 یعنی ای پیامبر به کافران اینطوری بگو!

 بینهم باشن ءمومنین و مسلمانان باید نسبت به هم رحمااما 

 اون خانم و آقایی هم که گناه داره می کنه، یک مسلمانه، باید کمکش کنیم که گناه نکنه

 مقام معظم رهبری در مورد خانم های بدحجاب فرمودند: 

 عیبی دارد، من هم یک عیبی دارم،او یک 

 عیب اون فرد ظاهر است، عیوب من حقیر باطن است 

 گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟

 حواسمون باشه! فکر نکنیم ما از گناهکار برتر هستیم

 اتفاقا باید یقین داشته باشیم که او از ما بهتر هست

 نداره که اگر او در شرایط رشد من، رشد می کرد، از من بهتر نمی شد!چون هیچ تضمینی وجود 



 
63 

 

 هیچ تضمینی هم وجود نداره که اگر من در شرایط رشد او، رشد می کردم، از او بدتر نمی شدم!

 حواسمون باشه که خود برتربینی نداشته باشیم!

 بعضیا مبگن که حریم خصوصی شونه! -63

 جواب: تعریف حریم خصوصی چیه؟

 جایی رو که بشه با چشم )غیر مسلح( دید که دیگه حریم خصوصی نیست!

 پشت بام منازل، بالکن منازل، داخل ماشین و... حریم خصوصی نیست.

 

 یاد امر به معروف افتادید؟ تازهسال از انقالب گذشته،  31بعضیا میگن چرا حاال که  -64

 م خیلی تالیفات در این زمینه انجام شده،جواب: اوال که از پیش از انقالب و در اوایل انقالب ه

 کتاب ها، سخنرانی ها و ... 

 دوما، بنده نوعی شاید تازه به یادش افتاده باشم!

 کرده اند. سخنرانیامام راحل، رهبر انقالب و مراجع تقلید هم خیلی در این زمینه 

 ماهی رو هم هر وقت از آب بگیرید تازس!

 یاعلی، شروع کنید.اگر امروز به گوش شما رسیده، 
 

 بخوایم امر به معروف کنیم ریا میشهما اگه بعضیا میگن که  -65

 فک می کنن میخوایم جانماز آب بکشیم

 جواب: همان خدا و پیامبری که فرمودند ریا گناه است

 الزم است شما امر به معروف و نهی از منکر کنید.این جا دند که موهمون ها فر

 برای چشم چرونی، امر به معروف و نهی از منکر می کنید.بعضیا میگن که شما  -66

 که نمیاد بده!جواب: کسی که بخواد چشم چرونی بکنه، خب میره انجام میده دیگه تذکر 
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 شیوه های امر به معروف و نهی از منکر :مهسیزدجلسه 

 اشاره یوهشاول:  شیوه

 با یک اشاره یا حرکت صورت بتونیم منظورمون رو به شخص مورد نظر بفهمونیم.

 تا زمانیکه مرحله قلبی )مثل همین اشاره کردن( جواب میده، نیازی نیست که وارد مرحله لسانی بشیم.

 

 اخم ) و یا کم محلی کردن( شیوهدوم:  شیوه

 اشتباهش بشود. تحویل نگرفتن فرد و بی مهری کردن به او که متوجه

 

 تنبیه و توبیخشیوه سوم:  شیوه

 محرومیت از مطلوبات شخص مورد نظر

 اداری یمثال کسر حقوق در توبیخ ها

 

 شیوه چهارم: شیوه غیرتی

 ولی در نمازش سستی می کند، صی هست که امام حسین رو دوست داردمثال شخ

 مثل محبت به اهل بیت، ،ما باید از داشته های طرف مقابل استفاده کنیم 

 غیرت اون فرد رو تحریک کنیم،  

 برای اینکه اون نداشته هایش را تکمیل کنیم

 

شیوه درس عبرت شیوه پنجم: 

 مثال بگیم: عاقبت اون فرد خالفکار رو ببین، ببین آخرش اونطوری شد
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 شیوه ششم: شیوه قرآنی، حدیثی

 گاهی با بیان یک آیه از قرآن و ترجمه آن 

 یا بیان یک حدیث در مورد اون موضوع معروف یا منکر، 

 می تونیم به اون فرد تذکر بدیم.

 

خوب ما این آیه رو براشون  به معنای چادر، در قرآن آمده است. "جلباب"بعضیا هستن که واقعا نمی دونن کلمه 

 بخونیم.

 

یکی از آیات یا خب در قرآن اومده، بعضیا نمی دونن که خود همین امر به معروف و نهی از منکر چندین بار 

 رو براشون بخونیم.یا آدرسش ترجمه اون 

 

 رام بودن قمار مستند به قرآن هست، خب بهشون بگیم.بعضیا نمی دونن که بحث قمار در قرآن اومده و ح

 

 شیوه هفتم: شیوه فتوایی

 برای شخص مقابل بیان کنیم. انظر و فتواهای مراجع تقلید ر

 

 شیوه ادبیاتیشیوه هشتم: 

 گاهی با یک شعر

 یا با یک ضرب المثل  

 می توان تذکر داد.
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 مثال: ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است،

 ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. 

 

 شیوه نهم: شیوه تهدید یا وعیدی

 مثال بگیم ببین اگه این کارو بکنی دیگه رفاقتمون خراب میشه

 دفعه دیگه تو اداره همچین کاری بکنی و حساب ها رو جابجا بکنی، گزارش میدم!یا مثال بگیم اگه 

 

 شیوه دهم: شیوه وعده ای یا تشویقی

 مثال بگیم اگر این واجب رو انجام بدی 

 و یا اگر این حرام رو ترک کنی، 

 فالن پاداش رو بهت میدم.

 

 شیوه یازدهم: شیوه همراه هدیه

 مثال تذکر همراه با شکالت

  شهید مطهری، اوایل انقالب که خیلی از خانم ها بدون روسری به دانشگاه می رفتند.

 روسری هایی می خریدند و کادو می کردند و جلوی درب دانشگاه می ایستادند و به اون ها هدیه می دادند.

 

 )بیان ضرر(شیوه دوازدهم: روش علمی

 مثال به مردی که انگشتر طال دست کرده است یا زنجیر طال به گردنش انداخته است، 

 بگوییم که این طال چه مضراتی برای جسم تو داره، چطوری به گلبول های قرمز خون تو آسیب می زند.

 

 یا مثال برای کسی که با سگ زندگی میکند، مضرات علمی زندگی با سگ را کنیم.
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 شیوه تفکیکشیوه سیزدهم: 

 گاهی با جدا کردن یک رفیقق بد

 یا با تفکیک جنسیتی  

 میشه از وقوع خیلی از منکرات جلوگیری کرد.

 

 شیوه چهاردهم: مطالبه از مسئولین

 مهمترین منکرات، منکراتی هست که مسئولین انجام می دهند،

 مردم نباید اجازه بدهند که اون منکر انجام بشود، 

 باید مطالبه بکنن از مسئولین، 

 

 با نامه نوشتن، 

 با طومار جمع کردن،  

 با تماس گرفتن با دفتر اون مسئول، 

 با وقت مالقات گرفتن و رفتن  و صحبت کردن با اون فرد.

 

 دم باید کار خوب رو از مسئولین مطالبه کنند و بخواهند.مقام معظم رهبری هم تاکید کرده اند که مر

 

 پانزدهم: کمک به مسئولشیوه 

 ما باید از اقدامات مثبت مسئولین تشکر کنیم،

 که خوشحال بشوند و جرات پیدا کنند. 
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 هر کار مثبتی که انجام می شود، یک عده تماس بگیرند و تشکر کنند، 

 چون منافقان از اون طرف زنگ می زنند و این ها رو مسخره و تحقیر می کنند.

 

 سیما تماس بگیریم، با شبکه قرآن تماس بگیریم و بگیممثال ما با صدا و 

 دستتون درد نکنه برای این برنامه مذهبی ای که گذاشتید، 

 این طرحی که گذاشتید و بچه ها میان قرآن می خونند،  

 یا از برنامه سمت خدا در شبکه سه تشکر کنید.

 !حاال نه فقط در صدا و سیما 

 شود، یک عده تماس بگیرند و تشکر کنند.کال هر کار مثبتی که انجام می 

 

 :و میگناون طرف منافقان تماس می گیرن از 

 این چه برنامه ای بود که پخش کردید،  

 چرا همش سخنرانی و برنامه های مذهبی پخش می کنید؟

 

 

 بقیه مسئولین هم از کار خوب مسئولی که ازش تشکر شده الگو می گیرند.

 

 غالبشیوه شانزدهم: شیوه جمعیت 

 ،ذهن انسان، ضمیر ناخودآگاه و حتی ضمیر خودآگاه انسان

 ، ، از موج یک حرکتاز غالب بودن و زیاد بودن جمعیت 

رندنا خودآگاه اثر می گی .
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 باید چادری ها و محجبه های ما همه جا باشند، 

 آقایونی که پوشش و ظاهر مذهبی دارند باید همه جا حضور پیدا کنند  

 حداکثری خود فضای غالب جامعه رو مذهبی کنند.و با حضور 

 

 

 شیوه هفدهم: شیوه جایگزینی

 مثال اگر ما از دوستی با جنس مخالف نهی می کنیم بجای آن باید

 ازدواج ها را آسان کنیم. 

 

 یا مثال اگر از قمار نهی می کنیم بجای آن 

 بازی های فکری خوب و سالم را در جامعه ترویج کنیم.

 

 

 هجدهم: شیوه تعجبیشیوه 

 که  گاهی اوقات فرد آمر و ناهی خجالت می کشد که مستقیم برود و به فرد خطاکار بگوید

  این کار شما خالف هست.

  کاری که میشه کرد "حداقل"

 ین هست که ما از گناه تعجب کنیم ا

 و حالت تعجبی خود را خیلی واضح نشان بدهیم. 
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 ببیند با خودش می گوید:همین که طرف مقابل تعجب را ما 

 من چه اشتباهی دارم انجام میدم؟ 

 

 شیوه نوزدهم: شیوه شرطی

 در این روش برای گناهکار یا تارک معروف یک شرط می گذاریم

 

 مثال از این به بعد هر وقت که خواستی رشوه بگیری یا قمار بازی کنی یا فالن کار خالف رو انجام بدی، 

 آتش روشن اجاق گاز بگیر و بعد برو باز قمار بازی کن. اول پنج دقیقه دستت رو روی

 

 بخورد. "تلنگر"بحث این هست که طرف مقابل یک 

 با خودش بگه منظورش چی بود؟  

 و بعد بفهمه که آها می خواست بگه این آتیش جهنمه

 

 

 شیوه بیستم: شیوه تماس با متولی و مسئول

  نظام و انقالب هستند. خیلی از مسئولین متدین هستند و دلسوز اسالم و

  لذا گاهی وقت ها فقط کافیست که ما اون مسئول رو آگاه کنیم که همچین منکری دارد انجام می شود.

 مسئول محترم شما می دونید که در فالن اداره زیر دست شما همچین گناه و خالفی انجام شده! مثال، 

 آن را حذف می کنند.خیلی از مسئولین به محض اطالع از این منکر می آیند و 
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 )قسمت دوم(شیوه های امر به معروف و نهی از منکر :مهدچهارجلسه 

 

 درخواست عمومی شیوه: بیست و یکم شیوه

 با تجمع، تحصن، استفاده از پالکارد ها، امضاهای اینترنتی و یا به هر شکل دیگری، 

  ما کاری را از مسئولی درخواست کنیم.

 و این درخواست عمومی باشد، 

 یعنی بفهمد که یک جمعیت و عده زیادی خواهان این قضیه هستند.

 

 شیوه معرفی مجرم دوم:بیست و شیوه

 گاهی وقت ها با یک تماس تلفنی و معرفی کردن مجرم

 با آگاه کردن اطرافیان اون فرد، گاهی اوقات یا 

 مثال به دوستش بگیم که این فردی که باهاش دوست هستی مجرم هست 

 ا از دوستی با این مجرم نهی کنیمدیگران رگاهی الزم هست و 

 و مجرم را رسوا کنیم تا مایه عبرت سایرین بشه 

 شیوه تشویقیسوم: بیست و  شیوه

 به بچه ای که نمازش را اول وقت می خواند، در جمع هم ساالنش، هدیه بدیم. 

 و با تشویق او دیگران را هم امر به معروف کنیم.

 

 یا مثال به کارمندی که به حجاب و نماز اول وقت اهمیت می دهد، 

 بدهیم و حقوقش را اضافه کنیم. پاداش
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 شیوه لحاظ شانیتچهارم: بیست و شیوه 

 با شان بخشیدن به فرد مقابل باعث بشیم که اون فرد یک مقدار به خودش بیاد

 

 مثال: آقا! شما الگوی جوانان هستید، آخه این کار در شان شماست؟ شان شما خیلی باالتره!

 آخه؟ شان شما بیشتر از این چیزاست؟مثال: خواهرم این پوشش در شان شماست 

 

شیوه غیری پنجم:بیست و شیوه  

  بگوییم که او تذکر بدهد. ،غیر از خودمان ،به فرد دیگری

 نه تنها که خودمون تذکر می دهیم، به فرد دیگری هم می گوییم که او هم بره تذکر بده

 و اثر تذکر ما به مراتب بیشتر خواهد شد.

 

 شیوه مجازیششم: بیست و شیوه 

 همون به در بگوییم، دیوار بشنود خودمون!

 دو نوع روش مجازی داریم:

 روش موبایلی: -1 

 

 الکی با موبایل صحبت می کنیم تا فرد گناهکار صدای ما را بشنود

 

 مثال از کنار خانم بدحجابی داریم عبور می کنیم،

 همونطور که موبایل در گوشمان هست می گوییم 

 واجب است، بله در قرآن هم آمده و...بله بله حجاب که 
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 می گوییم اون ها متوجه می شوند که ما داریم به اون ها 

 هند، نه می توانند کتک بزنند.ولی نه می توانند فحش بد

 
 

 هم تذکر دادیم،

 هم اون ها ناراحت نشدند، 

 هم توهینی نکردیم،  

 هم اینکه اثر خوبی دارد.

 

 

 موبایل را در حالت سایلنت بگذاریدنکته: حتما در این روش 

 

 روش تذکر دادن به شخص همراه خودمان-2 

 

 مثال آقا به همسر خود بگوید که خانم حجات رو درست کن یا حجابت رو رعایت کن، الف( 

 طوری که اون فرد بشنود.
 

 یا مثال آقا به همسر خود بگه که خانمم این حجاب شما یا این چادر شما باعث افتخار منه، ب( 

 اون شخص هم می شنود.

 شیوه تبانی)اصطالحا روش بمباران گناه(هفتم: بیست و شیوه 

 تبانی کنیم که افراد مختلف

 با استفاده از شیوه های مختلف،  

 نهی از منکر کنند.
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 شیوه آسان سازیهشتم: بیست و شیوه 

 از جمالت آسان سازی استفاده کنیم،

 

 خونیم؟بمثال: مسجد نزدیکه ها، بریم مسجد نمازو 

 

 با اینطور گفتن ما، مسیر مسجد در ذهن اون فرد نزدیک شد

 

 یا مثال: بیا یه زیارت عاشورا بخونیم، ده دقیقه بیشتر طول نمی کشه ها!

 یا مثال: سجاده نماز را دم دست بگذاریم

 

 شیوه حذف ابزارنهم: بیست و شیوه 

 یهو یک ابزاری گم می شود.

 مثال یک دفعه سیم ماهواره گم میشه

 یا آالت قمار گم میشه 

 

 شیوه پلکانی یا تدریجیم: سی اشیوه 

 مثال افراد بد حجابی که به مسجد می آیند رو

 کنیمجذب اول  

 و بعد تدریجا کمکشون کنیم که عیب هاشون هم رفع بشه 

 

 داستان جوانی که از روی کفش مسح پا می کشید*

 مگر همه ما از روز اول همه واجبات رو انجام می دادیم و همه محرمات رو ترک می کردیم؟
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 مگر همه ما از اول نماز شب خون بودیم؟

 تربیت شدیم.همه ما تدریجی  

 

 شیوه گزارش: سی و یکمشیوه 

 ،111مثال تماس با پلیس 

  197یا تماس با ناجا  

 و تخلفات و اتفاقاتی که می افتد را اعالم کنیم.

 مثال با روابط عمومی صدا و سیما تماس بگیریم، بگیم آقا این برنامه ای که پخش شد چرا اینطوری بود؟

 این برنامه اگر اینطوری بشه بهتره ها! 

 ی برنامه خوبی بود.یا مثال دستتون درد نکنه اون یکی برنامه ای که پخش شد خیل 

 113تماس با وزارت اطالعات 

 114وزارت اطالعات سپاه  

 124تخلفات اصناف  مثل گران فروشی ها و کم فروشی ها  

 1888شهرداری تهران

 مثال راننده فالن اتوبوس تخلف می کند، 

 مثال کرایه زیاد می گیره، 

 تفاوت هست، یا مثال نسبت به اختالط خانم ها و آقایان در اتوبوسش بی 

 یا موسیقی حرام روشن کرده،

 یا روزه خواری علنی انجام میده! 
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 تماس ناشناس: سی و دومشیوه 

 افراد نا شناس تماس می گیرند با فردی که منکری رو انجام می ده و یا واجبی رو ترک کرده، صحبت می کنند.

 

به یک فرد امین می دهیم و می گوییم فالنی شما مثال ما می بینیم دوستمون از ما حرف شنوی نداره، شماره اش را 

 به این دوست ما زنگ بزن و دو دقیقه در مورد نماز باهاش صحبت بکن.

 

 شیوه نامه و پیامکم: سی و سوشیوه 

 در دنیای حقیقی که همه با صوت صحبت می کنند، اینجا اثر نوشته و نامه بیشتر هست

 در دنیایی که همه مردم با هم نوشتاری صحبت می کنند، 

 مثل دنیای چت و فضای مجازی، 

 اگر این جا کسی از صدا استفاده کنه خیلی بهتر جواب میده 

 و اثر صوت بیشتره چون اکثرا با نوشته صحبت می کنند.

 

راسر پر از محبته فقط اون وسطش مثال مادر برای فرزندش یک نامه می نویسد و می گذارد الی کتابش، این نامه س

 هم یک نکته در مورد نماز، دروغ و یا حجاب مطرح شده.

 شیوه مستقیمم: سی و چهارشیوه 

 مستقیم می رویم سمت فرد و بعد از سالم علیک به او تذکر می دهیم

 یا پیشنهاد می دهیم که اگر فالن کار را بکنید بهتر است 

 

 این روش معموال  خوب جواب می دهد 

 چون فرد مقابل در شما شجاعت را می بیند که مستقیم اومدید و دارید بهش می گویید. 
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 همچنین در شما قاطعیت همراه با ادب را می بیند.

 

 شیوه اعالمم: سی و پنجشیوه 

 مثل اذان گفتن

در جاهایی که گناهکارها زیاد هستند  استفاده کرد.میشه از روش اعالم 

 ب قرار نمی دهیم شخص خاصی را مخاط

 کنیم.د اعالم می یک مطلبی رو بلند بلن و شروع می کنیم

 یا یک نکته و حدیثی رو بلند می گوییم.

 

 شیوه ترک مجلسم: سی و شششیوه 

 اگر آدم می بیند که نمی تواند گناه را از یک مجلسی حذف کند 

 هد این هست که مجلس را ترک کند. دیگه حداقل کاری که می تواند انجام

 مجلس و گناه رو از مجلس بیرون کند. بتونه بمونه در اوناما بهتر این هست که 

 

 شیوه ترک و جدایی)یا عدم حضور(م: سی و هفتشیوه 

 خیلی ها سوال می کنند و می گویند که ما یک فامیلی داریم که این ها گناهکار هستند، 

 قطع کنیم؟چیکار کنیم؟ صله رحم رو 

 

 اینجا دو حالت هست:

حالت اول این هست که -1 
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 رفت و آمد ما باعث می شود که اون فرد گناهانش کمتر بشه،

 یعنی او از ما اثر می گیرد،
 

 مثال ما میریم خونشون ماهواره رو خاموش می کنند.

 مثال اگر ما این مجلس عروسی رو بریم، به احترام ما گناه نمی کنند.

 ما حجاب هایشان را امشب در مهمانی رعایت می کنند. یا مثال بخاطر

 

 اما اگر ما نرویم ممکن است گناهان بیشتری انجام بشه.

 

 تا گناه را کم کنیم اینجا واجب است که بریم و بیایم

 

 حالت دوم این هست که-2 

 اگر ما بریم یا نریم، باشیم یا نباشیم، به حال این ها فرقی نمی کند.

 

 قائل نیستند.هم این ها گناهشون رو می کنند و اصال شان و حرمتی 

 

 اینجا دیگه نباید رفت

 

 چون نه تنها اون ها اثری نمی گیرند،

 بلکه ممکنه ما و خانواده ما اثر بگیرند. 

 اما صله رحم را نباید قطع کرد
 

 درسته که ما اون مهمانی را نمی رویم

 اما رابطه را هم قطع نمی کنیم، 
 

 با روش های  

 تلفنی، پیامکی، هدیه فرستادنی

 ستیم.احوال هجویای 
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 در این شیوه اگر به این نتیجه رسیدیم که باید نریم و نیایم

 دو تا نکته مهم وجود دارد:
 

 به آن ها بفهمانیم که چرا رفت و آمد نمی کنیم.-1 

 

 بگوییم که علت چیه، 
 

 نرفتیم پیش خودشون فکر نکنند که راهمون دور بوده که
 

 خیلی راحت در تماس تلفنی بهشون بگیم که آره ما دوست داشتیم که بیایم ولی مشکل این بود

 خیلی قاطع ولی مودب و با احترام

 

 نکته دوم این هست که باید محبتمون رو بیشتر ابراز کنیم-2 

 

 مثال اگر تا ماه پیش با این فامیلتون ماهی یک بار تماس تلفنی داشتید

 ماهی دو، سه بار حاال می کنیم
 

 بیشتر هم قربون صدقشون می رویم
 

 

 مثال می گیم: فالنی دلمون خیلی تنگ شده بود براتون، 

 دیشب می خواستیم شام درست کنیم و با بچه ها بیاییم منزلتون، 

 حیف! این ماهوارتون روشنه

 یا دخترتون حجابش رو رعایت نمی کنه،

 وگرنه اینقدر دلمون تنگ شده و دوست داریم...این ها گناهه دیگه، به هر حال حرامه! 

 

 با این گناهش مشکل دارید.بلکه باید او بفهمد که شما با او مشکل ندارید، 

 

 و به محض اینکه این گناه رو قطع کنه، ما آماده برقراری روابط و رفت و آمد هستیم
 

 اون وقت راغب میشه که اون گناه رو قطع کند.
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 عضویت شیوهم: سی و هشتشیوه 

 د عضو کنیم.کانون های فرهنگی مساجافراد را بیاوریم در بسیج، در مسجد، در 

 گاهی می بینید به یک کسی یک کارت ساده عضویت در مجمع بسیجی و مذهبی می دهند

 و اون دیگه خودش رو بسیجی می پندارد

 و میگه من به این مسجد تعلق دارم و من نباید فالن کارو بکنم.

 

می بینید جایی چندتا بچه دارن بازی می کنن، صداشون کنید، چندتا شکالت بهشون بدید و ازشون مثال اگر 

 بپرسید: شما بچه های کدوم مسجد هستید؟

 اونا هم یکم فکر میکنند، حاال یا واقعا یا همین طوری یه اسمی پیدا می کنند 

 و مثال میگن ما بچه های مسجد امام زمانیم

 هلل، پس بچه های مسجد امام زمان هستید، موفق باشید!ما هم می گیم: بارک ا

 میشه عضویت!همین 

 

 شیوه یاد مرگهم: سی و نشیوه 

 بهترین ابزار و وسیله برای نهی از منکر، یاد مبدا و معاد است

 مثال: خانم شما شب اول قبر ندارید؟

 

 شیوه پرسشی: چهلم شیوه

 می کند.پرسیدن و سوال کردن خیلی اثرگذار هست و معجزه 

 پرسیدن باعث می شود که یک پردازشی در ذهن انجام بشه
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 و اون فرد خودش جواب خودش را بدهد. 

 خیلی فرق می کند با این که ما خودمون جواب را به عنوان خوراک به اون فرد بدهیم.این 

 

 واقعا چرا تو از چادر استفاده نمی کنی؟مثال، 

 کنند؟ علتش چیه؟ بنظرت چرا چادری ها از چادر استفاده می

 بنظرت واقعا کسی که نماز نمی خونه با کسی که می خونه پیش خدا فرقی ندارند؟

 به این فکر کردی که اگر مسجد نماز بخونی با اینکه تو خونه نماز بخونی چقدر فرق داره؟

 

 شیوه ایجاد موج شیوه چهل و یکم:

 با ابزار های مختلف، افکار عمومی رو آگاه کنیم 

 و حساسیت یک موضوع رو باال ببریم 

 و همه را با خودمون هم سو کنیم تا اثر نهی از منکر ما بیشتر شود

 

 شیوه رسانه ای کردن شیوه چهل و دوم:

 انتشار رسانه ای، اینترنتی و حتی پخش در اخبار

 گاهی اوقات الزم است که نهی از منکر در یک همچین سطحی انجام بشود.

 مسئولین و مردم بیدار بشوند.باعث میشه 
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 شیوه طومار نوشتن شیوه چهل و سوم:

 اوال که باید امضاهای طومار با اسم و شماره تماس باشند

 ثانیا باید در طومار یک سری مالحظات در نظر گرفته شود:

 الف( تیتر مناسب داشته باشد.

 مثال:آتش بدحجابی، خانواده شما را هم خواهد سوزاند.

 باشد "مناسب"و  "گویا"ب(متن طومار باید 

 باشد "کوتاه"ج( طومار باید 

 باشد، البته تهدید محترمانه و قانونی: "تهدید"د( در طومار باید 

 مثال، آقای مسئول اگر این کار را ترتیب اثر دادی، جلوی این اختالس رو گرفتی پیگیری کردی که هیچی

 وگرنه ما به مسئول مافوقت گزارش خواهیم داد 

 ه( در طومار باید حتما به اون مسئول راهکار داده شود

 مثال: ضمنا پیشنهاد می گردد، این کار ها انجام شود، ما هم به شما کمک می کنیم.

 

 رونوشت طومار را هم اگر الزم است برای چندنفر دیگر بفرستیم.

 

 شیوه بذل مال و بذل جان شیوه چهل و چهارم:

 مثال، از یک قمار فروش پرسیدند: اگر چقدر سرمایه داشته باشی میری سراغ یک کار بهتر؟ در مورد بذل مال 

 گفت مثال فالن مبلغ
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 ده نفر دور هم جمع شدند و هر کدام یک مقداری پول گذاشتند وسط و این پول رو بردند و دادند به اون آقا 

 و یک شغلی هم بهش پیشنهاد دادند 

 محترمی شد.حالل و این آقای قمار فروش، حرام فروش و حرام خور، توبه کرد و دارای یک شغل 

 

 در تحریرالوسیله حضرت امام آمده است که:

 اگر بذل مال قابل توجهی اثر دارد، بذل مال واجب است.

 اگر بذل جان اثر دارد، بذل جان واجب است.

 

 م کرد.ارا علی ابن ابی طالب انجام داد و بذل جانش را هم که در بستر رسول خفت و امر را بر همه تمبذل مالش 

  

 

 

 برگرفته از بیانات استاد علی تقوی )مدرس برجسته حوزه و دانشگاه(

 کاری از مرکز تخصصی آموزش و احیای واجب فراموش شده

  www.Aamerin.ir                            سایت آمرین:

 :در پیام رسان های داخلیکانال 

   
                                               @aamerin_ir         

               aamerin_ir صفحه اینستاگرام:

                   aamerin کانال آپارات: 
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