((بسمه تعالی))
شما همیشه هر جا گناهی ببینید تذکر میدید؟ طی هفته گذشته ،هرگناهکاری دیدین ،بهش تذکر دادید؟
چرا شما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید؟!
1

آنچه شیطان به ما می گوید

پاسخ (آنچه خدا  ،اولیایش و یا عقل ،به ما آموخته اند)

عیسی به دین خود؛ موسی به دین خود؛

*این ضرب المثلها را انگلیس در کشورهای اسالمی بین مومنین ترویج کرد (توسط امثال مستر همفر /کتاب دستهای ناپیدا) تا آنها

ما را که در قبر شما نمیگذارند؛ هرکسی

را به بی تفاوتی سوق دهد .این ضرب المثلها خالف اسالم و قرآن است* .ضمناً ضرب المثل که حجّت نیست.

کار خودش...
2

می ترسیم .فحش میدهند؛ کتک میزنند؛

*اون باید بترسه که داره گناه میکنه* .مقام معظم رهبری فرمودند(( :حاال کسی دوتا فحش هم به شما بدهد؛ برای خاطر امر خدا

میگن امّل!

تحمل کنید )).همه پیامبران کتک خوردند و دشنام شنیدند .ما چندتا سیلی برای دین خوردیم؟ *ضمناً توفیق کتک خوردن برای
دین را به هرکسی نمیدهند! نگران نباش!
تازه! اگر از شیوه (بگو و برو) استفاده کنیم ،کتک نمیخوریم .چون اصال نمی ایستیم .سریع میریم.

3

از تذکر ما دلخور میشن! ناراحت میشن!

4

اثر نداره!

* آمپول درد داره اما هم برای بیمار خوبه ؛ هم برای اینکه زود خوب بشه و اطرافیان دچار اون بیماری نشن .کسی که داره جامعه
رو آلوده میکنه ،کسی که یک بیماری مُسری داره ،گاهی بایر قرنطینه اش کرد .بین ناراحتی فرد و ناراحتی جامعه ،کدام رو باید
انتخاب کرد؟ تازه بعدها که به حرف ما برسه ،خودش هم خوشحال میشه.
*اثر یعنی چی؟ یعنی تا تذکر دادی ،همون لحظه درست بشه؟ این توقع رو داری؟؟! این توقع بیجاست .اثر یعنی هرکس با
تذکرش یک درصد تاثیر بذاره در ذهن گناهکار؛ وقتی 5نفر بهش بگن ،ده نفر بگن ...،باالخره درست میشه .سهم ما یک تذکّره
که واجبه* .سر سفره غذا ،در شیشه آبلیمو باز نمیشه؛ بی خیال میشی؟ نه! میدیم نفر بعدی امتحان کنه .نشد؛ بعدی .باالخره باز
میشه :* .مقام معظم رهبری :برخی گفته اند باید احتمال اثر وجود داشته باشد .من میگویم احتمال اثر همه جا قطعی است ...بگویید
تا آثارش را ببینید* .مگه قیام امام حسین(ع) اثر داشت؟ حضرت توانست حکومت یزید را نابود کند؟!  ...اثر فقط همان لحظه
نیست ..بسیاری از اعمال دینی امروز ما از اثر قیام امام حسین(ع) است .بیداری اسالمی؛ بقای اسالم؛  ....اینها همه اثر است.
*امام راحل(ره) می فرمایند حتی اگر یک درصد تاثیر داشته باشد ،واجب است بگویید.
*حتی درجایی که معروف و منکر دارد جابجا میشود (ارزش و ضد ارزش) امام (ره) می فرمایند اصال نباید به فکر اثر باشید.

بگویید! *ضمناً ما مکلفیم به انجام وظیفه .نه نتیجه .نتیجه و تأثیر هم فقط اصالح در لحظه نیست.
5

کار ازکار گذشته؛ از ما گذشته؛ کار
جامعه از این حرفها گذشته!

6

*شما بیشتر می فهمی یا خدا؟! خدا دستور داده که امربه معروف و نهی از منکر واجب است برای نجات جامعه * .شما راهکاری
بهتراز راهکار خدا دارید؟! * ضمناً ماهی رو هروقت از آب بگیری ،تازه است.

هرکسی اعتقادات خودش رو داره؛ به

*یه کسی سیگار میکشه فوت میکنه توی صورت شما؛ شما باید نفس نکشی؟ یا اون باید دست از این کار برداره؟* آزادی تا

باورهای همه احترام بذاریم؛ هرکی یه

کجا؟ تا جایی که به آزادی دیگران تجاوز نشه .من حق ندارم به اسم آزادی حقوق شما رو زیر پا بذارم .تازه این تعریف آزادی

جوری دوست داره.

در لیبرالیسمه؛ در اسالم از این هم دقیق تر تعریف شده* .گناه در خلوت ،فقط به گناهکار ضرر میزنه .ولی وقتی علنی شد ،به همه
جامعه ضربه میزنه* .کی گفته باید به باورهای همه احترام گذاشت؟ پس باور شمر و یزید هم باید احترام گذاشت؟ * هرکی یه
جور دوست داره امّا حقیقت یک چیز ثابته .حق یک چیزه .نه چند چیز.

7

ما کوچیکتریم .سن ما کمه .حرف ما رو

*در سوره لقمان(ع) ؛ آن حضرت به فرزندشون (پسرک) دستور میدن که امربه معروف و نهی از منکر کن .امر به معروف ،سن و

گوش نمیدن.

سال و جنس و  ...ندارد * .ما توقع نداریم حرفمون رو گوش بدن .ما وظیفه داریم بگیم .احتمال تاثیر هم همه جا هست .اگر تاثیر
رو متوجه نشدید بدونید که تاثیر فقط در همون لحظه نیست.
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حکومت کجاست؟ باید حکومت با

*همه چیز با زور و دستور نمیشه .باید گناهکارها بفهمن که فقط حکومت نیست که امر به حجاب و نماز و اسالم میکنه .مردم هم

دستورالعمل و زور  ،جلوی فساد رو

این رو از من میخوان* .خود مردم باید به صحنه بیان * .نمیشه ما بشینیم ساکت؛ و از ولی خدا توقع داشته باشیم که همه کارها رو

بگیره.

با دستور درست کنه * .وقتی معلم به شاگرد امر کنید ،اثر روانی بیشتری دارد یا وقتی چندتا از شاگردان  ،به یک شاگرد امر کنند؟
البته اینها در کنار هم الزم است* .ما االن مشکل قانون حجاب و قانون های اسالمی نداریم .دستورالعملها هست .مردم هستند که
امر و نهی نمیکنند.

9

برید خودتونو درست کنید

11

ما فقط به هم جنس تذکر میدیم؛ وگرنه

*چشم خودمونم درست میکنیم .شما هم خودتونو درست کنید* .خودسازی همزمان با دگرسازی.
* بعدشم شما با رواج دادن گناه در جامعه ،نمیذارید ما مردم خودمون رو درست کنیم که!

ممکنه به گناه مبتال بشیم.
11

ما باید نگاهمون رو کنترل کنیم؛ مردها
نگاه نکنند .تونگاه نکن!

نگاه اول اگر بدون قصد باشد ،اشکال ندارد .تذکر مالزم گناه نیست .ما که هنگام تذکر به صورت نامحرم خیره نمیشیم! سرمون
پایینه ،میگیم و رد میشیم .ضمنا ما (برادران) هیچ وقت دنبال بدحجاب نمیگردیم .اگه نگاهمون افتاد ،تذکر میدیم.
بله .ولی بقیه چی؟ من نگاه نمیکنم .بقیه هم نگاه نمیکنند؟ حتی اگر هیچکس هم نگاه نکنه ،بدحجابی شما به تنهایی گناهه * .توی
خیابون یه کسی دستش رو گذاشته روی بوق ماشین! ول نمیکنه! همه باید گوشاشون رو بگیرن؟؟! یا اون باید دستش رو از بوق

برداره؟ کسی کنار شما سیگار میکشه .همه باید دماغشون رو بگیرن و نفس نکشن و برن اون طرف؟؟؟! یا اون باید سیگار نکشه و
بره اون طرف؟
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باید کار فرهنگی کرد! باید فرهنگسازی

*در آیه  114سوره مبارکه آل عمران ،یدعون الی الخیر کارفرهنگی است .اما بالفاصله میفرماید :یامرون بالمعروف وینهون عن

کرد!

المنکر! *کارفرهنگی خوب است و الزم است .منبر و نشریه و فیلم و سایت و همایش و سایر مصادیق کارفرهنگی .اما اینها انجام
نشده؟! آنچه انجام نشده ،بخش دوم است* .امر به معروف ونهی از منکر! * کارفرهنگی و امربه معروف ،دوبال هستند برای پرنده.
*خیلی ها دارند کار فرهنگی میکنند؛ شاید چندهزار نفر .ولی چندنفر دارند امر به معروف میکنند؟ امر به معروفی که واجب
شرعی هم هست! *کارفرهنگی وسیله پیشگیری از وقوع گناه است .اما گناه که ایجاد شد ،دیده شد ،بالفاصله باید امر به معروف
ونهی از منکر کرد* .کارفرهنگی واکسن است .امربه معروف دارو است .به بیمار که واکسن نمیدهند! دارو میدهند * .تازه با
وجود این همه کار فرهنگی در نظام اسالمی ،برخی مردم ،خود را در معرض کارفرهنگی قرار نمیدهند .پای منبر نمیروند .شبکه
قرآن را نمی بینند .کتاب و مقاله و شعر مذهبی نمیخوانند(.واکسن نمیزنند) دائم دنبال ماهواره های نجس هستند .خب حاال این
بیمار می شود .عالجش چیست؟ کارفرهنگی؟؟ هرچقدرهم کار فرهنگی کنی ،این خودش را در معرض کارفرهنگی قرار
نمیدهد .راه عالج ،دستور خداست .امر به معروف و نهی از منکر .هرکس هرجا این را درحال گناه دید ،بهش بگوید که این کار
غلط است و گناه است.
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نباید مزاحم مردم شد

14

آزادیه؛ هرکس باید آزاد باشه.

15

اینا میدونن کارشون گناهه؛ جاهل نیستن

* خیرخواهی مزاحمته؟ * ما هم میخوایم جلوی کسانی رو بگیریم که با گناهشون مزاحم مردم میشن.
با تذکر جلوشون رو میگیریم که دیگه جامعه رو آلوده نکنند و مزاحم آزادی معنوی مردم نشن.
آزادی تا چه حد؟ تا کجا؟ بزنه توی گوش شما ،بگه آزادیه؟؟؟ آزادی تا جایی معنا داره که به آزادی دیگران تجاوز نکنه .تازه
این تعریف آزادی در لیبرالیسمه؛ در اسالم از این هم دقیق تر تعریف شده .خانم بدحجاب یا آقای شارب خمر ،داره به آزادی
دیگران تجاوز میکنه.
درخیابان چهره آرایش مکن /از جوانان سلب آسایش مکن!
* قایق رو داره سوراخ میکنه .جلویش را نگیریم به بهانه اینکه آزاده؟ همه جامعه با هم غرق میشن!
*اگر اون آزاده که هرگناهی میخواد بکنه؛ منم آزادم که یک کلمه تذکر بدم .فقط اون آزاده؟؟! اگر آزادیه ،منم آزادم که بگم.
* د! همین دیگه! امر به معروف هم بهترین استفاده اش همین جاست .کسانی که میدونن کارشون گناهه و بازهم انجام میدن .اینا

که! چرا بهشون تذکر بدیم؟

رو باید با امر به معروف و نهی از منکر ،کمکشون کرد و جلوشون رو گرفت * .اصالً تذکّر یعنی یادآوری .یعنی خودش میدونه.
ما فقط یادش می اندازیم .تذکر میدیم.
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ما چی کاره ایم؟! ما که کارت و مجوّز
نداریم!

* ما مسلمانیم .مگه برای نماز خوندن کسی به شما باید کارت و مجوّز بده؟؟! اطاعت خدا و انجام واجب خدا ،کارت و مجوّز
میخواد؟؟؟!

 17به کسی مربوط نیست .به خودش مربوطه * .به خدا که مربوطه! * اگه گناه در خفا بود؛ شاید به خودش فقط ضرر میزد .اما این گناه علنی داره انجام میشه (حتی در جمع
دونفر) پس این فقط به گناهکار آسیب نمیزنه؛ جامعه رو آلوده میکنه .پس به همه مربوطه * .وقتی خداوند واجب کرده ،یعنی به
همه مربوطه ،خیلی هم مربوطه!
 18اینقدر گرفتاری های دیگه دارم که به امر * همه گرفتاری ها از بی اخالقی و بی ایمانی مردم جامعه است .یعنی بیماری ضعف ایمان .درمانش در قرآن بیان شده :امر به
به معروف نمیرسم!
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معروف و نهی از منکر .وقتی بشه یک فرهنگ عمومی ،همه گرفتاری ها آسون حل میشه.

ما که زورمون نمیرسه جامعه رو درست

* هدف ما از امربه معروف و نهی از منکر درست کردن جامعه نیست که! ما وظیفه شرعی و واجبمون رو انجام میدیم * .چون

کنیم! گناه خیلی زیاد شده.

زورمون نمیرسه ولش کنیم؟ چون رفته کما ،دستگاههاش بیمارستانی رو قطع کنیم بمیره؟ چون گوشش کر شده ،بزنیم چشمش
رو هم کور کنیم؟ باید امر به معروف کرد که الاقل وضع از این بدتر نشه.
* مرحوم آیت اهلل حق شناس(ره)(( :شما امر به معروف و نهی از منکر بکنید؛ خدا خودش جامعه را درست خواهد کرد )).یعنی
خدا فقط میخواد ببینه که ما داریم تالشمون رو میکنیم .خودش کمک میکنه.
* در روایت داریم :اگر خداوند یک نفر را به دست ما هدایت کند ،از تمام دنیا و هر آنچه در آن است برای ما بهتر است.
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مملکت صاحب داره

* بله صاحب مملکت دستور داده که این واجب (امر به معروف و نهی از منر) وظیفه همه است و باید انجام بشه.

 21دوست داره این کارو بکنه؛ دلش میخواد * خدا دوست نداره * .خیلی چیزا هست که آدم دوست داره ولی براش بده .عسی أن تحبِوا شیئاً و هو شرًّ لکم * .من میزنم توی
اینطوری باشه؛ شوهرش (یا باباش) هم

گوش شما؛ بابام هم راضیه!! به باباش یا شوهرش چه ربطی داره؟ حکم خدا رو زیر پا گذاشته .مگه باباش میبردش بهشت و

راضیه؛ میگه من شوهرشم به شما چه؟

جهنم؟؟ اون بابا رو هم باید امر به معروف کرد تازه!
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گناه ،یک مسأله شخصیه.

23

قلبت پاک باشه.

* تا وقتی شخصیه که به تنهایی و در خلوت انجام بشه (تازه بعضی گناها تنها هم انجام بشه ،به جامعه ضرر میزنه) ولی وقتی گناه
ظاهر بشه در جامعه ،برای همه ضررداره .شخصی نیست.
* از کوزه همان برون تراود که در اوست * .پاک یعنی چی؟؟ کسی که داره جوانان و جامعه رو به فساد میکشه ،قلبش پاکه؟؟؟!

* این گناه ،پاکی دلت رو خراب میکنه.
24

خیلی ها از اینا بدترن! گناهای بزرگتر از
این هم هست.

25

تعصّب نداشته باش.

* کسی که سرما میخوره ،نباید درمان کنه؟ چون سرطان هم هست؟! * همین گناه های کوچیک هم اگه مهار نشه ،تبدیل میشه به
گناه های بزگ * .گناهکارهای بزرگ را هم ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم .هم به اونا تذکر میدیم هم به اینا.
* چرا نسبت به حرف خدا تعصّب نداشته باشم؟ گناه  ،جامعه رو آلوده میکنه .فاسد میکنه .خانواده های ما میخوان توی این جامعه
زندگی کنند .به پاکی و آلودگی جامعه تعصّب نداشته باشم؟

 26بذار خوش باشن بابا .بذار جوانی کنند .ما * به این لذتهای کوچولو میگن خوشی؟ اینها اگه بدونن چه لذتهای واالیی در عالَم هست! منم میخوام اینا رو به خوشی برسونم؛
باید مهربون باشیم.

لذتهای واقعی و بزرگ * .جوونی کنند؟ کی گفته جوانی کردن یعنی گناه کردن؟! مهربانی اینه که دست آدما رو بگیریم تا زمین
نخورن.
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ما خودمون هنوز خیلی ایراد داریم.
خودمون گناهکاریم

* هم زمان که خودمون رو باید درست کنیم ،باید در راستای اصالح جمعه هم کار کنیم .این دو ،الزم و ملزوم یکدیگر هستند* .
پیامبر(ص) فرمودند :امر کنید به معروف حتی اگر خودتان در همان معروف می لنگید؛ و نهی کنید از منکر حتی اگر خودتان
مبتالی به آن هستید .امام راحل(ره) فرمودند :در امربه معروف نه عدل شرط است نه عمل.
البته اگر خودمان هم عامل باشیم ،اثر تذکرمان بیشتر میشود .این یک بحث اخالقی است .اما فقه اسالم میگوید واجب است بگویی
حتی اگر خودت عامل نیستی .یعنی نباید مشروط و متوقّف کرد به عاملیّت.

28

باید از خانواده شروع کرد

29

امام زمان میاد؛ درست میشه.

31

خجالت می کشیم؛ حیا میکنیم .رومون

* اولویت خاواده به این معناست که به آنها بیشتر دقت و نظارت کنیم .نه اینکه اگر بیرون از خانه گناهی دیدیم ،تذکر ندهیم! همه
جا باید تذکر داد و نظارت کرد؛ در خانواده با دقت و مالطفت بیشتر.
* مهمان که دعوت میکنید ،شستن ظرفها و جارو کردن خانه را میگذارید مهمان بیاید انجام دهد؟؟! باید امام زمان (عج) ببینند که
ما ولی خدا را تنها نمیگذاریم و سهم خودمان را در اصالح جامعه انجام میدهیم .اگر مردم همچنان بی تفاوت بمانند ،ظهور هم به
تاخیر خواهد افتاد .یکی از راههای تعجیل ظهور همین است که مردم سهم خودشان را برای اصالح جامعه انجام بدن.

نمیشه .رودربایستی داریم.
31

پلیس و دادگاه از ما حمایت نمیکنه

* حیا خوبه اما این حیا نیست .کسی که داره خودش و جامعه رو آلوده میکنه ،نباید در مقابلش خجالت کشید! رودربایستی نداره!
اون داره غرق میشه؛ داره عده ای را هم باخودش غرق میکنه! باید نجاتش داد.
* خب نکنه! البته قوانینی برای حمایت وجود داره .اما جزء شرایط وجوب امر به معروف که حمایت پلیس نیست .پلیس هم مثل
بقیه انسان هاست و ممکنه اشتباهاً از طرف مقابل دفاع کنه .از امام حسین(ع) کی دفاع میکرد؟ با این بهانه ها واجب  ،ساقط نمیشه.

* انّ ا ...یدافع عن الذین آمنوا
 32بابام راضی نیست تذکر بدم؛ شوهرم اجازه * واجب یعنی چی؟! رضایت پدر و همسر را باید جلب کرد امّا اگر بگوید نماز نخوان یا فالن واجب را انجام نده ،شما باید چه
امر به معروف نمیده.

کنی؟؟ امر به معروف و نهی از منکر واجب شرعی است .واجب خداست.
* شأن ما نزد خدا نیاد پایین * .کالس امام حسین(ع) اومد پایین؟ اتّفاقاً امر به معروف ،بخاطر استقالل فکری که ازشما در چشم

33

شأن ما میاد پایین .کالسمون میاد پایین.

34

چرا علما انجام نمیدن؟ دیگران شروع

خیلی از علما انجام میدن .هرجا گناهی رو می بینن تذکر میدن .خیلی هاشون هم شاید نمیگن .اصالً برای همینه که مقام معظم

کنند ،بعد من میگم.

رهبری درباره امر به معروف می فرمایند ((واجب فراموش شده)) .حتی برخی از علمای ما هم فراموش کردند این واجب رو.

مخاطب ایجاد میکنه ،عزّت شما رو می بره باال.

حداقل در مرحله عمل انجام نمیدن .حاال اگه یه روز عده ای از علما نماز نخوانند ،شما نماز نمیخوانی؟ *دیگران شروع کنند؟
شما هم جزء همین دیگران هستی.
پیامبر(ص) فرمودند وقتی امّت من امر به معروف و نهی از منکر را به دوش یکدیگر بیاندازند ،باید منتظر عذاب خدا باشند! شما
واجبت رو انجام بده؛ بقیه رو هم تشویق کن به انجام.
35

امر به معروف شرایط داره؛ ما االن
شرایطش رو نداریم.

شرایطش چیه؟  -1علم به معروف و منکر :شما علم به احکام دفن میّت و تقسیم ارث نداری .قبول .علم به وجوب حجاب یا
حرمت دروغ هم نداری؟؟! چرا به بدحجاب و دروغگو تذکر نمیدی؟؟!
-2اصرار گناهکار بر انجام گناه .یعنی وقتی اصالح شد ،نمازخون شد ،باحجاب شد ،دیگه بهش تذکر نده.
-3عدم مفسده اهمّ  :فحش و کتک و  ...مفسده نیستا ! یعنی هست .ولی اهمّ نیست .یعنی مفسده سکوت ،بیشتره .امام حسین(ع) رو
ببین در کربال! مفسده نداشت؟ کتک نزدن؟ اسیر نبردن؟ اهانت نکردن؟ باید سنجید .در اکثر موارد (تقریباً همه جا) ،مفسده
سکوت  ،بیشتره .پس باید تذکر داد.
-4احتمال اثر ؛ بحثش در مورد  4مطرح شد .بخون.

36

من نمیتونم عصبانیتم رو کنترل کنم؛
طرف جواب بده ،می زنمش!

* یکی از برکات امربه معروف ،خودسازیه .سعی کن کظم غیظ کنی و به خودت مسلّط بشی * .من چون وضو بلد نیستم ،نماز
نمیخونم!!! این حرفه؟؟! نه خداوکیلی این حرفه آخه؟! * تحصیل مقدّمات واجب ،واجب است.

 37ما کارمون فرهنگی و قرآنیه .واسه همین * ،شما دارید به یک معروفی امر میکنید و اون رو ترویج میکنید .درسته .قبول باشه .اصال شما استاد قرآنی .اِندِ کار فرهنگی هستی
اصالً کاری که ما داریم میکنیم خودش یه شما .وقتی یه بدحجاب یا دروغگو یا رشوه دهنده یا  ...می بینی باید تذکر بدی .واجبه.

جور امر به معروفه!
 38شما جو گیر هستید .داغید .جوان هستید و * امر به معروف و نهی از منکر ،دستور خدا و دستور و سیره رسول خدا(ص) و ائمه(ع) هست .خوبی شما؟
کله تان باد داره.
39

اگه بخوایم امر به معروف کنیم ،باید

* به همه نه! فقط به گناهکارا .زیادن؟ خب تذکر نده تا از این زیاد ترهم بشن! اونوقت نه فقط صبح تاشب؛ بلکه شب تا صبح هم

ازصبح تا شب به همه تذکر بدیم که!

باید راه بیفتی تذکر بدی .داره دیر میشه برادر من! گناه داره زیاد میشه .تذکر را شروع کن.
زلزله یا بیماری مسری که شایع میشه و بحران میشه ،هرقدم می بینی یه مجروح افتاده .چون زیادن ولشون کنیم بمیرن؟؟ *
امیرالمومنین(ع) فرموندند :هرکس گناهکار رو ببینه و تذکر نده ،انگار مجروحی رو کنار جاده رها کرده تا از خونریزی بمیره!! *
نگران وقتت هستی؟ خدا جبران میکنه .امیرالمومنین(ع) فرمودند :امربه معروف و نهی از منکر ،مرگ کسی را نزدیک نمیکند و
روزی کسی را هم کم نمیکند *.نگران وقتت هستی؟ مقام معظم رهبری فرمودند که الزم نیست سخنرانی بکنیم برای گناهکارف
یک کلمه تذکر یدیم و میریم* .بعدشم خدا به وقتت برکت میده .سه روز باید دنبال یه کار اداری بری؛ خدا برات یه ساعته
ردیف میکنه .امتحان کن.

41

اینا دیگه گرفتار شدن بابا! کارشون از
نصیحت و تذکر گذشته.

41

اگر امربه معروف کنم ،اخراجم میکنند؛
حقوقم رو کم میکنند.

42

من تقیّه میکنم.

43

ممکنه با گفتن ما ،از دین زده بشه و دفع

* ما واجبمون رو انجام میدیم .نتیجه با خداست .و لـ ...عاقبه االمور * .ماهی رو هروقت از آب بگیریم ؛ تازه است * .جلوی ضرر
را هر وقت بگیری ،منفعته.
امیرالمومنین(ع) (نهج البالغه) :امر به معروف دو خلق خدا هستند که نه رزق کسی را کم میکنند و نه مرگ کسی را نزدیک می
کنند .در احادیث داریم :مبادا رزق مقسوم ،شما را از انجام واجب باز دارد.
* خوبی آقا؟؟ خانواده خوبن؟؟ میدونی تقیّه چیه ؟ مال کجاست؟ چه خبرا؟ بیشتر مطالعه بفرمایید لطفاًً.
* وقتی پزشک دندان شما رو میکشه و درد میگیره ،از دندانپزشکی زده میشید؟ دفع میشید؟ درمانه آقا! الزمه.

بشه.
 44این آدم گناهکار ،خیلی از کارهاش از من * ما از کارهای خوبش نهی نمیکنیم .قطعاً در خیلی موارد ممکنه که اون از ما بهتر باشه؛ امّا در این یک مورد (مثالً بدحجابی یا
بهتره.

دروغ یا )...داره گناه میکنه و باید بهش تذکر داد.

 45مگه گناه فقط بدحجابیه؟ این همه گناهان * کی گفت گناه فقط بدحجابیه؟! البته بدحجابی گناه بزرگیه و مقدمه بسیاری از گناهان کبیره است مثل نگاه حرام و زنا و لواط و
بزرگتر هست!

سقط جنین و خیانت و قتل و ...

46

ما قدرت نداریم.

47

صالح ممکلت خویش خسروان دانند.

48

خواهی نشوی رسوا ،همرنگ جماعت

* قدرت ،شرط نیست .هرچقدر قدرت داریم ،همون میزان باید جلوی گناه رو بگیریم.
* اوال صالح رو خدا میدونه که خالقه .ثانیا گناهکار داره به آزادی من هم تجاوز میکنه ،بدحجابی هم مثل سیگار ،جامعه رو
آلوده میکنه .همه گناه ها روی جامعه هم اثر میذارن.

شو!
49

من امر به معروف را بلد نیستیم

* یعنی اگه همه سیگار بکشن ،ماهم باید بکشیم؟ همه خودشون رو از پشت بام پرت کنند پایین؛ ما هم باید پرت کنیم آره؟ *
نهضت کربال میگوید :خواهی نشوی همرنگ ،رسوای جماعت شو .قرآن کریم میفرماید :اکثرهم الیتفکرون؛ اکثرهم ال یعقلون ...
* چون نماز رو بلد نیستم ،نمیخونم!! میشه؟ واجبه آقا! باید زود بری یادبگیری و شروع کنی به انجام دادن .رهبر انقالب :باید
بروید یاد بگیرید.

 51ما نباید فضولی کنیم ؛ نباید تجسس کنیم * .خیرخواهی فضولی نیست .ما تجسّس نمیکنیم .ولی وقتی گناه دیده شد ،امربه معروف و نهی از منکر ،واجب میشه.
51

امر به معروف توی قانون نیامده .یه کار
خالف قانونه.

* اصل هشتم قانون اساسی تاکید کرده که همه مردم باید امربه معروف و نهی از منکر کنند * .بند هفتم سند چشم انداز 1414هم
به این موضوع اظهار کرده.

 52برید جلوی اختالص و دزدی رو بگیرید! * بله اونها رو هم باید امربه معروف و نهی از منکر کرد .شما هم باید این کارو بکنید .هم باید به مردم تذکر داد هم به مسئولین.
صداوسیما رو درست کنید
53

ما دائم مشغول قرآن و دعا و هیأت و

هردوباهم.
اینها همه مستحب است .امر به معروف و نهی از منکر واجب است .تا واجب روی زمین است ،سراغ مستحب نروید!

زیارت و(اعمال خیر)  ...هستیم
اثر ،همیشه لحظه ای نیست .خیلی وقت ها هست که اثر در آینده رخ میده و ما نمی بینیم .کمترین اثر امربه معروف ونهی ازمنکر

54

ما گفتیم و اثرش را ندیدیم

55

امروز گفتیم؛ فردا چی؟

* امروز دستمون رو بشوریم ممکنه فردا هم دستمون کثیف بشه؛ پس نشوریم؟؟

56

این واجب  ،کفایی است

* البته برخی علما معتقدند که واجب عینی است .ولی به فرض کفای بودن ،از  81میلیون ایرانی ،چند میلیونشون امربه معروف

این است که گناه در ذهن گناهکار همچنان زشت می ماند.

میکنند که از شما ساقط بشه و کفایت کنه؟؟؟!
 57دین که زوری نمیشه! خدا فرموده ال اکراه همان خدا که این را فرموده ،خودش هم در قرآن امربه معروف را فرموده .آن را دیدی؟ این را ندیدی؟ ضمناً این شبهه تازه ای
فی الدین

نیست .هزارساله این شبهه هست .جوابش را هم خیلی ها داده اند؛ شما هنوز جواب این شبهه ساده را نمی دانید؟ این آیه ادامه
نداره؟ قدتبیّن الرشد من الغی .یعنی باور دین استداللی است .به زور نمیشود بگویی خداهست .استدالل منطقی و عقلی می آوری

و او هم می پذیرد .حاال تا ماشین سوار نشدی کسی جریمه ات نمیکنه .وقتی پشت فرمان نشستی ،باید رعایت کنی .بعدشم آدم هر
شبهه ای که ماهواره ها یادش میدن که نباید قرقره کنه!
58

من جهنّم خودم رو میرم ؛ تو هم بهشت
خودت رو برو.

من به بهشت و جهنم شما کار ندارم که؛ من دارم درباره االن صحبت مبکنم؛ االن نباید این گناه رو انجام بدی؛ من درباره آینده
ات حرفی نزدم که!

 59این ها جاهل اند .نادان اند .نمیدانند .الزم اوالً با این حجم کارهای فرهنگی و تبلیغات دینی ،آنهایی که جاهل باشند ،مقصّر هستند و کم .لکن با فرض جاهل بودن ،وظیفه ما
نیست امر به معروفشان کنیم.
61

معروف یعنی آنچه که عرف است!

61

پدر و مادر را نباید رنجاند؛ پس آنها را
نباید امر به معروف کرد؟

62

قرآن فرموده :لکم دینکم و لی دین

63

حریم خصوصیشه .ما چی کار به حریم
خصوصی مردم داریم؟

آگاه کردن آنهاست .میگوییم تا آگاه شود.
*نخیر! معروف یعنی آنچه که اسالم آن را به رسمیت می شناسد .المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه.
*نباید رنجاند اما باید در رفتن راه خدا به آنها کمک کرد .آنها را هم باید امر به معروف و نهی از منکر کرد؛ البته احترام و ادب
باید بسیار رعایت شود.
*آیه اولش را ندیدی؟ می فرماید قل یا ایها الکافرون! ما داریم به مومنان نصیحت میکنیم .رحماء بینهم.
* هرجا که بشود آن جا را عموم نگاه کنند ،حریم عموم است .لذا امثال پشت بام و بالکن منازل و داخل خودرو ،حریم خصوصی
نیست .بلکه عمومی است.

 64چرا حاال بعد از سی سال یاد امربه معروف * اوال پیش از انقالب و اوایل انقالب تاکنون تالیفات و کارهای بسیاری در این حوزه انجام شده.
افتادید؟

امام راحل(ره) و رهبر انقالب(مدظله) هم بیشترین اهتمام و سخنرانی های بسیاری در این باره دارند.
ستاد های احیا هم که فعال هستند .اون کسی که مقصره و کم کاری کرده ،مردم هستند.
حاال هم ماهی رو هروقت از آب بگیری ،تازه است .بجمب تا دیرتر نشده!

 65بخوام امر به معروف کنم ،ریا میشه؛ میشه آقا جان! همان خدایی که میگه ریا نکن؛ همان خدا امر کرده و دستور داده و واجب کرده که شما امر به معروف کنی و نهی از
جانماز آب کشیدن
66

شماها برای چشم چرانی میرید امر به
معروف می کنید!

منکر.
خوبی آقا؟ چه خبر؟ این چندتاست؟ بیداری؟! آخه پروفسور! کسی که بخواد چشم چرونی کنه ،خب میره چشم چرونی کنه
میکنه دیگه! چه نیازی هست که پشت امر به معروف قایم بشه؟؟ شبهه قحط بود؟
علی تقوی

