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 بسم الّل 
ّ

  ارّ
ّ

 حیمحمن ارّ

  افیل نوشتاری دوره آموزش عمومی امر هب معروف و نهی از منکّ

" انسان مصلح"  استاد علی تقوی

 نقلی: ضرورت دومجلسه 
 

 (104عمران،)آل   الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمََّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ

 

 در اين جلسه ان شاءاهلل عزيزان بنا داريم امر به معروف رو از نگاه دين بررسی کنيم

 از پنجره ی آيات، روايات، کالم بزرگان و مراجع معظم تقليد،

 خصوصاً امام راحل و مقام معظم رهبری  

 ده اند.و بعد هم از نگاه عُلمای اَعالم دين و علمای مشهوری که تو اين عرصه کار کر

 

 البته آيات در باب امر به معروف و نهی از منكر بسياره، ما به ذکر چند نمونه بَسَنده می کنيم. 

 

آيه مربوط به بحث امر به  120روايات هم همينطور، شما مستحضر هستيد در قرآن کريم  بيش از 

 معروف و نهی از منكر هست.

 بعضی آيات مستقيماً با الفاظ امر به معروف و نهی از منكر آمده *
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 مثل آياتی که اآلن چندتاشو خدمتتون هديه خواهيم کرد

 بعضی آيات با الفاظ ديگری غير صراحت تاکيد به امر به معروف می کنن*

 ؛ بِالْحَقَِّ  وَتَوَاصَوْا :مثالً می فرمايد 

  الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِكْمَةِ رَبَِّكَ سَبِيلِ  إِلى ادْعُ :می فرمايد

 و امثال اين ها

 

 آيه در قرآن کريم 120مجموعاً بيش از 

 

 چندتا از اين آيات را خوب است که با هم يك بررسی ای بكنيم

 هست، سوره مبارکه حج 41آيه *از جمله 

 در ويژگی کسانی که خدا اون ها رو نُصرت می کنه می فرمايد که:  

 وَلِلََّهِ  الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا الزََّکَاةَ وَآتَوُا الصََّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِی مَكََّنََّاهُمْ إِنْ الََّذِينَ

 الْأُمُورِ عَاقِبَةُ

 اين آيه در تبيين آيه ی قبل از خودش هست که خداوند می فرمايد:

  يَنْصُرُهُ مَنْ اللََّهُ وَلَيَنْصُرَنََّ

 ميده، شرط ميگذاره،و برای کسانی که خدا وعده نصرت 

 :ميگه اگر اين چهار تا کار رو انجام داديد منِ خدا نُصرتتون خواهم کرد 

 ، امر به معروف و نهی از منكرقامه ی صاله، ايتای زکاتاِ 
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 همه بايد اين چهار وظيفه رو انجام بدن

 ی اسالميست اين ها چهار شرطِ تحقق و بقای جامعه

 

 در واقع به تعبير رهبر معظم انقالب، اين ها ستون و چهار پايه ی برقراری حكومت اسالمی هست

 اگر خدايی نكرده دو تا از اين ها برقرار باشه اما دوتای ديگشون برقرار نباشه، 

 چهارپايه روی دو پايه دوام نخواهد آورد 

 محكوم به سقوط و فنا خواهد بود و خدايی نكرده نظام اسالمی ما 

 

 مَثَل در اين آيات بسياره ما می خوايم يكی، دو نكته از هر آيه تبرکاً عرض کنيم خدمت شما

 

 در صفات مومنين هست: سوره مبارکه توبه 11آيه *

الی آخر قوله  ... الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ  بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ

 تعالی

 در اين آيه خدای متعال شش صفت از صفات رو که مختص مومنين هست 

 و مومنين حتماً بايد اون ها رو داشته باشند اسم می بره،

 از جمله ی اين ها دوتاش امر به معروف و نهی از منكره 

 :مراجع معظم تقليد می فرمايند که ،طبق اين آيه و آيات مشابه

 کسی اگر امر به معروف و نهی از منكر نكند، اين از دايره ی ايمان خارج شده 
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 يعنی ديگه نميشه شما بهش بگيد مومن، اين ديگه مومن نيست 

 پس حواسمون باشه از جمله شرايط کسی که بشه بهش گفت مومن اين است که 

 حتماً امر به معروف و نهی از منكر رو انجام بدهد 

 باز بحث در اين آيه هم بيشتر از اين هست، ما به همين مقدار بسنده می کنيم

 

 رو داريم: از سوره مبارکه آل عمران 110آيه *

الی آخر قوله  ...   بِاللََّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنََّاسِ أُخْرِجَتْ أُمََّةٍ خَيْرَ کُنْتُمْ

 تعالی

  :از جمله نكات برجسته ای که در اين آيه هست اين است که

 بودن اسالم رو، مسلمان ها رو، اُمَّتو برترين  اُمَّتخداوند متعال ويژگی بهترين 

 امر به معروف و نهی از منكر بر می شمره 

 يعنی می فرمايد:

 هستيد که به نفع مردم قيام کرديد، اُمَّتشما بهترين  

 که خلق شديد،  اُمَّتیبهترين  

 که از دل تاريخ بيرون آمديد شما هستيد ای مسلمون ها، اُمَّتیبهترين 

 چرا؟ 

 چون امر به معروف و نهی از منكر می کنيد. 
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 لذا اگر امر به معروف و نهی از منكر نكرديم،  

  اُمَّتيم!اين رو داشته باشيم که ما برترين ما نبايد ادعای 

 اسالم،  اُمَّتِبودنِ  اُمَّتنه، برترين 

 م،اسالم برای ديگر اُمَ اُمَّتلگوساز بودن اُ

 كنه بامر به معروف و نهی از منكر  اُمَّتدر صورتيست که اين  

 و دائم به فكر مراقبه ی از خودش باشه.

 

 می فرمايد: سوره مائده 17و  17آيه *

 وَکَانُوا عَصَوْا بِمَا ذَلِكَ  مَرْيَمَ ابْنِ وَعِيسَى دَاوُودَ لِسَانِ عَلَى إِسْرَائِيلَ بَنِی مِنْ کَفَرُوا الََّذِينَ لُعِنَ

 (17يَفْعَلُونَ) کَانُوا مَا لَبِئْسَ فَعَلُوهُ مُنْكَرٍ عَنْ يَتَنَاهَوْنَ لَا کَانُوا (17يَعْتَدُونَ)

 های قبل از شما  هم بر خيلی شون واجب بوده  اُمَّتامر به معروف و نهی از منكر بر 

 و اون ها هم بخاطر تَرکِش مورد مذمَّت قرار گرفتن؛

 وای بحال ما اگر که ما هم خدايی نكرده اين دو واجب رو ترک کنيم، 

 مذمت قرار خواهيم گرفتولی ؟مورد انتظار از ما بيشتر از اون هاست، لذا قطعاً به طريق اُ 

 باز مطلب در اين آيه بسياره

 

 

 :سوره اعراف 161آيه 

 وقتی عذاب خدا بخواد نازل بشهبسيار آيه زيبايی هست؛  
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 (بخاطرِ اشاعه ی فساد و فحشا در جامعه)

 ستثنا می کنهيك گروه رو خدای متعال از اين عذاب نجات ميده و اِ 

 کَانُوا بِمَا بَئِيسٍ بِعَذَابٍ ظَلَمُوا الََّذِينَ وَأَخَذْنَا السَُّوءِ عَنِ يَنْهَوْنَ الََّذِينَ أَنْجَيْنَا بِهِ ذُکَِّرُوا مَا نَسُوا فَلَمََّا

 (161يَفْسُقُونَ)اعراف،

:لذا خدای متعال می فرمايد  

ما فقط يك دسته رو از عذاب هايی که فراگير ميشه در جامعه بخاطر فساد و فحشای زياد،   

يك دسته رو نجات می ديم و استثنا می کنيم،   

نمی ذاريم اون عذاب ها هرچقدر هم که زياد بشه به اين ها آسيب بزنه،اون ها کيا هستن؟   

بدی می کردن،نهی از منكر می کردنالسَُّوءِ، نهی از  عَنِ يَنْهَوْنَ اون ها کسانی هستن که الََّذِينَ   

بقيه بال استثنا عذاب می شن، چه گنه کاران، چه مومنان،   

نيكوکارانی که بی تفاوتِ نسبت به گناه ديگران بودن.   

 

 در قرآن کريم آيات بی شماری هست

عرض کردم درباره امر به معروف ما همين مقدار بَسَنده می کنيم   

اما بريم سراغ روايات درباره امر به معروف و نهی از منكر   

حديث و روايت درباره امر به معروف داريم  700بيش از ما در منابع روايی مون بزرگواران،   

کنم چندتا از مُهِماش رو خدمتتون عرض می  
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 *يك جمله کوتاهی از حديث امام باقر عليه السالم، که البته حديث طوالنيست

حضرت می فرمايد:   

 يا الفـَرائِضُ تـُقامُ بِهـا عـَظيمَةٌ فَريَضَةٌ الْمُنكَرِ عَنِ النَّهْىَ وَ بِالمَعْرُوفِ األمرَ اِنَّ

الفـَرائِضُ تـُقامُ بِهـما  

 امر به معروف و نهی از منكر دو تا از واجبات بزرگ خدا هستن،

 که با اون ها بقيه ی واجبات اقامه ميشه 

 يعنی اگه شما تونستيد اين دو تا واجب رو زنده کنيد 

 ،اُمَّتیدر جامعه، در محله، در فاميل، در اداره، در دانشگاه، در يك گروهی، در يك 

 همه ی خوبی ها کم کم بين اون ها زنده ميشه، 

 همه ی بدی ها کم کم بين اون ها زمين گير ميشه 

 احترام به پدر و مادر زياد ميشه*

 ازدواج ها آسان ميشه*

 اقتصادشون مُقاوم ميشه*

 وقت ميشهنمازا اول *

 حجابا درست ميشه کم کم*

 همه ی خوبی ها بين اين ها زنده ميشه

 و همه ی بدی ها، دروغ، غيبت، تُهمَت، اينا همه زمين گير ميشه.
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 می فرمايد: پيامبر مُكَرَّم اسالمباز در روايت ديگر داريم از *

 له لَهُ يا ال زَبر الدينَ الَّذى الْضَعيفَ الْمُؤْمِنَ لَيُبْغِضُ عَزَّوَجَلََّ  اللَّه اِنَ  ،)به علل اختالف نُسَخ(

 خدای متعال بيزار است، متنفر است، از مومن ضعيفی که دين ندارد؛ 

 سوال شد: مگر داريم يا رسول اهلل! مومن ضعيف بی دين! 

 مومن مگه بی دين ميشه؟ يعنی چی؟ کيه اون؟

.المُنْكَرِ عَنِ اليَنْهى اَلَّذى  حضرت فرمودند:

  مومن ضعيف بی دين اون کسیِ که امر به معروف و نهی از منكر نمی کنه 

 بی دين است کسی که نهی از منكر نكنه عزيزان

 

  :باز در روايات ديگر داريم، به عنوان مثال عرض می کنم

 ، هو اساسُ االسالم؛امر به معروف و نهی از منكر، اساسُ االسالم استمی فرمايد 

 به عنوان اساس، شالوده و پِی و فونداسيونِ اسالم مطرح کردن  

 

 :گاهی من عرض کردم شايد تكراری باشه برای شما اين مثال رو ***

 يمه در نظر بگيريد شما بزرگوارانيه خ

 از اين خيمه های عاشورايی، از اين خيمه های مخروطی شكل 

 عمودِ دين است؛ اَرکان مختلفی داره، يك ستون وسط اين خيمه داره،
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 اين خيمه خيمه ی اسالم باشه، عمودش چيه؟ نمازه 

 که اگر قبول بشه، همه ی عبادات قبول ميشن؛ اگر رَد بشه، همه عبادات رَد ميشن

 يعنی اگر اين عمود وسطيه خيمه کشيده بشه و شكسته بشه، خيمه همه اش به زمين می افته، 

 خيمه رو نگه داشتن محكم باشن، نه می افته خيمه به زمينولو اينكه بقيه ستون های کناری که اين 

 اما اين ستون های کناری هر کدوم يكی از واجبات و مستحبات هستند،

 فرض بفرماييد روزه هست، جهاد هست، احترام به بزرگتر هست، خيلی مصاديق ديگه  

 اسالم چيه؟اما جايگاه امر به معروف و نهی از منكر در حفظ و صيانت از اين خيمه ی 

 که حتی نماز هم به او وابسته است 

 زمين، شالوده، پِی، فونداسيونی که، در واقع اساسی که کل اين خيمه،، هو اساسُ االسالم

 حتی نماز با تمام اهميتش روی اين بنا شده  

 و لذا اگر امر به معروف و نهی از منكر رو زنده نكنيم، نمازخونامونم بی نماز ميشن کم کم

 امر به معروف و نهی از منكر رو زنده کنيم بی نمازهامونم کم کم نماز خون ميشناگه 

 البته زمان می بره، وقت می بره، انرژی می بره

 نبايد توقع داشته باشيم با دو تا تذکر همه چی درست بشه، نه

 

 اسالم است هو اساسُ االسالم، امر به معروف اساس اسالم است، شالوده و پِی و فونداسيونِ ،مُنتَها
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 :باز در روايات ديگه داريم

 می داند، می فرمايد: باالترينِ اعمالِ بندگان امر به معروف رو  امير المومنين *

 الْخَلْقِ اَعْمالِ اَفْضَلُ بِـالْمَعْـرُوفِ اَالَْمْـرُ

 .، امر به معروف و نهی از منكر هستبرترين عملِ مخلوقات خدا، برترين عملِ بندگان خدا

 

 فرمودند: پيامبر گرامی اسالميا حديث ديگری که *

 ثُمَّ أَشْـرارُکُـمْ عَلَـيْكُمْ فَيُـوَلَّى)لَيُسَلِّطَناکم(اگر امر به معروف و نهی از منكر رو ترک کنيد،  

لَكُمْ )يا فيدعوا خيارکم فاليستجاب لكم؟( يُستَجابُ فَال تَدْعُونَ 

 منكر رو ترک کنيدمی فرمايد اگر امر به معروف و نهی از 

 قطعاً زِمام امور شما به دست اَشرار می افته، 

چون کم کم گفتيم گناه عادی ميشه، ارزش ميشه اون وقت کسايی رویِ کار ميان که اشرار هستن،  

 بدها، فاسد ها، وابسته ها

 اون وقت چی ميشه؟ 

 حم نخواهند کرداين ها بر شما مسلط ميشن، ديگه به شما رَ

 هِی ميريد دعا می کنيد خدايا اشتباه کردم، غلط کرديم، تو رو خدا اين ظالما رو از سر ما بردار 

 اين حاکم دست نشانده ی انگليس، اين بهايی، اين وهابی، اين سلطنت طلب، اين پست فطرت رو  

 از سر ما بردار، اين چه حاکميه!
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المی بهتر بود با همه ی ضعف و قوت همون جمهوریِ اسالمی بهتر بود، همون نظام حكومت اس 

 هاش، اونو به ما برگردون

لَكُمْ يُستَجابُ فَال آخر حديث می فرمايد: 

  ديگه هم اون وقت دعاتون مستجاب نميشه 

 

 امر به معروف و نهی از منكر در روايات ما يك همچين جايگاهی داره

 ديگه شما بقيه روايات رو بريد در اين باب خودتون بخونيد 

 

 عزيزان، امر به معروف در اسالم جزو واجبات فوری در دين است*

 نميشه اون رو بدون عذر مُوَجَّه به تاخير انداخت

 وقتی گناه رويت شد، بدون فاصله، بدون فوت وقت، انسان بايد تذکر بده

 (با وجود شرايط و حفظ مراتب)

 

 امر به معروف و نهی از منكر جزو ضروريات دين است*

 دين اسالم استجزو فروع 

 !واجبيست که اگر ترک شد، قضاشو نميشه بجا آورد

 !قابل جبران نيست، قضا نداره
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 ما بايد حواسمون باشه هدف قيام امام حسين عليه السالم ***

 ***چيزی جز امر به معروف و نهی از منكر نبود

 

 اونچه که خودِ اين بزرگوار در وصيت نامه ی تاريخی شون نوشتن 

 بخونيد وصيت نامه ی امام حسين رو 

 ظالماً ال و مفسداً ال و بَطِراً ال و أشراً أخرج لم أنَّى:  معروف بالحنفيه محمد أخيه الى

 من برای ظلم و فساد و تفريح و سرگرمی قيام نكردم

 برا چی پس قيام کردی قربونت برم؟

 جَدَّم اُمَّتقيام کردم برای اصالح 

 عليهم السالم طالب أبى بن على أبى و جدّى بسيرة أسير و المنكر عن أنهى و بالمعرفو آمر أن أريد 

 قيام کردم برای امر به معروف و نهی از منكر

 

 عزاداری ای که بعدش شما از مجلس عزا ميای بيرون، گناه ببينی و تذکر ندی؛

 اين عزاداری نمی تونم بگم مُفت نمی ارزه ولی خيلی کم ارزشه 

نی، حرم امام امام حسين، گريه  بكنی، زيارت عاشورا بخونی، تو سر و سينه بزقيمه بخوری برای 

 حسين بری زيارت کنی

طريقموضوعيت است! ها  ندارد، اين همه اين ها کارای خوبه ولی اين ها  

وسيله است! اين ها  
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واجبی هدف که حضرت بهش امر کرد اين است که اون  

 گذشتن از عزيزان خودش،با سيره ی خودش، با بذل جان خودش با 

حيا کنيماِانجام بديم ، اون رو  

 لذا حواسمون باشه يادمون نره

 بزرگترين درس عاشورا اهميت امر به معروف و نهی از منكره

 

اجازه بديد که بخشی از بيانات مقام معظم رهبری، امام راحل عظيم الشان و مراجع معظم تقليد، 

 نگاه کوتاهی داشته باشيماساتيد امر به معروف رو با هم يه 

در جمالت امام راحل امر به معروف و نهی از منكر خيلی تاکيد شده و بسيار مو شكافی شده روش، 

 می فرمايند: حضرت اماماما دو سه تا از جمالت مهمه حضرت امام، يكی از ساده ترين هاش اينه، 

 اشداين مَملكت، همه ی آحادش بايد آمر به معروف و ناهی از منكر ب

 ببينيد بنيان گذار انقالب همچين توقعی داره از من و شما

 اآلن آيا من و شما هممون آمر به معروف و ناهی از منكر هستيم؟

ی آحادش آمر به معروف و ناهی از  ميليون جمعيت داره ايران اسالمی، همه 70اين مملكت، 

 منكر هستند؟ چقدر فاصله داريم تا اونجا؟

به معروف و نهی از منكر دو اصليست در اسالم که می خواهد همه چيز را  امام می فرمايند امر

 اِصالح کند

 همون هدف امام حسين عليه السالم
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الح حرکت خود به خود به سمتِ اِصالح و صَالح و فَ ،وقتی همه امر به معروف و نهی از منكر کنند

 خواهيم کرد

ميگن آقا فقط روحانيت بايد تذکر بده، يك جمله ديگه امام دارند، آخه بعضی اعتراض ميكنند 

 !علما بايد تذکر بدن، نه

امام خمينی رضوان اهلل عليه می فرمايند که: امر به معروف اختصاصِ به روحانيت ندارد، همه  

 بايد امر به معروف و نهی از منكر کنند، وظيفه همه است.

 

 بسيار شده در بيانات مقام معظم رهبری وقتی نگاه می کنيم، باز تاکيدات

 ، اينو حتماً شما شنيديد"واجب فراموش شده"از جمله، يك عبارتی داريم ما به نام 

 واجب فراموش شده که بيانات مقام معظم رهبريست، خودش يه عبارت تامل برانگيزيه

 واجب مگه فراموش ميشه؟

 معظمٌ له فرمودند:

 به ياد ملت ايران بياورم، من می خواهم اين واجب فراموش شده ی اسالم را به ياد شما و

 امر به معروف و نهی از منكر 

 خيلی عجيبه ها! 

 در جامعه ی اسالمی فراموش بشه "واجب"نه يه مستحب، يك  "واجب"ببينيد، يك 

من نمی دونم اين مردم مسلمون بايد برن سرشونو به ديوار بكوبن که واجب در جامعشون فراموش 

 شده باشه.
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 قالب داريمباز در بيانات رهبر ان

 می فرمايند: امر به معروف و نهی از منكر هم مثل نماز واجب است 

 امر به معروف و نهی از منكر هم مثلِ مسئله ی نمازه، ياد گرفتنيه

 بايد بريد ياد بگيريد

 همونجوری که نمازو واجب می دونن بايد امر به معروفم واجب بدوننمردم 

 تون، دوست و آشناهاتون، رُفقاتون، خدا وکيلی مردم دور و برِ شما، فاميال

 ببينيد چقدرشون اينطوری ان؟

 !م واجب می دونن ديگهرَهمونطور که نماز رو واجب می دونن، روزَ 

 بايد امر به معروف، نهی از منكر،همونطور 

 تذکر به گناهكار با شيوه های مختلف رو واجب بدونن و تكليف بدونن و انجام بدن.

 

 ای دارند، می فرمايند که: رهبر انقالب جمله 

 نهی از منكر کنيد، اين واجب است، اين وظيفه ی شرعی شماست،

 امروز وظيفه ی انقالبی و سياسی شما هم هست. 

 ببينيد، نه فقط وظيفه ی شرعيمونه، بلكه امروز دشمن داره هَجمه های فرهنگی می کنه به مملكت 

 و انقالبی و سياسی ما ميشه،ما، به ايران اسالمی ما، امروز وظيفه ی شرعی 

 امر به معروف و نهی از منكر 
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 در بيانات رهبر انقالب داريم:در روايات داريم، 

 امر به معروف و نهی از منكر از همه ی عبادات، حتی از جهاد باالتره 

 

 رو بخونيد، مبسوط است، ما اشاره نكرديم: نهج البالغه 414کالم 

امر به معروف و نهی از منكر، مانند يك قطره آبِ دهان است در تمام اعمالِ خوب در مقايسه با 

 مقايسه با يك اُقيانوس، يك دريای عميق

 

 لذا حضرت آقا می فرمايند: 

 امر به معروف در مقياس وسيع و عموميش از جهاد هم حتی باالتر و ارزشمندتر هست.

 

 باز تعبيری ايشون دارند، می فرمايند که:

 بقایِ حاکميتِ اَخيار، با امر به معروف و نهی از منكره قوامِ حكومت اسالمی،

 يعنی اگر امر به معروف و نهی از منكر نكنی، حكومتِ اسالمی باقی نخواهد ماند، 

 حاکميت اَخيار باقی نخواهد ماند.

 

مراجع بزرگوار تقليد، برخی از علما، اساتيد اخالق، درباره امر به معروف جمالت بسيار ناب و 

 ای دارند، چهار پنج تاشونو گزيده يادداشت کردم خدمتتون عرض کنمشنيدنی 

 رحمه اهلل عليه  حاج آقا مجتبی تهرانیمرحوم آيت اهلل العظمی 
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 جمله ی دِليه خيلی قشنگی داشتن، يه تلنگر جِديست به ما، ايشون می فرمودند: يك

 مسلمون باشيما!اگر امر به معروف و نهی از منكر نبود، معلوم نبود ما اآلن 

 اگه اآلن من و شما مسلمونيم، نماز می خونيم و چه می کنيم بخاطر اينه که  

 ر کردن، اسالم اومده به ما رسيدهقبلی ها امر به معروف و نهی از منك

 حاال اگه ما امر به معروف و نهی از منكر نكنيم چه اتفاقی می افته؟  

 رسه، لذا مسلمون ها هم کمتر خواهند شد، طبيعيست! اسالم به بعديا نمی رسه يا بخش هاييش نمی

 

 رحمه اهلل عليه يه جمله قشنگی دارند، می فرمايند: آيت اهلل مطهریيا شهيد بزرگوار 

 امر به معروف، علت مُبقِيِّه؟ ی اسالم است، 

 همون بقای حاکميت اخيار

 می مانديعنی اگر امر به معروف و نهی از منكر بود، انجام شد، اسالم باقی 

 اگر امر به معروف و نهی از منكر نبود، اين علت مُبقِيِّه رو بگيريد،

 اسالمی به سمت نابودی خواهد رفت اُمَّتقطعاً اسالم، حكومت اسالمی، جامعه ی اسالمی،  

 و ما به اون تَمَدُّنِ عظيم اسالمی نخواهيم رسيد يا ديرتر خواهيم رسيد 

 

 ، در رابطه با بحث خودسازی، می فرمايند:آيت اهلل جاودانباز داريم در بيانات بزرگان، حضرت 

 )حاال شبيه به فرمايششونه، عين کالمشون خاطرم نيست(

 يك رياضت هايی که يك مُرتاض ميكشه، سختی هايی که ميكشه، 
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 عبادت ها و سلوک هايی که انجام ميده،  

 هيچ کدومش به پای امر به معروف و نهی از منكر نميرسه! 

 امر به معروف و نهی از منكر برای خودسازی يك رياضتِ شرعيه ی بزرگ است،

 مبارزه با نفسِ ديگه، دلت نمی خواد تذکر بدی 

 و حاال بسيار برکات داره برای خودسازی که در اين مختصر نمی گُنجه

 

 مثال قشنگی ميزدن اهلل حائری شيرازیآيت يا استاد بزرگوار حضرت 

 چندی پيش شنيدم که می فرمودند: 

 من از خيلی از جوون های مومن و نماز شب خون و بسيجی،اين ها، می پرسم که 

 آقا شما دوست داريد در جنگ سخت بلند شيد بريد با فالن جبهه کفر بجنگيد،

 اونجا به فيض شهادت نائل بشيد 

 يا دوست داريد منكراتی که در شهر و خيابان و اطراف خودتون می بينيد تذکر لسانی بديد،  

 ؟امر به معروف و نهی از منكر کنيد

 و بعد ايشون با ابراز تاسف می فرمودند که: 

متاسفانه اکثر اين جوون های مومن به من ميگن که ما آرزو داريم بريم در جبهه ی نبرد حق عليه  

 جا شهيد بشيم،باطل اون

يعنی او رو خيلی مقدس تر و مهم تر می دانند از امر به معروف و نهی از منكر در جمع آشنايان و  

 دوستان و باالخره همشهريان و اين ها 

و ايشون تاسف می خوردن آيت اهلل حائری شيرازی که چرا يه همچين نگاهی هست که در واقع 

 هجوره؛امر به معروف و نهی از منكر اينقدر مَ
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، منكر جايگاه او نيستيم، ولی البته اون شهادت، فيض کامل هست، باالخره نبرد حق عليه باطلِ 

 ايشون می گفتن اين معلومه که 

 مردم جايگاه امر به معروف و نهی از منكر رو متاسفانه درست درک نكردند.

 

 حاج آقای دهقانیيا باز نكته ديگری که در قالب يك مثال استاد بزرگوار حضرت حجه االسالم 

 :مطرح می کنن، احتماالً شنيده باشيد مثال گربه رو

 ميگن يك شخصی بوده يك گربه خانگی ای داشته 

ه به يه مقدار گوشت های خورده مانده ميگرفت گاهی وقت ها از قصابی محلشون برای اين گربه هه 

 اين گربه ميداده؛ 

 منكری رو از قصاب محل مشاهده ميكنه،

 ره به اون قصابه تذکر بده،قبل از اينكه بِ 

 قطعِ طمع و قطعِ اُميد ميكنه از آنچه که در دست اوست،  

 ره اين گربه هه رو به يه جای دوری ميبره يا مثالً به کس ديگه ای می سپاره،ميبَ

 وقتی ميره به اون قصاب محل تذکر ميده، امر به معروف و نهی از منكر ميكنه،  

 قصابه هم باالخره با يه حالتی در مياد ميگه که بله بارک اهلل شما تذکر ميدی ها، 

 باالخره گذر پوست به دباغ خونه می افته ديگه،

 حاال بعد پس فردا ميای ميگی برای گربه ی ما يه خورده آشغال گوشت و اينا بده، 

 اينم ميگه که نه من اول طمعم رو از تو قطع کردم، 

 اول گربه رو بردم جايی ديگه سپردم، گذاشتم مثالً جای دور و بعد اومدم دارم به تو تذکر ميدم. 
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 ه معروف و نهی از منكرهامون امر ب لذا حواسمون باشه گاهی وقت ها يك مانعِ

 اين هست که اميد داريم به آنچه در دست ديگران است

 نه، ما بايد تذکرمون رو بديم،

 ميدمونم قطع کنيم که به فرض اينكه اين آقا ديگه اين آشنايی ای که با من داشت اُ 

 مثالً می خواست منو معرفی کنه به فالن شخص 

 فالن وام رو برای من بگيره يا هرچی؛يا فالن کار رو انجام بده يا 

 اين ديگه انجام نميده 

 مون برای امر به معروف و نهی از منكر بيشتر بشهاُمَّتقطع طمع کنيم تا جرات و شه 

 امر به معروف رو در اين بخش از منظر دين ديديم، از پنجره ی دين ديديم،

 !اما نَمی گفتيم از يَمی 

 خدا ان شاءاهلل همه ی ما رو آمر به معروف و ناهی از منكر 

 و اِحياگر اين دو فريضه ی بزرگ قرار بده

 به برکت صلوات بر محمَّد و آل محمَّد

 

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

 کاری از مرکز تخصصی آموزش و احيای واجب فراموش شده
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