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 درس اول
 

 مقدمه 

دین اسالم درعین واضح وآشکاربودن  بحث وبررسی درمورد نماز در 
 موضوعاست.همانطوریکه درقرآن آمده است  املوقابل ت،ازموضوعات عمیق 

تسبیح وتنزیه خداوند متعال وخالق هستی فقط مربوط به انسانها نیست بلکه این 
موضوع مربوط به کلیه مخلوقات اعم ازفرشتگان،موجودات زنده وغیرزنده نیز 

 ...)-13سوره رعد،آیه -79بیا،آیه سوره ان-1میشود.(سوره جمعه،آیه 

زمانی که خودش را می شناسد  از بالفطره خداپرست وخداگرا آفریده شده وانسان 
فقط شکل . ابراز عبادت نسبت به معبود خود قدم بر می دارد درراستاي شناخت و

راستاي تعالیم پیامبران باشد،درمسیر  مصداق این عبادت درصورتی که در و
ندولی درهرحال درست قرار خواهد گرفت وگرنه درجهات دیگر سوق پیدا می ک

 ذات مسئله همان روحیه پرستش درانسانها تجلی خواهدیافت. درروح و

نماز که مصداق واقعی عبادت وبندگی به درگاه خداوند متعال است اگر با رعایت 
تمامی جوانب امر صورت گیرد می تواند درپرورش روح وجسم بشري اثر عمیق 

عی که همان هدف خلقت است انسان را درمسیر واق وخارق العاده اي داشته و
بندگی به درگاه خداوندي درتمامی ادیان گذشته وجود  بدهد.نماز وعبادت و قرار

تمامی پیامبران مردم را به این امر سفارش کرده اند.گرچه ممکن است  داشته و
اي که در یک هترین خصیصهب .دادیان مختلف فرق داشته باش شکل نماز در

عبودیت خداي متعال و نفی کفر و «جامعه اسالمی باید وجود داشته باشد 
اي معتقد است که است و یک انسان مؤمن و موحد در چنین جامعه» شرك
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باشد و هم داراي عدالت خداوند، هم صاحب انعام و احسان و رحمت و گذشت می
است و سپاسگزار، هم متقی و و مجازات و غضب و عذاب. لذا هم شاکر 

شکر گزاري از خداوند منّان و سپاس از نعمات  داند که الزمهپرهیزگار. و نیز می
معموالً قدرتمندان از وجود پایانش، عبادت و پرستش او و دوري از گناه است. بی

برند و اگر مردم را وادار به کاري بندگان و زیردستان، براي آسایش خود بهره می
ند، به جهت کسب منافع شخصی است.ولی اگر خداوند بندگانش را به نماز دعوت کنمی
کند؛ نه به خاطر نیاز به نماز بندگان است؛ بلکه منافع و برکاتش تنها متوجه خود می

خواهیم ما از تو روزي نمی«؛ »لَا نَسأَلُک رِزقًا نَّحنُ نَرْزقُک« فرماید: آنان است. لذا می
افزاید؛ بلکه سرمایه نماز چیزي بر عظمت پروردگار نمی» دهیمروزي میبلکه به تو 

 ها و کالس عالی تربیتی بشر است.بزرگی براي تکامل انسان

ـ  56در حقیقت این تعبیر، شبیه همان چیزي است که در سوره (ذاریات آیات 
 ) آمده است: 58                                

                                من جن و «؛
طلبم و خاطر اینکه عبادتم کنند، من از آنها روزي نمیانس را نیافریدم؛ مگر به

همگان است و صاحب قدرت  روزي دهندةخواهم طعامم دهند. خداوند نمی
 ».مستحکم

هاي حکومت محرومان و مستضعفان را، برپایی نماز و قرآن کریم پایه
 داند: پرداختن زکات و امر به معروف و نهی از منکر می

)                     

           ( 1   

                                                 
 بـه  امـر  و دهنـد، مى زکات و دارند،مى برپا را نماز بخشیدیم، قدرت آنها به زمین در گاه هر که کسانى همان - 1
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 :نماز ازمنظرقرآن کریم

درادیان گذشته ،نماز وجود داشته وذکر طبق فرموده خداوند متعال درقرآن کریم 
این طریق دربین مردم رواج داشته است که به چند آیه ازآیات  از ویاد خداوند

 دراین زمینه اشاره می کنیم:قرآن 

 قرآن کریم ازقول حضرت ابراهیم می فرماید:

نزد خانه محترم  زرع، پروردگارا،من یکی ازفرزندانم را دردره هاي بی کشت و
 ).37سوره ابراهیم،آیه’(دونت دادم تانماز را به پا دارتو،سک

پیمان محکم وچون ازبنی اسرائیل «اي دیگرخداوند متعال می فرماید: یا درآیه
گرفتیم که جز خدارا نپرستید وبه پدرومادر،خویشان ویتیمان ومستمندان احسان 

 ) 83(سوره بقره، آیه »کنید وبامردم سخن بگویید ونمازرا به پا دارید.

   می فرماید: 31خداوند متعال درسوره روم،آیه         

             

ذکرکرده که بایستی آن را  را دراین آیه خداوند متعال ازبین همه اوامر فقط نماز
به پا داشت که این مسئله اهمیت وجایگاه نمازرا میرساند وازبین گناهان نیز 
شرك را ذکرفرموده که ازبزرگترین گناهان محسوب میشود.بنابراین ازاین مسئله 

                                                                                                        
 

 »41 هیآ حج سوره«کنندمى منکر از نهى و معروف
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با تقوي،اقامه نماز بوده  که یکی از تفاوتهاي فرد مشرك و برد پیمیتوان 
 می دهد. وازاهمیت موضوع خبر

یا دربخشی ازآیات، نماز درکنارکتاب خدا آورده شده که نشان از جایگاه نماز 

  میباشد.                   ) دربخشی ).29فاطر،آیهسوره

 ازآیات قرآن، فلسفه نماز یادکردن خداوند متعال ذکرشده است.    

     )14سوره طه،آیه.( 

درحقیقت یاد خدابودن مساوي فراموشی غیر خدا میباشد.یا دربخش دیگري 
نماز ازآیات قرآن ،خداوند متعال اثرات نماز را ذکرفرموده که نشان ازجایگاه بلند 

 درکلیه شئونات زندگی بشري میباشد.

                ) محققا نماز  45سوره عنکبوت آیه(
 انسان را ازکارهاي زشت وناپسند باز میدارد.

اي اهل ایمان ازنماز واز ’’یا درسوره اي دیگر خداوند متعال می فرماید:
 ).153سوره بقره،آیه’’(بخواهید وازاین دومنبع نیرو استمداد کنید.صبرکمک 

درهرحال نمازازچنان جایگاهی درقرآن کریم برخوردار است که هم درکوچک 
 ترین سوره (کوثر)وهم دربزرگترین سوره(بقره) ازنمازذکر شده است.

ال  معصیته لَکَانَ یجِـب أَنْ  لَو لَم یتَوعّد اللّه على «فرماید: میالسالم علیه علی حضرت

عذاب نداده بود، بـاز بـر    اگر خدا براي نافرمانی خود وعده  ». شُکْراً لنعمه یعصى
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انسان واجب بود که به پاس شکر گـزاري از نعمـاتش، نافرمـانی و معصـیتش را     
 نکند. 

برسـد و  عبارت از آن نفعی است که از جانب شخصی به شخصی دیگر » نعمت«
غرض از ایصال نفع، فقط احسان به او باشد. به آن کسی که براي احسان نمودن 

و تردیدي نیست ». منعم«گویند و طرف مقابل را می» منعم«کند نفع رسانی می
واقعی، ذات اقدس حق تعالی است، زیرا نفعی کـه بـه انسـان عایـد     » منعم«که 
 شود از دو قسم خارج نیست: می

 فرماید. ه خداوند به انسان مرحمت فرموده و میمنافعی ک -1
رسد و معلوم است که این نعمت نیز منافعی که از جانب مخلوق به انسان می -2

را آفریده و به او قدرت بر انعام داده » منعم«از جانب خداست، زیرا اوست که آن 
متی کـه  هر نع »ما بکم من نعمه فمـن اهللا «است. لذا در قرآن کریم فرموده است: 
 شما بندگان دارید جملگی از خداست. 

 و به همین جهت شکر مخلوق، شکر خالق است. * 
 

بر » منعم حقیقی«خداوند متعال است، شکر آن  ها از ناحیهنعمت پس چون همه
پایان است پس شکر حقیقی او باشد و از آن جایی که نعماتش بیانسان الزم می

 محال و غیر ممکن است. 
فعلی است که ذاتا تعظیم و تکریم منعم را بفهماند، چه آن شکر بـا  » شکر«و اما 

زبان باشد، چه با محبت قلبی و چه با عمل. و تعظیم و تکریم نیـز مراتبـی دارد:   
گاهی به حرکت دادن دست است، گاهی به برخاسـتن، گـاهی بـه خـم شـدن و      

بیـانگر نهایـت خضـوع و     که -گاهی به خاك افتادن. باالترین مرتبه شکر از خدا
عبادت و پرستش آن ذات پاك است و مظهـر اتـم عبـادت     -تعظیم و تذلل باشد

 است. » نماز«
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اگر چه نماز جزء اصول دین نیست، ولی با این حال از آن فروعـی اسـت کـه در    
اي و دیگـر پیـامبران بـه گونـه     علیهم السالمشریعت آدم و ابراهیم و موسی و عیسی 

 . وجود داشته است
نماز، نوبر احکام اسالمی و ساخته شده از وظایف روحانی و جسمانی اسـت. نمـاز   

بخشد، صحیح و داراي روح، قلب پژمرده و مضطرب بشر را طراوت و آرامش می
دارد. نمـاز  دهد و او را از بدیها و آلودگیها باز مینماز روح آدمی را جال و صفا می

 وسیله ارتباط با خداست. 
مل خواهیم فهمید که در این عمل به ظاهر کوچک، چه خصوصـیات  با اندکی تا

بزرگی نهفته است. نماز معجونی ساخته شده و دارویی ترکیب یافته براي شـفاي  
تمامی دردهاي روحی بشر است. نماز یکی از دو اصل اسـت کـه چـرخ سـعادت     

 چرخد. آن می بشري بر پایه
ندگان خاص خدا درآورده و بـه بهشـت   ب نماز قلبی، نمازگزار را سرانجام در زمره

فرمایـد: نمـاز یـاد مـن     کند، چه این که خداوند میمخصوص حق تعالی وارد می
 »لذکري ةاقم الصلو« :است

 
 مفهوم شناسی

 :  در این درس به فراگیري این امور خواهیم پرداخت
  ةاقامه ، صال . بررسی لغوي واژگان:1
 . بررسی تعابیري که مرتبط با نماز هستند.  2
 
   . اقامه1

  معناي اقامه* 
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اشتقاق یافته است که معناي پابر جایی و حضور و توجه » قوم«واژة اقامه از مادة 
دارد، بنابراین به کسی که روي پا ي خود ایستاده و خمود و شکسته قامت نیست 

می گویند.  به انسانی که دست انسان دیگر را می گیرد و او را در کنار » قائم « 
واگر توانست افراد بیشتري را پا بر جا کند  می گویند» قو ام « خود بلند می کند 

می گویند در نهایت به وجودي که داراي قدرت نا متناهی است و توانایی » قیم« 
می گویند که مختص ذات جاللۀ الهی »قیوم«پابر جا کردن تمام هستی را دارد، 

 است. 
»ومالْقَی یالْح وإِالَّ ه ال إِله اللَّه«
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اگر قرائت و خواندن نماز به تنهایی منظورِ نظرِ حضرت پروردگار بود ، آدمـی بـا    
قرار می گرفت و عنوان مصلّی  یک بار خواندن در طول عمر، در زمرة نمازگزاران

و بـر پـایی   » اقامه« ي اطالق می شد، اما مطلوب و خواستۀ حضرت احدیتوبر 
باشد.نماز می
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»  ـمکَنٌ لَهس التَکإِنَّ ص هِملَیلِّ عص بِها و تُزَکِّیهِم و مرُهقَۀً تُطَهدص هِموالنْ أَمخُذْ م

 یملع یعمس اللَّه و.«
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».منْ ربهِم و رحمۀٌ
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*  
 

 ومددرس 
 موانع اقامه ي نماز

آنچه در این قسمت فراخواهیم گرفت: 
. بررسی موانعی که قرآن آن امور را سد نماز و ذکر یاد می کند.1
 . بررسی ابعاد مختلف موانع نماز در عرصه هاي گوناگون. 2
 

 . حب دنیا 1
و إِذا رأَوا تجارةً أَو لَهواً انْفَضُّوا إِلَیها و تَرَکُوك قائماً قُلْ ما عنْد اللَّه خَیـرٌ مـنَ   « 

» اللَّهوِ و منَ التِّجارةِ و اللَّه خَیرُ الرَّازِقینَ
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نمازگزاران به سراغ کاروان رفتند و حضرت را که در حال ایستاده مشـغول ایـراد   
 .آنان را توبیخ کرد خطبه بود، تنها گذاشتند. این آیه نازل شد و

اشاره به وجود ضـعف ایمـان در اجتمـاع و کاسـتى در سـطح همـاهنگى و        ین آیه ا 
. که گروهی بخاطر کـوچکترین سـرگرمی از   هاى دین داردهمکارى با شعائر و برنامه

بزرگترین فریضۀ الهی دست بر می دارنـد . کـه ایـن داللـت بـر حـب و عالقـه بـه         
یاد خدا، را در عالقـه بـه  مادیـات یـا نفسـانیات بایـد       دنیاست. که  عامل انحراف از 

»تجارةً أَو لَهواً«جستجو کرد. 
 

 . نفاق  2
نفاق بیماري است که در روح آدمی وقتی خانه می کند روح عبادت وبندگی را به 
سقوط سوق می دهد، و یکی از مهمترین موانع اقامه نماز محسوب می شود کـه  

 کسالت و خودنمایی و ریا در نماز .شود براي عاملی می
 خداي متعال در باره می فرماید: 

 إِنَّ الْمنافقینَ یخادعونَ اللَّه و هو خادعهم و إِذا قاموا إِلَى الصـالةِ قـاموا کُسـالى   « 

  ».یراؤُنَ النَّاس و ال یذْکُرُونَ اللَّه إِالَّ قَلیالً
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 .تسلط شیطان 3
اللَّه أُولئک حزْب الشَّیطانِ أَال إِنَّ حـزْب  استَحوذَ علَیهِم الشَّیطانُ فَأَنْساهم ذکْرَ « 

»الشَّیطانِ هم الْخاسرُون
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 نکات: 
گیـرد.  به معناى دوست خاص و صمیمى است که مشاور انسان قرار مى» خلیل« -

بـه  سـاز اسـت؛   نقش این گونه دوستان در زندگى انسان بسیار مهم و سرنوشـت 
تر از دوست، در تر و تعیین کنندهى انسان، هیچ عاملى مهمطورى که بعد از اراده

افکار، اخالق و کردار انسان نیست و انسان به ویژه در دوران جوانى که شخصیت 
او شکل نگرفته و خواهان الگوست، خواه، ناخواه، تحت تـأثیر دوسـتان صـمیمى    

گیرد.قرار مى
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دوست خوب آن است که دیدنش انسان را به یاد خدا بیندازد و سخنانش بـه   که
 «علم انسان بیفزاید. 
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کسانی که نماز را به خاطر کسب خوشایند اجتماعی و رضـایت مردمـان و    دوم :
 خودنمایی به جاي می آورند.

 * دو نشانه ریا کاران: 
وقتی تنها هستند در انجام عبادت کسـل انـد و هنگـامی کـه در جمـع انـد        .1

 شاداب و سرحال.
ع آرام و با آداب .وقتی تنهایند نمازشان را سریع  و در جم .2

را معیار انجام » رضایت خدا «معیار اخالص آن است که آدمی در همه حال تنها 
أَ لَم یعلَـم  :« و ترك عملی قرار دهد . مخلصین کسانی هستند که در پاسخ به آیۀ 

»بِأَنَّ اللَّه یرى
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. تجارت و روزمرگی ، مشغولیتی را فراهم می آورند که اشتغال به آنچـه کـه از   5
 گرفت . سوي خداي سبحان امر شده ایم را خواهد

. سکر و مستی شراب و شباب و هوي و خواب و علم و ریاست ، موانعی هستند 6
 که سد ذکر اهللا نتیجه آنها است.

 

 
 

 درس سوم
 عقوبت ترك نماز

 
 آنچه در این قسمت فرا خواهیم گرفت: 

 ؟. ترك نماز چه عواقبی را در پی دارد1
 ؟. آستانه ي عقوبت ترك نماز در چه حدود است2
 

 شرك،: جمله از شده وارده نماز ترك ىباره در اسالم در اىدهنده تکان تعبیرات
 جهنم؛ به ورود و قارون با حشر نصارى، یا یهود دین به مردن عمل، حبط کفر،

»          « 
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 حبط فقد عذر غیر من تفوته حتى صالته ترك من: «فرمودندعلیه السالم  علی  امام

»عمله
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« سورة طه 14با توجه به آیۀ »: ذکري«تعبیر                  

             « 
 اعراض از ذکر، روي گردانی از نماز استمهمترین مصداق 

مراد از سـختى و تنگـى زنـدگى،     . به معنى سختى و تنگى است»: ضَنْکاً«تعبیر  
داران به خاطر حرص، تـرس و دلهـره، در   نداشتن نیست، بلکه بسیارى از سرمایه

 .کنندفشار و تنگنا زندگى مى
است  و پیامدهاي زیانبار داراي آثار شومکه غفلت از یاد حق، غفلت از نماز یعنی  

 :که این عواقب را می توان در این ابعاد بررسی نمود
 نابینایی دل  الف.

 اثر دیگر غفلت از یاد خدا است:فشار و تنگنایی در زندگی  .ب
)ومنْ أَعرَض عن ذکْرِي فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنکًا ونَحشُرُه یوم الْقیامۀِ أَعمى( 
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شایان ذکر است که خداي سبحان بسیاري از انبیا و اولیاي خود را با فقر آزمـود،  
آزماید، بنابراین، فقـر همـواره نشـان    مؤمنان را نیز با فقر می گروهی از  کهچنان

تمکّنِ مادي، با یاد حق اهانت و عذاب الهی نیست. این نکته نیز روشن است که 
علیه السالم  حضرت سلیمان منافات ندارد؛ ممکن است کسی به لحاظ تمکن در حد

نبندد و اهل یاد حق باشد. تعلق به طبیعت و دلبسـتگی  باشد؛ اما به آن مکنت دل
.، مذموم است؛ نه اصل مال و ملکمعیشتبه 



24 
 

در غیر این صورت به زندگی شرك آلود مبتال خواهید شد، پـس از عـواملی کـه    
مقدمات شرك را فراهم می سازد عبارتند از: عدم رجوع و انابه به خداي متعـال،  

 توجهی به نماز.یبی تقوایی و ب
 . سیطره ي شیطان 3

)ومن یعش عن ذکْرِ الرَّحمنِ نُقَیض لَه شَیطَانًا فَهو لَه قَرِینٌ (
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بنابراین، برخی افراد چندین پوششِ در طول هم یا در عرض هـم دارنـد. برخـی    
شیاطین، زمام مجاري ادراکی او و بعضی دیگر زمام مجاري تحریکـی وي را بـر   

 . و از تمام جهات او را احاطه می کنند.عهده دارند
سیاست شیطان گام به گام است: 
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».لذکْري َ ةالصال أَقمِ و فَاعبدنی أَنَا إِالَّ إِله ال اللَّه أَنَا إِنَّنی«
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ویل لفظى است هر که در مهلکه واقع شود آنرا بکار برد و آن طبرسی می گوید: 
.در اصل عذاب و هالك است



28 
 

 چکیده: 
بزرگترین عقوبت نماز محرومیت از اداء خود نمـاز اسـت بـا ایـن حـال بـه آثـار        

 دنیوي و اخروي بر می شماریم:نامطلوب ترك نماز را امر 
 الف. عقوبت دنیوي: 
 . زندگی مشقت بار1
 . مقدمه شرك 2
 . سیطره ي شیطان 3
 ب. عقوبت اخروي 
 . کوري در قیامت1
 . سقوط در درکات جهنم( ویل ، غی، سقر)2
 . محرومیت از شفاعت شافعان.3
 

 درس چهارم                                     
 

 

 : خواهیم گرفت این قسمت فراآنچه در 
. بررسی آثار نماز در دنیا وآخرت.1
 ي ثمر آن.. بررسی فوائد آثار نماز و نتیجه2
 

 مقدمه
بررسی برخی آثار و نتایج اقامۀ نماز در زندگی فردي و اجتماعی موجـب آشـنایی   
بهتر مومنان با ماهیت تربیتی و انسان سـاز ایـن عبـادت مبـارك بـوده و باعـث       

 بیشتر آن  در حیات ایمانی خواهد شد.  اهتمام
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 دوري از فحشا و منکرات .1
ى چهـل و  در آیـه یکی از اساسی ترین و بارزترین آثار نماز را ، قرآن کریم       

هـا و  اجتمـاعى نمـاز در نفـى آلـودگى    فـردي و  ى عنکبوت به نقش پنجم سوره
 فرماید:کند و مىعظمت یاد خدا اشاره مى

 الْمنْکَرِ و الْفَحشاء عنِ تَنْهى الصالةَ إِنَّ الصالةَ أَقمِ و الْکتابِ منَ إِلَیک أُوحی ما اتْلُ«

کْرُ ولَذ رُ اللَّهأَکْب و اللَّه لَمعونَ ما ینَعتَص« 
آنچه از کتاب (قرآن) به سوى تو وحى شده، بخـوان [و پیـروى کـن،] و    ترجمه: 

البتّه یـاد   دارد؛ و] زشت و ناپسند باز مى[چرا] که نماز از [کارهاىنماز را برپا دار؛ 
 داند.دهید مىتر است؛ و خدا آنچه را با زیرکى انجام مىخدا بزرگ

 
 

 اتنک* 
ي که حقیقت نماز را محقق کند، موقعیـت عصـمت را بـراي خـود فـراهم      بنده ا

در بردارنـدة تمـام ناشایسـتگی    » المنکر« و»الفحشاء« نموده است زیرا دو تعبیر 
 هاست که نمازنقش بازدارندگی از تمامی آنهاست. 

»القبیح الشنیع من قول أو فعل به معناي ؛» الفحش«جمع » فحشاء « 
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« منکر«دسته از ناپسندها که مورد تأیید عقل قرار نمی گیرد عنوان نماید )به آن 
 اطالق می گردد.

کند و مانع اثر گذاري این ی و فحشاء و منکر فاصله ایجاد می سپري که بین آدم
اعمال در وجود آدمی می گردد و روح ملکوتی انسان را از این آلودگی هـا حفـظ   

ي ي متعال ماهیت نماز را به گونـه ا خدانیست. » اقامۀ نماز« می کند، چیزي جز
 قرار داده که با فحشا ومنکر تباین دارد. 
افتـد و از  هاى او مىگذارد و به یاد نعمتانسانى که پنج بار در شبانه روز نماز مى

از روح  وگذارد اى که این نماز در روح او اثر مىجوید، به همان اندازهاو کمک مى
 دارد.این نماز او را از کارهاى زشت و ناپسند باز مىشود، عبادت برخوردار مى

کند، اما یعنى نماز به صورت تکوینى و تشریعى انسان را از کارهاى زشت منع مى
سازد اى از فحشا و منکر را دور مىاین ممنوعیت درجاتى دارد و هر نمازى مرتبه

سازد.و نمازگزار را مرحله به مرحله پاك مى
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 اثر نماز در رستگاري  .2
                                

     .
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 »و از نام پروردگارش یاد کرد و نماز گزارد. -و ذَکَرَ اسم ربه فَصلَّى« 
در این جا از اسم یاد کرد و صاحب اسم را خواست، و گزاردن نماز بـراى خـود او   

است نه براى نام او.
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الـذین هـم علـی صـالتهم     صفت مستمر کسانی است که دائمـاً بـه فکـر نمازنـد: (    

 )دائمون
، نماز داراي آثار مهمی است که خداوند درباره حفظ آن دستور خـاص داده اسـت  

هنگام سختیها جزوعانـه فریـاد    کننده طبیعت حریص انسان است کهنماز تعدیل
و از دادن آن خیر به ، کندلبی میانحصارط، رسدزند وزمانی که خیري به او میمی

إنّ اإلنسان خلق هلوعاً  إذا مسه الشرّ جزوعاً  وإذا مسه ورزد: (دیگران امتناع می

که اگر اهل سخاوت باشد آن خیر نازل، هم به دیگران ) غافل از اینالخیر منوعاً
و  ماند، و اگر منع کند هم دیگران را از آن محرومرسد و هم براي خودش میمی

رهانـد و او  بهره ساخته است. آنچه انسان را از این صفت زشت میهم خود را بی
دهـد نمـاز اسـت. تنهـا     پذیري در حوادث نجات میرا از بخل در عطا و از آسیب

 )إالّ المصلّیندورند: (نمازگزارانند که از چنین صفت مذمومی به
 

توفیق تعـدیل طبیعـت   آدمی را به قوت نفسی می رساند که اقامه نماز  :خالصه
یـا  » نمازگزارنـده «رو به جاي اسم فاعل ، از اینو جزوع و منوع را داراست  هلوع
صفت مشبهه» خوانندنماز می«فعل 
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ي لطف نماز تلطیـف و تزکیـه شـده اورا بـه     چنین نفس توان مندي که در سایه
 اري است.زچنان طهارت وجودي می رساند که معراج و قرب جزاي چنین نمازگ

  سپري در برابر توطئه هاي شیطانی  .4
 و الْمیسـرِ  و الْخَمـرِ  فـی  الْبغْضـاء  و َةالْعـداو  بیـنَکُم  یوقـع  أَنْ الشَّیطانُ یرید إِنَّما«

کُمدصنْ یکْرِ عذ اللَّه نِ وال علْ ةِالصفَه ونَ أَنْتُمنْتَهم.«
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 ». و من یتّبع خطوات الشیطان فانّه یأمر بالفحشاء و المنکر«ب. شیطان؛ 
با این مقدماتی که بیان شد می توان نتیجه گرفت که  نمـاز مهمتـرین سـپر در    

 برابر تحقق منویات شیطانی است.
بدین جهت عزم عمده ي شیطان برهم زدن جریان ذکر  و مانع تراشی براي نماز 

 است؛ 
...»و کُمدصنْ یکْرِ عذ اللَّه نِ وال عةالص.«..

 این آیه دربردارندة چند نکته است:
در هر پیکاري ابزار و ادواتی  به عنوان تجهیزات نبرد بکار گرفته می شوند در   -

نیز که خداي سبحان او را هم به عنوان دشمن آشکار یاد نمـوده و  نبرد شیطانی 
که دشمنی افکندن بین انسـانها    حتی تجهیزات اورا نیز در آیۀ شریفه متذکر شده

در این با ابزاري همچون شراب و قمار به این خوي دشمنی خود اقدام می نماید  
 اشاره شده استبازى  خوارى و قمارآیه به برخى پیامدهاى زیانبار شراب

وسالحی براي دفاع در مقابلـه  شکند؛ صفتان را مىیاد خدا و نماز کمر شیطان  -
ى شـراب و قمـار، از یـاد خـدا و نمـاز      این رو آنان به واسطهاز  با شیاطین است.

 کنند.جلوگیرى مى
که نماز هم، نوعى ذکـر خداسـت، آن را بـه صـورت ویـژه بیـان کـرد، تـا         با این

تأکید ورزد. براهمیت نماز 
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 اطمینان قلب و عروج نفس .5
خداي سبحان در نخستین وحی به موساي کلیم در آیات چهاردهم تـا شـانزدهم   

ى طه به محتواى پیام الهى به موسى، یعنى توحید، معاد و نمـاز و حکمـت   سوره
 فرماید:کند و مىآنها اشاره مى

»لذکْري ةَالصال أَقمِ و فَاعبدنی أَنَا إِالَّ إِله ال اللَّه أَنَا انَّنی«



37 
 

و مـن أعـرض عـن ذکـرى فـانّ لـه معیشـۀ        «زندگى سخت اثر ترك یاد خدا؛  )ب

».ضنکاً
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للنّاس من رحمۀ فال ممسـک لهـا و مـا    ما یفتح اللّه «امساك فیض اوست؛  محصول

».یمسک فال مرسل له من بعده
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ودر پایان کسانی که برخوردار از چنین ذکر الهی باشند. اهل ذکر شـمرده شـده   
 «.نیازهاي علمی و معنوي معرفی شـده انـد   وآنان به عنوان مرجع پاسخگویی به

» فَسئَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم ال تَعلَمونَ
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فرمایـد:  آورید و به وسیله آن به خداوند تقرب جوئید، زیرا که خداوند در قرآن مى
اى است که در وقت معین بر اهل ایمان واجب شده است. آیـا پاسـخ   نماز فریضه

چه : «پرسنداید که وقتى طبق گفته خداوند در قرآن از آنها مىدوزخیان را نشنیده
 گویند: ما از نمازگزاران نبودیم.مى» چیز شما را به دوزخ افکند

ریزد، و همچون رهایى چهارپایان از نماز، گناهان را مانند ریزش برگ درختان مى
نماز را به چشمه آب  صلى اللَّه علیه و آله و سـلم  سازد. رسول خدابند، انسان را رها مى

ردى باشـد و شـبانه روز، پـنج نوبـت از آن     گرمى تشبیه فرمود که بر در خانه مـ 
 شستشو کند، که در این صورت دیگر چرکى در بدن وى باقى نخواهد ماند.

دانند که زینت کاالى دنیا و فرزنـدى  مقام و اهمیت نماز را مردانى از مؤمنین مى
دارد ى، آنهـا را بـه خـود مشـغول نمـى     یکه نور چشم انسان است، و ثروت و دارا

ند در قرآن مجید فرموده است: مردانى هسـتند کـه تجـارت و داد و    چنانکه خداو
 دارد.ستد دنیا آنها را از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت زکات باز نمى

گزارد، خود را به با این که خدا، بهشت را به پیغمبر مژده داده بود از بس نماز مى
ات را فرمـان  داشت: خانوادهرنج انداخته بود، و در این کار نظر به این آیه شریفه 

 ده نماز بگزارند، و خویشتن نیز بر انجام آن شکیبا باش.
کرد از این رو پیغمبر هم خانواده خود را به انجام این فریضه بزرگ الهى وادار مى

 پرداخت.خود نیز با بردبارى به اداى آن مىهم و 
مقـام  واى عـالى در کلمات قصار آن حضرت در اواخر نهج البالغه، آن پیشـ  -2

کند: نمـاز  معصوم و برگزیده خدا، پنج حکم بزرگ الهى را بدین گونه توصیف مى
وسیله تقرب و نزدیک شدن هر پارسائى به خداست، و حج، جهـاد افـراد نـاتوان    

 است.
هر چیزى زکات دارد و زکات و پاك کردن بدن، روزه گرفتن است. جهاد زن هم 

 باشد .خوب شوهر دارى کردن مى
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نیز در فرمان مشهور مالک اشتر که پس از شهادت محمد بن ابـى بکـر در     -3
مصر او را به فرمانروائى کشور باستانى مصر منصوب داشت و بایـد آن را جهـان   

 فرماید.دانست، مى علیه السالمبینى على 
هنگامى که برخاستى و خود را مهیا ساختى تا با مردم نمازگزارى، نماز را چنـدان  

مخوان که مردم را پراکنده سازى و سریع و تند هم مخوان که آن را تباه  طوالنى
 کنى.

گزارند، کسانى هستند که علیـل و بیمـار و   زیرا در میان مردمى که با تو نماز مى
هنگـامى    -و سـلم  صلى اللَّه علیه و آله  -ناتوانند، یا گرفتارى و کار دارند. من از پیغمبر

فرستاد پرسیدم: چگونه با مردم نمـاز گـزارم   به یمن مىکه مرا براى تبلیغ اسالم 
ترینشان نمازگزار، و حال مؤمنین را رعایت پیغمبر (ص) فرمود: با آنها مانند ناتوان

 کن .
فرماید پروردگارا من نخستین کسى هستم کـه  از جمله مى) 131در خطبه (  -4

صلى اللَّـه علیـه و   دا به حق رسید و آن را شنید و پذیرفت. به طورى که جز رسول خ

 هیچ کس در نماز بر من پیشى نگرفت. و سلم آله
 

مرقـوم   نویسد از جملهاى که به حارث همدانى از یاران نامدارش مىدر نامه -5
دارد: در روز جمعه، مسافرت نکن تا بتوانى در نماز جمعه شرکت کنـى، مگـر   مى

دهى، یا به سراغ کارى بروى که این که کار واجبى (مانند جهاد) در راه خدا انجام 
   معذور باشى. شرعاً

اى که براى محمد بن ابى بکر نوشت و او را روانه مصر نمود تـا  در عهدنامه -6
فرمانرواى آنجا باشد، از جمله دستورهائى که به او داد فرمود: نمـاز را در اوقـاتى   

و فرصت و وقـت  کارى یکه براى آنها تعیین شده به پاى دار و به خاطر این که ب
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دارى، پیش از وقت آن را به جاى نیاور، و به بهانه این کـه کـار دارى، آن را بـه    
 باشد .تأخیر نینداز و این را بدان که تمام کارهایت پیرو نمازت مى

بینید، موالى متقیان و سرآمد نمازگزاران مسلمین به فرمـانگزار  به طورى که مى
دهد که نمـاز را چـه فـرادا و چـه بـه      مىجوان خویش محمد بن ابى بکر دستور 

جماعت بر هر کار دیگرى اعم از شخصى و کشورى و لشکرى مقدم بدارد و آن 
را در اول وقت ادا کند، و حق ندارد به بهانـه کـار یـا گرفتـارى آن را بـه تـأخیر       
بیندازد، یا به دلیل این که کارى ندارد، پیش از وقت انجام دهد. بلکه بایـد طبـق   

 دا و پیغمبر عمل کند و به میل خود جلو و عقب نیندازد.دستور خ
 

تر اینست کـه در شـب بیسـت و یکـم مـاه مبـارك رمضـان،        از همه جالب  -7
اى پیش از آنکه جان به جان آفرین تسلیم کند، ضمن وصیت تاریخى خود لحظه

خـدا  فرماید: از جمله مىعلیهما السالم به فرزندان گرامیش، امام حسن و امام حسین 
 را، خدا را که برپا داشتن نماز را از یاد نبرید، زیرا نماز ستون دین است .

و  صلى اللَّـه علیـه و آلـه    در اینجا به سخن پیغمبر لیه السالمعدانیم که امیر المؤمنین مى

نظر داشته که فرموده است: نماز ستون دین است که اگر پذیرفته شد، سـایر   سلم
شود و اگـر مقبـول نیفتـاد سـایر اعمـال دیگـر       پذیرفته مىبع آن ه طاعمال نیز ب

در شـب قـدر   علیـه السـالم   نتیجه کالم این که على شود.بندگان هم مردود شناخته مى
یعنى بهترین شب سال، در حال نماز، ضربت خورد و در شب قدر هـم بـا سـفارش بـه     

و روح بلنـد   اهمیت مقام نماز و دیگر ارکان اسالم، چشم از جهان ظلمـانى فـرو بسـت   
 پروازکرد. پروازش به ملکوت اعال

 
ت پیغمبـر خـاتم، حضـرت    نماز، نخستین حکم الهى بود که چند روز پس از بعث 

توسط جبرئیل امین از جانب خداوند صـادر  صلى اللَّه علیه و آله و سـلم  اللَّه محمد بن عبد
گردید و پیغمبر با تعلیم پیک وحى، آن را معمول داشت. بـدین گونـه کـه پیـک     
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وحى الهى، جبرئیل امین، چند روز بعد از آن که پیغمبر به مقام نبوت رسید، براى 
دومین بار بر آن حضرت نازل گردید و آبى از آسمان آورد و طریقه وضو گرفتن و 

 ز گزاردن و رکوع و سجود را به پیغمبر آموخت.نما
بنا بر این، نماز این فریضه بزرگ الهى و عالیترین فرمان خداوند عالم که بهترین 
حالت یک انسان با ایمان و بنده خدا در پیشگاه الهى است، نـوبر احکـام اسـالم    

   جا نیز باید قدر آن را دانست و به اهمیت آن پى برد.است و از همین
نکته جالب توجه اینست که پس از پیغمبر، نخستین کسى که از مردان آن را بـه  

و آنهم در سن نه سالگى بود که در خانه پیغمبـر بـه سـر    علیه السالم پا داشت على 
برد و چون پیغمبر وضو گرفت او نیز وضو گرفت و همین که رسـول خـدا بـه    مى

پشـت پیغمبـر (ص) خـدا    نماز ایستاد، آن وجود مقدس هم در آن سـن و سـال،   
هم تنها خدیجه بود که به عنوان اولین زن به علیه السالم ایستاد و در پشت سر على 

پیغمبر (ص) نماز جماعت گزاردند. و اولین اقامـه نمـاز، هـم بـه      نماز ایستاد و با
جماعت بود، جماعتى این چنین که پیغمبر (ص) در جلو و على پسر بچه نه ساله 

بینیـد  ت و خدیجه، همسر پیغمبر در پشت سر على (ع). مىدر پشت سر آن حضر
اى با نمـاز، ایـن دسـتور عـالى     سراینده نهج البالغه، چه رابطهعلیه السـالم  که على 

آسمانى دارد که شش سال پیش از بلوغ و قبـل از همـه، آن هـم در پشـت سـر      
رتبت از مپیغمبر (ص) و براى نخستین بار به عنوان وظیفه دینى که پیغمبر ختمى 

علیـه السـالم   جانب خداوند مأمور به انجام آن شده است، آن را معمول داشت. پـس علـى   

 .نخستین نمازگزار اسالم است
 

 

 حق نماز 
  »و حافظوا علیها و استکثروا منها. و تقربوا بها تعاهدوا امر الصلو«
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امر نماز را مراعات کنید و چنانکه باید بپا دارید و بر حفظ آن بکوشید و زیاد بجـا  
 آن به خدا تقرب جوئید.  آورید و به وسیله

 براي شرح این فراز، ذکر چند نکته مفید است: 
خداوند متعال براي خود و براي هر چه آفریده و یا امر به انجام آنهـا   نکته اول:

نموده، حقوقی را مقرر فرموده است که بنده باید در اداي آنها ساعی و کوشا باشد. 
بزرگترین حقوق ربانی بر انسان، حقی است که حق تعالی براي او واجب دانسته و 

بت پرستی. و در حقیقت این، آن نیست مگر عبادت و بندگی و دوري از شرك و 
ي حقوق است. سپس خداوند براي آدمی حقوقی الزم داشـته اسـت   اصل و ریشه

گردد. و سپس براي کارها و که کلیه اعضاء و جوارح او را از سر تا به پا شامل می
اسـت.  » نمـاز «ایـن افعـال    افعال وي نیز حقوقی را واجب دانسـته کـه از جملـه   

وقی است که باید انسان مسلمان و نماز گـزار بـه اداي آن   بنابراین براي نماز حق
 در کالم مذکور فرمود: السالم علیهبپردازد. چنانکه حضرت علی 

 ». در امر نماز تعهد کنید و مواظب آن باشید و هر چه بیشتر آن را بجا آورید«
از جمله حقوق نماز این است که نماز گزار بر حفـظ آن بکوشـد و از    نکته دوم:

ت فضیلت آن و از آداب و شرایط قلبی آن غافـل نمانـد. در قـرآن کـریم نیـز      وق
والذین هم «محافظت بر نمازهاي واجب ، از ویژگی مومنان شمرده شده است: 

آنها (مومنین) کسانی هستند که در حفظ نمازهاي  »علی صلواتهم یحافظون
 کوشند. خویش می

یکی دیگر از مسائلی که حضرت در انجام آن امر فرموده، بسیار بجا  سوم: نکته
آوردن نماز است. در توضیح این کالم دو احتمال وجود دارد: یکی این که مـراد،  
نماز نافله است. یعنی عالوه بر انجام نمازهاي یومیه، نمازهاي نافله و مستحبی را 

د حضرت بسیار خواندن نمازهاي د. احتمال دوم این است که مراینیز زیاد بجا آور
در مقام واجباتی ماننـد نمـاز و   السالم علیههر چند امام  -باشد. این احتمالواجب می
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آید، زیرا نمازهاي واجـب محدودنـد و   بعید به نظر می -باشدروزه و زکات و... می
 شد. ، مداومت بر آنها بانبسیار خواندن معنا ندارد. مگر این که منظور از زیاد خواند

 
 

 دین ستون نماز
  )47 ىنامه(. دینکم عمود فانها ،الصلو فى اهللا اهللا، و

 .شماست دین ستون آن زیرا د،ینبر یاد از را نماز که را خدا را، خدا
 از و باشـد  مـى  نماز است برخوردار موثرى تربیتى نقش از که عواملى از یکى

 کـه  جـایى  آن تـا  دارد ممتـازى  و ویـژه  جایگاه دین فروع دیگر میان در رو این
 اهللا صـلى  خدا رسول و کرده معرفى دین ستون را نماز السالم علیهعلی  امیرالمومنین

 انکـار  راه از کـه  کسـى  پـس  اسـت،  دیـن  ستون نماز«: فرمایدمى سلم و اله و علیه
.»است کرده ویران و خراب را دینش که راستى کند، ترك و نخواند را نمازش
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 مـى  دین ىخیمه میخهاى مانند اعمال سایر و بوده ستون چون نماز بنابراین
 مسـتقیم  عمـود  بـودن  مستلزم دین ى خیمه طنابهاى و میخها کارایى که باشند
 نقـش  زمانى عمود و »دین عمود« فرمود که این جالب. است »نماز« یعنى دین
 لـذا . معـوج  و کـج  نـه  باشـد  راست و مستقیم که کند ایفا تماما تواند مى را خود

 .گیرد صورت کمال و صحت با و مستقیم که است دین ستون نمازى
 فمعـرّ  کـه  اسـت  فریضـه  نخسـتین  و دیـن  سـتون  جهت بدین نماز: گویند
 هیچ زیرا شود، مى شناخته نماز ى وسیله به مسلمان. اوست ىهشناس و مسلمان

 نمـى  تکـرار  معینـى  اوقات در و روز شبانه هر در نماز چون دینى واجبات از یک
 خوانـده  بایـد  عشا و مغرب و عصر و ظهر و صبح هر در که است نماز این گردد،
 بـا  هم آن عمر تمام در بار یک فقط حج و ماه دوازده از ماه یک فقط روزه. شود

 و منـافع  از خوانـد  نمـاز  کـه  کسـى  لـذا . است واجب مسلمان بر استطاعت وجود
 اسـالم  شـکوه  با و رفیع کاخ و عظیم ىخیمه ىسایه و دینى و اجتماعى مزایاى

 .شود مى مند بهره
 

 نماز، بهترین وسیله تقرب به خدا 
  .»قربان کل تقی صلووال«

 و نماز وسیله تقرب و نزدیک شدن هر انسان پرهیزگاري به خداست. 
به نوعی دنبال کمال هستند و هر یک کمال  انسانها فطرتاً شکی نیست که همه
دانند. از نظر اسالم، آدمی براي رسیدن به کمال حقیقی باید خود را در چیزي می

سعی کند با تخلق به اخالق الهی هر چه بیشتر خود را به منبع و سرچشمه کمال 
یعنی خداوند متعال نزدیک کند و براي حصول این تقرب، راههـایی پـیش روي   

اسـت. پـس   » نماز اقامه«قرار داده است. از مهمترین و موثرترین راهها  مسلمین
 جوید. نماز به خدا تقرب می یک انسان متقی به وسیله
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 بوقت سنجش ایمان گواه عاشق صادق     نماز اي بهترین رابط میان بنده و خالق  
بـت و  نماز کامل، سبب قرب و منزلت و نزدیکی به معبود اسـت، زیـرا چنانکـه ثا   

محقق است انسان به هر چه رو آورد و توجه کامـل بـه او داشـته باشـد بـه وي      
نماید، چگونه ممکـن  گردد و از اسرار و خصوصیات آن اطالع پیدا مینزدیک می

نصیب گردد؟ هرگز ممکن است کسی روي دل را به معبود وادارد و از قربش بی 
 نیست.

 دارد. لکن قرب مخلوقات نسبت به او تفاوت بسیار 
 قرب و نزدیکی هر کسی نسبت به خداوند متعال به قدر کماالت نفسانی است.

گردد که عظمت و کبریائی الهی چنان در اعماق قلـب وي  انسان وقتی کامل می
فرو رفته و بر او استیال نموده باشد که خود و موجودات را غـرق دریـاي عظمـت    

 ن نبیند. حق ببیند، بلکه اصال خود و آثار خود را در میا
 بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت        رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند

گردد که نماز حقیقی و کامل، عملی است لذا با توجه به آنچه گفته شد معلوم می
که انسان را به قرب معنوي رسانده و او را بر اثر مداومت و حضور قلب به خداوند 

 کند. کند و مقام و منزلتی خاص به پیشگاه الهی پیدا میمتعال بیشتر نزدیک می
را بـا هـم عامـل    » نماز و زکات«السالم علیهعلی البته در جایی دیگر امیرالمومنین 
 فرماید: تقرب به خدا معرفی کرده و می

پس براي مسلمانان زکات  »قربانا الهل االسالم جعلت مع الصلو ةثم ان الزکا«
 تقرب قرار داده شد. با نماز وسیله

 و خضوع و بندگى و عبودیت همان معنا یک به دین حقیقت که جایى آن از نیز و
 در و سبحان خداى جبروت و جالل برابر در خاکسارى و مسکنت اظهار و خشوع
 و عبودیت حالت ى نشانه بهترین و باالترین نماز و اوست کبریاى عظمت مقابل
 .است آن ستون و دین حقیقت نماز پس است، بندگى
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 بیان ) به(ععلی حضرت فرمایشات به . با توجهاست آثار و برکاتی نماز دربرگیرنده
  :پردازیممی از موارد آن برخی

 فمـن  الصلو االیمان علم: و سلم وآله علیه اهللا صلی النبی قال« :ایمان نماز عالمت - الف

و  : نمـاز پـرچم  اسـت  خدا فرمـوده  رسول». «حدودها فهو مؤمن و قام لها قلبه فرغ
 را رعایت نماز کند و حد و حدود آن را آمادة قلبش کسهر  . پساست ایمان عالمت

 .»است کند، مؤمن
شود فـرد  می نماز باعث که ) در این(ع علی حضرت از کبر: نماز، جدایی - ب

 الکبر و الزکـو  تنزیها عن ... والصلواهللا فرض«شود، فرمودند:  از کبر پیراسته

را  زکات روزي رویش از کبر نماز را و براي وارستن برايخداوند » »تسبیباً للرزق
 .»است مقرر کرده

 علمـک  ء مـن شـی  کل ان واعلم« دیگر: نماز و تأثیر بر کارهاي ارزش - پ

 »خواهد بود. نمازت تابع در ارزش هر کار دیگرت که و بدان» «لصلوتک تبع

 راسـه  لما رفع الرحمۀ ما یغشا من المصلی لو یعلم« :رحمت نماز، نزول - ت

خـدا او را فـرو    از جـالل  ايهالـه  چـه  اگر نمـازگزار بدانـد کـه   »  «السـجود  فی
 »بردارد. اشسر خود را از سجده ندارد که پوشاند، هرگز دوستمی
 به نماز را با معرفت فرمایند: هر کسمی السالمعلیه علی امام :نماز و آمرزش - ث

 شود.می آورد، آمرزیده جاي به آن حق
 

 وقت اول نماز اهمیت

  1.الشتفال وقتها عن توخرها ال و لفراغ وقتها تعجل ال و لها لوقتها الصلو صل

                                                 
 .  888 ص ،27 ى نامه فیض، البالغه نهج.   1
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 بجا را آن وقت، از پیش کارى، بى که این بخاطر و بخوان آن معین وقت در را نماز
  .نینداز تاخیر به را آن داشتن، کار ى بهانه به و نیاور

 مشخصـى  و معـین  اوقات الهى، فرایض تمامى بلکه یومیه نمازهاى که جایى آن از
 در و شـود  مـى  شـناس  وقت و انضباط با رفته رفته نماز اوقات رعایت با نمازگزار دارند،
 کـه  نیسـت  دلخـواهى  واجبات این که این چه است، »شناسى وقت تمرین « نماز واقع،

 نـه  و زودتـر  نـه  گیـرد  صـورت  مقرر سروقت باید بلکه شود، انجام وقت بى و وقت هر
 نواقصـى  هـم  اگـر  تا بخواند معین اوقات به را نمازش خوب باید گزار نماز انسان. دیرتر
 .نماید قبول نیکانش نماز با خداوند دارد

 زکارى فارغ اگر وقت از پیش به معین وقتى را خویش نماز
 پیش نى و افکند بایدش پس در نه مقرر وقت از نیز نشاید
 گذارى باید نمى را نمازت فکندن پس و پیش ز بگذر بکن

 خویش موقع در خواندش بباید موخر دارى کاهلى، نمایى
 :فرمایدمى باره این در سره قدس مطهرى اهللا آیت حضرت شهید استاد

 ىمسـاله  بـه  نسـبت  زیاد دقت شده واقع توجه مورد نماز باب در که دیگرى لهأمس
 ایـن  شک بدون شود، مى حساب آن ىثانیه و دقیقه روى دقیقا که بطورى است، وقت
 از قبـل  دقیقـه  کی ما اگر مثال که نیست ثرؤم خدا با انسان رابطه و عبادت روح در امر

 ولـى  شـود،  نمى پیدا خدا به قلب توجه و تقرب حالت آن کنیم شروع را نماز ظهر زوال
 قـرار  شرط را این اسالم اما. شود مى ایجاد تقرب شد انجام ظهر زوال در که قدر همین

 تمـرین  و شناسـى  وقـت  نـوعى . باشـد  زمان و وقت نظر از مرج و هرج نخواسته و داده
          متوجـه  بعـد  خـوانیم،  مـى  را نمـاز  مـثالً . اسـت  وقتـى  و زمانى نظم به گذاردن احترام

 ایـن  نبـوده،  دیگـر  قسمت و بوده وقت در آن از قسمتى یا نبوده، وقت در که شویممى
 وقـت  از قبـل  را نمـازش  باشـد،  نداشته عمد و اشتباه شخص اگر ولى. است باطل نماز

.است درست نمازش باشد، وقت در آن رکعت یک مثال و کند شروع
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 و نمـاز  اهمیت و فلسفه منکر ما: گویندمى که افرادى پاسخ شد گفته که آنچه بنابر
 بهتـر  آیا گیرد، انجام معینى اوقات در که دارد لزومى چه لکن. نیستیم آن تربیتى اثرات
 ایـن  روحـى  آمـادگى  و فرصت هنگام به کسى هر و شوند گذاشته آزاد مردم که نیست
 تربیتـى  مسـائل  اگـر  کـه  داده نشان تجربه چون. شود مى روشن دهد؟ انجام را وظیفه
 و سـپارند مى فراموشى دست به را آن اى عده نگیرد، قرار معین شرایط و انضباط تحت
 تحـت  و معـین  اوقات در باید حتماً مسائل گونه این. گرددمى متزلزل کلى به آن اساس
 خصـوص  بـه  باشد، نداشته آن ترك براى اى بهانه کس هیچ تا گیرد قرار دقیق انظباط

 و شکوه داراى جمعى دست صورت به خصوصا معین وقت در عبادات این انجام که این
 بـزرگ  کـالس  یـک  حقیقت در و باشد نمى انکار قابل که است خاصى عظمت و تاثیر

 .دهدمى تشکیل سازى انسان
 ، آن اداى در انـداختن  تاخیر عقوبت و آن وقت در نماز خواندن فضیلت ىدرباره اما
 بـار  گهـر  کـالم  به را شما توجه جا این در که است وارد روایى منابع در بسیارى روایات
 مـرگ  ى فرشـته  یا الموت ملک همانا'': یمیمینما جلب سلم و اله و علیه اهللا صلى خدا رسول

 نیا و زند مى سر ها خانه ى همه به بار پنج روز هر مرگ هنگام در روح گیرنده تحویل
 کـه  کنـد  مـى  رامشاهده افرادى و باشد، مى پنجگانه نمازهاى اوقات هنگام در سرزدن

 کلمـات  روح، قبض و مرگ هنگام  لذا آورند، بجا وقت سر را خود ى پنجگانه نمازهاى
 را ابلـیس  و کند مى تلقین محتضر به را ''اهللا رسول محمد'' و ''اهللا اال اله ال'' شهادیتن

.''گرداند مى دور او از هم
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.ایستادند نماز به سپس! آور بجاى
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 او روان و روح دارد، تمیـزى  و نظافت به نیاز آلودگى اثر بر گاهى بدن که طورى همان
 از. دارد کـدورت  رفـع  و شستشو به نیاز و شده مکدر و آلوده خطاها، و گناهان اثر بر نیز

 شستشـوى  و ها وارستگى عامل موثرترین و مهمترین از یکى نماز ،السـالم  علیه على نظر
 به را انسان نماز، ناخواه خواه زیرا. است روحى پلیدیهاى و کدورتها دفع و رفع و گناهان

 عامـل  را حسنات کریم قران در نیز متعال خداوند. کند مى دعوت گذشته اصالح و توبه
 الصـلو  اقـم '': است نماز حسنات مهمترین از که کند مى معرفى سیئات ى برنده بین از

.''السیئات یذهبن الحسنات ان اللیل من زلفا و النهار طرفى
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 ایـن : فرمود آرى،: کرد عرض نگرفتى؟ وضو خوبى به آن براى و نخواندى؟ را نماز ما با
.است تو گناه کفاره
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 در الزم شـرایط  دیگـر  و قلب حضور با نماز که هنگامى و نه؟ یا است داشته باز ناپسند
: فرمـود  آیـه  پایان در که است اى حسنه کامل مصداق گردد، برگزار آن قبول و صحت

 نمـاز،  تـا  کـرد  پـاك  آلودگیها و گناهان از را درون باید. ''السیئات یذهبن الحسنات ان''
 :شود العینقر

 دور خـــــود ز نگردانـــــى تـــــا موانـــــع
 

 نــــور نایــــدت دل ى خانــــه درون 
ــو  ــا تـ ــود تـ ــه را خـ ــى بـ ــازى در کلـ  نبـ

 
 نمــازى هرگــز شــود کــى نمــازت 

ــت چــو  ــاك ذات ــردد پ ــن گ ــه زی  شــین هم
 

 العـــین قـــره آنگـــه گـــردد نمـــازت 
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 در قرآن راز منک یمعروف و نه مربها
 

 از منکر یامر به معروف و نه تیو اهم ارزش اول: درس

 يمتعدد اتیاست که آ یاز واجبات اسالم یکی» از منکر  یامر به معروف و نه«  
 یم اتیآ یبعض یدهد که به بررس یم         یآن، گواه ياز قرآن بر ارزش واال

:میپرداز
از منکر است. یدر گرو امر به معروف و نه يرستگار

و    نْکَـرِ ونِ الْم نَ عـونْهی و رُوفعرُونَ بِالْمأْمی رِ وونَ إِلَى الْخَیعدۀٌ یأُم نْکُملْتَکُنْ م
أُولئک هم الْمفْلحونَ  

کنند و  ياز بد یو نه یو امر به خوب یکیباشند که دعوت به ن یاز شما گروه دیبا
آنان همان رستگارانند.

نمـوده   یرا رسـتگار معرفـ  » حـزب اهللا «که   يا فهیشر هیو آ هیآ نیدقت در ا با
امـر بـه   «کـه    میرسـ  یمـ  جهینت نیاست: (اال ان حزب اهللا هم المفلحون)  به ا

است و آنان که به » اهللا حزب«برجسته   يها یژگیاز و» از منکر  یمعروف و نه
 چیشوند و ه یشمرده م» حزب اهللا«  يکنند، از اعضا یاقدام م فهیوظ نیانجام ا

توانـد خـود را در زمـره      یاز منکـر نمـ   یبه امر به معروف و نهـ  امیکس بدون ق
بداند.» حزب اهللا«
 کی يتواند در فالح و رستگار یاز منکر چگونه م یامر به معروف و نه نکهیا اما

است: حیتوض ازمندیجامعه اثر داشت داشته باشد، ن
بـا گذشـت   » انسـان  يفکر ياست که اندوخته ها نیبشر ا یقطع اتیاز تجرب« 

ـ  وسـته یشود مگر آنکـه پ  یسپرده م یزمان به دست فراموش شـود و در   يادآوری
شود  یمشخص م» علم و عمل«  وندیجاست که پ نیمرحله تکرار گردد، و از هم

ـ و ب یبـر آگـاه   سـته، یکند و عمـل شا  یم ییعلم، انسان را به عمل راهنما  نشی



57 
 

ـ رو، در  نی. از ادیافزا یانسان م از  يپاسـدار  يبـرا  دیـ جامعـه سـالم،همه با   کی
مکتـب بـه آن اسـت کـه      میاز حر یبکوشند، و نگهبان شیفرهنگ و معرفت خو

امر به معروف «ط به ورطه هالکت باز دارند و با  را، از سقو یکیاز راه ن نیمتخلف
ـ تقو جـه یو در نت »ستهیرفتار شا«ساز   نهیزم» از منکر  یو نه کننـده افکـار    تی
 يهـا  شهیرفتار را سست و اند هیپا فه،یوظ نیبه ا ییاعتنا یباشند. پس ب حیصح

دهد.  یقرار م یواال را در معرض فراموش
یامت اسالم ازیاز منکر مالك امت ی*امر به معروف و نه

  نُونَ بِاللّهتُؤْمنکَرِ ونِ الْمنَ عوتَنْهو رُوفعرُونَ بِالْملنَّاسِ تَأْمل تۀٍ أُخْرِجرَ أُمخَی کُنتُم
) امر به معروف نکهیمردم ظاهر شده است (چه ا يکه برا دیبود یامت نیبهتر شما
.دیدار مانیخدا او به  دیکن یاز منکر م یو نه

ـ و سـرّ ا  د،یتمج» امت  نیبرتر«به عنوان   یاز امت اسالم فهیشر هیآ نیا در  نی
 یشـده اسـت پـس در صـورت     یمعرفـ » از منکر یامر به معروف و نه«  لتیفض

 تیارزش واال در آن حاکم نیافتخار بزرگ را دارد که ا نیا اقتیل یجامعه اسالم
 یرا دعوت به خوب گریکدی ت،یو مسوول فهیداشته باشد ومسلمانان با احساس وظ

شـود، و   فیآنـان ضـع   انیـ در م کیسنت ن نیکنند. هر گاه ا یم ياز بد یو نه
 یفیو تکل فهیاز منکر در سطح جامعه احساس وظ ینسبت به امر به معروف و نه

را از دست خواهند داد. يو برتر لتیفض نیدر آحاد مردم وجود نداشته باشد، ا
اسالم امبریاز منکر، رسالت پ یبه معروف و نه امر
شمارد، امر به معـروف و   ی(ص) بر مامبریپ يبرا میکه قرآن کر یفیجمله وظا از
از منکراست: ینه

ین خُذلنِ الْجاهع رِضأَع و رْفرْ بِالْعأْم و فْوالْع 
گردان باش. يامر نما و از نادانان رو یکین ر،بهیآنها مدارا کن و عذرشان را بپذ با

وراةِ         الَّذینَ ی التـَّ فـ مهنـدا ع کْتُوبـم ونَـهجِدي یذ ی الـَّ األُمـ ولَ النَّبِیونَ الرَّستَّبِعی
    یو ات بـالطَّی م لُّ لَهـ حـینکَـرِ ونِ الْمع ماهنْهیو رُوفعم بِالْمرُهأْماإلِنْجِیلِ یو  رِّم حـ
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یثَ وآئالْخَب هِملَیعضَع   هِملَیع ی کَانَتاألَغْالَلَ الَّتو مرَهإِص منْهع
ـ یکـه در تـورات و انج   یام امبریکنند از رسول و پ یم يرویکه پ آنان کـه در   یل

را به معروف امر  شانیاو ا ابند،ی ی) را مکتوب       ماتشینزدشان است (خصوص
ـ را حـالل و پل  هایکند و پاک یم یر نهو از منک گردانـد و   یهـا را حـرام مـ    يدی

دارد. یمبود، بر شانیرا که بر ا ییرهایها و زنج ینیسنگ
 کی چیمکتب اسالم شمرده شده است، که ه يبرا یاساس یژگیپنج و هیآ نیا در

ها در حد کامل نبوده اند. ازیامت نیا يگذشته، دارا عیاز شرا
ها  يدیحرام کردن پل-4 هایحالل کردن پاک-3از منکر  ینه-2امر به معروف -1
برداشتن غلط ها.-5

:سدینو یم هیآ نیدرباره ا ییطباطبا عالمه
از  یمسئله امر به معروف و نه نکهیحداقل اشاره دارد بر ا ایداللت و  هیظاهر آ« 

اسالم و ملـت   امبریاز مختصات پ هیآ نیگانه مذکور در امنکر و خالصه امور پنج
قـرآن   اتیـ چند به شهادت آهر نکهبرای هم است  نطورهمی و اوست  يضایب

 باتیکرده اند و ط امیاز منکر ق یامر به معروف و نه فهیبه وظ زیامم صالح ن ریسا
 ياند و هرچنـد برداشـتن موانـع و غـل و بنـدها     را حالل و خبائث را حرام داشته

ـ ترد يخردمنـد  چیه نکهیالسالم هم بوده اال ا هیعل یسیع عتیدر شر يمعنو  دی
روح امـر بـه معـروف و     یاست که در قالب ب ینید گانهیاسالم  امبریپ نیندارد د

 یو کار آن را جـز دعـوت زبـان    دهیداشته روح دم تیآنجا که ظرف تااز منکر  ینه
اموال و آنقدر آن را توسعه داد که شامل جهاد با  دیرسان یینبود به جا يگرید زیچ

بشـر و همـه    یامور مربوط بـه زنـدگ   عیاست که جم ینیو تنها د دیو نفوس گرد
را  باتیو ط میتقسو خبائث  باتیرا برشمرده و به دو قسم ط يشئوون و اعمال و

شاقه  فیاحکام و تکال عیاست که جم ینیحالل و خبائث را حرام نموده است و د
ـ و به دسـت احبـار و مال   هودی نیخصوصا در د انیاد ریکه در سا يا  شـان یا انی

برد. پس حد اعال و کامل امـور پـنج گانـه     نیبود، نسخ کرد و از ب داکردهیرخنه پ
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شود.  یافت میمزبور تنها و تنها در اسالم 
 يبرتـر  ياز مالکهـا  یکیاز منکر را  یامر به معروف و نه ضهیفر دیرو، با نیا از

تر است.با ارزش ا،یانب گرید نییمکتب اسالم شمرد که به واسطه آن از آ
از منکر به صراحت  یامر به معروف و نه ریکه تعب یاتیآ گریمزبور و د اتیجز آ به

قابـل   ضـه یفر نیوجود دارد که بر ا زین يگرید اتیدر آن ها به کار رفته است، آ
:میکن یانطباق است که به دو نمونه از آن اشاره م

 

 یکین نیاز منکر، برتر ی*امر به معروف و نه
واجبات و اعمال  گریاز د اتیاز روا یاز منکر در برخ یامر به معروف و نه ضهیفر

 یمومنان (ع) در نهج البالغه مـ  ریکه ام ییبرتر شمرده شده است. تاجا ده،یپسند
:دیفرما

نْ     ِ یِ عـ النَّهـ و رُوفعرِ بِـالْمالْأَم نْدع بِیلِ اللَّهی سف ادالْجِه ا والُ الْبِرِّ کُلُّهما أَعم و
 الْمنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَۀٍ فی بحرٍ لُجی

از  یبا امر به معروف و نه سهی) جهاد در راه خدا در مقایو (حت کیهمه اعمال ن و
پهناور است. يایبا در سهیرطوبت دهان در مقامنکر همچون 

از منکر به  یاعمال به رطوبت دهان و امر به معروف و نه هیکل ،يعلو انیب نیدرا
نسبت  ستهیاعمال شا گریشده است تا روشن شود که د هیپهناور تشب يایدر کی

ـ از چـه اهم  ضهیفر نیو ا کندیمهم، چه مقدار اندك جلوه م ضهیفر نیبه ا و  تی
برخوردار است.  یارزش
(ع) فرمود: نیحس امام
ک أَنَّ الْـأَمرَ         اذَا ذَلـ ا وهبع صـ ا و نُهـیا ه کُلُّهـ ضالْفَـرَائ تتَقَام اسـ تیمأُق و تیأُد

مِ وظَالالْم در علَامِ مإِلَى الْإِس اءعنْکَرِ دنِ الْمع یالنَّه و رُوفعبِالْم   مِ وال مخَالَفَۀِ الظـَّ
ۀِ الْفَیمسقا   ءقِّهی حا فهضْعو ا وهعاضونْ مم قَاتدالص أَخْذ مِ والْغَنَائ و
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 ،یتمام واجبـات الهـ   رد،یاز منکر انجام گ یداند) اگر امر به معروف و نه ی(خدا م
ود چرا که با انجـام  ش یسخت به پا داشته م فیآسان و چه وظا يها فیچه تکل

و بـا سـتم    يریشوند و از ظلم ها جلـوگ  یهمه به اسالم فراخوانده م فه،یوظ نیا
المال،  تیب گرید يو درآمد ها ها متیآن غن لهیشود، و به وس یمبارزه م شگانیپ

شود. یو به افراد مستحق پرداخت م يها جمع آور اتیو مال میعادالنه تقس
 رد،یـ گ یواجبات قرار نمـ  گریدر عرض د» از منکر  یامر به معروف و نه«  پس

کند و چه بسـا در   یها رشد م یکیاست که به برکت آن همه ن يریبلکه عمل خ
سعادت، حرکت کند و از  يبه سو يجامعه ا» امرکننده به معروف «  کی امیاثر ق

 .ابدیگرداب فساد و گناه نجات 

 از منکر ی*نقش امر به معروف و نه
است: ریاز دو راه امکان پذ تیهدا ریدر مس حرکت

کـه در جهـت    یی: انسان هایدرون يها زهیتوجه به انگ ایو  يدراثر رشد معنو-1
ـ بـه موفق » جهـاداکبر  «تالش کرده اند و در صـحنه    مانیا يروین تیتقو و  تی

شوند و همان  یجذب م ستهیرفتار شا ياند، به سرعت به سو افتهیدست  يروزیپ
دارد: یها باز م يرا از بد آنها ،یعامل درون

عنِ الْفَحشَآء والْمنکَرِ  الصالةَ تَنْهى إِنَّ
توان به  یاست که افراد جامعه را نم یهی: بدیرونیب يو ارشاد ها تیدراثر هدا-2

حد بسنده کـرد کـه هـرکس خـود را      نیتوان به ا ینم زیحال خود واگذاشت و ن
ـ از منکر با توجه بـه نکـات ز   یاصالح کند، بلکه امر به معروف و نه  يضـرور  ری

است:
کـه آن هـا را در    ستین يقو يدرهمه افراد به حد يمعنو يها زهیآنکه انگ اول
امر به معروف « با   نیقرار دهد و از منکرات باز دارد. بنابرا تیصالح و هدا ریمس

شود. یم تیدر افراد به وجود آمده تقو يرشد معنو» ز منکر ا یو نه
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ـ اعـالم حما » هـا   یبه خوب گرانیفرمان دادن د«آنکه   دوم و  کوکـاران یاز ن تی
مبـارزه در جهـت    نیبهتـر  »هـا يبازداشتن از بـد «جبهه مومنان است و  تیتقو

(ع):رمومنانیباشد و به فرموده ام یم» فاسقان «جبهه   فیتضع
نِ الْمنْکَـرِ أَرغَـم أُنُـوف      من ى عـنْ نَهم ینَ ونؤْمالْم ورظُه شَد رُوفعرَ بِالْمنْ أَمفَم

 الْمنَافقین
کـرده و باعـث اقتـدار و     یبانیکند،از مومنان پشـت  یکس که امر به معروف م آن

را بـه   منافقان ینیکند، ب یاز منکر م یشود، و هرکس که نه یآن ها م یدلگرم
مالد. یخاك م

راه  مـودن یاز منکر زنده است، مـومن در پ  یکه امر به معروف و نه يجامعه ا در
 ییبلکه افراد زشت کار خود را در غربـت و تنهـا   کندینم »ییتنها«حق احساس 

آنان خواهد بود. ستیرها کردن رفتار ناشا يبرا یاحساس، عامل نیو ا نندیب یم
  
 
 

 وم:د درس
ـ   و یاجتمـاع  يهـا  تیبه مسئول ییاعتنا یها و عوامل ب شهیر  یبـروز ب

 )2( یتفاوت
بار  ریکردن از ز یشانه خال يها برا هیاز بهانه ها و توج یدرس گذشته با بعض در

ـ و در ا میآشنا شد یاجتماع يتهایمسئول و برداشـت   يدرس، انحرافـات فکـر   نی
.میکن یم یاست را بررس یتفاوت یغلط از اسالم که عامل بروز ب يها

به جبر اعتقاد
مـورد   وسـته یآثـار شـوم آن پ   یاست. ول یو کالم يمسئله اعتقاد کیجبر  بحث

و ستمگر بوده است، جباران بـا شـعار    یطاغوت يها میرژِ ياستفاده و بهره بردار
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کردنـد و از   یم هیکارانه خود را توج تیسو اعمال جنا کیاز  یاله تیجبر و مش
و اصـالح طلبـان را    منکرکنندگان از  یامر کنندگان به معروف و نه گرید يسو

.دیکن یم امیق یاله تیخواست و مش هیگفتند شما عل یمحکوم کرده، م
که معتقد به جبر شـد،   ی: اول کسدیگو یاز بزرگان معتزله م یکی ییجبا یابوعل
:دیگو یعبدالجبار م یبود. قاض هیمعاو
بـوده و مخلـوق    یالهـ  يدهد به قضـا  یکرد که آنچه انجام م یاظهار م هیمعاو

است و از  حیواعمالش صح دیگو یخداست تا مردمان گمان کنند که او درست م
ـ   گریبه د هیرو نیقرار گرفته است. ا شوایجانب خداوند، پ ـ ام یحاکمـان بن ـ ن هی  زی

کرد.  تیسرا
از منکر انجام گرفـت،    یامر به معروف و نه يایاح ي(ع) که برا نیامام حس امیق

 تیبـر خـالف مشـ    امیق نیبا شعار جبر تخطئه شد که ا هیبن معاو دیزی ياز سو
بوده است! یاله

از اصـحاب   یکـ یشده بود که  جیترو هیام یبن يتفکر خطرناك چنان از سو نیا
ـ آ نیبا خواندن همـ  زیامام صادق (ع) ن ـ از حضـرت سـوال کـرد: آ    ه،ی خداونـد   ای

است پس اعتراض  نیاگر چن یعنینداده است؟ ( هیام یبه بنحکومت و سلطنت را 
ندارد)، حضرت در پاسخ فرمود: یمعن امیو ق
 ی.خداوند ملک را به ما عطا کرده است و بنيکه تو گمان کرده ا ستیگونه ن آن
 رد؛یاز او بگ يگریباشد و د یراهنیصاحب پ يفرد نکهیاز ما ربوده اند. مثل ا هیام

نخواهد بود.  راهنیغاصب هرگز مالک پ
فلج کننده کروبیجبر، م مسلک
      فلج، روح و اراده را فلـج   کروبیدارد، مانند م يادیز یجبر آثار بد اجتماع مسلک

ـ بـه جبـر اسـت کـه دسـت زورگو      دهیکند. عق یم را درازتـر و دسـت انتقـام     انی
 ایرا غصب کرده  یکند،آن کس که مقام یرا بسته تر م دگانیدو ستم یدادخواه

زنـد و بـه    یمـ  یالهـ  يرا ضبط نموده است، دم از موهبتها یمال و ثروت عموم
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 تیـ حقان يسـند را بـرا   نیاست، بهتـر  يهرچه هرکس دارد خداداد نکهیعنوان ا
محـروم   یدهد، و آنکـه از مواهـب الهـ    یآنچه تصاحب کرده ارائه م تیومشروع

ـ کنـد ا  یفکر مـ  رایدهد که اعتراض کند، ز یمانده به خود حق نم اعتـراض،   نی
و قسمت است.  یاله ریاعتراض به تقد

ـ در آ ،یسـند اسـالم   نیبه عنوان معتبرتر میکه قرآن کر یدرحال ـ  اتی از  یفراوان
:دیگویانسان سخن م اریواخت يآزاد

الْفَساد فی الْبرِّ والْبحرِ بِما کَسبت أَیدي النَّاسِ  ظَهرَ
مردم، فساد آشکار شده است. ستیبه واسطه کردار ناشا ایو در یخشک در

کَانَ اللَّه لیظْلمهم ولَکن کَانُوا أَنفُسهم یظْلمونَ  فَما
 یکه به آن ها ظلم کند و آن ها بودند که به خـود ظلـم مـ    ستین نیچن خداوند
کردند.

دارد، در  شتنیکه نسبت به خو يا فهیو وظ تینظر اسالم، فرد عالوه بر مسئول از
 نیاز منکر ا یامر به معروف و نه يمسئول است. معنا زین گرانیقبال اجتماع و د

در برابر ذات پروردگار مسئول  يو فرد یانسان! تو تنها از نظر شخص ياست که ا
. یمسئول هست زینتو در مقابل اجتماع خود  ،یستیو متعهد ن

 
 غلط از انتظار فرج برداشت

امر  فهیو رکود در انجام وظ یاز عوامل سست یکی زیغلط از انتظار فرج ن برداشت
حضرت امام  ،یانقالب اسالم دیشود. رهبر فق یم یاز منکر تلق یبه معروف و نه

ـ ناروا از انتظـار فـرج را ا   يخود برداشت ها اناتیقدس سره درب ینیخم گونـه   نی
داده اند: حیتوض
و منـزل   هینیدانند که در مسـجد، حسـ   یم نیبه ا ها انتظار فرج را یبعض -الف
ـ و دعا کنند و فرج امام زمان (عـج) را از خـدا بخواهنـد. ا    نندیبنش هـا مـردم    نی

مـردم   اریشـناختم بسـ   یاز آنها را که مـن سـابقا مـ    یهستند، بلکه بعض یصالح
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و منتظـر   داشـتند هـم   يریشمش کیبودند،  دهیهم خر یاسب کیبودند  یصالح
خودشان هـم عمـل    یشرع فیها به تکال نیحضرت صاحب الزمان(عج) بودند، ا

 ریکردند، لکن غ یکردند و امر به معروف هم م یاز منکر هم م یکردند و نه یم
بکنند نبودند. يکار کیمهم که  نیآمد و فکر ا یازشان نم يکار نیاز ا
مـا   د،یایبشود تا حضرت ب تیپر معص دیگفتند که عالم با یم يدسته ا کی -ب
خواهنـد   یمـ  يتا مردم هرکار میامر به معروف هم نکن م،یاز منکر نکن ینه دیبا

بشود. کیبشود تا فرج نزد ادیبکنند، گناه ز
دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم را به گناه  دیگفتند با یم يدسته ا کی -ج

دسته  نیا نیدر ب اورند،یب فیپر از ظلم و جور بشود وحضرت (عج) تشر ایها تا دن
زدند، اشخاص ساده  یدامن م نیبه ا يمقاصد يهم بودند که برا ییمنحرف ها

لوح هم بودند. 
امر بـه معـروف و    یعنی نید ياصل ضرور کیتوان از  یم یتوهمات نیبا چن ایآ

عصر (عج) ساقط دانسته است؟ و اگـر   یحضرت ول بتیاز منکر رادر عصر غ ینه
 ریتواندقابل اعتماد باشد؟ به تعب یم میباره داشته باش نیهم در ا یتیبه فرض روا

:هیحضرت امام رضوان اهللا عل
 واریباب داشتند، همه را به د نیهم درا تیتا روا ستیدو میکرد یاگر فرض م ما
از  یکه نه دیو بگو دیایب یتیقرآن است، اگر روا اتیخالف آ نکهیا يبرا میزد یم

. ستیقابل عمل ن تیروا نگونهیزد، ا واریبه د دیرا با نیکرد، ا دیمنکر نبا
يریگ گوشه

در  یو سسـت  ییاعتنـا  یاز جمله عوامل ب زیاز جامعه ن زیاز مردم و گر يتفکردور
حضـور در   یاسـالم  ماتیکه در تعل یاز منکر است. در حال یامر به معروف و نه
قرار گرفته است. دیاجتماعات مورد تاک

بردند، عالقـه   یاز اصحاب در صفه بسر م يعصر رسول اکرم (ص) که عده ا در
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 امبریپ کنیاز آن ها به وجود آمده بود، ل یاز مردم دربرخ يودور يبه عبادت فرد
از منکر، آن ها را از سقوط نجـات   یامر به معروف و نه تیاهم يادآوری(ص) با 

آن  رایـ کرد، ز یم یصفه سرکش ل(ص) به اه امبریمومنان (ع) فرمود: پ ریداد. ام
مالقات ها سـعد بـن اشـج برخاسـت و      نیاز ا یکیها مهمان حضرت بودند. در 

که خواب بر من  رمیگ ی(ص) و حاضران را شاهد م امبریعرض کرد: من خدا و پ
 حیتصح يکنم) حضرت برا یحرام است (و تمام همتم را صرف عبادت در شب م

غلط او فرمود: شهیاند
چرا کـه اگـر بـا مـردم ارتبـاط       ،ينکرده ا يو عبادت کار اضتیونه رگ نیبا ا تو

 یآن گروهـ  ؟یاز منکر کنـ  یامر به معروف و نه یتوان یچگونه م ،ینداشته باش
هستند.  یکنند بد گروه یاز منکر نم یکه امر به معروف و نه

شود، که  یم دهید یراتیعرفان و تصوف، تعب انیاز مناد یدر سخنان برخ متاسفانه
ـ      هرچنـد در کتـاب    یبا روح مکتب اسالم ناسازگار اسـت. بـه عنـوان مثـال غزال

ـ از منکر اختصاص داده و با تعب یرا به امر به معروف و نه یفصل اءالعلومیاح  راتی
در باب عزلت، با دعوت  کنیل ،سخن گفته است ضهیفر نیاز ارزش ا يرسا و بلند
امـر   نیشاق و سنگ فیبه کنار نهادن تکلاز مردم آنان را  زیو گر يریبه گوشه گ

 . خواندیماز منکر فرا یبه معروف و نه

 خود  اصالح
 يناسازگار گریداشته و با همد وندیاصالح خود با اصالح جامعه پ یاسالم نشیدرب

 يشـود و بـرا   ینمـ  یقربـان  يگـر ید يبـه بهـا   کیچیکه ه یمعن نیندارد، به ا
 يفـرد  فیبلکه انجـام وظـا   ست،یروا ن يگریاز د یچشم پوش ،یکیپرداختن به 

از مسلمانان خواسته شده است. یاجتماع فیهمراه انجام تکال
متقابـل و ارتبـاط دو جانبـه انـد، و اصـالح       يریتاث يفرد وجامعه دارا یتفکر اسالم در
 یبـه فسـاد مـ    زیرا ن يگرید ،یکیفساد  نکهیدارد، چه ا ریتاث يگریدر اصالح د کیهر
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حرکت کند، حفظ افـراد، دشـوار خواهـد     یآلودگ يبه سو یاجتماع طیمح یکشاند، وقت
 یفراهم م زیرشد افراد ن نهیزم ،یاجتماع يها یودگکن کردن آل شهیبا ر نکهیبود. چه ا

تواند به اصـالح جامعـه کمـک کنـد و      یم شیهرکس با اصالح خو گرید ياز سو د،یآ
   تـالش   زیـ هسـتند، در جهـت رشـد خـود ن     گرانیاز د یآنان که در صدد رفع تباه یحت

کرده اند.
 گریکـد یانسان، انسان ها را چنـان بـه    ژهیو روابط و یمشترك اجتماع يها ازین
بخشـد کـه افـراد را در حکـم      یمـ را آنچنـان وحـدت    یزند و زندگ یم    وندیپ

سوارند و  یکشت کی ای مایهواپ کی ای لیاتومب کیدهد که در  یقرار م یمسافران
همه با هـم از   ایو  ندرس یدر حرکتند و همه با هم به منزل م يمقصد يبه سو

 یمـ  دایپ يا گانهیگردند و سرنوشت  یمانند و همه با هم دچار خطر م یرفتن م
 یآورده رسول اکرم (ص) آنجا که فلسفه امر به معروف و نهـ  یمثل بایکنند. چه ز
 نهیس یسوار شدند و کشت یکشت کیاز مردم در  یکند: گروه یم انیاز منکر را ب

مخصـوص خـود    گـاه یاز مسـافران در جا  کیهر رفت، یشکافت و م یرا م ایدر
خـودم   گـاه یکه نشسـته ام جا  نجایا نکهیاز مسافران به عذر ا یکینشسته بودند. 

داشت به سوراخ کـردن   اریکه در اخت يا لهیاست و تنها به خودم تعلق دارد،با وس
 یمـ  ا گرفتـه ومـانع  مسافران همان جا دسـت او ر  ریطه پرداخت، اگر ساهمان نق

شدند.  یم زین چارهیشدند و مانع غرق شدن آن ب یشدند، غرق نم

 جهینت
 يجامعـه بـرا   یاست که درسست يچهارگانه مزبور، از جمله انحرافات فکر موارد

از  یرو امر به معروف و نه نیدارد؛ از ا ریاز منکر تاث یبه امر به معروف و نه امیق
آن  يها یکه تفکر مسلمانان را از زالل و نا خالص نیادیاصل بن کی دیمنکر را با

ـ   یرا به خوب اصل نیکرد. آنان که ا یکند، تلق یجدا م  نیشناخته انـد، دردام چن
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آنان: رند،یگ یخطرناك قرار نم يهاگاهلغزش
انسان، تیبه جبر را به اعتقاد به مسئول اعتقاد
را به انتظار فرج سازنده، رانگریفرج و انتظار
در جامعه، تیو عزلت را به حضور و فعال انزوا
     لیتبـد  ،یاجتمـاع  يهـا  تیرا بـه اعتقـاد مسـئول    یاجتمـاع  يها تیمسئول انکار

کرده اند.

 

 ست؟یو منکر چ معروف  م:سو درس

 شناخت معروف و منکر ضرورت
معروف ومنکر را شناخت و دانست که چه  دیاز منکر با یامر به معروف و نه يبرا
در  يدر محدوده معروف قرار دارد تـا امـر بـه آن الزم باشـد، و چـه کـار       يکار

ـ از آن واجب باشد. ازا یتا نه ردیگ یمحدوده منکر جا م رو، آنـان کـه بـدون     نی
 یکنند نه تنها خـدمت  یم یرا امر و نه گرانیاز معروف و منکر د حیشناخت صح
 یبیشوند، همچون طب یم زین گرانید یاند، بلکه چه بسا باعث گمراهانجام نداده

دارو بپردازد  زیبه نوشتن نسخه و تجو يماریب صیکه قبل از شناخت درد و تشخ
رو،  نیـ گم گشتگان باشـد. از ا  تیکه بدون اطالع از راه درصدد هدا ییراهنما ای

از  یاز منکر را آگـاه  یروف و نهشرط وجوب امر به مع نیلاو عهیبزرگ ش يفقها
 معروف و منکر دانسته اند. 

 و منکر در لغت معروف
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برخوردار است،  یقرآن از تبحر و ذوق خاص يواژه ها نییکه درتب یاصفهان راغب
شود که از  یگفته م یکرده است: معروف به عمل یمعن نگونهیمعروف و منکر را ا

شـود   یگفته م ياش شناخته شده باشد، و منکر به کار ییکویشرع ن ایراه عقل 
. شداش انکار شده با ییکویشرع ن ایکه به واسطه عقل 

را ذکر کرده است: مقصود از  فیتعر نیمشابه هم زین یالشان، طبرس میعظ مفسر
 حیخواند، چون آن را صـح  یمعروف همان حق است که عقل و شرع بدان فرا م

توانند آن را  یچرا که نم زارند،یه عقل و شرع از آن بشناسد، برخالف منکر ک یم
معـروف و هرچـه را    ،شمرد زیو جا حیبشمارند، پس هرچه که بتوان صح حیصح

کرد منکر است.  داینسبت بدان پ یمعرفت نیکه نتوان چن
شناخت معروف و منکر راه
راه شرع.  يگریراه عقل و د یکیشناخت معروف و منکر دو راه وجود دارد،  يبرا

 .میپرداز یم کیهر  حیبه توض نکیا

عقل لهیبه وس -1
است که او بـا فطـرت خـود     دهیآفر يانسان را به گونه ا یساختمان روح خداوند

بـه   یمرحلـه آگـاه   نیدهد. در ا یم صیرا تشخ يو بد یو خوب ییبایو ز یزشت
شـناخت هـا از درون    نگونـه یبلکه ا رد،یگ یصورت نم رونیمعلم از ب ياقا لهیوس

ست.ین يگریاز د يریفراگ ازبهیجوشد و ن یمانسان  
 يسلسله الهامـات فطـر   کیانسان به  زیاز تجه ياریبس اتیدر آ زین میقرآن کر

 یمثال در سوره شمس به روح انسان و اعتدال آن قسم م يسخن گفته است. برا
ها را به آن الهام کرده است: یها و پاک یکه خداوند زشت یخورد، روح

ا فَأَلَه وئهوا سم نَفْسٍ وا مهئهتَقْو ا وهورا فج
ـ آ ی: وقتـ دیگو یبه نام وابصه م امبریاز اصحاب پ یکی اونُوا علَـى الْبِـرِّ    «  هی تَعـو

و  د،یـ کن يقوا همکارو ت یکیبر ن یعنی»  والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ 
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نـازل شـد خـدمت     ند،ینک يو عداوت است، همکار یبرگناه و آنچه موجب دشمن
سـوال کـنم. آن   » اثم«و » بر«و خواستم از همه موارد  دمی(ص) رس رماک امبریپ

عـرض   ؟یکن یسوال م ای یاز چه سوال کن یخواه یکه م میحضرت فرمود بگو
سـپس انگشـتان    ،یبپرس» گناه«و  »یکین«تا از  ي: فرمود: آمده ادییکردم بفرما

من زد و فرمود: نهیخود را جمع کرد و به س
وابِصه استَفْت قَلْبک استَفْت نَفْسک   یا
وابصه از قلب خودت استفتاء و سوال کن، از خودت بپرس. يا

از کارها را انسان انجام  يدهد که: پارها یو دقت در رفتار انسان نشان م مطالعه
ـ دفع ز ایاز آن ها و  يدهد، نه به منظور کسب سود یم آن هـا،   لهیبـه وسـ   یانی

شود. از  یم دهینام یسلسله عواطف که عواطف اخالق کی ریبلکه صرفا تحت تاث
 دیکند. فرض کن یحکم م نیچن تیدهد که معتقد است انسان یآن جهت انجام م

ـ   یوحشتناك قرار گرفته است، ب یابانیسخت، درب یطیدرشرا یانسان  یآذوقـه و ب
ـ پ گـر ید یانسان ن،یب نیکند، درا یم دیو هرلحظه خطر مرگ او را تهد لهیوس  دای

. بخشدینجات م یکند و او را از چنگال مرگ قطع یشود و به او کمک     م یم
سالها بعداز آن  نند،یب یرا نم گریکدیشوند و  یجدا م گریکدیدو انسان از  نیبعد ا
 يکه به حال نـزار  ندیب یخود را م یکه گرفتار شده بود، نجات دهنده قبل يفرد

 ایشخص او را نجات داده است، آ نیهم يافتد که روز یم ادشیافتاده است، به 
 ،یکـ ین اداشکه پ دیگو ینم ایدهد؟ آ ینم یفرمان چیه نجایمرد در ا نیوجدان ا

احسان کننده، واجب و الزم است؟ پاسـخ   يزارسپاسگ دیگو ینم ایاست؟ آ یکین
چه  گرید يفرد به آن شخص کمک کرد، وجدان انسانها نیاگر ا ایمثبت است. آ

نشان نداد، وجدان  یعکس العمل نیاعتنا گذشت و کوچکتر یو اگر ب ند؟یگو یم
 نیاو را تحسـ  گـر ید يها جدانمسلما درصورت اول و ند؟یگو یچه م گرید يها
. ندیگو یم نیکنند و آفر یم
شرع لهیبه وس -2
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 یبه کمک انسـان مـ   يو بد یدر شناخت خوب زیبر عقل و فطرت، شرع ن عالوه
 ،یزنـدگ  يبـرا  یبرنامه کل میخوب و بد کارها و ترس صیکس در تشخ چی. هدیآ

:رایبداند، ز نیاز د ازین یتواند خود را ب ینم
انسـان را دربـر    یشخص یزندگ لیکه تمام مسا یطرح کل کی میترس نکهیا اول
بشر باشد، تنها بـا احاطـه بـر مجمـوع مصـالح       یو منطبق بر مصالح زندگ ردیبگ

.ستین سوریبر بشر م ياحاطه ا نیاست، و چن ریامکان پذ یزندگ
هزارهـا مسـاله و    ،یاجتمـاع  یاست، و زندگ یاجتماع يانسان موجود نکهیا دوم

را در مقابل  فشیهمه آن ها را حل و تکل دیکه با آوردیبه وجود م شیمشکل برا
 ش،یاست، سعادتش، آرمان ها یاجتماع يهمه آن ها روشن کند، و چون موجود

 گـران یو شـر د  ریـ خ ياو شرش و... باسعادت ها، آرمانها و مالکه ریخ يمالکها
ـ . از اندیبر گز گرانیتواند راه خود را مستقل از د یاست، و نم ختهیآم جهـت،   نی
جستجو کند کـه جامعـه را بـه سـعادت و کمـال       يریخود را در مس سعادت دیبا

برساند.
 يها و بد یخوب دیاست و نبا دیجاو یو زندگ يابد اتیح يانسان دارا نکهیا سوم

 یو در قضاوت نسبت به زشت رد،یدر نظر بگ ایدن یمحدود زندگ رهیها را تنها در دا
پـس از   یآثار آن را نسبت به روح جاودانـه خـود و زنـدگ    دیبا يهر کار ییبایو ز

گونـه   چیهـ  ینسبت به آن زندگ لمرگ در نظر داشته باشد و روشن است که عق
ندارد.  يتجربه ا

یو عقل یشرع ياز منکر ها فراتر
 اریـ هستند، معروف و منکـر عـالوه بـر مع    یاجتماع تیموقع يآنان که دارا يبرا
که  يباشند. افراد یم زین یو عرف یاجتماع يارهایمع يدارا ،یو شرع یعقل يها

 یکسـان  نیو همچن شوندیتقوا شناخته م يو مناد نیدر جامعه به عنوان مظهر د
خورده است، دررفتـار خـود،    وندیپ ینظام اسالم تیثیبه ح شان،یکه احترام و آبرو

جه داشـته  تو زیمردم ن ینیاسالم به حفظ اعتقادات د یعالوه بر دستورات کل دیبا
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عموم مردم خـالف شـرع    ياز لباس ها، برا ياریبس دنیباشند. بعنوان مثال پوش
زننـده و نـا پسـند     ،یروحـان  کی يهمان لباس برا دنیپوش یشود، ول ینم یتلق

ـ   يتوده مردم محـذور  ياز اعمال برا ياریبس نکهیاست، چه ا  يبـرا  ینـدارد، ول
 وهیبه تن کرده است، دور از توقع و انتظار است. در ش یکه لباس فرم نظام یکس

توان گفت. یم یفراوان يو.... مثالها ش،خوراكیپوشش، آرا ،یرانندگ
که لباس فرم به تـن دارنـد و بـه     یکسان ياز کشور ها  برا ياریرو، دربس نیا از

ممنوع  ،یقانون ياز کارها یاشتغال دارند، انجام برخ تیبه فعال یعنوان مامور دولت
وارد نشـود.در   يآن نظام خدشه ا تیثیبه اعتبار وح لهیوس نیشود، تا بد یم یتلق

مطـرح   زیطلبد، مروت ن یاز گناه را م يورعالوه بر عدالت که د زین یفقه اسالم
و مانند آن ها، به عنوان لزوم  ،یرا در امام جماعت، شاهد، قاضآن  یشده است و برخ

شرط کرده اند.  اطیاحت ای

 م:چهار رسد
 از منکر یبه معروف و نه امر به ییاعتنا یو عواقب ب آثار

از منکر، عامل انحطاط جوامع یامر به معروف و نه ترك
اسـت   یاز موضـوعات  ،يو انحطاط جوامع بشر یبه عوامل ترق یابیو دست یبررس

از دانشمندان را متوجه خود ساخته است، و آن هـا   ياریزمان، ذهن بس ریکه از د
بوده اند. قـرآن   خیو رکود جوامع در طول تار یبه فلسفه تعال یابیرا در صدد دست

پردازد. یعوامل م نیا لیلسرگذشت اقوام گذشته، به تح انیضمن ب زین میکر
ز از رحمـت خـدا، بـا    لیاسـرائ  یاز علل دور افتادن کـافران بنـ   یکینظرقرآن،  از

از منکر است. یترك امر به معروف و نه یعنیاز منکرات  گریکدینداشتن 
ک بِمـا    میابنِ مرْ یسیلسانِ داوود و ع یعل لَیإِسرائ یکَفَرُوا منْ بن نَیالَّذ لُعنَ ذلـ

.  فْعلُونَیعنْ منکَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما کانُوا  تَناهونَیکانُوا ال  عتَدونَیعصوا و کانُوا 
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لعنت شدند، از آن رو که نـا   میبن مر یسیبه زبان داوود و ع لیاسرائ یبن کافران
را از ارتکـاب بـه    گریکـد ینمودند، آن هـا   یمو از حق تجاوز   کردند یم یفرمان

کردند. یکردند، و چه بد م ینم   یمنکرات نه
افراد مفسـد و شـرور    ياز سو يدر هر جامعه ا شیو گناه، کم و ب چند تخلف هر

وجـود   یتیگونـه معصـ   چیتوان توقع داشت کـه در اجتمـاع هـ    یوجود دارد و نم
کـه منکـرات    شودیاجتماع سالم و صالح اجازه داده نم کیدر  ینداشته باشد، ول

 یاز قـانون الهـ   انـد بتو یو راحتـ  یبه آسـان  یکه هرکس يکند، تا حد دایپ وعیش
مثل کسب حالل، سخن  کیصورت است که انجام کار ن نیدر ا رایتخلف کند، ز

 یسخت تر م ،ییدروغ گو ،يراست و ... در جامعه از انجام کار شر مثل حرام خور
عموم مردم را فرا  یشود، بلکه آلودگ یاز افراد محدود نم یگناه در برخ گریشود، و د

شود.  یفراهم م هامعسقوط ج نهیو زم ردیگ یم
از  یبر تارك امر بـه معـروف و نهـ    یالسالم) فرمود: (اثر بد روان هی(عل یعل رمومنانیام

منکر)

قبل از آنکه در سطح جامعه ظاهر شود، در خود  یاله ضهیفر نیترك ا یمنف آثار
 يواال يو ارزش هـا  یانسـان  تیگـردد و شخصـ   یتارك امر به معروف ظاهر م

السالم): هی(عل رمومنانیام ریستاند؛ به تعب یرا از او م یاخالق
لَم یعرِف بِقَلْبِه معرُوفاً و لَم ینْکرْ منْکَراً قُلب فَجعلَ أَعلَاه أَسفَلَه و أَسفَلُه أَعلَاه   منْ
را انکار نکرد، وارونه گشته  ستهیرا نشناخت و ناشا ستهیکس که با دل کار شا آن

باال شده است. نشییو پا ن،ییپا شیو باال
از منکر، نکتـه   یانسان بر اثر ترك امر به معروف و نه تیشخص یو واژگون قلب

بتوان از آن عبور کرد. یکه به سادگ ستین يا
خارج شـود، خـارج    یاز الك خودپرست دیانسان با ند؛یگو یکه م میا دهیشن اریبس

ـ است که ا یمراحل يدارا ،یشدن از الك خودپرست  یردوسـت یمرحلـه آن غ  نیول
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 یخود م يرا برا زیو همه چ ندیب یفقط خودرا م ت،یاست. کودك در دوران طفول
 یخودش نگـاه مـ   يبرا يو ابزار لهیبه پدر و مادر هم به چشم وس یخواهد و حت

 دایعالقه پ زین گریشخص د کیبا انتخاب همسر به  ،یکند. سپس در دوران جوان
 يرا برا زیشوند و همه چ یم یکیوخودش و او  د،یآ یاز خود در م یعنیکند،  یم
ـ انـد، ا خود شـده  کیخواهد حال، مجموع دو خود  یخود بزرگتر م نیا ـ  نی  نیاول

ازدواج بـا   لیـ دل نیشود، به هم یخود خارج م كاست که انسان از ال يمرحله ا
انسان  تیدارد و در معنو یدر اسالم جنبه اخالق یاست، ول يزیامر غر کی نکهیا

گذارد. یم ریتاث
پس از  ستین یکاف رد،یگ یمقدار از توسعه که همسر و فرزند را در بر م نیا یول

مثل  یشود، که هم اصول انسان یمطرح م یو قوم يا لهیخود قب یبرخ يآن برا
 يزیـ کنند همـان چ  یو قوم محدود م لهیرا در محدوده قب ثاریگذشت، احسان و ا

بـاالتر روح انسـان توسـعه     لهکنند، در مرح یم ریتعب یاز آن به خود مل یکه برخ
 چیرا بـه هـ   انـت یخ ند،یب یم يو جار يو خود را در همه انسان ها سار ابدی یم

را در خـود   گـران یکند، درد د یهمه آرزو م يداند، و کمال را برا یروا نم یانسان
داند.  یم
 یشتابد، و در فکر نجات آن ها بر مـ  یم گرانیاست که به کمک د يا هیروح نیچن با
.دیآ
بـه خـدا    يمحـرك قـو   نیـ هستند، و با ا يروح بلند نیمظهر چن یاله امبرانیپ

 يشوند و پس ازآن در صدد به حرکت در آوردن انسـان هـا بـه سـو     یم کینزد
کنـد و   یمـ  دایـ پ تیحالت است که انسان بسط شخصـ  نی. دراندیآ یکمال بر م

هـا رنـج    نو از غم انسا ردیگ یشود و همه را در بر م یم یکیجانش با جان ها 
برد. یم

کُم  لَقَدلَیع رِیصح تُّمنا عم هلَیزِیزٌ عع کُمنْ أَنفُسولٌ مسر اءکُمج
 ياو گـران اسـت، بـرا    يشما بـرا  يها یشما آمده که سخت ياز شما برا یرسول
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ورزد. ینجات شما حرض م
رود: یم شیکه از غم مردم تا سرحد فداشدن پ ییتاجا

لَّکفًا   فَلَعأَس یثدذَا الْحنُوا بِهؤْمی إِن لَّم ملَى آثَارِهع کنَّفْس عاخب
ها به سخن خدا  نیاگر ا يخود را از رنج و تاسف هالك ساز یخواه یتو م ایگو

. اورندین مانیا
از  يدر چه ابعـاد  شهیاز منکر ر یدهد که امر به معروف و نه ینشان م انیب نیا

شده است،  دهیدر کالبدشان دم يروح بلند نیانسان دارد و آنان که چن تیشخص
تفاوت بمانند. یتوانند ساکت و ب ینم گرانیدر مقابل انحراف د

کند و بـه انکـار    ینم جیپسندد و ترو یشناسد و نم یاز آن که معروف را نم پس
ـ پردازد، هنـوز از دا  یر نممنک از  يخـارج نشـده اسـت و بهـره ا     یخودپرسـت  رهی

انسان وارونه است: کینبرده، بلکه  یکماالت انسان
بلَاه قُلأَع فَلُهأَس و فَلَهأَس لَاهلَ أَععفَج

اریاشرار و ذلت اخ تسلط
رضا (ع) فرمود: حضرت
بالمعروف و لتنهن عن المنکر أو لیستعملن علیکم شرارکم فیدعو خیارکم  لتأمرون

  فال یستجاب لهم
 یوگرنه اشرار شما بر شما مسلط م دیاز منکر داشته باش یامر به معروف و نه دیبا

طلبند و به آن هـا جـواب داده    یم ياریشما  کانیشوند و پس از آن، خوبان و ن
شود. ینم
تـرك امـر بـه     ينقل کرده اند برا امبریآن را از پ زیل سنت نکه اه تیروا نیا در

از منکر، دو اثر بد ذکر شده است. یمعروف و نه
. پـس  رنـد یگ یبا گذشت زمان افراد شرور و فاسد، زمام امور را به دست م -الف
کنـد، امـر بـه     يریافـراد تبهکـار جلـوگ    تیتواند از تسلط و حاکم یکه م یعامل
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از منکر است. یمعروف و نه
نخواهد داشت. ياشرار، سخن خوبان هم اثر تیبا حاکم -ب

 ریفراگ عذاب
اسـت.   یاز منکر، از عوامل نـزول بـال و عقوبـت الهـ     یامر به معروف و نه ترك

صورت عذاب خداوند هم شامل بدکاران و گناهکـاران خواهـد بـود و هـم      نیدرا
از منکر. یامر به معروف و نه نیشامل تارک

ـ    یقانون کل نینمونه ا نیاصحاب سبت روشن تر نداستا  یاست. خداونـد بـر بن
و از کسب و کار در آن  دیبدارند و از ص یواجب کرد که روز شنبه را گرام لیاسرائ

کردند  یم یزندگ ایاز آنان را که در ساحل در یورزند؛  سپس گروه يروز خوددار
ها  يدر آبراه ها و جو انیماه بهشن يقرار داد که روزها يرا طور طیآزمود و شرا

ـ بـه عمـق در   گرید يروزها یشوند و همه جا دم دست بودند، ول دایهم پ  یمـ  ای
 دیبه حرمت شنبه تجاوز کردند و به ص هیاز اهل قر ینبود، جمع شانیدایرفتند و پ

از مهمانان قوم به موعظه تجاوزگران پرداختند و آنـان را   يپرداختند تعداد یماه
نکردنـد   یهم بودند که حرمت شـکن  یکردند و گروه سوم ینه یناز حرمت شک

موعظه گـران را   ینکردند و موعظه ننمودند و حت یحرمت شکنان را هم نه یول
تخطئه کردند. زین

 افتندیکنندگان از منکر نجات  یسوره اعراف فقط نه 166تا  164 اتیاساس آ بر
و دوگروه تجاوزگران و ساکتان ظالم شمرده شده و مشمول عذاب شـدند، گـروه   

از منکـر و   یترك نهـ  فریبه حکم شنبه و گروه دوم به ک یحرمت یب فریاول به ک
و مشارکت در گناه است. تیسکوت در برابر گناه که به منزله رضا

(ع) فرمود: یعل حضرت
د     النَّاس إِنَّما یجمع النَّ أَیها احـلٌ و جـر ود قَرَ نَاقَـۀَ ثَمـا عإِنَّم خْطُ والس الرِّضَا و اس

فَعمهم اللَّه بِالْعذَابِ لَما عموه بِالرِّضَا  
ـ   کیآورد و ناقه ثمود را  یو خشم، مردم را گرد م يمردم! خشنود يا کـرد و   یمـرد پ
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 یهت آن کـه بـه کشـتن ناقـه راضـ     کشت، پس خداوند همه آن ها را عذاب نمود به ج
بودند.
محشـر در وقـوع جـرم بـوده انـد،       ت،یکه بارضـا  یکسان يتنها برا ریفراگ عذاب

ـ و  يریکه قدرت برانکار، اعتـراض، جلـوگ   یبلکه همه کسان ست،ین از  ییجـدا  ای
 یقـرار مـ   یتحمل و سکوت کرده اند، مشمول عـذاب الهـ   یمجرم داشته اند ول

:رندیگ
فتْنَۀً الَّ تُصیبنَّ الَّذینَ ظَلَمواْ منکُم خَآصۀً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شَدید الْعقَابِ.  واتَّقُواْ

 دکـه یاز شما اصابت نخواهـدکرد و بدان  نیکه تنها به ظالم ياز فتنه ا دیزیبپره و
است. دیعقاب خداوند شد

ان باعث نـزول عـذاب   شود که هرچند ظلم ستمگر یاستفاده م فهیشر هیآ نیا از
و آتش سـتم را خـاموش    رند،یآن ظلم را بگ يجلو دیعموم مردم با یشود،ول یم

خواهـد بـود، و آثـار     ریـ کردند، آتـش فراگ  یکوتاه فهیوظ نیکنند. اگر در انجام ا
) همه را در بر خواهد گرفت. یاله يو عقوبت ها ينکبت بار گناه (ذلت و خوار

 م:پنج درس
ـ  و درانجام امر به معـروف  میتوان یم چگونه از منکـر موفـق    ینه

 م؟یباش

از منکر یدر امر به معروف و نه تیموفق عوامل
اسـت کـه    ینکات فراوان تیاز منکر در گرو رعا یدر امر به معروف و نه تیموفق
:میپرداز یماز آن ها   یدرس به برخ نیدرا

از منکر یراه و رسم امر به معروف و نه آموزش
:دیوارد خانه شو دیخواه یم یدهد که وقت یبه ما دستور م میکر قرآن
الْبیوت منْ أَبوابِها   وأْتُواْ
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ندارد،  انیبه ب يازیآن، ن یمسأله، با توجه به روشن نیکنند که ا یتلق یبرخ دیشا
در هـر   تیـ است که راه موفق یکل قتیحق کی انیقرآن درصدد ب هیکه آ یدرحال
را از  يهرکار یعنیفرمود:  هیآ نیا ریدهد. امام باقر (ع) در تفس یرا نشان م یعمل

. دیانجام ده د،یرا از آن سو که با یو هر عمل دیراهش وارد شو
رضا (ع) فرمود: حضرت

طَلَب األمرَ من وجهِه لَم یزِلَّ ، فإنْ زلَّ لَم تَخْذُلْه الحیلَۀُ   من
خواهـد   شیبـرا  يلغزد، و اگر هم بلغزد چـاره ا  یکه راه را از راهش بخواهد نم هرکس

بود.
 وهیکـرد و شـ   شهیاند دیبا یقبل از هر اقدام زیاز منکر ن یامر به معروف و نه در

 دایکه از او سر زده است، پ یفرد گناهکار و عمل يها یژگیرا با توجه به و حیصح
سواالت  نیا امونریکه از او سر زده است، پ یمثال، در برخورد با گناه ينمود. برا

فکر کرد: دیبا
عمل کنم؟ لیدوستان و فام یبا هماهنگ دیبا ایاست،  یکاف يفرد يریگ موضع
؟یاقدام عمل ایالزم است  یزبان ارشاد

د؟یزبان تهد ایاستفاده کنم  قیزبان تشو از
ـ با م،یافتیاز منکر را  یو ثمربخش امر به معروف و نه یکه راه منطق یوقت بـه   دی
.میبپرداز فهیو انجام وظ فیتکل يادا

يریشگیدادن به پ تیاهم
 یو بهداشت را بر درمان و معالجه مقدم مـ  يریشگیپ ،یگونه که در پزشک همان

 يمـار یب تیاز بـه وجـود آمـدن و سـرا     يریدر صدد جلـوگ  لهیوس نیدارند، و بد
است. تینکته حائز اهم نیا زین یو اخالق یروح يها يماریهستند، در ب

 یوقوع جـرم را مشـاهده مـ    يکه آثار و عالمت ها یاز زمان ،ینظر فقه اسالم از
امـر بـه    فـه یوظ م،یشـو  یگناهکار آگاه مـ  میکه به تصم یاز موقع یو حت م،یکن

از منکر به عهده ما خواهد بود. یمعروف و نه
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فرموده است: لهیالوس ریدر تحر هیسالم اهللا عل ینیامام خم حضرت
دارد و احتمال دهـد کـه    یبه انجام کار حرام میتصم يبداند که فرد یشخص اگر
از منکر کند.  یدارد، واجب است نه ریاز منکر) تاث ی(نه
 منکرات یابی شهیر

 گرید يدارد، و از سو شهیگناهکار ر یروح يها یسو در نابسامان کیاز  منکرات
هـا کمـک    نهیدر آن زم یها، و بذرافشان شهیبه فعال کردن آن ر یخارج طیشرا

بروز گناه  یکن ساختن منکر بدون توجه به عوامل اصل شهیرو، ر نیکند؛ از ا یم
امکان ندارد.

 ياقتصـاد  ،یاجتماع ،یعوامل بروز فساد، آن هم در ابعاد گوناگون فرهنگ یبررس
و به دنبال آن با  اندینما یمبارزه با فساد را به ما م حیآن ها، راه صح ییو شماسا

کن ساختن عوامل فساد اقدام  شهیدر جهت ر میتوان یو اشراف کامل م عیوس دید
.میکن

میرمستقیغ ياز روش ها استفاده
 یاز منکر، چه با زبان، چه با عمل، به دو صـورت انجـام مـ    یبه معروف و نه امر
:ردیگ

: مییگـو  یمـ  يامر به معروف بـه فـرد   يبرا ي: به عنوان مثال برامیمستق -الف
.دیواجب را انجام ده فالن عمل

کـه   میکن یم میگفتار خود، به او تفه ي: به طور مثال در البه المیرمستقیغ -ب
بدون آن کـه متوجـه شـود کـه او را مـورد       نکهیانجام دهد، مثل ا دیآن کار را با

 یم فیواجب را انجام داده است، تعر فهیکه آن وظ ياز فرد م،یخطاب قرار داده ا
.میکن

 وهیشـ  م،یدارد. نمونه استفاده از روش مسـتق  يشتریب ریشک روش دوم تاث بدون
کـه در   يرمـرد یکه هردو طفل بودند، به پ ی(ع) در حال نیامام حسن و امام حس

او باطـل   يشوند کـه وضـو   یکنند و متوجه م یحال وضو گرفتن بود، برخورد م



79 
 

ـ  نیاست. ا تنـد و گفتنـد: مـا    رف ودو بزرگوار به رسم و روش اسالم آشنا بوند، جل
از ما بهتـر وضـو    یکیکدام  دینیبب م،یریدر حضور شما وضو بگ میخواه یهردو م

کامل در حضور او گرفت، بعـد   يوضو کیامام حسن (ع)  ردیپذ ی. او مردیگ یم
 يمتوجـه شـد کـه وضـو     رمـرد یکار را انجام داد. تـازه پ  نی(ع) ا نیهم امام حس

مـن   يشما درست اسـت، وضـو   يهردو يخودش نادرست بوده، بعد گفت: وضو
اشتباه بوده. 

همه جانبه اقدام
دارد کـه در هـر مـورد بـر اسـاس       یاز منکر، ابزار گونـاگون  یبه معروف و نه امر
ـ توان از آن ها بهره گرفـت، تنب  یو اوضاع و احوال م طیشرا و  ق،زبانیو تشـو  هی

و قهر، ضرب و شتم و ... یقلم، آشت
ها، در گـرو   ياز بد يریها و جلوگ یدعوت به خوب يبرا یجامعه اسالم تیموفق

مختلف به صورت هماهنگ استفاده شود، و اگر تنها به  يها وهیآن است که از ش
بسنده کند، بهره الزم را نخواهد برد. یزبان یو امر و نه یدعوت لفظ

از  يریجلـوگ  يبرا زین يرفتار يها وهیاز ش دیبا  يگفتار يها وهیدر کنار ش پس
غلبـه   نیتوان برهمه عوامل فساد آفر یمنکرات کمک گرفت، چرا که با زبان نم

:دیگو یم دیمف خیکرد، ش
اسـتمنا   يکه فرد دیرس يمومنان (ع) ، به آن حضرت خبر ریام تیدوران وال در

که قرمز شد، سپس سوال  يکرده است.حضرت دستور داد: به دست او زدند تا حد
د؟ عرض شد مجرد است. فرمود: ازدواج کنـد. عـرض   مجر ایکردند: متاهل است 

پـس آن کـه از او    تاو وجود ندارد، حضـر  يشد به واسطه فقر، امکان ازدواج برا
از  زیـ همسرش را ن هیازدواج او را فراهم آورد و مهر لیخواست که توبه کند، وسا

المال پرداخت.  تیب
 یاز مفاسد، نه مـ  يریاصالح جامعه و جلوگ يکه برا میفهم یامام م رهیس نیا از

با شـناخت   دیبه آن بسنده نمود، بلکه با دیکرد، و نه با یچشم پوش هیتوان از تنب
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 انحراف، در صدد اصالح همه جانبه بر آمد. شهیر
 

 از منکر یادب در امر به معروف و نه تیرعا
توان ادب در امـر بـه معـروف و     یرسول اکرم(ص) و ائمه(ع) م یمطالعه زندگ با
از ادب امام صادق(ع) در امر به معروف و  ينمونه ا نکیاز منکر را آموخت. ا ینه
از منکر: ینه
 یم يزیالمال را باز کرده بودند، و به هرکس چ تیبه دستور منصور، صندوق ب «

ود، المال آمده ب تیاز ب یسهم افتیدر يبود که برا یاز کسان یکی یدادند، شقران
خـود   يبرا یکرد تا سهم ینم دایپ يا لهیشناخت، وس یاو را نم یچون کس یول
برده بوده و رسول خدا(ص) او  دادشاز اج یکیکه  نیرا به اعتبار ا یشقران رد،یبگ

 یم» رسول اهللا یمول«برد،  یرا از او به ارث م يهم آزاد يرا آزاد کرده بود، و و
 يبـرا  یبه نوبه خود افتخار و انتساب نیآزاد شده رسول خدا (ص) و ا یعنیگفتند؛ 

 ینظر، خـود را وابسـته بـه خانـدان رسـالت مـ       نیشد. از ا یمحسوب م یشقران
دانست.

 يبـرا  یبـود تـا سـهم    يا لهینگران آشنا ووس یشقران يکه چشم ها نیب نیا در
را  شیو حاجـت خـو  . جلو رفت دیامام صادق(ع) را د رد،یالمال بگ تیخودش از ب

گرفتـه و بـا خـود آورد،     یشقران يبرا یکه سهم دینکش یگفت. امام رفت و طول
 يجمله را بـه و  نیا زیمالطفت آم یداد، با لحن یکه آن را به دست شقران نیهم

که بـا مـا    یاز تو، به واسطه انتساب یخوب است، ول یکار خوب از هرکس«گفت: 
است. و کار بـد از   باتریدانند، خوب تر و ز یدار، و تورا وابسته به خاندان رسالت م

امام ». انتساب، زشت وناپسند تر است نیاز تو به خاطر هم یهرکس بد است، ول
و گذشت. فرمودجمله را  نیصادق(ع) ا

اش،  يشـراب خـوار   یعنـ یجمله دانست که امام از سر او  نیا دنیبا شن یشقران
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دانست او شرابخوار است به او محبت کرد،  یم نکهیامام با ا نکهیآگاه است، و از ا
شرمسـار شـد    شیوجـدان خـو   شیکرد، پ بشیو در ضمن محبت، او را متوجه ع

». وخود را مالمت کرد
از منکـر   یامر به معروف و نهـ  ریاست که بر تاث یاز سرزنش، از جمله آداب يدور

اسالم، از ما خواسته اند که نسـبت بـه    یرو، در دستورات اخالق نی. از ادیافزا یم
.میگناهکاران، زبان سرزنش نداشته باش

سجاد(ع) فرمود: امام
را  یگاه کس چیبود که ه نی(ع) کرد ایکه حضرت خضر به موس یتیوص نیآخر«

». به خاطر گناهش مالمت نکن
 جایب يریاز سختگ زیپره

افـراد   ییطاقت و توانا ت،یظرف دیها، با ياز بد يریو جلوگ یدعوت به خوب يبرا
از سـخت   ت،یو صراط هـدا  میجذب آن ها به راه مستق يرا در نظر گرفت. و برا

 يبـرا  يکرد؛ چه بسـا پافشـار   يدور ست،یکه در مورد نظر اسالم ن جا،یب يریگ
ز صرف نظر کند، و چـه  یاز انجام واجبات ن يمستحب، باعث شود فرد کیانجام 

را به انجام محرمات سوق دهد. يمکروه، فرد کیار بر ترك بسا اصر
ـ  يهـا  يریـ سـخت گ  یو آثار منف دیدقت کن یخیتار تیروا نیا به مـورد را   یب

:دیبنگر
باهم دربـاره اسـالم    یبود، گاه ینصران يگریمسلمان و د یکیکه  ه،یدوهمسا«

اش به  ینصران هیکرد، که همسا فیگفتند، مسلمان آنقدر از اسالم تعر یسخن م
.رفتیشد و اسالم را پذ لیاسالم متما

 یکوبند، با نگران یدر خانه را م دیتازه مسلمان د یسحرگاه نصران د،یفرا رس شب
و  ریـ کـرد و گفـت: زود وضـو بگ    یمسلمان خود را معرف هی؟همسایستی: کدیپرس

بار وضو  نیاول ينماز، تازه مسلمان، برا يمسجد برا میجامه ات را بپوش که برو
بود، آنقدر نماز خواندنـد   یباق یلیگرفت و روانه مسجد شد، هنوز تا طلوع صبح خ



82 
 

شدند تا هوا  بی. نماز صبح را خواندند و مشغول دعا و تعقدیتا موقع نماز صبح رس
گفـت: کجـا    قشیروشن شد. تازه مسلمان حرکت کرد که به منـزلش بـرود، رفـ   

طلوع کند. پس از طلوع  دیوان تا خورشنماز را بخ بیصبر کن وتعق یمدت ؟يرویم
ـ  قیبرخاست تا برود، رف مسلمانتازه  ید،وقتیخورش بـه او داد و   یمسلمانش قرآن

اسـت   نیـ من ا هیتوص د،یایباال ب دیگفت: حاال مشغول خواندن قرآن شو تا خورش
ـ روزه چقدر ثواب دارد؟ کم کم نزد یدان ینم ،یروزه کن تیکه امروز ن ظهـر   کی
نماز ظهر بماند، سپس از او خواست تا صبر کنـد   يدعوت کرد که برا شد، و او را

 یاز روز باق يزینماز عصر، آن را به جا آورد. بعد به او گفت: چ لتیو در وقت فض
 یکـه تـازه مسـلمان مـ     ی.هنگـام مینماز مغرب هـم بمان  ينمانده، بهتر است برا

ـ افطار برود، به او گفت:  يخواست برا نمانـده و آن نمـاز    یبـاق  شـتر ینمـاز ب  کی
را هم خواندند و برگشتند. اساعت نماز عش کیعشاست، صبرکن. پس از 

کوبنـد،   یکه مـ  دیدر را شن يدوم هنگام سحر بود که تازه مسلمان باز صدا شب
 م،یبـه مسـجد بـرو    ریات هستم، وضو بگ هیجواب داد: من همسا ست؟ی: کدیپرس

ـ از مسـجد برگشـتم ، از د  کـه   شبیتازه مسلمان در پاسخ گفت: من همان د  نی
باشـد، و وقـت    اشتهند يکن که کار دایاز من پ کارتریآدم ب کیاستعفا دادم، برو 

دنبال کار و کسب  دیبا الوارم،یو ع ریفق یخود را بتواند در مسجد بگذراند. من آدم
بروم.
آن  ب،یترت نیخود، فرمود: به ا ارانی يبرا ت،یحکا نیصادق(ع) بعد از نقل ا امام

کـرد.   رونیرا که وارد اسالم کرده بود، خودش از اسالم ب يفرد ر،یمردعابدسختگ
انـدازه   د،یریکه بر مردم سخت نگ دیباش قتیحق نیمتوجه ا شهیشما هم ن،یبنابرا

کـه مـردم    دیکن يکار دیتوان یتا م د،یاشمردم را در نظر داشته ب ییطاقت و توانا
بر  يامو استیس يکه بنا دیدان یشوند، نمن يفرار نیشوند واز د نیبه د لیمتما

و مدارا و حسن معاشـرت و   یراه و روش ما بر نرم یو شدت است،ول يریسختگ
به دست آوردن دلهاست. 
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 م:شش درس
 از منکر یامر به معروف و نه طیشرا

 »یامـر و نهـ  «است کـه بـدون آن   یطیشرا ياز منکر دارا یبه معروف و نه امر
واجب نخواهد بود.

عبارتند از: طیشرا نیا
شناخت معروف و منکر. -1
یامر و نه ریاحتمال تأث -2
به ادامه گناه دارد میگناهکار تصم نکهیعلم به ا -3
وجود نداشته باشد. يمفسده ا یدر امر و نه -4
:طیشرا نیاز ا کیهر  حیتوض نکیا

معروف و منکر شناخت
الزم دارد: ی،دوگونه آگاهپردازد یاز منکر م یکه به امر به معروف و نه یکس
ـ    دیـ شناخت معـروف و منکـر،او با   -الف ـ واجـب   یبدانـد چـه فعل مسـتحب و   ای

مکروه و منکر است. ایحرام  یمعروف،چه فعل
از منکـر   ینهـ  ایـ خواهد او را امـر بـه معـروف     یکه م یشناخت رفتار کس -ب

است،تا امر به معروف بر »معروف«ترك کرده يگریبداند آنچه را د دیبا یعنیکند،
از  یاست،تا نهـ »منکر«مرتکب شده، يگریبداند آنچه را د دیبا زیاو الزم باشد،و ن

منکر بر او الزم باشد. 
صادق (ع) فرمود: امام
هو علَى القَوِي المطاعِ العالمِ بِالمعروف منَ المنکَرِ   إنَّما
واجـب اسـت کـه علـم بـه       يکر تنها بر افراد توانمنداز من یبه معروف و نه امر

معروف دارند. صیتشخ
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» معروف و منکر«عالوه بر شناخت دیکننده از منکر با یکننده به معروف و نه امر
از منکر،موارد وجوب و عدم وجوب،جواز و عدم جواز  یامر به معروف و نه طیشرا

از منکر،خـود   یبـه معـروف ونهـ   امر  ،دریمبادا به واسطه نادان رد،تایبگ ادیآن را 
شود.  یمرتکب خالف

 بر گناه اصرار
داشـته   میاز منکر آن است که گناهکار تصم یامر به معروف و نه طیاز شرا یکی

داشـته باشـد،چون اگـر فـرد      يباشد به راه غلط خود ادامه دهـد و بـرآن پافشـار   
ـ بر کنـاره گ  میگناهکار پس از عمل خالف خود،تصم و تـرك گنـاه داشـته     يری

. ستیاو الزم ن یباشد،نه
بودن از مفسده یخال
امـر و  «گمان داشته باشد که بواسـطه  ایاز منکر بداند  یآمر به  معروف و ناه اگر
ـ به او، یقابل توجه یمال ای ییآبرو ای یاو ضرر جان »ینه و  کـان یاز نزد یکـ ی ای

.ستیاز منکر واجب ن یدوستانش متوجه خواهد شد،امر به معروف و نه
ـ به ا ایآ نکهیمطرح است ا نجایکه در ا یسوال شـرط  « کیـ شـرط،به عنـوان    نی

ضرر و «از منکر و نسبت به هر نوع یتمام موارد امر به معروف و نه يبرا» مطلق
به  ،امریمال ای یدر همه موارد با احتمال ضرر جان ایو آ ست؟یتوان نگر یم»خطر

شود؟ یاز منکر ساقط م یمعروف و نه
:سدینو یباره م نیدر ا يمطهر استاد
که  عهیبزرگ ش ياز علما یبعض میمتأسفم که بگو یلیاسالم،و خ ياز علما یبرخ

 یاز منکر،ب یمرز امر به معروف و نه:«ندیگو یمرود،   ینم يانتظار نیاز آنها چن
اگـر   یعنینرسد،  تیآبرو ایمال  ایبه جان  يضرر ،يمفسده ا یاست نه ب يضرر

از منکـر را رهـا کن،امـر بـه      یمعروف و نه بهبود.امر  انیدر م نهایضرر به ا يپا
 نهایکنـد!ا  يبـدن برابـر   ایآبرو  ایاست که با احترام جان  نیمعروف کوچکتر از ا

آورند. یم نییاز منکر را پا یارزش امر به معروف و نه
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از منکــر بــاالتر از  ینـه،ارزش امــر بـه معــروف و نهـ   :«دیــگو یمـ  يگــرید امـا 
چه  ياز منکر را برا یامر به معروف و نه نیبا توجه به معروفش،بب نهاست،البتهیا
از منکـر   یامر به معـروف و نهـ   یخواه یم یدر چه موضوع ؟ویبکن یخواه یم

                                                                                                                                                                                                      ؟ينك
 سـت ین سـته یفرد شا کیکردن کوچه توسط  فیمثل کث تیموضوع کم اهم کی

موضـوع بـا    کیـ خود را در خطـر قـرار داد و    ياز آن،جان،مال و آبرو ینه يبرا
فرد با ارزشتر  يمثل به خطر افتادن قرآن،که حفظ آن از جان،مال و آبرو تیاهم

از منکـر در مسـائل    یبه معـروف و نهـ   ن،امریکند:( بنابرا یاست.سپس اضافه م
تواند،با امر به معروف و  ینم یامر محترم چی،هيزیچ چیشناسدوه یبزرگ مرز نم

 . »ردیرا بگ شیتواند جلو یکند،نم يابراز منکر بر ینه
فتـوا   نیچن هیسالم اهللا عل ینیحضرت امام خم یانقالب اسالم دیاساس،رهبر فق نیا بر

داده اند:
است که شارع مقدس به آن اهتمام دارد،مثل حفـظ   يمعروف و منکر از امور اگر
محو آثار اسالم و محـو حجـت آن    ایآنها، سیاز مسلمانان و هتک نوام يا لهیقب

 یاسـالم  ریاز شعا یبردن برخ نیاز ب ایشود، و  یمسلمانان م یکه موجب گمراه
موارد،  نیبرود و امثال ا نیب ازکه آثار و محل آن  ياهللا الحرام، بگونه ا تیمثل ب

حرج و مشقت،  ایو  یرا نمود، و مطلق ضرر، هرچند ضررجان تیاهممالحظه  دیبا
کـه   یگونـه حجـج اسـالم    نیاگر به پا داشتن ا رو،نیدارد. از ا یرا بر نم فیتکل
ـ بذل جان و  رد،یگ یرا م یگمراه يجلو کـار الزم   نیباشـند،ا  ازمنـد یجانهـا، ن  ای

مرحله.  نیحرج کمتر از ا ایاست، چه برسد به ضرر و 
 یم».ما اصابک فان ذلک من عزم االمور  یاصبر عل و«ریمومنان(ع) در تفس ریام

از منکر بـه تـو    یکه در امر به معروف و نه ییو رنجها های: در برابر دشواردیفرما
رسد،استقامت داشته باش.  یم

که به وسطه امر به معروف و  يمومن فداکار ياز انسانها میعالوه در قرآن کر به
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شـده   ادی یرا تحمل کرده اند،به عظمت و بزرگ بتهایمص نیدتریاز منکر شد ینه
ـ از ا یکـ یسرگذشـت   »سیـ «است.به عنوان نمونه در سوره آمـده   ثـارگران یا نی

ـ   انگرشیـ قـوم طغ  وبر حذر داشت  امبرانیاست.او مردم را از مخالفت با پ  یبـا ب
به جان او افتادند و او را به شهادت رساندند.در همان لحظه بود که فرمان  یرحم
:دیبه او رس یاله

بهشت وارد شو.  به-ادخُلْ الْجنَّۀَ  قیلَ
ـ ازمنکـر   یبه امر به معروف و نهـ  امیق يمومن دلسوخته برا نیحرکت ا اگر  کی
الگو باشد،چرا قرآن کـه کتـاب    گرانید يتوانست برا یبود و نم ییاستثنا انیجر
است، به نقل آن مبادرت کرده است؟ ییو راهنما تیهدا

از  یامر به معروف و نه يخود نوشت که برا تنامهی(ع) در وصنیامام حس حضرت
 تشیجان و مال خود گذشت و به اسارت اهل ب راه از نیکند و در ا یم امیمنکر ق

امر به معروف  يبه او اقتدا کنند و برا دیاعالم کرد که با انیشد و به جهان یراض
بخرند. شیبه جان خو ااز منکر در موارد مهم هرگونه ضرر ر یو نه

 م:هفت درس
 )1از منکر ( یبه معروف و نه امر و مراتب مراحل

ـ اسـت. از   یمراحل گونـاگون  ياز منکر دارا یبه معروف و نه امر ـ نگـاه ا  کی  نی
:شودیم میمراحل به دو بخش تقس

از منکر است، مثل در  یکه نشان دهنده انزجار قلب یمنف يها يریموضع گ -الف
برگرداندن، ترك مجلس و ... . يچهره، رو دنیهم کش

اعمال قدرت. ایبا زبان،  یمثبت، مثل امر و نه يها يریموضع گ -ب
 یمـ  یمنف يها يریموضع گ« یعنیمرحله  نینخست ا نییدرس به تب نیدر ا ما

:میگذار یوا م ندهیو مراحل بعد را به درس آ میپرداز
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 لهیانجام داد که بـه وسـ   يکار دیاز منکر با یمرحله امر به معروف و نه نیاول در
نسبت به انجام کار خوب اظهار شـود.   یخواست قلب زیاز منکر و ن یآن انزجار قلب

 ،ییوجــود دارد: ترشــرو یاز منکـر، مراتــب مختلفـ   یمرحلـه، در نهــ  نیــا يبـرا 
بـا   ی. برخـورد منفـ  یوستبرگرداندن چهره و صورت، رها کردن مجلس و ترك د

است، که در هـر مـورد بـه     ياریبس يو روش ها قیمصاد يگناه و گناهکار دارا
شود. یر گرفته مبه کا ط،یشخص و شرا ياقتضا
نقل کرده اند که با گناهکـاران بـا    اکرم  امبریسخن را از پ نیو خاصه، ا عامه

تنفر از گناه را ابراز کرد. دیقدم، با نی.  پس در اولدیبرخورد کن ییترشرو
از مجالس گناه يدور ضرورت

مجالس گناه، به صراحت در دو موضع قرآن مطرح شده است. ترك
رأَیت الَّذینَ یخُوضُونَ فی آیاتنَا فَأَعرِض عنْهم حتَّى یخُوضُواْ فی حدیث غَیرِه  وإِذَا

ذینَ     ا علَـى الـَّ مـینَ وممِ الظَّالالْقَو عالذِّکْرَى م دعب دطَانُ فَالَ تَقْعالشَّی نَّکینسا یإِمو
یء ولَـکن ذکْرَى لَعلَّهم یتَّقُونَ  یتَّقُونَ منْ حسابِهِم من شَ

ـ یب یمـ  رنـد، یگ یما را به مسخره مـ  اتیکه آنان که آ یهنگام  ياز آنهـا رو  ،ین
افکند پس از  یتو را به فراموش طانیبپردازند و اگر ش يگریبرگردان تا به سخن د

ناه آنها (که از حساب گ يزیو بر افراد با تقوا چ ن،یتوجه و رفع غفلت، با آنان منش
تقـوا   دیتا شا میده یآنها را تذکر م یول ست،ی) نرندیگ یما را به مسخره م اتیآ
کنند. شهیپ

دهد که: یمزبور نشان م هیدر آ دقت
ـ    یگردان يبه رو امبریپ هیآ نیدر ا گرچه  یاز مجالس کفار مأمور شـده اسـت، ول

شـود، چـه    یم یحکم از نظر مالك شامل هر گروه گناهکار، و هر مجلس گناه
از مجالس  یاز حضور در برخ فهیشر هیآ نیبا استشهاد به هم زین اتیدر روا نکهیا

فرمود: اکرم  امبریشده است. پ یگناه نه
کانَ یؤمنُ باللّه ِ و الیومِ اآلخرِ فال یجلس فی مجلسٍ یسبّ فیه إمام ، أو یغتاب فیه  من
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مسلم
که به امام (عـادل)   یداشته باشد، در مجلس امتیبه خدا وروز ق مانیکه ا هرکس

.ندینش یشود، نم یم بتیغ یاز مسلمان ایشود  یناسزا گفته م
از مجالس گناه يدور فلسفه

شـود.   یاز مجالس گنـاه، مشـخص مـ    يمزبور، فلسفه و علت دور اتیپرتو آ در
مصـلحت   ،يافـراد  نیگونه مجالس و معاشرت با چن نیحضور در ا یاسالم با نه

را در نظر گرفته است: ریز يها
گوش طهارت

السالم  فرمود: خداوند بر انسان واجب کرده است کـه از گـوش    هیصادق عل امام
 دینما زیکرده است، پره یکند و از آنچه خداوند نه يکردن آنچه حرام است، دور

در قـرآن فرمـود اسـت:     رای. ززدیاست، بپره یآنچه موجب سخط اله دنیو از شن
تا  دینیبا آنها ننش رد،یگ یم ارخدا مورد انکار و مسخره قر اتیکه آ دیدیشن یوقت«

 » وارد شوند. يگریدر سخن د

 گناهکاران هیتنب
است. امام صـادق   انیسرا اوهیمجلس گناه، اعالم اعتراض به گناهکاران و  ترك

از اصحابش فرمود: یالسالم به گروه هیعل
کنم، و  خیشما را هم به واسطه گناهکارانتان توب گناهانیاست که من ب سزاوار
از شـما کـار زشـت و     یکـ ی یکه وقتـ  یمن روا نباشد، در حال يکار برا نیچرا ا

 ياز او دور د،یـ کن یاعتراض نم د،یشو یدهد و شما با خبر م یانجام م يناپسند
 . دیتا آن را ترك کن دیکن یاو را فراهم نم یو اسباب ناراحت دیکن ینم

 یآلودگ تیسرا خطر
 يسازد و کم کم انسان ها یلغزش و سقوط انسان را فراهم م نهیگناه زم مجلس
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دهد. یقرار   م یرا در معرض آلودگ یپاك و متق
السالم فرمود: هیسجاد عل امام

ق  نَیو معونَه الظَّالم نَیو صحبه الْعاص اکُمیّإِ الْفَاسـ هراوجم نَیو    و متْنَـتَهوا فذَر احـ
 هِمتاحنْ سوا مداعتَب

 کیـ شما باد که مبادا با گنهکاران همدم، با ستمکاران همراه و به فاسـقان نزد  بر
 .دیو از اطراف آنها دور شو دیاز فتنه آنها بر حذر باش د،یشو

 یاز عذاب اله فرار
قرار دارد. و هر کـس کـه در    یدر معرض نزول عذاب اله و مجلس گناه گناهکار

گونه موارد اسـت   نی. در اردیخود بپذ ياحتمال عذاب را برا دیبا ابد،یآنجا حضور 
ـ   نیسوزند. ازا یکه چه بسا، خشک وتر باهم م السـالم اصـحاب    همیرو ائمـه عل

. ندداشت یخودرا از شرکت در مجالس افراد منحرف باز م
مردم نسبت به خود ینیاز بدب يریجلوگ

باشند و با تامـل   یاو م هیطرز فکرو روح انگریهرکس ، نما نانیو همنش دوستان
رو  نیتوان شناخت. از ا یم زیاشخاص ، خود آنها را ن انیدر حال دوستان و اطراف

شـود.   یجامعـه نسـبت بـه خوبـان مـ      ینیساز بدب نهی، همراه بدکاران بودن ، زم
 شود. یبا بدان موجب سوءظن به خوبان م ینیهمنش ( ع) فرمود: رمومنانیام

 موارد صیتشخ ضرورت
از مراتب آن ،  کیهر يریاز منکر و به کارگ یامر به معروف و نه وهیش درانتخاب
 ایاست. آ يریچه تاث يانتخاب شده دارا وهیست که ش ينکته ضرور نیتوجه به ا

او به گناه       قیبالعکس باعث تشو ایاست و  هیبه عنوان مثال قطع رابطه موجب تنب
مطلـب را   يمطهـر  دیکرد. استاد شه زیتجو یرو ، به صورت کل نیشود. از ا یم
داده است. حیگونه توض نیا
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، روابطتـان بـا    دیو محشـور هسـت   یمیصـم  گریکدیدوست شماست ، با یشخص
ـ ریگ ی، باهم گرم م دیدوستانه است ، رفت و آمد دار گریکدی  ی، مسـافرت مـ   دی

 نیکه هم دیکن یم دایوقت اطالع پ کیشود ،  یمبادله م ییایهدا انتانی، م دیرو
و مسـلم را   یشما دچار فالن عمل زشت شده ، فـالن گنـاه قطعـ    یمیصم قیرف

است که  نیانجام شود ا دیبا يکه در موارد هیاز اقسام تنب یکیشود.  یمرتکب م
کـه در   یتیمیو آن صـم  دیـ کن ییاعتنـا  ی، ب دینشان ده يشما نسبت به او سرد
است که  يدر مورد نیا ی. ولدینشان نده نیبعد از ا دیداد یگذشته به او نشان م

و نسبت بـه او   دیقطع رابطه کن دیدار تیمیکه با او صم ياگر شما با آن شخص 
تحت  یعنیشود.  یم یتلق هیعمل شما نسبت به او تنب نی، ا دینشان بده يسرد

از کـار بـد او    يریعمل شما در جلـوگ  نیو ا ردیقرار گ یزجر و شکنجه روح کی
، فرزند شما ، دوست شما ،  یهم هست که کس يداشته باشد و گرنه موارد ریتاث

است که از گذشته  یعادت يشده است و رابطه او با شما رو یزشت تمبتال به عاد
د تا او هم کن یاستقبال م دیشما با او قطع رابطه کن نکهیداشته است ، چه بسا از ا

قطع  نجایزشت برود ، درا يبا شما قطع رابطه کند و آزادتر دنبال منکرات و کارها
 شتریاورا ب یعنیدارد ؛  یقیاثر تشو کهندارد ، بل یهیرابطه شما با او نه تنها اثر تنب

 نی. در چندیکن یم      قی، و در عمل به آن کار تشو دیگذار یدر کار خود آزاد م
.ستیقطع رابطه درست ن يموارد

 
 
 
 

 م :هشت درس
 )2از منکر (  یمعروف و نه امربه و مراتب مراحل
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 ياز حرکـت آنهـا بـه سـو     يریو جلوگ یخوب ریسوق دادن انسان ها به مس يبرا
ـ با زیـ مبـارزه مثبـت ن   ي، از روشـها  یطرد و منفـ  يها وهی، عالوه بر ش يبد  دی

شود. امام  یخالصه م یروشها در دوبخش گفتار و اقدامات عمل نیاستفاده کرد. ا
باقر ( ع ) فرمود:

ۀَ    مـلَو ی اللَّهلَا تَخَافُوا ف و مهاها جِبکُّوا بِهص و کُمنَتظُوا بِأَلْسالْف و رُوا بِقُلُوبِکُمفَأَنْک
لَائم

آنهـا محکـم    یشـان یبـر پ  لهیوس نیو بد دییو با زبان بگو دیقلب انکار منکر کن با
.دیو در راه خدا از سرزنش مالمت کنندگان نهراس دیبکوب

 يبـرا  ي، در خطبـه ا  هیشام و معاو انی( ع) پس از برخورد با سپاه یعل حضرت
خود فرمود: ارانی
شوند ،  یانجام شود ، و مردم به منکر دعوت م یستم ندیمومنان ، هر کس بب يا

و سالم مانده است ، وهرکس آن را به  افتهی یید ، پس رهاو آن را به دل انکار کن
که تنها به دل انکار کرده ، برتـر اسـت و    یزبان انکار کند ، ماجور بوده و از کس

حق برتر و کلمه سـتمگران پسـت تـر     مهانکار کند تا کل ریهرکس آن را با شمش
در دل او  نیقـ یو  سـتاده یا قـت یو برصـراط حق  دهیرس يباشد ، او به راه رستگار

است. دهیروشن گرد
 مـان یا زانیـ است کـه م  نیشود ، ا یم دهید يعلو انیب نیکه درا یمهم مطلب

 يدارد ، و هرکس برا یاز منکر آنها بستگ یانسانها ، به درجه امر به معروف و نه
و  ازی، از امت لتیداشته باشد ، در مدارج فض یآمادگ فهیاز انجام وظ يمرحله باالتر

قبل سخت تر و باارزش تر است.  رحلهبرخوردار است. چون هر مرحله از م يبرتر
قائل شـد و نشسـتگان امربـه     کسانیحرف و عمل ارزش  يتوان برا یهرگز نم

کنندگان دانست: امیرا همطراز ق یمعروف عمل
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اللّه الْمجاهدینَ علَى الْقَاعدینَ أَجرًا عظیما فَضَّلَ
 از منکر با زبان  یامربه معروف و نه ضوابط

کـرده   انیاز منکر با زبان ، ب یامر به معروف و نه ي، برا یبزرگ ضوابط يفقها
باره مسائل  نیقدس سره درا ینیبدانها توجه داشت. حضرت امام خم دیاند. که با

را مطرح کرده است: ریز
ابـراز   یعنیاز منکر ،  یداند که با مرتبه اول امربه معروف و نه یاگر انسان م -1

چهـره و ماننـد آن ، مقصـود     دنی، درهم کش یگردان يرو لهیبه وس یانزجار قلب
به زبان اقدام کند ،  یامرونه یعنیشود ، واجب است که با مرتبه دوم  یحاصل نم

بدهد. ریکه احتمال تاث یالبته در صورت
شود ،  یحاصل م اگر احتمال دهد که مطلوب با موعظه ، ارشاد و سخنان نرم -2
.ستین زیکار الزم است و فراتر از آن جا نیا

ـ نخواهد داشـت ، با  يگفتار اثر وهیش نیاگر بداند که ا -3 ،  ریبـا احتمـال تـاث    دی
کرده و فرمان دهد. یبصراحت امر و نه

ـ و تهد ییاز منکر و اقامه معروف به درشـت گـو   يریاگر جلوگ -4   ی، بسـتگ  دی
و اجتناب از دروغ انجام دهد. ير را با دورکا نیا دیداشته باشد ، با

که انکار را با آنچه حرام است مثل دشنام ، دروغ و اهانت همـراه   ستین زیجا -5
وجـه ، بـه    چیکه منکر در نظر شارع چنان است که بـه هـ   يکند ، مگر در موارد

 گناه . یندارد ، مثل کشتن آدم ب تیتحقق آن رضا
 
 
 

یعمل اقدام
از منکر  یاز منکر با زبان نوبت به امر به معروف و نه یاز امربه معروف و نه پس
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اقامـه   يو اعمال قـدرت بـرا   یاز اقدامات عمل هیکنا ریتعب نیرسد. ا یبا دست م
معروف و انکار منکر است.

ـ است که درنها یمختلف يها وهیدرجات و ش يخود دارا زی، ن یعمل اقدام بـه   تی
ـ   یمـ  یاز منکر منته يریجلوگ يقتل برا ایمجروح ساحتن و  ـ نبا یشـود ، ول  دی

 حیاست. توض زیبرخورد قهرآم یتنها به معن یتصور کرد که مرتبه سوم اقدام عمل
است:  نیچن يمطلب از زبان استاد مطهر

است کـه نـه    یو در حال يطرف در درجه ا یسوم مرحله عمل است. گاه مرحله
ـ با منطق و ب میتوان یرد و نه مدا يریاعراض و هجران ما بر او تاث  حیو تشـر  انی

 میکه اگر وارد عمل شـو  میوارد عمل شو دی. بلکه بامیمطلب او را از منکر بازدار
وارد  يوارد عمل شدن مختلف اسـت  معنـا   م؟ی، چطور وارد عمل شو میتوان یم

 ی. البتـه نمـ  سـت یکتک زدن و مجروح کردن ن ستیعمل شدن تنها زور گفتن ن
 هیـ هم هست که جـزء تنب  يشود ، بلکه موارد یعمل هیتنب دیجا نبا چیدر ه میگو

ـ است که طرفدار حد است. طرفـدار تعز  ینیاست.اسالم د یعمل ـ یاسـت ،   ری  یعن
ـ  هیـ که مجـرم را جـز تنب   یتباست که معتقد است مراحل و مرا ینید  زیـ چ یعمل
ـ دارد اما انسان نبا یکند و از کار زشت باز نم ینم داریب يگرید تباه کنـد و  اشـ  دی
ـ    يریکند که همه موارد ، موارد سختگ الیخ (ع)  یو خشونت اسـت. حضـرت عل
کند: یم ریطور تعب نیا

مواسمه. یدوار بطبه قد احکم مراهمه و احم بیطب
کرد ، بعد  یرا معالجه م هایماریو ب مارهایبود که ب یو پزشک بی: او طبدیفرما یم

کننـد   یم ینهند و هم جراح یکند که اطبا هم مرهم م یم هیبه اعمال اطبا تشب
بود هم مرهم گذار و  یدوکاره بود. پزشک غمبریپ دیگو یکنند. م یداغ م یو گاه

 کیکرد :  یدو گونه عمل م غمبریپاست که  نیهم جراح و هم داغ کن. مقصود ا
کنـد ؛   یو لطف بود. اول هم احکام مراهمه را ذکر م ی، مهربان غمبرینوع عمل پ

  یبود ، ابتدا از راه لطف و مهربـان  یلطف و مهربان شهیهم غمبریعمل اول پ یعنی
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 گـر یکـه د  دیرسـ  یم يکردد. اما اگر به مرحله ا یمعالجه و با منکرات مبارزه م
 ی، آنها را به حـال خـود نمـ    دیبخش یسود نم یکیو احسان و ن یربانلطف و مه
 يشد هـم مـرهم هـا    یو داغ کردن م یبود که وارد عمل جراح نجایگذاشت ، ا
داغ کـردن و   يکرد و هـم آنجـا کـه پـا     یمحکم و موثر انتخاب م اریخود را بس

 يعدنمود. سـ  یم یکرد و قاطع جراح یداغ م قیبود ، بطور عم انیدر م یجراح
قائـل شـده    یمهربـان  يبـرا  یبدون آنکه حق تقدم ی، ول دیگو یرا م نیما هم ا
:دیگو یباشد م
به هم در به است      چو رگزن که جراح و مرهم نه است  یو نرم یدرشت

 یمـ  ی، مثل رگزن که هم جراجـ  یباشد و هم مهربان دیبا ی: هم درشتدیگو یم
نهد. یکند و هم مرهم م

 میشروع کن کانمانیخود و نزد از:  همن درس

قبل از اصالح خود ، امـر   ایآ م؟یاز منکر را از کجا شروع کن یبه معروف و نه امر
 شیهنـوز بـه اصـالح خـو     يالزم را خواهد داشت؟ اگر در موارد ریبه معروف تاث

از منکـر   یامـر بـه معـر.ف و نهـ     فهیوظ گرانینسبت به د ای، آ میا افتهین قیتوف
و ... م؟یدار

شـود.   یشمرده مـ  یاسالم فهیاز آن ، دو وظ گرانیاز منکر و بازداشتن د اجتناب
به اصالح خود پرداخت ، سپس در صدد رفع  دیدر قدم نخست با دیبدون ترد یول
:دیفرما ی( ع) در نهج البالغه م یبرآمد . امام عل گرانید وبیع
ى والتـَّناه عـْدبِالنَّهىِ ب رتُم فـَإِنَّمـا أُمـ نْها عوتَناه نکَرِ ونِ الْمع رَکُما غَیوانْه
از  ینهـ  فهیوظ یول دییاز آن اجتناب نما زیو خود ن  دیکن ینه را از منکر گرانید

خود شما از آن است. يمنکر پس از دور
گـوش   گرانیانسانها قبل از آنکه به سخن د رایروشن است ز يعلو انیب نیا سر



95 
 

 نندیب ی، آنچه که در عمل م دیدوزند و بدون ترد یبسپارند ، به رفتار هم چشم م
از منکـر در   یشنوند. پـس نهـ   یاست که به زبان م يزی، به مراتب موثرتر از چ

را از منکرات دور خواهد کرد که زبان بـا   گرانیثمربخش خواهد بود و د یصورت
صورت ، در گفتـار و امـر    نیا ریعمل ، موافق و رفتار ، پشتوانه گفتار باشد. در غ

(ع) فرمود:  ی(ص) به عل امبراکرمینخواهد بود . پ یبرکت رویبا زبان ، خ یونه
 ، مگر آنکه با عمل همراه باشد. ستین يری! در سخن خیعل ای

  یاله خیتوب
خود بدان  یکردند ، ول یدعوت م یرا به خوب گرانیبه واسطه آنکه د لیاسرائ یبن

نداشتند در قرآن سرزنش        شده اند: ییاعتنا
النَّاس بِالْبِرِّ وتَنسونَ أَنفُسکُم وأَنتُم تَتْلُونَ الْکتَاب أَفَالَ تَعقلُونَ.  أَتَأْمرُونَ

 یو کتـاب ( تـورات ) مـ    دیکن یامر و خودتان را فراموش م یکیمردم را به ن ایآ
.دیشیاند ینم ای. آ دیخوان

کـرده   خیمومنان را مورد خطاب قرار داده و به شدت توب گرید هیدر آ میکر قرآن
است:

.أَیها الَّذینَ آَمنُوا لم تَقُولُونَ ما لَا تَفْعلُونَ کَبرَ مقْتًا عند اللَّه أَن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونَ یا
د که خو يزیکند به چ یشود و امر م یخود بازداشته نم یکند ول یم ینه منافق

دهد . یانجام نم
 بنـد ی، پا دیـ گو یزبان با رفتار هماهنگ بوده و انسان در عمل به آنچـه مـ   یوقت

بـا   یمخالفت عمل نکهیباشد ، نشانه آن است که به سخن خود اعتقاد دارد ، چه ا
باشد. یبه سخن خود م ندهیگو ياعتقاد یگفتار ، نشانه ب

و رفتار آنها را  میریگ یخت مس گرانینجات آن است که همان گونه که بر د راه
 نی، هم میدوز یبه اعمال آنها چشم م جایتحت مراقبت قرار داده ، گاه سوءظن ب

 يکـه بـرا   می، و چنان نباشـ  میرا نسبت به اعمال خود داشته باش يریو سخت گ
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 .میکن يخود سهل انگار يو برا يریسخت گ گرانید

 يریو تفس یفقه بحث
 يبه گفته هـا  دیاز منکر با یشد که آمر به معروف و ناه نیبحث گذشته ا جهینت

دهـد ، خـود انجـام دهـدو      یدستور مـ  گرانیکه به د یباشد و واجبات بندیخود پا
اسـاس   نی، خود اجتنـاب کنـد. بـرا    دینما یم یرا ار آن نه گرانیکه د یمحرمات

پنداشته اند:     یبرخ
واجـب خـود را انجـام     فیکند و تکل یخود عمل نم یشخص فهیکه به وظ یکس
از منکـر   یامر به معروف و نهـ  فهیکند ، وظ یاز محرمات اجتناب نم ایدهد  ینم

از منکر کنند که معـروف را انجـام    یامر به معروف و نه دیبا یندارد و تنها کسان
وجـوب   طیبر شرا زین یماساس ، شرط پنج نیکنند. برا یداده و منکر را ترك م

از منکر افزوده اند. یامر به معروف و نه
کرده انـد ، از   یرا نف یشرط نیمورد قبول فقها قرار نگرفته و آنان چن هینظر نیا

:دیگو یم    هینظر نیدر نقد ا ییبها خیآن جمله ش
آنکه خود انجام ندهد و  یکیدارد،  فهیدر مقابل فعل حرام و منکر دو وظ هرکس

 نیاز ا یکیکند ، و اگر نسبت به  يریجلوگ گرانیآنکه از انجام آن توسط د گرید
ـ روا رایـ شـود ، ز  یساقط م گریاو د فهیکند ، وظ یکوتاه فهیدو وظ کـه بـر    یاتی

کند ، شامل همه افراد از عـادل و   یاز منکر داللت م یوجوب امربه معروف و نه
کـه   ینیکند ، و اگردر قرآن آمر یم انیهر دوگروه را ب فیشود ، و تکل یفاسق م

از آن جهت است که چرا به گفته  خیتوب نیشده اند ، ا خیکنند توب یخود عمل نم
و  خیاز منکـر تـوب   یامربه معروف و نهـ  ينه آنکه برا دیکن ینم خود عمل  يها

.باشندمواخذه شده 
:دیفرما یقدس سره م ینیامام خم حضرت

 ستیاز منکر کند ، عدالت شرط ن یخواهد امربه معروف و نه یکه م یکس يبرا
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کند عمل کرده باشد ونسبت به آنچه  یکه خود به آنچه امر   م ستیشرط ن زیو ن
 طیکه شـرا  یرا ترك کرده ، در صورت یکند تارك باشد ، بلکه اگر واجب یم ینه

امر کند همان طور که خود  انبد دیاز منکر فراهم باشد ، با یامر به معروف و نه
شـود ، واجـب    یا مرتکـب مـ  ر یدارد آن را انجام دهد ، و اگر عمل حرام فهیوظ

انجام آن فعل ، حرام است. زیبر خود او ن نکهیکند ، چه ا یاست از ارتکاب آن نه

 از منکر در نهج البالغه یمعروف و نه امربه
البالغه شرایط و درجات امر به معروف و نهی از منکـر و همچنـین آفـات    نهج در

ترك آن بوضوح و با بیان رسا و شیوا آمده است. یکی از مصادیق بارز و اعـالي  
آمر به معـروف و نـاهی از منکـر، وجـود بـا برکـت و مقـدس مـولی الموحـدین          

ـ الناس إ هایالسالم است که فرموده: اامیرالمؤمنین علیه ـ   ین  یواهللا ال احـثکم عل
قلبکم عنها  یاال و أتناه صهیطاعه إال و أسبقکم الها، و ال أنها عن مع

ام نکـرده  بیـ و ترغ قیتشـو  یشما را به طاعت گاهچیمردم، به خدا قسم من ه يا
. اکنون سخنان آن حضـرت را  امدهیخودم قبل از شما از آن دست کش نکهیمگر ا

 میکنالبالغه مرور میدر نهج
از منکر یامر به معروف و نه لتیفض

و ویژگی امر به معروف و نهی از منکر ارزش
) ارزش امر به معروف و نهی از منکر در مقایسه با ارزشهاي دیگر:الف

نْ        یِ عـ النَّهـ و رُوفعرِ بِـالْمالْـأَم نْـدع بِیلِ اللَّهی سف ادالْجِه ا والُ الْبِرِّ کُلُّهما أَعم
ا الْ قَرِّبـنْکَرِ لَا ینِ الْمع یالنَّه و رُوفعرَ بِالْمإِنَّ الْأَم و یرٍ لُجحی بنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَۀٍ فنِ م

و لَا ینْقُصانِ منْ رِزقٍ و أَفْضَلُ منْ ذَلک کُلِّه کَلمۀُ عدلٍ عنْد إِمامٍ جائرٍ  جلٍمنْ أَ
اي نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معـروف و نهـی از   و همه کاره «

منکر چون دمیدنی است به دریاي پرموج پهناور و همانا امر به معروف و نهـی از  
منکر نه اجلی را نزدیک کنند و نه از مقدار روزي بکاهند و از تمامی ارزشها برتر، 
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. »تمگرشعار عدالتخواهی است رویاروي حاکمی س
ایمان بر چهـار پایـه   « ) جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در عناصر ایمان: ج

استوار است؛ بر شکیبایی و یقین و عدل و جهاد .... و جهاد بر چهار شعبه اسـت؛  
امر به معروف و نهی از منکر و پایداري در پیکار با دشمنان و دشمنی با فاسقان. 

استوار داشت هر که از منکر نهی کند، بینی  ارکند پشت مؤمنان هر که به معروف امر 
 » .               منافقان را به خاك مالید

                                                                                        
 امر به معروف برتر از جهاد  

بـا   سـه یرا در مقااز منکر  یامر به معروف و نه تیالسالم اهم هیعل یعل حضرت
جهاد در راه  یو حت کی: همه اعمال نندیفرما یم انیگونه ب نیجهاد در راه خدا ا

. اسـت یاز منکر مثـل قطـره در مقابـل در    یبا امر به معروف و نه سهیخدا در مقا
که ممکن است بر اثـر امـر بـه     ههشب نیالسالم در پاسخ به ا هیامام عل نیهمچن

: امـر بـه   نـد یفرما یمـ  فتدیبه خطر ب یکس يروز ایاز منکر جان  یمعروف و نه
 یاو را کم م يسازد و نه روز یم کیرا نزد یاز منکر نه اجل کس یمعروف و نه

کند.
 یاز منکر دو صفت اله یبه معروف و نه امرالف : 
از منکـر، آن دو را   یامـر بـه معـروف و نهـ     تیالسالم در اهم هیعل یعل حضرت

شمارند) امر به معروف و نهی از منکر، دو خصلت و صفت الهی:  یم یاوصاف اله
» .و إِنَّ الْأَمرَ بِالْمعرُوف و النَّهی عنِ الْمنْکَرِ لَخُلُقَانِ منْ خُلُقِ اللَّه سبحانَه « 

 اعمال نیامر به معروف برتر
 یمنکـر مـ   از یمسأله امـر بـه معـروف و نهـ     تیاهم نییالسالم در تب هیعل یعل

 نیتـر لتیامر به معروف با فض»  االمر بالمعروف افضل اعمال الخلق : « ندیفرما
امر به معروف  نید یی: هدف نهاندیفرما یم گرید ياعمال خلق خداست و در جا

است. یاز منکر و بر پاداشتن حدود اله یو نه
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از جهاد یاز منکر، نوع یبه معروف و نه امر
بر چهار  مانیسؤال کردند، آن حضرت فرمودند: ا مانیالسالم درباره ا هیعل یعل از

 شتریب یعدل و جهاد استوار است، حضرت در ادامه و در معرف ن،یقیستون صبر، 
است خود بر چهارگونـه   مانیا یاصل يها هیکنند: جهاد که از پا یجهاد اضافه م

 هـر  از منکر اسـت  یکه دو صورت آن امر به معروف و نه ردیگ یم      انجام 
 رومنـد یکـرده و آن هـا را ن   یآورد، با مومنان همراه جاي به را معروف به امر که

منافقان و افـراد دو رو را   ینیب قتیاز منکر کند در حق یساخته است و هر که نه
 است. دهیبه خاك مال

 از منکر یبه امر به معروف و نه قی: تشوب
از منکـر   یالسالم مردم را به امـر بـه معـروف و نهـ     هیعل یعل ياریموارد بس در

شود: یفرموده اند؛ به عنوان نمونه به چهار مورد اشاره م قیتشو
از منکر یامر به معروف و نه يبه اجرا دستور

دو  نیـ خواهند کـه ا  یاز افراد م یگوناگون يها تیدرمناسبت ها و موقع حضرت
: دنیفرما یآورند. از جمله م يرا به جا فیتکل

المنکر و انهواعنه بالمعروف و أمروا به و تناهوا عن آئتموا
ـ و به آن امـر و فرمـان ده   دیبه معروف عمل کن   و  دی. از منکـر دسـت بکشـ   دی
و عمل نمودن به » عمار«حضرت ابتدا به  نجای. در ادیاز آن باز دار زیرا ن گرانید

. گردنـد یمـ » امر به معـروف «سپس خواستار  دهندیدستور م کیمعروف و کار ن
از  ینه«که  خواهندیم آنگاه دانند،یو ترك منکر را الزم م یتناه«اول  نیهمچن
 .ردیصورت گ» منکر

در امر به معروف يریگ سبقت
بـن   یپردازند. عل یکسب مقام و مال به رقابت م رینظ يدر امور ماد شتریب مردم
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 ينشـان دادن راه هـا   تیکه مسـئول  یاله يالسالم به عنوان رهبر هیعل طالبیاب
کنند:  یم انیگونه ب نیرا ا يریسبقت گ حیکمال را به عهده دارد راه صح یواقع

حدود اهللا و االمر بالمعروف  قامها یفتسابقوا ال ن،یان کنتم ال محاله متسابق«
و امر به معـروف بـا    یحدود اله ياقامه ينهیدر زم د،یاگر ناچار به مسابقه هست 

.دیهم مسابقه بده
 از منکر نیبه معروف و ناه نیاز آمر تیرضا اظهار

کردند و از رهبران خود  یستادگیا یمردم مصر در مقابل ستم و فساد و تباه چون
ـ کننـد، ا  يکنند و از ستم خـوددار  تیرا رعا یدر خواست کردند که احکام اله  نی

ـ  ياز منکر، موجب خوشنود یکار آن ها که مصداق کامل امر به معروف نه  یعل
مالک اشتر را به عنـوان   هک یرو آن حضرت هنگام نیالسالم شده بود. از ا هیعل

کـه نوشـتند از کـار آن هـا      ينامه ا یفرستادند، ط نیاستاندار مصر به آن سرزم
 یمــه از بنــده خــدا علــنا نیــکردنــد. حضــرت در آن نامــه فرمودنــد: ا یقــدردان

خدا به خشم آمدنـد،   يآن دسته از مردم مصر است که برا يبه سو نیرالمؤمنیام
شد و ستم  ینم تیشد و حقّ خدا رعا یخدا م یرمانناف نیدر آن هنگام که در زم

 يریجلوگ یشد و نه از منکر و زشت یبود و نه به معروف عمل م عیدر همه جا شا
.آمد  یبه عمل م

از منکر یاز ترك امر به معروف و نه منع
است که  نیاز منکر ا یامر به معروف و نه فیتکل تیبه رعا قیاز تشو گرید وهیش

ـ از تـرك ا  فیدو تکل نیا يبه اجرا میامر مستق يگاه حضرت به جا م   نی دو مهـ
 یو ترك امر به معروف و نه گریکدیگفتند: از پشت کردن به  یمنع فرمودند و م

 .دیکن زیهاز منکر پر

ترك امر به معروف و آثار آن: ج
از منکر یترك امر به معروف و نه جهیبدکاران نت تسلط
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السالم دربستر شهادت قرار گرفتند، به امام حسـن و   هیعل طالبیبن اب یعل یوقت
ـ درباره رعا ياریبس يالسالم سفارش ها هیعل نیامام حس احکـام و مقـررات    تی

کـه در   يکردند.از جمله مـوارد  یاجتماع يها تیو نحوه شرکت در فعال یاسالم
از منکـر اسـت:    یخورده توجه به امر به معروف و نه یآن سفارش ها به چشم م

: مر به معـروف و نهـی از   ندیفرما یمطالب م نیاز ا یالسالم در قسمت هیامام عل
منکر را کنار مگذارید که در این صورت خداوند بدان شما را بر شما حـاکم کنـد.   

 آن گاه دعا می کنید ولی به استجابت نمی رسد.

 امر به معروف جهیعذاب و لعنت و نت 
ه   نـد یفرما یدهنـد و مـ   یالسالم هشدار م هیعل یخطبه قاصعه عل در : ِ، فَـإِنَّ اللـَّ

معرُوف و النَّهی عنِ سبحانَه لَم یلْعنِ الْقَرْنَ الْماضی بینَ أَیدیکُم إِلَّا لتَرْکهِم الْأَمرَ بِالْ
همانـا خـداي    الْمعاصی و الْحکَماء لتَرْك التَّنَاهی الْمنْکَرِ فَلَعنَ اللَّه السفَهاء لرُکُوبِ

سبحان مردم دوران گذشته را که پیش از شما بودند از رحمت خود دور نسـاخت  
را از منکر باز نداشـتند. پـس    جز براي آنکه امر به معروف را واگذاشتند و مردمان

را به دلیـل مخالفـت    شانخدا بی خبرانشان را به دلیل نافرمانی کردن و خردمندن
نکردن با گناه لعنت کرد .

 از منکر یاز تارکان امر به معروف و نه تی: شکاد
مردم را در نزد پروردگار عـالم   نیدشمن تر يالسالم در ضمن خطبه ا هیعل یعل

خداوند، آن  یاند که به جهت نافرمان یکنند: دسته اول کسان یم یمعرف فهیدو طا
هـا را در   یانـد کـه نـادان    یها را به خودشان واگذاشته اسـت. دسـته دوم گروهـ   

.کنند یخودجمع کرده اند و افراد ناآگاه را گمراه م
کـه بـا    یکـنم از آن گروهـ   یم تی: به خدا شکاندیفرما یحضرت در ادامه م آن

ـ . در نـزد آن هـا چ  رنـد یم یم یکنند و در گمراه یم یزندگ یجهل و نادان  يزی
. اگـر کتـاب خـدا را بـه صـورت      ستیتر از منکر ن دهیزشت تر از معروف و پسند
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 يخدا بـه گونـه ا   ماگر در احکا ینهند، ول ینم یوقع دیبه آن ها ارائه کن حیصح
.رندیپذ یم اقیآن را با اشت رد،یانجام گ یفیآن ها هماهنگ شود تحر لیکه با م

 از منکر در آخرالزمان ی: وضع امر به معروف و نهه
از خطبه ها، ضمن اخبار از حوادث بعد از خـود   یکیالسالم در  هیعل ریام حضرت

در آن پنهان تـر از حـقّ و    يزیخواهد آمد که چ ي: بعد از من روزگارندیفرما یم
از  بـاتر یو ز کیکار نزشت تر از  يزیآشکارتر از باطل نخواهد بود. و در شهرها چ

اعمال زشت و منکر نخواهد بود.
 از منکر و آثار آن ی: فلسفه امر به معروف و نهو

نقل شده است اما آنچه در  اریبس ياز منکر حکمت ها یامر به معروف و نه يبرا
است: نیالسالم آمده است چن هیعل یاز سخنان عل یبرخ
اصالح عوام : هیاز منکر، ما یبه معروف و نه امر
 یاز منکر مـ  یالسالم در مورد حکمت امر به معروف و نه هیعل طالبیبن اب یعل

اصـالح عـوام و    يرا بـرا  دهیپسند ي: خداوند متعال فرمان دادن به کارهاندیفرما
از منکر و  ینه نطوریو سعادت واجب کرد. هم يسوق دادن آن ها به راه رستگار

و ارتکـاب   سـت یناشا يکارهـا  ازناپسند را واجب فرمود تـا   يباز داشتن از کارها
شود. يریکم خردان جلوگ یمعاص

 
 

 انیپا                                                                                 
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