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 «امر ته معروف و نهی از منکر»
 ٚ احىاْ «آٔٛصضی ی سساِٝ» اَٚ خّذ اص "ٞفتادٚضطٓ ٚ ٞفتادٚپٙدٓ" دسٚس آیذ، ٔی صیش دس آ٘چٝ

 ٚ تٙظیٓ تٟیٝ، اِؼاِی ٔذظّٝ ای خأٙٝ اِؼظٕی اهلل آیت حؿشت فتاٚای تا ٔكاتك وٝ است ضشػی ٔسائُ

 .است ضذٜ ٔٙتطش

 

 منکر از نهی و معروف ته امر معنای 

 .تاصداضتٗ صضت واس اص ٚ ٚاداضتٗ ٘یه واس تٝ سا ٔشدْ یؼٙی ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش

 

 منکر از نهی و معروف ته امر وجوب 

 افشادی ٚ سٚد، ٔی ضٕاس تٝ اسالٔی تضسي ٚ ٟٔٓ تسیاس فشایؽ ٚ ٚاخثات اص ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش

 ویفشی ٚ تٛد خٛاٞٙذ ٌٙاٞىاس تفاٚتٙذ تی آٖ تشاتش دس یا وٙٙذ ٔی تشن سا اِٟی تضسي ی فشیؿٝ ایٗ وٝ

 ٚاخة اسالْ فمٟای اتفاق تٝ تٟٙا ٘ٝ ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش. است آٟ٘ا ا٘تظاس دس سٍٙیٗ ٚ سخت

 .آیذ ٔی ضٕاس تٝ اسالْ ٔثیٗ دیٗ ؾشٚسیات خضٚ آٖ ٚخٛب اغُ تّىٝ است،

 :تٛخٝ

 ٚ اسالْ احىاْ حفظ تشای ػٕٛٔی ضشػی تىّیف یه آٖ ضشایف سػایت تا ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش 

 اسالْ تٝ ٘سثت ٔشدْ اص تؼؿی یا ٔٙىش فاػُ تذتیٙی ٔٛخة وٝ ایٗ تٛٞٓ غشف ٚ است، خأؼٝ سالٔت

 .ضٛد تشن ٟٔٓ تسیاس ی ٚظیفٝ ایٗ ضٛدوٝ ٕ٘ی تاػث ٌشدد ٔی

 ٚ ضشایف سػایت تا داس٘ذ ٚظیفٝ ضٛ٘ذ ٔی ٔكّغ إِاَ تیت اص اختالس ٔثُ لا٘ٛ٘ی تخّفات اص وٝ افشادی 

 تٝ چٙذ ٞش ػّٕی ٞش تشای لا٘ٛ٘ی غیش ساٟٞای ٚ سضٜٛ تٝ تٛسُ ٚ وٙٙذ، ٔٙىش اص ٟ٘ی ضشػی ؾٛاتف

 تاضذ ٘ذاضتٝ ٚخٛد ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ضشایف اٌش تّی. ٘یست خایض فساد، اص خٌّٛیشی ٔٙظٛس

 اص ؾشسی فشیؿٝ، ایٗ تٝ ٔثادست غٛست دس وٝ تاضٙذ داضتٝ خٛف اٌش ٔثالً داضت، ٘خٛاٞٙذ تىّیفی

 است ٔٛاسدی دس حىٓ ایٗ اِثتٝ. ضٛد ٔی سالف آٟ٘ا اص تىّیف ضٛد ٔی آ٘اٖ ٔتٛخٝ تاالتش ٔسؤِٚیٗ قشف
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 تٝ أش ی فشیؿٝ اخشای تٝ اٞتٕاْ وٝ اسالٔی حىٛٔت ٚخٛد تا ِٚی ٘ثاضذ، حاوٓ اسالٔی حىٛٔت وٝ

 اص وٝ سا ریشتف ٟ٘ادٞای وٝ است ٚاخة ٘یست فشیؿٝ ایٗ تش لادس وٝ تشوسی داسد ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف

 فسادآٚس وٝ فاسذ ٞای سیطٝ ضذٖ وٙذٜ تا ٚ ٕ٘ایذ ٔكّغ ا٘ذ یافتٝ اختػاظ واس ایٗ تشای حىٛٔت قشف

 .وٙذ پیٍیشی سا ٔٛؾٛع ٞستٙذ ٞٓ

 اص تؼؿی وٝ است ٕٔىٗ حاَ ػیٗ دس ِٚی ٘یست، آٟ٘ا تیٗ فشلی ٞستٙذ ٔٙىش وٝ خٟت ایٗ اص ٔٙىشات 

 وٝ وسی تشای ٔٙىش اص ٟ٘ی حاَ ٞش تٝ. تاضذ ضذیذتشی حشٔت داسای دیٍش ٔٙىشات تا ٔمایسٝ دس آٟ٘ا

 ٚ ٔٙىشات تیٗ حىٓ ایٗ دس ٚ ٘یست، خایض آٖ تشن ٚ است ضشػی ی ٚظیفٝ یه وشدٜ احشاص سا آٖ ضشایف

 .٘ذاسد ٚخٛد تفاٚتی دا٘طٍاٞی غیش ٚ دا٘طٍاٞی ٔحیكٟای

 اسالٔی وطٛس ٔؤسسات اص تؼؿی دس ٌاٞی وٝ تیٍا٘ٝ ٔتخػػیٗ تٝ وٝ است ٚاخة ریشتف ٔسؤِٚیٗ تش 

 خٛدداسی حشاْ ٞای ٌٛضت خٛسدٖ ضشاتخٛاسی، ٔثُ أٛسی تٝ تظاٞش اص وٝ دٞٙذ دستٛس وٙٙذ ٔی واس

 ٚخٝ ٞیچ تٝ داسد ٔٙافات ػٕٛٔی ػفت تا وٝ أٛسی ِٚی ٕ٘ایٙذ، ٔٙغ آٟ٘ا ػّٙی خٛسدٖ اص سا آ٘اٖ ٚ وٙٙذ

 دس ٔٙاسثی تذاتیش تایذ ریشتف ٔسؤِٚیٗ قشف اص حاَ، ٞش تٝ. ضٛد دادٜ آٖ ا٘داْ ی اخاصٜ آ٘اٖ تٝ ٘ثایذ

 .ضٛد اتخار تاسٜ ایٗ

 ٔىاٟ٘ا آٖ اص تؼؿی دس وٝ ٔفاسذی تشاتش دس ٔختّف دا٘طٍاٟٞای دس است ٚاخة ٔؤٔٗ خٛا٘اٖ تش 

 ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ضشایف تحمك ٚ تٕىٗ غٛست دس ٔفاسذ، تٝ اتتال اص خستٗ دٚسی ؾٕٗ وٙٙذ ٔی ٔطاٞذٜ

 .وٙٙذ فشیؿٝ ایٗ ا٘داْ تٝ ٔثادست ٔٙىش اص ٟ٘ی

 ایٗ اص ٘یست، آٟ٘ا تٝ سیثٝ تا ٍ٘اٜ تش ٔتٛلف ٘ذاس٘ذ وأُ حداب وٝ ص٘ا٘ی ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش 

 تٝ ٔثادست وٝ صٔا٘ی خػٛظ تٝ وٙذ اختٙاب حشاْ اص وٝ است ٚاخة ٔىّفی ٞش تش تّی. است ٚاخة سٚ

 .وٙذ ٔی ٔٙىش اص ٟ٘ی ی فشیؿٝ ا٘داْ

 

 منکر از نهی و معروف ته امر ی محدوده 

 ٚ الطاس تٕاْ ٚ ٘یست ٔشدْ اص خاغی غٙف ٚ لطش تٝ ٔٙحػش ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ی ٔحذٚدٜ

 ٔؼشٚف تشن ی ٔطاٞذٜ ٍٞٙاْ وٝ است ٚاخة فشص٘ذ ٚ صٖ تش حتی ٌیشد ٔی تش دس سا ضشایف ٚاخذ اغٙاف



3 
 

 آٖ ضشایف تحمك غٛست دس ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش تٝ ضٛٞش، یا ٔادس ٚ پذس تٛسف حشاْ ا٘داْ یا

 .وٙٙذ ٔثادست

 :تٛخٝ

 ٚاخة ی ٚظیفٝ ٚ ضشػی تىّیف تاضذ، ٔحمك ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ضشایف ٚ ٔٛؾٛع ٞشٌاٜ 

 آٖ دس تٛدٖ ٔتأُٞ یا ٔدشد ٔا٘ٙذ ٔىّف ٔختّف ٞای حاِت ٚ است، ٔىّفیٗ ی ٕٞٝ ا٘سا٘ی ٚ اختٕاػی

 .ضٛد ٕ٘ی سالف اٚ اص تىّیف است ٔدشد ٔىّف وٝ ایٗ غشف تٝ ٚ ٘ذاسد تأثیش

 

 منکر از نهی و معروف ته امر شرایط 

 .ٔٙىش ٚ ٔؼشٚف تٝ ػّٓ .۱

 .تأثیش احتٕاَ .۲

 .ٌٙاٜ تش اغشاس .۳

 .ٔفسذٜ ٘ذاضتٗ .۴

  

 منکر و معروف به علم .۱

 ٚ أش یؼٙی است ٔٙىش ٚ ٔؼشٚف تٝ ػّٓ ٔٙىش، اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش اَٚ ضشـ

 تٝ أش ٘یست ٔٛظف غٛست ایٗ غیش دس ٚ تطٙاسذ سا ٔٙىش ٚ ٔؼشٚف تایذ وٙٙذٜ ٟ٘ی

 ٚ خُٟ اثش دس است ٕٔىٗ صیشا تىٙذ؛ واسی چٙیٗ ٘ثایذ تّىٝ وٙذ، ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف

 دا٘یٓ ٕ٘ی وٝ وسی وشدٖ ٔٙىش اص ٟ٘ی تٙاتشایٗ وٙذ، ٔؼشٚف اص ٟ٘ی ٚ ٔٙىش تٝ أش ٘ادا٘ی

 ٚ ٔثتزَ ٘ٛع اص دٞذ ٔی ٌٛش وٝ ٔٛسیمی ٘یست ٔؼّْٛ ٔثالً) ٘ٝ یا است حشاْ واسش

 .٘یست خایض تّىٝ ٚاخة( حالَ یا است آٖ حشاْ

 

 تأثیر احتمال .۲
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 تایذ وٙٙذٜ ٟ٘ی ٚ أش یؼٙی است تأثیش احتٕاَ ٔٙىش، اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش دْٚ ضشـ

 .داسد آیٙذٜ دس ِٚٛ یی ٘تیدٝ ٚ اثش اٚ ٟ٘ی ٚ أش وٝ تذٞذ احتٕاَ

 ٕ٘اص خٛا٘ذٖ دس اداسات ٔٙذاٖ واس اص تؼؿی وٝ ضٛد ثاتت لكؼی قٛس تٝ ٔسؤِٚیٗ تشای اٌشتوجه: 

 اص است ٚاخة تاضذ ٘ذاضتٝ تأثیشی ٞٓ سإٞٙایی ٚ ٘ػیحت ٚ خٛا٘ٙذ ٕ٘ی ٕ٘اص اغالً یا ٚ وشدٜ وٛتاٞی

 اص أیذی ٘ا غٛست دس ٚ ٘ىٙٙذ، غفّت آٖ ضشایف سػایت تا ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش تش ٔذاٚٔت تأثیش

 ٔضایای اص افشاد ٌٛ٘ٝ ایٗ ساختٗ ٔحشْٚ لا٘ٛ٘ی ٔمشسات حسة تش اٌش آ٘اٖ، تٝ ٘سثت ٔؼشٚف تٝ أش تأثیش

 اثش تش ٔحشٚٔیت ایٗ وٝ ضٛد دادٜ ٞٓ تزوش آ٘اٖ تٝ ٚ ضٛد اخشا آ٘اٖ ٔٛسد دس تایذ تاضذ ٔداص ضغّی

 .است ضذٜ اتخار اِٟی ی فشیؿٝ ایٗ ا٘داْ دس ضاٖ وٛتاٞی ٚ سستی

 

 گناه بر اصرار .۳

 تش ٌٙاٞىاس ضخع تایذ  یؼٙی است ٌٙاٜ تش اغشاس ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش سْٛ ضشـ

 أش وٝ ایٗ تذٖٚ ٚی وٝ ضٛد ٔؼّْٛ چٙا٘چٝ ٚ تاضذ داضتٝ سٕاخت ٚ اغشاس ٌٙاٜ، استٕشاس

 تشن سا ٔٙىش ٚ آٚسد ٔی خا تٝ سا ٔؼشٚف یؼٙی داسد ٔی تش دست خكا اص خٛد ضٛد ٟ٘ی ٚ

 .٘یست ٚاخة اٚ ٟ٘ی ٚ أش وٙذ ٔی

 

 مفسده نداشتن .۴

 ٟ٘ی ٚ أش تایذ یؼٙی است ٔفسذٜ ٘ذاضتٗ ٔٙىش، اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش چٟاسْ ضشـ

 ٚ وٙٙذٜ ٟ٘ی ٚ أش ضخع تٝ ضٛد ٔٛخة ٟ٘ی ٚ أش اٌش تشتیة تذیٗ تاضذ، ٘ذاضتٝ ٔفسذٜ

 خا ایٗ دس تشسذ، ٔاِی یا ٚ آتشٚیی یا ٚ خا٘ی ؾشس لثیُ اص یی ٔفسذٜ دیٍش ٔسّٕاٖ تٝ یا

 دس تایذ یؼٙی تىٙذ سا إٞیت ی ٔالحظٝ است ٔٛظف ٔىّف اِثتٝ. ٘یست ٚاخة ٟ٘ی ٚ أش

 ٚ وٙذ ٔمایسٝ ٟ٘ی ٚ أش تشن ی ٔفسذٜ ٚ ٟ٘ی ٚ أش ی ٔفسذٜ تیٗ ٔٙىشٞا ٚ ٔؼشٚف تٕاْ

 .ٕ٘ایذ ػُٕ است ٟٕٔتش آ٘چٝ تٝ سپس

 ٘فٛر داسای وٝ وسی ٔٛسد دس ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش تٝ الذاْ غٛست دس تشسذ ٔی وٝ وسی: توجه

 وٙذ ٟ٘ی ٚ أش سا اٚ ٘یست ٚاخة تثیٙذ، تٛخٟی لاتُ ؾشس اٚ ی ٘احیٝ اص است خاغی اختٕاػی ٔٛلؼیت ٚ
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 وٝ وسی ٔماْ ی ٔالحظٝ غشف تٝ وسی ٘یست سضاٚاس ِٚی تاضذ، ػمالیی تشسص، ٔٙطأ وٝ ضشقی تٝ

 اٚ، قشف اص وٕی ؾشس ضذٖ ٚاسد احتٕاَ غشف تٝ یا ٚ ضذٜ حشاْ فؼُ ٔشتىة یا ٚ وشدٜ تشن سا ٚاخة

 .است الصْ ٟٔٓ ٚ اٞٓ سػایت حاَ ٞش تٝ وٙذ تشن سا خٛد ٔؤٔٗ تشادس تٝ ٔٛػظٝ ٚ تزوش

 

 منکر از نهی و معروف ته امر شرایط تا ارتثاط در نکته چند 

 ٚ أش اٌش تٙاتشایٗ تاضذ، چٟاسٌا٘ٝ ضشایف ٚاخذ وٝ است ٚاخة غٛستی دس ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش 

 ٘یست، ٚاخة ٟ٘ی ٚ أش غٛست، ایٗ دس تاضذ داضتٝ ٔفسذٜ ٔثالً تاضذ، ٘ذاضتٝ سا ضشایف آٖ اص یىی ٟ٘ی

 .تاضذ داسا سا دیٍش ضشایف چٙذ ٞش

 اص ٚ ٕ٘ایذ ػُٕ وٙذ ٔی أش آ٘چٝ تٝ وٙٙذٜ ٟ٘ی ٚ أش وٝ ٘یست ضشـ ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش دس 

 ػزس تٝ تٛا٘ذ ٕ٘ی اٚ ٚ است ٚاخة ٞٓ ٌٙاٞىاس ضخع تش ٟ٘ی ٚ أش یؼٙی ٚسصد اختٙاب وٙذ ٔی ٟ٘ی آ٘چٝ

 خٛد وٝ افشادی اص دیٙی ٔٙاتغ دس وٝ ایٗ. )ساصد تثشئٝ تضسي ی ٚظیفٝ ایٗ اص سا خٛد وٙذ ٔی ٌٙاٜ وٝ ایٗ

 داس٘ذ ٔی تاص ٌٙاٜ اص سا دیٍشاٖ ٚ وٙٙذ ٔی ٌٙاٜ خٛد یا ٚ داس٘ذ ٚأی ػُٕ تٝ سا دیٍشاٖ ٚ وٙٙذ ٕ٘ی ػُٕ

 أش چشا وٝ ایٗ تشای ٘ٝ ا٘ذ ٘ىشدٜ ٚظیفٝ تٝ ػُٕ خٛد چشا وٝ است ایٗ تشای ضذٜ تسیاس ٘ىٛٞص ٚ ٔزٔت

 (.ا٘ذ وشدٜ ٟ٘ی ٚ

 احتشاْ ضذٖ واستٝ یا آتشٚیی تی ٔٛخة ٟ٘ی ٚ أش وٝ ٘یست ضشـ ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش دس 

 ٚ ٔؼشٚف تٝ أش دس اٌش تٙاتشایٗ ٘طٛد، تاضذ آٚسدٜ خا تٝ سا حشاْ فؼُ یا ٚ وشدٜ تشن سا ٚاخة وٝ وسی

 آتشٚیی تی ٔستّضْ حاَ ػیٗ دس ٚ ٘طٛد تداٚص آٖ حذٚد اص ٚ ضٛد سػایت آٖ آداب ٚ ضشایف ٔٙىش اص ٟ٘ی

 .٘ذاسد اضىاَ ضٛد ضذٜ خالف ٔشتىة وٝ وسی احتشاْ ضذٖ واستٝ یا

  

 منکر از نهی و معروف امر مراتة و مراحل 

 .لّثی ٟ٘ی ٚ أش .۱

 (.صتا٘ی)ِسا٘ی ٟ٘ی ٚ أش .۲

 .ػّٕی ٟ٘ی ٚ أش .۳



6 
 

 تش پاییٗ ی ٔشحّٝ تٝ تا یؼٙی است ٚاخة ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ٔشاتة ٚ ٔشاحُ سػایت توجه:

 .ضذ تاالتش ی ٔشحّٝ ٚاسد ٘ثایذ ضٛد ٔی حاغُ ٔمػٛد

 

 قلبی نهی و امر .۱

 لّة تا ٟ٘ی ٚ أش یا لّثی ٟٚ٘ی أش ٔٙىش، اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش اَٚ ی ٔشحّٝ (الف

 تایذ ٔىّف یؼٙی است لّثی وشاٞت یا سؾایت اظٟاس لّثی، ٟ٘ی ٚ أش اص ٔمػٛد. است

 ٔٙىش تٝ ٘سثت سا خٛد دسٚ٘ی ا٘ضخاس ٚ تٙفش ٚ ٔؼشٚف تٝ ٘سثت سا خٛد لّثی سؾایت

 سا آٚسد ٔی خا تٝ سا ٔٙىشی یا ٚ وٙذ ٔی تشن سا ٔؼشٚفی وٝ فشدی ساٜ ایٗ اص ٚ ساصد آضىاس

 .ساصد ٚاسد ٔٙىش تشن ٚ ٔؼشٚف ا٘داْ تٝ

 ٚ دسخٝ تشیٗ پاییٗ تا تا وٝ داسد دسخاتی( تٙفش ٚ سؾایت اظٟاس)لّثی ٟ٘ی ٚ أش (ب

 ی دسخٝ تٝ ٔتٛسُ ٘ثایذ یافت دست ٔمػٛد تٝ ٚ وشد ٟ٘ی ٚ أش تٛاٖ ٔی ساٜ تشیٗ سثه

. تسیاس٘ذ داس٘ذ وٝ ا٘ٛاػی حسة تش ٚ ؾؼف ٚ ضذت حسة تش دسخات ایٗ. ضذ تاالتش

 تستٗ، فشٚ چطٓ وشدٖ، تشخٛسد ٌطادٜ سٚی ٚ ِثخٙذ ٚ تثسٓ تا: اص ػثاستٙذ آٟ٘ا اص تشخی

 سالْ وشدٖ، اضاسٜ سش یا دست تا ٌشفتٗ، ِة تٝ د٘ذاٖ صدٖ، دست سٚی تٝ ضذٖ، خیشٜ

 .وشدٖ ٔؼاضشت تشن ٚ لٟش وشدٖ، لكغ سا غحثت ٌشدا٘ذٖ، پطت ٌشدا٘ذٖ، سٚ ٘ىشدٖ،

 

 لسانی نهی و امر .۲

 تا ٟ٘ی ٚ أش یا( صتا٘ی)ِسا٘ی ٟ٘ی ٚ أش ٔٙىش، اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش دْٚ ی ٔشحّٝ (الف

 اص تخٛاٞذ قشف اص ٌفتٗ تا تایذ ٔىّف وٝ است ایٗ صتا٘ی ٟ٘ی ٚ أش اص ٔمػٛد. است صتاٖ

 .دٞذ ا٘داْ سا ٔؼشٚف ٚ تشداسد دست ٔٙىش

 تٝ تٛاٖ ٔی ِحٗ تشیٗ آساْ ٚ دسخٝ تشیٗ پاییٗ تا تا وٝ داسد دسخاتی ِسا٘ی، ٟ٘ی ٚ أش (ب

 تش ٚ ؾؼف ٚ ضذت حسة تش دسخات ایٗ. وشد تاالتش ی دسخٝ تٝ الذاْ ٘ثایذ سسیذ ٔمػٛد

 ٔٛػظٝ دادٖ، تزوش وشدٖ، اسضاد: اص ػثاستٙذ آٟ٘ا اص تشخی. تسیاس٘ذ داس٘ذ وٝ ا٘ٛاػی حسة
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 ٔٙاظشٜ ٚ تحث ضٕشدٖ، تش سا صیاٟ٘ا ٚ سٛد ٚ ٔفاسذ ٚ ٔػاِح دادٖ، ا٘ذسص ٚ پٙذ وشدٖ،

 .وشدٖ غحثت تٟذیذ تا صدٖ، حشف دسضتی ٚ غّظت تا ٌفتٗ، سخٗ استذالِی وشدٖ،

 

 عملی نهی و امر .۳

 لذست اِػٕاَ اص وٙایٝ)دست تا ٟ٘ی ٚ أش ٔٙىش، اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش سْٛ ٔشحّٝ (الف

 تا تایذ ٔىّف وٝ است ایٗ ػّٕی ٟ٘ی ٚ أش اص ٔمػٛد. است( صٚس ٚ خثش تشدٖ واس تٝ ٚ

 .داسد تاص ٔؼشٚف تشن ٚ ٔٙىش ا٘داْ اص سا قشف صٚس، ٚ خثش تشدٖ واس تٝ ٚ لذست اِػٕاَ

 ٘تیدٝ تٛاٖ ٔی سٚش آسا٘تشیٗ ٚ دسخٝ تشیٗ پاییٗ تا تا وٝ داسد دسخاتی ٟ٘ی ٚ أش (ب

 حسة تش ٚ ؾؼف ٚ ضذت حسة تش دسخات ایٗ. پشداخت ضذیذتش ی دسخٝ تٝ ٘ثایذ ٌشفت

 ٌشفتٗ، سا فشد خّٛی ٚ ضذٖ حایُ: اص ػثاستٙذ آٟ٘ا اص تشخی. تسیاس٘ذ داس٘ذ وٝ ٘ٛاػی

 قشف دست سا٘ذٖ، ػمة ساختٗ، خاسج اٚ دستشس اص سا ٌٙاٜ ٚسایُ ٌشفتٗ، دست اص حشتٝ

 ٚ ٔدشٚح آٚسدٖ، دسد تٝ صدٖ، وته وشدٖ، سختٍیشی وشدٖ، حثس داضتٗ، ٍ٘ٝ ٔحىٓ سا

 .وطتٗ وشدٖ، ٘الع واسا٘ذاختٗ، اص ػؿٛ، ضىستٗ وشدٖ، صخٕی

 أش ی ٔشحّٝ اص تؼذ ٔشاتة تٛاٖ ٔی اسالٔی حىٛٔت التذاس ٚ حاوٕیت صٔاٖ دس وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ تا: توجه

 وٝ ٔٛاسدی دس خػٛظ تٝ وشد، ٚاٌزاس لؿاییٝ ی لٜٛ ٚ( پّیس) داخُ أٙیتی ٘یشٚٞای تٝ سا صتا٘ی ٟ٘ی ٚ

 حشاْ فؼُ وٝ وسی أٛاَ دس تػشف قشیك اص لذست اِػٕاَ خض یی چاسٜ ٔؼػیت استىاب اص خٌّٛیشی تشای

 حىٛٔت چٙیٗ التذاس ٚ حاوٕیت تا صٔا٘ی چٙیٗ دس ٘یست، اٖ ٚٔا٘ٙذ اٚ حثس ٚ تؼضیش یا دٞذ ٔی ا٘داْ

 ٚ وٙٙذ، اوتفا صتا٘ی( ٚ لّثی)ٟ٘ی ٚ أش تٝ ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش دس ٔىّفیٗ است ٚاخة اسالٔی،

 اسخاع لؿاییٝ لٜٛ ٚ ا٘تظأی ٘یشٚی دس ریشتف ٔسؤِٚیٗ تٝ سا ٔٛؾٛع صٚس، تٝ تٛسُ تٝ ٘یاص غٛست دس

 وٝ است ٚاخة ٔىّفیٗ تش ٘یست، اسالٔی حىٛٔت تا التذاس ٚ حاوٕیت وٝ ٔىا٘ی ٚ صٔاٖ دس ِٚی دٞٙذ،

 تحمك تا آٟ٘ا تشتیة سػایت تا سا ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ٔشاتة خٕیغ ضشایف، ٚخٛد غٛست دس

 .دٞٙذ ا٘داْ غشؼ
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 ٔؼشٚف تٝ أش تٝ اوتفا اسالٔی، خٕٟٛسی ٘ظاْ دس ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش دس ٔشدْ ی ٚظیفٝ وٝ ایٗ 

 ٘ٝ) است فمٟی فتٛای است ٔسؤِٚیٗ ی ػٟذٜ تش آٖ دیٍش ٔشاتة ٚ است صتا٘ی ٚ لّثی ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ

 (.دِٚت قشف اص حىٕی

 

 منکر از نهی و معروف ته امر مراتة و مراحل تا ارتثاط در نکته چند 

 ا٘داْ حشاْ فؼُ وٝ وسی سالْ خٛاب اص خٛدداسی تش اٌش ِٚی است، ٚاخة ضشػاً ٔسّٕاٖ سالِْ خٛابِ 

 .است خایض واس ایٗ وٙذ، غذق ٔٙىش اص ٔٙغ ٚ ٟ٘ی ػشفاً ٔٙىش، اص ٟ٘ی لػذ تٝ دٞذ ٔی

 خٛد ی ٚظیفٝ ا٘داْ دس داس٘ذ ػٟذٜ تش سا فساد اص خٌّٛیشی ی ٚظیفٝ دِٚت قشف اص وٝ ٔأٔٛسا٘ی اٌش 

 ضٛد ٔی ٔحسٛب لؿایی ٚ أٙیتی ٘یشٚٞای ٚظایف اص وٝ أٛسی دس دیٍش اضخاظ دخاِت وٙٙذ وٛتاٞی

 .٘ذاسد اضىاَ آٖ، ضشایف ٚ حذٚد سػایت تا ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ ٔشدْ ٔثادست ِٚی ٘یست، خایض

 تا داسد ٚظیفٝ وٙٙذ ٔی استفادٜ حشاْ ٚ غٙا ٔٛسیمی ٘ٛاسٞای اص وٝ ضٛد ٔی ٔٛاخٝ سا٘ٙذٌا٘ی تا وٝ وسی 

 دس ٚ ٘یست ٚاخة صتا٘ی ٔٙىش اص ٟ٘ی اص تیطتش اٚ تش ٔٙتٟا وٙذ، ٔٙىش اص ٟ٘ی ٔٙىش، اص ٟ٘ی ضشایف تحمك

 تٝ اٌش ٚ وٙذ اختٙاب حشاْ ٔٛسیمی ٚ غٙا تٝ دادٖ ٌٛش اص وٝ است ٚاخة ٘طٛد ٚالغ ٔؤثش وٝ غٛستی

 .٘یست اٚ تش چیضی تشسذ اٚ ٌٛش تٝ غٙا ٚ حشاْ ٔٛسیمی غذای اسادی غیش قٛس

 واس ٔحُ ٞای لسٕت اص تؼؿی دس ٌاٞی ٚ است ٔطغَٛ پشستاسی ٔمذس واس تٝ تیٕاسستاٖ دس وٝ فشدی 

 ٘ػیحت ٚ دٞٙذ ٔی ٌٛش حشاْ ٚ ٔثتزَ ٔٛسیمی ٘ٛاسٞای تیٕاساٖ، اص تؼذادی وٝ وٙذ ٔی ٔالحظٝ خٛد

 آٖ اص حشاْ ی استفادٜ اص خٌّٛیشی تشای سا ٘ٛاس تاقُ ٔحتٛیات تخٛاٞذ چٙا٘چٝ است، اثش تی آٟ٘ا دس ٘یض

 .تٍیشد اخاصٜ ضشع حاوٓ یا ٔاِه اص واس ایٗ تشای تایستی ِٚی است خایض وٙذ پان

 ٞشٌاٜ تٙاتشایٗ ٘یست، خایض ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ٔٙظٛس تٝ ٔشدْ ٞای خا٘ٝ داخُ تٝ تؼشؼ 

. ضذ ٔٙاصَ داخُ ٔتؼشؼ ٘ثایذ ضٛد ٔؤٔٙیٗ آصاس ٚ اریت تاػث ٔٙاصَ اص تؼؿی اص ٔٛسیمی تّٙذ غذای

 صتا٘ی ٚ لّثی ٔٙىش اص ٟ٘ی آٖ، ٔشاتة سػایت ٚ ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ضشایف سػایت تا تایذ تّىٝ)

 (.داد اقالع ا٘تظأی ٘یشٚٞای تٝ تأثیش ػذْ غٛست دس ٚ وشد
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 اػٕاَ اص تایذ تاضذ، الاتاِی آٖ تٝ ٘سثت ٚ وٙذ ٔؼػیت استىاب تٝ ٔثادست ا٘ساٖ الٛاْ اص یىی ٞشٌاٜ 

 ِٚی داد، ا٘ذسص ٚ پٙذ است ٔؤثش ٚ ٔفیذ وٝ یی تشادسا٘ٝ سٚش ٞش تٝ سا اٚ ٚ وشد تٙفش اظٟاس ٚی ضشع خالف

 اص اٚ خٛدداسی ٔٛخة ٔٛلتاً اٚ تا ٔؼاضشت تشن وٝ ضٛد دادٜ احتٕاَ چٙا٘چٝ تّی. ٘یست خایض سحٓ لكغ

 .است ٚاخة ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ػٙٛاٖ تٝ ضٛد ٔی ٔؼػیت استىاب

 ػذْ ٚ ٚخٛب ٔٛاسد ٚ ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ أش ٔشاتة ٚ ضشایف است ٚاخة ٔىّفی ٞش تش: توجه

 .ضٛد ٔٙىش ٚ خالف ػُٕ دچاس خٛد ٟ٘ی ٚ أش دس ٔثادا تا تٍیشد یاد سا آٖ ٚخٛب

 

 منکر از نهی و معروف ته امر ی متفرقه مسایل 

 ٚؾؼیت ا٘ذ، ضذٜ خٕش ضشب ٔا٘ٙذ حشأی اػٕاَ ٔشتىة ٌزضتٝ دس وٝ اضخاغی تا ساتكٝ دس ٔؼیاس .۱

 سایش تا ٔؼاضشت ٔا٘ٙذ آ٘اٖ، تا ٔؼاضشت تاضٙذ، وشدٜ تٛتٝ ا٘ذ دادٜ ا٘داْ آ٘چٝ اص اٌش آٟ٘است، فؼّی

 اص ٔٙىش اص ٟ٘ی قشیك اص سا اٚ تایذ ضٛد ٔی حشاْ ٔشتىة ٞٓ حاؾش حاَ دس وٝ وسی ِٚی است، ٔؤٔٙیٗ

 تشن ٚ ساتكٝ لكغ اٚ، اص خستٗ دٚسی تا ٍٔش وٙذ ٕ٘ی اختٙاب حشاْ فؼُ ا٘داْ اص اٌش ٚ وشد، ٔٙغ واس آٖ

 .ضٛد ٔی ٚاخة ٔٙىش اص ٟ٘ی تاب اص ٚی تا ٔؼاضشت

 ٘ظش اص وٝ ِثاسٟایی پٛضیذٖ ٚ است، حشاْ ٔكّماً ٔشداٖ تش ٌشدٖ تٝ آٖ آٚیختٗ یا قال پٛضیذٖ .۲

 ضٛد، ٔی ٔحسٛب ػشف ٘ظش دس غیشٔسّٕا٘اٖ ٟٔاخٓ فشًٞٙ تشٚیح ٚ تمّیذ آٖ غیش یا سً٘ یا دٚخت

 ٚ اسالْ دضٕٙاٖ تٟاخٕی فشًٞٙ اص تمّیذ آٖ استؼٕاَ وٝ صیٛسآالتی اص استفادٜ ٕٞچٙیٗ ٘یست، خایض

 فشٍٞٙی ٔظاٞش ٌٛ٘ٝ ایٗ تشاتش دس وٝ است ٚاخة دیٍشاٖ تش ٚ ٘یست خایض ضٛد، ٔحسٛب ٔسّٕیٗ

     .وٙٙذ صتا٘ی ٔٙىش اص ٟ٘ی تٝ ٔثادست تیٍاٍ٘اٖ اص تمّیذی

 اص تؼؿی دس سا اٚ ٌاٞی ٚ خٛا٘ذ ٕ٘ی ٕ٘اص وٝ است وسی تا ٔؼاضشت ٚ غحثت تٝ ٔدثٛس وٝ فشدی .۳

 ٔذاٚٔت آٖ ضشایف تحمك غٛست دس ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف تٝ اٚ أش تش است ٔٛظف وٙذ، ٔی وٕه واسٞا

 تشن تش اٚ تیطتش تطٛیك سثة اٌش اٚ تا ٔؼاضشت ٚ وشدٖ یاسی ٚ ٘ذاسد، دیٍش یی ٚظیفٝ ایٗ خض ٚ ٚسصد

 .٘ذاسد اضىاَ ٘ثاضذ ٕ٘اص

 داسد ٚظیفٝ خٛا٘ذ ٕ٘ی ٕ٘اص ٔثالً دٞذ، ٕ٘ی چٙذا٘ی إٞیت دیٙی ٔسایُ تٝ ٕٞسشش وٝ خإ٘ی .۴

 ٚ تذاخاللی اص حاوی وٝ خطٛ٘ت ٞشٌٛ٘ٝ اص تایذ ٚ آٚسد فشاٞٓ  ٕٔىٗ ی ٚسیّٝ ٞش تٝ سا اٚ اغالح ی صٔیٙٝ
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 تا آٔذ ٚ سفت ٚ دیٙی ٔداِس دس ضشوت وٝ تاضذ داضتٝ اقٕیٙاٖ ٚ وٙذ خٛدداسی تاضذ اٚ ٘اساصٌاسی

 .داسد اٚ اغالح دس صیادی تسیاس تأثیش ٔتذیٗ ٞای خا٘ٛادٜ

 اػٕاَ ٔشتىة پٟٙا٘ی قٛس تٝ ٕٞسشش وٝ وٙذ پیذا اقالع لشایٙی تٝ استٙاد تا وٝ ٔسّٕا٘ی ٔشد .۵

 غٛست دس ٚ وٙذ اختٙاب ظٙی ضٛاٞذ ٚ لشایٗ تٝ استٙاد ٚ ظٗ سٛء اص است ٚاخة ضٛد ٔی ػفت خالف

 ٚاخة ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٘ػیحت ٚ تزوش قشیك اص آٖ اص خٌّٛیشی است، حشاْ ضشػاً وٝ فؼّی استىاب احشاص

 ٔشاخؼٝ لؿایی ٔشاخغ تٝ تٛا٘ذ ٔی وٙٙذٜ اثثات دالیُ ٚخٛد غٛست دس ٘ثاضذ ٔؤثش اصٔٙىش ٟ٘ی اٌش ٚ است،

     .ٕ٘ایذ

 وٕه آٖ غیش ٚ دسس دس اٚ تٝ اسالٔی ٔٛاصیٗ سػایت تا ٚ وشدٜ سإٞٙایی سا خٛا٘ی پسش تٛا٘ذ ٔی دختش .۶

 خّٛت ٔا٘ٙذ ساتكٝ ایٗ دس ضشع احىاْ ٚ ضٛد پشٞیض خذاً ضیكا٘ی ٞای ٚسٛسٝ ٚ فشیة اص تایذ ِٚی وٙذ،

 .ٌشدد ٔشاػات اخٙثی تا ٘ىشدٖ

 ضٛد ثاتت ایطاٖ تشای وٝ غٛستی دس خٛس سالقیٗ ٚ ظإِیٗ تا اػالْ ػّٕای ٔؼاضشت ٚ آٔذ ٚ سفت .۷

 ٔستّضْ ٟٕٔی ی ٔسأِٝ یا ٚ است ٔؤثش ٔٙىش اص ٟ٘ی دس ٚ ضٛد ٔی اٚ ظّٓ ٔٙغ تٝ ٔٙدش ظآِ تا استثاـ وٝ

 .٘ذاسد اضىاَ تاضذ ظآِ ٘ضد آٖ پیٍیشی ٚ اٞتٕاْ

  

 

 ٘یض خذیذ استفتائات ،«اإلستفتائات اخٛتة» ی سساِٝ دس ٔٛخٛد ٔٛاسد تش ػالٜٚ آٔٛصضی، ی ٔدٕٛػٝ ایٗ دس

  ٔدٕٛػٝ، آٔٛصضی غٙای تش تا است، ضذٜ ٌشفتٝ تٟشٜ ٘یض ِٝ ٔؼظٓ فمٝ خاسج دسٚس ٞای خضٜٚ اص ٚ اؾافٝ

 .ضٛد اؾافٝ ِٝ ٔؼظٓ تیاٖ ٚ اسّٛب قثك تش

 ٚ تأییذ سا آٔٛصضی ی سساِٝ ایٗ ای خأٙٝ اِؼظٕی اهلل آیت حؿشت استفتائات دفتش وٝ است روش ضایاٖ

 .است وشدٜ اػالْ ٔدضی سا آٖ تٝ ػُٕ

 ٔشٚس تٝ ٔمّذاٖ، استفادٜ تشای سا آٔٛصضی ی سساِٝ ایٗ دسٚس ،KHAMENEI.IR سسا٘ی اقالع پایٍاٜ

 .وٙذ ٔی ٔٙتطش


