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 مقدمه

 

 

 

 مقدمه

روزها به  یست.ما چ یفهوظ یمو بدان یماساز منکر را بشن یامر به معروف و نه یمخواست
و از  یممصاحبه نمود یدبا اسات یم،و رو نمود زیر را ها رساله یم،گشت یاتو روا یاتدنبال آ

شناخت امر به  یایدر در ود. به حساب خکردیمکسب تجربه  یآمر و ناه های گروه
که از آن  یافتیم یم،تنگرس یامّا آن گاه که به کالم ول  .یمغرق شدمنکر از  یمعروف و نه

در  یشانظرافت و فراست ا یزبینی،ر یق. مبهوت بحر عمیما یدهنفهم ای جز قطره یادر
 ازها  که گام ید. کالمنکرده باشناشاره  یشاننبود که ا ای . گوشهیمشد یاتو روا یاتآ

 جلوتر بود. یآمر و ناه های تجارب گروه ینآخر

از بیانات مقام معظم رهبری در زمینه امر به بنابراین این کتاب را با سیری موضوعی 
معروف و نهی از منکر تهیه کردیم، باشد که در احیای این فریضه الهی قدمی برداشته 

 باشیم.

 
 

 با آرزوی توفیق الهی
 گروه مؤلفان

 0052آذر 

  



 

 تاهمیّاول:  لفص 
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 جهادبرتر از 

ِّ َو َما أ»فرماید:  در نهج البالغه مىامر به معروف هم مثل نماز، واجب است.  ْعَماُل اْلِبر
َّله َكَنْفَثٍة ِفر  ْهير َعنر اْْلُْنَكرر إر اْْلَْعُروفر َو النه ْمرر بر

ْنَد اْْلَ ر عر يلر اَّلله َهاُد ِفر َسبر ي ُكّلَها َو اْلجر یعنى امر «  َبْحٍر ُلجِّ

است؛ به معروف و نهى از منكر، در مقیاس وسیع و عمومى خود، حتى از جهاد باالتر 
كند. اساس جهاد را امر به معروف و نهى از منكر استوار  ى دین را محكم مى چون پایه

 0كند. مى

 تُقامُ  الفَرَائِض  بِهَا

تمامى آحاد ملت مسلمان، در حفظ و حراست از احكام نورانى آن)اسالم( و سعى در 
و نهى از   معروف  اى بزرگند. امر به گسترش و تعمیق آن)اسالم( در جامعه، داراى وظیفه

 مى است،ى فرایض اسال منكر كه یكى از اركان اساسى اسالم و ضامن برپاداشتن همه
ى ما احیا شود و هر فردى از آحاد مردم، خود را در گسترش نیكى و صالح  باید در جامعه

 2احساس كند. مسؤولو برچیده شدن زشتى و گمراهى و فساد، 

 شرط قوام حاکمیت اخیار
اى وجود  نگ نظامى نیست؛ اما همه تهاجمهاى دیگر، با شدّت كم سابقهامروز فقط ج

ناپذیر، پرامید،  دارد. در مقابل این تهاجم، این جامعه اسالمى، باید زنده، هوشیار، آسیب 
آماده مقاومت، آماده ضربه زدن و به صورتِ یك موجود زنده مقاوم بماند و مقاومت كند. 

و نهى از منكر را   معروف  كه بنده موضوع امر به این، چگونه ممكن است؟ این است
كه موضوع جدیدى نیست. این، تكلیف همیشگى   معروف  مطرح كردم. موضوع امر به

. قوام حكومت اسالمى، ماند جامعه اسالمى، با انجام این تكلیف زنده مىمسلمانان است. 
ُ َلُيَس »وقت نشود، آن  اگر این كارو نهى از منكر است، كه فرمود:   معروف  با امر به َطنه اَّلله  لِّ

راَر َعَلْي  ياُرمككم شر ََ مك َفَيْدُعوا خر ْْ ُُ مـ ف ا  حكومت اسالمى و بقاى حاكمیت  مقوا «اُب ََلُ

 0.و نهى از منكر باشد  معروف  اخیار، به این است كه در جامعه امر به
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 فلسفه قیام حسین بن علی 
اى دنیاى اسالم در چنین شرایطى، مبارزه با ، در خود فهماند كه برحسین بن على

اصل قدرت طاغوتى و اقدام براى نجات انسانها از سلطه شیطانى و اهریمنى این قدرت، 
ماند و احكام  ، اگر در مدینه مىترین كارهاست. بدیهى است كه حسین بن على واجب

داد.  اى را پرورش مى كرد، عدّه الهى را در میان مردم تبلیغ و معارف اهل بیت را بیان مى
ماند:  كرد، از همه این كارها بازمى اما وقتى براى انجام كارى به سمت عراق حركت مى

توانست به مردم  ها تعلیم دهد؛ احادیث پیغمبر را نمى توانست به آن نماز مردم را نمى
شد و از كمك به ایتام و مستمندان و  بگوید؛ حوزه درس و بیان معارف او تعطیل مى

اى بود كه آن حضرت انجام  ها هركدام وظیفه ماند. این قرایى كه در مدینه بودند، مىف
چنان كه در زبان همه  حتّى آن تر كرد. همه این وظایف را، فداى وظیفه مهمداد. اما  مى

رفتند،  اللَّه و در هنگامى كه مردم براى حج مى مبلّغین و گویندگان هست، زمان حجّ بیت
 لیف باالتر شد.این، فداى آن تك

يُد أ»منشأ فساد بود: مبارزه با دستگاهى كه طور كه فرمود،  آن تكلیف چیست؟ همان رر
ي رَيةر َجدِّ ْر رَي بر سر

َ
ى َعنر اْْلُْنَكرر َو أ ْْنَ

َ
اْْلَْعُروفر َو أ ْن آُمَر بر

َ
چنان كه در خطبه دیگرى در  یا آن «  أ

حر ،اهيا الّناس! انه َرسول اَّلله »بین راه فرمود: 
ََ رًا ُمْس ى ُسْلَطانًا َجائر

َ
ر ـَقاَل َمْن َرأ ُحُرمر اَّلله  لر

 اا
ثًا لرَعْهدر اَّلله  ْعٍل َو ََّل َقْوٍل  َفََلْ  ...  َناكر فر  بر

ْ َلُه َمْدَخَله ُيَغريِّ ْن ُيْدخر
َ
ر أ  اَّلله

َ
یعنى اغاره یا «  ََكَن َحقًا لََع

پراكند و دستگاهى كه انسانها را  مىتغییر، نسبت به سلطان ظلم و جور؛ قدرتى كه فساد 
 كشاند. این، دلیل حركت حسین بن على به سمت نابودى و فناى مادّى و معنوى مى

اند؛ كه در باب  و نهى از منكر هم دانسته  معروف  است، كه البته این را، مصداق امر به
جّه شود. لذاست و نهى از منكر، به این نكات هم باید تو  معروف  گرایش به تكلیف امر به

كند و تكالیف دیگر را ولو مهم فداى این تكلیف اهمّ  كه براى تكلیف اهمّ، حركت مى
دهد كه امروز، كار واجب چیست؟ هر زمانى، یك حركت براى  كند. تشخیص مى مى

4.جامعه اسالمى متعیّن است
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 چرا دشمن تا امروز نتوانسته است مويى از سر اين ملت كم كند؟

اد داریم. چرا دشمن تا امروز نتوانسته است مویى از سر این ملت كم كند ما دشمن زی
و به این كشور ضربه بزند؟ بحمد اللّه ایران اسالمى، با قدرت و صالبت كامل، در مقابل 

شان ایستاد و ایستاده است. چرا؟ ایران كه همان ایران صد و پنجاه سال قبل است!  همه
ى  ا، به خاطر همین حضور شما، به خاطر همین روحیهى شم این، به خاطر احساس وظیفه

اللهى شما و به خاطر این است كه زن و مرد مسلمان، تا همه جا حاضرند از ایمان و  حزب
مگر طور هاست كه این كشور را حفظ كرده است.  اسالم و انقالبشان دفاع كنند. این

چشم طمع به منابع شود این كشور را، با این همه دشمن و بدخواه كه  دیگرى مى
ها، بدون این  شود در مقابل آن مگر مى اند، حفظ كرد؟! زیرزمینى و بازارهاى آن دوخته

و نهى از   معروف  شود؛ با امر به گونه است كه كشور حفظ مى روحیه مقاومت كرد؟! این
9منكر.

 

 ى امید تنها دريچه
جمهورى اسالمى  ى امیدى هم كه براى ملتهاى مسلمان باقى مانده، تنها دریچه

است؛ آیا ما این دریچه را ببندیم و امید ملتها را كور كنیم؟ آیا ما هم سكوت كنیم؟ آیا ما 
ى قدرتهاى بزرگ تسلیم بشویم؟ آیا حكم خدا این است؟ آیا  هم در مقابل فشار قلدرمآبانه

منكر در و نهى از   معروف  خدا به این راضى است؟ آیا سنت جهاد در مقابل ظلم، و امر به
ى با ظلم را  دهد؟ حاشا و كلًّا. اینجا پرچم مبارزه ى چنین فكرى را به ما مى اسالم، اجازه

طلب و ستمگرى كه در برابر ملتها به  حفظ خواهد كرد. ما در مقابل هر قدرت سلطه
خواهد باشد. امریكا كه هیچ؛ اگر  ایستیم؛ هركس مى كند، مى ى خود تكیه مى سرنیزه

 7. ایستیم مندتر از امریكا هم باشد، در مقابلش مى قدرت قدرت و دولتى

 تواند مقابل انحرافات دنیای امروز بايستد چیز ديگر نمى هیچ

بعثت، امروز هم مورد نیاز است. بشریت امروز، هم باید از درون متحول و تزكیه شود 
یست، اش نظم عادالنه و قسطآمیزى گردد. امروز در دنیا قسط ن و هم نظم اجتماعى

اند. من به شما  عدالت نیست. ظلم است و دنیا را از ظلم نسبت به ملتهاى مظلوم پر كرده
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خواهم عرض كنم:  ن جمهورى اسالمى هستید، یك جمله مىمسؤوالبرادران عزیزى كه 
ى  توانید در مقابل قدرتهاى متكى به زور بایستید؛ مشروط به اینكه با همه تنها شما مى

هیچ  بخش اسالم و تبعیت از احكام قرآنى بایستید و بى جاتوجود، پاى احكام ن
وقت  هیچ مالحظه از كسى، در این راه و صراط مستقیم حركت كنید. آن رودربایستى و بى

ها شعار  توانید ایستادگى كنید ... حتى با شعارهاى شما هم دشمنند. آن است كه خوب مى
كنند  گرى را تمسخر مى اللهى د؛ شعار حزبكنن و نهى از منكر را تمسخر مى  معروف  امر به

و نهى از منكر و   معروف  نمایند. اما حقیقت این است كه همان امر به و شما را متهم مى
تواند در مقابل انحرافها و  اللهى و همان پایبندى به اصول است كه مى همان حركت حزب

ملتها هم این را تواند.  چیز دیگر نمى خطاهاى فاحش دنیاى امروز بایستد. هیچ
 6خواهند. مى

 تاريخ قصه نیست

ى  این است كه انسان فكر كند در تاریخ و جامعه عبرت ماجراى امام حسین
اى اتّفاق افتاده و چه میكروبى وارد كالبد این جامعه شده است كه  چه حادثه... اسالمى؛ 

، در  ؤمنینامیرالمو بیست سال از شهادت  بعد از گذشت نیم قرن از وفات پیامبر
را با آن وضع به شهادت  همین جامعه و بین همین مردم، كسى مثل حسین بن على

 رسانند؟! مى

اى ممكن است رخ دهد؟ آن هم نه یك پسر  چه اتّفاقى افتاد و چطور چنین واقعه
گرفت، با او روى  ، او را در آغوش خود مى نام و نشان؛ بل كودكى كه پیامبر اكرم بى

اش فرمود:  درباره كرد. او پسرى بود كه پیامبر و براى مردم صحبت مى رفت منبر مى
ْن ُحَسْْي » َنا مر

َ
ِّنِّ َو أ گونه مستحكم بوده است. آن  ى بین این پدر و پسر، این رابطه«  ُحَسْْيٌ مر

، یكى از اركان حكومت در جنگ و صلح بود امیرالمؤمنینپسرى كه در زمان حكومت 
درخشید. آن وقت، كار آن جامعه به جایى برسد كه  دى مىو در سیاست مثل خورشی

، با آن عمل و تقوا و شخصیت فاخر و عزّت و با آن همین انسان بارز و فرزند پیامبر
مند و ارادتمند و آن همه شیعیان  ى درس در مدینه و آن همه اصحاب و یاران عالقه حلقه

محاصره كنند و تشنه نگه دارند و با آن وضعیت فجیع  ،در نقاط مختلف دنیاى اسالم را
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ماهه را قتل عام كنند  ى شش ى مردانش و حتّى بچه بكشند و نه فقط خودش، بلكه همه
ها را مثل اسراى جنگى اسیر كنند و شهر به شهر بگردانند.  ى این و بعد هم زن و بچه

 قضیه چیست و چه اتّفاقى افتاده بود؟ این، آن عبرت است. ....

اى شد، این بود كه رواج دنیاطلبى و فساد  كه عامل اصلى چنین قضیه یكى از مسائلى
 یت ایمانى را گرفت.مسؤولو فحشا، غیرت دینى و حسّاسیتِ 

 ترين رقّاصان مدينه مركز معروف
از منكر و این چیزها تكیه   ى فساد و فحشا و مبارزه و نهى اینكه ما روى مسأله

اى كه  كند. همان مدینه جامعه را تخدیر مىاش این است كه  كنیم، یك علّت عمده مى
اوّلین پایگاه تشكیل حكومت اسالمى بود، بعد از اندك مدّتى به مركز بهترین 

ترین رقّاصان تبدیل شد؛ تا جایى كه وقتى در دربار  دانان و آوازخوانان و معروف موسیقى
 آوردند! و نوازنده مىخواستند بهترین مغنّیان را خبر كنند، از مدینه آوازه خوان  شام مى

وحوش  بلكه در همان حول این جسارت، پس از صد یا دویست سال بعد انجام نگرفت؛
و حتى قبل از آن، در  و نور چشم پیامبر ى زهرا ى فاطمه شهادت جگر گوشه

ها  زاده ها و بزرگ زمان معاویه اتّفاق افتاد! بنابراین، مدینه مركز فساد و فحشا شد و آقازاده
بزرگان ى بعضى از جوانان وابسته به بیت بنى هاشم نیز، دچار فساد و فحشا شدند! حتو 

دانستند چه كار بكنند و انگشت روى چه چیزى بگذارند و چه  حكومت فاسد هم مى
گونه  چیزى را ترویج كنند. این بلیّه، مخصوص مدینه هم نبود؛ جاهاى دیگر هم به این

 فسادها مبتال شدند....

دامنى، اینجا معلوم  پرهیزكارى و پاك اهمیّتین و تقوا و معنویّت و تمسّك به د
شود. اینكه ما مكرّر در مكرّر، به بهترین جوانان این روزگار كه شما باشید، این همه  مى

كنیم كه مواظب سیل گنداب فساد باشید، به همین خاطر است. ......  سفارش و تأكید مى
ها را خیلى كم داریم و در هیچ جاى دنیا  یم؟ نظیر ایندر كجا چنین جوانانى را سراغ دار

 6بنابراین، باید مواظب موج فساد بود.تعدادشان به این كثرت نیست. 
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 امر به معروف و نهى از منكر عاقبت ترک

كار كسى كه در رأس و مردم با گناه خو بگیرند،  وقتى در جامعه گناه منتشر شود
با را به خیر و صالح و معروف و نیكى سوق دهد، خواهد مردم  و مى جامعه قرار دارد

؛ یعنى نخواهد توانست، یا به آسانى نخواهد توانست و مجبور مشكل مواجه خواهد شد
یكى از موجبات ناكامى تالشهاى ى فراوان این كار را انجام دهد.  است با صرف هزینه

ه هم به شهادت آن ى این راه، كه باالخر با آن قدرت و عظمت در ادامه امیر مؤمنان
 5 بزرگوار منجر شد، همین بود.

 هاى عجیب و غريب و استثنايى ظلم

اْْلَْعُروفر  »فرماید:  دهنده و عجیبى است. مى خوانم، روایتِ تكان روایتى كه مى  بر
ُمُرنه

ْ
َلَتأ

و
َ
َراَرمُكْ َفَي  َو َلَتْنَهْوَن َعنر اْْلُْنَكرر أ ُ َعَلْيُكْم شر َطنه اَّلله مَلُيَسلِّ اُب ََلُ جَ

ََ ْْ ُُ َياُرمُكْ َف َا  ؛ باید امر « ْدُعو خر

میان خودتان اقامه كنید، رواج دهید و نسبت به آن پایبند  به معروف و نهى از منكر را
كند؛ یعنى زمام  ها را بر شما مسلّط مى باشید. اگر نكردید، خدا اشرار و فاسدها و وابسته

اى  حَجّاج بن یوسف خواهد افتاد! همان كوفهامور سیاست كشور به مرور به دست امثال 
كرد و در مسجدش  در رأس آن قرار داشت و در آنجا امر و نهى مى امیرالمؤمنینكه 

خواند، به خاطر ترك امر به معروف و نهى از منكر، به مرور به جایى رسید كه  خطبه مى
به خیال خود مردم حَجّاج بن یوسف ثقفى آمد و در همان مسجد ایستاد و خطبه خواند و 

را موعظه كرد! حَجّاج چه كسى بود؟ حَجّاج كسى بود كه خون یك انسان در نظر او، با 
خون یك گنجشك هیچ تفاوتى نداشت! به همان راحتى كه یك حیوان و یك حشره را 

ى مردم كوفه  بار حَجّاج دستور داد و گفت همه كشت. یك بكشند، حَجّاج یك انسان را مى
و شهادت بدهند كه كافرند و از كفرِ خودشان توبه كنند؛ هركس بگوید نه،  باید بیایند

گونه دچار ظلمهاى  با ترك امر به معروف و نهى از منكر، مردم اینشود!  گردنش زده مى
كه امر به معروف و  وقتى عجیب و غریب و استثنایى و غیر قابل توصیف و تشریح شدند.

كارى، دزدى، تقلّب و خیانت رایج گردد و بتدریج  نهى از منكر نشود و در جامعه خالف
10هاى ناباب فراهم خواهد شد. جزو فرهنگ جامعه شود، زمینه براى روى كار آمدن آدم
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 شد یمما هم دچار لعنت خدا خواه

 یرو یشرا که پ یا . خداوند نسل گذشتهیدشده ندان یرد ید،خدا را کُند مشمار یدتهد
از منکر را  یکه امر به معروف و نه ساخت، مگر به خاطر آنشما بودند از رحمت خود دور ن

و لعنت شده بود. اون  ینترک کردند. نسل گذشته ما از رحمت خدا دور شده بود. دچار نفر
. هم اخالقش فاسد شده بود، هم یداشت و هم اسارت ماد کریکه هم اسارت ف ینسل

 ینخود نداشت. چرا ا یساز سرنوشت یبرا یاریگونه اخت یچشکمش گرسنه بود، هم ه
 یکو در سرنوشت آنان شر یمنسل گذشته ما که خود ما هم در آن نسل حضور داشت

از منکر نکردند. امروز  یامر به معروف و نه ینکهاز رحمت خدا دور بودند؟ به خاطر ا یمبود
و در  یما انقالب کرده ینکهبا ا یمبدان یدبا یم،از منکر نکن یاگر ما هم امر به معروف و نه

شد. امروز بر ما هم  یمماند و دچار لعنت خدا خواه یمعقب خواه یم،ا رفته یشقدم اول پ
 ... .یاز بد یمکن یو نه یکیبه ن یمالزم است که امر کن

« َ اْْل ْمَر بر
ُم اْْلَ هر كر  لرََتْ

َّله  إر
يُُكْ ْيدر

َ
َي َبْْيَ أ َ ُسْبَحاَنُه ََلْ َيْلَعنر اْلَقْرَن اْْلَاضر نه اَّلله ْهَي َعنر َفإر ْعُروفر َو النه

ي َناهر كر الته ي َو اْلُحَلَماَء لرََتْ َفَهاَء لرُرُكوبر اْْلََعاصر ُ السُّ  « اْْلُْنَكرر َفَلَعَن اَّلله

ها دادند.  و رذالت ها یگناه کردند، تن به پست ،سران جامعه بودند که سبک یاون کسان
ها  عمل، اون ینواستند. خدا به خاطر انقد خود را فقط خ یدادند. زندگ ها یتن به خودخواه

و  یدندجهالت مردم را د ینا یشمندانرا از رحمت خود دور کرد و بزرگان و زبدگان و اند
 00.داشتندها را بازن اون

 ى كاملًا اسالمى راه رسیدن به جامعه

طور  بختى دنیا و آخرت مردم را به ى كاملًا اسالمى كه نیك ما هنوز تا یك جامعه
ى زیادى  كن سازد، فاصله روى و ظلم و انحطاط را ریشه مین كند و تباهى و كجكامل تأ

ن طى شود و پیمودن آن، با مسؤوالداریم. این فاصله، باید با همت مردم و تالش 
 02آسان گردد.  و نهى از منكر  معروف  همگانى شدن امر به
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 یتمدن اسالم يجادا یمردم برا ينید ينینقش آفر

دو عنصر اساسى الزم است:  -مانند هر تمدّن دیگر  -تمدّن اسالمى ایجاد یك  براى
شود،  یدتول یدکه فکر و انسان با یىجا یكى تولید فكر، یكى پرورش انسان. ... حال در آن

بتوانند  یدکسانى هستند که با ینانآفر نقش ینچه کسانى هستند. ا ینانآفر نقش ینیدبب
 یروىو ن یمانراه جز با پاى ا یناست. چون ا یهضبُعد ق یک ینکنند. ا یتافکار را هدا

را در انسانها  یمانکسانى باشند که بتوانند روح ا یدبا یست،شدنى ن و عشق طى یمانا
جزو  یاستمدارانس ینانند؛آفر جامعه جزو نقش یرانپرورش دهند. بدون شک مد

هر کدام به نحوى ند؛ آحاد مردم ینانآفر متفکّران و روشنفکران جزو نقش ینانند؛آفر نقش
نقش کسانى که  ین،کنند؛ اما نقش علماى د ینىآفر توانند در خور استعداد خود نقش مى

است؛ نقش  یگانهنقش  یککنند،  استفاده مى ینمردم از روش د یماندر راه پرورش ا
به  ،کنند ینىآفر بتوانند درست نقش که ینجامعه هم براى ا یرانمنحصر به فرد است. مد

. طور ینهم یزدر جامعه ن یاسىو فعّاالن س یاستمداراندارند. س یاجاحت ینعلماى د
. ... البته در آحاد مردم هم طور ینهم یزگوناگون علمى و روشنفکرى ن یطهاىمح

سازى خود براى  هست؛ از راه امر به معروف و نهى از منکر؛ از راه آماده ینىد ینىِآفر نقش
 00.یرندگ قرار آفرین نقش یگاهجا یکدر  که ینا

 گذارد دشمن پیروز شود نمى

كنند، حرفهاى بد  كنند، نوار بد درست مى عوامل استكبار، امروز فیلم بد درست مى
نویسند و این همه را، در داخل كشور،  گویند، داستان بد مى كنند، شعر بد مى درست مى

اهواره، رواج كنند و یا از طریق م بین نوجوانان، جوانان و مردم عادّى پخش و منتشر مى
واقعاً گنداب فسادى است كه تیرهاى زهرآگین خود را  -ماهواره -دهند. این مورد اخیر مى

كند. بحمد اللّه سال گذشته، مجلس شوراى  گیرى مى به سمت ملتها و كشورها هدف
اسالمى، با حسن فهم قضیه، ماهواره را ممنوع كرد. با این همه، اگر در جامعه، به دستور 

تواند كمترین  كدام از ابزار و عوامل فساد، نمى ى قرآن عمل شود، هیچ فرمودهاسالم و 
تر، توجّه از جوانب مختلف و امر به معروف و نهى از منكر،  اثرى بكند. به معناى دقیق

ى ماندگار است.  ى اسالمى، یك جامعه گذارد دشمن پیروز شود. این است كه جامعه نمى
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ُظوَن اّنا َنْحُن َنزه »این است كه  ْْكَ َو اّنا َلُه َلحافر
این  « َمْن َيْنُصُرُ  َو َلَيْنُصَرنه اَّلّلُ »این است كه « ْلنا الذِّ

ْ ُسُبَلنا»است كه  ُ َيهَّنه ينا َلَنْهدر يَن جاَهُدوا فر  04«َو اّلذر

 



 

 فصل دوم: وجوب 
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 واجب فراموش شده
ى شیرین شود. قرآن ى اسالم برسانیم تا زندگى به تمام ما باید خود را به سرچشمه

ْوا »فرماید:  كریم مى اْْلَْعُروفر َو َْنَ َمُروا بر
َ
َكَة َو أ ا الزه قاُموا الصه اَة َو آََتُ

َ
اُُهْ ِفر اْْلَْرضر أ نه ْن َمكه الهذيَن إر

ى اسالم را به یاد شما و ملت ایران  شده این واجب فراموش خواهم من مى« َعنر اْْلُْنَكر

ى امر كردن به كار  ى آحاد مردم باید وظیفه و نهى از منكر. همه  وفمعر  امر بهبیاورم: 
ى حیات طیبه در  كننده خوب و نهى كردن از كار بد را براى خود قائل باشند. این، تضمین

 09نظام اسالمى خواهد بود. عمل كنیم تا آثارش را ببینیم. 

 معنای امر به معروف و نهی از منکر
و نهى از منكر درست تشریح   معروف  یم از اینكه معناى امر بهالبته ما باید تأسّف بخور

، یعنى دیگران را به كارهاى نیك امر كردن. نهى از منكر، یعنى  معروف  شود. امر به نمى
دیگران را از كارهاى بد نهى كردن. امر و نهى، فقط زبان و گفتن است. البته یك 

  است و اگر آن مرحله باشد، امر به ى قلب ى قبل از زبان هم دارد كه مرحله مرحله
 07زبانى، كامل خواهد شد.   معروفِ

 یت انقالبیمسؤول

اآلن هم عرض « و نهى از منكر كنند  معروف  همه امر به»چندى پیش گفتم: 
یت شرعى شماست. امروز مسؤولكنم: نهى از منكر كنید. این، واجب است. این،  مى

 06.یت انقالبى و سیاسى شما هم هستمسؤول

 گفتن به زبان بر همه واجب است

ى عمل، یعنى  ى عمل دارد. مرحله ى گفتن و یك مرحله ، یك مرحله معروف  امر به
ى  ى حكومت است و باید با اجازه اقدام با دست و با زور. این مرحله، امروز به عهده

ن را حكومت انجام بگیرد و ال غیر. اما گفتن با زبان، بر همه واجب است و همه باید آ
 06.بدون مالحظه انجام بدهند
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 نمسؤوالواجب حتمی آحاد مردم و 

و نهى از منكر   معروف  خواهم یادآورى كنم و آن نظام امر به یك نكته را هم مى
و نهى از منكر واجب حتمى همه است؛ فقط من و شما به عنوان   معروف  است. امر به

 05تر است.  نهى از منكر سنگین و  معروف  مان در باب امر به ن كشور وظیفهمسؤوال

 ترين خطاب پرهیجان

كنم كه مربوط به عموم مردم است در  بخش دیگرى كه باز آن را مختصر عرض مى
و نهى از منكر در مسائل اجتماعى. البته در   معروف  ى اوّل عبارت است از امر به درجه

ى مسائل  اما در زمینه است؛ امیرالمؤمنینى  مسائل فردى، تقوا بسیار زیاد مورد توصیه
تر از خطاب امر  تر و پُرهیجان تر، زنده اجتماعى شاید هیچ خطابى به مردم شدیدتر، غلیظ

ى عمومى  و نهى از منكر، یك وظیفه  معروف  و نهى از منكر نیست. امر به  معروف  به
 26است.

 دست بر همه واجب است، مافوق و يا زير

كنند، آن یك حكم دارد؛  هم همكارى و رفاقت مىوقت دو نفر تاجر و كاسبند و با یك
دولتى است و قدرت و اجازه و امضاء در دست  مسؤولوقت است كه آن كسى كه  یك

كند؛ این آن چیزى است كه ممنوع و گناه و  ى ویژه برقرار مى اوست، با یك نفر رابطه
خود آن اداره، در  اند در ى كسانى كه این چیزها را فهمیده حرام است و نهى از آن بر همه

خود آن بخش، بر ما فوق او، بر زیردست او واجب است؛ تا فضا براى كسى كه اهل 
 20سوءاستفاده است، تنگ شود.

 منینهاى امیرالمؤ محورهاى اصلى توصیهيكى از 

تواند، یك مشترى  یك طور مى مسؤولتواند؛ یك  هركسى به هر طریقى كه مى
تواند. طبق بعضى از آمارهایى  رگر نانوایى طور دیگر مىتواند، یك كا نانوایى یك طور مى

كه به ما دادند، مقدار ضایعات نان ما برابر است با مقدار گندمى كه از خارج وارد كشور 
ها الزم  ها منكرات است و نهى از آن ى این كنیم! آیا این جاى تأسّف نیست؟! همه مى
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ها را یكى از محورهاى اصلى  یننهى از ا امیرالمؤمنیناست. طبق نهج البالغه، 
طور مشى كردن و عمل كردن و  ن، آنمسؤوالهاى خود قرار داده است. در باب  توصیه

ها را وادار كردن به حضور،  دستور دادن و قاعده معیّن كردن؛ در باب عموم مردم هم آن
از  یت در مسائل اجتماعى، با همین امر به معروف و نهىمسؤولبه فعالیت و به احساس 

 22منكر.

 ندای خرد

ى امر به معروف و نهى از منكر یكى از بزرگترین واجبات اسالمى است  هرچند فریضه
 و دیگر امامان و امیر مؤمنان و توصیه به آن در قرآن و گفتارهاى پیامبر خدا

پوشى كند و  دهنده است، ولى اگر كسى از این همه چشم نظیر و تكان داراى لحنى كم
شك این عمل سازنده را فریضه و  ى خرد انسانى گوش بسپرد، بازهم بىتنها به ندا

تكلیف خواهد شمرد. به نیكى خواندن و از بدى برحذر داشتن را كدام خِرَدِ سالم، ستایش 
 20گرداند؟ كند؟ و كدام انسان خیرخواه و حسّاس، از آن روى مى نمى

 بايد برويد ياد بگیريد 
ى نماز است. یاد گرفتنى است. باید  منكر، مثل مسأله ى امر به معروف و نهى از مسأله

 24بروید یاد بگیرید. مسئله دارد كه كجا و چگونه باید امر به معروف و نهى از منكر كرد؟ 

 يک جاهايی بیان نکردن حرام است

ى پایانى در این بحث امروز من)حدود آزادى بیان(، این است كه اسالم یك  اما نكته
و او این است كه یك جاهایى عدم بیان را اسالم ممنوع كرده.  خصوصیت دیگرى دارد

یعنى مسأله فقط این نیست كه بیان كردن مجاز است، بلكه باالتر از این بیان نكردن 
حرام است. یك جاهایى باید بیان كرد، آن جاهایى كه كتمان حقیقت علیه مصالح نظام 

ا بیان واجب است. كتمان حقیقت ج اسالمى است، علیه منافع رشد فكرى جامعه است آن
حرام است، كه این هم یكى از خصوصیات اسالم است كه آیات فراوانى در قرآن دارد 

آیات  «لتبينه للناس و َّلتكتمون»خواهند دنبال كنند آیات بیان و تبین  برادرانى كه مى

حقیقت  ى كنید در قرآن، خواهید دید كه بیان كردن و ارائه كتمان اینها را مالحظه مى
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كردن در یك جاهایى این الزم است و این تضمین واقعى بقاى نظام بر خط اسالم است. 
مصالحى كه ارتباط به اسالم دارد نه  -یعنى اگر مصالح نظام اسالمى و مصالح مسؤولین 

كند  آن قدر مهم است كه یك جاهایى بیان كردن را غیرمجاز مى -شان  مصالح شخصى
ستگاه، همین مسؤولین اگر قرار شد از خط اسالم منحرف بشوند، اما همین نظام، همین د

اگر بنا شد كه راه را عوضى بروند، اگر سرنوشت نظام اسالمى تهدید به انحراف از مبانى 
جا بیان كردن واجب است. امر به  شود، این جا تكلیف چیز دیگرى مى اسالمى شد، این

الزم است و افشاى حقایق براى  «ة اْلسلمْيصنيحة اَّلئم»معروف و نهى از منكر الزم است. 

ى اینها نظر اسالم را در باب بیان و آزادى اظهار عقیده  مردم الزم است كه مجموعه
 29كند. روشن مى

 

 



 

 تأثیر فصل سوم: 
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 احتمال تأثیر همه جا قطعی است

ر همه گویم احتمال تأثی اند كه باید احتمال تأثیر وجود داشته باشد. من مى بعضى گفته 
هایند كه البته  جا قطعى است؛ مگر در نزد حكومتهاى قلدر، قدرتمندان و سالطین. آن

كند؛ اما براى مردم چرا. براى مردم، حرف  رود و اثر نمى حرف حساب به گوششان فرونمى
اثر دارد. بنابراین، پاسخ من این شد كه بهترین روش براى شما كه از من سؤال كردید، 

27.زبان است
 

 كند  اً معجزه مىواقع

ولو به شكل خیلى راحت و آرام و  -من همین امر به معروف و نهى از منكر زبانى را 
دانم. مثالً یك نفر كار  واقعاً یكى از معجزات اسالم مى -بدون هیچ خشونت و دعوایى 

كردى. این مطلب را بگو و برو.  گویند آقا شما این كار را نباید مى كند، مى خالفى مى
دهد. خیلى خوب؛ حاال دو تا فحش هم به  گردد دو تا فحش به من مى وید او برمىگ مى

شما بدهد؛ براى خاطر امر خدا تحمّل كنید. اگر نفر دوم هم بگوید آقا شما باید این كار را 
كردى؛ بدانید اگر دعوا هم بكند، دعوایش كمتر از آنى است كه با نفر اوّل كرده است.  نمى

طور. بنابراین، اگر نهى از منكر باب شد و تا  م و نفر بیستم هم همیننفر سوم و نفر ده
كنید آن آدم دیگر آن كار را تكرار خواهد كرد؟ نهى از  نفر بیستم رسید، شما خیال مى

كند. فقط هم زبانى؛ یدیش در اختیار حكومت است؛ یعنى اگر جایى  منكر واقعاً معجزه مى
ازاتى برخورد كنند، فقط دستگاههایى از حكومت باید با گناهكار به صورت یدى و مج

26.هستند كه مسؤول این كارند؛ مردم نباید بكنند. اما زبانى چرا؛ خیلى هم اثر دارد
 

 انزوای گناه
در  -با زبان خوش و با لحن مناسب و در جایى هم با زبان تند گفتن گناه به گناهكار

امعه كم خواهد كرد و به ضعف و انزوا گناه را در ج -یى به وجود نیاید مواردى كه مفسده
ى آحاد مردم، در محیط كسب و خانه و  چرا ما از این موضوع غافلیم؟ همه خواهد انداخت.

جمع دوستان و در محیط درس و دانشگاه و كلًا در هرجایى كه هستند، اگر خالفى را 
دهى؟ گفتن  ىكار بگویند: این، از نظر اسالم خالف است؛ چرا انجام م به خالفدیدند، 
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كلمه مؤثر است. اگر زبانهاى گوناگون و نفَسهاى مختلف گناه را تذكر بدهند،  همین یك
چه این تخلف، تخلف شرعى و گناهكار به طور غالب از گناه و تخلف دست خواهد كشید؛ 

 چه تخلف از قوانین باشد.

طور است. حتّى همین شقاوتمندهایى كه امروز بر  در سطح جهانى هم همین
كردند،  گفتند و اعتراض مى ها مى سیاستهاى بزرگ جهانى حاكم هستند، اگر ملتها به آن

كاستند. امروز شما ببینید كه سیاستهاى قدرتمند عالم چه  قدرى از شقاوت خود مى
كنند؟ ببینید قدرت امپراتورى مجهز به زر و زور امریكا، با ملتها و دولتها و ارزشها و  مى

 26كند؟ اسر دنیا چه مىثروتهاى مردم در سر

 ترامر و نهی ارزشمند

كنیم و رفتار زشتى كه وى را از آن برحذر  كار نیكى كه مخاطب خود را به آن امر مى
تر و ماندگارتر باشد، امر به  داریم، هرچه بزرگتر و تأثیر اجتماعى یا فردى آن ژرف مى

 25معروف و نهى از منكر ما ارزشمندتر است.

 بدى و شرّ  کمک به محدود كردنِ

اگر معناى امر به معروف و نهى از منكر و حدود آن براى مردم روشن شود، معلوم 
هاى تعامل  ترین، كارآمدترین و كارسازترین شیوه خواهد شد یكى از نوترین، شیرین

آیند بگویند  اجتماعى، همین امر به معروف و نهى از منكر است و بعضى افراد دیگر درنمى
؛ این نظارتِ عمومى است؛ این همكارى كردن است نه؛«! كردن است آقا! این فضولى»

این كمك به شیوعِ خیر است؛ این كمك به محدود كردنِ بدى و شرّ است؛ كمك به این 
 06ى اسالمى، گناه، همیشه گناه تلقّى شود. است كه در جامعه

 شود« منكر« »معروف»و « معروف« »منكر»نگذاريم 

كند، نهى از منكر و منكر ساختن  عه از بدیها جلوگیرى مىیكى از عواملى كه در جام
 00شود.« منكر« »معروف»و « معروف« »منكر»منكر است. نگذاریم 
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ى امر به معروف و نهى از منكر همین است كه نیكى و بدى،  بنابراین اوّلین فایده
 02همچنان نیكى و بدى بماند. 

 گناه همیشه گناه بماند 

ه یك روز در جامعه، گناه به عنوان ثواب معرفى شود؛ كار بدترین خطرها این است ك
كه امر به معروف و نهى  خوب به عنوان كار بد معرفى شود و فرهنگها عوض شود. وقتى

شود كه گناه در نظر مردم همیشه گناه بماند و  از منكر در جامعه رایج شد، این موجب مى
علیه مردم این است كه طورى كار ها  تبدیل به ثواب و كار نیك نشود. بدترین توطئه

ها امر كرده است و رشد و  كنند و حرف بزنند كه كارهاى خوب كارهایى كه دین به آن
هاست در نظر مردم به كارهاى بد، و كارهاى بد به كارهاى خوب  صالح كشور در آن

00.تبدیل شود. این خطرِ بسیار بزرگى است
 

 نیستاز اين باالتر در اين دنیا ی فساد

ر دنیا به جایى رسیده است كه قدرتهاى زورگوى عالم، جلوِ چشم مردم دنیا، معروف كا
چیز  كنند! به نظر من، در عالمِ فساد و تباهى بشریّت، هیچ را منكر و منكر را معروف مى

كسانى پیدا خواهند شد »دیگر باالتر از این نیست. اینكه پیغمبر اكرم طبق روایت فرمود: 
منكر »و مردم كه تعجّب كردند، فرمود: « كنند نهى از معروف مىكه امر به منكر و 

كند كه امروز هم در دنیا چنین وضعى را دستِ  ؛ انسان احساس مى«معروف خواهد شد
آورد.  ى متكبّرِ متفرعنِ زورگوىِ استكبار به وجود مى گسیخته قدرتِ مادّىِ استكبارىِ لجام

شمارند! ظلم را تشویق  غ را یك كار مقدّس مىگویند و این درو روراست به مردم دروغ مى
آورند! مظلوم را نكوهش  حق به حساب مى كنند و ظالم را به خاطر این ظلم، ذى مى
زنند و این بر سر مظلوم زدن را كارى خوب به شمار  كنند و بر سر مظلوم مى مى
 04آورند! مى

 هلّلقاءال یرامر به معروف در س یتینقش ترب

شوند....  اى، به اردوگاهى برده مى انى هستند كه براى گذراندن دورهبشر مثل كس افراد
هایى قرار داده شده  اینجا، همان اردوگاه بزرگ است.... براى ما در این اردوگاه، برنامه
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ى ورود به سر منزل نهایى و  توانیم خود را باالتر ببریم و بسازیم و آماده است كه با آن مى
ها، از لحاظ  م، كه همان لقاء للّه است.... بعضى از این برنامهانسان كنی فرینشِحقیقى آ

دارد؛ مثل نماز و ذكر  ى انسان با خداى متعال را برقرار مى معنوى و روحى و قلبى، رابطه
ها، اخالقیّات و ملكات انسان را  و توجّه و تضرّع و توسّل به پروردگار و... . بعضى از برنامه

... بعضى از  كند؛ مثل دستورهاى اخالقى نسان برطرف مىرا از روح ا عیوبتصحیح و 
هایى كه در این جهان و اردوگاهِ بزرگ  ها، روابط فردى و اجتماعى ما را با انسان برنامه

ها،  ... بعضى از این برنامه ى ما با اشیاء و حیوانات را كند. حتّى رابطه هستند، تنظیم مى
ى حكومت، تشكیل دولت، امر به  برنامه سازد؛ مثل مى یستفضاى زندگى را قابل ز

معروف و نهى از منكر، دشمنى با ستمگران، خوبى و نیكى با مردمان صالح و مؤمن، 
كمك به اصالح امور عمومى جهان و جامعه، كمك به از بین بردن فقر و دیگر 

 09هایى كه مربوط به سطح جهان و محیط زندگى و جوامع است. برنامه

  اسییدر عرصه س یخودساز

 -تهذیب نفس -(، هم در تالش نفسانى و شخصى ینیك انسان)امام حس ببینید؛
ى با تحریف،  ى فرهنگى، كه مبارزه كند؛ هم در صحنه و عرصه آن حركت عظیم را مى

ى سیاسى  ى احكام الهى و تربیت شاگرد و انسانهاى بزرگ است و هم در عرصه اشاعه
مجاهدت عظیم ایشان، كه مربوط به  مبعد هكه امر به معروف و نهى از منكر است. 

 ى سیاسى است. این انسان، در سه عرصه مشغول خودسازى و پیشرفت است. عرصه
 07اى نباید متوقّف شد. لحظه، من! این انسان الگوست عزیزان

 دفاع، حمله است بهترين

كریز نرم است كه نفوذ كند. منتظرِ خا ائم در حال پیشرفت بود؛ چون دشمند باید
ى دشمن و  منتظر توقّف است تا حمله كند. بهترین راه براى متوقّف كردن حمله دشمن

 06ى شماست. پیشرفت شما حمله به دشمن است. بر هم زدن آرایش او، حمله
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 شکست ناپذير

بقا را در اسالم مشاهده كنید! یكى از عوامل بقا، همین عاشوراست. یكى از  عوامل
ى اسالمى، اگر خود را به  ى از منكر است.  ... نظام و جامعهعوامل بقا، امر به معروف و نه

اى كه اسالم فرموده است شكل دهد، و عوامل بقا را در خود فراهم كند، هیچ  گونه
نیرویى در دنیا قادر به مقابله با آن نخواهد بود؛ نه نیروى مادّى و نه نیروى نظامى، كه 

آید. مگر  آید، چه مى آید، چه مى مى آید؛ موشك كنند هواپیما مى پیوسته تهدید مى
گونه كه  توانند؟! ... البته، شرط ناكامى و ناتوانى استكبار این است كه در اینجا، همان مى

َظةر اْلَحَسَنةر »عمل شود. یعنى: اسالم فرموده است،  ْكَمةر َو اْْلوعر اْلحر َك بر
يلر َربِّ در  .«اْدُع اىل َسبر

 06اد هم نخواهد توانست كارى كند.این صورت، حتّى با ابزارهاى فس

 لبیگ گويان دعوت به امر به معروف

هنگامى كه به این وظیفه عمل شود، به تعداد آمران و ناهیان، دعوت به خیر در میان 
گویانِ به این دعوت نیز كم نخواهند بود. این  گمان لبیك گیرد، و بى مردم صورت مى

گذارد و از دو سو راه  ى نیك بر جاى مى نشانهفراخوانى، بگمان زیاد بر خود داعیان نیز 
 05سازد. صالح را هموار مى

 نظام همیشه جوان

مان در باب امر به معروف و نهى از منكر  ن كشور وظیفهمسؤوالمن و شما به عنوان 
ها و وسایلِ مناسب استفاده كنیم؛ اما آحاد مردم هم وظیفه  باید از شیوه تر است. سنگین

افتد، نه  نه از وجوب مى  معروف  ا مقاله در فالن روزنامه، واجب امر بهدارند. با چهار ت
  ى به امر به شود. قوام و رشد و كمال و صالح، وابسته ارزش تأثیرگذاریش ساقط مى

دارد. حال كه  هاست كه نظام را همیشه جوان نگه مى و نهى از منكر است. این  معروف
ى  ى با نظام فرتوت هفتاد و چندساله در مقایسه ساله و جوان است و نظام ما بیست و یك

پیر كمونیستى در شوروى به طور طبیعى هم جوان است؛ اما اگر صد سال هم بر چنین 
ى خودتان بدانید كه اگر منكرى  باشد و شما وظیفه  معروف  نظامى بگذرد، چنانچه امر به
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 و ین نظام اسالمى، همیشه تررا در هر شخصى دیدید، او را از این منكر نهى كنید، آنگاه ا
 46ماند.  طراوت و شاداب مى تازه و با

 حکومت صالحان

ى دوام و استحكام حكومت صالحان  كننده چنین است كه عمل به این وظیفه، تضمین
 40ى اشرار و نابكاران. است، و رهاكردن و به فراموشى سپردن آن، زمینه سازِ سلطه

 شود کنید نمی ، خیال میگويید نمی

دانید؟ به عبارت  لطفاً بفرمایید آیا در زمینه فرهنگى، اقدام انقالبى را صالح مى ال:سؤ
دیگر، در زمینه فسق و فجور، آیا برخورد فیزیكى را در مواردى كه مسؤوالن كوتاه آمده و 

 دانید؟ كنند، صالح مى به وظیفه خود عمل نمى

كى با منكر نیستید؛ شما فقط وجه موظّف به برخورد فیزی هیچ نه. شما شرعاً به جواب:
گویید، خیال  كار دارید؛ حرف خود را بگویید. شما نمى موظّف به گفتن هستید. شما چه

شود. امتحان كنید، بگویید؛ بارها هم بگویید. البته یك نفر  كنید كه اگر بگویید، نمى مى
فتن، اثرش به دیگران را وادار كنید بگویند. خودِ گد. كن بگوید، معلوم است كه اثر نمى

كه اخم اثر  مراتب از مشت بیشتر است؛ حتّى گاهى از اخم هم اثرش بیشتر است؛ با این
هرحال، در نهى از منكر، اگر برخورد فیزیكى الزم  سازنده دارد و مثل مشت نیست. به
 42 .باشد، كار حكومت است، نه كار مردم
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 با حکمت فراخواندن به راه خدا

ىل»فرماید:  قرآن مى ْكَمةر   اْدُع إر اْلحر َك بر
ى  حكمت، حكمت، حكمت. اندیشه« َسبيلر َربِّ

كنند. حكمت، كه انبیا به آن ممتازند و از آنِ بندگان  مستحكم را تعبیر به حكمت مى
تواند آن را  برگزیده و صالح است، همان فكر مستحكمى است كه هیچ ابزار عقالنى نمى

تواند آن را خنثى كند. شما در  اى هم نمى ند و از بین ببرد. هیچ استدالل و تجربهنفى ك
ا »كند، بنگرید، و ببینید چه چیزهایى است:  قرآن به آیاتى كه حكمت را معیّن مى ه ذلرَك ِمر

ْوحى
َ
ْكَمة  أ َن اْلحر َك مر َلْيَك َربُّ چیزهایى است كه اگر بشریت تا ابد هم تالش كند، « إر

ها  تواند در ردّ آن ها را رد كند. هیچ منكرى، هیچ مغرضى، هیچ معاندى نمى اند آنتو نمى
صیرورة »ها. اینكه حكما، حكمت را  ترین افكار و اندیشه حكمت یعنى مستحكم .بكوشد

گویند، همان است. یعنى چنان افكار برجسته و  مى« سّىللعالم الحِ ضاهیاًمُ االنسان عالماً
گسترش پیدا كرده  -ى برگزیده و صالح بنده -اى در روح او خدشهمستحكم و غیر قابل 

ى  توانید كون را وجود را، و همه است، كه خود تبدیل به یك عالَم شده است و شما مى
 .ى او و در اقدام او مشاهده كنید گیتى را در سخن او، در اشاره

ىل»این، حكمت است. آن وقت  ْكَم   اْدُع إر اْلحر َك بر
گونه مردم را به سوى  این« ةر َسبيلر َربِّ

الهتي»خدا دعوت كنید.  ْم بر
َْلُ َظةر اْلَحَسَنةر َو جادر ْحَسن  َو اْْلَْوعر

َ
َي أ ها  این هم هست. یعنى این«  هر

 40ها هست كه تفكر اسالمى تا امروز توانست بماند. این .عوامل بقاست

 امر و نهی صادقانه
كنید مثلًا احسان به  دم را به نیكى امر مىكه شما براى كمك به نظام اسالمى مر وقتى

گویید این  فقرا، صدقه، رازدارى، محبّت، همكارى، كارهاى نیك، تواضع، حلم، صبر و مى
كارها را بكن؛ هنگامى كه دل شما نسبت به این معروف، بستگى و شیفتگى داشته باشد، 

كنید مثلًا ظلم كردن،  این امر شما، امر صادقانه است. وقتى كسى را از منكرات نهى مى
تعرض كردن، تجاوز به دیگران، اموال عمومى را حیف و میل كردن، دست درازى به 
نوامیس مردم، غیبت كردن، دروغ گفتن، نمّامى كردن، توطئه كردن، علیه نظام اسالمى 

كه در دل  گویید این كارها را نكن؛ وقتى كار كردن، با دشمن اسالم همكارى كردن و مى
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ت به این كارها بغض وجود داشته باشد، این نهى، یك نهى صادقانه است و خود شما نسب
كنید. اگر خداى نكرده دل با زبان همراه  شما هم طبق همین امر و نهیتان عمل مى

َْي َله» شود كه گاه انسان مشمول این جمله مى نباشد، آن كر ارر
اْْلَْعُروفر الته يَن بر رر ُ اآْلمر  .« َلَعَن اَّلله

كند؛ مردم را از بدى  كند، اما خود او به آن عمل نمى كه مردم را به نیكى امر مى كسى
شود؛ چنین شخصى مشمول لعنت خدا  كند، اما خود او همان بدى را مرتكب مى نهى مى

 44.شود و سرنوشت بسیار خطرناكى خواهد داشت مى

 با رفق و مدارا

كه از جمله چیزهایى كه براى  و نهى از منكر حدیثى دیدم  معروف  در خصوص امر به
َمَي َيْنَهى»كند،  آمر به معروف و ناهى از منكر ذكر مى يٌق فر ُمُر َو َرفر

ْ
َمَي َيأ يٌق فر بود. آن جایى «  َرفر

عمل كند؛ « رفق»انسان باید با  كه جاى رفق است كه غالب جاها هم از این قبیل است
و در ذهنها جا بدهد و جایگزین كند.  براى اینكه بتواند با محبّت آن حقایق را در دلها

 49.تبلیغ براى این است؛ براى زنده كردن احكام الهى و اسالمى است

 با زبان خوش، نه با ايجاد نفرت
 های كانون این به بعد كنید، استدالل و معرفت سالح به مسلح كنید، مجهز را خودتان

 با باشید؛ پذیرا هم شخو روی با. باشید ها جوان پذیرای و بروید هنری - فرهنگی
هر : »فرمود. مدارا با سماحت، يِّ ْن ََنر ٌة مر

 مدارا ؛« ُمَداَراُة النهاس» از است عبارت ظاهراً كه ،«َو ُسنه

 در كه ییها همین از بعضی. باشد داشته باشد؛ داشته ای زننده ظاهر است ممكن. كنید
 خانم» گویند می آنها به یمعمول عرف در كه بودند یهای خانم بودند، امروز استقبالِ

 مصلحت كنید؟ ردش كنیم؟ كار چه حاال. ریزد می دارد چشمش از هم اشك ؛«بدحجاب
 و اهداف این به ی دلباخته جان، است؛ جبهه این به متعلق دل، نه، است؟ حق است؟

 این های نقص است، ظاهر او نقص ندارم؟ نقص من مگر. دارد نقصی یك او. آرمانهاست
 یینما می كه چنان تو آیا/  هستم ییگو آنچه هر شیخا گفتا». بینند نمی است؛ باطن حقیر

 روحیه این با و نگاه این با. دارد نقص یك هم او داریم، نقص یك هم ما. «هستی؟
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 ایجاد با نه خوش، زبان با منكر از نهی كند؛ می هم منكر از نهی انسان البته. كنید برخورد
 47.نفرت

 سالح زبان
سیاسى الزم است؛ اما همه چیز نیست؛ اصل قضیه، آن ایمان الهى پس، بینش 

معنوى است كه باید در دلهاى شما باشد؛ خودتان را دینى بسازید. جوانان در محیط 
، امر به  معروف  و نهى از منكر كنند. چرا این واجب امر به  معروف  خودشان، امر به

است؟ نگویید به من چه؛ او هم  ى اسالمى هنوز اقامه نشده كارهاى خوب در جامعه
كنند تا منكرى  تواند بگوید به تو چه؛ اگر هم گفت، شما اعتنا نكنید. بعضى خیال مى نمى

ما سالحى داریم كه از مشت كارگرتر است. دیده شد، باید با مشت به سراغش بروند! نه، 
؛ مشت كارى زبان از مشت خیلى كارگرتر و نافذتر و مؤثرتر است آن چیست؟ سالح زبان.

 46كند. نمى

 الزم نیست سخنرانى بكنید

نویسند كه اجازه بدهید ما با این تظاهرات منكراتى، مقابله  بعضى جوانان به ما نامه مى
و مبارزه كنیم. خیلى خوب، مقابله بكنید؛ اما چطور؟ بریزید، طرف مقابل را تكه پاره 

خواهد؛ الزم نیست  شتر هم نمىكلمه بی كنید؟! نه، این نیست. حرف بزنید، بگویید؛ یك
شود دروغ، غیبت، تهمت،  بینید خالفى را مرتكب مى یك سخنرانى بكنید. كسى كه مى

اعتنایى به مقدسات،  اعتنایى به محرّمات دین، بى ورزى نسبت به برادر مؤمن، بى كین
ى آسان  یك كلمه ،هاى ایمانى مردم، پوشش نامناسب، حركت زشت اهانت به پذیرفته

الزم هم نیست كه با خشم  بگویید این كار شما خالف است، نكنید؛خواهد؛  تر نمىبیش
 46شما بگویید، دیگران هم بگویند، گناه در جامعه خواهد خشكید.همراه باشد. 

 نهی از منکر زبانی عامل اصالح جامعه

 ى مردم، امر ى اسالمى، تكلیف عامه ام در جامعه كنم قبلًا هم گفته البته من عرض مى
به معروف و نهى از منكر با لسان است؛ با زبان. اگر كار به برخورد بكشد، آن دیگر تكلیف 

تر است.  ها باید وارد شوند. اما امر به معروف و نهى از منكر زبانى، مهم ین است. آنمسؤول
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كند، همین نهى از منكر زبانى است. به آن آدم بدكار، به  عاملى كه جامعه را اصالح مى
خواهد قبح  كند، به آن آدمى كه مى ى فحشا مى كار، به آن آدمى كه اشاعه خالفآن آدم 

مردم باید بگویند. ده نفر، صد نفر، هزار نفر! افكار عمومى روى گناه را از جامعه ببرد، 
همین نیروهاى مؤمن و  ترین چیزهاست. وجود و ذهن او باید سنگینى كند. این، شكننده

ى مردم مؤمن؛ یعنى همین اكثریت عظیم كشور  همین عامهاللهى؛ یعنى  بسیجى و حزب
عزیز ما؛ همینهایى كه جنگ را اداره كردند؛ همینهایى كه از اول انقالب تا به حال با 

45.توانند داشته باشند ترین نقش را مى ى حوادث مقابله كردند، در این مورد مهم همه
 

 بزرگترين حربه

دارد.  اجب است كه رودربایستى و خجالت برنمىو نهى از منكر یك و  معروف  امر به 
شود، امر كنید به معروف و نهى كنید از  ما گفتیم اگر دیدید كسى مرتكب خالفى مى

ها الزم نیست.  ت به كار ببرید. اینمنكر. یعنى به زبان بگویید. نگفتیم مشت و سالح و قوّ
داند مصلحت  ت، خودش مىخداى متعال كه این واجب را بر ما مسلمانان نازل فرموده اس

بزرگترین حربه در كنیم.  چگونه است. ما هم تا حدودى حكم و مصالح الهى را درك مى
اینكه یك نفر بگوید اما ده نفر ساكت بنشینند  مقابل گناهكار، گفتن و تكرار كردن است.

شود. اگر یكى دچار ضعف نفس بشود، یكى خجالت بكشد و یكى  و تماشا كنند، نمى
 96اینكه نهى از منكر نخواهد شد. بترسد،

 تکرار شکننده است

« آقا، نكن.»بگویید: در مقابل این منكرات، عامل بازدارنده، نهى است؛ نهى از منكر. 
ى اول؛ كه نهى از منكر،  این نكته .براى طرف مقابل، شكننده است« نكن» این تكرارِ

ه، در قشرهاى مردم ما و در زن اراده و تصمیم و قدرت و شجاعت الزم دارد، كه بحمد اللّ
ها بیایند و كارى  و مرد ما وجود دارد. باید آن را به كار بگیرید. منتظر نباشید كه دستگاه

90.بكنند
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 ى برخورد با منكرات چیست؟ بهترين شیوه

بستگى به این دارد كه چه كسى بخواهد برخورد كند. اگر شما بخواهید برخورد كنید، 
نهى از منكر براى مردم،  .غیر از زبان، هیچ تكلیف دیگرى ندارید است. شما به «زبان»

طور نیست. اگر منكر بزرگى باشد، برخورد  فقط زبانى است. البته براى حكومت، این
حكومت احیاناً ممكن است برخورد قانونى و خشن هم باشد؛ لیكن نهى از منكر و امر به 

 92«.إنَّمَا هِیَ اللِّسَان»؛ معروفى كه در شرع مقدّس اسالم هست، زبان است

 مؤثرتر از مشت پوالدين حکومتها

كنم كه تأثیر امر و نهى زبانى اگر انجام گیرد از  تعجّب نكنید. من به شما عرض مى
و   معروف  ام امر به تأثیر مشت پوالدین حكومتها بیشتر است. من چند سال است كه گفته

كنند،  كنند. همه تجربه نمى كنند؛ اما همه نمى اى این كار را مى نهى از منكر. البته عدّه
كند؛ تجربه كنید. منكرى را كه دیدید، با زبان تذكّر دهید. اصلًا  گویند آقا چرا اثر نمى مى

كلمه  الزم هم نیست زبان گزنده باشد و یا شما براى رفع آن منكر، سخنرانى بكنید. یك
گویید، نفر دوم بگوید، نفر سوم بگوید، نفر بگویید: آقا! خانم! برادر! این منكر است. شما ب

 90تواند منكر را ادامه دهد؟ دهم بگوید، نفر پنجاهم بگوید؛ كى مى

 بارها گفته شود

كنى؟ این چه  نهى از منكر كردن، مثل این است كه بگویید آقا چرا این كار را مى
بگویند؛  دهى؟ یك نفر بگوید، دو نفر بگویند، ده نفر حركت بدى است كه انجام مى

 94گردد. شود ترك كند؛ یعنى اگر بارها گفته شد، روحاً مغلوب مى باالخره طرف مجبور مى

 خواهش ممنوع

ى مردم نیستند؛ حتى اگر در  ى عامه و نهى از منكر فقط طبقه  معروف  طرف امر به
یید: سطوح باال هم هستند، شما باید به او امر كنید؛ نه اینكه از او خواهش كنید؛ باید بگو

آقا! نكن؛ این كار یا این حرف درست نیست. امر و نهى باید با حالت استعالء باشد. البته 
این استعالء معنایش این نیست كه آمران حتماً باید باالتر از مأموران، و ناهیان باالتر از 
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، مدل امر و نهى است؛ مدل خواهش و  معروف  منهیان باشند؛ نه، روح و مدل امر به
كنم شما این اشتباه را نكنید؛ نه، باید  شود گفت كه خواهش مى تضرّع نیست. نمى تقاضا و

ى  بنده كه طلبه ،كنى؟ طرف، هركسى هست گفت آقا! این اشتباه را نكن؛ چرا اشتباه مى
و نهى از منكر قرار   معروف  تر هم باشد، او هم مخاطب امر به از بنده مهم ،حقیرى هستم

 99گیرد. مى

 ا کردن استغیر از تمنّ

ى فرهنگهاى غلط در دانشگاهها  وقتى است كه مشكل بدحجابى و ارائه چند سوال:
ى كارمان كنیم، مطرود  ى بسیج این دانشگاهها شده است. اگر قاطعیت را مالزمه دغدغه

 عالى چیست؟ خواهیم شد. پیشنهاد حضرت

ت نیست و ما كه درس قاطعیت یعنى چه؟ یعنى برخورد فیزیكى و جسمانى؟ این جواب:
كنیم؛ اما گفتن و تذكّر دادن، خوب است. چه اشكال دارد با  اصالً این را توصیه نمى

خواندم كه آمر به معروف و  اخالقِ خوب تذكّر دهند؟ دیروز حدیثى را براى جمعى مى
 .عالم باشد و هم عاملكند، هم  ناهى از منكر باید خودش به آنچه دارد امر و نهى مى

َمَي » يٌق فر َمَي َيْنَهىَرفر يٌق فر ُمُر َو َرفر
ْ
كند. امر و نهى، یعنى دستور  با رفق و مدارا امر و نهى؛ «  َيأ

نه با  -غیر از تمنا كردن است؛ اما همین را با رفق، مدارا و محبّت  -بكن، نكن -دادن 
 97طورى باید عمل شود. انجام دهد. به نظرم این -خشونت 
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  و منکرفصل پنجم: مصادیق معروف 
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 بايد معروف و منکر را بشناسید

البته به شما بگویم عزیزان من! منكر را باید بشناسید. چیزهایى ممكن است به نظر 
بعضى منكر بیاید؛ در حالى كه منكر نباشد. باید معروف و منكر را بشناسید. واقعاً باید 

 96بدانید این منكر است.

 لزوم يادگیری احکام

از منکر و موارد وجوب و  یو مراتب امر به معروف و نه یطست شراواجب ا یبر هر مکلف 
 96خود دچار عمل خالف و منکر شود. یتا مبادا در امر و نه یردبگ یاد عدم وجوب آن را

 بزرگترين معروف
بزرگترین نعمت خدا وجود این نظام است و بزرگترین معروف، دفاع از این نظام است. 

ابله با این نظام كمر اى براى مق د انجام گیرد. عدّهاین بزرگترین كارى است كه بای
 -هاى گوناگون یگر یو چه از راه تبلیغات سیاسى و موذپردازى  چه از راه نظریّه-اند  بسته

كنند. مسأله آنها، انتقاد به نظام یا به مسؤوالن نظام نیست؛ از  و در نظام خدشه وارد مى
 95خودِ نظام است. ردنِاى براى نابود ك وسیله ،نظر آنها انتقاد

 باالترين تخلف
ها و جرایمى است  ها، آن تخلّف ها یك اندازه و یك نوع نیست. باالترین تخلّف تخلّف 

كند: نومید كردن مردم، نومید كردن دلهاى امیدوار، كج  هاى نظام را سست مى كه پایه
فاده كردن از اخالص، سوءاست دادنِ راه راست، گمراه كردن انسانهاى مؤمن و با نشان

اوضاع و احوال گوناگون در جامعه اسالمى، كمك كردن به دشمن، مخالفت كردن با 
 76احكام اسالمى و تالش براى به فساد كشاندن نسل مؤمن.

 مصداق بزرگ امر به معروف

قیام كرد تا آن واجب بزرگى را كه عبارت از تجدید بناى نظام و  امام حسین
ى اسالمى است، انجام دهد.  مقابل انحرافات بزرگ در جامعه ى اسالمى، یا قیام در جامعه



46  ادیق  مص   

این از طریق قیام و از طریق امر به معروف و نهى از منكر است؛ بلكه خودش یك 
 70مصداق بزرگِ امر به معروف و نهى از منكر است.

 مهمترين حوزه

ى  حوزه ترینش مهمهاى گوناگون دارد كه باز  البته امر به معروف و نهى از منكر حوزه
مسؤوالن است؛ یعنى شما باید ما را به معروف امر، و از منكر نهى كنید. مردم باید از 

ها  آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا؛ بلكه باید از آن مسؤوالن، كارِ خوب را بخواهند؛
هاى گوناگونى وجود  ترین حوزه است. البته فقط این حوزه نیست؛ حوزه بخواهند. این مهم

 72دارد.

 گناهكار فقط بدحجاب نیست

اند. این،  ى بدحجابى چسبیده گناهكار فقط بدحجاب نیست كه بعضى فقط به مسأله
تر است. خالفهاى فراوانى از طرف  یكى از گناهان است و از خیلى از گناهان كوچك

خالفهاى سیاسى، خالفهاى اقتصادى، خالف در  ؛هاى الابالى در جامعه وجود دارد آدم
ها همه خالف است. كسى  خالف در كار ادارى، خالفهاى فرهنگى. این كسب و كار،

كند، كسى  كند، كسى مسخره مى گوید، كسى توطئه مى كند، كسى دروغ مى غیبت مى
دزدد، كسى آبروى  مردم را مى  كند، كسى مال تراشى مى كند، كسى ناراضى كارى مى كم

 70ها همه منكر است.  دهد. این مردم را بر باد مى

 ودنمايی و جلوه فروشیخ

قبت كنند؛ این ها باید مرا دات و پایبندى را خانموضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیّ
فروشى، یك لحظه است و آثار سوء آن براى كشور، براى جامعه،  ى و جلوهیوظیفه است. خودنما

ى عفاف،  در حالى كه مالحظه .براى اخالق، حتّى براى سیاست، آثار مخرب و ماندگار است
اى داشته باشد، سختىِ  ى حدود شرعى در رفتار و حركات بانوان، اگر چنانچه سختى مالحظه

كوتاهى است، اما آثارش، آثار عمیق و ماندگارى است. خود خانمها خیلى باید مراقبت كنند 
 74.ى آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست ى عفاف را؛ وظیفه ى حجاب را، مسئله مسئله
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 ات در خانوادهمنکر

ها حقوق زنان رعایت  شود نهى از منكر كرد. در بعضى از خانواده در محیط خانواده هم مى
ها،  شود؛ در بعضى از خانواده ها حقوق جوانان رعایت نمى شود؛ در بعضى از خانواده نمى

است. ها خو ها تذكّر داد و از آن ها را باید به آن شود. این بخصوص حقوق كودكان رعایت نمى
ها محبّت نكند؛ نه.  حقوق كودكان را تضییع كردن، فقط به این هم نیست كه انسان به آن

ها، نرسیدن ها، كمبود عواطف و از این قبیل چیزها هم ظلم به  اهتمامى سوء تربیتها، بى
 79هاست. آن

 منکرات جامعه

نهى كرد، از ها نهى كرد و باید  شود از آن منكراتى كه در سطح جامعه وجود دارد و مى
هاست: اتالف منابع عمومى، اتالف منابع حیاتى، اتالف برق، اتالف وسایل  جمله این

سوخت، اتالف مواد غذایى، اسراف در آب و اسراف در نان. ما این همه ضایعات نان 
داریم؛ اصلًا این یك منكر است؛ یك منكر دینى است؛ یك منكر اقتصادى و اجتماعى 

 77 .هم الزم است است؛ نهى از این منكر

 هاست منكرات اين

كنند تا فساد را به صورت نامحسوس نه آن طورى كه  هایى تالش مى امروز دست
شما در خیابان آن را ببینید و بفهمید و مشاهده كنید به شكلهاى گروهكى، ترویج كنند و 

بكشانند.  اعتنایى جوانان را به فساد بكشانند؛ پسرها را به فساد بكشانند؛ مردم را به بى
 76هاست؛ منكرات اخالقى، منكرات سیاسى، منكرات اقتصادى. منكرات این

 ها امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه

براى جوان، درس خواندن، عبادت كردن، اخالق نیك، همكارى اجتماعى، ورزش 
. اعمال خوب است عادات پسندیده در زندگى، همه جزء صحیح و معقول و رعایت آداب و

براى یك مرد، براى یك زن و براى یك خانواده، وظایف خوب و كارهاى بزرگى وجود 
دارد. هركسى را كه شما به یكى از این كارهاى خوب امر بكنید به او بگویید و از او 
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امر به معروف است. نهى از منكر هم فقط نهى از گناهان شخصى نیست. تا  ،بخواهید
شود كه اگر یك نفر در خیابان رفتار و  ر ذهن مجسّم مىگوییم نهى از منكر، فوراً د مى

لباسش خوب نبود، یكى باید بیاید و او را نهى از منكر كند. فقط این نیست؛ این جزء دهم 
هاى مهم وجود دارد؛ مثلًا كارهایى كه افراد توانا  ى زمینه است. نهى از منكر در همه

ى از منابع عمومى؛ همین  ادهدهند؛ همین سوءاستف رسد و انجام مى دستشان مى
بازى در مسائل عمومى كشور، در باب واردات، در باب شركتها و در باب استفاده از  رفیق

  76ن. مسؤوالمنابع تولیدى و غیره؛ همین رعایت رفاقتها از سوى 
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 دانند ا الگو مىر  نیکه امام حس یکسان یفهوظ

الزم گرى دشمن مقابله كنیم. حركت و تالش  كشى و حیله ناخنافكنى و  با پنجه باید
كه آقا و  این مقدّم بر همه است؛ مثل امام حسین ، ى خودسازى است؛ هم در جبهه

كه آن امر به معروف و حركت و حضور سیاسى  ى سیاسى هم در جبهه ؛موالى شماست
هم  ؛قابل دنیاى استكباربیان مواضع و تبیین سیاسى در م ست،است و در جایى كه الزم ا

ى فكر و  سازى، خودسازى، خودسازى فكرى و اشاعه یعنى آدم ،ى فرهنگى در جبهه
 75دانند. را الگو مى ى كسانى است كه امام حسین ها وظیفه همه این .فرهنگ

 گفتن به زبان بر همه واجب است
مل، یعنى ى ع ى عمل دارد. مرحله ى گفتن و یك مرحله ، یك مرحله معروف  امر به

ى  ى حكومت است و باید با اجازه اقدام با دست و با زور. این مرحله، امروز به عهده
حكومت انجام بگیرد و ال غیر. اما گفتن با زبان، بر همه واجب است و همه باید آن را 

66.بدون مالحظه انجام بدهند
 

 نهی از منکر زبانی واجب و وظیفه همه مردم در همه شرايط

ى اینكه اطمینانشان سلب شده،  آن نیست كه كسانى به بهانه یچ مجوّزِالبته این ه
شكنى جرم است. تخلّف از قانون و خروج از مدار قانونى براى  شكنى كنند. قانون قانون

خودش یك  -ى حكومت بدون اجازه -آید مقابله با هر چیزى كه به نظر انسان منكر مى
از منكر زبانى جایز و واجب و   نهىرها گفتیم از منكر زبانى، كه با  جرم است؛ مگر نهى

اما آنجایى كه نوبت اجرا و  شود؛ ى همه است و در هیچ شرایطى هم ساقط نمى وظیفه
چیزى مجوّز این نیست كه بگویند  عمل برسد، همه باید طبق قوانین عمل كنند. هیچ

شدیم؛ نخیر، آن  ى قضائیّه عمل نكردند، خودمان وارد میدان چون نیروى انتظامى و قوّه
اى خودشان وارد عمل شوند، رهبرى صریحاً به  روزى كه الزم باشد مردم براى حادثه

 60ها خواهد گفت. آن
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 همه جا، جاى نهى از منكر است

تواند نهى از  همه جا، جاى نهى از منكر است. یك دانشجو هم، در محیط درس مى 
تواند نهى از منكر كند. یك  ىمنكر كند. یك كارمند شریف هم، در محیط كار خود م

تواند نهى از منكر كند. یك هنرمند هم، با  كاسب مؤمن هم، در محیط كار خود مى
تواند نهى از منكر كند. روحانیون در محیطهاى مختلف، یكى از  وسایل هنرى خود، مى

شود این واجبِ بزرگ الهى را در  ترین عوامل نهى از منكر و امر به معروفند. نمى مهم
طور نیست كه مخصوص عدّه  هاى كوچك، محدود كرد. كار هم كار همه است. این دایره

 62اى دارد.  خاصى باشد. البته هركس وظیفه

 خود مردم بايد وارد شوند، خود مردم بايد نهى كنند

آقا! شما گفتید »بعضى از مردم به اینجا تلفن زدند، نامه نوشتند و سفارش كردند كه 
عملًا چه كار  «!ها هم انجام گرفت. اما عملًا كارى نشد پشتیبانىنهى از منكر. سیل 

 هم دولت وارد شود یا دستگاه قضاییخواستید بشود؟ مگر الزم است كه اینجا  مى
 مستقیماً وارد شود؟ خود مردم باید وارد شوند. خود مردم باید نهى كنند. البته دولت،

ظامى، موظفند كه ناهى از منكر را و نیروى انت مجلس شوراى اسالمى، دستگاه قضایی
توانند باشند و باید  هاست. مباشر كار، خود مردم مى ى آن پشتیبانى كنند. این، وظیفه

ى  داده، خانواده ى شهید ى قضیه، اینجاست. جوان رزمنده، خانواده باشند. بخش عمده
و، دلسوزان ى اهل انفاق، مؤمنین نمازخوان و روزه بگیر و مسجد بر ایثارگر، خانواده
ها باید در صحنه  ى این مند به مفاهیم اسالمى و انقالبى؛ همه فكران عالقه انقالب، روشن

60.باشند
 

 ها بیايند و كارى بكنند منتظر نباشید كه دستگاه

« آقا، نكن.»ید: در مقابل این منكرات، عامل بازدارنده، نهى است؛ نهى از منكر. بگوی
ى اول؛ كه نهى از منكر،  این نكته .بل، شكننده استبراى طرف مقا «نكن»این تكرارِ 

اراده و تصمیم و قدرت و شجاعت الزم دارد، كه بحمد اللّه، در قشرهاى مردم ما و در زن 
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ها بیایند و كارى  و مرد ما وجود دارد. باید آن را به كار بگیرید. منتظر نباشید كه دستگاه
 64بكنند.

 را از بین ببرند؟!ین كجايند كه بیايند فساد مسؤولپس 

عوامل بقا را در اسالم مشاهده كنید! یكى از عوامل بقا، همین عاشوراست. یكى از 
و نهى از منكر است. بدیهى است كه در جامعه، فساد به وجود   معروف  عوامل بقا، امر به

آید. هیچ اجتماع بشرى نیست كه در آن، فساد به وجود نیاید. این فساد، چگونه باید  مى
پس »گویند  افتد، مى بعضى كسان تا چشمشان به مظاهر فساد مىطرف شود؟ بر

بینند  غالباً فسادى را كه به چشم مى «ین كجایند كه بیایند فساد را از بین ببرند؟!مسؤول
شود،  اما آن فسادى كه به چشم دیده مى گیرند. ین مىمسؤولآورند و سراغ از  فریاد برمى

شود  ست كه با چشم ظاهرى در كوچه و بازار و خیابان نمىتر از فسادهایى ا خیلى كوچك
ها پنهان  فهمند كه فسادهاى كالن، اغلب از دیده دانند و مى دید. كسانى كه واردند، مى

اى باشد كه اگر در آن فسادى پدیدار شد، فرصت رشد  محیط جامعه باید به گونهاست. لذا 
هاى عظیم دنیا را مشاهده  ظیم آب. رودخانهمثل جریانهاى ع پیدا نكند و زود از بین برود.

تر، تالطم آب،  ها آلودگى و كثافت بریزند، كمى آن طرف كنید؟ هرچه در این رودخانه مى
برد و در عوض، مواد  سر به سنگ كوبیدن آب و حركت آب، مواد مضر را از بین مى

ل باشد كه اگر كسى گونه باشد. باید چنان زال كند. محیط جامعه، باید این حیاتى تولید مى
چگونه ى فسادى هم در آن چكاند، خودِ جامعه، آن را هضم كند و از بین ببرد.  قطره

69.، با نهى از منكر و با دعوت به خیر معروف  پذیر است؟ با امر به امكان
 

 ترين وظیفه مهم

باید خطر را بشناسیم. باید نقاطى را كه خطر، از آن نقاط جامعه اسالمى را تهدید 
كند، درست بشناسیم. آن عبرتهاى قضایاى صدر اسالم را براى مردم و براى خودمان،  ىم

اى كه در صراطِ امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد، این  ترین وظیفه باز كنیم. مهم
هایى كه در نظام اسالمى  نیروهاى مؤمن و آمر به معروف و ناهى از منكر و آناست كه 

اللّهى بودن،  حزب در صحنه باشند. همه جا باید حضور داشته باشند.انگیزه دارند، باید 
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یعنى آماده كار بودن براى انجام تكلیف الهى. این، یك ارزش است؛ یك ارزش انقالبى 
 67.است

 بسیجى بايد در وسط میدان باشد

كنند.  پرستى مى اى به اسم سازندگى خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده امروز عده
كند، غرق شدن در شهوات است؛ از  ى ما را فاسد مى سازندگى است؟! آنچه كه جامعهاین 

هاست.  اى كه در بسیجى دست دادن روح تقوا و فداكارى است؛ یعنى همان روحیه
 66بسیجى باید در وسط میدان باشد تا فضیلتهاى اصلى انقالب زنده بماند.

 شوند؟ می چه وقت آحاد يك ملت آمر به معروف و ناهى از منكر

فقط این نیست كه ما، براى اسقاط تكلیف، دو كلمه بگوییم. آن هم در   معروف  امر به 
ترین منكرات باشند. وقتى یك جامعه را موظّف  مقابل منكراتى كه معلوم نیست از مهم

كنند كه آحادش باید دیگران را به معروف امر و از منكر نهى كنند، این به چه  مى
ممكن است آحاد یك ملت آمر به معروف و ناهى از منكر باشند؟ معناست؟ چه وقت 

كه همه، به معناى واقعى در متن مسائل كشور حضور داشته باشند؛ همه كار داشته  وقتى
شناس و  باشند به كارهاى جامعه؛ همه اهتمام داشته باشند؛ همه آگاه باشند؛ همه معروف

یك حضور عمومى است؛  مى است؛منكرشناس باشند. این، به معناى یك نظارت عمو
66.یك همكارى عمومى است؛ یك معرفت باال در همه است

 

 حضور برجسته عناصر حزب اللهی
اللّهى، یعنى جوان پرسروصدا و پرهیاهویى كه نه سواد  مبادا گمان شود كه حزب

طور نیست. در میان متخصّصین ما، در میان  درستى دارد، نه معلومات درستى! این
اللّهى، زیادند.  ن ما، در میان مدیران ما، در میان علما و اساتید ما، انسانهاى حزببرگزیدگا

هاى مختلف، حضور  در محیطاللّهى را در ذهن خودمان، غلط تصوّر نكنیم.  مفهوم حزب
هاى  هاى اجرایى، اعمّ از دستگاه دستگاه اى باشد. اللّهى، باید حضور برجسته عناصر حزب

ى دولتى، باید به طور عملى، این ارزش را در مأموران و كارگزاران ها قضائي یا دستگاه
تواند كارآیى  خودشان، مورد توجّه قرار دهند. یك دستگاه ادارى سالم، چه وقت مى
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كه عناصر مؤمن، عناصر خالص، عناصرى كه به معناى حقیقى  بیشترى داشته باشد؟ وقتى
 65اللّهى هستند، در آنجا مؤثّر باشند. كلمه حزب

 جايگاه قشرهاى مختلف در امر به معروف و نهى از منكر

من در پیام تشكّرى كه منتشر شد، عرض كردم: قشرهاى مختلف، باید جایگاه خود را 
در امر به معروف و نهى از منكر، پیدا كنند. هركس جایگاهى دارد. كجا باید نهى از منكر 

شناسید؟  ید و بایستید؟ كدام را مىتوانید مقاومت كن كنید؟ شما در مقابل كدام منكر مى
كار، كار مردمى است. البته، علماى دین باید مردم را هدایت و راهنمایى كنند؛ كیفیّت 

 66ها شرح دهند. نهى از منكر را بیان كنند و منكر را براى آن

 وظیفه زنان

ْولر »گوید:  كه مى اسالم وقتى
َ
ناُت َبْعُضُهْم أ ُنوَن َو اْْلُْؤمر اْْلَْعُروفر َو َو اْْلُْؤمر ُمُروَن بر

ْ
ياُء َبْعٍض َيأ

  ى نظام اجتماعى و امر به ، یعنى مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعه«َيْنَهْوَن َعنر اْْلُْنَكرر 

توانیم زن را  و نهى از منكر همه سهیم و شریكند؛ زن را استثناء نكرده. ما هم نمى  معروف
ى اسالمى بر دوش  سالمى و پیشرفت جامعهى ا ى جامعه یت ادارهمسؤولاستثناء كنیم. 

هاى خودشان.  همه است؛ بر دوش زن، بر دوش مرد؛ هركدامى به نحوى برحسب توانائى
ترین نقشى كه یك زن در هر سطحى از علم و سواد و معلومات و تحقیق و  ... مهم

همسر  مادر و به عنوان یك  تواند ایفاء كند، آن نقشى است كه به عنوان یك معنویت مى
 81؛تر است ى كارهاى دیگر او مهم تواند ایفاء كند؛ این از همه مى

 مفاهیم و تعالیم اسالمى را در فضاى محیط كار، احیا كنید

زبان گویا، یعنى اینكه مفاهیم و تعالیم اسالمى را در فضاى محیط كار، احیا كنید. 
كه انسان وقتى به نه مثل دوران طاغوت طورى شود كه در محیط كار، اسالم حس شود. 

كرد در آن محیط، همه چیز ضد اسالم است. به یك  رفت، احساس مى داخل محیطى مى
رسیدند، نگاهها از روى بغض، از روى سردى و از  مسلمان و به یك آدم متدین كه مى

هایى كه گاهى  گرى اعتنایى بود. رفتار زنان؛ پوشش زنان؛ برخورد مردان؛ جلف روى بى
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ى مقابل آن، فضاى  كردند؛ همه چیز غیر اسالمى بود. نقطه و زنان مىبعضى از مردان 
شود، نگاه كند ببیند آثار اسالم  اى مى ؛ به نحوى كه وقتى انسان وارد ادارهاسالمى است

ى  آید، با او با چهره روند نماز. مُراجع كه مى شود، مردم مى همه جا پیداست. وقت ظهر مى
كنند. زنان  دهند و حدود اسالمى را رعایت مى ا انجام مىكنند؛ كارش ر بشاش برخورد مى

آیند. مردان و زنان ارتباطات و برخوردشان در داخل اداره، متین و  با پوشش مناسب مى
 62گونه شود این محیط، اسالمى است. شما بایدكارى كنیدكه محیط، اینمحترمانه است. 

 مقابله كنید كنند، با عواملى كه محیط را از شكل اسالمى خارج مى

كنند، مقابله كنید. با گفتار، با  با عواملى كه محیط را از شكل اسالمى خارج مى
و نهى از منكر؛ كه   معروف  سخنرانى، با پخش جزوات مناسب، با تذكرات بجا، با امر به

ى جاهاست. با این روشها، كارى كنید  ى شما در داخل محیط كارهایتان و در همه وظیفه
اى اسالمى شود. یعنى هركس وارد این اداره شد، وارد این شركت دولتى كه فضا، فض

شد، وارد این كارخانه شد، احساس كند اینجا جاى مسلمانان است، و محیط، اسالمى 
و همه موظفند در این وظیفه به شما كمك كنند. ى شماست  ى عمده است. این وظیفه

كنید، موظفند در این راه به  مى ى تشكیالت؛ بخصوص مدیریتى كه شما با او كار همه
شما كمك كنند و كارهاى شما را تسهیل نمایند. امروز، ملتهاى مسلمان، از جهت تحقق 

بینید در دنیا  و پیاده كردن اسالم، چشمشان به ملت ماست. امیدشان به اینجاست. مى
 60كنند؟ مسلمانان چطور امیدوارانه مبارزه مى

 داخل ادارات رفتار زن و مرد و پوشش زنان در

كنم، نسبت به رفتار زن و مرد و پوشش زنان در داخل ادارات.  من بخصوص تأكید مى
كنند. به  هاى شهدا و زنان مؤمن به ما شكایت مى بعضى شكوه دارند؛ گله دارند. خانواده

گویند كه رفتار بعضى  بینند، مكرر مى نویسند، یا ما را كه مى كنند، نامه مى اینجا تلفن مى
ى شأن زن مسلمان نیست. با اصالح این  ى ما، رفتار مناسب و شایسته زنان جامعه از

شود. این  اى از این موضوع، اصالح مى زنانى كه در ادارات مشغول كارند، بخش عمده
بانوان مسلمانى كه در اداراتند، باید رفتارشان، لباسشان، زیشان و منششان مسلمانى باشد؛ 
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اى كه  یت دارید. البته با روش اسالمى؛ با همان شیوهمسؤولیف و و شما در این زمینه تكل
 64از منكر اسالمى دارد و نه با روشهاى غیر اسالمى و خشونتهاى نادرست.  نهى

 دو تا فحش هم به خاطر خدا بخوريد

ولو به شكل خیلى راحت و آرام و  -من همین امر به معروف و نهى از منكر زبانى را 
دانم. مثالً یك نفر كار  واقعاً یكى از معجزات اسالم مى -دعوایى بدون هیچ خشونت و 

این مطلب را بگو و برو. كردى.  گویند آقا شما این كار را نباید مى كند، مى خالفى مى
دهد. خیلى خوب؛ حاال دو تا فحش هم به  گردد دو تا فحش به من مى گوید او برمى مى

اگر نفر دوم هم بگوید آقا شما باید این كار را  .شما بدهد؛ براى خاطر امر خدا تحمّل كنید
كردى؛ بدانید اگر دعوا هم بكند، دعوایش كمتر از آنى است كه با نفر اوّل كرده است.  نمى

اگر نهى از منكر باب شد و تا طور. بنابراین،  نفر سوم و نفر دهم و نفر بیستم هم همین
 69آن كار را تكرار خواهد كرد؟ كنید آن آدم دیگر  نفر بیستم رسید، شما خیال مى

 ؟کنید چرا از گفتن ابا می
كنند، یك  كنند؟ یك عده بر اثر ضعف نفس از گفتن ابا مى چرا كسانى از گفتن ابا مى

ى ندارد؛ باید با دست جلو بروند! نه، زبان از دست ا كنند كه گفتن فایده هم خیال مى عده
  67تر است. خیلى مهم

 ضعف نفس، خجالت و ترس

زرگترین حربه در مقابل گناهكار، گفتن و تكرار كردن است. اینكه یك نفر بگوید اما ب 
شود. اگر یكى دچار ضعف نفس بشود، یكى  ده نفر ساكت بنشینند و تماشا كنند، نمى

 66خجالت بكشد و یكى بترسد، اینكه نهى از منكر نخواهد شد.

 مهمترين حوزه

ى  ترینش حوزه مهمهاى گوناگون دارد كه باز  البته امر به معروف و نهى از منكر حوزه
ن است؛ یعنى شما باید ما را به معروف امر، و از منكر نهى كنید. مردم باید از مسؤوال
ها  آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا؛ بلكه باید از آن ن، كارِ خوب را بخواهند؛مسؤوال



96   واجب فراموش شده  

هاى گوناگونى وجود  ت؛ حوزهترین حوزه است. البته فقط این حوزه نیس بخواهند. این مهم
 66دارد.

 ظالمان عالم از چنین خصوصیتى نگرانند 

به . ى خود را در حركت عالم مؤثّر كنند توانند اراده مسلمانان خصوصیتى دارند كه مى
؛ بلكه به خاطر روحیّات و خلقیّاتى كه اسالم به به خاطر احكام نورانى اسالم خاطر چه؟

تیزى و كنار نیامدن با بدى و فساد، مثل امر به معروف و س دهد؛ مثل ظلم مسلمانان مى
نهى از منكر و جهاد في سبیل اهلل، كه جهاد في سبیل اهلل میدان گسترده و عرض 

ى نبرد رویاروى جسمانى نیست، بلكه جهاد داخل  عریضى دارد و مخصوص صحنه
د؛ اگر اراده داشته تواند با دشمن خدا جهاد كن ها هم ممكن است و همه جا انسان مى خانه

ى احكام اسالمى است. این، جهاد و امر  این، مجموعه باشد و اگر بداند باید چه كار كند.
ُموَن َو َّل »و عدم كنار آمدن با بدى و فساد و تحمّل نكردن ظلم است:   معروف  به َّل َتْظلر

ى در مجموع این احكام و معارف موجب شده است مسلمان به طور طبیع«.  ُتْظَلُمون

 -تر، تا یك فرد چه به صورت یك ملت و چه از یك ملت كوچك -هرجاى دنیا كه هست
ى جهان و محیط خودش مؤثّر سازد.  ى خود را در اداره باشد اراده به بركت این احكام قادر

این، خصوصیت مسلمان است. استعمارگران از چنین خصوصیتى ناراحتند. ظالمان عالم از 
ها شدند و آمدند كشورهاى  كشتی ها سوار روزى كه اروپایی .دچنین خصوصیتى نگرانن

ى  ى جاها را تصرف كردند، از این روحیّه ى آسیا و آفریقا و خاورمیانه و بقیّه منطقه
خطر شود، دو كار باید با او بكنند: یكى  ترسیدند. براى اینكه مسلمان بى مسلمانان مى

ى او را بشكنند و تحقیرش  وم اینكه روحیهاینكه او را از احكام اسالمى دور كنند و د
  65كنند.

 فراموش نکنید

ین و آحاد مردم، جدایى ایجاد كنند. باید مسؤولخواهند بین دولت و ملت و  دشمنان مى
هاى انقالب،  خواهند كه مردم از اسالم و هدف در جهت عكس آن حركت كرد. آنان مى

ماست و باید این فاصله را كم كنند  فاصله بگیرند. پس، این چیزى است كه به ضرر ملت
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كنم  بر همین اساس، من تأكید مى ر جهت اسالم و انقالب حركت كنند.و هرچه بیشتر د
و نهى از منكر را   معروف  كه جوانان عزیز و مؤمن، آحاد مردم زن و مرد مسلمان امر به

ى ملت ما تواند در این جهت، برا ى الهى و جزو ارزشهایى است كه مى كه دو فریضه
   56اى باشد، فراموش نكنند. برنده ى بسیار مفید و مؤثّر و پیش وسیله



 

    نمسؤوالفصل هفتم: وظیفه  
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 از منکر در ادارات یبه کار بستن امر به معروف و نه

درخشان تحول بزرگ كشور و مردم ما به وضوح در هر گوشه  یها امروز باید جلوه
ها   از منكر، شیوه یكار بستن امر به معروف و نهه ا بمشهود و عیان گردد و ب ینظام ادار
درخور تحسین و تشویق رواج یابد و ضمناً با خطاكاران، سهل انگاران و اقدام  یو رفتارها

صریح و قاطع برخورد شود.  ،و حقوق مردم یاسالم یجمهور مكنندگان علیه منافع نظا
نیز در تشخیص  یت اداربه تخلفا یرسیدگ یها مسؤولیت هیأت یحساسیت و سنگین

 50ها نهفته است. دقیق آن یدرست همین موازین و اجرا

 نظام اسالمی پشتیبان ناهی از منکر
كرد،  شد و دیگرى به او اعتراض مى روزى بود كه اگر كسى كار خالفى مرتكب مى

گرفت،  كوبید. ما دیده بودیم كه اگر گناهى انجام مى نظام حاكم آن اعتراض را مى
شد! امروز، به عكس است.  گردید؛ اما معترضِ به گناه كوبیده مى تشویق مىگناهكار 

هم در  امیرالمؤمنینامروز، نه اینكه گناه در جامعه نیست؛ هست. زمان حكومت 
آن كسانى كه  -جامعه گناه بود؛ اما مهم این است كه نظام و تشكیالت حاكم بر جامعه

یل به طرف صالح دارند و با گناه و تخلف م -اداره و مدیریت كشور را بر عهده دارند
 52مخالفند.

 مامورين رسمى بايد از آمر و ناهى شرعى دفاع كنند        

ما نهى از منكر »گویند:  كنند و مى نویسند؛ بعضى هم تلفن مى به من نامه مى
  من عرض «!گیرند گیرند. طرف مقابل را مى كنیم. اما مأمورین رسمى، طرف ما را نمى مى
مأمورین رسمى چه مأمورین انتظامى و چه مأمورین قضائي حق ندارند از كنم كه  مى

ى دستگاه حكومت ما باید از  مجرم دفاع كنند. باید از آمر و ناهى شرعى دفاع كنند. همه
این، وظیفه است. اگر كسى نماز بخواند و كس  آمر به معروف و ناهى از منكر دفاع كند.

هاى ما از كدامیك باید دفاع كنند؟ از نمازگزار یا از  ند، دستگاهدیگرى به نمازگزار حمله ك
كشد؟ امر به معروف و نهى از منكر نیز  آن كسى كه سجاده را از زیر پاى نمازگزار مى

ین ما مسؤولمگر مأمورین و طور است. امر به معروف هم مثل نماز، واجب است. ...  همین
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را با دیگران مساوى قرار دهند؛ چه رسد به اینكه  توانند آمر به معروف و ناهى از منكر مى
50ى مقابل او را تأیید كنند!؟ نقطه

 

 پشتبانی از ناهی از منکر

دولت، مجلس شوراى اسالمى، دستگاه قضائي و نیروى انتظامى، موظفند كه ناهى از  
 54هاست. ى آن منكر را پشتیبانى كنند. این، وظیفه

 ى هموار كنیمزمینه را براى اجراى اين واجب اله

و نهى از منكر، این واجب   معروف  ما به آحاد ملت عزیز عرض كردیم؛ و گفتیم امر به
الهى را برپا بدارید. در بین جوانان در سرتاسر كشور، شور و غوغایى به وجود آمد. پس، 

 ى ما، و نهى از منكرند. بنابراین، وظیفه  معروف  پیداست كه این جوانان متمایل به امر به
گذاران و مجریان است كه راه و زمینه را براى اجراى این واجب الهى  ین، قانونمسؤول

ین كشور و مسؤولهموار و فراهم كنیم. امروز بحمد اللّه مجلس شوراى اسالمى، مجریان، 
 59دستگاه قضائي، همه از خود این ملتند.

 د كنند!مبادا كسانى باشند كه راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منكر س

مبادا در گوشه و كنار، یا در دستگاه انتظامى یا قضائي، كسانى باشند كه راه را جلو  
و   معروف  آمر به معروف و ناهى از منكر سد كنند! مبادا كسانى باشند كه اگر كسى امر به

نهى از منكر كرد، از او حمایت نكنند، بلكه از مجرم حمایت كنند! البته خبرهایى از گوشه 
هرجا كه بدانم و احساس كنم و رسد.  كنار كشور، در بعضى از موارد به گوش من مىو 

بخشى پیدا كنم كه آمر به معروف و ناهى از منكر، خداى نكرده مورد جفاى  خبر اطمینان
 57 ى قرار گرفته، خودم وارد قضیه خواهم شد.مسؤولمأمور و 
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 داسالمی که پیغمبر نیاور

خواهد آن روح اسالمى، آن احكام زنده اسالم و آن نیروى حیاتى اسالم در  دشمن مى
اطاّلع از مبانى عالیه اسالم،  ها با یك عدّه مسلمانِ مرده بى میان مسلمانان نباشد. البته آن

و لو عامل به ظواهر مختصرى از اسالم هم باشند، چندان كارى ندارند؛ دشمنى هم با آن 
اینكه اسالم نیست! اسالمى اسالم است كه پیغمبر آورد و قرآن فرمود كه  ندارند. اما

اسر » َجْت لرلنه ْخرر
ُ
ٍة أ مه

ُ
ر [ُكْنُُتْ َخرْيَ أ اَّلله ُنوَن بر اْْلَْعُروفر َو َتْنَهْوَن َعنر اْْلُْنَكرر َو ُتْؤمر ُمُروَن بر

ْ
آن « ...]َتأ

یا تماشاگر مسائل درون جامعه  اى بنشینند و تماشاگر حوادث عالم، اسالم نیست كه عدّه
خودشان باشند. مسلمانان بیدار، مسلمانان آگاه، مسلمانانى كه نیروى خودشان را براى 

ترسند؛  گیرند و مسلمانانى كه از هیچ مانعى نمى بناى عالم، به شكل صحیح به كار مى
این است كه اند. ....  گونه مسلمانان مورد حداكثر بغض استكبار جهانى این اسالم و این

بنده موضوع امر به معروف و نهى از منكر را مطرح كردم. موضوع امر به معروف كه 
 56موضوع جدیدى نیست. این، تكلیف همیشگى مسلمانان است.

 جوامع جوان، مراکز هدف دشمن
ها،  نگذارید در جوامع جوان چه در مدرسهامر به معروف و نهى از منكر را اقامه كنید؛ 

بدانید كه نسل  اهها كار به فساد بكشد. این مراكز براى دشمن هدف است.و چه در دانشگ
جوان این جامعه و این ایران اسالمى زنده است؛ دشمن هم این را بداند. با بودن شما 

 56جوانان مؤمن، حجت بر ما تمام است.

 واعِظٌ مِن نَفسِه 

ن موارد است. هاى زندگى در اسالم، همی ى برنامه ى تربیتى و همه اساس برنامه
  معروف  هركس باید واعظ خود باشد، خود را مراقبت كند، از تخطّى خود مانع شود، امر به

و نهى از منكر هم بكند كه آن امرِ خود به معروف و نهىِ خود از منكر و موعظه كردنِ 
ى دیگران مقدّم است. این، همان تقواى الهى است كه از ما  خود، بر امر و نهى و موعظه

 55اند. تقوا را مراقبت كنیم و به یكدیگر توصیه نماییم. استهخو
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 گويم خودمان كه كاملًا اصالح شديم، بعد به اصالح مردم بپردازيم ینم

باید درون خودمان را اصالح كنیم. اصالحِ دائمى جزو وظائف دائمى ماست. درون را 
رِ مذنبِ عاصى از چه جورى اصالح كنیم؟ اول از خودمان شروع كنیم. بنده، شخص حقی

ى خودمان را با خداى متعال درست  خودم شروع كنم. دیگران هم همین جور. اول رابطه
َو  »كنیم، اصالح كنیم و به آنچه كه خداى متعال از ما سؤال خواهد كرد، بیندیشیم: 

ُلِّنر َغدًا َعْنه
َ
أ ْْ َ ا ت َ ْلِّنر ِبر ائم در ذهن ما باشد. كه باید دى چیزهائى است  این، از جمله«.   اْسَتْعمر

كه حاال ممكن  -گویم خودمان كه كاملًا اصالح شدیم، بعد به اصالح مردم بپردازیم ینم
وقتى شروع به اصالح خود كردیم، آن وقت  -ها هم به دست نیاید است این به این آسانى

تر از اصالح نفس  آسان -اصالح جامعه -اصالح جامعه هم براى ما آسان خواهد شد. و او
 066ست.ا

 ها عدم دل بستگی به دنیا مقدمه دفاع از فضیلت

كند جوانهاى ما را  ى فرهنگ غلط فرهنگ فساد و فحشا سعى مى دشمن از راه اشاعه
، بلكه باید  تهاجم فرهنگى  كند، یك از ما بگیرد. كارى كه دشمن از لحاظ فرهنگى مى

است. « رهنگىقتل عام ف» و یك« غارت فرهنگى»، یك «شبیخون فرهنگى»گفت یك 
تواند از این فضیلتها دفاع كند؟ آن  چه كسى مى .كند امروز دشمن این كار را با ما مى

تواند بایستد و از  جوان مؤمنى كه دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصى نبسته و مى
تواند از فضیلتها دفاع  فضیلتها دفاع كند. كسى كه خودش آلوده و گرفتار است كه نمى

تواند دفاع كند. این جوان، از انقالب، از اسالم، از فضایل و  جوان بااخالص مى كند! این
و نهى   معروف  همه امر به»چندى پیش گفتم: تواند دفاع كند. لذا،  ارزشهاى اسالمى مى

 060كنم: نهى از منكر كنید. اآلن هم عرض مى« از منكر كنند

 ى اول، حفظ نظام است وظیفه
مى، كار ده سال و بیست سال نیست؛ تحقق آرزوهاى البته تحقق آرزوهاى اسال

ى عوامل دست به دست  اسالمى، كار بلندمدت است و باید به تدریج انجام بگیرد و همه
كند؛ معلوم  هم بدهند. ..... معلوم است كه آرزوهاى اسالمى در مدت كوتاه تحقق پیدا نمى
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ها هنوز با  ى دستگاه كه همه شود؛ معلوم است است كه در اینجا و آنجا تخلفى پیدا مى
كنند؛ در این تردیدى نیست؛ غیر از این هم انتظارى نیست. اگر  نواى اسالمى حركت نمى

هم به  بینید حتّى زمانى كه نَفَس مطهر پیامبر شما به صدر اسالم هم نگاه كنید، مى
رها در ى كا ى مردم یكشبه مسلمان بشوند و همه طور نبود كه همه خورد، این مردم مى

مدت كوتاهى اصالح بشود. اصالح كلى و عمومى، حركت بلندمدت الزم دارد، كه آن هم 
  ى این همه، ما معممان و روحانیون هستیم كه بیشترین ى همه است؛ و از جمله به عهده

تواند به  كس نمى ى اول، حفظ نظام است. هیچ وظیفهى ماست. پس  تكلیف به عهده
ن تخلف شده، حركتى انجام بدهد یا حرفى بزند كه این نظام جا فال اتكاى اینكه فالن

اسالمى را تضعیف كند. البته براى اصالح مفاسد، همه باید از طرق معقول خودش كار 
و نهى از منكر یك واجب اسالمى است و باید در میان مردم رایج   معروف  امر به كنند.
 062بشود.

 جوان حزب اللهی بايد باهوش باشد

اللهى هم باید باهوش باشد. باید چشمهایش را باز كند و نگذارد كسى  ن حزبالبته جوا
در صفوف او رخنه كند و به نام امر به معروف و نهى از منكر، فسادى ایجاد نماید كه 

ى خودتان است. من  ى حزب اللّه را خراب كند. باید مواظب باشید. این، به عهده چهره
اللهى براى  ال هم نشان داده تا نیروهاى مؤمن و حزبهاى این چند س یقین دارم و تجربه

اى  ها در گوشه آیند، یك عده عناصر بدلى و دروغین، با نام این انجام كارى به میدان مى
اللهى و  ین را نسبت به نیروهاى مؤمن و حزبمسؤولكنند تا ذهن  فسادى ایجاد مى

 060مردمى چركین كنند. مواظب باشید. 

 و نهی از منکردايره امر به معروف 

اگر ما امر به معروف را در یك دایره محدود، آن هم به وسیله افراد معلومى، زندانى 
كردن؛ كه در ایران بناست از   كند سمپاشى كنیم، دشمن هم در تبلیغات خودش بنا مى

طور عمل شود! این واجبِ به این عظمت را،  هاى بدحجاب، این این به بعد، نسبت به زن
اى محدود، در خیابانهاى تهران؛ آن هم  ه چیز به آن است، بیاورند در دایرهكه قوام هم

نسبت به چند نفر زنى كه وضع حجابشان مثلًا درست نیست. این است معناى امر به 
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هاى گوناگون جامعه؟! قضیه،  معروف؟! این است معناى حضور نیروهاى مؤمن در صحنه
 064باالتر از این حرفهاست. 

 ع امر به معروفشکل کامل و جام

. یمدو کلمه بگو ینا یراز منکر و در تفس یکلمه درباره امر به معروف و نه اینجا یک
که تو به زبان و خودت به  یستبرادران و خواهران مسلمان! امر به معروف فقط آن ن یا

از منکر است. امر به معروف و  ینمونه کوچک از نه یک یننکن! ا ییبگو یبه کس ییتنها
 یشهکمر به ر یجامعه اسالم ینکهعبارت است از ا معشمنکر در شکل کامل و جااز  ینه

ببندد و امروز  ها یلتو فض ها یکیو ن ها یخوب یببندد. کمر به برقرار ها یکن ساختن بد
ما در دست  یو ماد یاسارت فکر های یماندهدر باق شود یما خالصه م های یهمه بد

 یکصدا و  یکهمه دست به دست هم داده،  چه،یکپارهمه ملت  یدبزرگ. با یها قدرت
 یمببر یمرا که هنوز ما به فرهنگ غلط گذشته دار هایی یوابستگ ینگام حرکت کنند تا ا

 069.یمخود را به همه جا بگستران یانسان یامکه ندا و پ یمو کوشش کن یمو بگسل

 یوبشانبه بهانه ع يگرانطرد نكردن د

ْعُت  ر َع  ََسر َبا َعْبدر اَّلله
َ
مًا: أ هر ََيْ ْصَحابر

َ
َلْيُكْم »َلْيهر السه َاُم َيُقوُل ْلر ْقَبَل إر

َ
ََّل َتْطُعُنوا ِفر ُعُيوبر َمْن أ

هر  تر َوده َ
و اظهار  آید یبه سمت شما م کند، یم یاست، با شما اظهار دوست یکس یک «ِبر

مشاهده که شما در او  یوبیبا ذکر ع یداو نزن ینه. دست رد به سکند یبه شما م یا عالقه
ما  یشپ آید یم یکس یکاست.  ای یدستور مهم و بزرگ و عموم یلیخ ین. اکنید یم

 یکه در او وجود دارد و رو یسراغ آن اشکاالت یمما فوراً برو کند، یاظهار عالقه به ما م
است که محبت  ینا یثحد ینمضمون ا فرمایند می. یمو طعن بر آنها بزن یمکن یهآنها تک

 یک. ولو حاال یردمحبت او را بپذ ید،قبول کن کند یاظهار محبت م را که به شما یکس
 ینرا موجب ا ینو ا یدبکن یبندارد که طعن در آن ع یلزوم ید،هم در او سراغ دار یبیع

 . یداو بزن ینهکه دست رد به س یدقرار ده

ُفوُ   َو » ا  لََع   ََّل َُتقر َضُع ََلَ َئٍة َيخْ دارد، الزم  یبیدارد، ع یدارد، گناه یاگر کار خالف« َسيِّ

. یریداو را بگ یجلو یعنی. یدمتوقف کن ید،رد کن ید،طرد کن یبع یناو را به خاطر ا یستن
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ََله َمْن » ندارد با یندارد. منافات یاز منکر منافات یبا نه ْخَواِنر إر َحبُّ إر
َ
ْهَدى  أ

َ
ََلَ   أ با  .« ُعُيوبر   إر

از  ینه ی. بعد البته انسان برایدرا حفظ کن محبت یوندندارد. لکن رشته پ یمنافات ینا
 تواند یدارد و م ییها مؤمن فرصت یدوستش و مرآة بودن برا یوبع یاهدا یبرا یامنکر 

 ینکهنباشد که به مجرد ا رجو ینکار را انجام دهد. اما ا ینها استفاده کند و ا فرصت یناز ا
موجب بشود که شما  ینا ید،اغ داررا در او سر یبیع یک ید،را در او سراغ دار یرادیا یک

برخورد در  های یتب ن شاهآاز  یکی ین. ایدو قبول نکن یدمحبت او را و خود او را طرد کن
 است. یروابط اجتماع

ْولر »فرمود:  بعد
َ
ْخ َاقر أ

َ
ْن أ ، َو ََّل مر ُ َعَلْيهر َو آلرهر ر َصلهى اَّلله ْخ َاقر َرُسولر اَّلله

َ
ْن أ ا َلْيَسْت مر َ ْنه هَفإر «  َيائر

 آمدند یرا که م یها کسان آن یعنی. یستن یائشو اول یغمبرجزو اخالق و رفتار پ ینا
ن ا. جذبشزدند یآنها نم  ینهرد به س تداشتند، دس یهم داشتند، اشکاالت یوبیسراغشان، ع

امر به معروف هم  کوشیدند، یها هم م . البته در اصالح آنداشتند ی. نگهشان مکردند یم
 یا است که به اندک بهانه یقاعده کل یک ین. اکردند یاز منکر هم م ینه ،کردند یم

مخالف با  ینا دن،خود خارج کر یها را از مرز دوست را طرد کردن و رد کردن و آن یافراد
 067به ما دستور داده شده. یثحد یناست که در ا یزیآن چ

 مواظب باشید كسانى از اين واجب الهى، سوءاستفاده نكنند

ب باشید كسانى از این واجب الهى، سوءاستفاده نكنند. حساب صاف كردنها، به مواظ
درى، آبروریزى، تعرض به نوامیس و عرض و مال  خرده حسابهاى گذشته رسیدن، پرده

ها نباید باشد. مردم باید هوشیار باشند. مردم  ى این واجب الهى، این این و آن به بهانه
ها را  ند. تیزهوشى مردم است كه خیلى از اوقات دستگاهى قضایا تیزهوش همواره و در همه

گریهاى ضد انقالب و  كند. در همین قضایاى رذالتها و موذى متوجه قضایاى گوناگون مى
گروهكها از روز اول تا امروز، غالباً مردم بودند كه كمك كردند، مباشرت كردند، تیزبینى 

ین را هم مسؤولامى را انجام دادند و كردند، دقت به خرج دادند، چیزى را دیدند و اقد
طور است. خود مردم، با تیزهوشى نباید بگذارند این واجب  هدایت كردند. اینجا نیز همان

 066ى بزرگ زمین بماند، یا خداى ناكرده مورد سوءاستفاده قرار گیرد. الهى و این فریضه
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 اما ، خوب است، معروف  امر به

ق آمده است. ملت ما تا امروز، زبون دشمن نشده بحمد اللّه ملت ما بر دشمنانش فائ
ها، كدام كشور است كه هیچ مشكلى ال دشمنى، اثر دارد. با این دشمنیهرح است؛ لیكن به

نمایى كرد.  هاى گوناگون، درشت نداشته باشد؟ نباید مشكالت را بزرگ كرد. نباید در زمینه
حت، خوب است؛ اما با خیرخواهى، ، خوب است؛ نصی معروف  امر بهالبته تذكّر، خوب است؛ 

 066ى خدمتگزار شود. با روش عقالیى، بدون اینكه موجب تضعیف یك مجموعه

 امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه ها

ى امر به معروف و نهى از منكر، فقط نهى از منكر نیست؛ امر به معروف و  در مسأله
بادت كردن، اخالق نیك، همكارى كارهاى نیك هم هست. براى جوان، درس خواندن، ع

 ءاجتماعى، ورزش صحیح و معقول و رعایت آداب و عادات پسندیده در زندگى، همه جز
اعمال خوب است. براى یك مرد، براى یك زن و براى یك خانواده، وظایف خوب و 
كارهاى بزرگى وجود دارد. هركسى را كه شما به یكى از این كارهاى خوب امر بكنید به 

امر به معروف است. نهى از منكر هم فقط نهى از گناهان  ،ویید و از او بخواهیداو بگ
شود كه اگر یك نفر در  گوییم نهى از منكر، فوراً در ذهن مجسّم مى شخصى نیست. تا مى

خیابان رفتار و لباسش خوب نبود، یكى باید بیاید و او را نهى از منكر كند. فقط این 
 نیست؛ این جزء دهم است.

هاى مهم وجود دارد؛ مثلًا كارهایى كه افراد توانا دستشان  ى زمینه ى از منكر در همهنه
بازى در  ى از منابع عمومى؛ همین رفیق دهند؛ همین سوءاستفاده رسد و انجام مى مى

مسائل عمومى كشور، در باب واردات، در باب شركتها و در باب استفاده از منابع تولیدى و 
 065ن. مسؤوالفاقتها از سوى غیره؛ همین رعایت ر

 از منکر یو نه یتفاوت افشا کردن بد

َبة  » ، َو َسَْتر اْلَعائر َفةر ْفَشاءر اْلَعارر ى اشخاص، نقاط مثبت را، نقاط خوب را افشاء  ؛ درباره«َو إر

ى كار خوبى سراغ دارید، این را بیان كنید و بگوئید. مسؤولكنیم، منتشر كنیم. از كسى، از 
اى سراغ دارید، این را افشاء نكنید. افشاء نكردن  ى منفى نقطه چنانچهل: اگر ى مقاب نقطه



60    هشدارها  

معنایش این نیست كه نهى از منكر نكنید؛ چرا، به خود آن كسى كه به كارش اشكالى 
وارد است و باید ایراد گرفته شود، گفته بشود؛ اما افشاء كردن این چیزها مصلحت 

 006نیست.

 گناه نابخشودنی

ر نظام اسالمى، اگرچه رسم و سنت انتقاد و نصیحت مشفقانه به دیگر آنكه د
ى رشد و ارتقاء و پیشرفت امور و  ین، یكى از مواهب الهى و مفاخر اسالمى و مایهمسؤول

است و باید در جامعه بماند و توسعه و كیفیت بیابد،   معروف  ى امر به مصداق بارز فریضه
ى بدبینى و سوءظن به  ى روحیه با اشاعه ولى مخلوط كردن این كار مستحسن و الزم

كارگزاران اصلى كشور و بدگویى از آنان كه به تضعیف روحیه، یا تضعیف جایگاه آنان 
آمیز خواهد بود. اگر كسانى با گفتن و نوشتن یا رفتار  خطایى بزرگ و خیانت ،بینجامد
را در دلها  ى كشور ن بلندپایهمسؤوالى خود، بذر شك و تردید نسبت به  متعمدانه

ها  توان آن آور جلوه دهند، با هیچ توجیه و بیانى نمى بیفشانند و فضا و افق را تیره و یأس
را خدمتگزار و خیرخواه به حساب آورد. این كار در كشور ما كه از نظامى اسالمى و 

نظیر میان  نى كاملًا مردمى، و ملتى بااخالص و فداكار، و صمیمیتى بىمسؤوالانقالبى، و 
ن، و استعداد و ظرفیتى درخشان براى كار و پیشرفت، و حیثیتى برجسته مسؤوالمردم و 

ى كشور و خیانت به  شك ضربه به آینده در جهان و میان ملتهاى عالم برخوردار است، بى
 000شود و گناهى نابخشودنى است. هاى انقالب محسوب مى آرمان

 ناسپاسی

اید، كار بزرگِ خود  ج این فریضه گماشتهشما دوستان ارجمند كه اكنون همت به تروی
نگرى در این كار، زبان  جانبه ى این فریضه است، پاس بدارید و با همه كه شایسته را چنان

ى ناسپاسى از این عملِ اصالحى  خبران را از فروافتادن در ورطه بدگویان و ذهنِ بى
 002بزرگ، نجات بخشید.
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 ى واجبات پرخطر پشتوانه
ى حتمى  هاى الزم ایثار و گذشت و توكل و تعبد را كه پشتوانه یهاست كه ما نماز

واجبات پرخطر و دشوار همچون جهاد و نهى از منكر و زكات است، در روح آدمى پدید 
دارد. هنگامى كه به خاطر هجوم دشمن،  ها گسیل مى آورد و او را شجاعانه بدان میدان مى

ى  شوارى زندگى قشرهایى از مردم، فریضهیابد، یا بر اثر د مى اهمیّتى جهاد  فریضه
ى فرهنگ  سازد، یا به اقتضاى تالش دشمن در عرصه زكات و انفاق، همه را مخاطب مى

ى این شرائط،  شود، در همه و اخالق، امر به معروف و نهى از منكر واجب همگانى مى
ى روحى و  پشتوانه ى بهافتد، بلكه به مثا فرونمى« خريالعملى»نماز، نه فقط از شأن 

 000شود. آن افزوده مى اهمیّتها، بر  ى مجاهدتها و ایثارها و خطرپذیرى معنوى همه
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امر به معروف و نهی از منکر در این قسمت، بخشی از احکام و استفتائات مبتال به 
 «دام ظله»عظم رهبرىمقلدین مقام م ،امآورده شده است. فلذا برای دسترسی به تمامی احک

مراجعه كنند؛ و در  رساله آموزشیو  ، استفتائات جدیدجوبة االستفتائاتأب توانند به كت مى
مراجعه  «قدس سره»توانند به رساله حضرت امام  مسائلى كه علم به اختالف فتوا ندارند، مى

ظم از دفتر مقام معو یا از طریق اینترنت  شفاهى   نموده یا به صورت كتبى یا 
 استفتا نمایند.  «ظله دام»رهبری

 از منکر یوجوب امر به معروف و نه

به  یمهم و بزرگ اسالم یاربس یضاز منکر از واجبات و فرا یامر به معروف و نه 
در برابر آن  یا کنند یرا ترک م یبزرگ اله یضهفر ینکه ا یو افراد رود یشمار م

در انتظار آنهاست. امر به معروف  ینو سنگسخت  یفریکار خواهند بود و ک تفاوتند گناه یب
اسالم واجب است، بلکه اصل وجوب آن جزو  یفقها تفاقاز منکر نه تنها به ا یو نه

 (025، ص0ج ی،)رساله آموزش. آید یاسالم به شمار م ینمب یند یاتضرور

از منکر و موارد وجوب  یو مراتب امر به معروف و نه یطواجب است شرا یبر هر مکلف
خود دچار عمل خالف و منکر شود.  یتا مبادا در امر و نه ،یردبگ یادم وجوب آن را و عد

 (۴۷۰۱)اجوبة االستفتاءات، س 

 از منکر یآداب امر به معروف و نه

و مراتب آن چون  یآمر به معروف و ناهى از منكر سزاوار است كه در امر و نه یبرا
كند و چون پدرى دلسوز باشد كه  مىطبیبى باشد كه با مهربانى بیمار خود را معالجه 

کار و  هالطف و رحمتى خاص براى گن یشكند و نه همواره مصلحت فرزندش را رعایت مى
نیت خود را براى رضاى خداى عزوجل خالص كند  وباشد مردم لطف و رحمتى عام براى 

زه و نفس و اظهار علو پاك کند و خود را شخصى من یهوا یها کار خود را از شائبه ینو ا
اگر گناهش از گناهان بزرگ باشد، صفات  یحت ،کار چه بسا گناه .کار نبیند هابرتر از گن

هرچند  ،دارد تعالى او را به واسطه آن صفات دوست مى یداشته باشد كه خدا  ای ینفسان
كه از عمل او خشمگین است و چه بسا خود آمر به معروف و ناهى از منكر برعكس این 
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اى دارد كه مورد خشم خدا است( و اگر  ن دلش صفات بسیار نكوهیدهاست )یعنى در باط
 (04)ره(، مسأله ینیامام خم یلهالوس یر)تحر چه خودش خبر نداشته باشد.

 از منکر  یامر به معروف و نهشرايط 

 . علم به معروف و منکر0

 ینهامر و  یعنی .از منکر، علم به معروف و منکر است یامر به معروف و نه شرط اولِ
امر به معروف و  یستصورت موظف ن ینا یرمعروف و  منکر را بشناسد و در غ یدکننده با

امر  یممکن است در اثر جهل و نادان یرابکند؛ ز یکار ینچن یداز منکر کند، بلکه نبا ینه
کارش  دانیم یکه نم یاز منکر کردن کس ینه ینبنابرا .کند وفاز معر یبه منکر و نه

دهد از نوع مبتذل و حرام آن  می که گوش ای یقیموس یستمثالً معلوم ننه ) یاحرام است 
 (۴۷۰۰و  ۴۷۰۱و  ۴۷۰۰)اجوبة االستفتاءات، س . یستن یزواجب بلکه جا ،حالل( یااست 

 ظاهراً ،مرتكب جاهل به حكم است کهله مورد اختالف نباشد و احتمال دهد أاگر مس
و نزدیكتر  .باشدجاهل مقصر  صوصا اگر اومخ ،واجب استاو امر به معروف ونهى از منكر 

دهد  به حكم مسئله ارشاد كند سپس اگر باز هم ادامه مىاو را به احتیاط آنست كه اول 
شرط اول  ینی،خمامام  یلهالوس یر)تحر .جاهل قاصر باشداو مخصوصا اگر  ،و نهى كندامر وقت او را  آن

 (0له أمس

 و بر طرف كردن جهل او واجب نیست.هی امر و ن ،اگر فاعل، جاهل به موضوع باشد
 (4شرط اول مسأله  ینی،امام خم یلهالوس یر)تحر

 یر. احتمال تأث 2

کننده  یامر و نه یعنی .است یراز منکر، احتمال تأث یامر به معروف و نه شرط دومِ
 (۴۷۰۰ت، س )اجوبة االستفتاءادارد.  یندهولو در آ یا یجهاو اثر و نت یاحتمال بدهد که امر و نه یدبا

گویم احتمال تأثیر همه  اند كه باید احتمال تأثیر وجود داشته باشد. من مى گفته بعضى
هایند كه البته  جا قطعى است؛ مگر در نزد حكومتهاى قلدر، قدرتمندان و سالطین. آن



66    احکام  

كند؛ اما براى مردم چرا. براى مردم، حرف  رود و اثر نمى حرف حساب به گوششان فرونمى
 ى پرسش و پاسخ دانشگاه تهران( /جلسه22/62/0066 ) اثر دارد.

 مؤثر كند منكر از نهى را او جمعى حضور در اگر كه دهد احتمال یا و بداند اگر
 بین را او است واجب كند مى گناه علناً كه است كسى فاعل اگر ،خلوت در نه ،شود می

 .است اشكال محل نآ جواز بلكه منكر از نهى وجوب صورت این غیر در و كند نهى جمع
 ( 7 هلأشرط دوم مس ینی،خمامام  یلهالوس تحریر)

اگر بداند كه امر به معروفش و یا نهى از منكرش نسبت به طرف كه معروف را ترك 
ولى نسبت به شخص دیگرى كه او نیز  ،كرده و یا منكر را مرتكب شده هیچ اثرى ندارد

وجه شخص او نكند بلكه متوجه گذارد به شرطى كه خطاب را مت انجام داده اثر مى
شخص مرتكب و یا تارك  ،در دیگرى ثیرأواجب است به منظور ت ،مرتكب اول كند

 (5له أشرط دوم مس ینی،خمامام  یلهالوس یر)تحریا امر به معروف كند.  معروف اول را نهى از منكر و

اگر بداند كه فالن شخص معین امر و نهیش درطرف مؤثر است نه امر و نهى 
امر به معروف و نهى از منكر  واجب است به آن شخص امر كند كه او طرف را ،دشخو

 یلهالوس یر)تحر ت.وجود شرائط تكلیف اهمال كرده اس كند، البته در صورتى كه بداند كه وى با

 (06له أشرط دوم مس ینی،خمامام 

 . اصرار بر گناه 3

شخص  یدبا یعنی .استاز منکر، اصرار بر گناه  یامر به معروف و نه شرط سومِ
بدون  یاستمرار گناه اصرار و سماجت داشته باشد و چنانچه معلوم شود که و گناهکار بر

آورد و منکر  می معروف را به جا یعنیدارد  می شود خود از خطا دست بر یامر و نه ینکها
  (۴۷۰۰)اجوبة االستفتاءات، س . یستن اجباو و یامر و نه ،کند می را ترک

 كند واجب نیست. داند یا گمان كند یا احتمال صحیح بدهد كه تكرار نمىاگر ب  پس
 (2650مسأله خمینی، )رساله امام 
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 تر مهم . نداشتن مفسده 0

 یامر و نه یدبا یعنی .از منکر، نداشتن مفسده است یامر به معروف ونه شرط چهارمِ
کننده  یامر و نه موجب شود به شخص یاگر امر و نه یبترت ینمفسده نداشته باشد، بد

جا  ینبرسد، درا یمال یاو  ییآبرو یاو  یضرر جان یلاز قب یا مفسده یگربه مسلمان د یاو 
در  یدبا یعنی .را بکند یتاهم همکلف موظف است مالحظ لبته. ایستواجب ن یامر و نه

کند و  یسهمقا یو مفسده ترک امر و نه یمفسده امر و نه ینتمام معروف و منکرها ب
 (۴۷۰۰)اجوبة االستفتاءات، س  .یدتر است عمل نما ه آنچه مهمسپس ب

که  یاز منکر در مورد کس یترسد در صورت اقدام به امر به معروف و نه یکه م یکس
واجب  یند،بب یاو ضرر قابل توجه یهاست از ناح یخاص یاجتماع یتنفوذ و موقع یدارا

 یستسزاوار ن یول .باشد ییالکه منشأ ترسش، عق یکند به شرط یاو را امر و نه یستن
مرتکب فعل حرام شده و  یاکه واجب را ترک کرده و  یبه صرف مالحظه مقام کس یکس

از طرف او، تذکر و موعظه به برادر مؤمن خود  یبه صرف احتمال وارد شدن ضرر کم یا
 (۴۷۰۴و  ۴۷۰۱)اجوبة االستفتاءات، س  اهم و مهم الزم است. یترا ترک کند. به هر حال رعا

دهد مثل  زیاد مى اهمیّتاگر معروف یا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن 
اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احكام ضروریه، باید 

شود، پس اگر توقف داشته  شود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى اهمیّتمالحظه 
ضروریه اسالم بر بذل جان و مال، واجب است  كاماح باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ

 (2652مسأله  ینی،خم)رساله امام  بذل آن.

 از منکر  یمراحل و مراتب امر به معروف و نه

تا به  یعنی .از منکر واجب است یمراحل و مراتب امر به معروف و نه رعایت 
 (009، ص0ج ی،)رساله آموزش شد.وارد مرحله باالتر  یدشود نبا یتر مقصود حاصل م یینپا ی مرحله

 یقلب ی. امر و نه 0 

با قلب است.  یامر و نه یا یقلب یاز منکر، امر و نه یامر به معروف و نه اولِ  مرحله
 یترضا یدمکلف با یعنیاست  یکراهت قلب یا یتظهار رضاا ی،قلب یمقصود از امر و نه
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را نسبت به منکر آشکار سازد و  خود یخود را نسبت به معروف و تنفر و انزجار درون یقلب
آورد را به انجام  یم را به جا یمنکر یاکند و  یرا ترک م یکه معروف یراه فرد یناز ا

 (009، ص0رساله آموزشی، ج)معروف و ترک منکر وادار سازد. 

درجه و  ینتر ییندارد که تا با پا یو تنفر( درجات یت)اظهار رضا یقلب یامر و نه
 ی متوسل به درجه یدنبا یافتکرد و به مقصود دست  یوان امر و نهت می راه ینتر سبک

 ی. برخیارندکه دارند بس یدرجات بر حسب شدت و ضعف و بر حسب انواع ینباالتر شد. ا
 یرهفرو بستن، خ گشاده برخورد کردن، چشم یها عبارتند از: با تبسم و لبخند و رو از آن

سر اشاره کردن، سالم نکردن،  یا، با دست دست زدن، دندان به لب گرفتن یشدن، به رو
 ی،)رساله آموزش روگرداندن، پشت کردن، صحبت را قطع کردن، قهر و ترک معاشرت کردن.

 (009، ص0ج

 یلسان ی. امر و نه 2

با  یامر و نه یا( یزبان) یلسان یاز منکر، امر و نه یامر به معروف و نه دومِ  مرحله
با گفتن از طرف بخواهد  یداست که مکلف با ینا یزبان یزبان است. مقصود از امر و  نه

 (007، ص0ج ی،)رساله آموزشاز منکر دست بردارد و معروف را انجام دهد. 

توان به  یلحن م ینتر درجه و آرام ینتر ییندارد که تا با پا یدرجات ی،لسان یامر و نه
سب شدت و ضعف و بر درجات بر ح ینباالتر کرد. ا ی اقدام به درجه یدنبا ،یدمقصود رس
ها عبارتند از: ارشاد کردن، تذکر دادن، موعظه  از آن ی. برخیارندکه دارند بس یحسب انواع

ها را بر شمردن، بحث و مناظره  نیاکردن، پند و اندرز دادن، مصالح و مفاسد و سود و ز
 صحبت کردن. یدحرف زدن، با تهد یسخن گفتن، با غلظت و درشت یکردن، استدالل

 (007، ص0ج ی،له آموزش)رسا

اگر در بعضى از مراتب نهى زبانى )مرحله دوم( اهانت و ایذاء كمترى هست نسبت به 
واجب است به همان مقدار  ،شود همان حاصل مى اآنچه در مرحله اول گفتیم و غرض ب

رشاد با بیان مثال اگر فرض شود موعظه و ا .دهدناكتفا شود و وظایف مرحله اول را انجام 
قهر كردن و امثال  ثیر است و كمتر از اعراض وأثر و یا محتمل التو روى گشاده مؤنرم 
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نباید از این نهى زبانى كه مرحله دوم است تجاوز نموده به  ،دهد آن طرف را آزار مى
اشخاص چه امر كنندگان و چه امر شوندگان  .اعراض كه مرحله اول است تمسك بجوید

قهر كردنشان طرف را لفند، بسیارى هستند كه اعراض و از نظر اخالق و احوال بسیار مخت
مر به معروف و نهى از تا ا ،اهانت آمیزتر است تر و دهد و براى او سنگین یبیشتر آزار م
بنابراین بر امر كننده ونهى كننده الزم است رعایت مراتب و اشخاص را  .منكر زبانى

 (7)ره(، مسأله ینیخم ماما یلهالوس یر)تحرنجام دهد. بنماید و وظیفه خود را به آسانتر و آسانترین راه ا

 عملی ی. امر و نه 3

از اعمال قدرت و  یهبا دست )کنا یاز منکر، امر و نه یامر به معروف و نه سومِ  مرحله
با  یداست که مکلف با ینا یعمل یبه کار بردن جبر و زور( است. مقصود از امر و نه

 زور، طرف را از انجام منکر و ترک معروف باز دارد.اعمال قدرت و به کار بردن جبر و 
 (007، ص0ج ی،)رساله آموزش

توان مراتب بعد از  یم یو اقتدار حکومت اسالم یتکه در زمان حاکم ینبا توجه به ا
واگذار کرد،  ییهقضا ی ( و قوهیسداخل )پل یتیامن یهایرورا به ن یزبان یامر و نه ی مرحله

جز اعمال قدرت از  یا چاره یتاز ارتکاب معص یریجلوگ یاکه بر یبه خصوص در موارد
و حبس او و مانند آن  یرتعز یادهد  می که فعل حرام انجام یتصرف در اموال کس یقطر

 ینواجب است مکلف ی،حکومت اسالم ینو اقتدار چن یتبا حاکم یزمان یندر چن یست،ن
 یازاکتفا کنند، و در صورت ن یبانو( ز ی)قلب یاز منکر به امر و نه یدر امر به معروف و نه

ارجاع  ییهو قوه قضا یانتظام یرویدر ن یربطذ ینبه توسل به زور، موضوع را به مسؤول
ها  آن یبترت یتاز منکر را با رعا یمراتب امر به معروف و نه یعجم یط،در شرا یدهند، ول

 (007، ص0ج ی،)رساله آموزش تا تحقق غرض انجام دهند.

از فساد را بر عهده دارند در انجام  یریجلوگ ی یفهاز طرف دولت وظ که یاگر مأموران
 یروهاین یفکه از وظا یدر امور یگردخالت اشخاص د ،کنند یخود کوتاه ی یفهوظ
 یمبادرت مردم به امر به معروف و نه یول یست،ن یزشود جا یمحسوب م ییو قضا یتیامن

 (۴۷۰۱)اجوبة االستفتاءات، س . آن، اشکال ندارد یطحدود و شرا یتاز منکر با رعا
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 عامل بودن شرط نیست

کند  یکننده به آنچه امر م یکه امر و نه یستاز منکر شرط ن یدر امر به معروف و نه
کار هم  بر شخص گناه یامر و نه یعنی .کند اجتناب ورزد یم یو از آنچه نه یدعمل نما

بزرگ تبرئه  یفهوظ یند را از اکند خو یکه گناه م ینتواند به عذر ا واجب است و او نمی
را به عمل  یگرانکنند و د که خود عمل نمی یاز افراد ینید ابعکه در من ینسازد. )ا

 یاردارند مذمت و نکوهش بس را از گناه باز می یگرانکنند و د خود گناه می یادارند و  یوام
 یه چرا امر و نهک ینا ینه برا ،اند نکرده یفهاست که چرا خود عمل به وظ ینا یشده برا

 (002،ص0ی،ج)رساله آموزشاند(.  کرده

 یستاز منکر ن  یکه قادر به انجام امر به معروف و نه یکس یفهوظ

نخواهند داشت،  یفیاز منکر وجود نداشته باشد تکل یامر به معروف و نه یطاگر شرا
از طرف  یضرر یضه،فر ینمثال اگر خوف داشته باشند که در صورت مبادرت به ا

حکم در  ین. البته اشود یها ساقط م از آن یفتکل شود یباالتر متوجه آنان م ینؤولمس
که اهتمام  یبا وجود حکومت اسالم یول اشد،حاکم نب یاست که حکومت اسالم یموارد

 یضهفر ینکه قادر بر ا یاز منکر دارد بر کس یامر به معروف و نه ی یضهفر یبه اجرا
کار اختصاص  ینا یرا که از طرف حکومت برا طیربذ یواجب است که نهادها یستن

فاسد که فسادآور هم هستند موضوع را  های یشهو تا کنده شدن ر ینداند مطلع نما یافته
 (0662)اجوبة االستفتاءات، س کند.  یگیریپ

 از فساد یریجلوگ یبرا یقانون یرغ یها راه

شرائط و  یتمنکر با رعا از  ینه شوند، یمطلع م  یکه از تخلفات قانون  یاشخاص یفهوظ
هر چند به   یهر عمل  یبرا  یرقانونیغ  یآن است، و توسل به رشوه و راهها  یضوابط شرع
عملِ خالفِ شرع و  ین. البته، با فرض وقوع چنیستن یزاز فساد، جا  یریمنظور جلوگ

مردم به مجرد عجز  یفهبر آن حاکم است، وظ  یاسالم ظامکه ن  یقانون در کشور
  یبلکه واجب است که به نهادها شود، یاز منکر ساقط نم  یاز امر به معروف و نه  یشخص

 (0660)اجوبة االستفتاءات، س . یندنما  یگیریمربوط اطالع داده و موضوع را پ
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 نهی از منکر در دانشگاه

مرتکب فعل   و یا کارمندی  دانشگاهی  کنیم که دانشجوی می مشاهده  گاهی سؤال:
دارد،  مکرر هم از کار خود دست برنمی  های  بعد از تذکرات و راهنمائی  حتیشود،  می حرام

ورزد،   فاسد در دانشگاه است، اصرار میزشت که باعث ایجاد جو   بلکه بر انجام کارهای
مؤثر مثل ثبت در پرونده   اداری  از مجازاتهای  درباره اِعمال بعضی  نظر شریف جنابعالی

 آنها چیست؟

دانشگاه اشکال ندارد، و بر جوانان عزیز الزم است که   اعات نظام داخلیبا مر جواب:
آن را به   گرفته و شرائط و احکام شرعی  از منکر را جدی  مسأله امر به معروف و نهی

  و مؤثر را برای  اخالقی  دقت بیاموزند و این اصل را عام و فراگیر نموده و روش های
ارتکاب محرمات به کار بگیرند، و از استفاده از آن از   تشویق فعل معروف و جلوگیری

بدانند که این راه بهترین و مؤثرترین روش نمایند و   باید خودداری  اغراض شخصی  برای
او در آن   . خداوند شما را به آنچه رضایاز شرّ است  ترویج کار خیر و جلوگیری  برای

 (۴۷64)اجوبة االستفتاءات، س  است، موفق بدارد.

 ها مردم و علما در برابر منکرات دولت یفهوظ

كنند به اسم دین  مثل منكراتى كه دولتها اجرا مى ،بدعتى در اسالم واقع شود اگر
مبین اسالم، واجب است خصوصاً بر علماى اسالم اظهار حق و انكار باطل و اگر سكوت 

اظهار حق  ،علماى اعالم موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علماى اسالم شود
المسائل امام  یح)توضكند.  چه بدانند تأثیر نمى اگر ،واجب استبه هر نحوى كه ممكن است 

 (2650)ره(، مسأله ینیخم

 برای امر به معروف نظر به نامحرم

از منکر و نصیحت و ارشاد به   امر به معروف و نهی  از برادران برای  بعضی سؤال:
حجاب در آنجا حضور داشته باشند، آیا از آنجا   ان بیروند که ممکن است زن می  هائی مکان

آنان جایز   حجاب برای  بی  های اند، نگاه کردن به زن تهامر به معروف به آنجا رف  که برای
 است؟
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به غیر از صورت   نگاه عمدی  نگاهِ اول اگر بدون قصد باشد، اشکال ندارد، ولی جواب:
 (0667)اجوبة االستفتاءات، س  قصد امر به معروف باشد.و دست ها تا مچ جایز نیست، هر چند به 

 از منکر متوقف بر نگاه با ريبه به زن نامحرم نیست   نهی

که   دارد، و در صورتی  که حجاب کامل ندارند، چه حکمی  زنانی  امر و نهی سؤال:
 دارد؟  از تحریک شهوت خود بترسد، چه حکمی  زبانی  انسان هنگام نهی

  ز منکر متوقف بر نگاه با ریبه به زن نامحرم نیست، و بر هر مکلفیا  نهی جواب:
از   که مبادرت به انجام فریضه نهی  واجب است که از حرام اجتناب کند، بخصوص زمانی

 (0676)اجوبة االستفتاءات، س  کند. می منکر

 وظیفه جوانان مؤمن

از   که در بعضی  اسدیمختلط در برابر مف  جوانان مؤمن در دانشگاههای وظیفه: سؤال
 کنند، چیست؟ می آن مکانها مشاهده

جستن از ابتال به مفاسد، در صورت تمکّن   بر آنان واجب است که ضمن دوری جواب:
)اجوبة  از منکر مبادرت به انجام این فریضه کنند.  و تحقق شرائط امر به معروف و نهی

 (0666االستفتاءات، س 

 دادهآبروی شخصی که منکر را انجام 

ک که واجب را تر  کسی  آبروئی  بی از منکر مستلزم  اگر امر به معروف و نهی :سؤال
کرده و یا فعل حرام را به جا آورده باشد، و موجب کاسته شدن احترام او در برابر مردم 

 دارد؟  گردد، چه حکمی

حدود  از منکر، شرائط و آداب آن رعایت شود و از  اگر در امر به معروف و نهی :وابج
 (0690)اجوبة االستفتاءات، س  آن تجاوز نشود، اشکال ندارد.
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 مجرد بودن آمر به معروف و ناهی از منکر

معروف ترک شود و معصیت رواج پیدا   دانشگاهی  از محیطهای  اگر در بعضی سؤال:
از منکر هم وجود داشته باشد و امر کننده به معروف و   کند و شرائط امر به معروف و نهی

مجرّد باشد که هنوز ازدواج نکرده است آیا به خاطر مجرّد   کننده از منکر شخصی  نهی
 شود یا خیر؟ می از منکر از او ساقط  روف و نهیبودن، امر به مع

  از منکر محقق باشد، تکلیف شرعی  اگر موضوع و شرائط امر به معروف و نهی :وابج
مختلف مکلّف مانند   است، و حالت های همه مکلفین  و انسانی  و وظیفه واجب اجتماعی

است، تکلیف از او  ثیر ندارد، و به صرف اینکه مکلّف مجردأمجرّد یا متأهل بودن در آن ت
 (0676)اجوبة االستفتاءات، س  .شود نمی ساقط

 اگر نهی از منکر موجب بد بینی به دين شود؟

آید که شخص  می پیش  یاز منکر موارد  امر به معروف و نهی  در اثنای  گاهی سؤال:
از منکر، نسبت به اسالم   ، با نهی از واجبات و احکام اسالمی  گناهگار بر اثر عدم آگاهی

شود، و اگر هم او را به حال خود رها کنیم، زمینه فساد و ارتکاب گناه توسط  بدبین می
 چیست؟ کند، تکلیف ما در این موارد می دیگران را فراهم

  عمومی  از منکر با رعایت شرائط آن یک تکلیف شرعی  و نهیامر به معروف  جواب:
فاعل   حفظ احکام اسالم و سالمت جامعه است، و مجرّد توهم اینکه موجب بدبینی  برای

شود که این وظیفه بسیار مهم  نمی گردد، باعث می از مردم نسبت به اسالم  منکر یا بعضی
 (0672)اجوبة االستفتاءات، س  ترک شود.

 ی در ماشینموسیق

غنا و حرام استفاده  یقیموس یشود که از نوارها می مواجه یکه با رانندگان یکس 
از  یشتراز منکر کند، منتها بر او ب یاز منکر، نه ینه یطدارد با تحقق شرا یفهکنند وظ یم

که مؤثر واقع نشود واجب است که از گوش  یو در صورت یستواجب ن یاز منکر زبان ینه
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حرام و  یقیموس یصدا یاراد یرغ حرام اجتناب کند و اگر به طور یقیو موس دادن به غنا
 (۴۷۰۰) اجوبة االستفتاءات، س . یستبر او ن یزیغنا به گوش او برسد چ

 اقوام و آشنايان معصیت کار

باشد،  یکند و نسب به آن الابال یتاز اقوام انسان مبادرت به ارتکاب معص یکیهرگاه  
و  یدکه مف یا اظهار تنفر کرد و او را به هر روش برادرانه یشرع و از اعمال خالف یدبا

چنانچه احتمال داده شود که  ی. بلیستن یزجا قطع رحم یمؤثر است پند و اندرز داد، ول
به عنوان امر به  ،شود می یتاو از ارتکاب معص یترک معاشرت با او موقتاً موجب خوددار

 (۴۷۰۴و  ۴۷۰۱بة االستفتاءات، س اجو)از منکر واجب است.  یمعروف و نه

 تقلید و ترويج فرهنگ غربی

 یدنن به گردن بر مردان مطلقاً حرام است، و پوشآ یختنآو یاطال  یدنپوش 
 یرفرهنگ مهاجم غ یجو ترو یدآن تقل یرغ یارنگ  یاکه از نظر دوخت  ییها لباس

که  یآالت یوراز زاستفاده  ینهمچن یست،ن یزشود، جا می مسلمانان در نظر عرف محسوب
 یزمحسوب شود، جا یندشمنان اسالم و مسلم یاز فرهنگ تهاجم یداستعمال آن تقل

 یگانگاناز ب یدیتقل یگونه مظاهر فرهنگ ینواجب است که در برابر ا یگرانو بر د یستن
  (۴۷۰۱) اجوبة االستفتاءات، س کنند.  یاز منکر زبان ینه مبادرت به

 ماهواره

دستگاه ماهواره است. اگر امر به معروف به   یدارا  یما شخص  یگیدر همسا سؤال:
که در آنها  یمرا بده یناحتمال ا یاو  یمباعث شود ما متضرر شو  یصورت گفتار و به نرم

 یم؟اطالع ده  یانتظام  یرویاست که به ن ینما ا یفهوظ یانداشته باشد. آ  یاثر

  یجلو  یانتظام  یرویو با اعالم به ن شود  یحرام م  ی اگر از ماهواره استفاده واب:ج
 شود.  یاز منکر است و الزم م  ینه یقاعالم، از مصاد .استفاده حرام گرفته خواهد شد

 )استفتائات جدید(
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 آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه /  گروه كثیرى از دانشجویان و دانش66/0066/ 09       46
 آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه /  گروه كثیرى از دانشجویان و دانش66/0066/ 09      46
/ فرماندهان نیروهاى مقاومت بسیج سراسر كشور، در روز شهادت امام 0060/ 64/ 22      45

 سجاد
 قشرهاى مختلف مردمدیدار با /  0060/ 66/ 25      96



66   واجب فراموش شده  

                                                                                                    

 / دیدار با قشرهاى مختلف مردم 0060/ 66/ 25      90
 / پرسش و پاسخ دانشگاه تهران22/62/0066       92
 تهران/ پرسش و پاسخ دانشگاه 22/62/0066       90
 / پرسش و پاسخ مدیران مسؤول و سر دبیران نشریات دانشجویی64/02/0066      94
 مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایراندیدار با / 0065 / 05/64      99
  پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى /0062/ 22/62      97
 ران/ پرسش و پاسخ دانشگاه ته22/62/0066      96
 ۴۷۰۱ ؤالالستفتاءات، ساجوبة أ      96
  اعضاى مجلس خبرگانبا دیدار  /09/67/0066      95
 علما و روحانیاندر دیدار با / مقام معظم رهبرى 0060/ 69/ 66       76
 نمازجمعه یها بیانات در خطبه /05/60/0064      70
 ى تهران هاى نماز جمعه / خطبه0065/ 65/ 29        72
 / دیدار با قشرهاى مختلف مردم 0060/ 66/ 25      70
 جمعى از مداحان سراسر كشور /20/62/0050      74
 ى تهران هاى نماز جمعه / خطبه0065/ 65/ 29        79
 ى تهران هاى نماز جمعه / خطبه0065/ 65/ 29        77
 علما و روحانیاندر دیدار با / مقام معظم رهبرى 0060/ 69/ 66       76
 ى تهران هاى نماز جمعه / خطبه29/65/0065        76
 از پاسداران یبیانات در دیدار جمع  /24/65/0069      75
 قیام مردم قمسالروز جمع كثیرى از اقشار مختلف مردم قم، دیدار با / 05/06/0076       66
 ىپس از مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهورى آقاى سید محمد خاتم /0066/ 00/69       60
 / مقام معظم رهبرى در دیدار با علما و روحانیان0060/ 69/ 66       62
 / دیدار با قشرهاى مختلف مردم 0060/ 66/ 25      60
 / دیدار با قشرهاى مختلف مردم 0060/ 66/ 25      64
 «ماه محرم»ى / روحانیون و مبلغان، در آستانه0069/ 27/62       69
 عظم رهبرى در دیدار با علما و روحانیان/ مقام م0060/ 69/ 66       67
/ فرماندهان نیروهاى مقاومت بسیج سراسر كشور، در روز شهادت امام 0060/ 64/ 22      66
 سجاد
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 / مقام معظم رهبرى در دیدار با علما و روحانیان0060/ 69/ 66       66
 / مقام معظم رهبرى در دیدار با علما و روحانیان0060/ 69/ 66       65
 / مقام معظم رهبرى در دیدار با علما و روحانیان0060/ 69/ 66       66
 ى  روز میالد حضرت زهراى اطهر / گروه كثیرى از زنان نخبه در آستانه0067 /00/64      60
 ها و بیمارستانهاى سراسر كشور / اعضاى انجمنهاى اسالمى ادارات، كارخانه64/67/۴۱۰۴       62
 ها و بیمارستانهاى سراسر كشور / اعضاى انجمنهاى اسالمى ادارات، كارخانه64/67/۴۱۰۴       60
 ها و بیمارستانهاى سراسر كشور / اعضاى انجمنهاى اسالمى ادارات، كارخانه64/67/۴۱۰۴        64
 / پرسش و پاسخ مدیران مسؤول و سر دبیران نشریات دانشجویی64/02/0066      69
 آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه ثیرى از دانشجویان و دانش/ گروه ك66/0066/ 09       67
 / دیدار با قشرهاى مختلف مردم 0060/ 66/ 25      66
 ى تهران هاى نماز جمعه / خطبه0065/ 65/ 29        66
گرد ارتحال سالكننده در مراسم  / اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجى شركت0069/ 07/60       65

 خمینى)ره( حضرت امام
 سال نوپیام به مناسبت حلول  /0062/ 60/60       56
 سراسر كشور یبه تخلفات ادار یرسیدگ یها هیئت یاعضا یپیام به گردهمائ /66/60/0076      50
 قیام مردم قمسالروز جمع كثیرى از اقشار مختلف مردم قم، دیدار با / 05/06/0076       52
 نیروهاى مقاومت بسیج سراسر كشور، در روز شهادت امام سجاد/ فرماندهان 64/0060/ 22     50
 / دیدار با قشرهاى مختلف مردم 0060 /25/66      54
 دیدار با قشرهاى مختلف مردم /  0060 /25/66     59
 / دیدار با قشرهاى مختلف مردم 0060/ 66/ 25     57
 یونبا علما و روحان یدارد/  66/69/0060      56
 آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه /  گروه كثیرى از دانشجویان و دانش66/0066/ 09      56
 هاى نماز عید فطر / خطبه0064/ 60/02       55

   بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى/ 0065/ 67/ 29      066
مام / فرماندهان نیروهاى مقاومت بسیج سراسر كشور، در روز شهادت ا22/64/0060      060

 سجاد
ى  ى جماعات و وعاظ نقاط مختلف كشور در آستانه / جمعى از روحانیون، ائمه04/02/0066       062

 ماه مبارك رمضان



56   واجب فراموش شده  

                                                                                                    

/ فرماندهان نیروهاى مقاومت بسیج سراسر كشور، در روز شهادت امام 22/64/0060       060
 سجاد

 روحانیان / مقام معظم رهبرى در دیدار با علما و0060/ 69/ 66        064
069      69/62/0095  
 شرح حدیث اخالقی، درس خارج فقه /26/۷۰/۴۱۱۱      067
 / دیدار با قشرهاى مختلف مردم 0060/ 66/ 25      066
 / با مسؤوالن و كارگزاران نظام به مناسبت عید سعید غدیر0066/ 26/60       066
 ى تهران هاى نماز جمعه /در خطبه0065/ 29/65       065
 بیانات در دیدار مسؤوالن نظام جمهورى اسالمى ایران/ 07/69/0056      006
 گرد ارتحال حضرت امام خمینى)ره(سالپیام به مناسبت دومین  /0066/ 00/60      000
 / پیام به نخستین اجالس پژوهشى امر به معروف و نهى از منكر20/66/0065       002
 نماز پیام به هفتمن اجالس سراسری 66/66/0067      000


