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 مقدمه

م « عالَ ب الْ ر ه لَّ لمد لّى اللّه علىیاَلح نَ و ص یدنا و نبی سو اهل ب دعصومینا محم ه الم علىیت عنَۀُ اللَّه هم  ن و لَ اَعدائ 
ع جم  »نیاَ

 به ند هر روزک ال مىیه خک بر خالف گمان انسان  :ه کم یفهم ه والعصر مىک نگاه گذرا به سوره مباریک  با 
پدر «قت یها در حق شود؛ پدر بزرگ استه مىکه او یگذرد از سرما ه مىکشود، هر روز  عمرش افزوده مى

ه کبه زمان سوگند . باشند ها را دارا مى هین سرمایشتریش دارند، بیه عمرى در پکهستند و نوزادها » کوچک
نَّ اْال(خ هر لحظه در حال آب شدن است یانسان همچون  رِ ا صع الْ فىو رٍ نْسانَ لَ پس در برابر به هدر رفتن )  خُس

آنچه بهتر از عمر ماست، . ستیمال و مقام و مدال بهتر از عمر ن. میزى بهتر از عمر به دست آورید چیعمر با
ذ(مان و عمل صالح است یا لواالْصالحاتیاّالالْ م نوا و عند، ارزشى کدا نی اگر توسعه پیکار نکمان و یا). نَ ام

الْحقِّ(م ینکمان و عمل صالح سفارش و دعوت یز به ایگران را نید دین، بایبنابرا. اهد داشتنخو ا بِ و واص ؛ )و تَ
م ینکر و معروف دعوت یم مردم را به خیعنى اگر بخواهیالتى در بر خواهد داشت؛ کن راه، مشیمودن ایالبته پ

د؛ ولى به هر حال یش آیه برخوردهاى ناگوارى پکد م، احتمال داریه دارند، باز دارکو از مفاسد و انحرافاتى 
رِ(م ییماین راه را بپیار اکد با پشتیبا بالص ا بِ و واص  ).و تَ

ره یزى ذخیشود، اگر چ استه مىکه از عمرمان کده شده است و هر روز یه هستى براى ما آفرکنیوتاه سخن اک 
گران به حق و یردن دکمان و عمل صالح و سفارش ی اها رهین ذخیبهتر. مین بازار هستى باخته ایم، در اینکن

ر حق، حرف حق، قانون حق، رهبر حق، که شامل فکسفارش به حق، همان امر بمعروف است . صبر است
 .مینکرى یرها جلوگکم و از مفاسد و منیها را گسترش ده د هر روز معروفیعنى بایشود؛  ومت حق مىکح

طاغوت و سلطه (ر کن منیو خون شهدا، بزرگتر) هیرضوان اهللا تعالى عل(نى ی در زمان ما، با رهبرى امام خم
از ین بنا و ساختمان نی ولى ا .بر پا شد) استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى(ن معروف یمحو و بزرگتر) ایکآمر

 .زدیر گرى فرو مىیى پس از دیکشى نشود، آجرها و سنگهاى آن کوارى بندیاگر د. به حفاظت دارد

د از آن یه باکم ین ما هستیاند و ا ز، نظامى ساخته و به دست ما سپردهینى و شهداى عزیال امام خم به هر ح
ن، هر روز معروفى را یهمچن. مینکان یم و آن را بیاد بزنیم، فریدیم؛ هر جا فسادى دینکبخوبى پاسدارى 

 .میگسترش ده

لمات را کن یه اکامروز . افته استیگسترش ه بحمد اهللا در جامعه ما کى نماز است یها برپا ى از معروفیک 
ن ورزشى، پادگانها، ادارات و یادیز آموزشى، مکها هزار نماز جماعت به طور آزاد در مرا سم، دهینو مى
 .شود ارخانجات بر پا مىک

م آن رو ین نسل به آموزش و حفظ و مفاهیه صدها هزار نفر از اکگر، توجه به قرآن است ی معروف د
شدن در مسابقات علمى و از همه  ارات، اختراعات، برندهکشرفتهاى علمى، ابتیگر، پی معروف د .اند آورده
ها و دانشگاهها  تابخانهکها و توسعه  ردن توطئهکروزى رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و خنثى یتر پ مهم



نها، مفاسد یر همه اناکاما در . است... ش خدمات بهداشتى و علمى، رفاهى ویم شدن بى سوادى و افزاکو 
 .ردکرى کد براى محو آنها فیه باکز وجود دارد یفراوانى ن

  اى امر به معروفی ستاد اح

تاب کونها جلد یلیم میل ستاد اقامه نماز را به ما داد و توانستکیق تشیه خداوند توفکنون کد، ایرم رسک به ف
م تا ینکدا یم، دوستانى را پی را گسترش دهم و فرهنگ نمازینکع یر و توزیثکه، تینماز در سطوح مختلف ته

 .میارى فرهنگى انجام دهکز یات و امر به معروف نکبراى ز

دا یاى زدم و همراهانى پ  رفتم و ناله-ت اهللا بهشتى و قدوسى ید آیه از شاگردان شهک -  به جمع فضالى قم 
از خداوند هم . میردکار را شروع کم و یل دادکیاى امر به معروف را تشیت اهللا جنتى ستاد احیبا آ. ردمک

ار فرهنگى و کارى را به عهده گرفت و سهم من هم ک از دوستان یکن ستاد، هر یدر ا. میق خواستیتوف
ه کى از قرآن است یل پانزده جلسه درسهایمکتاب تکن یا. سمینه بنوین زمیتابى در اکالزم دانستم . غى شدیتبل

 آن، به كت موضوع و آثار شوم تریتاب، عالوه بر اهمکن یدر ا. ام شتهرامون امر به معروف دایون پیزیدر تلو
ومتى و روانى کات، به مسائل اجتماعى و حیات و روایز عالوه بر آیف آمران به معروف و نیوه ها و وظایش
 .شود اشاراتى شده است ضه مىین فریه مربوط به اک

شناسند؛  ستگاهى را مؤمنان واقعى آن نظام بهتر مىر هاى هر گروه و دکه، معروف و منکنیته قابل توجه اک ن
ران مؤمن خود کاگر او با همف. شناسد ر پادگان را مىکس معروف و منک ارتش، بهتر از هر یکعنى فرمانده ی

تواند پادگان  ل دهد، با امدادهاى الهى مىکیرات تشکرى از منیجلساتى در جهت گسترش معروف و جلوگ
رمردان روستاها، یها، پ ارخانهکران ین بازار، مدین معتمدیهمچن. ندکل یم تبدار سالیط بسی محیکرا به 

ه هستند، به کاى   در هر رتبهیکن نظام، هر یها، معلمان دلسوز و مسئول د دانشگاهیار، اساتکقهرمانان ورزش
رش تواند معروف را گست س مىکش از هریات، بیق از جزئیت و تخصص و سابقه و شناخت عمیخاطر محبوب

اى  ژهیانات وکه از امکسانى گذاشته، کشتر به دوش یر را بکدهند لذا قرآن، امر به معروف و نهى از من
 )1.(شترى دارندین افراد حرف شنوى بیرا مردم از ایبرخودارند؛ ز

م هست، از خداوند یها ضه الهى خواهانم و اگر لغزشى در نوشتهین فریق همه را در انجام ای از خداوند توف
 .نمکر مى کدهند، تش ارى مىیه به من کخواهم و از بزرگانى  ز عذر مىیعز
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 .ها و گناهانِ مسرى است بیى در برابر عنه روحیر، نوعى قرنطکامر به معروف و نهى از من * 

الت اشخاص در یردن تماکعنى محدود یر، نوعى انضباط اجتماعى است؛ کامر به معروف و نهى از من * 
 .نترل افراد الابالى استکبرابر مصالح جامعه ؛ در واقع نوعى 

ان یا در میآ: دیار پرسکناهحضرت لوط در برابر گروه گ. ر، نشانه رشد استکامر به معروف و نهى از من * 
 )2(ار شما شود؟کن ید هست تا مانع ای نفر رشیکشما 



 .ندکتواند با دشمنان خارجى مقابله  شود و مى ر، مسائل داخلى جامعه حل مىکبا امر به معروف و نهى از من * 

، آن را )رک قلبى از منعنى تنفری(ل ارتباط قلبى انسان با آن یه علما به دلکن بس یت امر به معروف همی در اهم
ن یف فروع دیى از واجبات است، آن را در ردیکه کنیل برخوردهاى عملى، و این؛ و به دلیدر اصول د

مر که کاد است یر آنقدر زکات امر به معروف و نهى از منیات و روایآ: دیفرما د ثانى مىیشه. رده اندکمطرح 
 )3.(ندکش را مى

رات را انجام کن منیند و بزرگترک اى را بمباران مى ه منطقهکقلدرى ا ی ابر قدرت یکن امروز اگر ی هم
ن یوت جوامع بکس. ت نمى زندین جنایند، هرگز دست به ایشورها ببکاد همه یدهد، خود را در برابر فر مى

بران جهانى در که مستکالمللى و ترس سردمداران و بى تفاوتى و بى خبرى توده هاى مردم سبب شده است 
 .نندکچ احساس خطرى نیرات خود هکن منیزرگتربرابر ب

از به نظارت و بازرسى یاز به بازرسى و نظارت مهندسان متخصص دارد، جامعه بشرى هم نیاى ن ارخانهک اگر 
 .دانشمندان اسالم شناس دارد

ه کن دوست آن است یه هنگام خالف، مانع تو شود و بدترکن دوست آن است یبهتر: م یخوان ث مىی در حد
ب هاى مرا به من یه عکسى است کن دوست من یبهتر: دیفرما ه السالم مىیامام صادق عل. ر ندهدکه تو تذب

 .ندکه یهد

 .ردیگ عنى از خودش حساب پس مىی» ارهاى خود استکشه مراقب یمؤمن هم«: میخوان ات مىی در روا

اسى و ی و در رأس، نظامى سم و مردم از برون مراقب ما باشندیاگر ما از درون مراقب خود باش!  آرى 
م خَک: دیفرما ه قرآن مىکچنان . م بودین امت خواهیها باشد، بهتریها و مانع بدیومتى مشوق خوبکح ۀٍ ینْتُ رَ اُم

من ن عن الْ و و تَنْه عروف م رُونَ بِالْ أم لنّاسِ تَ ت ل ج خرِ ونَ بِاللّهکاُ  )4(رِ تُؤمنُ

ر و حتى جهاد در راه خدا، نسبت به امر به معروف مثل رطوبت یاى خارهکتمام : میخوان  در نهج البالغه مى
  )5.(ایدهان است نسبت به آب در

  
 زى و عقلىیشه هاى فطرى و غریر

ن، یاند بنابرا ردهکى نهى یارهاکى واداشته و از یارهاکخ، فرزندان خود را به یتمام پدران و مادران در طول تار
ا نژاد و منطقه یان و کشه در درون هر انسانى دارد و مربوط به زمان و می رق و هشدار،یمسأله امر و نهى و تشو

 .ر باشد، نشانه از فطرى بودن آن داردین گونه فراگیاى ا هر مسأله.خاصى نمى شود

 وانات در برابر خطرهایس العمل حکع

: میخوان  در قرآن مى.ستیاد در برابر خطرها و انحرافها، مخصوص انسانها نیا فریمسأله هشدار و اخطار و 
به : ر مورچگان گفتیاد زد و به سایتند، فرکرش در حرکمان با لشید حضرت سلیاى د ه مورچهکن یهم
 )6.(دیمال آنان نشوید تا پایهاى خود برو النه



د یه مردم خورشکافت یشور سبا متوجه انحراف مردم شد و درکه هدهد در پرواز خود از فضاى کن یو هم
 )7.(ردکت یاکن انحراف شیمان آمد و با ناله خود، از ایرت سلپرستند، نزد حض

شه یه رکاى فطرى براى انسانهاست، بل گران، نه تنها مسألهیاد در برابر انحراف و دلسوزى براى دین، فریبنابرا
وان پست تر است، سخن گزافى نباشد، یه انسانِ بى تفاوت از حکوانات دارد؛ لذا اگر گفته شود یزى در حیغر

فه علما و دولتمردان یه وظکست؛ بلیسان نیکر کت همه مردم نسبت به امر به معروف و نهى از منیالبته مسؤول
 )8.(شتر استیگران بیاز د

 شه عقلىیر

ه نگرانم اگر کن مسأله بقدرى روشن است یا.  ضرورت عقلى استیکر کامر به معروف و نهى از من
 .اهدکت آن بی، از شفافدیحى داده شود، همچون ابرى جلوى خورشیتوض

 ند؟کوم نکده و آن را محیوت در مقابل خطر و انحراف راپسندکه سکدام عاقل است ک

 رى از مفاسد را الزم نداند؟یر و جلوگیار خکق به یى، دلسوزى، تشویه راهنماکدام عقل است ک

ات امر به معروف و یاات و رویه تمام آکتوان گفت  ن اسالم مطابق با عقل و فطرت است، مىیه دکاز آنجا 
  .ندک ن قضاوت روشن عقل ارشاد مىیر، ما را به همکنهى از من

  
 امر به معروف در قرآن

عنوان مثال در ه  ب .ت اسالم بوده استیه مورد عناک مسأله امر به معروف از همان روزهاى اول بعثت در م
ه نازل شده است، در کدر اوائل بعثت در مگر بود و یدیکى از یه شعار مسلمانان به هنگام جداکسوره والعصر 

، اشاره به امر به معروف مى: جمله  رِ بالص ا بِ و واص حقِّ و تَ الْ ا بِ و واص  .ندک تَ

 ایفه انبین وظیاول

ان هر امتى، یما در م«: دیفرما داند و مى ر مىکا را امر به معروف و نهى از منیفه همه انبین وظی قرآن، اول
ن یتر ه بزرگکتاپرستى یکى امر به یک: ز بود یفه آنان دو چین وظیه مهمترکم یردکث امبرى را مبعویپ

دوااللَّه(هاست  معروف بنِ اع وا (رهاست کن منیه بزرگ ترک، و دوم نهى از اطاعت طاغوتها )اَ بتَنج ا
اغوت ن یل آمده، اولیات و انجه نام و نشانش در تورکامبر اسالم یپ«: میخوان ز مىیدر سوره اعراف ن) 9(»).الطَّ

  )10.(ر استکاش امر به معروف و نهى از من فهیوظ
  

 ن امتینشانه بهتر

ه امر به کد؛ به شرط آنیا ه بر مردم ظاهر شدهکد ین امتى هستیشما بهتر«د، یفرما قرآن خطاب به مسلمانان مى
 )11(».دینکر کمعروف و نهى از من



رده، کهوده انتقاد یهاى نامشروع و توقعات ب فیر تعصبات نابجا و تحرتاب به خاطکه بارها از اهل کقرآن با آن
رده کش یر ستاکات الهى و امر به معروف و نهى از منیمان و تالوت آیاما از گروهى از آنان به خاطر ا

 )12.(است

 :دهد  ه خداوند انجام مىکارى است کامر به معروف 

 نَّ اللَّه سانِیاح لِ و ْالد رُ بِالع 13(أم( 

 :طان استیار شکر که امر به منکهمانا 

دیطانُ یالشَّ رُکع رَ و َأْم قْ فَ حشاءکم الْ فَ  )14(م بِالْ

گر حق یدیکمان نسبت به یتمام مردان و زنان با ا: دیفرما ه قرآن مىکفه عمومى است یامر به معروف وظ
ات کند و نماز به پا دارند و زر باز دارکنند و از منکگر را به معروف وادار یدیکه کت دارند یوال

 )15.(بپردازند

 :ته استکند، چند نک ه جلب توجه مىین آیآنچه در ا

عنى یت دارند؛ یگر مؤمنان حق والیه باشند، بر دکف، همه مردم از هر سن و صنف و نژادى یلکاز آغازِ ت) 1
ام دخالت بى جا، مزاحمت و ه خداوند قرار داده است و هرگز نکتى است یامر و نهى آنان بر اساس حق وال

 .ستیار روا نکن یفضولى بر ا

 .ر مردم وجود نداردین حق براى سایدهد و ا ن حق را مىیه به مسلمانان اکمان است یمقام ا) 2

ارها را از راه مثبت که کار رفته است تا به ما بفهماند کر به کشه امر به معروف، مقدم بر نهى از منیهم) 3
 .دیننده نباشکامعه، تنها انتقاد د و در جینکرى یگیپ

را اقامه نماز و اداى یات مطرح شده است، زکر قبل از نماز و زکه، امر به معروف و نهى از منین آیدر ا) 4
ه همان امر به معروف است؛ براى مثال، در مقدمه نماز وقتى با کغات دارد ی سلسله تبلیکاز به یات نکز

ى على الصلوة«: مییگو ن صدا مىین و رساتریبهتر ه بر نماز مقدم کالم خود امر به معروف است کن ی، ا»ح
 :دیفرما ه مىکداند؛ آنجا  ر مىکقرآن، خود اقامه نماز را نهى از من. شده است

من( فَحشاء و الْ نِ الْ لوةَ تَنْهى ع نَّ الص 16)(رِکا( 

ها و   است، سفارش به تمام معروفتها توجه داشت، اما آنچه مورد پسند اسالمید به اولویگرچه با) 5
 .رات استکرى از همه منیجلوگ

 :ه کم یرس گر، زمانى ما به جامعه دلخواه مىیبه عبارت د

 .نندکام یمرد و زن هر دو ق) 1

 .نندکت و محبت امر و نهى یبر اساس وال) 2

 .نندکها شروع یاز خوب) 3

 .نندکبه همه نقاط مثبت و منفى توجه ) 4



ضه بزرگ، گروه ین دو فریه براى اکشود  ات استفاده مىی مسلمانان بود؛ اما از برخى آفه عمومین وظیا
 .ز الزم استیاى ن ژهیو

 
  ژهیگروه و

 )17.(نندکر کر و امر به معروف و نهى از منید دعوت به خیان شما، گروهى بایاز م: دیفرما قرآن مى

انات وارد عمل شوند و کد با قدرت و امیبان دسته یا. فه عمومى جداستین گروه از حسابِ وظیحسابِ ا
فه یند، دو وظکت کر حری طرفه بر خالف مسیکابان ینى در خیرند؛ براى مثال، اگر ماشیرات را بگکجلوى من

اى  فهی وظیکفهمانند؛ و  ه تخلف او را با بوق و چراغ به او مىکفه عموم رانندگان است یى وظیکوجود دارد 
 .ندک مه مىیه او را جرکس دارد یهم پل

ا آمده ینار نام انبکن به معروف در یه در قرآن، نام آمرکن بس یر همکت امر به معروف و نهى از منیدر اهم
 )18.(استیفر قاتالن آنان همچون قتل انبکیاست و 

سانى کرى است، قرآن، رستگاران را تنها ینند رستگارى در انزوا و گوشه گک ال مىیه خکبر خالف بعضى 
 )19.(نندک ر و امر به معروف مىیگران را دعوت به خیه دکداند  مى

مان و برخاسته از یار براساس اکن یه اکرامت است کر رمز برترى و کالبته، زمانى امر به معروف و نهى از من
 )20.(زه الهى باشدیانگ

ن است و همه یرففه طیر وظکشتر است ولى امر به معروف و نهى از منیت علما و افراد با تقوا بیگرچه مسؤول
ن راه یو در ا) 22.(مینکر نهى کگر را از منیدیکو همه ) 21.(میگر را به حق و صبر سفارش دهیدیکد یبا

 .میالت باشکرش مشیآماده پذ

لت خاصى یرامت و فضکن مورد ین است، همچنین او در زمیده شده و جانشیه روح خدا در او دمکانسان با آن
نترل دارد و کاز به یبار طاغوتها بشدت نکطانى و استی و وسوسه هاى ششکز سریاست، اما به خاطر غرا

 :خداوند متعال انواع مهارها را براى او قرار داده است؛ از جمله 

لى زود خود را یاگر مهارِ عقل نباشد، انسان خ. نترل انسان استکله یلمه مقدس عقل به معناى عقال و وسک) 1
 .ندک نابود مى

 .ها باز داردیها سوق و از بدیاند انسان را به سوى خوبتو ز مىیفطرت ن) 2

 )23.(ن منظور مبعوث شده اندیز به همیا و فرستادگان خداوند نیانب) 3

 .له ارشاد مردم استین وسیز بهتریر نکامر به معروف و نهى از من) 4

ارد، آثار فتنه و فسادش ن مهارها را نداشته باشد و بر اساس هوسهاى درونى خود گام بردیراستى اگر انسان ا
 )24.(شود ده مىیشکتا به آسمانها 

 
  تیر در جاهلکنهى از من



ه تجاوز و که اجازه ندهند به مسافران مکمان بستند ی با هم پكت، گروهى از جوانان مشریدر زمان جاهل
ن یود، در اهنوز مبعوث نشده ب) ص(رم کامبر ایه پکدر آن روزها . نندکت یظلمى شود و از هر مظلومى حما

ز اگر براى دفاع از یاالن ن: رد و بعد از نبوت فرمودکت که شرکوبى جوانان مکابى و ظالم یت مظلوم کحر
 )25.(نمک ت مىکنند، شرکمظلوم دعوتم 

  
 د،نبوت و امامتیه حفظ توحیما

ه عذاب الهى را از انسان دور مىک«: فرمود) ص(رم کامبر ای پ اللَّ لمه کن یه اکه شرط آنند؛ بک لمه الاله االَّ
 ».ردیر و استخفاف قرار نگی مورد تحقكمبار

 »!رد؟ید مورد استخفاف قرار گیلمه توحکن است کچگونه مم«: دیز پرسیامبر عزی مردى از پ

د اهانت شده یر ندهد، به توحییند و او را تغکار را نهى نکسى گناهکرد و یاگر گناهان علنى انجام گ«:  فرمود
 )26.(است

 رکطه نبوت با امر به معروف و نهى از من  راب

ر کمردم را امر به معروف و نهى از من«: میخوان رم مىکامبر ایف پی در سوره اعراف، در شرح وظا
 )27(».ندک مى

م؛ یخوان رى از اطاعت طاغوت بدتر است؟ در قرآن مىکتاپرستى خداوند مهمتر و چه منیک چه معروفى از 
 )28(».به مردم، دعوت به بندگى خدا و دورى دادن آنان از طاغوت استامبران نسبت یفه تمام پیوظ

 رک  رابطه امامت با امر به معروف و نهى از من

د به حق عمل نمى شود و از باطل ینیا نمى بیآ: دیفرما ن مىیام خود را چنی، هدف از ق)ع(ن ی امام حس
. نمکر کبنا دارم امر به معروف و نهى از منمن : دیفرما گر مىیو در جاى د). 29(دیرى به عمل نمى آیجلوگ

  .نمکن جدم اصالح یخواهم در د مى
  

 رکان از منین به معروف و ناهیآمر

د تا بهشت از آنان یشان را خریخدا از مؤمنان، جانها و مالها«: م یخوان  مى112 و 111هاى  هی در سوره توبه آ
شته کشند و در راه خدا ک ، دشمنان خدا را مىجنگند ه در راه خدا مىکآنان رزمندگانى هستند . باشد
سى بهتر از خدا به عهد خود وفا کل و قرآن آمده است و چه یوعده بهشت به آنان در تورات و انج.شوند مى
 ».ندک مى

ه کد ین معامله بشارت دهی باشد و خود را به اكجان دادن و بهشت گرفتن براى شما مبار«: دیفرما  سپس مى
 ».استرستگارى بزرگى 



پرستند و  نند، هم خدا را مىک هاى خود توبه مى ف، هم از لغزشکن مؤمنان جان بر یا: دیفرما  در ادامه مى
نند و ک ر مىکه امر به معروف و نهى از منکن افرادند یا. وع و سجودندکنند، و هم اهل روزه و رک ش مىیستا

 ».دارند حدود الهى را پاس مى

آنها افرادى . شود ن به معروف بر همه ما روشن مىیما و صفات آمریه، سی آن دوی نگاه سطحى به ایک با 
. وع و سجودشان در شب همراه استک و توبه، و رکادشان در روز، با اشیفر. ف و شجاع هستندکجان بر

 .اران، همراه با حفاظت و پاسدارى خودشان از قانون الهى استکهشدار آنان به خالف

ه خود کسانى کن گروه از افراد است نه یرده، مخصوص اکش آنان وعده ی در ستاه خداکفوز بزرگى !  آرى 
شوند، ولى به بى  ه از چراغ قرمز رد مىکسانى کمانند . گذارند ر پا مىین را زیارند و مقررات و قوانکخالف 

  .دهند ر مىکحجاب تذ
  

 اتیامر به معروف در روا

 )30.(ن هستندیفه خدا در زمیآمران به معروف، خل: فرمود ) ص(رم کامبر ایپ

ن یمگر مؤمن بى د! ا رسول اهللایدند یپرس. ن استیخداوند، دشمن مؤمن بى د«: میخوان گر مىیث دی در حد
 )31.(ن استیند، بى دکه امر به معروف نکمسلمانى : شود؟ فرمود مى

 )32.(نى فاسقان استیدن بی مالكر، به خاکنهى از من: فرمود) ع( حضرت على 

ند، خداوند کارى یضه را ین دو فریس اکه هر کر دو خلق از اخالق الهى است که معروف و نهى از من امر ب
 )33.(دهد به او عزت مى

زه آنان یانگ( مصلحت است یکر براى عموم مردم کامر به معروف و نهى از من: دیفرما مى) ع( حضرت على 
اد یش به انحراف در آنان زیه گراکافراد نابخرد ر براى ک، و نهى از من)ندک اد مىیر زیار خکرا نسبت به 

 )34.(نترل قوى استکله یاست، وس

ا جانشان بزند، آن یه اگر نماز ضررى به مال کافرادى هستند :  دیفرما ت مىیاکالسالم در مقام ش هی امام باقر عل
ن واجبات یف ترین و شریه بزرگ ترکر را که امر به معروف و نهى از منکنند؛ همان گونه ک  مىكرا تر

 )35(».ردندکن خاطر رها یاست، به هم

 )36.(ردیند تا بمکنار جاده رها که مجروحى را در کسى است کرد، همانند یر را نگکه جلو منکسى ک 

 .ان زندگانیس العملى نشان نمى دهند، مردگانى هستند در مکچ گونه عیار هکه در برابر خالفکتى ک افراد سا

دى یاى را د اگر گزنده) 37.(سوزاند ز را مىیه اگر با نهى شما خاموش نشود، همه چکر مثل آتشى است ک من
 )38.(ىیکدى، در قتل او شریشکاد نیرود، ولى فر اى مى ه به سوى انسان خفتهک

 :فرمود ) ع( امام صادق 

سى کن ینچ. ت شودیه خداوند متعال معصکرد، دوست دارد یرد، ولى نگیه بتواند جلوى مفاسد را بگکسى ک 
 )39.(رده استکاعالم دشمنى با خدا 



 .رده استکل و دشمنان خدا را دلشاد ین خدا را ذلیارا انجام دهد، دکه گناه را آشکسى ک!  آرى

ه به خاطر امر به کد؛ ولى مردم به مقام آنان یامبرند و نه شهیه نه پکگروهى هستند : فرمود) ص( رسول خدا 
 )40.(خوردند مىمعروف به دست آورده اند، غبطه 

فُس«: میخوان  در قرآن مى وا اَنْ لکقُ اَه دینک، خود و بستگانتان را از آتش دوزخ حفظ »م ناراًیکم و. 

 ».ردیر صورت گکق امر به معروف و نهى از منید از طرین حفظ بایا«: دیفرما ه مىین آیل ایات ذی روا

 :ا هم خواهد گرفتنند، قهر خدا همه را بکوت کر سک اگر مردم در برابر من

وا فتْنَۀً التُص  « قُ ذیو اتَّ نَّ الَّ نْیبوا م م لَ  »م خاصۀکنَ ظَ

 )41.(ن نداردیمان ندارد، دیر اکس به امر به معروف و نهى از منک هر 

 )42.(ر، و اجراى حدود الهى استکن، امر به معروف و نهى از منی قله د

 )43.(ر و اجراى حدود الهى استکز منن بر امر به معروف و نهى ایه و اساس دی پا

 )44.(ت بمانندکاى او همچنان سایتى شود و اولین معصیه در زمکست ی خداوند راضى ن

ه اسالم ده بخش دارد و بخش هفتم آن امر به معروف و نهى کل آمد و گفت یجبرئ: فرمود) ص( رسول خدا 
 ».ر استکاز من

ن داده شده و مورد غضب خداوند یف و بى دیند، لقب ضعکى ر نمکه نهى از منکات، به مسلمانى ی در روا
 )45.(قرار گرفته است

نند، لعنت کر نمى که نهى از منکسانى کبه ) ع(سى یو ع) ع(امبرانى همچون داوود یپ: میخوان  در قرآن مى
 )46.(اند فرستاده

ها امن و   انجام آن، جادهه باکره صلحا و واجبى بزرگ است یا، سیر راه انبک امر به معروف و نهى از من
 .شود درآمدها حالل و حقوق مردم ادا مى

  
 )ع(ن یر امام حسکچند درس از نهى از من

. ور شدند ت حملهیهاى اهل ب مهید به خیزیر کد لشیه دیکن لحظه عمر خود، هنگامیدر آخر) ع(ن ی امام حس
ن سخن اثر یا» .دیاى خود آزاده باشیل در دند، الاقین نداریاگر د: ن بودیه به آنها فرمود، اکاى  ن جملهیآخر

 :میرین جمله آخر، چند درس بگیما از ا. دندیشکمه ها دست یرد و تا امام زنده بود، از هجوم به خک

 .ر واجب است، حتى در لحظه آخر عمرکنهى از من) 1 

 .ن افرادیر واجب است، حتى نسبت به وحشى ترکنهى از من) 2 

ى یکم، باز هم نسبت به آن ینکرى یى از آنها جلوگیکم از یتوان شود و ما مى  مىر انجامکاگر چند من) 3 
 .مینکه اقدام کواجب است 

 .رندیر وجدان قرار بگیرات دست بردارند و تحت تأثکن است از بعضى از منکار ممکافراد خالف) 4 



نان و از عوامل عاطفى گر آی گرفت، از صفات دکمکر کن مردم نمى توان براى نهى از منیاگر از د) 5 
 .دینکاستفاده 

 .ن واجبات استیت از ناموس از بزرگتریحما) 6 

  
 طین شرایر در سخت ترکنهى از من

ز به یردند و خود او را نکد یالسالم شه هیش چشم امام سجاد علیرا در پ) ص(امبر یه پی پدر، برادر، عمو و ذر
د یزیب روى منبر از یه خطکد ی را به مسجد شام بردند و دوقتى او. وفه و شام گرداندندکاسارت گرفتند و در 

د را به قهر یزیش، رضاى ین تملق و ستایتو با ا! بیاى خط: اد زدید فریزی تنه در حضور یکند، ک ش مىیستا
ن واعظ ین چوبها باال بروم و جاى اید از ایمن با. تو مورد غضب پروردگار هستى. ردىکخدا معامله 
 ».نمکامبر است، زنده یت پیه معرفى اسالم محمدى و اهل بکن معروف ها را ی بزرگترنم تایچاپلوس بنش

 )47.(ردکاسى یرى و فرهنگى و عاطفى و سکودتاى فک سپس امام به باالى منبر رفت و با سخنرانى خود، 

 .اد الزم استیت و فرکست، حریافى نکوت ک س

او . دیى از مهمانها از صاحبخانه با اشاره آب طلبیک، ت فرموده بودندک مهمانى شریکه در ک) ع( امام صادق 
 .هم شرابى آورد

ه در آن شراب بنوشند، نه تنها کاى  جلسه«: رد و فرمودک كه متوجه شد، مجلس را ترک حضرت به محض آن
 )48(».ارى زشت استکخوارى  ه شرابکگران بفهمند یرد تا دک كد آن جلسه را تریه باکد خورد ینبا

فرمانده جنگ شد و در آن هنگام ) ص(ه در زمان رحلت رسول خدا کد یاسامۀ بن ز: نوشته اندخ ی در تار
.  خواستکمکاب شد و از حضرت یشرف) ع(نیرالمؤمنیجده ساله بود، روزى به خدمت مولى امیجوانى ه

درست : فرمود. می رسول خدایکمن همان اسامه، صحابى نزد: او گفت. نمک  نمىکمکمن : امام فرمود
وت تو گناه بود؛ اگر چه با کس. ت نشستىکم، تو سایر بودیه درگیه وقتى ما با معاوکاد دارى یاست؛ اما به 

 .ردىکوتت وى را همراهى که نبودى، اما با سیمعاو

ندگان مجلس در یى از نمایک«. ستیحى نین حال سالمت از گناه، منطق صحیوت و در عکن، منطق سی بنابرا
ه ضد اسالم کب شود یخواست تصو قانونى مى: د و گفتیرس) ره(، خدمت امام امت قبل از انقالب اسالمى

 كانداختى و مجلس را تر اد به راه مىید داد و فریبا. افى نبودک: ت فرمودندیامام با عصبان. بود من رأى ندادم
 ».ردىک مى

ر ییند، فضاى آلوده را تغیایدان بیاگر خوبها به م. نندکوت کد در برابر انحرافات سین، خوبها نبای بنابرا
 .شود لى دگرگون مىکند، فضا بیدهند؛ براى مثال، اگر همه خوبها اول ظهر اذان بگو مى

  
 ت امر به معروفیاهم



را آنها یر از حساب نماز، روزه و حج جداست؛ زکه حساب امر به معروف و نهى از منکداست ی ناگفته پ
ر، مخالفت با کاما نهى از من. سى با آنها مخالفتى نداردکو لذا گران نمى زنند یضررى به منافع و هوسهاى د

 .نندک انحرافات و هوسهاى مردم است و قهراً گروهى در مقابل آن مقاومت مى

ز روان یست و قدرت برخورد و تماس با افراد مختلف نیس نکار هر کر که شناخت معروف و منکم ی بگذر
ر، از خلق کان از منیه آمران به معروف و ناهکمعروف زمانى مؤثر است اما امر به . غاتى الزم داردیشناسى تبل

 .افى، آموزشهاى الزم برخودار باشندکو خوى عالى، اطالعات 

لمها یر همه فینند؛ براى مثال مسکغ نیت هاى قانونى و مالى دریگر، دولت و مردم از هر گونه حمای از سوى د
د امر به یبعالوه، مردم با. رات باشدکردن منکها در جامعه و محو یردن خوبکما زنده یو برنامه هاى صدا و س

ه کز جمالتى باشد یوار نیدر شعارهاى در و د. ضه اسالمى بدانند و نه دخالت و مزاحمتی فریکمعروف را 
 .ها باشدیها و محو بدیند و فضاى جامعه، اسالمى و فضاى رشد خوبکمال و نور دعوت کمردم را به سوى 

ى دوبار یکرا جهاد در تمام عمر یات، امر به معروف حتى از جهاد در راه خدا مهمتر است؛ زیه روا به فرمود
 .ندک رى مىیگ ن واجب الهى هر شب و روز در برابر چشم مردم جلوهیرد؛ ولى ایگ صورت مى

ثل سامرى مه نمى شود و هر روز اگر هنرمندى میر نباشد، جامعه اسالمى بک اگر امر به معروف و نهى از من
به گفته همه علما، . تواند نسل ما را مورد تهاجم فرهنگى خود قرار دهد ند، مىک گوساله طالئى درست یک

هدف : فرمود) ع(ن یه امام حسکت دارد یر از واجبات قطعى است و آن قدر اهمکامر به معروف و نهى از من
 .ر استکربال، امر به معروف و نهى از منکمن از رفتن به 

اگر . شود رى مىیر، از همه مفاسد جلوگکبا نهى از من. شود مر به معروف تمام واجبات در جامعه عملى مى با ا
 .شود ماى جهان عوض مىینند، سکر نهى ک منیک معروف امر و از یکارد مسلمان هر روز به یلی میک

اد بلند شود، آنها یارد فریلی میکنند، ک اى را بمباران مى ا، مسلمانان منطقهیکل و آمریه اسرائک اگر روزى 
 .ردکنى خواهند یعقب نش

د؛ یارى بر نمى آک قطره آب یکآرى از . میده ایامل نچشکاد را به طور یمان و فری ما هنوز مزه اتحاد و ا
اى براى  لهیرند، وسیها به صورت رودخانه پشت سدى قرار گیها و جویه قطرات فراوان به صورت جوکن یهم
 .نندک اى را روشن مى  و منطقهشوند د برق مىیتول

ه امر به معروف ، مسأله اتحاد مسلمانان مطرح شده یدر قرآن، قبل از آ«: دیفرما د مطهرى مىی مرحوم شه
ه متحد کد ید و قدرت زمانى دارید قدرت داشته باشید، بایرید جلو مفاسد را بگیعنى اگر خواستیاست؛ 

 ».دیباش

ومت داشت، کت و حیاز به قدرت و والیر نک امر به معروف و نهى از مناگر: دیفرما خ انصارى مىی مرحوم ش
 ».میل دهکیومت تشکم و حیل قدرت روکیه به سراغ تشکواجب است 



رد؛ ولى مفاسد امروز، ک گرى او را منع مىیشد و فرد د ه از فردى صادر مىکبت بود یروز دروغ و غی مفاسد د
ه اگر از تخصص و کنند یب ن توطئه ها مىی خود را در برابر بزرگترامروز، ناگهان مسلمانان. گرى داردیل دکش
 .ردیگ زشان دستخوش تهاجم قرار مىیافى برخوردار نباشند، همه چکنولوژى و قدرت و وحدت و اقتصاد کت

 . ضرورت استیکر هاى اجتماعى و جهانى، کل نظام اسالمى براى نهى از منکین، تشی بنابرا

   
 هدف نهائى

البته، . رات استکردن منک كر، ترکها و هدف در نهى از منیر به معروف، انجام گرفتن خوب هدف از ام
شود،  ن مىیات الهى توهیاگر در مجلسى به آ: دیفرما  قرآن مى .ستیجه نیمنظور برخورد سطحى و بى نت

ى (ر بحث عوض شود ید تا مسینک كجلسه را به عنوان اعتراض تر وا فىیحتَّ وضُ  )49).(رِهیث غَی حد خُ

د؛ چون در قرآن هدف را تنها یشیگرى اندید چاره دی مجلس بحث ها عوض نشد، باكن، اگر با تری بنابرا
ن هدف،از هر راه یدن به ایلذا براى رس. ر بحث دانسته استیر مسییه تغک جلسه ندانسته، بلكر و ترکتذ
 .ردکد استفاده ین باکمم

ى (ند ک كد تا خالف را تری آزار دهار راکگناه: میخوان ات مىی در بعضى روا رُیحتَّ  )50)(هکتْ

 .میجه برسید به نتیگر بایه از راههاى دکت ما تمام نمى شود؛ بلیرد، مسؤولک نكر و آزار ترک اگر با تذ

ى التَ. (ات جنگ، هدف برطرف شدن فتنه معرفى شده استی در آ م حتَّ وه لُ د ین، بایبنابرا) 51)(ونَ فتْنَۀکو قاتَ
 .ن، مربوط به هدف استیا. لهاى مختلف ادامه دادکن هدف، مبارزه را به شیدن به ای رستا

امالً کعباداتى مثل نماز و روزه و حج، اعمالى صد در صد تعبدى است و مقدار و زمان آن :   اما مقدار تالش
ه نمى ک است کر مراجعه به پزشیر مقدار خاصى ندارد و نظکروشن است؛ اما امر به معروف و نهى از من

قه صرف ی چند دقکند و براى هر پزشک مراجعه کض در عمر خود به چه تعداد پزشیتوان گفت هر مر
ض است و صرف زمان و مبلغ  و یهدف، سالم شدن مر. ردید دارو چه مبلغى در نظر بگیا براى خریند؛ ک

 )52.(میار مى برکا براى اصالح بتمام توان خود ر: گفتند ا مىیلذا انب. اى ندارد چ اندازهیمقدار تالش، ه

  
 ىیفاکا ینى یواجب ع

ناً یه بر هر فردى عکا مثل اقامه نماز است یند ک ت مىیفاکه با اقدام بعضى، کا مثل دفن مرده است یآ«: عنى ی 
د یان آنها مفید بیه شاکاتى وجود دارد کنجا، نیدر ا. ها طرفدارانى دارد هیدام از نظرک هر  .»واجب است ؟

 :د؛ براى مثالباش

اقدام عملى و «ه قلباً از گناه متنفر باشند؛ ولى از نظر کبر فرد فرد مردم واجب است » ار قلبىکان«از نظر ) 1 
 )53.(شود گران ساقط مىینند، از دکه بعضى اقدام کن یهم» انىیب

اى ید؛ اما اگر مراد احننکام ید تمام مردم قیهاى جامعه است، بایاى تمام خوبیاگر مراد ما از معروف، اح) 2 
ده شدن تمام مفاسداز یر برچکن، اگر مراد از منیهمچن. افى استکاست، اقدام گروهى ... نماز، روزه، حج و 



ابان یه اگر هدف ما نظافت همه خکردن کزند؛ درست مثل نظافت ید تمام مردم به پا خیتمام جامعه است، با
شود؛ ولى اگر هدف از نظافت،  ار مربوط به همه مردم مىکن یها و خانه هاست، ا وچهکها، بازارها، مدارس، 

 )54.(افى استکام بعضى یهاى جلو چشم و حساس است، ق قسمت

  ستی گروه نیکامر به معروف و دعوت به حق، مخصوص 

اد یگران از خدا یدان بازى در برابر چشم دیست در می فوتبالیکاگر . می در جامعه، از نقش افراد غافل نشو
الم ک دانشگاهى در وسط درس یکند؛ و اگر کا یدان ورزشى احی و برنامه هاى نماز جماعت را در مندک

نند و در کهاى خود را قطع  ما سخن و برنامهیان سیستد؛ و اگر مجریند و به نماز اول وقت باکخود را قطع 
 .شود ج مىیستند، فرهنگ نماز اول وقت ترویاول وقت به نماز با

  خاطره

شان یلمبردار گرد ایصدها خبرنگار و ف. س بودینى در اطراف پاریرد، امام خمکران فرار یه شاه از اک روزى 
 .نندکا مخابره یم به دنیشان را به طور مستقیجمع شدند تا سخنان ا

 .ن سخن امام بودیام هم مهمتریران و آن پیخ این روز در تاری آن روز، مهمتر

نار که در کزش یا سخن گفت، ناگاه از فرزند عزیاى با دن لمهکند ه امام روى صندلى نشست و چکن ی هم
 .بله، االن اول وقت نماز است: ا اول وقت نماز شده است؟ گفتیآ: دیشان بود، پرسیا

همه . رد و به سراغ نماز رفتکشد، قطع  م پخش مىیا به طور مستقیه در تمام دنک امام سخن خود را 
امام در اول وقت، : به آنان گفته شد. ه چرا ناگهان سخن قطع شدک شدند ریلمبرداران متحیخبرنگاران و ف

  )55(»سخنى با خدا دارد، نه با مردم
  
 نقش قدرت در امر به معروف 

نند و ک اقامه نماز مى. میان دادکه هر گاه به آنان قدرت و امکسانى ک: میخوان ، سوره حج مى41ه ی در آ
 )56.(نندک ر مىکنهى از منپردازند و امر به معروف و  ات مىکز

ار ک موعظه عاجزانه در برابر خالفیکر تنها که مسأله امر به معروف و نهى از منکشود  ه معلوم مىین آی از ا
رات کژه منیرات و بوکارى از منیتوان از بس بدون قدرت نمى. تى از موضع قدرت استیه مأمورکست؛ بلین
گران یفه دیاى از مسلمانان دست به تجاوز بزنند، وظ فهیاگر طا: میخوان در قرآن مى. ردکرى ین المللى جلوگیب

 )57.(ان برداردیستند تا به امر خدا، بازگردد و دست از طغیه با قدرت جلو او باکاست 

 .شود ات و قصاص اجرا نمىیام الهى مثل حدود و دک اگر در جامعه قدرت نباشد، اح

 )58.(شود ه در دعاها از آنها به خداوند پناه برده مىک است حالى و ترس، از امراض و آفاتى سالت و بىک 

 )59.(ست مسلمانان در جنگ احد، سستى آنان بودکل شیى از دالیک 

ر و داشتن یه وحدت و اطاعت از رهبرى عادل و شجاع و بصین قدرت،در سایه اکداست ی ناگفته پ
 .شود دا مىیارى همه مردم پیتخصصهاى گوناگون و هوش



  ت و قدرت، نه از موضع ضعفیعروف از موضع والامر به م

 رد، نه ضعف ؛یگ ت سرچشمه مىیامر و نهى از موضع وال: د یفرما  قرآن مى

گر را امر به معروف و نهى از یدیکن، یبنابرا. ت دارندیگرى والی نسبت به دیکمان، هر ی مردان و زنان با ا
 )60.(نندک ر مىکمن

براى مثال، انصار و مردم . گر محبت دارندیدیکو نسبت به ) 61(گرندیدیک در جامعه اسالمى همه مردم از 
گران را بر خود یط سخت، دیو حتى در شرا) 62.(ن خوشحال بودندیه و مهاجرکنه از ورود مسلمانان میمد
 )63.(دادند ح مىیترج

 )64.(گر برادرندیدیکهمانا مؤمنان با : رد و فرمودکان آنان برادرى برقرار یبارها م) ص(رم کامبر ای پ

ا ی فضول و یکد او را یند، نباکا به معروفى امر یرى باز دارد و کگرى را از منیسى دکن حال، اگر ی با ا
ت و حق نظارت و امر و یه از طرف خداوند، محبت و والکد او را دلسوز دانست یه باکرد؛ بلکمزاحم تلقى 

 .نهى به او داده شده است

  
 رکاز من نمونه قرآنى از نهى یک

ه شما پابند عبادت کى یها ن مجسمهیا: د، به او گفتیه عموى خود را بت پرست دکن یم همی حضرت ابراه
 )65(د، چه معنا داردیا آنها شده

 :از جمله : م یبر ر پى مىکوتاه، به چند اصل مهم در امر به معروف و نهى از منکار یان بسین بی در ا

 .ت خاصى برخوردار باشدیفاکد از رشد و ی، باندک ه امر به معروف مىکسى ک - 1 

 ).هیقالَ ِالَب( در امر و نهى شرط سنى وجود ندارد - 2 

 ).هیقالَ ِالَب. (دینکان شروع یک امر و نهى را از نزد- 3 

ماث(د ینکرات نهى کن منیر، ابتدا از بزرگترک در نهى از من- 4  ه التَّ لیما هذ.( 

م لَها عا(د      یت خودشان متوجه سازیرامت و شخصکبه  در امر و نهى، مردم را - 5  ونکاَنْتُ  )فُ

)رد ی نفر در برابر گروهى قرار گیکد یر، گاهى باک در نهى از من- 6  ومهیالَبِ  ).ه      و قَ

ماث. (دینکدار یوه سؤال، وجدانها را بی در امر و نهى با ش- 7   ).لیما هذه التَّ

م و اباء. (دیت و صراحت داشته باشی در امر و نهى، قاطع- 8   ).مکاَنْتُ

ر مراجعه یا به تفاسید و ینکر کد شما اگر فیشا. ه در نگاه نخست به ذهنم آمدکى بود ین اصول و درسهای ا
 .دیریز فرا گیگرى نید، مطالب دینک

  
  آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر

 ات معنوىکبر -الف

  نجات از قهر خدا- 1 



دا ید و قلباً از آن ناراحت شد، همانا از قهر خدا نجات پیر و خالفى را دکس منکهر : فرمود) ع(ن یرالمؤمنیم ا
 .ده استیرد، به پاداش رسکار خالف نهى کس با زبان از کرده و تن به سالمت برده است؛ و هر ک

  بهره از الطاف خدا-  2  

 )66.(ده استیت الطاف الهى رسیند، به واقعکام ی قلمۀ اهللاکر و قوت و قدرت براى عزت یس با شمشک هر 

ند؛ ولى اگر نسبت به او نرمش کمان پریر بترساند، خداوند قلبش را از اکس بدعتگزارى را با نهى از منک هر 
 .رده استکر ینشان دهد، قانون خدا را تحق

  ن بودنی نشانه بهتر-  3  

 )67.(ندکه مردم را به معروف دعوت کسى است کن مردم یبهتر: فرمود) ص(رم کامبر ای پ

ت او دگرگون شده یچ گونه احساسى نداشته باشد، انسانیر هکسى در برابر معروف و منکس، اگر ک و برع
 )68.(ردیپذ رى را نمىیگر حرف خیه دکاست؛ بنحوى 

   اثر امر به معروف در خود انسان-  4  

 )69.(ا اهل معروف باشىن تکامر به معروف : به فرزندش فرمود) ع( حضرت على 

ر یه مردم را به خکسى کشود،   مىكز پاید، دست خودش نیشو س لباس مىکه هر کهمان گونه !  آرى
گران سفارش یه به دکند کارى عمل کز به آن یند تا خودش نک عى سعى مىیند، به طور طبک دعوت مى

 .ندک مى

 ت در همه ثوابهاک شر-  5  

ند و مردم به خاطر کر راهنمائى و سفارش و دعوت یار خکس مردم را به کهر : میخوان ات متعدد مىی در روا
استه کگرى یه از اجر دکشود؛ بدون آن  مىیکننده در پاداش شرکار را انجام دهند، دعوت کدعوت او آن 

 .شود

ه کسى کن، یبنابرا.  استیکفر مفاسد او شرکیند، در کار خالف و انحراف دعوت کگرى را به یس دک هر 
  )70.( استیکدهند شر ه مردم به خاطر دعوتش انجام مىکى یارهاکند، در پاداش همه ک امر به معروف مى

  
 ات اقتصادىکبر -ب

ق تقوى امر به معروف و یى از مصادیکه ک(نند کشه یمان آورند و تقوا پیاگر مردم مناطق ا: دیفرما  قرآن مى
 )71.(م گشودیاتى خواهکن بریبه طور قطع، از آسمان و زم) ر استکنهى از من

 )72.(شود ها آباد مى نیسبها حالل و زمکر، کبا امر به معروف و نهى از من: دیفرما مى) ع( امام باقر 

ر یردند، خداوند مسکسان است؛ ولى اگر مردم گناه یکمقدار باران در هر سال : دیفرما گر مىی و در جاى د
 :ان فرمود یاهى آثارى را بشان براى هر گنیسپس ا. دهد ر مىییباران را تغ

 .شود اد مىیته و مرگ ناگهانى زکاد شود، سی  اگر در جامعه زنا ز-  

 .شود دا مىیج شود، قحطى پیم فروشى راک  اگر -  



 .شود م مىکن یات زمکات پرداخت نشود، برک  اگر ز-  

 .شود اد شد، دشمن غالب مىیى زینى و بى وفاکمان شی  اگر پ-  

 .افتد طع شود، اموال به دست نااهالن مى  اگر صله رحم ق-  

ادها بى اثر یه فرکنحوى ه بابند؛ ی  شود، اشرار بر مردم تسلط مىكر ترک  اگر امر به معروف و نهى از من-  
  )73.(شود مى
  
 ات اجتماعىکبر - ج

 )74.(اشدر داشته بکاى براى امر به معروف و نهى از من ژهیه گروه وکداند  اى را رستگار مى  قرآن، جامعه

ر در آن زنده که امر به معروف و نهى از منکن جامعه آن است ینشانه بهتر: دیفرما گرى مىیه دی در آ
 )75.(باشد

سانى کم، یفرست بر آنان سالم مى» نینا و على عباد اهللا الصالحیالسالم عل«ه ما در هر نماز با جمله ک صالحانى را 
 )76.(نندک ر مىکه امر به معروف و نهى از منکهستند 

ار و که مردم خواه گناهینند و بقک دا مىیر نجات پکان از منیهنگام عذاب، تنها ناه: میخوان گرى مىیه دی در آ
 )77.(ت و بى تفاوت گرفتار قهر خداشوندکخواه افراد سا

 :ر فرمودکدرباره امر به معروف و نهى از من) ع( امام باقر 

ند، خدا او را خوار کس خوارشان کهر . دهد او عزت مىند، خداوند به کارى یس آن دو را ک هر 
  )78.(ندک مى
  
 اسىیات سکبر  - د

 )79.(ر استکفار، امر به معروف و نهى از منکر یله تحقیپشتوانه مؤمنان و وس: فرمود) ع(ر ی حضرت ام

د یى خواهد رسیار به جاکم خواهند شد و کج اشرار بر شما حایر نشود، بتدرک اگر امر به معروف و نهى از من
 )80.(اد زنند، پاسخى نشنوندیه خوبان شما هر چه فرک

د، خداوند، ی رسول خدا نباشكت پایرو اهل بید و پینکر نکاگر نهى از من: میخوان گرى مىیت دی در روا
نند، که هر چه خوبان شما دعا کد گرفت یرد و چنان در فشار قرار خواهکاشرار را بر شما مسلط خواهد 

  )81.(ودمستجاب نش
  
 رکره امر به معروف و نهى از منیدا

ن دو واجب یدانند، ا رات فردى در گناهان شخصى مىکه امر و نهى را مربوط به تذک برخالف تصور بعضى 
ه، یها، سازمان ها، ارگانها، قوه قضائ  لذا تمام وزارت خانه .ت هستندکن در حریدر مدارى به وسعت تمام د



ثى ین مدار بزرگ را ما از حدیا. ر استکدان امر به معروف و نهى از منیما میسمرزها و پادگانهاو صدا و 
 .ر استکعنى قوام واجبات به امر معروف و نهى از منیبهما تقام الفرائض ؛ : د یفرما ه مىکم یفهم مى

حى : م یه بگوئکرر کان بلند به طور مکبا و رسا در میاى نماز به دعوت مردم است؛ آن هم با صوت زی اح
 سو و یکق از یغات و دعوت و تشویاگر تبل  در مسأله جهاد .ن جمله خود امر به معروف استیا. على الصلوة

رات پى در کز اگر تذیات نکدر موضوع ز. شود گر نباشد، جبهه ها خلوت مىیزى اجرائى از سوى دیبرنامه ر
و تأمن المذاهب ؛ : م یخوان ث مىی حددر ادامه. رود ن مىیات از بکزه براى پرداخت خمس و زیپى نباشد، انگ

 .ن شودیها تأم ت جادهیر، امنکعنى با اجراى امر به معروف و نهى از منی

ن یینترلها و تعکرات و هشدارها و اعالم خطرها و کن تذیم و اینیب ها مى ه در جادهکن تابلوهاى ساده ی هم
ن هشدارها و یا ایر راهها و یبازرس در مسس و یاگر پل. ردیگ مقدار سرعت، جلو هزاران حادثه تلخ را مى

ى با ینهایشدند؛ ماش شدند؛ افرادى ربوده مى ى سرقت مىینهایامها و نظارت نبود، هر روز ماشیمه ها و پیجر
شد؛  ه گرفته مىیه هاى گزاف و بى رویراکگرفتند؛  رفتند و سبقت هاى نابجا مى ر مجاز مىیسرعت هاى غ

 .ردندک دا مىیآمد و براى هر مسافرت تمام بستگان دلهره پ ا به وجود مى، هرج و مرجى در جاده ه...و

عنى با امر به یاسب؛ کو تحل الم: میخوان د، مىیگو ات امر به معروف سخن مىکه از برکگرى ی در جمله د
 .شود ر، درآمدها حالل مىکمعروف و نهى از من

ه ینند، دولت او را تنبکاد بزنند و انتقاد یردم فرند، همه مک وب وارد بازار مىیه جنس معکاى   اگر فروشنده
رها همه افراد یله و تزویها و حیها، ربا خوریها، گرانفروشیم فروشکاگر در برابر . شود ند، بازار اصالح مىک

 .شود حساس باشند، بازار اصالح مى

فروختند  ه مىیخود را در ساه جنس کسانى کشد و به  انه وارد بازار مىیالسالم همواره با تاز هی حضرت على عل
نهادند، هشدار  ر مىیگر اجناس و نوع نامرغوب را در زیا جنس بهتر را روى دیب آن مخفى بماند و یتا ع
 .داد مى

 :هکم خواند یتاب ان شاءاهللا خواهکن یها، در هم وهی در بحث ش

ن جمله یاگر مسلمانان به هم! دینکمله ناران معاکبا گناه: ه و آله  به ابن مسعود فرمودیرم صلّى اللّه علک رسول ا
نند، او مجبور است خود و تجارتش را کوت و همه بر ضد او اعتصاب یکار را باکعنى تجار خالفینند، کعمل 

 .ندکاصالح 

ه کهاى حرام  رد و مردم را از لقمهکتوان درآمدها را حالل  ر مىک  به هر حال، با امر به معروف و نهى از من
 .و انواع مفاسد و انحرافات در خود و نسل انسان است، نجات دادعامل سنگدلى 

 .رسد  حق به حقدار مى

: دیفرما ه مىکه است؛ آنجا یر، در سالم نمودن قوه قضائکگر درباره نقش امر به معروف و نهى از منی جمله د
 مردم اطالعات صادقانه اگر! آرى. گردد ر حق به صاحبش بر مىکو ترد المظالم؛ با امر به معروف و نهى از من



ارى از ینند، بسکى را آگاه یار قاضى و دادستان قرار دهند و مسؤوالن قضایخود را به عنوان شاهد در اخت
 .ظلمها قابل برگشت است

ها به  ابد و قهراً حقیردن نمى کدانى براى ظلم یند، ظالم، مکفه خود عمل یس در برابر ظالم به وظک اگر هر
 .گردد صاحبش بر مى

ن ید، آنها ما را خانه نشیاگر شما دور بنى عباس را نمى گرفت: اران خود فرمودیى از یکبه ) ع( امام صادق 
 )82.(ردکن یوت شما ما را خانه نشکس. ردندکنمى 

اد زنند، او مناطق تحت اشغال خود را به اعراب یل غاصب فریشورهاى اسالمى بر سر اسرائک اگر امروز همه 
 .دهد پس مى

 .شود ن آباد مىی زم

ر است؛ کگر از آثار امر به معروف و نهى از منیى دیکن، یآباد شدن زم. و تعمر االرض: دیفرما  حضرت مى
ه همه آنها از کج شدن و تعاون دارد یه گزارى و عالقه و تخصص و بسیاز به تالش و سرمایرا آبادى نیز

د گذاشتن کردن و راکارى و رها یکق جنگ و بین از طریردن زمکد به آن امر شود فاسد یهاست و با معروف
رى ید از آنها جلوگی و با- رات است که همه آنها از منک - اشى است یها و فتنه و تفرقه و اسراف و ع هیسرما
 .شود

   انتقام از دشمن

از به آگاهى، قدرت، یگرفتن حق ن! آرى. توان از دشمن انتقام گرفت ر مىک با امر به معروف و نهى از من
لمه با امر ک یکق و در یت و تشویر و حماک از آنها با تذیکه هر کغات دارد یراده، وحدت، شجاعت، تبلا

 .نصف من االعداءیو : دیفرما ه مىکباست سخن حضرت یچه ز. شود به معروف حاصل مى

   برقرارى نظام و ثبات

ن قانون و نظام، یرا اگر بهتری؛ ز) االمرمیستقیو (ند ک دا مىیر، نظام شما ثبات پک با امر به معروف و نهى از من
ت از یدارى نظام و حمایر ضامن پاکامر به معروف و نهى از من. ت نشود، متزلزل خواهد شدیمراقبت و حما

 .اران استکاران، و استخوانى در گلوى خالفکویکن

  
 رکمراحل امر به معروف و نهى از من

ان یه آنها را خالصه و فهرست وار بکر، سه مرحله گفته اند کر و امر به معروف و نهى از منی براى دعوت به خ
 :مینک مى

ار خالف را در روح خود کت خدا شود، ناراحت باشد و یه معصکنیه انسان قلباً از اک مرحله اول آن است 
 و بى نایعنى حتى افراد ناتوان و الل و نابیست؛ ین مرحله، احدى معاف نیدر ا. ر بداند و از آن متنفر باشدکمن

 .د قلباً از گناه متنفر باشندیپول با

 .ندکها سفارش یار هشدار دهد و به خوبکه آمر به معروف با زبان به خالفک مرحله دوم آن است 



د یو باشد و بگویکردار خودش نکند و که به سوى خدا دعوت کسى کست بهتر از کی: میخوان  در قرآن مى
 )83.(ه من از مسلمانانمک

 .رد، با قدرت جلو خالف گرفته شودکان اثر نیه اگر بک است  مرحله سوم آن

  
 ریاصل تاث

عنى یر است؛ یر، تأثکه محور امر به معروف و نهى از منکن است یان شود، اینجا بید در ایه باکته مهمى ک ن
 :دارد؛ براى مثال ردار خود دست برمىکقى از یار از چه طرکه خالفکن است یاصل ا

 .شود ر دارد، اشاره واجب مى   اگر با اشاره اث

 .اد واجب استیاد اثر دارد، فری   اگر فر

 .د واجب استید اثر دارد، تهدی   اگر تهد

 .رار واجب استکرر اثر دارد، تکرهاى مک   اگر تذ

 .ارها واجب استکل ین قبی   اگر ناله و طومار و تقاضاى دسته جمعى اثر دارد، ا

 .مینکد آن شخص را وادار به گفتن یگرى اثر دارد، بایر شخص دک   اگر سخن ما اثر ندارد، ولى تذ

ار مقدس منحصر و محدود به راه خاصى کن یت نشود ایه خداوند معصکن واجب آن است یار در اک محور 
 :ست؛ ولى ین

 .د هشدار ما در همان زمان باشدیر در زمان خاصى اثر دارد، باک   اگر تذ

ح، اردو و مهمانى آمادگى حرف ی براى مثال در قالب تفر- ى اثر دارد ان خاصکر در فضا و مک   اگر تذ
 .ردکط را فراهم ید آن شرای با-شتر است یشنوى ب

د سراغ به دست یم،بایومت و قدرت داشته باشکه حکرات زمانى است کالم و مبارزه با منکر ی   اگر تأث
 .ومت رفتکل حکیگرفتن قدرت و تش

هاست؛ ولى در  رات و سفارش به معروفکمحو باطل و احقاق حق و منع از من آنچه اسالم از ما خواسته، 
له یبه چه نحو باشد؛ در چه زمان باشد؟ با چه وس: هکنیعنى انحصارى در ایست؛ یوه و راه انجام آن تعبدى نیش

 .ستین... ل باشد؟ و کسى باشد؟ به چه شکباشد؟ از طرف چه 

ر ین تأثیعترین و سریشترین، بیرده و محور و راهنماى عقل را بهترکار نها را به عقل واگذی اسالم پاسخ همه ا
 .دانسته است

 د صدریت اهللا شهیدگاه آی  د

 ریط آن را به شرح زیر و شراکات امر به معروف و نهى از منیات و روایشان آی ا

 :  بررسى فرموده است 



ر یا جزئى است؛ نظیارهاى شخصى کباره رات و موعظه فرد به فرد و درک گاهى مراد ما از امر و نهى، تذ
ن امر و نهى، شرط احتمال اثر و نبود خطر یدر ا. دینک ر نهى مىکن منیند و شما او را از اک بت مىیه غکسى ک

 .جانى قابل قبول است

رى و عملى و کها، انحرافات ف رى قاطع از بدعتیر جلوگک اما گاهى مراد از امر به معروف و نهى از من
ن یدر ا. م فاسد استیر نظام رژیین فى االرض و احقاق حق و حذف باطل از جامعه و تغیمعه، مفسداسى جایس

ست و اگر جانها و مالها فدا شود تا قانون خدا عمل شود، ارزش یار نکت در یموارد، شرط احساس امن
 )84.(دارد

رد تا مردم خط نبوى را از خط کبراى امر به معروف، خود را فدا ) ع(ن ید مثل امام حسین، گاهى بای بنابرا
 .اموى باز شناسند

ه به عثمان بن کاى  در نامه) ع(حضرت على. ز استیبراى حفظ ارزشها اگر حتى افراد نابود شوند؛ جا!  آرى
ا گرد آن حضور داشته اند، ولى خبرى از فقرا یه اغنکاى  ف نوشته است، او را به خاطر حضور در سفرهیحن

ن رفته است؛ ین نامه از بیه قرنهاست آبروى عثمان به خاطر اکتقاد قرار داده است؛ چنان نبوده، بشدت مورد ان
ا، و توجه یرد راه على راه زهد، نه راه رفاه و لذت و خوشگذرانى با اغنکخط را حفظ ) ع(ولى حضرت على 

تب فداى که متب شود؛ نکد فداى میو حفظ ارزشها مهمتر از حفظ افراد است و فرد با. ن استیبه محروم
 .فرد

 .ردکر، حتى اگر اثر نک  انجام امر به معروف و نهى از من

 .ستیرد، واجب نکعنى اگر اثر نی. اند ر فرمودهی بزرگان، شرط وجوب امر به معروف را احتمال تأث

 :م ینکز توجه مى یگر نیته دکلى، به چند نکن اصل ی ما ضمن احترام به ا

ش بروند و ید بعضى اشخاص تا مرز شهادت پیار، باکت ی؛ ولى به خاطر اهمندکن است فعالً اثر نکمم )  1 
 .حرف حق را بزنند

د یدر آن وقت، امام شه. روم ربال مىکر به کاى امر به معروف و نهى از منیمن براى اح: فرمود) ع(ن ی امام حس
ه و یخ، ناحق بودن بنى امیر قرار نگرفتند؛ ولى در فطرت عمومى مردم و تاریرش؛ تحت تأثکد و لشیزیشد و 

 .نقش بست) ص(رم کامبر ایت پیت اهل بیعصمت و مظلوم

 .د شدید براى عدالت و معروف شهیدهند گاهى با ه نشان مىکم ینک  در قرآن هم به جمالتى برخورد مى

 ونَ النَّبی و لُ  نییقْتُ

 ونَ اْالَنْبی و لُ  اءیقْتُ

 ونَ الَّذی و لُ ق أمینَ یقْتُ طرونَ بِالْ س 

ا و علما یا و اولیر امر به معروف است؛ اما براى انبی به هر حال، گرچه براى عموم مردم شرط وجوب، تأث
ق بدعت ها یها و از طر ش روند تا خط توسط طاغوتید تا مرز شهادت پیاد زدن الزم است و آنها بایگاهى فر

 .و انحرافات محو نشود



ه کى مشغول نماز مى شود، مستحب است یه به تنهاکسى کهر  ارزش است؛ براى مثال، یکفضاسازى  )  2 
 یکن جمله یاد ایه گفتن و فرکم ینیب نجا مىیدر ا. سردهد» حى على الصلوة«اد ید و در اذان، فریاذان بگو

رى از یحفظ قانون و جلوگ. ى نماز بشتابدیاى وجود نداشته باشد تا براى برپا ه شنوندهکارزش است؛ هر چند 
 . ارزش استکیمحو آن، 

ه در هنگام نماز، رو کدهد  ست، دستور مىیشان واجب نیه در هر ماه چند روزى نماز براک لذا اسالم به زنانى 
 .ند تا رسم نماز خوانى آنان حفظ شودیر خدا بگوکنند و ذیبه قبله بنش

د قربان، سرخود را یدر روز ع: روند، فرموده است ن بار به حج مىیه براى اولک اسالم به زائران خانه خدا 
 .دیبتراش

د تا فرم قانونى آن مراعات یشکغى روى سر خود بیت: ندک ه سرشان مو ندارد، سفارش مىکسانى ک سپس به 
 )85.(شود

رده کم تا به قانون عمل یستینى نباشد، الزم است در هنگام چراغ قرمز بایابان ماشیا خی حتى اگر در چهارراه و 
 .میباش

م معروف کم کامر به معروف اثرى ندارد، : ندینند و بگوکوت که اگر همه سکند یگو  ما مىن نمونه ها بهی ا
ن موارد به هر یدر ا. نندک نى مىیشتر عقب نشیار هر روز جسورتر و مسلمانان بکمرنگ و گناهکدر جامعه 

 .ندکار باشد؛ گرچه اثر نکد امر و نهى در ینحو با

م و یریگ ار مىکام گناهکر لذت گناه را از کند؛ ولى با نهى از منکاثر نن است امر و نهى در افراد کمم )  3 
ار تنگ کر، عرصه را بر گناهکجاد دلهره با نهى از منین ایا. ندکال راحت گناه یه او الاقل با خکم ینمى گذار

ه و افه هاى گرفتیار با قکه به گناهکرده است کاسالم به ما سفارش .  ارزش استیکن خود یند و اک مى
ام کن است دست از خالف برندارد، اما کن، ممیبنابرا. ندید تا او خود را نزد شما منفور ببینکعبوس نگاه 

 .ردن الزم استکار را تلخ کگناه

م، با دست خودمان یت شوکردن آن نهى، همه ساکر نیر نشانه آزادى است؛ و اگر بخاطر تأثکنهى از من )  4 
د ین، براى حفظ و دفاع از آزادى بایبنابرا. میا ردهکل ین تبدی و مرگ آفرط خفقان، وحشتیجامعه را به مح

 .سى گوش ندهدکاد زد؛ گرچه در آن زمان یفر

ن به خود است؛ اعالم یتلق: رایر و امر به معروف؛ گامى به سوى خودسازى است؛ زکنهى از من )  5 
ن آثار را در خود انسان دارد؛ یقل اآرى گفتن، حدا. دارى، شناخت و تعهد استیت است؛ نشانه بیموجود

 .العملى از خود نشان ندهد سکار در آن زمان عکگرچه گناه

. ند؛ ولى پاداش اخروى من همچنان ثابت استکن است سخن امروز من در شنونده اثر نکه ممکبا آن ) 6 
 .رده هرگز انسان خود را بازنده نمى پنداکن است یمان به خدا و معاد همیات اکى از بریک

. ه مسجد بسته باشدکد داشت؛ هر چند ید، پاداش جماعت خواهی اگر براى رضاى خداوند به سوى مسجد رفت
. ا ندهدیند و گفتن براى خدا پاداش فراوانى دارد؛ خواه طرف گوش دهد و ک انسان مخلص با خدا معامله مى



. ن دعوت ها مؤثر نباشندیشه ایگرچه هم) 86.(ندکه به حق دعوت کداند  سى مىکن مردم را یقرآن، بهتر
 .ندیب اى نمى اگر شاگرد درس استاد را فرا نگرفت، حقوق معلم لطمه! آرى

ه در کد یر شما اثر فورى ندارد؛ ولى مطمئن باشکست؛ گاهى امر به معروف و نهى از منیاثر فورى الزم ن )  7 
گر یر شما در زمان دک ندارد، ولى تذه حال حق شنوىکرا گاهى حاالت انسان طورى است ینده اثر دارد؛ زیآ
 .ردکر او خواهد کار خودش را روى فک

د، ینکه اثر ندارد، امر و نهى نکل آنیاگر به دل. ه جرأت استیردن، حفظ روحکن جرأت؛ امر و نهى یتمر )  8 
 .شود م مىکاد زدن و گفتن در شما یم جرأت فرکم ک

اد یه فرکسى ک. شود مانى خود انسان مىی آرامش وجدان اار، سببکاد بر سر گناهین وجدان؛ فرکیتس )  9 
 .ندکوت و سازش و بى تفاوتى نمى کوم به ترس و سکزند، هرگز در وجدان، خود را مح مى

آن بزرگواران معصوم بارها با استدالل و معجزه و . میستیا بهتر نیه از انبکا است؛ راستى، یراه قرآن و انب )  10 
 :م یرکبه قول قرآن . دادند ثر مردم گوش نمىکردند؛ ولى اک ر مىکمنن اخالق نهى از یبهتر

 .ر نمى شدندکشد، متذ رى به آنان داده مىکرون ؛ هرگاه تذکذیرُوا الک و اذا ذُ

اَبى ؛ ما همه معجزات خود را به فرعون نشان دادکاتنا یناه ای اتَ  .ر بار نرفتیم، ولى زیلّها فَ

ن  ا ا ی و یۀٍ یلّ اکرَو وا و ضُ رَ ر ؛ اگر هر معجزهیع حوا س ولُ  .ند سحر استیگو و مى. نندک نند، اعراض مىیاى بب قُ

ار است تا کر اتمام حجت بر گناهکار؛ امر به معروف و نهى از منکعذر براى ما و اتمام حجت بر گناه )  11 
قرآن . اد نزدىیچرا فر: و عذرى است براى مؤمن تا به او گفته نشود. ر ندادکسى به من تذک: دینگو
عنى یاحتمال اثر شرط وجوب است؛ ) عذراً او نذراً(له عذر یا وسیر است و کا سبب تذیگفتن، : د یفرما مى

توان  رده است مىکه خداوند منع نکتا آنجا . ه ممنوع استکست؛ نه آنیدهى، واجب ن اگر احتمال اثر نمى
شود؛  ف عوض مىیلکطرف خداوند فرمان توقف آمد، تگر از یه دکد یى رسیار به جاکش رفت؛ ولى اگر یپ
 :دیفرما ه مىکاتى یر آینظ

 )87.(اى ندارد دهیه فاکن ک  از آنان اعراض -  

 )88.(ر نمى رسدک  نداى تو به گوش افراد -  

 )89.(ه تو نمى توانى حرفى به آنان بشنوانىکهاى قبورند    گروهى مثل مرده-  

  )90.(نک  آنان را رها -  
  

  سازي براي پذیرش هزمین
 مان به خدایا  -1

خواهد به  ه مىکسى کلذا . ده به مبدأ و معاد استیر، عقکله امر به معروف و نهى از منین اهرم و وسی بهتر
براى مثال، . ندکار کد روى عقائد مردم یرات باز دارد، باکد و از منیاى مردم را به معروف وادار نما شهیطور ر



ده داشته یه عقک! نکار را نکن ین و اکار را بکن یا: توان گفت شود، زمانى مى  مىه وارد منزلىکسى کبه 
 ...شود و  لمبردارى مىیات او در منزل فکاز حر. ار استکحسابى در . منزل صاحبى دارد: باشد

ت حساب اس صاحب و بى ن خانه بىیا: رد؛ ولى اگر او گفتکح را ارائه یتوان به او خط صح ده مىین عقی با ا
م؛ ینکنترل کم او را یتوان گر نمىیما د. ستیار نکلمبردارى هم در ینترل و فکحسابرسى و . و من آزاد هستم

پس، در خانه . ند، باخته استکاشى نیاش رفته است و هر چه ع سهکیه هر چه نچاپد، از کند ک ر مىکچون ف
 .ردکخت و پاش را خواهد ین ریصاحب و حساب، آخر بى

ه خانه بزرگى است، صاحبى همچون خداوند و حسابى همچون کن جهان یا:  معتقد شد آرى، اگر انسان
ن یند؛ همک ات او ناظرى نظارت مىیار و نکشود؛ حتى بر اف نترل مىکارهاى او ثبت و کامت دارد؛ تمام یق
ه کتنا اع س انسانهاى بىکبرع. سازد  انسان وارسته و متقى مىیکل به ینش، او را در جهان تبدیمان و بیا

ن و یقوان. شود ختن در آن چاه، آبى در آنها جمع نمىیه هرگز با دو سطل آب رکآب هستند  همچون چاه بى
ن و ین مهمتریبنابرا.  استکختن سطل آب در چاه خشیمان همچون ریا ها براى افراد بى مهیها و جر تبصره
مان در درون انسان، همچون یا. و معاد استمان به مبدأ یر و نهى از گناه، این اهرم براى دعوت به خیتر اصلى

 .دارد ه خود به خود انسان را از مفاسد باز مىکجوشش آب در درون چاه است 

 .ز الزم استیاد خدا نیست، یافى نکمان به خدا ی  ا

د؛ سنیاى بنو ا مقالهینند؛ کها در اثبات خدا و معاد سخنرانى  توانند ساعت مان دارند و حتى مىی بعضى افراد ا
 .مان الزم است و هم توجهیارند؛ لذا هم اکولى فراموش

خدا را : د یفرما گرى مىیو درباره گروه د) 91.(مان ندارندیا: دیفرما  خداوند در قرآن درباره بعضى مى
 ).93(سپارند امت را به فراموشى مىیق: ایو ). 92(نندک فراموش مى

 ).94(اد خدا هم باشدیا ه انسان مؤمن بکل  و راز و رمز نماز آن است ی دل

اد یاد یه انسان زکآورد، سفارش قرآن آن است  ا فشار به انسان رو مىین یریه حوادث تلخ و شک در مواردى 
د در سراسر یاد خدا بای. ادى نخواهد داشتیى زیاراکاد او نباشد، یمان به خدا اگر همراه با یا). 95(ندکخدا 

زش جنسى با همسر یوان ذبح شده با نام خدا باشد؛ آمید گوشت حی بامیخور ه مىکى یزندگى با ما باشد؛ غذا
ه باشد؛ سوارشدن به مر مِ اللَّ سطر شعر و یکا معنوى مثل خواندن یار مادى کا هر یدن لباس و یب، پوشکبا بِس 

 .د با نام خدا باشدیا نامه، همگى بای

ار خود کفرشتگانِ او را مأمور ثبت و ضبط و ) 97(ن خودیمکو پروردگار را در ) 96(خدا را ناظر: هکسى ک 
ارهاى او کالعمل  سکه آثار و عکتاب دارد، بلکارهاى او حساب و که نه تنها کمان داشته باشد ی؛ ا)98(بداند

ده خود غافل یاى از آفر ه خداوند لحظهک؛ قبول داشته باشد )99(شود ز محاسبه و پاى او نوشته مىین
امت خداوند پرونده همه اعمال انسان را ی؛ در روز ق)101(شود و به مو ثبت مىز و درشتى می؛ هر ر)100(ستین

... ؛ و )103(ات خود باشدیار و نکه افکارها، بلکد پاسخگوى همه ی؛ او با)102(جلو روى او خواهد گذاشت
ه کسانى ک. ددار ادى، انسان را از انجام گناه باز مىیمان و ین ایزند و چن ن فردى دست به اعمال گناه نمىیچن



اد خدا و معاد را در دل مردم زنده یمان، ید ایز باینند، قبل از هر چکر کخواهند امر به معروف و نهى از من مى
د یامت زنده خواهند شد و بایه در روز بزرگ قکدانند  ا آنان نمىیآ: دیفرما فروشان مى مکلذا قرآن به . نندک

  )104(فروشى خود را بدهند؟ مکپاسخ 
  
 ر از خداکتش -2

ه او چقدر به کم تا بداند یندازیاد الطاف خداوند بیار را به که خالفکر آن است کن اهرم براى نهى از منی دوم
ن یب او پوشاند؛ و همچنیارش گذاشت؛ عیز را در اختید و همه چیاى آفر رد و انسان را از ذرهکما لطف 

ق، ین رفیند؛ بهترک بخشد؛ دعاى او را مستجاب مى دهد؛ درد او را شفا مى خوبى او را چند برابر پاداش مى
 .ارى رسان او استین ی و بهتر ن مولىیبهتر

ه به خاطر کداد، واجب بود  حتى اگر خداوند براى گناه، دوزخى هم قرار نمى: دیفرما مى) ع( حضرت على 
  ).105(ردکر از آن همه الطاف او، از گناه و مخالفتش دورى کتش
  
 عرض اعمال -3

امبر و امامان معصوم یده بر عرض اعمال بر پیها، عقیننده به خوبکق یمله اهرمهاى بازدارنده از گناه و تشو از ج
شود، در گفتار خود دقت  تى عرضه مىکه نوار گفتگوى ما به مقامات عالى رتبه مملکم یاگر بدان! آرى. است

 .مینک شترى مىیب

در هر هفته، اعمال شما به امام زمان عجل : ه کنی بر اات متعددى نقل شده است مبنىیافى، رواک در اصول 
ا ناراحت یشود و آن بزرگواران را خشنود  ه و اله عرضه مىیرم صلى اهللا علکامبر ایف و پیاللّه تعالى فرجه الشر

 .ندک مى

 )107.(ن اهرمها باشدیتواند از بهتر ات است، مىیو روا) 106(ه برخاسته از قرآن کده ین عقی ا

  
 وجه به آثار گناهت -4

ب که مرتکه نزول بالها به خاطر گناهانى است کقت اشاره شده است ین حقیات، فراوان به ایات و روای در آ
 .دیا شده

 )108.(رد خودتان استکرسد، به خاطر عمل ه به شما مىکبت یهر مص: دیفرما  قرآن مى

 )109.(انشان بودی شدند، به خاطر طغك اگر فالن قوم هال

 )110.(ار بوده استکجا قهرى است، گناهانى در کست و هر ید، قهرى نیار نباشک اه تا گن

 :دیفرما ه السالم مىیل، حضرت على علیمک در اول دعاى 

 !ا است، بر من ببخشیه عامل پاره شدن پرده حکگناهانى :   خداوندا

 !ردن نعمتهاست، بر من ببخشکدا یر پییه عامل تغکگناهانى !   خداوندا



 !ه عامل حبس شدن دعاهاست، بر من ببخشکگناهانى !  وندا خدا

ن توجه دادن به آثار یبنابرا. ه هر گناهى، آثار شوم مخصوص به خود داردکشود  ن جمالت معلوم مىی از ا
  .ر استکى از عوامل بازدارنده از منیکشوم گناهان، 

  
 ات معروفکتوجه به بر -5

ى به منافع و آثار یند، آشناک ر آماده مىک منك انسان را براى ترى با آثار شوم گناهیه آشناکگونه   همان
ى را در یها ده است، نمونهینجا رسیه سخن به اکنون کا. سازد ها، انسان را براى انجام معروف آماده مىیخوب

رامون یى پیها تابکرا قرنها قبل، علماى ما یا؛ زیاى است از در ها قطره ن نمونهیم؛ ولى اینک چند سطر نقل مى
براى . شود شتر برداشته مىیام اسالمى بکند، پرده از اسرار احکشرفت یاند و هر چه علم پ ام نوشتهکعلل اح

 :مثال 

رده است، علت آن را کشرفت یه علم پکامروز . داند ر مادر مىین غذا براى نوزاد را شیه بهترکم یاتى داری روا
 .میا دهیفهم

ستاده یا: دیفرما ه چرا اسالم مىکم یفهم نند، بهتر مىکسبردارى کدرار عتوانند از مجارى ا ه مىک امروز -  
 .ستیستاده براحتى باز نیرا مجارى ادرار در حال اید، زینکادرار ن

 .ش و مشاهده استیم قابل آزمای امروز آثار شوم شراب بر دستگاههاى بدن بهتر از قد-  

 .فهمد در اسالم مى را بهتر از دوران صكا مضرّات گوشت خوی امروز دن-  

ه اگر مردم آنان را بدانند، به کاتى است که در معروفها برکنیم در مورد ایرو نون به سراغ چند نمونه مىک ا
ام تا در  افتهیقى ی است و توف1375د نوروز سال ین روز عیه اولکنون کست ایبد ن. شوند ده مىیشکشان  سوىِ

السالم  هیر در جوار مرقد مطهر امام رضا علکعروف و نهى از منتاب امر به مکل مشغول نوشتن یلحظه سال تحو
هاى سخنان ما را ییبایاگر مردم ز: شان فرمودیا. نمکنقل ) ع(ن موضوع از امام رضا یاى را در هم باشم، جمله

 ).111.(شوند رو ما مىیبدانند، حتماً پ

ه کادى ین سالها افراد زیدر ا. سخنان ماستخبرى آنان از راز و رمز  ل انحراف مردم، بىیدل: دیفرما  امام مى
ه نظام مقدس جمهورى یه در ساکن به خاطر آن است یاند و ا ردهکاهل بودند، رو به نماز کنسبت به نماز 

م یبرگرد. ان نسل نو درباره اسرار نماز پخش شده استیتاب در سطوح مختلف در مکونها جلد یلیاسالمى، م
 .ندک ه آگاهى از آنها ما را آماده انجام آن مىکها  معروفى از اسرار یها به سراغ نمونه

 ها   نمونه

 )112.(شود    احسان ما به مردم، سبب احسان خداوند و مردم به ما مى

 )113.(ندک    صدقه دفع بال مى

 )114.(ندک مه مىیر شدن بی   حج، انسان را از فق

 )115.(ندک مه مىیات مال را بک   ز



 )116.(د عفو الهى از ماستیلک   عفو از مردم، 

 )117.(ندک    صله رحم، عمر را طوالنى مى

 )118.(دارد ر باز مىک   نماز، انسان را از فحشا و من

 )119.(برد ن مىیوى شما، گناهانتان را از بیکارهاى نک   

 .ردن نوزاد از خطرات استکمه یله بیقه، وسی   عق

 )120.(دهد  مى   استعاذه و دعا، انسان را از خطرات نجات

 )121.(ندک رشمه، زنان را گزند افراد هوسباز حفظ مىک   دورى از ناز و 

 )122.(ندک زدگى حفظ مى ه انسان را از طاغوتکطالب، دژى است یت على بن ابید و والی   توح

 )123.(له سالمتى استی   روزه، وس

 )124.(د عزت استیلک   قناعت، 

 )125.(   زهد، رمز رحمت است

 )126.(له آرامش استیاد خدا، تنها وسی   

 .مینکوى و اجر اخروى آنها آشنا یات دنکد مردم را با آثار و بریاى معروفها بای به هر حال براى گسترش و اح

  
 افات عملکان میب

عنى یم؛ یافات عمل وارد شوکان میق بیم از طریتوان ها مىیق به خوبیا تشویرات و ک براى بازداشتن مردم از من
ات یات و روایى از آیها به سراغ نمونه. ماند پاسخ نمى ا بىین دنیا شر شما در همیر یار خکه کم ییه مردم بگوب

 :میرو مى

وار در آستانه ید. رده بودکره ی خود ذخکوچکوارى براى فرزندان یر دی مرد صالحى مقدار ارثى ز- 1 
ن مرد صالح شدند و از مردم تقاضاى غذا یگرسنه وارد روستاى ا) ع(و موسى ) ع(حضرت خضر . خرابى بود

به موسى . وار در حال سقوط افتادیان، نگاه خضر به دین میدر ا. ى ندادندیامبر غذایردند، اما مردم به آن دو پک
 .مینکوار را بازسازى ید دیبا: گفت

 ! دارد؟ه حاضر نشدند قطعه نانى به ما بدهند، چه معناکارگرىِ مجانى براى مردمى ک:  موسى گفت 

ه پدر کوار گنجى است ین دیر ایز: به موسى فرمود. وار را ساختیار شد و دک ولى خضر دست به 
شد و افراد نااهل گنج را  م، خراب مىیساخت وار را نمىیرده و اگر ما دکره یارى براى فرزندانش ذخکویکن
 )127.(ماندند ر مىیار فقکویکمان آن مرد نیتیبردند و  ردند و مىک دا مىیپ

ه در سوره کن داستان را یا. ردکارگرى مجانى وادار کامبر را به یارى پدر، دو پکویکخداوند به خاطر ن!  آرى
ر یخ. ماند پاسخ نمى ا بىین دنیر و معروفى حتى در ایار خکه هر کنیند به اک ق مىیم ما را تشویخوان هف مىک

 .ا به فرزندان مایرسد و  ا به خود ما مىیار کآن 

 :ند یفرما ه مىین آیتحت ا) ع(صادق  امام 



ار کویکاگر پدران ن. نمک من به خاطر تالش پدران به فرزندان لطف مى: ردک خداوند متعادل به موسى وحى 
زنا : سپس فرمود. رسد رسد؛ اما اگر شرور باشند، به فرزندانشان شر مى ت مىکر و بریباشند، به فرزندانشان خ

 )128.(دد تا به زنان شما زنانشوینکن

گر در جاى ینمونه د. رات استک منكهاو تر افات عمل، اهرم خوبى براى انجام معروفکتوجه به م:  آرى 
د یترسند، با نده آنان مىیگذارند و از آ ادگار مىیه فرزندان ناتوانى از خود به کسانى ک: میخوان گر قرآن مىید

مان شما یتید با یه دوست دارکد ینکن مردم چنان رفتار مایتیبا : آرى) 129.(مان مردم بترسندیتیاز ستم درباره 
م کمان جامعه، یتیظلم امروز ما به . رود ند، دودش به چشم خودش مىکس آتشى روشن کهر . رفتار شود

 :به گفته مثنوى. ردیگ ز مىیمان خود ما را نیتیه فردا دامن کد یآ  سنت بد در مىیکم به صورت ک

  نداوه است و فعل ماکن جهان ی ا

 د صداها را ندایسوى ما آ

 افات عمل غافل مشوک از م

 د جو ز جویگندم از گندم برو

ب گرفتار یه به همان عکرد مگر آنیم ند، نمىکبى سرزنش یگرى را به عیس، دکهر : میخوان ث مىی در حد
  )130.(شود

  
 خیمطالعه تار

ر بودند، انسان را به کا منیه اهل معروف کى یى با زندگى اقوام و گروههایآشنا. خ استیى از اهرمها تاریک 
ما فالن قوم را : نه آمده استین زمیه در ایم صدها آیرکدر قرآن . شاندک رات مىکها و دورى از منیانجام خوب

 )131.(میردک كبه خاطر گناهانش هال

 )132.(ان مردم سبب نابودى آنان استی   طغ

 )133.(میردک   قومى را در آب غرق 

 )134.(میردک با صاعقه نابود    گروهى را

 )135.(میردک كننده هالک   جمعى را با باد سرد 

 )136.(میردکر و رو ی   شهر قومى را ز

تمام . ان استیفر و طغکرات و کى از عوامل دست برداشتن از منیکن هشدارها براى نسلهاى بعد یى با ای آشنا
اتى یتمام آ. باشد ن درس گرفتنها مىی، به خاطر همردهکن و نگاه به عبرت یر در زمیه سفارش به سکاتى یآ
 .ن منظور استیرده، به همکا فاسدان دعوت یاران کویکار نکه ما را به مطالعه عاقبت ک

  خیخ با فلسفه تاری  تفاوت تار

ى است یها و پندها ن، اصول، درسها، عبرتیخ، آن قوانیولى فلسفه تار. ندیگو خ مىی حوادث گذشته را تار
 .دیآ نده به دست مىی حوادث گذشته براى زندگى آه ازک



 : مثال ساده یک 

. ردکن تصادف یروز فرزند فالنى با ماشیدى دیمگر ند! ابان نرویبه خ: دیگو  مادرى به فرزند خردسالش مى
خ یرد، فلسفه تاریگ ه مادر از آن براى فرزند امروزش مىکخ است و پندى یروز تارین سخن، حادثه دیدر ا
زىِ کذلک: دیفرما ان مىیند و در پاک ان مىیوسف را به طور مفصل بیقرآن، داستان حضرت . است نَج 

محسن  .میده اران پاداش مىکویکن گونه ما به نیا: عنىین؛ یالْ

ال یخ: عنىیخ است؛ ی، فلسفه تارکذلکلمه کخ است و یاست، تار) کذلک(لمه کنجا، آنچه قبل از ی در ا
وسف در حوادث تلخ و یس همچون که هر کبل! هرگز.  لطف شخصى استیکوسف یه لطف ما به کد ینکن
 .ردکم ینگونه برخورد خواهین مواظب خود باشد، ما با او ایریش

و : دیفرما سپس مى. افتیرد و نجات که او از خداوند عذرخواهى کم یخوان ز مىیونس نی در گرفتار حضرت 
نکذلک مو م ى الْ نْجِ ها و بالها نجات یکیالى تار ند، او را از البهک صادقانه از ما عذرخواهى سکعنى هر ین؛ ی نُ

 .میده مى

 . جرقه موسمىیکان دائمى است؛ نه ی جریک قانون و سنت الهى و یکخ ین، فلسفه تاری بنابرا

م و ینک اران آشناکویکا نیاران کار گناهکان یجه و پایر، اگر ما مردم را با نتک در امر به معروف و نهى از من
ن آگاهى گامى به سوى رشد آنها ین اقوام قبلى با مردم امروز تفاوتى ندارد، ایریه سرنوشت تلخ و شکم یبدان

  .خواهند بود
  
 ننده به گناهکاهرمهاى وادار  

شه یز ریالها و تصورات انحرافى نیشود، خ ارى از گناهان مىید انحرافى سرچشمه بسیه عقاک همان گونه 
ند؛ ولى ک گران بهتر است، آنها را مسخره مىیه از دکند ک ال مىیوقتى انسان خ. خواهد شدارى یگناهان بس

 .ردکگر آنها را مسخره نخواهد یگران از او بهتر باشند، دیه چه بسا دکاگر احتمال بدهد 

 )137(.نندگان باشندک د مسخره شدگان بهتر از مسخرهیشا! نندکگر را مسخره نیقومى قوم د: دیفرما  قرآن مى

 )138(».ه استهزا شده است، بهتر از شما باشدکرند، چه بسا خانمى یگر را به استهزاء نگیدیکز یزنان ن « 

ه رزق به دست خداست و چه کشود، غافل از آن اد مىیاش ز هیه با حرص، سرماکند ک  گاهى انسان گمان مى
 )139.(درسن ى نمىیورزند؛ اما به جا ه شبانه روز حرص مىکسانى کارند یبس

به قول . ندک داران با حسرت نگاه مى هیه خوشبختى در مال است و لذا به سرماکند ک  گاهى انسان تصور مى
ى یها هیاش ما هم مثل او سرماکاى : گفتند  دند، با آه سردى مىید ه مردم قارون را مىکن یقرآن، هم

 )140.(میداشت

دار  هیه ما سرماکچه خوب شد : ه همه گفتندکرفت ن فرو یه چندى بعد قارون چنان به زمک  غافل از آن
 .مینبود



ال، ین خیدن به ایشود و براى رس ند، خوشبخت مىکل ازدواج یه اگر با فالن فامکند ک  گاهى انسان گمان مى
 .ستیه شهرت و مقام نیه خوشبختى در ساکغافل از آن. ندک غ نمىیاز هرگونه تالشى در

ه کم دانست یم، خواهینکشود، دقت  ب مىکه انسان مرتکاهى و گناهانى االت فاسد، تصورات وی اگر در خ
ات اسالمى جمالت یات و روایاالت و تصورات ماست لذا در آیبخش بزرگى از گناهان ما برخاسته از خ

گر یز دیه چیه در ساکست؛ بلیز نیه فالن چیر در سایى و خیکه نکدهد  ه به مردم هشدار مىکادى است یز
 .است

 :م ینک د نمونه اشاره مى به چن

مان و عمل صالح و یر در ایى و خیکه نکدام جهت باشد، بلکه قبله ما به کست ین نیى در ایک برّ و ن- 1 
 )141.( به محرومان جامعه استکمک

 )142.(ر استید، ولى براى شما خیدان ى را بد مىیزهای چه بسا چ- 2 

ن یه آنها را با همکرده است کخداوند اراده . ندک وادار نها و فرزندان آنان تو را به تعجب هی سرما- 3 
 )143.(ندکها و فرزندان عذاب  ثروت

ت است؛ یقت دارد و واقعیم، حقیفهم ه آنچه را مىکم ینکم و باور نینک به هر حال، از قضاوت فورى دورى 
ند و کت ی را واقعگرا تربه انسانکنیقرآن براى ا. ال و وهم استیاساس، و خ ارى از باورهاى ما بىیرا بسیز
 )144.(ادى آورده استیات زیند، آکر و ذهن او برطرف کاساس را از ف االت واهى و محاسبات بىیخ

اد یاهرمهاى مثبت را به . ردکها استفاده  نهید از اهرمها و زمیر باک به هر حال، در امر به معروف و نهى از من
 )145.(ردک منفى را حذف ها و اهرمهاى نهیرد و زمکجاد یآورد و حتى ا

  
 چند مسأله

 :م یخوان مى) ره(نى یله امام خمیر الوسی در تحر

ر نسبت به آن شخص کگران، امر به معروف و نهى از منیالم از شخص خاصى اثر دارد و نه دکاگر ) 1 
 .تسیگران واجب نیرد، بر دکام یا گروهى قیعنى اگر فرد یى است؛ یفاکنى است؛ وگرنه واجب یواجب ع

 .شود ا و خودنمائى باشد واجب ادا مىیست؛ حتى اگر براى ریدر امر به معروف قصد قربت الزم ن) 2 

 .ت واجب استیل قدرت و والیت دارد، تحصیومت و والکاز به حیاگر محو فساد ن) 3 

 .ستیز نی جان به او باشد،یه توهکش از اشاره ید و بیدارد، برخورد شد اگر با اشاره، دست از خالف بر مى) 4 

 .ند، باز هم واجب استکن نمى کشه یند، ولى گناه را رک م مىکاگر نهى ما از حجم گناه ) 5 

 انجام مى دهد، باز هم واجب کوچکدارد، ولى گناه  اگر به خاطر نهى ما دست از گناه بزرگ بر مى) 6 
 .است

 .رار واجب استکرر مؤثر است، تکاگر نهى م) 7 

 .ته جمعى مؤثر است، دسته جمعى واجب استاگر امر و نهى دس) 8 



 .وت حرام استکشود، س اران مىکشتر گناهیوت ما سبب جرأت بکاگر س) 9 

 .گران مؤثر است، امر و نهى واجب استیار اثرى ندارد، ولى در دکاگر امر و نهى ما در خالف) 10 

 )146.(ام استوت حرکا ضعف عقائد مسلمانان شود، سیوت ما سبب وهن اسالم کاگر س) 11 

جاد آنها یومت و قدرت داشته باشد، اکالت و سازمان و حزب و حکیاز به تشیرى از گناه نیاگر جلوگ) 12 
 .واجب است

ان جمعى بر انجام خالفى اصرار دارد، واجب است طورى یى از میکا یى از دو نفر یکه کهر گاه بداند ) 13 
د یند، باکس شرب خمر کهر : دیبراى مثال بگو. دار شوکه خطابش منطبق بر آن شخص خالفکند کنهى 

د نهى بنحوى یست و نبایه جائز هم نکست بلیاى خاص نه تنها واجب ن ا عدهیردن همه کد؛ اما نهى ی نماكتر
 )147.(رده اندکن خالفى را یال شود، همه آن گروه چنیه خکباشد 

ن آمد و رفت واجب یاهد، اک ا نوع گناه مىیا زمان گناه یار از مقدار گناه کاگر رفت و آمد با گناه) 14 
 .است

 .گذارد، باز هم واجب است ار در بعضى افراد خانه اثر موقت مىکاگر آمد و رفت با گناه) 15 

 .ن قطع رابطه واجب استیدارد، ا ار را از گناه بازمىکاگر قطع رابطه گناه) 16 

 .ن رفت و آمد حرام استید، انک سى او را در گناه جسورتر مىکاگر رفت و آمد با ) 17 

ند، ک ردن جسورتر مىک ا در گناهیدارد  ار او را از گناه باز مىکه آمد و رفت با گناهکم ی دارکاگر ش) 18 
 .مید رفت و آمد داشته باشید باید و بازدیباز هم به خاطر قانون صله رحم و د

رم کامبر ایشخصى نزد پ. واجب استردن او کر است، حبس کاگر آزاد گذاشتن فردى سبب انجام من) 19 
: فرمود. ده نداردیفا: گفت. نکاو را حبس : نم؟ حضرت فرمودکچه . مادرم انحراف دارد: آمد و گفت) ص(

 .ریجلو مردم را بگ

 )148.(ن، منع آنان از گناه استین بر والدیه بهترکدست و پاى او را ببند : فرمود. ده نداردی گفت فا

ست؛ گرچه یر شخصى در مورد خاصى موجب وهن اسالم شود، جائز نکا نهى از منیف اگر امر به معرو) 20 
د و اگر یى بگویالم نابجاکه شخص مشهور و محبوبى روى منبر کمثل آن) 149.(گر واجب باشدیدر جاى د

 .ندکشه سقوط ید، او به عنوان چهره اسالم براى همینکدر انظار مردم او را نهى 

ه اگر نهى کست؛ مثل افراد لجوجى یوس داشته باشد، واجب نکر اثر معک و نهى از مناگر امر به معروف) 21 
 )150.(نندک د، بدتر مىینک

 درصد اثر یکم؛ حتى اگر یجه برسیه صد در صد به نتکست یر الزم نکدر امر به معروف و نهى از من) 22 
 .داشت، واجب است

ند که جورى روزه خوارى کضى یر مریست؛ نظی نه موجب وهن به مقدسات باشد، جائزکار حاللى ک) 23 
 .گران شودیا دیه سبب وهن به مقدسات ک

 .مینک تفا مىکن مقدار نمونه ایست، به همیان مسائل نی چون هدف ما ب



 :اى در به پاسخ سؤالى فرمودند  ت اللّه خامنهی آ

فه عموم ی اهتمام دارند، وظرکم اسالمى است و نسبت به معروف و منکه نظام و قانون و حاکدر مواردى  «
د هم به دولت یاقدامات باالتر و برخوردهاى انقالبى به گردن دولت است؛ ولى ما با. ر با زبان استکمردم تذ

م کومت و حاکاما اگر در منطقه نظام ح. مینکت اعالم یم آمادگى خودمان را براى حمایاسالمى اطالع ده
توانند بعد  رتى نشان دهند، خود مردم مىیر غک نسبت به معروف و منا اسالمشان ظاهرى بود تایاسالمى نبود و 

  .»ز داشته باشندین) جیبا حفظ مراحل و شئون و تدر(ر زبانى، برخورد انقالبى کاز تذ
  



   ترك امر به معروف و نهی از منکر–فصل دوم 
  

 ت مرده استکجامعه سا

قَصاصِ حکولَ«: د یفرما  قرآن مى ى الْ ف ى اْالَلْبابا اُیوةٌ یم د و او را به یستادی؛ اگر در برابر قاتل ا)151(»ول
 ).دیا وگرنه مرده(د یا د، زندهیقصاص رساند

ى باال و شعور کاز به دریا مرده بودن جامعه نیا مرده بودن فرد براى همه روشن است؛ اما زنده ی البته، زنده 
ت باال یعنى اگر شما اهل فهم و درای؛ »ا اولى االلبابی «:د یفرما ه مىیان آیل در پاین دلیبه هم. اجتماعى دارد

شود،  س هر غلطى انجام دهد، احدى متعرض او نمىکه هر کاى  جامعه. دینک  مىكقت را درین حقید، ایباش
 .اى است جامعه مرده

نده ها ان زیه در مکاى است  ها بى تفاوت است، مردهیها و بدیه در برابر خوبکسى ک: م یخوان ث مىی در حد
 )152.(شدک نفس مى

  وت در برابر گناهک  س

 .ن و جامعه و اصالحات استیأس و نداشتن تعهد نسبت به دیوت در برابر گناه، نشانه ضعف، ترس، ک س

 )153.(، نوعى بدعت است)ص(رم کامبر ایوت در برابر گناه، به گفته پک س

مان و عمل صالح باشند یه با اکسانى ک«: م یخوان در سوره والعصر مى. اى جز خسارت ندارد جهیوت نتک س
 .»اند نند، در خسارت قرار گرفتهکار سفارش نکگران را به حق و پشتیت باشند و دکولى سا

ه مردم به کدند یآنها آمدند و د. خداوند، فرشتگانى را براى عذاب گروهى فرستاد«: فرمود ) ع( امام صادق 
ه و دعا هستند، ولى یرا آنان اهل گریز: خطاب آمد . دندیاب را پرسل عذیاز خداوند دل. ه مشغولندیدعا و گر

 ».نسبت به مفاسد جامعه بى تفاوتند

 .شاندک ن را به فساد مىیوت، زمک س

ن به یرند، همه زمیگران را نگیاگر گروهى از مردم جلو فتنه و فساد د«: م یخوان  سوره بقره مى251ه ی در آ
 )154(».شود ده مىیشکفساد 

 .ت، ملعون خداستک  سا

ردن کل رها یرد، مگر به دلکن را لعنت نیشیخداوند امت هاى پ«: در خطبه قاصعه فرمود ) ع( حضرت على 
 )155(».رکامر به معروف و نهى از من

انه انجام شود، خطرى براى همه مردم ندارد؛ ولى اگر افراد خاصى یاگر گناه مخف«: م یخوان ث مىی در حد
ت بمانند، خداوند همه مردم را کر دادن داشته باشند، ولى ساییر مردم قدرت تغی دهند و ساارا انجامکگناه آش

 )156(».دهد با هم مورد قهر و عذاب خود قرار مى

 )157!(دیسوزاند، بترس ه آتشِ آن همه را مىکى یاز فتنه ها«: د یفرما ه خداوند مىکن همان است ی و ا

 )158(».ن نداردیقت دین خود بى تفاوت باشد، در حقیت به ده نسبکسى ک«: فرمود ) ع( امام صادق 



  
 نه تسلط اشراریوت زمکس

د، اشرار بر شما ینک كر را ترکاگر شما مردم امر به معروف و نهى از من«: م یخوان ات متعدد مىی در روا
 )159(».گر اثر نخواهد داشتیمسلط خواهند شد و ناله شما د

  هیت داشتن همسای  اولو

 ». او استیکند، به منزله شرکند و او را نهى نکه اش گناه یه همساکسى ک«: فرمود ) ع(صادق  امام 

 . جرم استیکت راضى، شرک  سا

 .ا خجالت و امثال آن است ؛ ولى انسان قلباً از گناه متنفر استیا ترس یوت، از بى خبرى ک گاهى س

ن گونه افراد یات، ایات و رواینجا به گفته آیدر اه کت آن است یوت در برابر گناه، نشانه رضاک اما گاهى س
 :د ییبه چند نمونه توجه فرما. شوند ار حساب مىک گناهیکقت شریدر حق

در » د؟یردکد ین را شهیشیاى پیچرا شما انب«: ه کند ک رم خطاب مىکامبر ایان زمان پیهودی خداوند به - 1 
ار پدران خود راضى بودند، خداوند، ک چون نسل آنها به شته بودند، ولىکامبران را یان آنان پکایه نکحالى 

 )160(».دهد ردار پدران مورد عتاب و انتقاد قرار مىکفرزندان را به 

ن برد، ولى قرآن ی نفر از بیکه شتر حضرت صالح را فقط کنیبا ا: م یخوان البالغه مى  نهج20 و در خطبه -  2 
ه آن گروه به عمل آن فرد کن به خاطر آن است یا. اب شدندشتند و گرفتار عذکجمعى او را «: د یفرما مى

 )161(».راضى بودند

اند  ردهک نفر به نام ابن ملجم بود، ولى در شب نوزدهم ماه رمضان سفارشى یک) ع(ه قاتل على کنی با ا-  3 
 )162(»!نکقاتالن حضرت على را لعنت ! ایخدا«: د ییه صد مرتبه بگوک

  
 متایماى بى تفاوتان در قیس

ه جانم در دست اوست، از امت من گروهى از کى یبه خدا«: فرمود ) ص(رم کامبر ایپ: م یخوان ثى مىیدر حد
ه آنان قدرت کافه ها به خاطر آن است ین قیا.  هستندكنه و خویافه بوزیه در قکزند؛ در حالى یقبر برمى خ
 )163(».ردندکاران سازش کر داشته، ولى با گناهکنهى از من

نها یا: دم یپرس. چى مى برندیه لب هاى گروهى را با قکدم یدر شب معراج د«: فرمود ) ص(رم ک رسول ا
 )164(».ردندکر داشتند، ولى نهى نکه زبان نهى از منکسانى هستند ک: گفتند ! انند؟کی

مت این افراد در قیند، بد بوترکتمان کاگر دانشمندى علم خود را «: ه کنقل شده است ) ع( از حضرت على 
 )165(».خواهد بود

 )166.(وت نابجا بدعت استکرا سیست؛ زکوت را شکد سیه گاهى باکوتاه سخن آنک 

 : اگر 

 وت علما سبب بدگمانى مردم به خود آنان شود؛ک   س



 وت علما موجب جرأت ظالم شود؛ک   س

 د ظالم شود؛ییوت موجب تأک   س

 ود؛رى معروف شکا منیر و که معروفى منکوت سبب شود ک   س

 د مسلمانان شود؛یوت موجب ضعف عقاک   س

 رى و بدعت شود؛کوت موجب رشد انحرافات فک   س

 .اى وارد شود ست؛ حتى اگر به انسان لطمهکوت را شکد سی  حرام است و با

 !ستندکوت را شکه سکسانى ک  

 .فه عباسى بودیل خلکن متوهم السالم و معلم فرزندایاران امام رضا و امام جواد و امام هادى علیت از کی ابن س

 ».طالبین، دو فرزند على بن ابیا حسن و حسیفرزندان من بهترند «: د یل از او پرسک روزى متو

قنبر غالم على از تو و فرزندانت بهتر است، تا چه رسد به حسن «: ست و گفت کن ساله را شیوت چندک او س
 »!نیو حس

ن سخنى را نداشت، بشدت عصبانى شد و یدن چنیز توقع شنتاتور زمان بود و هرگیکه طاغوت و دکل ک متو
 )167.(ردکدستور قتل استاد را صادر 

 :گر ی نمونه د

ست و کوت چند ساله را شکاى س رد، در لحظهک مان خود را مخفى مىیها ا ه مدتک مؤمن آل فرعون 
نْ «: گفت  جالً اَ ونَ ر لُ قْتُ ى اللَّهیاَتَ بولَ ر پروردگارم «: د یگو ه موحد است و مىکسى کد یارا بنا دی؛ آ)168(»قُ

 د؟یبه قتل برسان» خداست،

 :گر ی نمونه د

وت کعنى سیرد؛ کد یزیوفه و شام و مجلس کبرى در کنب یه زکارى است کر ک امر به معروف و نهى از من
 .ها را گفت ست و گفتنىکرا ش

  
 انیهات بهانه جویتوج

نند و براى خود بهانه ها و عذرها ک ن، گروهى امر به معروف را رها مىه در آخرالزماکم یخوان ات مىی در روا
 :نند؛ از جمله ک ه مىیار خود را توجکآورند و  مى

  
 ارى به ما نداردکگران یگناه د

 یکار را در کمن و گناه: ه کنیل ایو به دل» ن خودین خود، موسى به دیسى به دیع«: ه کل ین دلیبعضى به ا
ن موسى بود و اگر ید به دیسى نبایه در زمان عکمانند، در حالى  ت مىکر برابر باطل ساقبر نمى گذارند، د

 . جامعه گذاشته اندیکگذارند، ولى در   قبر نمىیکار را در کشما و گناه



 نفر یکبراى مثال، . ل جامعه اثر داردک فرد، در یک خالف از یک. ت استی جرم در جامعه قابل سرا
 نگاه بد، یک. زدیر ز همه ارتباطات را به هم مىی دروغ نیک. ندک  را آلوده مىطیگارى هواى همه محیس

 .ندک ه آن حرام زاده هر روز صدها فتنه و فساد مىکشود  زاده مى اشى و زنا و فرزند حرامیسرچشمه ع

ند و ک ه انسان را مست مىکشرابخوارى گناهى است . شود گر مىینه ساز انواع گناهان دی گناه گاهى زمیک 
شتى در کردن کگناه در جامعه مثل سوراخ «: م یخوان ث مىیدر حد. دیآ ش مىیدر مستى هزاران حادثه پ

 .ردکشتى شد، همه را غرق خواهد که آب وارد کن یند، همک؛ اگر مسافرى محل خود را سوراخ » استیدر

: فرمود ) ص(رسول خدا . ستیح نیگران اثر ندارد، صحیسى در سرنوشت دکه گناه کر کن تفی به هر حال، ا
زند؛ ولى اگر از گناه علنى نهى نشود، به همه مردم ضربه خواهد  ار ضربه مىکانه تنها به گناهیگناه مخف«

 )169(».زد

  
 امر و نهى خالف آزادى فردى است

ست یمعناى آزادى آن ن. ار نامقدس انجام گرفته استکه آن هزاران یه در ساکلمه مقدسى است ک آزادى، 
مى به یچ فرد و جامعه و رژین نه با عقل سازگار است و نه هیرا ایارى انجام دهد؛ زکسى بتواند هر ک هر ه،ک

 .دهد آن تن مى

شود هرج و مرج و بى بند و بارى  ح است؛ وگرنه مىی آزادى در چهارچوب قانون الهى و عقل و فطرت صح
 .گرینى و صدها آفت دکارشکن و آن و یو مزاحمت ا

ن انسانى باقى نمى ماند؛ چون همه آنان خودشان را به نحوى یم، در روى زمیگذاشت ن را آزاد مىاکودک اگر 
. ردینترل نشود، سنگ روى سنگ قرار نمى گکاگر آزادى . دادند ردند و در معرض خطر قرار مىک نابود مى

د ی آزادى شخصى نبار معنا شود وید بر اساس سالمتى جامعه و مقررات فراگیدر زندگى اجتماعى، آزادى با
  .د مهار شودیرد، باکسى از اراده و آزادى خود سوء استفاده کند و اگر کگران را سلب یآزادى د

  
 خجالت

فرد خجالت . ر، سرچشمه روحى و روانى داردکردن امر به معروف و نهى از منکوت و رها ک گاهى س
ه گرفتار کسى کن صفت را ید ایقاد است و باات اسالمى مورد انتیا در رواین نوع حیا. ندک ا مىیشد و حک مى

اى جز آتش ابدى  جهیا، نتیه عار و خجالت موقت در دنکد بداند یاو با. ندکن از خود دور یآن است، با تمر
 .امت نخواهد داشتیدر ق

  
 ترس

 ...از چه؟ . ترسد را مىیند، زکر نمى کگاهى انسان امر به معروف و نهى از من



امر و نهى، ) ع(ه به فرموده حضرت على کد بداند یم شود؛ ولى باکدار جنس او ی مى ترسد مشترى و خر
 .ندکسى را قطع نمى کرزق 

و باالخره دوستان، او را رها .ن دوست او، خداستید بداند بهتریترسد دوستانش را از دست بدهد؛ ولى با  مى
 .ردکخواهند 

رسد؛ گرچه مردم به سخن او   پاداش بزرگى مىه بهکد بداند یى نشود؛ ولى بای مى ترسد به حرفش اعتنا
 .گوش ندهند

 .ه خدا با اوست و مرگ به دست خداستکد بداند یرد؛ ولى باید قرار گی مى ترسد مورد تهد

مالى که اهل خودسازى هستند، کسانى کز براى ین نینند؛ ولى اکرد او انتقاد کز از عملی مى ترسد مردم ن
 .است

امر به «: بارها نقل شده است ) ع(طالب و امام صادق یو على بن اب) ص(ل خدا ات متعدد از رسوی در روا
 )170.(شود  مىیکرا نه رزق شما قطع، و نه مرگ شما نزدید؛ زید و نترسینکر کمعروف و نهى از من

  
 شود  گل بهار نمىیکبا 

 گل بهار نمى یک با :د یگو ه فرد با خود مىیکدارد؛ طور وت وا مىکگران، انسان را به سیوت دکگاهى س
ه امر کد بداند یاو با. ش و نوشها نهراسدینى داشته باشد و از نکه خط شید مسلمان روحیز باینجا نی، در ا».شود

ن یبهتر«: م یخوان ث مىیل در حدین دلیبه هم. شترى داردیت، پاداش بکبه معروف در آن فضاى مرگبار و سا
د؛ چون اطراف رهبران ستمگر، افراد متملق و یبر ستمگر بگوه انسان در برابر رهکلمه حقى است کجهاد، 

ح یش صحیارهاکه همه کند ک ال مىیدهند و او خ با جلوه مىیارهاى طاغوت را زکه همه کچاپلوسى هستند 
لهیز(است  م ء عو ون س رع ف د و یدا شود و حق را بگویر دلى پیوت و چاپلوسى اگر شک؛ و در آن فضاى س)نَ ل

افت خواهد ین اجر و پاداش را درین شهامت را از خود نشان داده است و بهتریند، بزرگترکبشوت را کس
  .ردک
  

 رىکانحراف ف

ارها کن یه اکخدا خواسته است «: ند یگو پندارند و مى رى دارند و مسائل را جبرى مىک بعضى انحراف ف
 م؟یه مانع شوکبه ما چه ربطى دارد . باشد

اگر خدا «: گفتند  دادند و مى  خود را به خدا نسبت مىكه شرک است ر سخن بعضىین منطق نظی ا
 )171!(م، البد خدا به آن راضى استیه بت پرستکنون کا. میردکر او را عبادت نمى یخواست، ما غ مى

ردن کر یار خوب است، چرا خدا خودش انجام نمى دهد؛ براى مثال، اگر سکاگر فالن «: ند یگو ا مىی و 
 )172(»م؟یاست، خداوند خودش به آنان روزى دهد؛ چرا ما خرج آنان را بپردازگرسنگان خوب 



. ند، غافلندک ش مىیه خداوند مردم را آزاد قرار داده و با دادن و گرفتن نعمتها آزماکنین افراد از ایا ای گو
. ندکن راه رشد یاند و از کر داده است تا دنبال بت نرود؛ رحم داده است تا به فقرا انفاق کخدا به انسان ف

ه کم یما منتظر«: ند یگو براى مثال مى. اند رى شدهکز بعضى گرفتار انحراف فین» انتظار«متأسفانه، در معناى 
 ».ندکارها را درست کاورند و خودش یف بیتشر) ع(حضرت مهدى 

تظر آمدن فرشته قبض ه انسان پاى خود را رو به قبله گذارد و منکاند  گرفته» احتضار«نها انتظار را همچون ی ا
د یه در شب منتظر خورشکسى ک. ه، معناى انتظار، آماده باش است و نه بى تفاوتىکروح شود؛ غافل از آن

ى منتظر روز یند و در روشناک ه مىیه چراغى و نورى تهکشد؛ بلک ى انتظار نمىیکصبح است، هرگز در تار
  .ماند مى
  

 توقع نابجا

ه دارند، امر به معروف و نهى از کآنها به خاطر توقعى . د فوراً عمل شوده هرچه گفتنک بعضى توقع دارند 
را مگر یى دارند؛ زین گونه افراد توقع نابجایا» .ه به گفته ما عمل نشودکم ینگران«: ند یگو نند و مىک ر نمىکمن

م و اگر ینکسى د مسائل را نسبى و درصدى برریا و امامان معصوم را گوش دادند؟ ما بایمردم همه سخنان انب
) ع(به حضرت على ) ص(رم کحضرت رسول ا. میبه همان چند درصد قانع شو: م یدیبه تمام اهداف نرس

د بر یند، براى تو از آنچه خورشکت ی نفر را خداوند توسط تو هدایکه اگر حتى کبه خدا سوگند «: فرمود 
 ».تابد، بهتر است او مى

 .ز قانع استی نفر نیکت یز به هدایامبر عزیث، پین حدی در ا

ش با حفظ یمال رفاه و آساکن االن در ین امروز و همیخواهد هم ه مىکگر از توقع نابجا آن است ی نمونه د
اى وارد شود،  ى از مسائل فوق ضربهیکار انجام شود و اگر به کر ک تذیکهمه شؤون و عزّت، آن هم با 

  »!اى ندارم فهیمن وظ«: د یگو مى
  
 گران هستندید

ا یا مقام و یت، یاگر الزم باشد، فالن شخص«: ند یگو نند و مىکر نمى کهى امر به معروف و نهى از من گرو
ان کفه همه است امیه امر به معروف همچون نماز، وظکغافل از آن» .گران هستندیفالن انجمن اسالمى و د

ن است آن مسؤول کا ممی. ندکس مشاهده نیا رئیردى، فالن مسؤول که شما مشاهده کدارد آن خالفى را 
: ند یگو نند و مىک ام مىیز قیگران نیاد بزنند، دیه پشتوانه مردمى ندارد و اگر افرادى مثل شما فرکند ک ر مىکف

 »!گوئى ه سخن از دل ما مىکجانا 

  .ستیه غفلت ما نیلى براى توجیگران دلیغفلت د!  آرى
  

 شود م فردا چه مىیامروز بگو



باز فردا . میبر فرض ما امروز جلو فساد را گرفت«: ند یگو نند و مىکر نمى کى از من بعضى امر به معروف و نه
گر یم، باز هفته دینکاط آن جاروب یاگر امروز منزل و ح«: م ییه بگوکمثل آن است » .ردکفساد خواهد 

  .ستیوت امروز ما نکل بر سیرار گناه فردا، دلکت» .ف خواهد شدیثک
  
 شود ى صحنه از دور خارج میکبا 

شه در روح آنان یست براى همکن شینند، ولى موفق نمى شوند و اک ر مىک افرادى امر به معروف و نهى از من
 ».ردکرا در فالن وقت گفتم و اثرى نیده ندارد؛ زیفا«: ند یگو شه با خود مىیه همکگذارد؛ طورى  اثر منفى مى

ست خوردى، پاداش بزرگى از طرف که به ظاهر شکاى  هشما در همان دفع: ه اوالً کد بدانند یز باین افراد نی ا
 .ردىکافت یخداوند در

ر شما سرسختى نشان بدهند و گوش به سخن شما ندهند، ولى حرف در درون هر کد در برابر تذیاً شای ثان
 .ا زود اثر خواهد گذاشتیر یفرد، د

ى کمگر شما اگر به نسخه پزش. ستیفه الهى نین وظی اكل بر تریا چند مورد، دلی یکست در ک به عالوه، ش
ر یی و نسخه را آن قدر تغکا پزشینى؟ ک مارى را تحمل مىیشه بیاى نگرفتى، براى هم جهیردى و نتکعمل 
  !جه برسى؟یدهى، تا به نت مى
  
 فه به گمان خود سازىی وظكتر

ن گونه افراد ی؛ اارى ندارندکگذرد،  ه در آن مىکر و شر جامعه و مسائلى یال خودسازى به خی بعضى به خ
ما براى حفظ تقوى در جبهه به «: گفتند  رم مىکامبر ایه به پک هستند كان از جنگ تبویر همان فرارینظ
فتد و گناه یه چشممان به دختران آنان بکم ینگران:  و جنگ باروم كرا در سفر به تبویم؛ زیی تو نمى آکمک
 ».میگذار لذا، تو را در جبهه تنها مى. مینک

  
 ار گذشتهکز ار اک

ر و موعظه و کار از تذکرد و کر اساسى کد فیبا«: ند یگو نند و مىکر نمى ک بعضى امر به معروف و نهى از من
ه کسى کدرست مانند . طانى استیها و وسوسه هاى ش لهیى از حیکز ین نیا«. امر به معروف گذشته است

لى و کر آبرسانى کد فیبا: د یگو ات دهد، ولى مىمى آب او را از مرگ نجکتواند با  ند و مىیب اى را مى تشنه
د بهانه یر نباکن تفیلى حرف منطقى است، ولى اکم یر اساسى و تصمک البته، ف ».میآب بهداشتى سراسرى باش

  .ر شودک امر به معروف و نهى از منكتر
  

 طمع



مثال آن، در برابر گران و ایندى دیدى، جذب مشترى، خوشایه و عیزه و هدیگاهى به طمع مال، گرفتن جا
 )173.(ندک وت مىکرات سکمن

  
 رفاه طلبى

شما به خاطر عالقه به زندگى مرفه و «: امبر فرمود یپ. زنند و رفاه طلب هستند خبرى مى  بعضى خود را به بى
 )174.(دینک ر نمىکتها امر به معروف و نهى از منیبى خبرى از مسؤول

  
 راتکآثار شوم من

به . ت بمانند، پى در پى خطراتى را به دنبال خواهد داشتکرفته نشود و مردم سار گک اگر از اول جلو من
 :د یر توجه فرمائیمراحل ز

 ردن؛کر نکدن گناه و بى تفاوتى و نهى از منی د-  گام اول 

   عادى شدن گناه-  گام دوم 

 ت به انجام گناه ؛ی رضا-  گام سوم 

  به انجام گناه؛کمک - گام چهارم 

 اب گناه؛کرت ا-  گام پنجم 

  اصرار در انجام گناه، معتاد شدن به آن و حتى لذت بردن از آن؛- گام ششم 

 گران به انجام گناه؛ی دعوت د- گام هفتم 

 غ گناه؛یگذارى براى انجام و تبل هی سرما- گام هشتم 

 د آنان؛یستند و طرد و تبعیه اهل خالف نکسانى کرى در برابر ی موضع گ- گام نهم 

 ).نعوذ باهللا(ردن کدا ی سنگدل شدن و قساوت قلب پ- گام دهم 

 )175(»!دینکروى نیطان پیاز گامهاى ش«: د یفرما اگر قرآن مى!  آرى

منافق قاتلى «: ها مى گفت یى از قاضیک) 176.(شاندک ه او انسان را گام به گام به فساد مىک به خاطر آن است 
ن یاول: شدى؟ گفت  ه در هنگام ترور ناراحت نمىکدم ی پرساز او. رده بودکه هفده نفر را ترور کم یرا گرفت

 ».م عادى شدیدم؛ ولى بعد برایردم، لرزکد یه شهکمؤمنى را 

 :د یفرما ف مىینگونه توصیطان را ایجى و گام به گام شی نهج البالغه، نفوذ تدر

  -» ندک طان در روح آنان تخمگذارى مىی؛ اول ش» فَباض. 

  -» د رَّخَ فى ص  .ندک ؛ بعد جوجه باز مى» ورهمو فَ

  -» ب ندیآ ت در مىکطانى در روح انسان چهار دست و پا به حری؛ بعد جوجه هاى ش» و د. 

ورهم «-   جفى ح جر افتند ؛ سپس در دامن انسانها به راه مى» و د. 

اَع «-   ر بِ  .شوند طان مىیالشن ین اهللا، عینگرد و به جاى ع طان نه چشم آنان مىی؛ سپس ش» نهمیفَنَظَ



سنَتهم «-   اَلْ طَقَ بِ  .زند طان حرف خود را به زبان آنان مىی؛ ش» و نَ

رَ «-   لکفَ  )177.(ندک گران را فراهم مىین افراد، سبب لغزش دیطان به واسطه همی؛ ش» ب بهم الزَّلَ

   آثار شوم

گران نباشد و به یو رفتار خود و دات کاگر انسان مراقب در حر. شود گر مىیاى براى گناه د لهی هر گناه وس
  .شود گر مىیا گناه سرچشمه انواع خالف هاى دیه ی روحیکب نزد، گاهى یگران نهیخود و د

  
 ه السالمیوسف علینگاهى به داستان 

 :ى گرفتار شدند؛ از جمله یه فاسد به خالفهاین روحیوسف حسادت داشتند و به خاطر همی برادران 

 .ر دادن نسبت انحراف به پد- 1 

 )178.(ردن فرزند از پدرکح و دور ی طراحى براى ربودن برادر به نام ورزش و تفر- 2 

 )179.( انداختن برادر در چاه- 3 

 )180.(ده استیه گرگ او را درکن دروغ ی گفتن ا- 4 

 .وسف دادنی نسبت دزدى به - 5 

ر یرد تا ساکن گناه نهى ید از اولیذا باگرى شود؛ لیگناهان د«نه ین است عامل و زمکن، هر گناه ممی بنابرا
 .نندکخالف ها رشد ن

 .میا نفهمیم و یرات آثار شومى در ابعاد مختلف دارند؛ خواه ما آن آثار را بفهمکه منکداست ی ناگفته پ

   داستان

 ».اده شوندیتمام مسافران پ«: ما شدم اما قبل از پرواز اعالم شد ی روزى سوار هواپ

 یک«: ست؟ مسؤوالن پرواز گفتند یه ماجرا چکهمه نگران شدند . ردندکاده یمام بارها را پ سپس مسافران و ت
، ک سوسیکر پرواز به خاطر وجود یتأخ«: دم یمن با تعجب و خنده پرس. ما شده استی وارد هواپکسوس

 هى دارد؟یچه توج

 بجود و بعضى از مهاى ارتباطى رایى از سیکن است ک ممکوچکوان ین حیهم«: ارشناسان گفتند ک 
 ».ارتباطات حساس قطع شود

نند، ولى به خاطر بعضى کاد بین است افرادى تالشهاى زک، ممکوچکن مورد یبراى هم«: ردم کر ک با خود ف
ستم یه سک است کرات در جامعه، مثال همان سوسکمثال من«. خصلتهاى جزئى، تمام عمر آنها تباه شود

شود،  شتر مىیه در آن گناه بکى یشورهاک! میراه دورى نرو. دهد مىاملى انسان را در معرض خطر قرار کت
ولو به (شى، مصرف قرص اعصاب، امراض روانى، امراض مقاربتى و توحش کى، خودیاضطراب، پوچگرا

  .شود شتر مىیهم ب) صورت مدرن
  

 احتمال ضرر و خطر



ده انجام داد و به خاطر یتى را سنجکرد و هر حرکد در هر اقدامى محاسبه یبا» اهم و مهم« گرچه طبق قانون 
ه ما در امر به معروف و نهى کست ین به آن معنا نیرد؛ ولى اکرى را مصرف نیثکل، منابع یدن به منفعت قلیرس

فه بزرگ، ین دو وظید در انجام ایما با. مینکن یسى تضمکمه بودن آبرو و مال و جان را براى یر، بکاز من
چ دردسرى امر به یه بى هکست یسانى نکن همه سفارش و پاداش تنها براى یا. میگاهى به استقبال خطر برو

 .رندیجه هم بگینند و به طور قطع نتکمعروف 

د؟ مگر روز یجه رسیمگر حضرت نوح چقدر به نت. ندکد امر و نهى یجه نمى رسد، ولى بای گاهى انسان به نت
باز داشت، ) ردن امامکد یشه(رات کن منیگتررد و مردم را از بزرکموعظه ) ع(ن یه شخص امام حسکعاشورا 

م؛ به قول قرآن ینکگاهى براى اتمام حجت، الزم است موعظه . ستیر الزم نیشه تأثیرد؟ همکچقدر اثر 
راًُ»: م یرک و نُذْ راً اَ  )181(»عذَ

 توقع نیر به خاطر همکفه مهم امر به معروف و نهى از منین دو وظی اكه ترکرسد   به هر حال، به نظر مى
اى  چ لطمهیند و به ما هم هکن امروز اثر ید همیسخن ما با«: عنى یدا شده است؛ یج پیه بتدرکى است ینابجا

 ».وارد نشود

ه کردند، همان گونه ک زد، آن را رها مى اى به مال و جان مردم مى اگر نماز ضربه: م یخوان ث مىی در حد
 )182(».نندک خورند، رها مى ه مىک اى ن واجبات را بخاطر لطمهیف ترین و شریبزرگتر

: د یفرما ش افرادى مىید به استقبال خطر رفت اگر قرآن در ستایه باکشود  ن معلوم مىیث چنین حدی از ا
د به یفه، سرزنش دارد و ما بایه عمل به وظکبه خاطر آن است ) 183(چ سرزنشى نمى هراسند،یآنان از ه«

نارشان عبور کخندند و هر گاه از  مان مىین به اهل ایمجرم«) 184:(د یفرما اگر قرآن مى. میاستقبال آن برو
ند و نسبت یگو اهى مىکمان فیشوند، پشت سر اهل ا گر جمع مىیدیکنند با غمزه است و هر گاه دور ک مى

اهى و نسبت کق خنده و غمزه و همزه و لمزه و فیدهند و به هر حال از طر قگى به آنان مىیج سلکانحراف و 
 ».فه، دردسر داردیه عمل به وظکبندند، به خاطر آن است  ر مىیاف، مؤمنان را به رگبار تحقانحر

ن شرط رفاه و بى یاند، ا اى آن مورد اهانت و شهادت قرار گرفتهیا و اولیه تمام انبکنى یدانم در د  من نمى
ه لطمه و کر آن است کشرط امر به معروف و نهى از من«: شود  ه گفته مىکدا شد یجا پکدردسر بودن از 

ا و ی از انبیکچ یه هکنى است ین بدون دردسر دیر دکن تفیا«: م یگو من مى» .اى به انسان وارد نشود ضربه
گاهى «: م یدان ه مىکضمن آن«ن بى دردسر بود تا حفظ آن بى دردسر باشد؟ یس دیمگر تأس. اند اوردهیا نیاول

 ».س آنهاستیزها سخت تر از تأسیحفظ چ

: د یگو به ما مى) 185(».دن است تا مردمیخداوند سزاوارتر به ترس«: د یفرما ه در انتقاد از گروهى مىک اتىی آ
 »!دیاز مردم نترس«

د یز نبایشما ن: د یبه ما مى گو) 186!(آنان از احدى نمى ترسند«: د یفرما ش گروهى مىیه در ستاکاتى ی آ
 »!دیترسو باش

 »!دیشما هم راه آنان را برو: عنى ی؛ ».د شدندی راه هدف خود شها دریانب«: د یفرما ه مىکاتى ی آ



 )187(»!دی قرار ندهكت را مالیثرکد و ایى نداشته باشکمى افراد باکاز «: د یفرما ه مىکاتى ی آ

حق «: و ) 188(».ه نزد شاه ستمگرى زده شودکالم حقى است کن جهاد، یبزرگتر«: د یفرما ه مىکاتى ی و روا
همه و همه الهام » !گرچه تلخ باشد و گرچه رضاى خلق در آن نباشد) 189(ه شما باشد؛یرچه بر علد گییرا بگو

ت یه از صبر افراد در برابر آزار و اذکاتى یات و روایآ. ف الهى استیلکبخش جرأت و جسارت در انجام ت
ل یاند، همه و همه دل ادهرا اسوه قرار د) ص(م و محمد یه ابراهکاتى یات و روایند، و آک ش مىیمخالفان ستا

امر به معروف زمانى «: ند یگو ه مىکاتى ین، روایبنابرا. د انسان به استقبال خطر برودیه گاهى باکآن است 
ه قانون اهم و مهم کد مخصوص مواردى باشد یشا) 190(».ه انسان بر جان خود و دوستانش نترسدکاست 

 .ردن جان را داشته باشدکه ارزش فدا کست یر در حدى نکعنى منیمطرح است؛ 

نجا ین و خط اسالم و ناموس و عفت عمومى و نظام مقدس اسالمى و رهبرى حق در خطر باشد، ای اما اگر د
 .نار بگذارندکنند و رفاه را کنى کد انسانهاى مؤمن خط شیبا

 :ند ک ن معرفى مىین چنیرا ا» رفاه طلبان بى درد« قرآن 

 )191.(رندیگ شود، مرفهان ترسو از تو اجازه مرخصى مى  هرگاه فرمان جهاد صادر مى- 1 

د در هواى ینکصبر ! دیها نرو در گرما به جبهه«: ند یگو شود، مى  هرگاه در تابستان فرمان جهاد داده مى-  2 
 )192(».دیمناسبى برو

 )193.(نندک ت نمىکنند، ولى اگر راه دور باشد، حرک ت مىک بود، حریکر نزدی اگر راه و مس- 3 

 )194.(اور اسالم بودندیها یه در سختکند ک ش مىیسانى ستاک قرآن از 

گران یه دکد رفاه او در حالى باشد یشود و رفاه را دوست دارد، ولى نبا ه انسان دچار لغزش مىک ناگفته نماند 
 .ط باشندین شرایدر سخت تر

ه داده بود و کیار همسران خود بر بالش تنکرم هنگام جنگ، به جاى رفتن به جبهه، در کامبر ایاران پیى از یک 
فورى . جنگد در آن گرما مى) ص(ه رسول خدا کنیاد جبهه افتاد و ایناگهان به . دینوش  مىکآب خن

. دیگو ند و مىک ن ماجرا را قرآن نقل مىیا. رم رساندکامبر ایبرخاست و به سوى جبهه شتافت و خود را به پ
ند؛ ولى خداوند لطف خود را به او برگرداند و او کرا از خط منحرف ه رفاه طلبى بعضى ی بود روحیکنزد«

 ».ارى به مسلمانان رساندیمتوجه شد و خود را براى 

ش یندن از رختخواب و به پا خواستن براى مناجات سحر و نماز شب را ستاکه قرآن دل ک نه تنها در جبهه ها 
ش یه چه پاداش بزرگى در پک، احدى نمى داند ه از رفاه خواب بگذرندکسانى ک«: رده و فرموده است ک

 )195(».دارند

نماز به پا دار و امر به معروف و ! فرزندم: د یگو  اصالً امر به معروف دردسر دارد و لذا لقمان به پسرش مى
 یکاز به یارى نکن پشتیه اکن کفه بر آنچه به تو رسد، صبر و تحمل ین وظیدر انجام ا! ر نماکنهى از من
 )196(».اى قوى دارد و عزم و ارادهصالبت 



ها سبب ناراحتى و سلب آزادى یارکه مخالفت با هوسهاى مردم و نهى آنان از خالفکداند   حضرت لقمان مى
 ».نىکد صبر یبا: د یفرما لذا مى. رند؛ بخصوص در برابر نوجوانیگ شود و قهراً در برابر انسان جبهه مى آنها مى

 .رسند نند، به آرزوى خود نمىک ر نمىکنهى از منه امر به معروف و کسانى ک 

ا نهى از یه اگر امر به معروف کاند، به گمان آن هستند  ردهکن واجب الهى را رها یه اکارى از افرادى ی بس
ا سودى را از دست خواهند یاسته خواهد شد و کرد، از عمرشان کد خواهد ینند، خطرى آنها را تهدکر کمن

، و نه روزى را یکر نه مرگ را نزدکامر به معروف و نهى از من: د یفرما مى) ع(لذا حضرت على . داد
 امر به معروف و كرا در اثر تریه هرگز به آرزوى خود نمى رسند؛ زکن افراد غافلند یولى ا) 197(».ندک مک

ند و نه بر نک در آن صورت، نه به مال مردم رحم مى) 198.(نندک دا مىیر، اشرار بر آنان تسلط پکنهى از من
 ».جان آنان

  نشانه بى عقلى

ستند؛ یه اهل نظارت و دخالت و امر و نهى نکدهند  ه لقب عاقل به افرادى مىکسانى هستند کان مردم؛ ی در م
ثى یدر حد. ف و مبغوض داده شده استیولى در فرهنگ اسالم، به افراد بى تفاوت لقب بى عقل، ضع

سانى کدهد و آنها، همان  و بى عقل را مورد غضب خود قرار مىف یخداوند، مسلمانان ضع«: م یخوان مى
  )199(».نندک رى نمىیرات جلوگکه از منکهستند 

  
 ن به معروفیت از آمریحما

اى  ه نامهیعاقبت معاو. دیورز ه مخالفت مىیخت و پاشهاى معاویرد و با رک ه اعتراض مىی ابوذر غفارى به معاو
را افشاگرى ین؛ زکومت در دست ما باشد؛ ابوذر را از صحنه خارج کى حخواه اگر مى«: ه کبه عثمان نوشت 

د یس نباکچ یه: رد و گفت کد ابوذر را به ربذه صادر یعثمان دستور تبع» ى براى ما نگذاشته استیاو آبرو
 »!ندکابوذر را بدرقه 

ن آمر به معروف به یت ایسته و بر حماکوت را شکهم السالم سین علین، امام حسن و امام حسیرالمؤمنی اما ام
. به هنگام بدرقه، هر سه بزرگوار به ابوذر دلدارى دادند و سخنانى فرمودند. ردندکپا خاستند و او را بدرقه 

نها از افشاگرى تو و از دست دادن یا. اد زدىیردى و فرکتو براى خدا غضب ! اى اباذر«: حضرت على فرمود 
ه کامت معلوم خواهد شد یفرداى ق. اد زدىیدى و فریت ترسوکدند؛ ولى تو هم از گناه سیومت ترسکح

 ».ستکیبرنده 

تش یاو در وص. رد و جان سپردکتى یه سرش در دامن دخترش بود، وصکبانه و در حالى ی ابوذر در ربذه غر
بعد از مرگ من، به نقطه باالى جاده ! تو بر خود مسلط باش. روم ا مىیگر من از دنیلحظاتى د! دخترم: گفت 

امبر بود و یار پیه ابوذر کبه او بگو .  اشتر استکانشان مردى به نام مالیه در مکند یآ در آنجا گروهى مى! برو
 ».رده استکه فوت یر به عثمان و معاوکبه خاطر نهى از من



 و كاللهم هذا ابوذر صاحب رسول اهللا عبد«: ل گرفت و فرمود ی اشتر با احترام جنازه ابوذر را تحوک مال
 ؛)200(باًیداً غریت جفى و نفى ثم مات وحیره بلسانه حیرا فغکنه راى منکبدل و لی ولم یکد فجاه

ه در راه تو براى امر به معروف و نهى کو بنده خالص تو است ) ص(ن ابوذر از اصحاب رسول اهللا یا! ای خدا
دگى محرومش ساختند ردند و از زنکدش یه تبعکى ینش برنداشت؛ تا جایرد و دست از دکر مجاهده کاز من

  .ى درگذشتیو سرانجام در تنها
  

 ش آمدیالت و ضرب و جرح پکاگر مش

خداوند براى شما آسانى خواسته است «: د یفرما ى است و قرآن مىکن آسان و مبارین اسالم، دی سو دیک از 
ف ی وظاه ضرر و حرج در انجامکى از قاعده ها و اصول جارى در اسالم آن است یک» ).201(و نه سختى

را امر و نهى، نظارت و یر از نماز و روزه است؛ زیر غکگر، امر به معروف و نهى از منیاز سوى د. نباشد
ها و ضررها یریها، درگیفه سبب ناراحتین دو وظیا. ار مردم و مبارزه با هوسهاى آنان استکدخالت در 

 ضرر و حرج را؟ا مسأله یم و ینکرى یگینجا مسأله امر به معروف را پیدر ا. شود مى

 : پاسخ 

ن راه، ید در ایبا«: ر توجه دارد و لذا فرموده است کالت امر به معروف و نهى از منکخود قرآن به مش:  اوالً 
 )202(»!نىکد، تحمل یلى به تو رسکهر مش

ا پشت فه امر و نهى از مردم برداشته شود، هر ستمگرى مردم ریاگر به  خاطر احتمال ضرر و سختى، وظ: اً ی ثان
 .دارد نگاه مى) احتمال ضرر(ز ی ركخا

ه کدند، اما نوبت به ما یشکردن حق و محو باطل آن همه سختى کاء و ابوذرها در راه زنده یاء، اولیانب:  ثالثاً 
 .ستین قابل قبول نیم؟ ایم و با چشم خود شاهد گسترش فساد باشینینار بنشکد، با احتمال ضرر و خطر یرس

ل است، که وضو گرفتن براى او مشکسى کر یدر مسائل عادى است؛ نظ» ضرر و حرج«قاعده ن، مورد ی بنابرا
 ».دینکمم ی، شما به جاى وضو، ت»قانون حرج«به خاطر : ند یگو ا آب براى او ضرر دارد و به او مىی

نسان د ایه باکزى شده است؛ مثل جهاد و روزه یه ریها پای ولى بعضى دستورات اسالم بر اساس تحمل سخت
ز در ید، دشمنان شما نیشک اگر شما درد و رنج مى«: د یفرما قرآن مى. الت برودکشد و به استقبال مشکسختى ب

. ان نداردکاصالً جهاد بى دردسر و روزه گرفتن بدون صبر و مقاومت ام) 203.(جبهه ها درد و رنج دارند
ار آنها کالت جزء ذات که سختى و مشکفى یمربوط به مسائل عادى است و نه وظا» حرج«ن، قانون یبنابرا

 ! بدون شورىکعنى نمی نهفته شده است، جهاد بى دردسر که در ذات نمکقرار دارد؛ مثل شورى 

م و نه دردسر و یشکش ید محاسبات اهم و مهم را به پیر باکن، در مسأله امر به معروف و نهى از منی بنابرا
ز، هرچه هم مهم باشد، فداى آن شود؛ براى ید همه چیم بود، بااى اه جا مسألهکه هر کم ید بنگریبا. حرج را

جا کهر . شود تا اسالم زنده بماند د مىیشه) ع(ن ین است، امام حسیمثال، چون اسالم مهمتر از جان امام حس
ر در چه کم منینیم و ببینکد محاسبه یار است، باکم و اگر ضرر و خطرى در ینکد نهى یرى رخ داد، باکمن



رود، چه شخصى است؟ گاهى  ه به استقبال خطر مىکسى کطر و ضرر در چه حدى است، و حدى و خ
ادى براى آن ید تاوان زیم، باینکم نهى یره است؛ اما اگر بخواهی گناه صغیکشود،  ه انجام مىکگناهى 

 انجام ر مهمىکا منیرود و  م؛ اما اگر واجب مهمى از دست مىینک نجا از نهى آن صرف نظر مىیدر ا. میبده
ن یده مردم به دین به مقدسات، ضعف عقینجا سبب جسارت ستمگران، توهیتمان در اکوت و کشود و س مى

 .ردکر کد به استقبال خطر رفت و نهى از منین موارد بایا از دست دادن عزت اسالمى است، در ایو علما و 

  
  ف مخاطبانیوظا

 
 !مین به معروف را دوست بداری آمر

گران به آنان، نشانه عشق و محبت و یر دکه تذکد بدانند یرند، بایگ مر و نهى قرار مىه مورد اکسانى ک 
ا به بعضى از مردم داشتند، یه انبکى از انتقاداتى یک. مید آنان را دوست بداریدلسوزى نسبت به آنهاست و ما با

 )204(»د؟ین را دوست نداریچرا شما ناصح«: ه کن بود یا

ر که به من تذیوب مرا به عنوان هدیه عکسى است کن دوستان من یبهتر: د یفرما مى) ع( امام صادق 
 )205(»دهد

ه ما کسى است کدوست واقعى ! آرى. داند ن دوست خود مىیننده را بهترکه و انتقاد ی امام صادق انتقاد را هد
غفلت «: د یفرما  مىقرآن. ه ما را بخنداند، ولى در غفلت نگه داردکنه آن. اند؛ ولى از غفلت برهاندیرا بگر

 ».نندک ه دشمنان براى شما آرزو مىکزى است یچ

رى و یه انتقاد پذیبه من روح! پروردگارا«: خواهد  ارم االخالق از خداوند مىکدر دعاى م) ع( امام سجاد 
 )206(».نندک ه مرا ارشاد مىکسانى مرحمت فرما کروى از یپ

ر کبا خود ف. ر دهمکخواستم به شما تذ مى! اى امام«: ه کاى نوشت  نى نامهی طفل دبستانى به امام خمیک 
 ».ردمکر صرف نظر کجا؟ از تذکجا و شما کردم من ک

ر را کاش آن تذکاى ! زمیفرزند عز«: ن نوشت ین نامه را چنی خود پاسخ اكنى با دستان مباری امام خم
 ».میر دارکاز به تذیه همه ما نکرا ینوشتى؛ ز مى

 .دارى ماستیارى و بیاو عامل هوش. قت ما را از غفلت درمى آوردیند، در حقک  نهى مىه به ما امر وکسى ک 

  
 مت رنجهایدارى حتى به قیارزش ب

ز یاتى نکد، با وجود تلخى و نگرانى براى شما، بریآ ش مىیه براى شما پکحوادث تلخى «د، یفرما  قرآن مى
اى براى  لهین، وسیا. دینک  و به خداوند توجه مىدیشو دار مىیه شما از خواب غفلت بکن است یدارد و آن ا

 )207(».توبه و استغفار شماست

 ».ستیرى نین را دوست ندارند، خیه ناصحکدر گروهى «: فرمود ) ع( حضرت على 



ر یرند، غرور گناه، آنها را نفوذ ناپذیگ ر قرار مىکه هرگاه مورد امر به معروف و نهى از منکسانى را ک قرآن 
رند، یگ ر قرار مىکه هرگاه مورد تذکگروهى هستند «: د یفرما و مى) 208.(ندک بشدت انتقاد مىرده است، ک

 )209(».شوند ر نمىکمتذ

اند و ضعف نشان  ردهکنى یار خالفشان بردارند، به نوعى عقب نشکه اگر دست از کنند ک  بعضى گمان مى
ن یا.  ارزش استیکن خود یاً دست بردارد، اجا متوجه خالف شود، و فورکه انسان هر کاند ؛ و حال آن داده
ن ترى ییت اجتماعى در مرحله پایه آمر به معروف از نظر سواد و موقعکشود  د مىیال واهى زمانى شدیخ

گرى یرد، و دیپذ ى به خاطر حق بودن انسان مىیک: رفتن حق دو اهرم الزم دارد ین صورت، پذیدر ا. باشد
 .ردیذتر از خود  بپکوچکحرف حق را از 

ه براى ما دلسوزى کسانى کاز عالمات سقوط و عقب گرد، مظنون شدن به «: د یفرما مى) ع( حضرت على 
 )210(».نندک مى

 )211.(»ندازیرد، او را به وحشت نکس تو را موعظه کهر «:  و فرمود 

طان را به سرپرستى یاز به ارشاد ندارند، به جاى خداوند، شیافته هستند و نیت ینند هداک ال مىیه خکسانى ک 
 )212.(رفته اندیخود پذ

گفتند در جامعه تنها ما مصلح  گرفتند، با غرور مى ر قرار مىکه هرگاه مورد نهى از منکن منافقان بودند ی ا
 )213(».میهست

ا فخر فروشى یهدف انب: گفتند  رش مىیفرمودند، به جاى پذ ا آنان را ارشاد مىیه هرگاه انبکفار بودند کن ی و ا
 )214!!(بر ماست

 .ردکطان را از درگاه خدا دور یبر، شکت! دینکدهند، سرسختى ن رى به شما مىک برادران و خواهران، اگر تذ

 )215(».ندکا نیند کم؛ خواه موعظه بیرو ما راه خودمان را مى«: گفتند  امبر مىی گروهى لجوج به پ

چه «: د یفرما امبرش مىیز به پیخداوند ن. فتندریرى را نمى پذکچ تذیگر هیه دک آنها بقدرى سنگدل بودند 
 )216.(هشدار بدهى و چه هشدار ندهى، براى آنان تفاوتى ندارد

ه در دوزخ براى نجات خود کامت است و آن زمانى است یا، بى تفاوتى در قین بى تفاوتى آنان در دنیفر اکی 
م، یم و چه نزنیغ بزنین، چه جیم؛ براى همیراد رسى ندایامروز فر«: ند یگو شند و سپس با خود مىک اد مىیفر

آنجا . دیا نگوئید یه بگوئکفرقى ندارد «: ند یگو ا مىیه در برابر موعظه انبکسانى ک! آرى) 217(».تفاوتى ندارد
 »م؟ینکا نیم ینکه ناله کفرقى ندارد «: ند یهم گو

هبران معصوم و بندگى خدا از فرشته ها روى از منطق و ریرى و پیه پندپذیتوانند در سا ه مىکى ی چرا انسانها
ار کرات تندى به یه قرآن درباره آنها تعبکى مى رسانند یار را به جاکبرتر شوند، به خاطر غرور و لجاجت، 

 )218(».وران هستندکران و اللها و کآنها گروهى «: د یفرما برد و مى مى

نار سنگ کرا گاهى از یز سنگ سفت تر است؛ زقلب آنها ا«) 219.(»آنها به خاطر غفلت از چهارپا بدترند «
  )220(».ان نمى خورندکاى ت ن سنگدالن ذرهیشود، ولى ا ر مىیى سرازیها چشمه



  
 رفتن امر و نهىیعوامل نپذ 

گرى عوامل یى عوامل درونى و دیک. ردکم یتوان به دو نوع تقس ه آنها را مىکرفتن متعدد هستند ی عوامل نپذ
  :د یشو  عامل درونى آشنا مىابتدا با چهار. رونىیب

  
 )بر، لقمه حرامکجهل، تعصب، ت (-عوامل درونى

 : جهل - 1 

ن است یه در فرمان والدکه اسرارى را کنند، به خاطر آن است کن اطاعت نمى یه از سخنان والدکانى کودک 
 .نمى فهمند

 )221(».شوند  مىرو مایهاى سخنان ما را بدانند، پییبایاگر مردم ز«: فرمود ) ع( امام رضا 

ن همه سرسختى از خود نشان نمى ید؛ وگرنه در برابر ما ایشما جاهل«: فرمودند  ا به مردم منحرف مىی انب
 ».دیداد

ستند؛ چون از اسرار آن آگاهى ندارند و اگر آشنا شوند نماز خواهند یبند به نماز نیه پاکسانى کارند ی چه بس
ات و یدر آ. میش به نماز هستیسرار نماز منتشر شده است، شاهد گراتب اکه بحمداللّه کن روزها یا. خواند

ردن از علما شده است، به خاطر نقش علم در اطاعت کى و سؤال یه آن همه سفارش به علم جوکاتى یروا
 علمى كه از نظر مدرکسانى کارند یرا چه بسیست؛ زی علمى حوزه و دانشگاه نكمراد ما از علم مدار. است

تفاوتند؛ چون نسبت به آن معروف و  رات بىک منكا تریها و  لى نسبت به انجام بعضى از معروفباسوادند، و
 .ر آگاهى الزم را ندارندکمن

مان یز پیدن گرفته، از دانشمندان نیمان آموزش دیه از جاهالن پکخداوند همانگونه «: م یخوان ات مىی در روا
 ».آموزش دادن گرفته است

د و یاربردى و مفکدار،  تابخانه و مسابقات علمى بخصوص اگر جهتک و مطالعه و  به هر حال، توسعه علم
رى از مفاسد یرات باشد، گامى مهم در جلوگکها و خطرات من ى با اسرار معروفیسازنده و در جهت آشنا

 .است

 : تعصب - 2 

ه پافشارى بر کد و مثبت است و آن زمانى است یتعصب گاهى مف. رفتن، تعصب استیى از عوامل نپذیک 
 .اهداف و آرمانهاى مقدس و مستدلى باشد

ا پافشارى بر موهومات و یدارد و ... شه ملى و قومى و حزبى و نژادى و شغلى و یثر تعصبات، رک ولى ا
ا لَدک«: د یفرما باره مى نیقرآن در ا. رسومات و پندارهاى فردى و اجتماعى است م بٍ بِ زْ یلُّ ح م هِ

ون ح رِ  )222(».فَ



.  ردیقتى را جز راه و رسم خود نمى پذیچ حقیرد و هیگ ه جلو چشم را مىکى است یکتعصب، دود و تار 
ثر کسرچشمه ا.  ان و تعصب بر راه آنان بودکایا، روى بت پرستى نیثر بت پرستان در مقابل انبکپافشارى  ا

د پوستان نسبت به یاز طرف سفآنچه ظلم . ده به برترى نژاد و قوم خودشان استیل امروز، عقیات اسرائیجنا
نامند،  اى علم و صنعت مىیا را دنیه دنکامروز ) 223(».شود، به خاطر تعصب نژادى است پوستان مى اهیس

س را به یآنچه ابل. شود ه به آنها عمل مىکشورها بر اساس تعصب وضع شده است کصدها قانون در 
نژاد من از نژاد آدم برتر، و من از آتش و او : فت ه به خداوند گکرد، تعصب او بود کسرنوشت شوم گرفتار 

 »نم؟کپس چرا من به او سجده .  استكاز خا

م نمى یم، عربها به خاطر تعصب نابجا تسلیردک ها نازل مى تاب را بر عجمکن یاگر ما ا: د یفرما  قرآن مى
 )224(».شدند

 : جمله رده است؛ ازکهاى خود، همه جا با تعصب مبارزه   اسالم در برنامه

 . برده در آوردیکف و آزاد بود، به عقد یه از خاندان شرکرم، دختر عمه خود را کامبر ای پ- 1 

 .ز بودندینک مادر شش نفر از امامان معصوم ما - 2 

 .ردک با برده هاى خود مشورت مى) ع( امام رضا - 3 

 .ر پا       گذاشتیا ز ر-  جز علم و تقوى و سابقه و جهاد و هجرت -  ها ك اسالم همه مال- 4 

 . همه مردم را در برابر قانون مساوى دانست- 5 

 .اتب، تنها برهان و منطق قرار دادکت ها و اهل می رابطه خود را با همه مل- 6 

 .ردکت در جبهه، براى احدى حساب خاصى      باز نکت المال و شریم بی در تقس- 7 

د بودن را براى همه یام جمعه بودن، قاضى بودن، مجتهد ومرجع تقلل امیماالت از قبکدن به تمام ی راه رس-  8 
 .ردکافراد باز 

 .گران برتر ندانستیچ شخصى و قومى را از نظر شغلى نسبت به دی ه- 9 

 .د، حج و جهادی جمعه، نماز عر نماز جماعت، ینار هم قرار داد؛ نظک در برنامه هاى عملى همه را در - 10 

اه باشد، به چشم ید بر سیا سفیه نشانى از برترى عرب بر عجم و ک مورد یکالم، حتى  در هزاران دستور اس
 .نمى خورد

 :بر ک ت- 3 

ل کبر، سن و علم و مال و شکسرچشمه ت. بار استکه استیر، روحکرفتن انتقاد و نهى از منیل نپذیى از دالیک 
 :م یخوان اتى را مىیها، آ ن سرچشمهی انواع اه در قرآن براىکله و مقام و حزب و فرزند و امثال آنهاست یو قب

خ قارون را یتار. د و گوش به سخنان موسى ندادیبر ورزکه به خاطر قدرتش تکند ک ان مىیخ فرعون را بی تار
هود را نقل یخ یتار. ر بار پندهاى حضرت موسى نرفتیرد و زکبر که اش تیه به خاطر سرماکند ک نقل مى

 :گفتند  پنداشتند و مى زندان و محبوبان خدا مىه آنها خود را فرکند ک مى

 ».میز خدا هستیرا ما عزیهرگز دوزخ با ما تماس نخواهد گرفت، جز چند روزى؛ ز «



 .گرفتند ز رابه باد مسخره مىیس و همه چکردن مال، همه که به خاطر جمع کبرد  برانى نام مىک از مست-  

 .دانستند ردند و او را ابتر مىک ر مىیرم را تحقکامبر ایدان پسر، په به خاطر فرزنکبرد  برانى نام مىک از مست-  

ن یز هرگز ایامبران عزیدادند؛ ولى پ شنهاد طرد فقرا را مىیا پیه به انبکبرد  بران پر توقعى نام مىک از مست-  
 .رفتندیشنهاد ها را نمى پذیپ

 .گرفتند ه هنگام جنگ، اجازه مرخصى مىکبرد  دردى نام مى  از مرفهان بى-  

 ... و 

 برک نشانه ت

ن نشانه یا ایآ. نمک ب خوب استفاده مىکمن از لباس فاخر و منزل و مر«:  شخصى به محضر امام آمد و گفت 
 ؟»بر من استکت

 ».رندهیاى پذیبر و اغنکارند فقراى متیچه بس. رىیه حرف حق را نپذکبر آن است کنشانه ت«:  امام فرمود 

 : لقمه حرام - 4 

ند آن کر من در شما اثر نمى که نهى از منکل آنیدل«: د فرمود یزیروز عاشورا به طرفداران ) ع(ن یام حس ام
 :مهاى شما از حرام پر شده است که شکاست 

 )225.(باشد) ع(امبر و امام یشود؛ گرچه سخن از فرزند پ رفتن حق مىیلقمه حرام مانع پذ!  آرى

 )226.(شود  مى   لقمه حرام مانع مستجاب شدن دعاها

 )227.(شود    لقمه حرام مانع از قبول شدن عبادت مى

 )228.(ندک اد مىیى زیش انسان را به گناه و طاغوت گرای   لقمه حرام گرا

 )229.(گذارد    لقمه حرام در نسل اثر منفى مى

 )230.(ندک امت آتشى در درون بپا مىیه لقمه حرام است، در قکم یتی   خوردن مال 

 )231.(ه حرام عامل سنگدلى و قساوت قلب است   لقم

  )232.(شود ح مىیت هاى انقالبى صحکت و حری   لقمه حرام مانع ترب
  
 )الت اجتماعىکنده، مشیغات سوء، تعارضات، طاغوتها، سابقه گویتبل (-رونىیعوامل ب 

 :غات سوء یتبل . 1 

الم آنان کر یتوانند مانع تأث ت سوء بزنند مىغاین به معروف دست به تبلیه آمریى علیا گروه های اگر افراد 
غات یتبل. آمدند ه جمهورى اسالمى نمى شد، مردم به سراغ شناخت آن مىیغات سوء علیاگر امروزه تبل. شوند
را ) ع(را متهم؛ حضرت على ) ع(وسف یا را مجنون و ساحر؛ یه مردم، انبکرساند  ى مىیار را به جاکسوء 

ه در کسا یلکغات، از یتبل. د را عبادت دانستندیزیرا خارجى؛ و خدمت به ) ع(ن یواجب القتل؛ امام حس



اى انسان دوست و عاطفى   جرم بوده است، چهرهیک شر-ت یوت و رضاکا با سیم ی مستق-ات ابرقدرتها یجنا
 .سازد مى

 :تعارضات  . 2  

 :از جمله . رفتن حق و امر به معروف، تعارضات استیى از موانع پذیک 

ه اهل نماز کنى است یرد، ولى در خانه با والدیگ اد مىیشاگرد در مدرسه نماز . ان مدرسه و منزلیعارض م ت-  
 .ستندین

گار سازى از یارخانه سکدن افتتاح یدهد، با د گار را نشان مىیه خطرات سکى یدن تابلوهایان دی تعارض م-  
 .مایس

هاى بى حساب یشود، و ولخرج ت المال مىی بى و حفظیه درباره صرفه جوکى یان سفارشهای تعارض م-  
 .دستگاههاى دولتى

م ک -ند ک اعتقاد مى لى بىکم او را بی اگر نگوئ-نده یل تعارضات، اعتقاد شنونده را نسبت به گوین قبی ا
 .ند ک مى

 :طاغوتها  . 3  

نْ سبِی« در قرآن، بارها جمله  ونَ عدا طاغوتها یه معموالً کشوند  راه خدا مىار رفته؛ افرادى مانع کبه » لِ اللَّهیص
. ن و همسر و استاد و مشاوران ناباب یا والدیا دوستان فاسد و یتى، که داران و مقامات مملیا سرمایهستند، 

 :براى مثال 

تواند  نه زندگى مىین و هزکتاب و مسکل خود ادامه دهد، گرانى حق معلم و یه بنا دارد به تحصک جوانى -  
 .دمانع او شو

 .تواند مانع شود ن و آن مىیند، لبخندهاى سرد و استهزاهاى اکفه خود عمل یخواهد به وظ ه مىکدلى ک پا

 :نده یرد و سابقه گوکعمل . 4  

ن به معروف مطالبى را یط آمرین باره، در شرایدر ا. نده استیرفتن امر به معروف، سابقه گویى از موانع پذیک 
 .مینک نجا صرف نظر مىین در ارار آکم و از تیشو ادآور مىی

 :الت اقتصادى کحل نشدن مش . 5 

قرآن در . ر سخنان ما گوش خواهند دادیم، مردم هم براحتى به ساینکالت اقتصادى مردم را حل ک اگر ما مش
لْ«: د یگو ه مىکن مسأله توجه فرموده است؛ آنجا یدعوت مردم به عبادت، به ا ا الْبیفَ ب هذَ وا رد بىت یع الَّذ  

وف ن خَ م مه وعٍ و آمنَ نْ ج م مهم ع طْ د بنده خدا باشند؛ او آنان را از گرسنگى و ناامنى یمردم با«: عنى ی؛ »اَ
 .نه دعوت به عبادت قرار داده استیردن مردم را زمکر ینجا، سیدر ا» .نجات داد

   سؤالیک 

سانى کا یآ: ند یگو دهند و مى ز قرار مىیرا دستاوات قرآن یج فهمى بعضى آکا ی به خاطر ترس و رفاه طلبى، 
 :ه یر مال و جان خود را دادند، مشمول آکه در راه امر به معروف و نهى از منک



اَ « وا بِ قُ لْ لُیکدیالتُ ى التَّه  ستند؟ید؟ نیندازیت نکبا دست خود، خود را به هال«: د یفرما ه خداوند مىک، »ۀکم الَ

م؟ ینکشود، خود را فدا  دها، مىیها، تبعیر سبب تحمل سختکبه معروف و نهى از منه امر کى ی چرا ما در جا
ن یچن» !دیر دارند، طرف نشویه شمشکسانى کبا «: م یخوان ث مىیدر حد» دینکشى نکخود «: د یفرما قرآن مى

 .نندک ر بار امر به معروف خالى مىین حرفها، شانه از زیافرادى با امثال ا

 : پاسخ 

 :ن گونه یشود؛ به ا اى اشاره مى تهکه، به نی، مربوط به جنگ است و در هر آ195ه ی تا آ190ه یره از آ سوره بق

وا فى سبِ«: د یفرما  مى190ه ی آ- 1  لُ ندک ن، اصل جنگ را مطرح مىیا. دی؛ در راه خدا بجنگ» لِ اللَّهیقات. 

وا هم ح«: د یفرما  مى191ه ی آ- 2  لُ فْتُیو اقْتُ ق وهمثُ ثَ ن جمله، شدت یا: د ید بجنگیدیفار را دکجا ک؛ هر » م
 .ندک جنگ را مطرح مى

 »!ن برودید تا فتنه از بیبجنگ«: ه کند ک ان مىیه بعد، هدف جنگ و مدت آن را بی آ- 3 

 حمله ه را نگاه نداشتند و به شماکفار احترام مکاگر «: ه کند ک ان مىیگر، مسأله مقابله به مثل را بیه دی آ-  4 
 »!دینکان مقدس مقابله به مثل کز در همان میردند، شما نک

ه یرسد به آ نند بعد مىک اى از مسائل جنگ اشاره مى ات پى در پى به گوشهین آی از ایکه، هر کنی خالصه ا
را د بودجه جنگ یبا! اى مردم«: د یفرما و مى» .ت مالى داردیاز به حمایردن نکجنگ «: د یفرما و مى» التلقوا«

 »!دینکد و انفاق یبپرداز

د ینکت مالى نیها را حما عنى اگر رزمندهید؛ یندازیت نکبا دست خودتان، خود را به هال«: د یفرما  و سپس مى
 .برد ن مىیآورد و مال و جان شما را از ب ورش مىیست بخورند، دشمن به شما کو آنان ش

دهد،  رى از مفاسد، در معرض خطر قرار مىین خدا و جلوگیاى دیه مال و جان خود را براى احکسى ک 
دارى امت اسالمى را ین و بیاى دیدهد و اح او جان و مال مى. ندک ن تجارت و معامله را با خدا مىیبزرگتر

 .ردیگ جه مىینت

ه مى کرده است؛ آنجا که قرآن به آن اشاره کست؛ تجارتى سودبخش است ین داد و ستد، هدر دادن نی ا
د و در یمان آورینم؟ به خدا اکى بیدهد، راهنما ه از عذاب سخت نجاتتان مىکما را به تجارتى ا شیآ«: د یفرما

شما با نثار مال و جان، . ن جهاد با مال و جان براى شما بهتر استیه اکد یبدان! دینکراه او مال و جان را فدا 
ه نهرها از پاى آن کند ک ى بهشتى مىبخشد و شما را وارد آن باغها ه خداوند گناهانتان را مىکد ینک ارى مىک

 )233(».ن رستگارى بزرگى استیا. دهد گاههاى دلپسند در باغهاى دائمى قرارتان مىیروان است و در جا

 .دهنده معرفى شده است  فوز و رستگارى، و تجارت نجاتیکه، جهاد با مال و جان، ین آی در ا

ه معامله با خداست و قرآن کست؛ بلیدن، به هدر دادن نرکن خدا نثار یاى دیجان و مال را براى اح!  آرى
 )234(».فروشند ه جان خود را به رضاى خدا مىکى هستند یبعضى از مردم، آنها«: د یفرما مى

ثم تمار، ابوذر یدهجرى، میه رادمردانى مثل حجر بن عدى، رشکم ینیب خ اسالم مىی با نگاهى به بزرگان تار
 .ردندکل یومت جان دادند و امامان ما از آنان تجلکه حیاد علیر به خاطر فر اشتکاسر، مالیغفارى، عمار 



 به جرم - د ابوذر یهم السالم هنگام تبعیشان حضرت على علیزین همراه با پدر عزی براى مثال، امام حسن و حس
و از ) ندک نسى او را بدرقهکه که از طرف عثمان سفارش شده بود کنیبا ا(ردند ک او را بدرقه - ر کنهى از من

 )235.(ردندکشها یاو ستا

د حجر بن عدى یه باکرد کل شد، شرط یه به حضرت تحمیه از طرف معاوکاى  در صلحنامه) ع( امام حسن 
ت یتمام اهل ب. دینکم قتلش صادر شده بود، آزاد کر و حیر دستگکه به جرم امر به معروف و نهى از منکرا 
ت هاى ین حمایا ایآ. گذاشتند ر احترام مخصوصى مىکروف و نهى از منبه  شهداى راه امر به مع) ص(امبر یپ

ه کرامت؟ در قرآن کلت و یا احترام به شهداى فضیت از به هدر دهندگان جان است، یامامان معصوم، حما
 .ن گونه افرادندیمراد هم) 236(».ن را بر نشستگان برترى داده استیخداوند مجاهد«: د یفرما مى

 »التلقوا«ه یى از آج فهمک  سابقه 

ى از یکان، ین میدر ا. ى شده بودیر روم صف آراکر اسالم و لشکان لشی، م)اسالمبول(ه ی در منطقه قسطنطن
ن یا«: ج فهم گفتند کبعضى از مسلمانان . ور شد ر دشمن زد و به آنان حملهکمسلمانان خود را به قلب لش

 ».ت انداختکشخص خود را به هال

ه ین آید؟ اینک ج معنا مىکه را یچرا آ«: اد یاد زینه بود، فریرم در مدکامبر ایزبان پیه مکوب انصارى ی ابوا
اگر ما اموالمان را : ه کردند ک انه با هم زمزمه مىیه بعضى از مسلمانان مخفکن است یى دارد و آن ایماجرا

ت کد و خود را به هالینکانفاق «: ه که نازل شد یآ» .میه داران بودینون جزء سرماکم، ایردکانفاق نمى 
 .دیشو د، نابود مىینکعنى اگر انفاق نی» دیندازین

د، امروز یردک ه اگر خرج نمىکد ینکر نکف. خواهد فر بودجه مىکروزى اسالم بر یپ. ندارى خرج داردی د
 )237.(اد شده بودیاموالتان ز

 .راتکه منیام علیو نه نفى ق مالى به رزمنده است کمکات جهاد، ینار آکه در ین آین، هدف ای بنابرا

ت کخودتان را به هال«: رده است که سفارش ک...) التلقوا (ه ید به خاطر آیما با«: ند یگو ه مىکسانى ک!  آرى
م و صلح و سازش یر لب فرو بندکم، از امر به معروف و نهى از منیردکجا احساس خطر کدر هر » !دیندازین
و حضرت على و ) ص(رم کامبر ایجنگهاى پ«: م ینکد از آنان سؤال یباولى . میریزى را بگیم و جلو خونرینک

 !د؟ینک ه مىیه در آنها جان مسلمانان در خطر بود چگونه توجکهم السالم را ین  علیامام حسن و امام حس

 رد؟کد شوند، صلح نیس قرنى شهیاسر و اویه عمار کن قبل از آنیدر صف) ع( چرا حضرت على 

 ن برداشته شود؟ید مسأله جهاد، از دیشى است، باکنى در راه اسالم خوداگر جانفشا!  راستى

 گریز دی  دستاو

گران ضررى ید، انحراف دیافتیت یاگر شما هدا! دیمواظب خودتان باش«: د یفرما  خداوند در سوره مائده مى
 )238(».رساند به شما نمى

 م؟ینکگران خوددارى یم و از امر و نهى دی باشار مردم نداشتهکارى به که ما کن است یه این آیا معناى ای آ

 : پاسخ 



ان و بت پرستان که قبل، سخن از مشریرا در آی قرار گرفته است؛ ز104ه ی سوره مائده در پاسخ به آ105ه ی آ
ان کایه نکهمان راهى را «: ند یگو مى» !دییایبه سراغ راه خدا و رسول ب«: ه هرگاه به آنان گفته شود کاست 
 ».میارى به وحى و نبوت تو ندارکم رفت و ی ما رفتند، خواهپرست بت

د و انحراف آنها یدهند، مواظب خودتان باش ن گونه سرسختى نشان مىیه آنان اکنون کا«: د یفرما  خداوند مى
 ».ضررى به شما نمى رساند

ات قرآن یآنچه از آ. داردر نکه درباره افراد لجوج است و ربطى به امر به معروف و نهى از منین آین، ای بنابرا
مر کر کد در انجام امر به معروف و نهى از منیه باکشود، آن است  ا و امامان ما معلوم مىیات و راه انبیو روا

ر و ید و آزار و تحقیش و نوش و تبعین راه از مالمت و نیت نشود و در ایم تا خداوند معصیهمت ببند
ر در آن درجه از کرى از منیا جلوگیه انجام معروف و ک مواردى ایه یر از موارد تقیبه غ. میالت نهراسکمش
از به مراجعه به اسالم شناسان یز، نین موارد نیص ایه تشخکم، ینکه ما جان و مال و آبرو نثار کست یت نیاهم

  .بى هوى و شجاع دارد
  



   وظایف آمرین به معروف و ناهیان از منکر-فصل سوم
  

 ن به معروفیف آمریوظا

 :افتیتوان در ر را مىیت قرآن موارد زای از آ

اى داشته باشند و اهل توبه و سجده و  ه خودشال صفات برجستهکترند  سانى در امر به معروف موفقک. 1 
 )239.(ام باشندیوع و قکر

 )240.(د توقع مادى از مردم داشته باشندین افراد هرگز نبایا. 2 

 )241.(د را از دست بدهندروهاى خویگانگان، نید به خاطر جذب بینبا. 3 

 .در گفتار متانت داشته باشند. 4 

 :ار رفته از جملهکرى به یان، تعابی  در قرآن براى ب

د الْیه یلمات، حق و دلپسند باشد؛ الَک.  الف ع الطَّکص م242(ب یل( 

هاى  وهیا پخش و مهاى آن در فض شه آن ثابت و شاخهیه رکه شده است یبۀ به درختى تشبیلمه طَک در قرآن، 
 )243.(آن دائمى است

دیک  نُ الْح سح  )244.(ث استیى از اوصاف قرآن، اَ

عبادىیان با مردم حرف بزنین بیه به بهترکقرآن به ما دستور داده است .  ب ل ل وا الَّتىی  م؛ قُ ولُ ى  قُ ه 
ن سح  )245.(اَ

وا یا غیرد؛ خواه مسلمان کات د نسبت به همه مردم مراعیو را بایکه سخن نک جالب آن است  ولُ رمسلمان؛ قُ
لنّاسِ حسناً 246.(ل( 

ى به مشر ند؛ ین است به مقدسات ما ناسزا بگوکز ممیرا آنان نین نهى شده است؛ زکی در قرآن، ناسزاگفتن حتَّ
وا الَّذ«  بفَینَ یالتَس ه نْ دونِ اللَّ ونَ م عواًیدد ه ع وا اللَّ ب247.(»س( 

ى از  نّه بارها به چشم مىیلمات برهان، بک منطقى باشد؛ در سراسر قرآن، سخن. 5  خواهد  فار مىکخورد؛ حتَّ
 )248.(نندکتا اگر منطقى دارند، عرضه 

حتى اگر زمانى به . ندک خ و در سراسر جهان جذب مىی سخن اگر منطقى باشد، طرفداران خود را در تار
د یا زود ابرهاى تعصب و لجاجت و تهدیر ینطق پشت ابرها بماند، دد مید ابرقدرتها، خورشیخاطر فشار و تهد

 .رود و حق، خود را نشان خواهد داد نار مىک

دامن را ناحق به زندان انداخت، اما پس از چند سال کوسف پاید و تردستى و قدرت، یخا به تهمت و تهدی زل
 )249.(وسف استیه حق با کند کناچار شد با صراحت اعالم 

 ى؛یگو ادهس. 6 

 ر؛یز از شوخى و تحقیپره. 7 

 ى؛یدگویمختصر و مف. 8 



 آور؛ لمات عاطفى، نرم و محبتکاستفاده از . 9 

سى کما اگر . ن اهرم براى جذب مردم استیر، بهترین تعبیو ا) 250(ندک ا را برادر مردم معرفى مىی قرآن، انب
 .م داشتیشترى خواهیق بیم، توفیصدا بزن! خواهرم! برادرم: لماتکدهد، با  ه خالفى انجام مىکرا 

د، با او به نرمى سخن یه نزد فرعون رفتکد، هنگامى یفرما هما السالم مىی خداوند به موسى و هارون عل
 )251.(دیبگوئ

 )252.(ى همراه خود ببرندیه سخنگوکنى است، بهتر آن است یانشان نوعى سنگیه در بکسانى ک و 

نند، بر که شما را از ظلمات به نور دعوت کنیخداوند و فرشتگان براى ا: میانخو  سوره احزاب مى43ه ی در آ
 )253.(فرستند شما درود مى

در . ق رحمت و مالطفت باشدید از طریى مردم بایالم، و آموزش و راهنماکر در یراه نفوذ در دلها، تأث!  آرى
ا بِالرَّ«: خورد اتى به چشم مىینه آین زمیقرآن، در ا و واص مۀ و تَ رآن«و ) 254(»ح قُ لَّم الْ منُ ع ح  ).255(»اَلرَّ

ن معروف بزرگ، به یق مردم به ایه چگونه براى تشوکرد کم ی خواهكم، درینکه روزه ی اگر نگاهى به آ
د او را آماده یا پرستار بای کپزش. ى از آمپول زدن نگران استکودکد، ینکفرض . ندک سازى مى نهیلطافت زم

 .زنم از روى عالقه است اگر آمپولى به تو مى! نگران نباش. من تو را دوست دارم: دیگو مىند؛ لذا به او ک

ا الَّذیا اَی«: دیفرما ز براى فرمان روزه مىی خداوند ن وایه د و مرا یا مان آوردهیه به من اکسانى کاى : عنىی» نَ امنُ
 !دیخواه مى

لَتک«: دیفرما ز مىیخداوند ن. زند  آمپول را مىک پزش ع یکبالص امیم« 

وداتیاَ«: دیفرما خداوند هم مى. شتر درد نداردیقه بیچند دق: دیگو  مىكودک به ک پزش دع اً م روزه چند » ام
 .ستیش نیروزى ب

ب کما ک«: دیفرما زمىیخداوند ن. ستیز مهمى نیاند و آمپول زدن چ همه مردم آمپول زده: دیگو  مىک پزش ت
لى الَّذ نْیع نَ مل ان آسمانى، روزه واجب بوده استی؛ در همه اد»مک قَب. 

: دیفرما خداوند هم مى. دینکسازد، به جاى آمپول قرص مصرف  اگر آمپول به شما نمى: دیگو  مىک پزش
نْ « م رِکفَ لىیانَ م ع نْ اَ ضاً اَو ةٌ مد ع رٍ فَ فَ ری س خَ  جاى به! ریض بودى، روزه نگیا مری؛ اگر مسافر ) 256(امٍ اُ

 .ریگرى روزه بگیرمضان، روزهاى د

. ندک ق مىی را با جمالتى آماده تزركودکه ک دلسوز است ک پزشیک لحن فرمان براى روزه ؛ همانند لحن 
ات یه آیجا؟ در ضمن، از تشبکم، ینک ه ما با آن برخورد مىکاى  جا و نحوهکن گونه امر به معروف یا! آرى

 .خواهم مى دلسوز معذرت کقرآن به رفتار پزش

 .ر، حربه به دست دشمن نباشدکنهى از من. 10 

متأسفانه بعضى در . ردیز قرار گیه براى دشمنان قسم خورده ما دستاوکاى باشد  د به گونهیر نباک نهى از من
ه متن خوبى براى دشمنان ما کنند ک ر مسائل را طورى در گفتار و نوشتار مطرح مىکر و نهى از منکقالب تذ
 .استوهیدر راد



  نمونه از قرآن ؛یک 

ن گفتگو نگاهى یه حضرت در حکرد، بعضى براى آنک ه و اله صحبت مىیرم صلى اهللا علکامبر ایه پک گاهى 
 !نکمراعات ما را ب: عنىیا رسول اهللا؛ راعنا؛ ی: گفتند نها، مىید و امثال ایا آرامتر سخن بگویند کبه آنان 

ه مسلمانان کز قرار دادند ین جمله مسلمانان را دستاویداشت و لذا آنها همان معناى بدى یهودیلمه راعنا نزد ک 
ار کلمه را به کن یا! دیا مان آوردهیه اکسانى کاى : ه نازل شدین آیپس ا) 257(راعنا: ندیگو امبرشان مىیبه پ
 )258!(نکامبر به ما نظر یاى پ: عنىیانظرنا؛ : دییه بگوکد، بلینبر

ات، حسن ظنّ و صفاى دل تنها یلمات و اصطالحات و ادبکدر انتخاب : هکشود  م مىن معلویه چنین آی از ا
براى مثال، گاهى امام . ز توجه داشتین نیز قرار دادن مخالفید به سوء استفاده و دستاویه باکست؛ بلیافى نک

تن همان سخنرانى ند و گاهى مک ان مىیان مسؤوالن، را بیا عالمى، انتقادى دوستانه نسبت به اختالف میجمعه 
ر، صفاى باطن و قصد قربت به کن، در امر به معروف و نهى از منیبنابرا. شود گانه پخش مىیوهاى بیاز راد
 )259.(مینکه خود و جامعه خود را دشمن شاد نکم ینکد طورى عمل یست و بایافى نکى یتنها

  
 میر را به وجود آوریمقدمات تاث

د نخست مقدمات نفوذ یرد، باکرى یا را گسترش داد و از مفاسد جلوگهیه در جامعه بتوان خوبکنی براى ا
ط علمى و سنّى و یسى، در هر زمان و با هر شراکرا هر حرفى از هر یز. الم و قدرت عمل را به وجود آوردک
 :هکشود بل رفته نمىیرى و اجتماعى پذکف

 .ندک ه را متزلزل مىیادش بساط معاویفره که و اله است یرم صلى اهللا علکامبر این ابوذر ، نور چشم پی ا-  

چ غلطى یه: دیگو ا مىیکند و به آمرک ه فتواى اعدام سلمان رشدى را صادر مىکنى است ین امام خمی ا-  
 .ندکتواند ب نمى

التى و اقتصادى و کینولوژى و تشکاگر از نظر علمى وت. د در برابر مخالفان مجهز باشندیمسلمانان با!  آرى
نند؛ به مصوبات کام یالمللى ق نیرات بکتوانند در برابر من ز باشند، مىیفا و مستقل و عزکى خوداسینظامى و س

در امر و . نندکگران را به مخالفت وادار ینند؛ و دکاعتراض ) ه بر خالف حق استکجا کهر (سازمان ملل 
 .ر داشته باشددایى داشته باشد تا حرفش در جامعه خریهاید وارستگیز انسان بایهاى فردى ن نهى

. ه امر و نهى ما در مخاطب اثر بگذاردکر در صورتى واجب است ک به هر حال، امر به معروف و نهى از من
ط عاطفى را با یاما چگونه ؟ شرا. میالم را به وجود آورکر یط تأثید از هر جهت شرایه باکم ین ما هستیا

م به یتوان ى مىیفاکالت باال و خودیا با تحصط علمى و اقتصادى رید، و شراید و بازدیه و دیمحبت و هد
 .میوجود آور

 .ستیه هدف ما از نهى و انتقاد، گرفتن پست و مقامِ آنان نکد بدانند ی به عالوه، مردم با

م اثر کدهند؛ وگرنه تالشها  ن باشند، سخنش را با جان و دل گوش مىیب نده خوشیاگر مردم به گو!  آرى
  .خواهد بود



  
  ممنوعقضاوت عجوالنه

ه ک) 260.(اى از قرآن خواند هیمهمان آ. ه السالم براى مهمان خود خرماى مرغوبى آوردی امام صادق عل
 .د گرفتیامت، مورد بازخواست قرار خواهیها در ق ن نعمتیاز ا: ن بودیمفهومش ا

امت یه در قکعمتى مراد از ن: امام فرمود. ن خوبى، چرا در منزل امام استیه خرماى به اکا به نظرش آمد ی گو
 )261.(ت است و نه خرمایشود، نعمت رهبرى و وال مورد بازخواست قرار گرفته مى

. رى بدهدکال خود، خرماى عالى را خالف زهد و مقام امامت دانست و خواست به امام تذین مهمان به خی ا
توان هر   عجوالنه نمىر دارد و با قضاوتکاز به شناخت معروف و منیر نکه، امر و نهى و تذکغافل از آن

هاى  را انسانیند زکه از نعمتهاى مادى سوال کخداوند منزه است از آن: میخوان ث مىیدر حد. المى را گفتک
  .نند؛ تا چه رسد به خداى رحمانک دهند، بازخواست نمى ه به شخصى مىکمعمولى از آب و نانى 

  
 انه روىیم

ا خشونت و تندروى ینى و ضعف و یب مک هرگونه خود رو باشد و از انهید در امر و نهى میمسلمان با
 )262.(زدیبپره

  
 المکت و نفوذ یمحبوب

 ر بر همه واجب است؟کا امر به معروف و نهى از منیآ: ه السالم سوال شدی از امام صادق عل

م گران باشد و نسبت به معروف، علیه مورد احترام و اطاعت دکار بر شخصى واجب است کن یا:  امام فرمود
 )263.(رندیه خود در انتخاب راه متحکسانى کرت داشته باشد، و نه بر یو بص

ند تا گرفتار کروى ید مو به مو از عالم با تقوى پیرد، حتماً بایسى خواست جلوى فسادى را بگکن، اگر ی بنابرا
ا مانع ی ا سوء استفاده افراد مغرض ویبردارى دشمن و  ه سبب بهرهکاى  انه و خودسرانهیتهاى ناشکحر
ه امر به معروف و کم یم تا بدانینک ث جالبى را نقل مىینجا حدیدر ا. ردیشود، قرار نگ تهاى اساسى مىکحر

ن یپسندد، ا ه مىکاى  وهیه دارد و با هر شکتواند با هر شناختى  سى نمىکست و هر یاى ن ار سادهکر کنهى از من
 :میخوان نى مىیث حسیدر حد. ار را انجام دهدک

» صاح عروف الم ماً بالحالل و الحرامیکحتاج الى ان یب االَمرِ بِ د یند، باک ه امر به معروف مىکسى ک«: »ون عال
 .»ن شناس باشد و حالل و حرام را بداندید

ۀ نفسه « دارد، براى  ا گامى بر مىیزند و  اگر حرفى مى. »د گرفتار نفس خود نباشدیاو با«: »فارغاً من خاص
 ».ردن خودکا مطرح یگران و یو رضاى خدا باشد و نه سختى داصالح جامعه 

 ».نى باشدیرت دیزه او، سوز درونى و غیرخواه مردم باشد و انگید خیاو با«: »ناصحاً للخلق «

 ».ندکد، خشونت نیایش نیق باشد و تا ضرورت پید با مردم مهربان و رفیاو با«: »قاً بهمیماً رفیرح «



 ».ندکر دعوت یار خکد با لطافت ومحبت مردم را به یاو با«: »اً لهم باللطفیداع «

 ».و باشدیکگفتارش ن«: »انیحسن الب «

د طور خاصى سخن یس باکى دارد و با هر یس خلق و خوکه هر کد بداند یاو با«: »عارفاً بتفاوت اخالقهم «
 ».گفت

ر به کدا در قالب امر به معروف و نهى از منتا مبا» هاى نفسانى آگاه باشد لهید از حیاو با«: »ر النفسکراً بمیبص «
 .ده شودیشکاهداف شومى 

 ».ار داشته باشدکوس نشود و پشتید، مأیاى د ر ضربهکاگر در راه امر به معروف و نهى از من«: »صابراً «

 ».ندکتى نیاکرد و شید، انتقام نگیاگر از مردم آزارى د«: »و منهمکشیهم و ال یا فیکال  «

 ».اى نداشته باشد لهیار خود تعصب قومى و قبکدر «: »هیلحمستعمل ایال  «

ه چرا شأن و مقام مرا کنینه ا. ار زشت باشدکه براى خدا و ک، بل»ظ او براى نفس نباشدیغ«: »غتاظ لنفسهیال  «
 )264.(ردکمراعات ن

  
 رکآگاهى شرط امر به معروف ونهى از من

ن نعمتها از تو یا! خداوندا: ان غذا فرمودندیامام در م. غذا شدنده السالم  هم یفه با امام صادق علیابوحن)265 (
 .باشد امبرت مىیو پ

ست ی نكن نوعى شریا اینى؟ آک چرا شما رسول را اضافه مى. ها تنها از خداست نعمت: فه گفتی ابو حن
 ؟)اًیکاجعلت مع اهللا شر(

ه به کى ینار نام خودش در نعمتهاکامبر را در یخداوند در قرآن نام پ: ه السالم در پاسخ فرمودی امام صادق عل
 )267) (266.(ردندکاز ین امبرش مردم را بىیخداوند و پ: مردم داده، آورده و فرموده است

د؟ به یا دهیفى پوشیچرا شما لباسهاى نرم و لط: ه السالم گفتی صوفى زاهدنما به امام صادق علیک روزى 
 .دیپوش را نمىن گونه لباسها یامبر ایه پکخدا سوگند 

ر را براى خدا و یلباس خشن ز. ام دهین لباس، لباس خشن پوشیر ایمن ز: نار زد و فرمودک امام لباس خود را 
 )268.(ام دهیان مردم پوشیه نفس من رفاه طلب نباشد، و لباس رو را براى آراستگى مکنیا

د بر یار او نباک. ندک ك همه جوانب درد آگاهانه باشد و معروف را با توجه بهیار آمر به معروف باک!  آرى
 .رمستند باشدیا اخبار غیات خارجى و نفسانى و یکال، تحریاساس وهم و خ

ژگى داشته یه چند وکر دارند کسانى حق امر به معروف و نهى از منکتنها : ه السالم فرمودی امام صادق عل
 :باشند

 .ددهد، آگاه باش ؛ به آنچه فرمان مى» أمر بهی عالم بما 

اول : عنىیالفقه ثم المتجر؛ : دیفرما براى مثال، به تجار مى. ن استیان دک آگاهى شرط الزم در همه ار
 .آموزش، سپس تجارت



 )269.(ه انسان در آن محتاج به شناخت باشدکنیست، مگر ایتى نکچ حریه: میخوان ث مىی در حد

ن یش چنیقرآن در ستا). ا سطحىیدى و ینه تقل(ر و تعقل باشد که بر اساس تفکز زمانى ارزش دارد یمان نی ا
مان خود را اظهار ینند و سپس اک ر مىکن فینش آسمانها و زمیآنان ابتدا در آفر: دیفرما افرادى مى

 )270.(نندک مى

ه کد ینمازى بخوان: دیفرما ه انسان در حال مستى نماز بخواند و مىکدهد  ز قرآن اجازه نمىی در مورد نماز ن
 )271.(دیگوئ مىد چه یبدان

 .ن شرط استیام و مسائل امر به معروف اولکن، آگاهى از احی بنابرا

  
 گر ممنوعیرى دکر با منکنهى از من

ر باالتر است؛ براى کن لحن تند، منیا. ندک ند و با لحن تندى نهى مىک ار خالفى را مشاهده مىک گاهى انسان 
به . دینک لمات زشت او را نهى مىکر با کدر مقام نهى از من. ندک ستاده ادرار مىیه اکد ینیب مثال، مردى را مى

 .ستاده بدتر استیردن اکلمات، از ادرار کار بردن آن کطور قطع، به 

ه هرگاه کسانى هستند کآنان، : دیفرما ن مىیقرآن در وصف متقّ. ن دادید ارى لقب بىکتوان به هر گناه  نمى
 )272.(نندکفتند و براى گناهان خود استغفار یاد خدا بیردند، به کش ستم یا به خویعمل زشتى انجام دادند و 

رف انجام ی بنابرا ن یار زشت و ظلم به خود، اگر بدنبالش توجه و استغفار باشد، انسان را از مدار دکن، ص
 .ه اصرار بر گناه نداشته باشدکند؛ البته به شرط آنک رون نمىیب

  
 مینکبا عمل خود مردم را دعوت 

د شده یاند، انتقاد شد ردهکنند، ولى خود را فراموش ک ه مردم را به حق دعوت مىکسانى کآن، بارها از  در قر
ب به مردم یحضرت شع) 274.(شود ن گونه باشد، گرفتار قهر بزرگ الهى مىیه اکسى ک) 273.(است
 )275.(شگام هستمینم، پک  آنچه شما را نهى مىكمن در تر: دیفرما مى

ه خودش به کند ک ارى نهى مىکه مردم را از کن بس یدر جهل و انحراف انسان هم: میانخو ثى مىی در حد
 )276.(ار گرفتار استکآن 

نند، ولى خودشان به آنچه ک ه امر به معروف مىکسانى را کند کخداوند لعنت : میخوان گرى مىیث دی در حد
 )277.(شوند ب آن گناه مىکشان مرتنند، ولى خودک ر مىکمردم را نهى از من. نندک ند، عمل نمىیگو مى

: پرسند گردانند و وقتى از او مى اب در دوزخ مىین گونه افراد را مثل االع آسیا: میخوان گر مىیث دی در حد
 )278.(شدم ب گناه مىکچون خودم مرت: دیگو ردى؟ او مىک رات نهى مىکه ما را از منکتو چرا آمدى؟ تو 

 )279.(دینکدتان مردم را به راه حق دعوت با عمل خو: میخوان ات مىی در روا

ن نخورد، یسى به زمکنار زد تا ک پا آن را كد و با نویارى دیوچه پوست خکا معلم در ی براى مثال اگر پدر 
ر اداره یا اگر مدی. اندازند ابان نمىیوچه و خکار در یت، از آن به بعد پوست خکن حریدن ایشاگردان با د



ن اگر یهمچن. فهمند ف خود را مىیلکارمندان تکر یند، ساکفى را خاموش هنگام ورود چراغهاى اضا
 .شود ها و مساجد پر مى تى در صف اول نماز جمعه و جماعات باشند، نمازخانهکمسؤوالن ممل

 .نندک گران باز مىیهاى سرشناس خالفى انجام دهند، راه گناه را به روى د س، اگر چهرهک و بر ع

: دیفرما ى برخوردارند، مىیت اجتماعى و مذهبى باالیه از موقعکه و اله یرم صلى اهللا علکاامبر ی قرآن به زنان پ
گران ی از شما خالفى انجام دهد، دو برابر دیکاگر هر . ر زنان جداستیحساب شما از سا! امبریاى زنان پ

 )280.(دیفر خواهد دکی

ده شود؛ ی گناه از عالم بخشیکه کل از آنشود، قب ده مىیهفتاد گناه از جاهل بخش: میخوان ث مىی در حد
 .ندک گران آسان مىیچون عالم با گناه خود، راه را براى د

 یکدند و هر یبه دو راهى رس. حى همسفر شدندی مسیکه السالم با یحضرت على عل: میخوان خ مىی در تار
راه : دیحى از او پرسیمس. ردکت کحى حریر مسیه السالم در مسیرفت؛ اما حضرت على عل د از راهى مىیبا

ه هرگاه دو نفر همسفر شدند، کرده است کن اسالم سفارش کل! دانم مى: امام فرمود. شما آن جاده است
ن برخورد یحى به خاطر ایمس. نمکنند و من خواستم مقدارى شما را بدرقه ک دا مىیگر حقى پیدیکنسبت به 

 )281.(حضرت، مسلمان شد

رفتار . ندکنه تهمتى را فراهم یه السالم فرستاد تا زمیاظم علک به زندان نزد امام ى رایبایز زینکد ی هارون الرش
 )282.(ز مشغول عبادت شدیرد و او نکز را عوض ینکه کامام طورى بود 

در نمازهاى آنان : ردند، سفارش فرمودک ان اهل سنت زندگى مىیه در مکانى یعیه السالم به شی امام صادق عل
شگام یار خوبى، شما پکو در هر ! دینکع یهاى آنان را تش جنازه! دینکادت ی آنان را عضانیمر! دینکت کشر
 )283.(دیباش

 .شوند گران به راه ما دعوت مىین گونه رفتارها، دیبا ا!  آرى

   سؤال

د، عمل یگو ر واجب است گرچه انسان به آنچه مىکامر به معروف و نهى از من: میخوان  در فتواى فقها مى
 .ندکن

ن یدشده است و آنان از بزرگترینند، انتقاد شدکه به گفتار خود عمل نکسانى کات از یات و روای ولى در آ
 م؟یرین دو گفتار را بپذی از ایکدام ک. اند غضب شدگان معرفى شده

   پاسخ

مه عنى برنایردارشان تفاوت است؛ کان گفتار و یلّى مکه به طور کسانى است کات به ی انتقاد قرآن و روا
ه کن است یفتواى فقها ا. افه مصلح و آمر به معروف دارندیولى در جامعه ق. زندگى و رفتار آنان خالف است

ز یث نیقت را در حدین حقیا. دید تا واجد شرائط امر به معروف باشینکن خدا عمل یست به تمام فرامیالزم ن
 :دیگو ه مىکم یخوان مى



م، امر به معروف ینکام عمل نکتا ما به همه اح: و اله آمدند و گفتنده یرم صلى اهللا علکامبر ای گروهى نزد پ
 .مینک نمى

د ینکر کد و نهى از منینک د، عمل نمىییگو د؛ گرچه به همه آنچه مىینکامر به معروف :  حضرت فرمود
 .دینک رات دورى نمىکگرچه از همه من

ات نسبت به یافى است و انتقاد قرآن و رواکلى ردن اجماکعمل : دیفرما ز مىیامبر عزیه پکد ی توجه داشته باش
 )284.(ستندیلى اهل عمل نکه به کسانى است ک

  
 ردندکمحاسبات عقلى، اگر مخالفت 

رى از گناهان در جامعه است و یها و جلوگ یر، رشد خوبکه مقصود در امر به معروف و نهى از منک از آنجا 
جه یرده و محور را نتک و نحوه آن را به عقل واگذار اتیرده، اما جزئکلى آن را واجب کاسالم به طور 
م؛ از یرین فرمان الهى محاسبات عقلى را در نظر بگید در اجراى ایشتر دانسته است، لذا بایگرفتن بهتر و ب

 :جمله

 ر؟کدام منکدام معروف و ک - 1 

 مت و با چه مقدارى تالش؟ی به چه ق- 2 

 دام شخص؟ک از - 3 

 ان؟کدام مکا یدام زمان ک در - 4 

 له؟ی با چه وس- 5 

 ار؟کدام گناهک نسبت به - 6 

 ومتى؟ک در چه نظام  و ح- 7 

 .د مراعات شودین مسائل بای و امثال ا

ما ینى، از صدا و سی امام خمكل نظام جمهورى اسالمى به دست مبارکیم شاهنشاهى و تشی بعد از سقوط رژ
 ا حرام؟یآهنگ حالل است ن یا: از امام سؤال شد. آهنگى دلنواز پخش شد

و یماى جمهورى اسالمى باشد، مانعى ندارد؛ ولى اگر از رادین آهنگ اگر از صدا و سیا: شان فرمودندی ا
 )285.(گرى باشد، حرام استیشور دکون یزیتلو

ند، حرام ولى اگر امت کم فاسد دلگرم و سرگرم یه اگر آهنگى مردم را به رژکشود  الم معلوم مىکن ی از ا
فار حرام، ولى که براى حفظ منافع کند، حالل است؛ درست مثل تجسس و جاسوسى کب اهللا را شاد حز

 .براى حفظ نظام اسالمى حالل است

ار کوان را شیه اگر براى مصرف گوشت آنها باشد، حالل، ولى اگر براى هوسبازى حکوان یار حکا مثل شی 
 .م، حرام استینک



گاهى . ردندک گرى مطرح مىیه طور دیم شرعى را به خاطر تقکگانه، حیب یک امامان ما گاهى با وارد شدن 
نى را آباد یس زمکف هر یث شریه به خاطر حدیگذارد، براى مثال، فق نولوژى در اجتهاد اثر مىکاختراع و ت

ا یشاورزى کبه مردم سفارش . شود  مىکند، مالکازت یزى را حیس چکا هر ین از آن او است یند، آن زمک
د چند یتواند با خر ه تاجرى مىکتور کشود؛ مثل ترا دى اختراع مىیبعد، وسائل جد. ندک رى مىگیماه
ث ین حدید ایه بگوکدهد  ه به خود جرأت نمىینجا، فقیدر ا. ندکجا آباد یکن را یلومتر زمکیتور، صدها کترا

لومتر را کیاند صدها تو گسترش دارد و انسان مى. ند، از آن اوستکجا را آباد کس هر که هر کو قانون 
 . شودکمال

رد، کازت یا را حیان دریرد و تمام ماهکت کا حریر دریانوس و زیه در اقکاى اختراع شد  لهیا اگر فردا وسی 
 ا نه؟یشود  نجا را شامل مىیازت تا ایا قانون حیآ: هکدارد  ه را به سؤال وامىین اختراع، مجتهد و فقیا

ا اطالق قانون، مجتهد را وادار به یثابت است؛ ولى در مصداق ) ص (ن محمدیلى دک به هر حال، قانون 
 :ردکتوان نظر  د مىیام الهى با سه دکلى  به احکو بطور . ندک د نظر مىیتجد

ر در آن ییاى تغ اد مورد قبول است و ذرهیم و زکه هر چه خدا فرموده، بدون کم یعنى بگوئید واقعى؛ ید. 1 
 .ستین

 .میفهم ن گونه مىیات ایات و روایلمات، آکم، ولى از یه ما از واقع خبر ندارکى عنید فقاهتى؛ ید. 2 

د امام یومت را باکه حکم یدان خواهند و مى ومت مىکه مردم حکم ین داریقیعنى ما یومتى؛ کد حید. 3 
 از هکلى کارات یو مجتهد عادل قانونى را در چهارچوب اخت. ردیهوس به دست گ ا مجتهد عادل بىیمعصوم 

فرمانِ . ندک  سال ممنوع مىیکبراى مثال، حج را براى . ندک طرف اسالم دارد و با ابزار اجتهاد، وضع مى
 .ندک ا رد مىیشنهاد صلح را قبول یپ. دهد جنگ مى

لذا چه . د دوم و سوم مؤثر است و نه اولیاسى و نظامى در دیط اقتصادى و سیان و شراک دو عنصر زمان و م
توان  ص زمان نمىیس و بدون تشخکا بالعیگر معروف باشد و یط زمانى دیر و در شراکمانى منبسا امرى در ز

 .ردکامر و نهى 

ر دهد؟ کا تذیند و کام یخواهد ق ت مىیدام شخصکه کم ینکد محاسبه یر باک در امر به معروف و نهى از من
 دام گناه؟کار و نسبت به کدام خالفکآن هم به 

ه در کن است یفار بر مسلمکالى یها و اضمحالل اسالم و است دا شدن بدعتیون الهى و پر قانییر، تغک گاهى من
. نندکم ید در راه اسالم جان خود را تسلیها هزار شه ند و دهکام ید قینى باین صورت، شخصى چون امام خمیا

ز یامبر عزین خاطر پید به همربال را به راه اندازکند و ماجراى کام ید قیه السالم باین علیاز آن باالتر، امام حس
ز از ینوه من است، ولى من ن ه السالم از من؛ چونین علیوجود حس: عنىین؛ ین منى و انا من حسیحس: فرمود مى
 .ن هستمیحس

ن ید تمام ایبه هر حال، در امر به معروف با. ن استیام حسیتب من زنده به قکن و میه دکن باشد ید مراد ای شا
 . محاسبات را در نظر گرفتها و تیط، اولویشرا



 م؟ینکردند، چه ک اگر مخالفت 

 رد؟کد ین صورت چه بایدر ا: نندک ى نمىیند، ولى مردم اعتناک ر مىکا نهى از منی گاهى انسان امر به معروف 

ر ن نخواسته است و دیاز به اجبار دارد؛ اما خداوند چنیلّى نکدن به اهداف، به طور یه رسکم ید بدانیبا:  اوالً
) 286.(میده م، همه مردم را با اجبار در راه حق قرار مىیاگر بخواه: دیفرما ه مىکم یادى داریات زیقرآن آ

 )287.(ولى سنت و برنامه خداوند بر آزاد گذاشتن مردم است

 ؛) 289(طره و اجبار ندارىیحق س: دیفرما ؛ و خدا به او مى)288(ستمیل شما نکیو: دیفرما ز مىیامبرش نی لذا پ
ر شما، قبول کن، معناى تذیبنابرا. تى اسالم بر اساس آزادى آنهاستیاند و نظام ترب ده شدهیمردم آزاد آفر
 .ستیحتمى مردم ن

د به مردم یتوانند از راه خود دست بردارند و با دفعه نمىیکاند،  ردهکر یها در راهى س ه مدتکسانى ک: اًی ثان
 .فرصت داد

ت او از یم تا حساسینکد صبر یت دارد و بایه فرد حساسکرد یگ طى قرار مىی شرار در زمان وکگاهى تذ:  ثالثاً
 .شدک ند، آن را نمىکه اگر دندان درد کى کن برود، درست مثل دندانپزشیب

 .ردیپذ م، او مىینکوه را عوض یاى سخن حق را نشنود، ولى اگر ش وهین است به شک به عالوه، مم

د؛ یر دهیید، نوع تجارت را تغید و فروش جنسى موفق نشدیاگر در خره کم یخوان ات تجارت مىی در روا
ست؛ اما با یاى موفق ن ه گاهى انسان در رشتهکز هست یلى نیهاى تحص ر در رشتهیین تغیا. دید موفق شویشا
) تیحینى مسیى، علوم دکپزش(ن در دو رشته علمى یه داروکند یگو مى. شود ر دادن رشته، موفق مىییتغ
ه نظرات او رد شده است، ولى به هر حال صاحب کم یبگذر. عى موفق شدید؛ اما در رشته طبست خورکش

 .اى شد هینظر

 .ارگشاستکرده، که اسالم به ما کى یاء و سفارشهایى با قرآن، اخالق انبی از همه گذشته، آشنا

 )290.(دینکدر برابر جاهل با سالم و مسالمت برخورد : دیفرما  گاهى مى

 )291.(ندک ت، دشمن را دوست مىکن حریه اکد یهاى مردم را با خوبى پاسخ دهیبد: دیفرما ى و گاهى م

 )292.(رد، آرام باشکحتى اگر برخورد : دیفرما  گاهى مى

نند، مسخره ک خندند، غمزه مى مجرمان به مؤمنان مى: دیفرما قرآن مى. امت بودید در انتظار پاسخ قی گاهى با
 .دیامت هم مؤمنان به آنان خواهند خندیه روز قکدهند؛ ولى مؤمنان بدانند  راف مىنسبت انح) 293(نند،ک مى

ى ین است مردم اعتناکمم. ستیر، تنها توجه مردم نکجه امر به معروف و نهى از منیه نتکم ینک فراموش ن
به عالوه، . اهدک اى از اجر ما نمى ند و ذرهیب خدا ما را مى. نند، ولى پاداش ما در نزد خداوند محفوظ استکن

دند، ولى در یردند و زخم زبانها شنکالتى را تحمل کم؟ آن بزرگواران چه مشیا بهتریمگر ما از انب
زان یولى آن عز) 294.(مینیب ه مىیما شما را سف: گفتند امبران مىیبه پ. برخوردشان همچنان با وقار بودند

 .میستیما گمراه ن: فرمودند مى) 296.(مینیب  گمراه مىما شما را: گفتند مى) 295.(میستیه نیما سف: فرمودند مى



 تمام کزند، ولى پزش ض است، او داد مىیه مشغول معالجه مرکى است کار پزشکا همچون یار انبک 
 .مار نداردیادهاى بیات و فرکارى به حرکنه است و یش و معایتوجهش به آزما

  
 م نه از شخصینکار انتقاد کاز 

 .میر دهکار خالف او را به او تذکد یه باکم، بلینه دل باشکیار کفد نسبت به خالی ما نبا

ات یدر روا. ارکم و نه با گناهینکم و نه با جاهل؛ با گناه مبارزه ینکگر، با جهل مبارزه ی به عبارت د
 )297.(چه بسا خداوند افرادى را دوست دارد؛ اگر چه از عمل آنان ناخشنود است: میخوان مى

 )298.(»من با عمل شما مخالف هستم نه با خود شما«: گفتند امبران به مردم مىیه پکم یانخو  در قرآن مى

ار خالفش است، کت دارد و محبوب است و تنها نقطه ضعف او یه شخصکند کار احساس ک اگر خالف
 .ندک  مىكبراحتى آن را تر

شخصى از . دیافزا ه تباهى خود مىه انسانى منفور، و مردود و مطرود است، هر روز بکند ک اما اگر احساس 
 م؟یا از او تبرّى جویآ. اران شما شراب خورده استیى از یک: دیه السالم پرسیاظم علکامام 

 )299).(نه از خودش(د یارش تبرّى جوئکاز :  امام فرمود

 )300.(نندکار رحم که افراد صالح و مصلح نسبت به خالفکسزاوار است : میخوان ث مىی در حد

ه کستند یسانى نکن خوب یوالد. گاه مهمى داردیز جایت فرزند نیانون در مسائل خانوادگى و تربن قی ا
نند و حتى اگر مورد ک ت فرزندان خود را حفظ مىیه شخصکسانى هستند که کفرزندان از آنها بترسند، بل

 .شوند وس نمىین مأیخشم و قهر قرار گرفتند، فرزندان از لطف والد

تو فرزند بدبختى هستى و : ردى و به او گفتىکسه یش مقایر و او را با پسر عمویا تحق اگر شما فرزندت ر
 ت از تو بهتر است؟یپسرعمو

 .م هم از تو بهتر استیعمو: دیگو  او هم در جواب مى

تو ! فرزندم: اما اگر به او گفتى. ردیگ نه پدر و پسر عمو را به دل مىکیند و ک  او به اصطالح، مقابله به مثل مى
د هر روز یانسان با: ا به او گفتىیگران و یردى نه با دکسه یسال قبل از امسال بهتر بودى و او را با خودش مقا

بود، در اصالح فرزند خود  ن محبوبتر خواهىیاز روز قبل بهتر باشد و هر چه بهتر باشى نزد خدا و خلق و والد
م تا او را یب نتراشیار رقکر براى خالفکنهى از منن، در امر به معروف و یبنابرا. نقش مثبتى خواهد داشت

م؛ یر شوکم؛ سابقه درخشان او را متذییهاى او را به او بگویه خوبکم؛ بلینکحسود و حساس و انتقامجو 
ه کند کم تا او احساس یان آوریم؛ از توان و استعداد او سخن به مینکله او را گوشزد یبزرگوارى قومى و قب

 . هم محبوب و هم توانمند استهکست؛ بلیسته نکورش

  
 انین و ناهیصفات اخالقى آمر



 سوز و گداز و تعصب و یکاز به یوه، نیمان و علم و قدرت و شیر عالوه بر اک امر به معروف و نهى از من
ه حضرت موسى از خداوند که السالم فرمود یم امام سجاد علیخوان ثى مىیدر حد. نى خاصى داردیرت دیغ

 رى؟یپذ ه عرش خود مىینى را در ساساکچه : دیپرس

دند حرامهاى الهى به صورت حالل در آمد، همچون یه هرگاه دکى هستند کافراد دست و دل پا:  خطاب آمد
 )301.(نندک ببر زخم خورده غضب مى

   خاطره

 رحمۀ نىیه و اله اهانت نمود، امام خمیرم صلى اهللا علکامبر ایتابش به پکه سلمان رشدى مزدور در کن ی هم
ن فتوا با یا: ن المللى به امام گفتندیاستمداران و حقوقدانان بیگروهى از س. ردکه، فتواى قتل او را صادر یاهللا عل
 .ستین المللى سازگار نین بیقوان

حتى اگر عابد دهر شود، . شته شودکد یز را برده است و بایامبر عزیآبروى پ! كبه در: ت فرمودی امام با عصبان
 .ستیرفته نید و توبه او پذده نداریفا

 .نىیرت دین است غیا. نمک كرفتم تا خودم او را هال اش جوان بودم و به انگلستان مىکاى : گر فرمودی بار د

نَّ ذل: دیفرما مى قرآن. اى جدى دارد م و ارادهیاز به قلبى پرسوز و تصمیامر و نهى ن!  آرى مِ کا زْ نْ ع م 
ور 302:(اْالُم( 

ه قهر کزمانى : دیفرما قرآن مى. له نجات ما خواهد شدین امر و نهى وسی ما مؤثر واقع نشد، هم حتى اگر سخن
ا الَّذیو اَنْج. میر را نجات دادکان از منیخدا آمد، ما ناه ا الَّذینَ ینَ ذْنَ خَ وء و اَ نِ الس نَ ع و ه واینْ م لَ  )303(نَ ظَ

ن درد یدردى، بزرگتر بى. ندک ر مىک به معروف و نهى از من به هر حال، اگر انسان اهل درد و سوز باشد، امر
 .درد است فالنى بى: گفتند نند، مىکر یسى را تحقکخواستند  ه مىکها گاهى یمیقد. است

درد  هاى خود، افرادى را به عنوان مرفّهان بى ارى از سخنان و نامهیه در بسینى رضوان اهللا تعالى علی امام خم
 )304.(سوخت د، مىید الت مردم را مىکامبر وقتى مشیپ: دیفرما قرآن مى. داد مورد انتقاد قرار مى

 :میخوان ث مىی در حد

 !نه: ردم؟موسى گفتکامبر انتخاب یه چرا تو را براى پکدانى  ا مىیآ: ه السالم فرمودی عل  خداوند به موسى

 .گران نبودیه در دکدر تو سوزى بود :  خداوند فرمود

ا خودش را یو گو) 305(زد ه و اله براى ارشاد مردم حرص مىیرم صلى اهللا علکامبر ایپ: دیفرما  قرآن مى
 .خورد مى

تر است،  بعضى دلها از سنگ سفت: دیفرما خداوند مى. ن امراض روحى استیدردى و سنگدلى از بزرگتر  بى
ان کاى ت چ موعظهیه با هکشود  دا مىیى پید؛ ولى دلهایآ رون مىینار بعضى سنگها چشمه آبى بکرا از یز

 )306.(خورد نمى

ه روحى شاد و قلبى پرسوز داشته کند ک دا مىیر را پکق امر به معروف و نهى از منیسى توفک به هر حال، 
 .باشد



س العمل نشان کد، عصبانى شده و عیى درباره خودش شنیه سخن نارواکه مانند وقتى ک نشانه سوز آن است 
ر آبى باز ماند، آن را یا اگر در منزل خودش شی. د، ناراحت شودیز شنیگران را نیبت دیدهد، هرگاه غ مى
 .گر باز مانده است، آن را ببنددیر آبى در جاى دید شیه دکن یبندد، هم مى

چرا برف . شود ا بهشت مىیل شود، دنیهاى عمومى تبد تیتهاى شخصى به حساسین حساسیه اگر اک راستى 
هاى یهاى آلوده منزل را به سوى جو م؟ چرا آبیانداز وچه مىکرا در م، ولى آن ینک  مىكخانه خود را پا

نها نشانه آن است یم؟ و چرا؟ و چرا؟ همه ایزیر ابان مىیم؟ چرا آشغالهاى مغازه را در خینک ابان روانه مىیخ
فته قرآن م و به گیگران بدانیگران را از خود و خود را از دید دیبا. میه من هستکم؛ بلیا ه ما هنوز ما نشدهک
عضُ( ضکبع نْ ب م ن به شعر در آورده استیه شاعر آن را چنکثى یم؛ همچون حدیگر باشیدیکهمه از ) م: 

 رندیک پیکآدم اعضاى   بنى

  گوهرندیکنش ز یه در آفرک

  چو عضوى به درد آورد روزگار

 دگر عضوها را نماند قرار

هرگاه شخصى به قصد خدمت : میخوان فقهى مىتابهاى که در کت بقدرى ارزش دارد ی دلسوزى و حسن ن
براى مثال، اگر شخصى از . شود مه نمىیش آمد، آن شخص جریار ضررى پکن یارى انجام داد، ولى در اک

وار ببرد ولى از سوراخ ینار دکنهاست، به یابان و در معرض ماشیه در وسط خکى را کودکروى دلسوزى، 
ا اگر شخصى در ی. ر بوده استیارش به قصد خکرا یست؛ زی ن را بگزد آن شخص مسؤولكودکوار مارى ید
ن موارد یقرآن در ا. نندک اش نمى مهیا مال زد، جریاى بر جنس  ردن؛ ضربهکوتاهى کن خدمت بدون یح

محسن: دیفرما مى لى الْ بیما عنْ س ه به قصد احسان گامى برداشت، ولى تصادفاً خطر کسى کعنى ی) 307(ل؛ینَ م
 .ستیردن او نکمه یش آورد، راهى براى جریى پا ضرریو 

  
 تبکنشانه عشق به م

ه همه جا سخن از کم ینیب م، مىینکاران باوفاى او در عاشورا نگاه یو ) ع(ن یلمات امام حسک اگر به شعارها و 
و جلو شود  ه به حق عمل نمىکد ینیب ا نمىیآ: دیفرما ه السالم مىین علیامام حس. تب استکعشق به اسالم و م
 )308(شود؟ باطل گرفته نمى

 )309.(نمک ام نمىین جدم قیمن جز براى اصالح در د: دیفرما گر مىی در جاى د

 )310.(ر استکام من، امر به معروف و نهى از منیهدف از ق: دیفرما  و مى

رها مرا یشود، پس اى شمش ن جدم جز با شهادت من استوار نمىیاگر د: دیفرما مى) ع( و حضرت ابوالفضل 
 )311.(دیریدر بر گ

رم کامبر ایدر زندگى پ. تب دارد، حاضر است براى حفظ آن جانش را به خطر اندازدکه عشق به مکسى ک 
ن یان به مسلمانان نفریحیان و مسیحیه مسلمانان به مسکان نجران قرار گذاشتند یحیشان با مسیه اکم یخوان مى



ه به کن ماجرا یا. ن شده بر باطل استیننده بر حق و گروه نفرک نیه عملى شد، گروه نفرکنى ینند و هر نفرک
رم حاضر شد جان خود، فاطمه، کامبر ایپ) 312.(ز مطرح شده استیداستان مباهله معروف است، در قرآن ن

قرار دهد و ) انیحین مسینفر(ن خطرات یهم را در معرض بزرگترین صلوات اهللا علیعلى و امام حسن و حس
 .ستیزى نیتب چکو عشق به ممان ین جز ایا

  
 تفا به حداقلکا

 .میرفته شد، قدم بعدى را برداریم و اگر پذینکتفا کر به حداقل اک در امر به معروف ونهى از من

وا:  جمله دعوت فرمودیکدر روزهاى اول، مردم را به ) ص( رسول خدا  حل فْ ه تُ وا ال اله االَّ اللَّ ولُ د ییبگو!: قُ
 .دیست، تا رستگار شویبودى نتا معیکجز خداى 

 .ات و جهاد بعد از گذشت پانزده سال از بعثت نازل شدکن سختى همچون قانون روزه، زی اما قوان

م و پس از مدتى مستحبات را ینکتفا کم، تنها به آموزش واجبات اینکسى را به نماز دعوت کم ی اگر خواست
ند و کن افراد را مراعات یتر فیامام جماعت حال ضعه کرده است کاسالم سفارش . مییش بگویج برایبتدر

ف ید، قانون خود را تخفیف دیچون خداوند مردم را ضع: میخوان در قرآن مى. ندکنماز را طوالنى ن
 )313.(داد

 .ف داده شده استیه در آن عسر و جرح وجود دارد، تخفکنى ی در قرآن، در قوان

   خاطره

االن : ق مسلمانش سحرگاه به منزل او رفت و گفتیرف. مسلمان شدحى، ی نفر مسیکه کات است ی در روا
نون کا: ه اذان صبح شد، گفتکن یهم. دار و به نماز شب واداشتیاو را از خواب ب.  وقت نماز شب است
د از نمازها و دعاى نافله یگفت، نبا ه مىکو بعد، نماز ظهر و عصر را خواندند؛ در حالى . وقت نماز صبح است

ه روز بعد کرد کحى تازه مسلمان را پر ین مسلمان چنان با نماز و دعا، وقت مسیا. ات غافل شدو مستحب
 .حى باشمیه مسکن است، همان بهتر یاگر اسالم ا: گفت

 .تجربه و ناآگاه بوده است غ آن توسط افراد بىیردن و تبلکود اسالم، بد معرفى کى از عوامل ریک 

ند؛ روزه کس مسلمان شد، خود را آماده جهاد و شهادت کهر : فرمود ول مىاز روز ا) ص(امبر اسالم ی اگر پ
ه به کحجاب، همان بس  براى دعوت افراد بى. رفتیپذ ن او را نمىیسى دک. ات بدهدکرد؛ خمس و زیبگ

اگر در مساجد نمازهاى واجب بدون سخنرانى ومستحبات برگزار شود، به طور قطع . مینکتفا کمقدار واجب ا
 .تر خواهد شد لوغمساجد ش

نند، مردم که اگر بعد از نماز دوم صحبت کال آنینند به خک ن دو نماز سخنرانى مىیون بی بعضى از روحان
  .شود شتر مردم در نماز مىیت بکقت مانع شرینگونه سخنرانى در حقیه اکنده خواهند شد؛ غافل از آنکپرا
  

 شف نرفتنکبه سراغ 



مال که قرآن با کنند، در حالى کروند تا او را نهى  ا و گناهان مردم مىبهیشف عک بعضى با تجسس به سراغ 
 )314.(رده استکم یصراحت، تجسس را تحر

گونه  نیس اکه هر کد ینکرى نیگیلغزشهاى مؤمنان را پ: اى به نجاشى نوشت ه السالم در نامهی امام صادق عل
  )315.(ردکخواهد ا او را افتضاح ین دنیباشد، خداوند عالوه بر آخرت، در هم

  
 ر نه حسادتکنهى از من

ار یچه بس. د براساس ارشاد باشد و نه حسادتیند، باک ا انتقادى مىیر کا نهى از منیه امر به معروف کسى ک 
ن همه یى ایچرا فالن خانم براى خودنما: ندیگو ر مىکافه نهى از منیورآالت ندارند، در قیه چون زکزنانى 

 خته است؟یطال به خود آو

 .وانه خواهد شدیفالنى در اثر مطالعه عاقبت د: دیگو ست، مىیه اهل مطالعه نکسى کا ی 

 .نندک گران را به وسواس متهم مىیافراد الابالى د: ای 

بعضى از مردم : دیفرما قرآن مى. مبودهاستکها و حسادتها و  شه بعضى از انتقادها، عقدهی به هر حال، ر
شوند و  ات به خود آنان بدهى، راضى مىکنند؛ ولى اگر مقدارى از زک اد مىات به تو انتقکم زیدرباره تقس

 )316.(شوند ه ندهى، عصبانى مىکنند؛ اما در صورتى ک انتقادى نمى

 .تبىکگاهى سرچشمه انتقادها مسائل شخصى و اقتصادى و روحى است و نه م: دیگو ه به ما مىین آی ا

  
 انتقاد نه انتقام

رد، در قالب که خالفى را مشاهده کن یلذا هم. افتد ر انتقام مىکشود، و او به ف ى مى گاهى از شخصى انتقاد
 .ردیگ ر انتقام مىکنهى از من

  
 ر نه مخالفت خوانىکنهى از من

ه شغل کم یانى هستیر نماکمتأسفانه هر روز ما شاهد روشنف. دید به صورت شغل درآیر نباک انتقاد و نهى از من
ا ین مخالفتهاست؛ گویهااست و قوام گروه و حزب آنان با هم ها و روزنامهی سخنرانآنها مخالفت خوانى در

 .ندیب ارهاى خوب را نمىکچشم آنها 

  
  آمرین و ناهیان شرایط

  
 رت و آگاهىی بص-1

 )317.(وه را هم بداندیر را بشناسد و شکد معروف و منیند، باک ر مىکه امر به معروف و نهى از منکسى ک 

  



 عزم اراده و -2

م یار خود را بر اساس قهر و صلح مردم تنظکد یند، نباکفه مهم امر به معروف عمل یه بنا دارد به وظکسى ک 
 )318.(از به عزم و اراده قوى داردیر نکامر به معروف و نهى از من: دیفرما قرآن مى. ندک

   خاطره

ار از یه مردم آن دکنی شدند و با ااى گرسنه وارد منطقه) ع(و خضر ) ع(حضرت موسى : میخوان  در قرآن مى
وارى را در آستانه خرابى یه دکن یردند، ولى آن دو بزرگوار همکى نیرایمى نان پذکامبر حتى با ین دو پیا
  )319.(ى مردم در آن دو بزرگوار اثرى نگذاشتیوفا وار گرفتند، در واقع بىیر دیم به تعمیدند، تصمید
  
  قصد قربت-3

قرآن . نه و انتقام نباشدکیاسى، عقده درونى و یقه شخصى، حزب سیند، براساس سلک  اگر آمر انتقادى مى
 )320.(شه بعضى از انتقادها، مسائل شخصى استیر: دیفرما مى

مى و نژادى و زبانى در آن یاى، محلّى و صنفى و حزبى و اقل لهی اگر امر و نهى براى خدا باشد و مسائل قب
گرى باشد و یند؛ ولى اگر حرف همراه با اغراض دینش اف بر دل صاف مىرا حرف صینباشد، مؤثرتر است؛ ز

 .ا شنونده روح سالمى نداشته باشد، امر به معروف اثر نخواهد داشتی

   خاطره

مى تأمل کامام . ردکه السالم نشانه و اوصاف افراد با تقوا را سؤال ی شخصى به نام همام از حضرت على عل
: امام فرمود. ا رفتید و از دنیشکاد یناگهان همام فر. ى فرمودیها رد و امام نشانهکاما همام اصرار . فرمود

 )321.(ندک ن گونه اثر مىیموعظه خالصانه در دل آماده ا

ق و یار دقیمرز اخالص بس! ندکه حب و بغضها شما را از مرز حق خارج نکند ک  قرآن بارها سفارش مى
ه کنشانه اخالص آن است . میشو ده مىیشک كالص به مدار شر لغزشى از مدار اخكف است و با اندیظر

 )322.(میسى نداشته باشکرى از کتوقع پاداش و تش

ه براى ما، کعالمت اخالص آن است . شى شودیار از ما ستاکم در برابر یه نخواهک عالمت اخالص آن است 
شود و  ها و روابط محو مىکمام مالدر وادى اخالص ت. ار و امثال آن مهم نباشدکار، زمان کان کار، مکنوع 

 :لذا. ندیآ تنها ارزشهاى الهى به حساب مى

 !د غرق شودیافر تو باکپسرِ : دیگو  قرآن به نوح مى

 ! شودكد هالیهمسر تو با: دیگو  به لوط مى

 !ده باد دست ابى لهب، عموى تویبر: دیگو رم مىکامبر ای به پ

  !پرست خود را ندارى بتحق دعا براى عموى : دیگو م مىی به ابراه
 
  صعه صدر-4



خداوند دعاى او را . غ شد، از خداوند روح بزرگ و سعه صدر خواستیه حضرت موسى مأمور تبلکنی هم
 .ان نداردکه، امیامر و نهى بدون روح. اى قوى به سراغ فرعون رفت هیلذا موسى با روح: ردکمستجاب 

ه بعضى یستاده است و قهراً از ناحیالت مردم ایدر برابر تماند، ک ر مىکه امر به معروف و نهى از منکسى ک 
ى دو برخورد تند از طرف مردم یکاو اگر سعه صدر نداشته باشد، با. مردم مورد نامهربانى قرار خواهد گرفت

سانى هستند کآنان، : دیفرما قرآن در نشانه بندگان خوب خداوند مى. فه دست برخواهد داشتیاز انجام وظ
 )323.(شوند نند، با سالم و مسالمت رد مىک با افراد ناآگاه برخورد ه هرگاهک

 دادند؟ برترى خواهى نمى) 327(، گمراهى) 326(، سفاهۀ) 325(، سحر) 324(ا نسبت جنونی مگر به انب

ا تهمتها یانب. ز خواهد داشتیا را نیالت انبکاست و مشیار انبکر، ک دعوت به حق و امر به معروف و نهى از من
م، ینیب ه مىیما تورا سف: گفتند ه مىکسانى کبراى مثال، درباره . گذاشتند ا با صبر و سعه صدر پشت سر مىر

س بى یل: فرمودند ا در برابر نسبت گمراهى مىی. ستی؛ در من سفاهتى ن)328(س بى سفاهۀیل: فرمودند مى
 .ستی؛ در من گمراهى ن)329(ضاللۀ

 )330.(ندک ا مىید به انبه خداونکدارى سفارشى است ی صبر و پا

 )331.( گذشت از لغو، از صفات برجسته مؤمنان است

 )332.(شوند نجه و قتل مردم رو به رو مىکد و شید و تبعیه با تهدکلمات ناروا، بلکاى بزرگوار نه تنها با ی انب

 :هکنی ولى توجه به ا

 )333.(به ما توجه و لطف داردند و یب ار را مىکم و خداوند هر لحظه یر نظر خداوند هستیما ز. 1 

 )334.(روزى با طرفداران حق استیپ. 2 

 )335.(شتر استیتر باشد، پاداشش ب ار سختکهر چه . 3 

 )336.(اند ا رفتهیا و اولیه همه انبکن راهى است یا. 4 

 )337.(هراسد د و سرزنشى نمىیچ تهدیه از هکند؛ تا آنجا ک  راه را براى انسان آسان مى

  
 ى و حسن خلقیو نرمخ-5

تو بر مردم ) 338(ستى؛یل مردم نکیتو و: دیفرما امبرش مىیخداوند به پ. می در امر و نهى به مردم نرمخو باش
 )341.(راه هم ندارىکحق ا) 340(مان مردم، حق اجبار ندارى؛یتو نسبت به ا) 339(طره ندارى؛یس

مردم از گرد ) 343(ظ نباشد؛ی و اهل انتقام و غ)342.(ندکها را با خوبى دفع یند، بدک ه امر و نهى مىکسى ک 
 )344.(نندک افراد بداخالق فرار مى

نگاه . م، نه با جاهلیبا جهل مخالف باش) 345.(م و نه با خود آنانیار بد مردم مخالف باشکرات و کد با منی با
. میریز در نظر بگیاو را نهاى ید خوبیبا. مار و نه نگاه انسان به دشمنی باشد به بکار، نگاه پزشکما به گناه

م و او ینکان یهاى او را بیاگر ابتدا خوب. ز داشته باشدیى نیهاین است انسان گناهى انجام دهد، ولى خوبکمم
هاى یل خوبیمکر ما به او براى تکه تذکم، طورى یماالت او هستکه ما دوست او و قدردان کند کاحساس 



هاى مردان خدا،  ه از نشانهکم یریبرانه بگکافه متید قیر برخورد نباد. دیم رسیجه خواهیاوست، به طور حتم به نت
 )346.(ت استکتواضع در حر

تو بال تواضع : دیفرما امبرش مىیه خداوند به پکم یخوان در قرآن مى. مید نسبت به مردم با تواضع باشیبا!  آرى
 )347!(ریر بال بگین و آنان را زکخود را نسبت به مؤمنان باز 

وسف یه برادران کن یهم. خ استین، نشانه جوانمردان تاریه اکم یش مردم در هنگام عذرخواهى بگذر از لغز
 )348.(ستیامروز مالمتى بر شما ن: ردند، فرمودکاز او عذرخواهى 

ارانش را یه او و کسانى که نسبت به همه که و اله هنگام فتح میرم صلى اهللا علکن بزرگوارى را رسول ای هم
ردستان خود ید در مواردى، حتى از زیما با. دیسره بخشیک دادند، از خود نشان داد و همه را سالها آزار

ه و یرم صلى اهللا علکامبر ایاجناسى را نزد پ. نمک ز نقل مىیامبر عزیاى از رفتار پ باز هم نمونه. مینکعذرخواهى 
ه محتاجتر کس، به افرادى داد پ. رسد ه به همه نمىکم مالحظه فرمود یحضرت به هنگام تقس. اله آوردند

 )349.(ردکن از آنان عذرخواهى یریبودند؛ ولى براى دلنوازى سا

در . نندکست کا شیرند، در خود احساس شرمندگى یگ ه مورد امر و نهى، قرار مىکن است افرادى ک مم
 .میرى، دل او را به دست آویا دعایف یلماتى لطکم با یتوان ن احساس مىینجا، براى جبران ایا

  
  توجه به همه ابعاد و جوانب-6

ه به همه جوانب احاطه داشته باشد؛ وگرنه کند کارى ین خدا را یتواند د سى مىک: میخوان ات مىی در روا
 .ش از منفعت استیگاهى ضرر او ب

   خاطره

. نندک  مىه افراد آن خانه چهکند یوار خانه مردم باال رفت تا ببیم؛ شخصى از دیخوان ر مىیتاب الغدک در 
 یکمن : صاحبخانه به او گفت. ردکر کد مشغول شراب خوردن هستند، از باالى بام نهى از منیه دکن یهم
م خانه یر شدى؛ تجسس و ورود به حرکه شراب خوردم؛ ولى تو گرفتار چند منکنیر انجام دادم و آن اکمن

 )350.(ب شدىکه تو مرتکى بود یرهاکمردم و ارعاب، من

   خاطره

چرا فرزند : با خود گفتم. شاورزى استکنه مشغول یه در اطراف مدکدم یرا د) ع(امام باقر : ى گفت شخص
 ا طلبى است؟یر دنکن هواى داغ به فیدر ا) ص(امبر یپ

شاورزى کسب حالل و ک: ه السالم فرمودیامام باقر عل. نمکر کال خود او را نهى از منی به سوى او رفتم تا به خ
 )351.(ام ن حاالت مردهین حالت برسد، در بهتری است و اگر مرگ من در ان عباداتیاز بهتر

ا ی. سندینو با شعار مىیوارهاى زیا با خط بد بر دی. نندک س بزرگان را در جاى نامناسب نصب مىک گاهى ع
ارى و از بلندگوى مساجد مردم آز. سندینو ات مىیات و روایشود، آ ه معموالً پاره مىکطهاى اتوبوس یروى بل

ال یا به خی. زنند  خود را مىكودکت، یال تربیا به خیشوند  ا در قالب نظافت، گرفتار وسواس مىی. نندک مى



ر، کا به گمان نهى از منی. شوند خت و پاش مىیال سخاوت، گرفتار ریا به خی. نندک آبرودارى، اسراف مى
ها  ن نمونهیم، هزاران از اینکرفتار خود دقّت مى در کاگر . زندیر نند و آبروى او را مىک ر مىیار را تحقکگناه
 .ار استکوه یى ما با شیه نشاندهنده ناآشناکم ینیب مى

   خاطره

ر کال نهى از منیشخصى به خ. سى فرستادکه السالم مقدار قابل توجهى خرماى خوب براى ی حضرت على عل
رده؛ پس بهتر آن است کخرما درخواست نه از شما کبعالوه، او . اد استین مقدار از خرما براى او زیا: گفت

 .میمى بدهکا الاقل مقدار یم و یا به او خرما ندهیه ک

اما . مینک چگونه براى مؤمنان بهشت از خدا درخواست مى. ندکاد نیخدا امثال تو را ز:  حضرت با تندى فرمود
نم تا او کاگر صبر . ا ندارىدنش ریبخشم، ولى تو تحمل د م؟ من مىیم مقدارى خرما به آنان بدهیستیحاضر ن

 )352.(خته شده استیه نزد من رکند و آن گاه به او بخشم، بخشش من، پول آبروى او است کدرخواست 

   خاطره

به . د شده بودند، مهمان بودمیگرى در جبهه اسالم شهیى پس از دیکه سه فرزند جوانش کرمردى ی منزل پ
ه اگر آب کم یث داریحد: گفتم. ن آوردیر زمیم به زیاى برا حولهر ین پدر پیا. ن رفتم و وضو گرفتمیر زمیز

 .د، ثواب وضو سى برابر استینک نکوضو را خش

سى حوله آورد، دل او کن همه پله براى ید از ایرمردى پدر سه شهیه اگر پکم یث نداریا حدیآ: رمرد گفتی پ
 د؟ینکرا نش

گرى را هم مراعات یط دید شرایث، باین حدیمل به اه حق با او است و من در عکدم یانى خوردم و دک من ت
 .ردن و تمام جوانب و ابعاد را در نظر نگرفتن، آفاتى در پى خواهد داشتکر ک بعدى فیک! آرى. نمک

  می هرگز خود را بهتر ندان

هر : ه السالم فرمودیامام صادق عل. ند، خودش را بهتر مپنداردک ر مىکه امر به معروف و نهى از منکسى ک 
امام . دیالم را از امام پرسکن یل ایشنونده با تعجب دل. بر استکگران بداند، مستیس خودش را بهتر از دک

 .مینده نداریم؛ ولى خبر از آیند، بهتر هستک ه خالفى مىکسى کاگر امروز ما از : فرمود

ه فرعون کساحرانى را : اى از قرآن آورده و فرموده است ار عمومى، نمونهکردن افک سپس امام براى روشن 
دند، یه معجزه موسى را دکن یرده بود، همکد از تمام شهرها جمع یق و تهدیبراى مبارزه با موسى با تشو

افر و از طرفداران کن ساحران هنگام صبح یا. ده گرفتندیدات فرعون را نادیمان آوردند و تهدیسره ایک
 .د شدندی آوردند و به دستور فرعون شهمانیفرعون بودند، ولى غروب همان روز به خداى موسى ا

فه ما ین صورت، وظیه در اکار خالفى انجام دهند کا ین است افرادى امروز راه خالف روند و کمم!  آرى
فه یه به وظکم، ضمن آنیار خود و آنان خبر ندارکر است؛ ولى ما چون از عاقبت کامر به معروف و نهى از من

 :میخوان خ مىیدر تار. میشه مؤمن بدانیشه فاسد و خود را براى همیبراى همار را کد خالفیم، نباینک عمل مى



امبر اسالم هستى و در جنگها یاران جدم پیتو از : هکه السالم براى شخصى نامه نوشت ین علی امام حس
برادرم امام اران یطالب و بعد از او هم از یاران پدرم على بن ابیامبر، از یبعد از پ. اى ردهکادى یهاى زیارکفدار

چه خوب است براى . روم ربال مىکنون من به کا. سابقه رزمندگى تو در جنگها درخشان است. اى حسن بوده
 .ىیایربال بکت از من به یحما

 .گر حال جبهه ندارمید. ام من خسته شده:  او در پاسخ نوشت

ه عمرى در کسى کچگونه : هکد رک ها مى هیبعد از شهادت امام گر. ان عمر، امام را تنها گذاشتی و در پا
 ش آخر الهى مردود شد؟یها بود، در آزما جبهه

سى به خاطر گناهانش، کى یبجویدر ع! اى بنده خدا: دیفرما ه السالم در نهج البالغه مىی حضرت على عل
در اى، خود را  ه انجام دادهکى کوچکو درباره خود، حتى از گناه . ده شودیچه بسا آن گناه بخش! نکشتاب م

 )353.(ه به خاطر آن عذاب شوىکرا چه بسا یامان ندان؛ ز

   خاطره

سپس با او . او مسلمان شد. ردکت یرمسلمان، نوجوانى را هدای خانواده غیکت اهللا مدنى از ید محراب آی شه
ران آمد و در جنگ یآن گاه به ا. التش را ادامه دادهیرد تا طلبه شد و در حوزه قم و نجف تحصکار ک

سانى را هم ک. ستیم نکخ یها در تار ن نمونهیاز ا. د شدیرد و شهکت کى و دفاع از انقالب اسالمى شرلیتحم
ش آمدن بعضى از حوادث، راه خود را یپندارند، ولى در اثر پ ه عمرى خود را مذهبى مىکم یسراغ دار
 .شوند ا ضدمذهب مىیتفاوت و  نند و بىک عوض مى

   مثال جالبیک  

چه بسا . پردازد ض مىیه به مداواى مرکى است کند، مانند پزشک ر مىک معروف و نهى از منه امر بهکسى ک 
فه امر به ین، انجام وظیبنابرا. اى جان دهد  در حادثهکند؛ ولى خود پزشکابد و سالها عمر یض بهبود یمر

  .ستیگرى نیاهى دیى و روسیکنى و حسن عاقبت یر به معناى خود برتربکمعروف و نهى از من
  
  سرعت و صراحت-7

ر ییه آن را تغکخورد؛ جز آن دن حرام به هم نمىیمان هنگام دیچشم انسان با ا: میخوان ث مىی در حد
 )354.(دهد

 !ردکد مراعات یه باک  اصولى را 

شف خالف کم به سراغ یم، اما حق ندارینکاگر خالفى روشن شد، نهى ! مینکر تجسس نکدر شناخت من. 1 
 .میبرو

ار که نسبت به گنهکدر برابر افرادى (گران به مخاطب ما زخم زبان بزنند یه دکم ینک امر و نهى نطورى. 2 
 ).مینکنند، نهى نک ه او مىین نهى ما را چماغى علیحسادت دارند و ا

 .مینکرده است، علنى نهى نکانه گناهى یه مخفکسى را کم؛ براى مثال، یریشؤون افراد را در نظر بگ. 3 



هى دارد و خالف او براى ما ثابت نشده یش خود منطق و توجیار پکه شخص خالفکم یتمال دهاگر اح. 4 
ه خبر از سالروز شهادت فالن امام ندارد و عروسى راه انداخته کسى کم؛ مثل ینکاست، اقدام بر امر و نهى ن

 .است

 .میریز در نظر بگیشؤون خودمان را ن. 5 

ل یرى در مورد فردى به دلکگاهى نهى از من(ف شود یه نظام تضعک امر و نهى به فرد در قالبى نباشد. 6 
 ).شود ط خاص، انتقاد از نظام مىیشرا

 .ارکم و نه با گناهینکبا گناه مخالفت . 7 

 .میگران ندانیخود را برتر از د. 8 

 .مینکاصل حمل بر صحت را فراموش ن. 9 

رد و کاگر مسلمانى خالف : ه السالم فرمودندی علحضرت على(م یریانى را در نظر بگکط زمانى و میشرا. 10 
 )355.(فار وابسته شودکار شما او به کن ید با ایشا. دینکد، در آنجا اقامه حد نیافتیفار کن یشما او را در سرزم

   هشدارها

ز راه ر اکردن به منکطنت دارد، گاهى براى وادار یخ عمر و تجربه و شیار به اندازه تارکطان میه شک از آنجا 
 :شود؛ براى مثال معروف وارد مى

ارهاى کگر فرصتى براى یند و دکدهد تا ظرف روح را پر  ش مىیارهاى جزئى گراک روح انسان را به -  1 
 .مهمتر نماند

ا سمعه یشتر در معرض غرور و عجب و یرتر است و بیب پذیه آسکند ک ى وادار مىیکارهاى نک فرد را به -  2 
 .است

 عبادت كسره تریکند تا روح را از عبادت متنفر سازد و روح ک  وادار مىیکارهاى نکن را به  چنان انسا-  3 
 .ندک

 .ندکان حق، نفس خود را مطرح یه در قالب بکند ک ل مىی انسان را به سمتى متما- 4 

 .مرنگ شودکاسى یند تا چهره سک  گاهى چهره عبادى را پررنگ مى- 5 

دم یه و اله شنیرم صلى اهللا علکامبر ایبه خدا سوگند از پ! لیمکاى : ل فرمودیمکه السالم به ی حضرت على عل
. ر آنیند، مثل زنا و شرب خمر و ربا و قمار و نظک طان افرادى را به انجام گناهان بزرگ زشت وادار مىیه شک

ر ینظند؛ ک ن و سخت را براى آنان دوست داشتنى مىیعبادات سنگ) نىیردن وجدان دکبراى آرام (سپس 
 )356.(دارد رفتن رهبران انحرافى وا مىیسپس آنان را به پذ. وع و سجودهاى با خضوع و خشوعکر

ه السالم به او یحضرت على عل. دیه السالم را مار گزیاران حضرت على علیى از یک توجه به زمان ؛ -  6 
 د؟یدانى چرا تو را مار گز ا مىیآ: فرمود

 قنبر نزد فالن ستمگر رفت و تو به احترام من، به قنبر احترام گذاشتى و هکادت هست یا یآ: فرمود! نه:  گفت
! نهى؟ ا در حضور من براى غالم على احترام مىیآ: دیردى؟ ستمگر از تو پرسکش یام و از او ستایبراى او ق



ن یه اکن یستمگر هم. گسترانند ه فرشتگان الهى بالهاى خود را به احترام او مىکزم، در حالى یچرا برنخ: گفتى
اش برافروخت و قنبر را تحت آزار خود قرار داد و با  نهکید، یه السالم شنیش را براى خادم على علیهمه ستا

ن مار یفر زمان نشناسى تو، همکی. میسى نگوکى به قنبر بزند و به کتکه کمان گرفت ید از من پیتهد
 )357.(بود

. رى نهفته بودکه در درونش منکداد؛ ولى معروفى  م مىال خود معروف انجایده به خین ماجرا، مار گزی در ا
ط زمانى و یتوجهى به شرا م معروف است؛ ولى بىینک ال مىیه ما خکزند  اتى از ما سر مىکار حریچه بس

نوشتم، گروهى از مؤمنان بازار نزدم  ن صفحه را مىیه اکن امروز یهم. ر معروف استیانى، در واقع غکم
ن خاطر یند و به همک هاى نماز ظهر و عصر نمازش را طوالنى مى ه با نافلهک بازار آمدند و از امام جماعت

ال خود، نوافل ین امام جماعت محترم به خیا. ها داشتند هینند، گالک ت نمىکادى در نماز شریگروه ز
 .دارد شتر در نماز واجب باز مىیت بکه مردم را از شرکن معروفى است یخواند؛ ولى ا مى

  
 مینکروع جا شکاز 

  از خود ؛- 1 

م، ابتدا ینک م و به آنچه سفارش مىیر نباشکه خود گرفتار منکالم ما، زمانى است کر یه تأثکداست ی ناگفته پ
مان یه اکسانى کاى : دیفرما قرآن مى. میم تا مشمول انتقادهاى تند قرآن نباشیرده باشکخودمان عمل 

 )358(د؟ینک د عمل نمىیگوئ چرا آنچه را مى! دیا آورده

ه خودتان را فراموش کد، در حالى ینک ى سفارش مىیکا مردم را به نیآ: دیفرما گرى مىی و در جاى د
 )359(د؟ینک مى

نم و تا خودم از ک ارى را انجام ندهم، سفارش آن را نمىکتا خودم : دیفرما ه السالم مىی حضرت على عل
 )360.(دارم نم، شما را از آن باز نمىکارى دورى نک

البته، عمل، رمز . ه خودش گرد و غبار نداشته باشدکى را نشان دهد یبایتواند زشتى و ز نه زمانى مىیآئ!  آرى
 )361.(ت است و نه رمز وجوبیموفق

  از خانواده ؛- 2 

اول به ! امبریاى پ: دیفرما قرآن مى. ه اصالح خود و خانواده، مقدم بر اصالح جامعه استکداست ی ناگفته پ
 )362.(گرین و آن گاه به زنان دک همسرانت سفارش دختران و

 )363!(دینکخود و خانواده خود را از آتش حفظ ! اى مؤمنان: میخوان گر مىی و در جاى د

 )364.(فرمود او خاندان و بستگان خود را به نماز سفارش مى: دیفرما ا مىیى از انبیکش ی قرآن در ستا

امام . گر رایبر را به جبهه فرستاد و بعد جوانان دکاشورا ابتدا على اه السالم در روز عین علی حضرت امام حس
ه نسبت به کسانى کقرآن از . ان فرموده استیاى ب ژهیه السالم در رساله حقوق، براى فرزندان حق ویسجاد عل

 )365.(رده استکش یخاندان خود سوز و گدازى دارند، ستا



را گاهى همسر و یگران نرود، زیاند، انسان به سراغ د صالح نشدهه تا بستگان اکست ین بدان معنا نی البته، ا
و همسر لوط ) 366(نمونه آن، پسر نوح. رندیپذ گران حرف حق را مىیت ندارند، ولى دیت هدایفرزند قابل

 .است

امبر یپ. ستینار هم نکهاى در  زى جز خانوادهیرا جامعه چیربناى اصالح جامعه است؛ زی اصالح خانواده، ز
 )367.(ش را هشدار دهدیکه بستگان نزدکشود  ز در ابتداى بعثت مأمور مىیم ناسال

در . ارى همسر و بستگان آنهاستیارى و همکرى و همکق مردان بزرگ، مرهون همفی بخش مهمى از توف
 )368.(ار او باشدکسى فرزندش بازو و همکنشانه سعادت است اگر : میخوان ات مىیروا

د از ابتدا در یر نسل صالحى هستند، باکه به فکسانى ک. شود ى نمىیمر و نهى به تنها البته، اصالح نسل با ا
 .ى بردارندیربنایق و زیه لقمه حالل و انتخاب استاد گامهاى عمیانتخاب همسر و سپس در ته

د؟ ینک ا نمىیحا یآ. زنند ام در بازار، مردان نامحرم به زنان شما تنه مى دهیشن: ه السالم فرمودین علیر المومنی ام
 )369.(دهد رت نشان نمىیه از خود غکسى را کند کخداوند لعنت 

  از نسل نو ؛-  3  

از یقت نین حقیا. م داشتیشترى خواهیق بیم، توفیر، اگر به سراغ نسل نو بروک در امر به معروف و نهى از من
ه چند نمونه از آن اشاره  ما بکنیا. اى آن استین گویده معصومیات رسیات و روایبه تجربه ندارد و آ

 :مینک مى

 )370.(دندیدر زمان فرعون، تنها نسل نو به حضرت موسى گرو . 1 

 )371.(رده بودکه حضرت، جوانان را جذب کن بود یامبر اسالم ایفار از پکناراحتى  . 2 

ن خالى است و آموزش نوجوان نقش بر سنگ یروح نوجوان همچون زم: دیفرما حضرت على مى . 3 
 )372.(تاس

ه آنان زودتر کرا ید، زیر؛ به سراغ نسل نو بروی باالحداث فانهم اسرع الى الخیکعل: میخوان ات مىیدر روا . 4 
 )373.(نندک دا مىیش پیر گرایگران به سوى خیاز د

 )374.(ردندکران با من مخالفت یجوانان با من موافقت و پ:  رسول خدا فرمود

 گان ؛ی همسا-  4  

چرا : ه و اله فرمودیرسول خدا صلى اهللا عل. رسد گان مىیح خود و بستگان، نوبت به اصالح همسا بعد از اصال
نند؟ و چرا ک ر نمىکنند؟ امر به معروف و نهى از منک دهند؟ موعظه نمى گان خود را آموزش نمىیمردم همسا

 نند؟یشوند آموزش بب گان حاضر نمىیهمسا

 )375.(ب و عقوبت قرار خواهم دادیتفاوت را تحت تعق ان بىگین همسایمن ا: فرمود) ص(امبر ی سپس پ

رنگ شدن نظام  ا بىیمرنگ شدن و کز عمومى، کجاد مراینى و ای از آفات شهرهاى بزرگ، زندگى ماش
گر را حل یدیکل کگر باشند، صدها مشیدیکر کگان به فیه اگر همساکغافل از آن. دارى است هیهمسا



ه دولتها براى کاى  ه باسواد درس بخواند، از بودجهیم ساعت نزد همسایروزى نسواد  ه بىیاگر همسا. نندک مى
 .ردکه ینها تهکمس توان هزاران خانه براى بى گذارند، مى سوادآموزى مى

الت حل کارى از مشیگر باشند، بسیدیکار یگان در عزا و شادى و مسافرت با دلسوزى یاگر همسا!  آرى
 :دی مثال توجه فرمائیکبه . شود مى

التى کد مشیه دارد، باکى کودکا مدرسه است، به خاطر یمارستان یارش بکه محل ک محلّه، خانمى یک در 
 :از جمله. ندکرا تحمل 

 . خواب آلود در اول صبحكودکردن کدار یب . 1 

 .هاى برف و بارانیردن آن در سرما و گرما و نگرانکبغل  . 2 

 .ار داردکه در محل کرى یتأخ . 3 

 .ندک  مىكودکنه مهد یه صرف هزکاى  ودجهب . 4 

 كودکه حاضرند کاى باشند  ن است خانمهاى بزرگسال و بى بچهکن خانم ممیگى همیه همساک در حالى 
ضى را از مرگ یو مر. مارستان برودیال راحت و سر وقت به بینند، تا مادر بتواند با خکه را نگهدارى یهمسا

براى . ز هستیر شغلها نیات در ساکن بریهم. ن نگرانى درس بهترى دهدا به مدرسه برود و بدوینجات دهد؛ 
ن یا. ندکم درآمد محلّه را درمان کضهاى ید تا مریآ  ساعت به مسجد محله مىیکه هر هفته کى کمثال، پزش

 کمکند؛ به فقرا ک ت مىیه مردمى خود را تقویدهد؛ روح ت خود، به مسجد رونق مىکن حری با اکپزش
ش انجام یارى داشت، مردم با جان و دل براک هم کن صورت، اگر پزشیدر ا. ندک دا مىیت پیبوبند، محک مى
 .نندک دهند و اگر سفرى داشت، خانه او را حفاظت مى مى

ت مسجد انجام شود، لذّت بخش یزکح و با در نظر گرفتن مریزى صحیر ن روابط اگر براى خدا و با برنامهی ا
 .ردکى پر خواهد نیریام همه را از شکاست و 

تاب از کد یتاب، فشار خرکبا امانت دادن . دا نخواهد شدین پیى به دی روحانى شخص ناآشناکمکبا !  آرى
ار گذاشتن منازل بزرگ و وسائل الزم، اجاره تاالر و ظروف براى یبا در اخت. دوش مردم برداشته خواهد شد

نار گذاشتن بعضى از دستورات اسالم، ک خاطر ه ما بهکف یح. ر از دوش مردم برداشته خواهد شدیامر خ
غ یما با تبل: گفت ر بهدارى جمهورى اسالمى مىیوز. مینک ونها ساعت عمر را تلف مىیلیاردها پول و میلیم

ت یات و سفارشهاى اسالم نسبت به اهمیرده به روایر مادر و توجه دادن مادران شیح و به حق در مورد شیصح
م و در ینکى یجو گانه صرفهیشورهاى بک از کر خشید شیون دالر در خریلیدها مم صیا ر مادر، توانستهیش

  .میمارستانهاى مجهز در نقاط محروم، گامهاى مهمى برداریتوسعه ب
  
 ندکام ید قیومت باکه حکآنجا  

طرح عى میرات در سطح وسکها؛ اما گاهى من لهیاى را قب لهیرات قبکنند و منکرات فردى را افراد نهى مى ک من
و شعله . ندک ومتى بر مردمى تجاوز مىکبراى مثال، ح. ستیان نهى از آن نکت دولت، امکه جز با حرکاست 



د یارساز شود، باکر کنجا، اگر اصالح و موعظه و نامه و تذیدر ا. ردیگ ومت و مردم باال مىکان حیجنگ در م
تن به اصالح و معروف نداد، بر او بشورند اگر متجاوز . زند و دست به اصالح بزنندیشورهاى اسالمى به پا خک

ه متجاوز، به امر خدا کم و طوالنى باشد کد بقدرى محیوب باکن سریا. نندکوب کام مسلحانه او را سریو با ق
 )376.(نندکذائى بسنده نیتهاى دفعى و سطحى و اکبرگردد و به حر

فه یه طبق وظکر کان از منیعروف و ناهن به مید از آمریه باکست؛ بلین موارد نیومت تنها در اکفه حی وظ
نندگان که دولت حامى امر به معروف کار بداند کرا اگر خالفیرد؛ زکت یدهند، حما ر مىکز تذیفردى ن

 .دارد است، زودتر و بهتر دست از خالف بر مى

د امل را به دست نخواهنکق یى توفی به تنهایکچ یارساز بوده است و هکشه یارى دولت و مردم همک هم
ه کام کارى از احیار باشد؛ وگرنه بسکومت اسالمى در کد حیام نورانى اسالم باکلذا براى اجراى اح. آورد

 .ام الهى استک ضرورت براى اجراى احیکه یت فقیوال! آرى. ن خواهد ماندیاز به قدرت دارد، به زمین

  
 طیسالم سازى مح

فه دولت، شهردارى، ی نقش مهمى دارد، وظراتکردن منکه در انجام معروف و رها ک از جمله مواردى 
. ندک رى و اخالقى افراد اثر مىکشهاى فیط و جامعه در گرایمح. ط استیسازمانها و ارگانها در سالمسازى مح

 :م ینکى از قرآن را نقل ینمونه ها

 بت پرست ل گذشتند، گروهىیاز رود ن) ع(ه با معجزه موسى کن یهم«: میخوان ل مىیخ بنى اسرائیدر تار . 1 
ه حضرت براى آنان بت قرار دهد تا آنها کر قرار گرفتند و از موسى خواستند یفوراً تحت تأث. دندیرا د

ش عبادت  رد 377(».نندکگ( 

 .ردکسازى کد جامعه را پایشود؛ لذا با دا مىی اگر در جامعه بت باشد، بت پرست هم پ

ا یسترش را به درکزنم و خا ى تو را آتش مىیه گوساله طالکبه خدا سوگند «: موسى به سامرى گفت . 2 
 )378(».میزیر مى

سپس تبر را به . ستکها را ش ده شد و همه بتک تنه تبرى به دست گرفت، وارد بتیکم یحضرت ابراه . 3 
 )379.(ختیگردن بت بزرگ آو

 ساختند تا در گرىی، مسجد د)ص(رم کامبر اینه با وجود مسجد پیماجراى مسجد ضرار ؛ منافقان در مد . 4 
ت یآنها براى به رسم. نندکز دهند و با دشمنان خارجى ارتباط برقرار کروهاى خود را تمریه نام مسجد، نیسا

ش، نماز جماعتى در آنجا برگزار یردند به امامت خوکدعوت ) ص(رم کامبر ایشناخته شدن مسجدشان از پ
ه رفتند و برگشتند، مردم را کپس از آن. دند بودند، پاسخ مثبتى نداكه در آستانه جنگ تبوکحضرت . ندک

ر کن ماجرا در قرآن به اشاره ذیاز ا. ردندکج ین بود، بسیز تجمع منافقکه مرکردن مسجدى کبراى خراب 
 .شده است



د ابتدا، یر باکه براى اجراى نهى از منکجه گرفت ین نتیتوان چن ردم، مىکه از قرآن نقل کاى   از چهار نمونه
ر، مبارزه با معلول کردن آنها، نهى از منکرا بدون محو یرد؛ زکز را از جامعه حذف ینهاى فتنه خز و انساکمرا

د براى یند، باکا یر را احکه بنا دارد امر به معروف و نهى از منکومتى کنظام و ح. هاست ردن علتکو رها 
 :ى بردارد؛ از جملهیط گامهایسالمسازى مح

 .و دادن وام ازدواج به جوانهاغ در مورد ازدواج آسان ی تبل- 1 

مارستانها و حتى یانهاى عمومى، بک ها، مكلى، پاریز دختر و پسر در همه مقاطع تحصک مراکیک تف-  2 
ز یار شوند و مردان نک؛ تا زنان بتوانند با لباس ساده مشغول به )ان داردکه امکتا آنجا (ز خدماتى کمرا

 .مزاحمتى نداشته باشند

اد است؛ ینه هاى انحراف و فساد و ابتذال زیه در آنها زمکى یتابهاکلمها، نوارها، ید فیولرى از تی جلوگ-  3 
 ...رى از ارائه لباسها و یا جلوگی ها و مؤسسات منحرف و یکت ها، بوتکبخصوص بستن بعضى از شر

بخشى . ه باشندار خود نداشتکدانى براى رشد افینش افراد تا مهره هاى وابسته و فتنه گر، می دقت در گز- 4 
 .امل شودکه کد است یه جمهورى اسالمى انجام شده و امین اقدامات بحمداهللا در سایاز ا

د یرات است، مسؤوالن نظام باکنه ساز انواع منیا زمیارى از گناهان و نداشتن حیا مانع بسیه حک از آنجا -  5 
 .دا نشودیاران پکخالفدانى براى رشد ینند تا مکا را در تار و پود جامعه مراعات یاصل ح

دهند، به  ا را از دست مىیعى حینان آن به طور طبکه ساکى را ی از جمله، دولت اجازه ساختن ساختمان ها
ى یایند، حیب ه را مىیه فرد در درون خانه خود همه جاى خانه همساکى یدر ساختمان ها! آرى. سى ندهدک

 .نمى ماند

شگاهها؛ یشگاهها، نمایها، آزما د از موزهیج دختران و پسران در بازد توجه به زمانبندى براى ورود و خرو- 6 
 .ت آنان بر اساس تقوا باشدیریخواهند مد ه مىکسانى است کت یریى از اصول مدیک

ط و یه در سالمسازى محکگر از مسائلى است یى دیکام فراغت جوانان، یردن اکزى براى پر ی برنامه ر-  7 
 .ر نقش داردک منكتر

ثى را ینجا حدیوتاه نباشد، در اکى، که ضمن سادگى و سبکرد کتوان طورى طراحى  باس شنا را مى ل- 8 
 :نمک نقل مى

ز یشخصى به آن دو عز. ه با شلوار بلند وارد فرات شدندکانى بودند کودک) ع(ن ی امام حسن و امام حس
 ».لباس شما خراب شد«: گفت

 )380(».ا استین و حین شلوار بهتر از خراب شدن دخراب شد«: ز در پاسخ او فرمودندین دو عزی ا

ت داخلى را به زن سپرده است و یریان، و مدکودکت یط، هنرهاى دستى، تربی اسالم براى سالمسازى مح- 9 
ل و دور از چشم شوهر ید در محل آرام خانه، زن را ازخارج شدن بدون دلیارهاى مفکان با سپردن کتا حد ام

ه بدون کاز باشد،به زن اجازه خروج داده است؛ از جمله رفتن به میه نکجا که، هر البت. نهى فرموده است
 .شوهر



ى، یمایند، رها شدن، ولگردى، بى هدفى است؛ وگرنه اسالم به زن اجازه راهپک ط را فاسد مىی آنچه مح
وشتن انواع نگره هاى علمى، نکن یتریت در عالکاسى، شریت در انتخابات، داشتن استقالل اقتصادى و سکشر

خ یى با تاریخ زنان نمونه همچون آشنایى با تاریقرآن به آشنا. تى و علمى را داده استیمقاالت تخصصى و ترب
 )381.(رده استکمردان نمونه سفارش 

گران قرار داده است، همسر یرده و آنان را الگوى دکش یه از بعضى از مردان نام برده، ستاک قرآن همان طور 
ا یقرآن با الگو قرار دادن زن فرعون به دن. خ قرار داده استیمان در طول تاریگوى همه اهل افرعون را هم ال

. رى داشته باشدکتواند بر خالف انحرافات شوهر، استقالل ف ه مىکست؛ بلیر مرد نیه زن تحت تأثکرد کثابت 
نان فرعون را . گذارد  نمىت او اثریاز اقتصادى در شخصیه در خانه شوهر و سر سفره اوست، اما نکنیزن با ا

ن ببرد؛ حتى اگر یاسى را از بیط و اقتصاد و فشار سیتواند جبر مح انسان مى. ندک ام مىیه او قیخورد، ولى عل مى
تر یکط به سالمت نزدیمتر باشد، محکن مطالب، هر چه اختالط زن و مرد یدر خانه فرعون باشد؛ ولى با همه ا

 .استرات تنگتر کدان براى رشد منیو م

ه انجام معروف را براى عموم ک دفع موانع ؛ متأسفانه براى انجام معروف ها آن قدر موانع سر راه است - 10 
 :دییبه چند مثال توجه فرما. ندک ن مىکر ممیل و گاهى غکمردم مش

ست کز شاى ج جهیند، نتکر آنان را به خود جلب کلمهاى پر جاذبه فیام امتحانات نسل نو، فیاگر در ا)   الف 
د با برنامه یه دولت باکل است یلمها مانع از انجام معروف و تحصینجا، فیدر ا. در امتحانات نخواهد داشت

 .ندکنه مناسب را فراهم یح، زمیزى زمانبندى صحیر

ن شرطها مانع معروف خواهد یه جوانان نتوانند داماد شوند، اکم یاگر شروط ازدواج را بقدرى باال ببر)   ب 
 .ومت استکف حیز از وظاین نیبود و ا

ون یزیسهاى آشپزخانه غذا بدهند؛ تلوید برنامه درسى داشته باشند؛ سرویاگر هنگام نماز اول وقت، اسات)   ج 
ن یتوانند براى بزرگتر ن برنامه ها مىیند؛ به طور قطع همه اکلم نشان بدهد؛ مشترى به فروشنده مراجعه یف

 .مانعى باشند) نماز(معروف ها 

 .اب باشد، مانع معروف استیا نایر مبتذل گران یاگر لباسهاى مبتذل فراوان و ارزان، ولى لباسهاى غ )   د

 .از موانع هستند... اغذ بازى ادارات و کر، ین دست و پاگیارى از قوانیبس)   ه 

ف شده م، مانع معروینکرى یرستان جلوگیرده است، در دبکه عروسى کل دخترى یاگر از ادامه تحص)   و 
 .میا

 .میا م، مانع معروف شدهینکرساند، بازداشت  مارستان مىیابان به بیاى را از خ ه افتادهکاى  اگر راننده)   ز 

 .میا م، مانع معروف شدهینکنى مقرر یه سنگیراکشور کد به خارج از یهاى مف تابکاگر براى صدور )   ح 

ند، مانع یقت، دروغ بگوی از ما بترسند و به جاى حقهکم، طورى ینکر دستان اخم یل به زیاگر بى دل)   ط 
 .میا معروف شده

 .میا ند، مانع معروف شدهیایاى به مسجد ن اگر به خاطر طوالنى شدن زمان نماز جماعت، عده)   ى 



ر یرى، تأخیگ ارى، وامکایا آنها را به ریم و یریاگر با توقعات نابجا جلو ازدواج عروس و دامادى را بگ )  ك 
د تا فالن یا رفته است، مراسم عروسى بایل از دنیچون فالنى در فام: مییه بگوکر آنی نظ-م ی ازدواج واداردر

  . همه مانع معروف هستند-زمان به عقب افتد 
  
 رکر عملى براى امر به معروف و نهى از منیتداب 

براى . ادى دارندی وقت زده است و انسانها معموالًیارها سرعت بخشکارى از ینى و برقى به بسی زندگى ماش
ر خوب و یبه چند تدب. دیآ ش مىیادى پیارى زکنه خالفیده نشود، زمیشیحى اندیر صحیام فراغت اگر تدابیا

 :دییسازنده توجه بفرما

 دهاى سازنده؛یشگاههاى علمى و هنرى و صنعتى و بازدیجاد نمایا . 1 

 جاد مسابقات ورزشى و علمى؛یا . 2 

 ؛... سى و یسى،         مقاله نویوتر، شنا، خوشنویامپک آموزشهاى زبان، جاد تنوع دریا . 3 

 رد و سودى به افراد رساند؛ک دىیروهاى پاره وقت استفاده تولیه در آن بتوان از نکى یارگاههاکجاد یا . 4 

 ها؛ تابخانهکن مختلف سطوح متنوع و توسعه دادن یتاب براى سنکد یتول . 5 

 ؛... ن نظافت و ید، نماز به وقت  تأمیساجد از جهت برگزارى برنامه هاى مفرونق دادن به م . 6 

 د؛یلمهاى مفیپخش ف . 7 

 ؛»ىی شغل بازویک هنر و یکهر فرد «: هکن شعار یغ ایهنر آموزى و تبل . 8 

 توسعه دادن فرهنگ قصه؛ . 9 

 اغذها با نرخهاى متفاوت؛کا وسى آنها، چاپ آنها در انواع قطعهیتاب هاى مفصل و روان نوکص یتلخ . 10 

 ى با مفاخر؛ بخصوص نسل هر منطقه با رجال همان منطقه؛یآشنا . 11 

 ت و تماشاى مانورهاى رزمى؛کشر . 12 

له براى هر ین ورزش  است و بدون وسین و ارزان ترین، عمومى تریه بهترکاده روى یغ در مورد پیتبل . 13 
 .ان داردکى امیس و در هر جاک

ارمندان کتواند براى فرزندان  اى مى ر عملى، هر وزارتخانهیبراى تداب. دینکاتى اضافه ید نظریتوان  مى شما هم
ام یردن اکانات وزارتخانه با توجه به مسائل شرعى و قانونى، به منظور پر کرد و از امیاى در نظر بگ خود بودجه

 .ندکزى یر فراغت فرزندان پرسنل خود برنامه

فه دارد یومت وظکج. ستیر مخصوص به چند نمونه نکامر به معروف و نهى از منومت در کف حی وظا
 .ندکرى یرات اقتصادى اجتماعى جلوگکا و از منیاسى اجتماعى را احیهاى س معروف

 :د ییز توجه فرمایى نیها  به نمونه

 رى از هرج و مرج بازار؛ینترل نرخها و جلوگک    -  

 له اى براى گران شدن جنس است؛یه وسکاذب کهاى  رى از واسطهی    جلوگ-  



 .شود م اسناد قراردادها مىیه در تنظکى یرى از سوء استفاده های    نظارت بر قراردادها و جلوگ-  

 .ت المال به آنهاین افراد براى سپردن بین تریى امیت المال و شناسایع عادالنه، حفظ بی    دقت در توز-  

 .شود رود واسراف مى گر نباشد، بخش مهمى از نانها هدر مىه اکامل بر پخت نان ک    نظارت -  

 .عىینه از منابع طبی    استفاده به-  

عى و یجه گرفتن از منابع طبیارگران ساده براى بهتر نتکاران و آموزش دادن یکد براى بیجاد شغل مفی    ا-  
 .رات استکنه انواع منیارى زمیکن معروف و بیرا اشتغال، بزرگتریفنى؛ ز

ه رشد کى یانهاکله رفت و برگشت براى رفتن عموم مردم به میار گذاشتن وسیردن و در اختک    آماده -  
 .مردم در آنهاست

 .خ زنده بماندید نامشان در تاریه باکابانها به نام افرادى ین و خیادی    نامگذارى م-  

 .رى از گداهاى تن پروری    جلوگ-  

 .تیز پر جمعک نماز در تمام مراجاد محل مناسب براى اقامهی    ا-  

 .ز دولتىک    پخش صداى اذان از تمام مرا-  

امل بر حسن اجراى امور، توجه به کارمندان، هشدار، و نظارت ک    برگزارى جلسات پند و موعظه براى -  
هاى یا باندبازیهاى منفى و غرورهاى بى محتوا و  رى از آمارهاى خالف، رقابتیحاالت روحى، جلوگ

 .بمخر

ار و عادات سالم، باال بردن سطح آگاهى عمومى از طرق کج افیار و تروکف افراد خالفیر و تضعی    تحق-  
 .مختلف

    جهت الهى، معنوى و فرهنگى دادن به تمام تالشها، طرحها و پروژه هاى عمرانى، درمانى و خدماتى و -  
 .غافل نشدن از اصول و ارزشها

 .د با آنهای و ناموس و مال مردم و برخورد شدك متجاوزان به آب و خاردن دست ظالمان وک    قطع -  

 .ا سوء قصد هایاسى یرى از هر گونه توطئه سین در تار و پود نظام، براى جلوگیون و بازرسی    قرار دادن ع-  

ه خود کومتى است کف مسؤوالن حیت مسؤوالن بلند مرتبه در صف اول جماعات، خود از وظاک    شر-  
 .اى معروف استیه احلیوس

 .شورکد در جاى جاى یوتاه و مفکرات کبا همراه با تذی    نصب تابلوهاى ز-  

 .ه افراد فاسدیق افراد و عناصر برجسته و تنبی    تشو-  

 .اردان و عزل عناصر نااهلک    سپردن پست هاى حساس به مؤمنان -  

 .ردک رکف دولت ذیتوان به عنوان وظا ه مىکگر ی و صدها نمونه د

  
 ژهیهاى و گروه



شتر خواسته یى، بیها ر بر همه مردان و زنان مؤمن واجب است، ولى از گروهکگرچه امر به معروف و نهى از من
 .شده است

 اء ؛ی انب- 1 

 )382.(ر استکا، امر به معروف و نهى از منیف انبی از جمله وظا

رُوف و یانسته است؛ ر دکا را امر به معروف و نهى از منیفه انبین وظی قرآن اول ع م م بِالْ ره نِ یأْم ع منْهاه
منْ ر، کن منیتاپرستى و اولیکن معروف، یرده است؛ چون اولکان یگر را بیبعد، مسائل د) 383(رکالْ

وت طاغوت وا الّطاغُ بتَناج و وا اللَّهد بنِ اع  )384.(پرستى است؛ اَ

 ن ؛ی ائمه معصوم- 2 

خواهم  مى: فرمود! دیگفت به طرف عراق نرو ه مىکه یبر سخنان برادرش محمد حنفدر برا) ع(ن ی امام حس
 )385.(رده باشمکنم تا به روش جدم رسول خدا عمل کر کامر به معروف و نهى از من

  علما و دانشمندان ؛- 3 

 )386(دارند؟ ى باز نمىیخوارى و حرام گو چرا علما؛ مردم را از حرام: دیفرما  قرآن مى

ت کردند و علما ساک ه گروهى گناه مىکن بود یت اقوام، قبل اکل هالیدل: ه السالم فرمودی على عل حضرت
 )387.(ون و االحبارینههم الربانیبودند؛ و لم 

 )388(دارند؟ چرا خردمندان و برجستگان جامعه، مردم را از فساد باز نمى: د یفرما  قرآن مى

ه در برابر پرخورى ظالم و کخداوند از علما خواست : رموده السالم در سخنرانى خود فی حضرت على عل
 )389.(رت به خرج دهندیگرسنگى مظلوم غ

نند، و گرنه لعنت خدا که علم خود را اظهار کدا شد، بر دانشمندان واجب است یپ) رىکو من( هرگاه بدعت 
 .بر آنان باد

ر، ک نهى از منك و افراد عاقل و دانا را به خاطر تره را به خاطر گناهیخداوند، افراد سف: د یفرما ر مؤمنان مىی ام
 )390!(ندکاز رحمت خود دور 

 ومتى ؛ک مسؤوالن ح- 4 

ن یه در زمکم آن است یانات به آنان دادکه قدرت و امکسانى کومت صالحان و کنشانه ج: د یفرما  قرآن مى
 )391.(نندک ر مىکپردازند و امر به معروف و نهى از من ات مىکنند، زک ، اقامه نماز مى

م و با در ید بطور مستقیبا. ندکغ نیت از آمران به معروف درید از هر گونه حمایومت اسالمى باکح!  آرى
ز فحشا را کرد و مرایرات را بگکغاتى و فرهنگى و هنرى و اقتصادى و نظامى جلو منیانات تبلکدست داشتن ام

 .ندک حذف ز رایخ ن برسد و مقررات گناهیببندد؛ به حساب مفسد

 ن ؛ی والد- 5 

ران آن انسان و سنگ است، حفظ یه آتش گکخود و اهل خود را از آتش دوزخى : د یفرما  قرآن مى
 )392!(دینک



 م ؟ینکچگونه آنان را از آتش حفظ : السالم سؤال شد  هی از امام عل

 )393!(نکر کآنان را امر به معروف و نهى از من:  فرمود 

  بزرگان جامعه ؛- 6 

رمردان و قدرتمندان شما نسبت به یحتماً بزرگان و پ: اران خود نوشت یاى به  السالم در نامه هی امام صادق عل
رند؛ و گرنه یاى ندارند، بگ ه تجربهکسانى را کاست طلب از خود عطوفتى نشان دهند و دست یجاهالن ر

 )394.(دین و لعنت به همه آنان خواهد رسینفر

. به طور قطع، گناه نابخردان شما بر عهده علماى شماست: اران خود فرمود یى از یکم به السال هی امام صادق عل
وب یش مردم معیرسد و ما را در پ ه به خاطر آن به ما آزار مىکند ک ار خالفى مىکى از شما یکچرا وقتى 

د؟ و او همچنان به ینک اش نمى د و موعظهیده د و با نرمى او را مخاطب قرار نمىیرو ند، به سراغش نمىک مى
 .دیمان ت مىکند و شما هم ساک ر مىیدهد و ما را در جامعه تحق ى خود ادامه مىیسرا اوهی

 ».نندک روى نمىیرند و از ما پیپذ مردم حرف ما را نمى«: ار امام گفت ی 

ن قطع رابطه ه با آناکن است ید و آن ایگرى داریفه دید و آنان گوش ندادند، وظیاگر شما گفت«:  امام فرمود 
اگر . فه اول علما، رفتن به سراغ سفها و موعظه استیپس، وظ) 395(»!دینکت نکد و در مجالسشان شرینک
 نند؟ک فه خود عمل نمىیه چرا علما به مرحله اول وظکن بود یه امام در ایگال. ه استکرفتند، متارینپذ

 :م یخوان ث مىی در حد

 »!نک كه دارند، هالکاتى یقه را به خاطر جنافالن منط«: رد کل وحى ی خداوند به جبرئ

 »!نک كز هالیاو را ن«: دیرد؛ ولى خطاب رسک زاهد را درخواست یکل از خداوند عفو ی جبرئ

انات دادم و او را بر مردم قدرت دادم؛ کمن به او ام«: خداوند فرمود . پرسد  عابد را مىكل علت هالی جبرئ
 )396.(ردکانات و قدرت خود استفاده نکر از امکاز منولى او در راه امر به معروف و نهى 

انات کز الزم است تا با داشتن امیاى ن ژهیفه عمومى است، اما گروه ویر وظک گرچه امر به معروف و نهى از من
 .ندکت یز حمایفه عمل، و از عموم مردم نین وظیو قدرت به ا

ون الى الْخَیمۀٌ م اُکنْ منْکولْتَ«: م یخوان  در سوره آل عمران مى عید یرِ ورُوف ع م رُونَ بِالْ ؛ از شما )397(»أْم
فه یرود، هم وظ ه خالف مىکنى یدرست مانند ماش. نندکفه عمل ین وظیه به اکد باشند یمسلمانان، گروهى با

ه کت س اسیفه پلیروى و هم وظ ه خالف مىکق بوق و چراغ زدن به او بفهمانند یه از طرکنهاست یهمه ماش
 .ندکه یمه و قدرت راننده را تنبیبا هشدار و جر

  
 رک مراحل امر به معروف و نهى از من

 :ر چند مرحله دارد ک امر به معروف و نهى از من

ت یق و حمایارهاى خوب را تشوکار خالف در دل خود متنفر باشد و که هر مسلمانى از ک مرحله قلبى -  1 
 .الزم استطى یت قلبى در هر شراین حمایا. ندک



 .ط عادى استیفه عموم مردم و در شرایه وظک مرحله گفتارى - 2 

 :م یخوان  سوره حج مى41ه یه در آک مرحله برخورد انقالبى - 3 

»  یاَلَّذنْ م وا الزَّکنَ ا لوةَ و اتَ واالص قام ضِ اَ ر ى اْالَ ف منْکنّاهم نِ الْ وا ع نَه و رُوف ع م رُوا بِالْ م  )398(»رکوةَ و اَ

پردازند و امر به معروف و  ات مىکدارند، ز ن قدرت به دست گرفتند، نماز به پا مىیه در زمکن ی مؤمنان هم
 .نندک ر مىکنهى از من

ىکم(انات است که، امر و نهى همراه با قدرت و امین آی در ا ف مض نّاه ر   ).اْالَ
  



  هاي امر به معروف و نهی از منکر  شیوه–فصل چهارم 
  

 ها وهیت شیاهم

 )399.(»ز معروف باشدیاش ن وهید شیند، باک سى امر بمعروف مىکهر «: ه و اله فرمودیرم صلى اهللا علکامبر ای پ

ن است از ک دردسر ممیکه کهمان گونه . لى باشدین است به دلکزند، مم ه از فردى سر مىک هر گناهى 
لى داشته باشد؛ ین عمل او دالیه اکان دارد کام. سترد؛ براى مثال، خانمى بدحجاب ایشه سرچشمه بگیچند ر

 :از جمله 

 .بى نداردیه عکند ک ر مىکداند و ف  مسأله حجاب را نمى- 1 

 .داند بندوبارى را نمى  فلسفه حجاب و آثار شوم بى- 2 

 .ندکخواهد خود را مطرح  ه مىکمبودى دارد ک - 3 

 .ندک ل عمل مىی طبق هوى و هوس و م- 4 

 .ر بدحجابها عقب نماندیخواهد از سا  مى- 5 

 . مادر و خواهر و دوستانش بدحجابند- 6 

 .ندکه طرفدار حجاب است، مخالفت کخواهد با نظامى   مى- 7 

 .غات سوء در او اثر گذاشته استی تبل- 8 

 .رى استکحجابى، رمز ترقى و روشنف ند بىک ر مىک ف- 9 

 .شدگران فرقى داشته بایخواهد با د  مى- 10 

ر کخواهند من ه مىکسانى ک. زند سى نمىکاى به  اى است و لطمه ه بدحجابى گناه سادهکند ک ر مىک ف- 11 
 .سندی نسخه خاصى بنویکنند و براى هر کها را بررسى  شهین رید همه اینند، باکبدحجابى را نهى 

از به یخصصى است و نار تک یکفه عمومى، یر عالوه بر وظکه نهى از منکشود  نجا، معلوم مىی در ا
د از یر باکان از منین به معروف و ناهیآمر. غى و هنرى داردیارشناسى علمى، روانى، اجتماعى، تبلک

اثر  رها بىکه گاهى نهى از منکم ینک اگر مشاهده مى. ران، مصلحان و دلسوزان جامعه باشندکدانشمندان، متف
هاى واحد براى دردهاى متنوع، مثل نسخه  وهی گاهى شرایم؛ زیندازیار نکاست، گناه را تنها به گردن خالف

 .واحد براى مرضهاى گوناگون است و شفابخش نخواهد بود

 :نمکث جالبى نقل یز حدیست درباره تنوع در برخورد نی بد ن

ى در یکن. دیها وارد شو راهه به خانه ه از بىکست ین نیى در ایکن: دیفرما  مى189ه ی قرآن در سوره بقره، آ
 .دیها و راه آن وارد شو ه از در خانهکن است ی و در ا ىتقو

شوند را رد  ها وارد مى در حال احرام در سفر حج از پشت خانه: هکده خرافى را ین عقیه اکنیه ضمن این آی ا
اى دارد و در انجام  وهیانى دارد؛ رهبرى دارد؛ شکارى راهى دارد؛ زمانى دارد؛ مکه هرکد یگو ز مىیند، نک مى
 :ات جالبیم به سراغ رواینون بروکا. ط را در نظر گرفتید شرایها باارک



ارى را از کعنى هر ید؛ یها را از راهش وارد شو خانه: دیفرما ه مىین آیل ایه السالم در ذی امام باقر عل-  1 
اى مخصوص و  وهیرى، شکبراى هر من. اى خاص الزم است براى هر دردى، نسخه! (دیراهش انجام ده

 ).اى الزم است ژهی وبرخورد

رد و کدا نخواهد یوه خودش وارد شود، لغزشى پیارى را از شکسى کهر : ه السالم فرمودی امام رضا عل-  2 
 )400.(ردکها او را خوار نخواهد  طنتیها و ش لهیاگر لغزشى رخ دهد، ح

ار او را در انجام فلج ک هاى ناشناخته شهیار را نداند، رکه راه کسى ک: ه السالم فرمودی امام جواد عل- 3 
 )401.(ردکخواهد 

  
 ها وهیش

انى و هر کرى، از هر شخصى در هر مکه براى هر معروف و منکات در بحث ما آن است ین روایجه اینت
 .ان دارد اثر منفى دهدکه اگر مراعات نشود، امکاى خاص الزم است  وهیزمانى، ش

براى مثال، . ادى باشدیهاى ز وهیار شک یکدارد براى ان کاى است، ام وهیارى شکه براى هر ک همان گونه 
قرآن .  به مردم و انفاق استکمکد فراوانى شده، کیات روى آن تأیه در قرآن و رواکى یى از معروفهایک

 :اربرده است؛ از جملهکهاى متعددى به  وهیند، شکا ین معروف را در مردم احیه اکنیبراى ا

ن یدر ا) 404.(ا شوىیر دنیه تو اسکف است یح) 403.(ىین خداین و جانشو تو انسا) 402(م استکا ی دن-  1 
ل است، انسان را آماده انفاق یه متاع قلکا یگاه دنیفه خداست و جایه خلکگاه انسان یوه، قرآن با معرفى جایش

 .نندک مى

 )405.(نىک ن، ضرر نمىیبنابرا. مه خواهد شدیر اموال تو بی اگر مالى را در راه خدا بدهى، سا- 2 

ت تو را متزلزل کیورش محرومان مالیا یرا آه فقرا ینى، اموال تو نابود خواهد شد؛ زک نکمک اگر به فقرا -  3 
 )406.(ردکخواهد 

ن وعده در قرآن آمده یا. ردکزى را در راه خدا بدهى، خداوند جاى آن را پر خواهد ی اگر چ- 4 
 )407.(است

خ فرعون و قارون آن را ثابت ینگاهى به تار.  غرق شدندك خاردند، در آب وک نکمکه کسانى ک -  5 
 )408.(ندک مى

د در حال مسابقه یماالت باکانسان در . تو چرا عقب ماندى) 409.(ردندکثار ی افرادى براحتى در راه خدا ا-  6 
 .و رقابت باشند

رون ی و از آن هفت خوشه بشود اشته مىکن یه در زمکاى است  شود، مثال دانه ه انفاق مىک مثال مالى -  7 
 )410.(ه در هر خوشه، صد دانه استکد یآ

شانى و پهلوى یو بر پ. نندک امت داغ مىیشوند، در ق  نمىکمکشوند و به فقرا  ا گنج مىیه در دنک اموالى - 8 
 )411.(دیا اندوخته بودیه در دنکزى است ین همان چیا: شود گذارند و به آنان خطاب مى داران مى هیسرما



  .ن درآوردن مردم براى انفاق به فقراستکیوه به تمیات قرآنى است، شیه برخاسته از آکرات فوق ی تمام تعب
  

 رامت انسانکتوجه به 

ت یارساز است، توجه دادن انسان به مقام و موقعکر که در راه امر به معروف و نهى از منکى ی از اهرمها
 .اوست

ارى کگاه  چیعنى قائم مقام هیند؛ ک ارى خالف خدا نمىک، هرگز )412(ن خداستیه جانشک اگر انسان بداند 
 .ندک خالف صاحب مقام نمى

ده شده یه روح خدا در او دمکاو موجودى است ) 413(ردندکفرشتگاه بر او سجده : هک اگر انسان بداند 
ر یا به تسخز ریهمه چ) 415(نش او خود را ستوده است؛یه خداوند در آفرکتنها موجودى است ) 414(است؛

او را براى اطاعت خود ) 417(رده است؛کن ساختمان را به او عطا ینش بهتریدر آفر) 416(او درآورده؛
ر قرار داده یاو را موجودى فناناپذ) 419(تب آسمانى فرستاده است؛کا و یبراى او، انب) 418(ده است؛یآفر

رده کرا به او مرحمت ) 421(رامتهاک و ها لتیمتر؛ خداوند انواع فضکارزش او بهشت است و نه ) 420(است
د ین همه استعداد و عقل نبایوانى است و ای زندگى حیکن ک و مسك و پوشاكاست؛ زندگى در حد خورا

تواند تا  ه انسان مىکه در انسان است، نشان آن است کت طلبى ینها فداى مسائل مادى شود؛ فطرت بى
ارهاى زشت کند، هرگز خود را به کرامتها و مقامات توجه کن یاگر انسان به ا! ند؛ آرىکت رشد ینها بى

 .ردکآلوده نخواهد 

 )422(رد؛یتواند هر لحظه با خدا بدون واسطه تماس بگ ه مىک   انسانى 

 )423(زند؛ رده است و با او حرف مىکلف که خداوند او را مک   انسانى 

 )424(رت واداشت؛یت علمى او فرشتگان را به حیه ظرفک   انسانى 

 )425(ابد؛یت خود به تمام ارزشها دست یتواند حتى با ن ه مىک   انسانى 

 )426(ند؛ک ه خداوند به خاطر او بر فرشتگان مباهات مىکى رسد یتواند به جا ه مىک   انسانى 

 ات رنگ معنوى و به فنا رنگ بقا دهد؛یتواند با قصد قربت خود به تمام ماد ه مىک   انسانى 

هاى  ه چشمهکل بسازد یالتحص ده اخالص از خود فارغکت در دانشکتواند با چهل روز شر ه مىک   انسانى 
 )427(ر شود؛یمت از قلب به زبانش سرازکح

 )428(رد؛یتواند در اثر بندگى، مدال نعم العبد از خدا بگ ه مىک   انسانى 

 )429(ند؛کتواند با عبادت در هستى تصرف  ه مىک   انسانى 

را از یشود، ز  مىکوچکه کشود، بل شود، بزرگ نمى ه به عمرش اضافه مىکند، هر روز    انسان اگر بدا
 )430(شود؛ م مىکه عمرش یسرما

 .و قبر صندوق عمل اوست) 431(ردیگ ه مرگ ناگهانى او را مىک   انسان اگر بداند 

 )432( است؛كوکه ورودش به دوزخ قطعى ولى خروجش مشک   انسان اگر بداند 



اگر . دهد متر خود را در معرض خالف قرار مىکشتر واقف شود، ی انسان به ارزش واالى خود بهرچه!  آرى
د، هرگز با ینیمتى ببیاگر فرش گران ق. دینک ى را روى آن ضبط نمىید، هر صداینکدارى یشما نوار گرانى خر

 .دیگذار فش روى آن قدم نمىک

 م؟یم، چرا با دشمن خدا باشین خدائیه جانشکاشد؟ ما س بین ما ابلیطان و قریچرا عمر ما چراگاه ش!  راستى

وه کار که کم یار دود است؛ داشتن زر و سکه ک ارزش انسان به مقام معنوى اوست؛ و گرنه باال رفتن ظاهرى 
 .ز داردیا نیمالیوه هکه کاست؛ شهرت را 

سى کهر : خوانى ن مىدر قرآ. ندک ه ارزش خود را فراموشى مىکگردد  رات مىکسى گرد منک به هر حال، 
ردن خدا که فراموش کاز آنجا . دهد فرش را خودفراموشى قرار مىکیند، خداوند کخدا را فراموش 

فر را کیم خداوند ینیب ه مىکن یهم. فر را داشته باشدکین یتر د سختین جرم انسان است، بایبزرگتر
 .فرهاى خدا استکین یتر ختت سیه غفلت از مقام انسانکم یفه قرار داده است، مى» خودفراموشى«

ز یا و هوسها نزد او ناچیرامت و ارزش خود را شناخت، دنکه کسى کهر : ه السالم فرمودی حضرت على عل
ه ک دوچرخه یکالست! آرى. تواند به خاطر روح بلندش از موجها و هوسها بگذرد عنى براحتى مىیشود،  مى
ه بزرگ کتور ک ترایکدارد؛ ولى الست  تاب برمىنگ آنیشود و ر  است از موجهاى جاده متأثر مىكناز

هر چه روح بزرگتر و . دارد گذارد؛ و تابى هم بر نمى گذرد و جاده را پشت سر مى است، از موجها براحتى مى
 .اثرتر است شتر باشد، امواج بال و شهوت در او بىیت بینها اتصال او با بى

لذا قرآن به . دارد ارى باز مىکاى، انسان را از خالف لهیبت علمى، اجتماعى و قیتوجه به مقام و موقع!  آرى
امبر یرا شما همسر پیر زنان است؛ زیفر خالف شما، دو برابر ساکی«: دیفرما رم مىکامبر ایهمسران پ

 )433(».دیهست

   خاطره

 هیامام صادق عل. ب خالف شرابخوارى شدکه السالم مرتی شخصى به نام شقرانى در زمان امام صادق عل
ه سر زند، زشت است؛ ولى اگر از تو سرزند، کس کار زشت از هر ک! اى شقرانى: السالم به او فرمود

ن به یا. وتر استیکوست؛ ولى اگر از تو سرزند، نیکس نکو از هر یکار نکه کتر است؛ همان گونه  زشت
 )434!(انپس، قدر خود را بد. تو از بستگان ما هستى. گاه مذهبى و اجتماعى تو استیخاطر جا

رهبر آنان را به عنوان سرپرست همان گروه ) ص(رم کامبر ایپ. شدند فّار با رهبرشان مسلمان مىک گاهى 
روز محبوب مردم بوده است، امروز به خاطر یه تا دکسى کداد  رد و اجازه نمىک مسلمان شده منصوب مى

 .مسلمان شدن، فردى عادى باشد

نندگان یون، از بیزین تلویا عطسه در پشت دوربی سرفه، یکاطر ه افرادى به خکده شده است یار دی بس
ن به خاطر توجه یا. ردک ن نبود، عذرخواهى نمىین فرد اگر پشت دوربیه اکنند، در حالى ک عذرخواهى مى

 .ندک ه احساس مىکتى است یبه موقع



. ارهاى زشت استکت و راکى از عوامل بازدارنده از منیکت افراد، یت و شخصیتوجه به مقام و موقع!  آرى
را خودمانى شدن و شوخى، پرده ید؛ زینکان خود، آداب را مراعات یکحتى نزد نزد«: لذا سفارش شده است

 ».ندک اب گناه باز مىکا را پاره و راه را براى ارتیح

 .د مراعات شودیان باکودکن دستور حتّى نسبت به ی ا

ت یم و به آنان شخصیو صدا زنیکد آنان را با نام نیند، بانکم فرزندمان به سفارشهاى ما عمل یخواه  اگر مى
 .برد ه مىینکان را با کودکامبر خدا، نام یپ: میخوان ث مىیدر حد) 435.(میبده

 .دیصدا بزن) جوانمرد(لمه فتى کبردگان را با : دیگو  اسالم مى

رامون نهى از بد صدا زدن افراد یاتى پیو در قرآن آ. و و معنادار بودیکر نامهاى بد به نییارات اسالم، تغک از ابت
 )436.(آمده است

ت در امر به یسمانها و راهروهاى موفقیق، ریماالت، محبت و تشوک، احترام، توجه به یک به هر حال، نام ن
ا منطقه یان و بستگان او، کایمالى ندارد، ولى نکچ یحتّى اگر شخصى ه. ر هستندکمعروف و نهى از من

ن اهرمها یتوان از ا ر مىیتى برخوردارند، براى دعوت به خید و دوستان او از مقام و موقعیاتا اسیونى او، کمس
ه از کتو ! ه اهل فالن منطقه هستىکتو ! ه فرزند فالنى هستىکتو : توان گفت رد؛ براى مثال مىکاستفاده 

  ن گونه باشى؟یه اکسته است یشا! اران فالنى هستىیدوستان و 
  
 رشیذنه سازى براى پیزم

ه نماز کگونه  عنى همانیمقدمه واجب، واجب است؛ : دیگو ه مىکه، اصطالحى است یهاى علم  در حوزه
ه آب واجب یبراى وضو گرفتن، ته.  واجب است-ه از مقدمات آن است ک -ز یواجب است، وضو گرفتن ن

ه کسى ک. شود مىردن طناب، دلو و گاهى حفر چاه واجب که یا عارید آب و یه آب هم خریبراى ته. است
خواهند خود را  ه مىکسانى ک. د مقدماتى فراهم آوردیند، باکرى نهى کا از منیخواهد به معروفى امر و  مى
ت کنند، از مدتها قبل در جلسات پرسش و پاسخ شرکندگى مجلس یا نمایاست جمهورى یداى ریاندک

سند، با افرادى تماس ینو ها مقاله مى رسانند؛ در روزنامه نند؛ در محافل دانشگاهى حضور به هم مىک مى
سى براى کهر ! آرى. رندیگ غاتى در نظر مىیز تبلکغاتى و مراینند و وسائل تبلک ه مىیرند، بودجه تهیگ مى

 مثال یک. سازى دارد نهیاز به زمیر هم نکامر به معروف و نهى از من. د مقدماتى فراهم آوردیهدف خود، با
ى یون و فضالى جوان در هر منطقه، جوانان را شناسایجماعات، طالب، روحاناگر ائمه جمعه و : ساده بزنم

التشان گوش دهند، در عزا و شادى آنان کنند و به مشکن برگزار یرینند و براى آنان جلسات علمى و شک
 اسالم شناس وارسته و متقى باشد و یکه در دفتر تلفن هر شخصى، شماره تلفن ک شوند به طورى یکشر

شور را در مقابل هر کار کن ین دوست خودشان را علماى جوان و متقى بدانند، ایزترین و عزینو بهتر همه نسل
. رندیگ دا شود، جوانان مؤمن، به رهبرى عالمى متقى، جلو فساد را مىیرا هر فسادى پیند؛ زک مه مىیخطرى ب
 .شوند دست مىیکدل و یکوچه تا خط مرزها همه با هم کاز حفظ 



 روز یکلذا . مرنگ استکار یان طالب جوان و نسل نو بسیارى از موارد، رابطه میه در بس ولى متأسفان
 نوار و یکال و گاهى ک شبهه و اشیکى نا اهل، روز چهارم یدایاندکگر ماهواره، روز سوم یدئو، روز دیو

 .ن گناه به گردن غفلت ما در زمان قبل استیا. رندیگ سخنرانى، نسل نو را از اسالم مى

 
 هاى گناه نهیرى از زمیلوگج

ساز گناهان  نهی زمکوچکردن شتر است، گناهان کنه ذبح گوسفند و نحر یشتن مرغ، زمکه کگونه  همان
 .گر استیاب گناهان دکنه سوء قصد و ارتیمند شدن زم ش عالقه و عالقهیداینه پینگاه ناروا زم. بزرگ هستند

اى گناه یلم بد مقدمه غرق شدن در دریتاب بد، فکد، دوست ب. نه گناه استیردن با نامحرم، زمک خلوت 
 سلسله یکد یر باکرده است؛ لذا براى نهى از منکرى یز جلوگیها و مقدمات گناه ن نهیلذا اسالم از زم. است
 :هاى جداسازى انجام شود برنامه

 .دینک  دور مىكودکه شما چاقو را از دسترس کگونه  له گناه از انسان؛ همانی جداسازى وس- 1 

 .دیق نشویه با فالنى رفکم یتى داریروا. نندک ه اگر با هم باشند، گناه مىک جداسازى دو نفر - 2 

 ).ت و نشستن در بعضى مجالس حرام استکشر( جداسازى انسان و محل گناه - 3 

 ).ح داردیزى صحیر از به برنامهیار نکن یا( جداسازى انسان و زمان گناه - 4 

 . و دلّال گناه جداسازى انسان- 5 

 
 ام فراغتیردن اکپر 

شما : گفتند) ام سلمه(، )ص(امبر یبه همسر پ. ام فراغت استیردن اکرى از گناه، پر یى از راههاى جلوگیک 
 .زند ار باشد، دست به فتنه مىک اگر انسان بى: نى؟ گفتک ار مىکاى، چرا  ر شدهیگر پیه دک

 
 وار نهیآئي   شیوه-الف

نه یمؤمن آئ: عنى یالمؤمن مرأة المؤمن ؛ : ه فرمودکه و اله نقل شده است یرم صلى اهللا علکامبر ایثى از پیحد
  مؤمن است

 :م؛ از جملهینک  مىكوه امر به معروف دریاتى درباره شکم، نینکوتاه دقت کث ین حدی اگر در ا

 ....د، نه از روى انتقام و غرض و یگو ب را مىینه از روى صفا عی آئ- 1 

 .ه خودش گرد و غبار زده نباشدکدهد  ب را نشان مىینه زمانى عی آئ- 2 

 .ندک نه مراعات مقام و مدال را نمىی آئ- 3 

 .دهد ب را بزرگتر از آنچه هست، نشان نمىینه عی آئ- 4 

 .دهد ز نشان مىیب، نقاط قوت را نینه همراه با نشان دادن عی آئ- 5 

 .شت سرد نه پیگو رو مى ب را روبهینه عی آئ- 6 



 .دیگو ب را بى سر و صدا مىینه عی آئ- 7 

. دهد ى را نشان مىیبایها زشت و ز هاى آن را برداشتى، باز همان خرده ستى و خردهکنه را اگر شی آئ-  8 
 .دارد ستى، باز دست از حرفش بر نمىکردى و او را شکر یمؤمن را اگر تحق

 .شود  مىكب از صفحه او پاینارش رد شدى، عکه از ک نیدارد و هم ب را در دل خود نگه نمىینه عی آئ- 9 

 .نمکنه را بشیه آئکنم؛ نه آنکد خودم را اصالح یب مرا گفت، باینه عی اگر آئ- 10 

 .نکننده اعتراض نکن و به انتقاد کرد، شما گناه را از خود دور کر کاگر مسلمانى نهى از من!  آرى

ن ینون همکام؛ ولى ا ردهکادداشت یته کست و شش نیث بیحدن یام جوانى، در مورد ایه در اکادم است ی 
 .شتر در ذهنم باقى نمانده استیمقدار ب

 :ت نسبت مالحظه شود یرارى نباشد و رعاکم اگر تیا ز آوردهیگر نینم در جاى دک ن دو رباعى را گمان مىی ا

  نکنى، به خلوت کحت ی گر نص

  ستیحت نیوه نصین، شیه جز اک

 رمال باشده بکحت ی هر نص

  ستیحت نیحت به جز فضیآن نص

*  *  *     

  ارىیزم از ی اى غزالى گر

 دیو گوکنم نکه اگر بد ک

 بم رایه عک مخلص آن شوم 

 دینه رو به رو گوییهمچو آ

  ه چون شانه با هزار زبانک نه 

 دیپشت سر رفته و مو به مو گو

*   *   *     

   از صحبت دوستى برنجم

 دی نمااخالق بدم حسنک 

 ندیمال بکبم هنر و ی ع

 دیاسمن نمایخارم گل و 

  كو دشمن شوخ چشم ناپاک 

 )437(دیب مرا به من نمایتا ع

  
  سازى  آماده



د یبا. ان دارد خفه شودکم، امیزیر را اگر در گلوى بچه برکن شیر است؛ ولى همکلمات حق، همچون شک 
از به مقدمات و نهى یان حق نیگاهى ب. فاده و تحمل شودل به شربت شود تا براى همه افراد قابل استیر تبدکش

 .سازى دارد نهیاز به زمیر نکاز من

   خاطره

. ام ردهکون جمهورى اسالمى صحبت یزیو و تلویش از دو هزار ساعت در رادیباً بینجانب از لطف خدا، تقری ا
ات یخواستم درباره روا ه مىکمانى رود ز از خاطرم نمى. نمک سازى مى نهیان بعضى بحثها، از قبل زمیبراى ب

ن ینه را ایپس، زم. گونه حرفها را ندارند نیدن ایه بعضى از مردم، حوصله شنکردم کر کنم، فکفن صحبت ک
ارى کاسالم براى هر فصل و زمان و . از به لباس استیازهاى عمومى و همگانى، نیاز ن: هکردم کگونه آماده 

د، لباس یار، لباس جنگ، لباس نماز عک، لباس كودکه است؛ مثل لباس لباس در نظر گرفته و دستوراتى داد
ردن لباس، رنگ کها، نظافت لباس، وصله  نماز باران، لباس احرام و حج، لباس عروس، لباس دادن به برهنه

 ...لباس، دوخت لباس، جنس لباس و 

) فنک(ن لباس یدن بحث آخری شنم مردم را براىک مک. اى گفتم تهکثى و نین هم حدی از عناویک و براى هر 
فن است، کموضوع بحث امروزم : گفتم ولى اگر از ابتدا مى. ردمکالى بحث لباس آماده  فن البهکات یو روا

 .ردندک ون را خاموش مىیزیونها نفر تلویلید میشا

 گریاى د  خاطره

نندگان از کت کشر. فتنار به من گین راه، مسئول سمیدر ب. نارى دعوت شده بودمی براى سخنرانى به سم
 .الت آنها گفته شودیالزم است بحثى در شأن تحص. تهاى علمى هستندید دانشگاه و شخصیاسات

ست؟ یحرف ساده چ: دمیاز او پرس. نمکش پا افتاده خوددارى یه از گفتن سخنان ساده و پک و از من خواست 
م؛ نه یقه به خرج دهیم و سلینکوه گفتن دقت ید در شیر به مسائل ساده ندارند؟ فقط باکاز به تذیمگر بزرگان ن

 .مینکه اصل مطلب را حذف کنیا

ن افراد گفت؛ حتى ینى براى بزرگترینه چیتوان با مقدمات و زم ن مطالب را مىیتر ساده:  سپس به او گفتم
نار یر سمه مبادا سخنرانى من دکار نگران شد ین حرف، بسیدن ایاو با شن. ل آداب مستراح رفتنیمسائلى از قب

 .دانشمندان بد شود

ه وقتى براى کسى است ک کن پزشیبهتر: هکردم کن گونه بحث را آغاز یمنار شدم و ای به هر حال، وارد س
ه، یلکبراى مثال داروى . سد، با توجه به تمام اعضاء و ارتباطات آنها باشدینو اى مى عضوى و دردى نسخه

 .گر نزندیاى به اعضاى د هداروى قلب، لطم. ضررى به قلب و اعصاب نزند

نش و همه یه با توجه به نظام آفرکدهد  اى نسخه مى ه براى هر مسألهکب، اسالم است ین طبیبهتر:  سپس گفتم
 .تى استیابعاد ترب

 .ن اجازه خواستم تا مثالى ساده بزنمی سپس از مستمع



اسالم به ما . ان شده استیعت بیام طبه با توجه به نظکردن، در اسالم آدابى دارد کن مسأله ادرار یهم:  گفتم
 :هکفرموده است 

 در نهر آب - 4 رو به باد نباشد؛ - 3 رو به قبله و پشت به قبله نباشد؛ - 2د و ماه نباشد؛ ی رو به خورش-  1 
 -  8 در انظار نباشد؛ - 7 محل استراحت و رفت و آمد عموم نباشد؛ -  6وه نباشد؛ ی پاى درخت م- 5نباشد؛ 

 12 در سوراخ حشرات نباشد؛ - 11ن غصبى نباشد؛ ی در زم- 10ن سخت نباشد؛ ی روى زم- 9نباشد؛ ستاده یا
 .ر با آب نباشدی بدون تطه-

ه براى ادرار کاى  ه چگونه در نسخهکد یدید. دینیب ت اسالم را مىیى و ساده، جامعین مسأله جزی شما در ا
عى، هم اجتماعى، هم طبى، هم اخالقى و هم یل طبز را در نظر گرفته است؛ هم مسائیردن داده، همه چک
 .نىید

ه چگونه کردى کا مشاهده یآ: دمینار پرسیهنگام بازگشت از مسؤول سم.  سپس بحث خود را ادامه دادم
 ها بودند؟ ردهکل یه شنوندگان از تحصکردن را گفتم؛ هر چند کآداب ادرار 

 .ردىکدن ینى آنان را آماده شنینه چیتو با زم:  او گفت

 . رندیگ نى، مورد تنفّر قرار مىینه چیشوند و بدون زم با مىینى زینه چیلمات با زمکارى از یبس!  آرى

 گری مثال د

ان دارد هر کست؟ امیز نیها تمیچرا سبز: می نشده است و بگوئكها درست پایه سبزکم ینی اگر سر سفره بب
ولى اگر از زحمات . لعمل نشان دهدا سکرده است، ناراحت شود و از خود عک كه سبزى پاکسى ک

ها هم دقّت یمى در شستن سبزکاگر : میم و بعد گفتیردکر کذ بودن عذا و نظافت سفره تشیصاحبخانه و لذ
 .ه بازتاب منفى هم نخواهد داشتکگذارد  شد، بهتر بود، نه تنها سخنمان اثر مى مى

 .میشها و خدمات غافل نباشر از ارزکه ما از نقاط مثبت و تشک انتقاد زمانى مؤثر است 

 
 نیتلق -ب

چه . ر واداشتیار خکن به یتوان آنان را با تلق ه از انجام معروف هراس دارند و مىکارند افرادى ی چه بس
ه چون معتاد کنند ک ر مىکپندارند و ف رات را براى خود محال مىکه جدا شدن از بعضى منکسانى کارند یبس

ن یها در ا ان نمونهیح و بین صحیه تلقکدر صورتى . ر موضع بدهندییانند تغتو گر نمىیاند، د به خالفى شده
 .ارگشا خواهد بودکنه یزم

 
 استفاده از هنر - ج

ت یجذاب. ردکر استفاده کتوان در دعوت به حق و امر به معروف و نهى از من ن فوق مىی از عناویک از هر 
ر لباس، نظم صفهاى یید، طرح حج، تغی نماز عقرآن، موزون بودن شعارهاى اذان، طرح جمعه و جماعت و



ن لباس و یى مسجد، استفاده از بهتریبایى صوت مؤذن، نظافت لباس نمازگزار، زیبایجماعت، سفارش به ز
 .ش مردم به معروف استیها در گراییبایعطر نشانه توجه به هنر و ز

سازى خود  ه توسط هنر مجسمهسامرى ب. ستیده نیسى پوشک نقش هنر در دعوت به فساد و انحراف، بر 
 .ندکتوانست مردم را منحرف 

با و موزون یافه زیه قکگونه  وه و اهرم براى جذب مردم است؛ همانین شیى، فصاحت و بالغت بهتریباگوی ز
اء از یه انبکاند و شرط نبوت آن است  افه نبودهیامبران بدقی از پیکچ یه. الم داردکر ینقش مهمى در تأث

 .جب تنفر عمومى است، مصون باشنده موکامراضى 

با در تالوت یصوت ز. ده استیبا آفرینش را زیخداوند، آفر. بائى را دوست داردی انسان به طور فطرى ز
 .ش انسان دستوراتى داده استیاسالم براى آرا. قرآن، بارها در اسالم سفارش شده است

با و مجادله یسخن ز. دیخود را با خود بردارنت هاى یه هنگام رفتن به مسجد، زک در قرآن، امر شده است 
 .م استیرکو از سفارشهاى قرآن یکن

ست و پنجاه ی هنر است و در قرآن، حدود دویکى یقصه گو. ى از نامهاى قرآن، احسن القصص استیک 
 .قصه واقعى وجود دارد

 .»دینکفظ اشعار ابوطالب را همچون قرآن ح«: هکردند ک  امامان ما به فرزندان خود سفارش مى

 .توانند داشته باشند ن نقش را مىی شعرا با اشعار خود، بهتر

 .مید غافل شویز نبایبا نیاز نقش خط ز. ستی خوانى نکه در تکاى است   در سرود و جمع خوانى، جاذبه

رم با کامبر این آنها، مسؤول ارتباطات پیباتریه زکارهاى مختلف داشت کرم هفده منشى براى کامبر ای پ
 .مهمانهاى خارجى بود

ن المللى از یجاسوسان ب. رسد با، به اهداف خود مىیسهاى مبتذل ولى زکق عیاى استعمار از طری امروز، دن
رود،  ه به فروش مىکتابى کن یشتریا، بیدر دن. نندک شف مىکبا اخبار محرمانه را با جاسوسى یق زنان زیطر
ما براى شما «: دیفرما خداوند مى. ى استیار خداکست؛ یاى ن ار سادهکى یگو قصه. تاب هاى رمان استک

توان در قالب داستان به افراد  رى و فرهنگى را مىکن مسائل علمى، فین ترین و سنگیمهمتر» .مییگو قصه مى
ه منحرفان وارد کى است یایس و طرح و خط و قصه، دنکلم و عیاى هنر و شعر و فیبه هر حال؛ دن. ردکمنتقل 

شتر به یح، بهتر و بیرى صحید با جهت گیه باکم ین ما هستیا. اند دهی از آن به اهداف شوم خود رسآن شده و
 .میا بروین دنیسراغ ا

 
 میها هم بگوئیازخوب

 .دییز بگویها نیاز خوب. ندکیر، تنها نقطه ضعف را مطرح نک در انتقاد و نهى از من

شتر یضررش از نفعش ب«: دیفرما فته است و بعد مىم در نهى از شراب، اول از منافع آن سخن گیرک قرآن 
ه کارگرانى کشاورزان؛ ک: رسند؛ از جمله ادى به نوا مىیه براى ساختن آن افراد زکرا درست است یز» .است



شه سازى، یارخانجات بطرى سازى و شکنهاى حمل و نقل، یارخانجات شرابسازى مشغولند؛ ماشکدر 
توان آثار شوم  دهند؛ ولى مگر مى س مىیه سروکاى   و دالالن و خدمهالن و رابطه هاکفروشندگان جزء و 

گذارد، تصادفات رانندگى،  ه بر نسل مىکه بر مغز و اعصاب، دستگاه گوارش و آثارى کشراب را 
رد؟ آنچه مهم است کسه یرند، با سودهاى آن مقایگ ه افراد مست مىکاى  مات نابخردانهیها و تصمیشکخود

 .م فرموده استیه شراب دارد، آن را تحرکوجه به منافعى ه قرآن با تکنیا

ماالت کن یه اکسى ک«: دیر دهکد و سپس تذییر، ابتدا نقاط قوت را بگوکد هنگام نهى از منیتوان  شما هم مى
 »دهد؟ ر را انجام مىکن منیرا دارد، چرا ا

 
 د دادنیام - د

 :دیگو با خود مىپندارد و  ار خود را بدبخت و محروم مىک گاهى انسان گنه

   چون قامت ما براى غرق است

  اد او چه فرق استیم و زکدر 

ن افراد را ید اینند، باک ر مىکه نهى از منکسانى ک. شوند شترى گرفتار مىین گونه افراد هر روز به گناه بی ا
ند ین دارد، بگونندگاک ه خداوند به توبهکرفتن توبه و لطفى یبه آنها از عفو الهى و از پذ. نندکبازسازى 

ره یبکأس از گناهان یه کر داد کد به او تذیبا. شاندکأس نیند تا گناه او را به ینندگان بگوک خاطراتى از توبه
ن یز امثال ایه خود ما نکم یاد داشته باشید به یبا. ردکهاى او را فراموش  گذشته. ت دادید به او شخصیبا. است

ه به دعوت فرعون براى کساحرانى : د به او گفتیبا. رده استکتمان کا م و خداوند آنها ریا خالفها را داشته
ه او چشم دوخته بودند و به عزّت او قسم یو به هد: ردهکدر دربار فرعونى اجتماع ) ع ( ست دادن موسىکش

 دئولوژى دادند؛ به فرعون و قدرت و مالینى و ایب ر جهانییتغ) ع ( دن معجزه موسىیخوردند، چگونه با د مى
 .د شدندید و خطر رفتند؛ و باالخره هم شهیاو پشت پا زدند، به استقبال هر گونه تهد

ا استدالل و با یتاب، و کا یا نامه، یا مالقات، یه، یا هدیا سفر، یا اردو، ی مهمانى، یکق یم از طریتوان مى!  آرى
م با یتوان مى. میریده بگیا را نادم و جرمهاى آنهیادى اثر بگذاری رابطه منطقى و عاطفى، بر افراد زیکجاد یا
  .مینکى یم و او را به راه حق راهنماینکت متزلزل فرد را بازسازى یم و احترام، شخصیرکت

  
 تغافل -ه

رامت ندارد، عذرش کند، در جامعه آبرو و که انسان احساس کهاى انجام خالف آن است  نهیى از زمیک
ى او را به هر یآبرو ن صورت احساس حقارت و بىیدر ا. ندک سى به سخن او اعتنا نمىکشود و  رفته نمىیپذ

من متوجه خالف تو : ندکو تظاهر . د انسان خود را به غفلت بزندیگاهى با: دیفرما اسالم مى. شاندک گناهى مى
 .سته نشودکت افراد شیرامت و شخصکق ین طریتا از ا. نشدم

    خاطره



 :دیفرما  قرآن مى

م به نام یما قبالً برادرى داشت: وسف گفتندیدند و نشناختند، به یها سال او را د هه پس از دکوسف ی برادران 
 .ه دزد بودکوسف ی

 )438.(دیده آن برادر من هستم و چرا به من نسبت دزدى مى: هکچ نگفت یوسف خود را به تغافل زد و هی 

 !نک هرگز دهانش را بو نو) دیگو گرچه دروغ مى(ر یعذرش را بپذ! ام من شراب نخورده: سى گفتک اگر 

 .نکبه گفته او اعتماد . ب شما پول برنداشتمیمن از ج:  اگر فرزند گفت

فار براى که دشمنان و ک البته، تغافل در مورد خالفهاى شخصى، جزئى و فردى است؛ و گرنه در مسائل مهم 
 )439.(ن خواست دشمن استیشند، تغافل بزرگترک براندازى نظام اسالمى نقشه مى

 
 ت افرادیتوجه به ظرف

او در گزارش خود به امام، از مردم منطقه . اى فرستاد تى به منطقهی، شخصى را براى مأمور) ع( امام صادق 
مان دارند و بعضى دو ی درجه ایکبعضى . مان ده درجه داردیا! اى سراج: امام فرمود. ردکبشدت انتقاد 

ت یش از ظرفیگران توقع بیاملترى دارند، از دکمان یه اکسانى کد ینبا. درجه بعضى هم هفت تا ده درجه
 .داشته باشند

براى مثال، حساب جوانى . ار الزم و ضرورى استیت افراد بسیر، توجه به ظرفک در امر به معروف و نهى از من
توان  نسبت به جوان مى. ش معتاد شده، جداستیه از سالها پکرمردى یگارى شده، از حساب پیه تازه سک

 .ردکشترى یى بریسختگ

شناسى تالش  نیشد تا در د عه نواخته مىیاش شلّاق بر سر جوانان شکاى : فرمود) ع( امام صادق 
 )440.(ردندک مى

امامان معصوم همه مطالب و . برد ار نمىکرمردان به یر را در مورد پین تعبیهرگز ا) ع(ه امام صادق ک در حالى 
 .گفتند ن را به همه افراد نمىیمعارف د

ردن آن را که حق بازگو کدانست  ث مىیبود، هزاران حد) ع(اران امام باقر یه از کبراى مثال، جابر جعفى  
ما : ه فرمودندکم یخوان اء مىیغ انبیوه تبلیدر ش. دانست ذر نمى ه ابىکدانست  سلمان فارسى مطالبى مى. نداشت

 )441.(مینکت افراد با مردم صحبت یه طبق ظرفکم یمأمور هست

در . ردید مورد دقّت قرار گیارهاى شخصى و روزمره هم باکت و حاالت افراد، حتّى در یجه به ظرف تو
 )442.(روح انسان گاهى عالقمند و گاهى متنفر است: میخوان ث مىیحد

ه در دعاها از کى است یزهایسالت در عبادت از چک. ارى بروکه آمادگى روحى دارى، به سراغ ک هنگامى 
ن نشاط در یهمچن. کسل عن عبادتک وال- سل ک من الک برده شده است؛ اللهم انى اعوذبآن به خدا پناه

 دارد، كودکس کهر : میخوان ت مىیدر روا. اند ه امامان ما در دعا از خدا خواستهکعبادت از مواهبى است 
 .تصبىیا فلیان له صبکى زند؛ من کودکخود را به 



 .دیریت او را در نظر بگید و ظرفیق دهی تطبكودکرا با د خودتان یه بتوانکن به خاطر آن است ی ا

  میجا نگوئیکبها را ی  همه ع

ل دخترش ناراحت یاگر مادرى از تحص. میه طرف را به رگبار نبندکم ینکر و انتقاد، سعى ک در نهى از من
را نشستى ردى؛ لباست کاطى بد دوختى؛ غذا را شور یدر درس عقب ماندى؛ در خ: دیر نگوکاست، هنگام تذ

 ...و 

ست و سه سال دستورات یاسالم در مدت ب. ستیارى از افراد قابل تحمل نیر براى بسکن گونه نهى از منی ا
 .ردکخودش را به مردم اعالم 

   خاطره

 :ندیگو  مى

ن الشه چقدر یا: ى گفتیک. ردندک نار الشه سگى عبور مىکه السالم با جمعى از یسى علی حضرت ع
 .بدبوست

 .افه استیاه و بدقیچقدر س:  گفتگرىی د

 .دى داردیچه دندانهاى سف: فرمود) ع(سى ی اما حضرت ع

 .ردکد توجه یر، به همه جهات باکه در نهى از منکآموزد  وه به ما مىین شی ا

نى نمره کتوان به دانش آموزى گفت اگر سعى  گاهى مى. وه گفتن، دقّت فراوان الزم استی خالصه، در ش
ن ی از ایکهر. خوانى خود درس مى تو استعداد ندارى و بى: توان گفت گاهى هم مى. رىآو بهترى مى

 .ها در روح دانش آموز اثر خاصى دارد جمله

به فرعون ) ع(ا نه؟ حضرت موسى یا آمادگى دارند یه آکم ی در دعوت مردم بهتر است از خود آنان بپرس
لْ لَ: دیگو مى لىکهزَ  ا نْ تَ  ه بردارى؟کیه گامى به سوى تزکل هستى یماا ی؛ آ) 443(ىک اَ

ه کن ینم؟همکتان صحبت یه براکد یلیا مایآ.: دیپرس ام حج از مردم مىیه و اله در ایرم صلى اهللا علکامبر ای پ
ر قرار یفرمود و آنها را تحت تأث ات قرآن را تالوت مىیرد، آن گاه براى آنها آک آمادگى مردم را احساس مى

 .داد مى

ان للقلب اقباال و : میخوان ث مىیدر حد. رش حق را دارندیه آمادگى پذکطى هستند یدم در شرا گاهى مر
وتاه هست و گاهى آمادگى کلمات کدن یگاهى آمادگى شن. ستیسان نیکط یز شرایها نیادباراً؛ در آمادگ

انى و کزمانى و مط یه تمام شراکر موفقند کسانى در امر به معروف و نهى از منک. دن استداللهاى مفصلیشن
 .شترى داشته باشدیر بیالمشان تأثکرند تا یروانى و اجتماعى را در نظر بگ

   خاطره

د و ینکفن را باز کت مرد است، روى یاگر م: گفت خواند، مى ه بر مرده نماز مىکى از علما هنگامى یک 
 .دیصورت مرده را به مردم نشان ده



ن مرحوم بسته شده یه چشمهاى اکد ینکمشاهده : فرمود همراهان مىردند، آن عالم به ک فن را باز مىک وقتى 
. دیتى دارد، جاى بد نروکتا قدم شما حر. خورد ان نمىکپاى او ت! دینکتا چشم شما باز است، نگاه بد ن. است

 .دیید، خالف نگویه قدرت حرف زدن دارکشما . دیگو گر نمىیزبان او د

ط، آن یر آن شرایه در غکدى دارد ی بخصوص روى بستگان آثار مفقه موعظهیط عاطفى، چند دقی در آن شرا
 .آثار را ندارد

 وار بشنودی به در بگو تا د

 )444!(رند؟یه من و مادرم را دو خدا بگکا تو به مردم گفتى یآ: دیفرما مى) ع(سى ی قرآن به حضرت ع

 .گرانندی مخاطب ده در واقعکپرستى بشدت نهى شده است؛ اما در قالبى  نجا، دوگانهی در ا

ا مادرت نزد تو به یاگر پدر : دیفرما را مخاطب قرار داده است و مى) ص(رم کامبر ایگر، خداوند پی در جاى د
 )445!(نکدند، تو با آنان درشتى نیرى رسیپ

به هر حال، . ى پدر و مادر خود را از دست داده بودکودکامبر در یم پیدان ه همه مىکن در حالى است ی ا
  .هاى موفق است وهیوار بشنود، از شیبه در بگو تا د: م و به اصطالحیرمستقی غگاهى

  
 جاد محبتیا - و

در بخش مهمى از قرآن، . ر استکزه براى امر به معروف و نهى از منینه و انگین زمیعشق و محبت، بهتر
ه هر کنیاى است براى ا نهین، زمیا. ندکاد یشمارد تا عشق انسان را نسبت به خود ز خداوند نعمتهاى خود را مى

ن الطاف و یاگر والد. میه او دوست ندارد، انجام ندهکم و هر چه را یه او دوست دارد، انجام دهکچه را 
نشان را اطاعت یشود و فرام اد مىینند، عشق فرزندان نسبت به آنها زکخدمات خود را براى فرزندان شماره 

ه اگر نعتمها وجود نداشته باشد، چه کم ینکبهتر است فرض ى نعتمهاى خداوند هم یبراى شناسا. نندک مى
 شود؟ مى

    اگر آب تلخ بود؛

 د؛یشک ند بود و شب و روز طول مىکن یت زمک   اگر حر

 م؛یدیرس دم، به آب نمىینک ن را مىی   اگر هر چه زم

  بود؛یکن نزدید به زمی   اگر خورش

 ردند؛ک سازى نمى ژنیسک   اگر برگها براى ما ا

 وانات مسخّر انسان نبودند؛ی  اگر ح 

    اگر باران نبارد؛

 ات خود را از ما بازدارد؛کن بری   اگر زم

 !دیگر را در نظر آوری و هزاران اگر د

 م؟یریش دست بگکا چیا سوزن یم قلم یتوانست ا مىیم، آیداشت  اگر تنها انگشت شست را نمى



شود؟ اگر  تهاى ما متوقّف نمىیفتد، تمام فعالیوى چشمها بها رک چشم ما پاره شود و پلک اگر حالت فنرى پل
 شود؟ گرى حفظ مىیز دیه ساخته شده است، با چیه از پکا چشم ما ی ما شور نباشد، آکاش

ر آن ک لحظه به فیکه چه بسا انسان در تمام عمر حتى کمطرح است » اگر«اردها یلیونها و میلینجا می در ا
 .نباشد

ن راه آن است یار بدى باز دارد، بهترکا از یند و کى سفارش یکرى را به معروف و نگیخواهد د ه مىکسى ک 
ن است یم انجام فرامیدر آن صورت، عاشق هم تسل. ندکاد نعمتها و الطاف الهى ابتدا او را عاشق یان و یه با بک

 .ندک ز مىیه معشوق دوست ندارد، پرهکار خالفى کو هم از هر 

 .د نعمتهاى الهى را براى آنان بشمارندینند، باکزندان خود را به نماز وادار خواهند فر ه مىکسانى ک 

   ابتدا لطف و محبت، بعد امر و نهى

را او شما را از ید؛ زینکعبه را پرستش کن یپروردگارِ ا: دیفرما ند، مىک ه مردم را امر به عبادت مىک قرآن 
 )446.(گرسنگى و ترس نجات داد

ه و اله وارد یرم صلى اهللا علکه حضرت رسول اکروزى . المش مؤثرتر استک باشد، نده محبوبتری هرچه گو
له آنان شود؛ ولى حضرت یخواست حضرت وارد قب سب افتخار خود مىکله براى ینه شد، هر قبیمد
را یند؛ زیب  چشم مىیکه همه را با کد یطرفى خود را نسبت به همه قبائل نشان دهد و بگو خواست بى مى

ر سخن او یدار و تأث شه خدشهیت انسان را براى همیا حزبى، محبوبیت از فرد یرى و حمای موضعگیکگاهى 
د؛ مهمان همان یه او خوابکجا کنم و هر ک من افسار شتر را رها مى: در آن روز، حضرت فرمود. ندک م مىکرا 

 .شوم خانه مى

ه در آن کد یوب انصارى خوابینه ابو اردند و شتر در خاکوان را رها یپس ح. دندین طرح را همه پسندی ا
شرط . د محبوب باشدیند، باک ه امر به معروف مىکسى کبه هر حال، . رتر از او نبودینه فقیزمان، در مد

س حق را بهتر و زودتر کغ هر یالبته بعد از تبل. ندی چشم ببیکه در ابتدا همه را با کت آن است یمحبوب
ه کسانى کبال رحمت خود را براى ! امبریاى پ: دیفرما ه قرآن مىکست یگرد خاصى به او نید با دیرفت، بایپذ

 )448.(ن خشن باشیو نسبت به منافق) 447(نکاند، باز  مان آوردهیبه تو ا

 :م ینکان یدرباره جذب دلها را ب) ص(رم کامبر ایره پیى از سیها ست نمونهی بد ن

 )449.(رفت ه سراغش مىد، بید اران خود را نمىیى از یکهرگاه سه روز  . 1 

 )450.(ردک ادت مىین نقطه شهر عیضها در دورتریاز مر . 2 

 )451.(ردک گرفت و براى او دعا مى رد، دست او را مىک هرگاه با مسافرى خداحافظى مى . 3 

 )452.(ردک  مىکمکرفت و به آنان  شد، به سراغ ضعفا مى ه تمام مىکجنگ  . 4 

 )453.(فرستاد آوردند، بر خاندان او صلوات مى اى حضرت مىات برکه صدقه و زکن یهم . 5 

 )454.(برد رامت مىکان را با کودکحتى نام زنان و . زد ن نام صدا مىیمردم را با بهتر . 6 

 )455.(داد ز نو پس مىیگرفت، هنگام پس دادن، چ اى را به عنوان وام مى هنهکز یاگر چ . 7 



 .داد ىرد و به مردم غذا مک اطعام مى . 8 

افى کن چند نمونه یتوان شمرد؛ ولى هم ه نمىکاد است یه و اله بقدرى زیرم صلى اهللا علکامبر ایماالت پک 
د سر تا پا جاذبه باشد یر باز دارد، باکند و از منکه بنا دارد مردم را به معروف دعوت کسى کبه هر حال . است

ش ناشى از عفو و رأفت و صفا یارهاک و تمام ت داشته باشد؛ همه وجودش روح بزرگ و سعه صدریو محبوب
 .باشد

 گری نمونه د

ارش را انجام داد و او را که السالم اول یامام عل.  شخصى به نام شقرانى شراب خورده به نزد امام صادق آمد
 :ته را در نظر داشتکرد؛ اما دو نکر کفى او را نهى از منیان لطیرد، سپس با بکشاد 

 د؛یشکبخوارى را به رخ او نه مسأله شراک اول آن

ار خوب کباست؛ ولى یسى زکار خوب از هر ک! اى شقرانى: رامت سخن گفت و فرمودکه با او با ک دوم آن
 .باتر است؛ چون تو با ما نسبت دارىیتو ز

 )456.(ار زشت تو، زشت تر است؛ چون به ما وابسته هستىکسى زشت است؛ ولى کار زشت هم از هر ک 

ه همه مردم از مساجد خاطره خوشى کم یاى داشته باش د برنامهیى از معروفهاست بایکه کاجد  براى رونق مس
 :مثالً. داشته باشند

 .مینکشود عطا  ه در مسجد گرفته مىکان را در مراسمى کنامه پزشی اگر گواه

 .میری اگر عقد دختران را به دور از تجمالت در مسجد بگ

 .میده اگر جوائز مسابقات را در مسجد ب

رون آمده و مورد استقبال قرار یده بک اگر هر انسانى از مسجد خاطره شادى داشته باشد، مسجدها از غم
 .گرفت مى

 .مینکحت یم نصیخر ه براى دخترمان گوشواره مىک  آرى اگر شبى 

ها  ه معروفاى از سفارش ب ها، و امثال آن جمله ها، چشم روشنى ها، سوغاتى دىیا، عیادوها، هداکنار ک و اگر 
د مردم را جذب یم گرفت آرى اول بایجه خواهیم زودتر و بهتر نتیسیرها بنوکردن منکا پندى نسبت به رها ی
 .رد سپس به آنان امر و نهى نمودک

  
  وه محبتیش:  ز 

ت معصوم او، هزاران خاطره درباره یه و اله و سلم و اهل بیرم صلى اهللا علکامبر ایخ زندگى پی در تار
ه ما چند کخورد  ر آنان به چشم مىکهاى عملى آن بزرگواران و نحوه امر به معروف و نهى از منبرخورد

 :مینک نجا نقل مىینمونه از آن را در ا

شان را به منزل بردند و چنان مورد یحضرت، ا. ردکالسالم جسارت  هی مردى شامى به امام حسن مجتبى عل-  1 
 )457.( شرمنده شده او از حرفهاى خودشکتفقد قرار دادند 



ل و کا تو مشیآ: حضرت به او فرمود. ى گفتیالسالم سخنان ناروا هی شخصى نسبت به امام سجاد عل- 2 
 حاجتى دارى؟

من گواهى : گفت گشت، مى وقتى او از خدمت حضرت بر مى.  سپس هزار در هم و لباسى نو به او داد
 )458.(ه تو فرزند رسول خدا هستىکدهم  مى

امام اجازه . شندکمردم خواستند او را ب. ردکن یه السالم توهیاظم علکفه دوم به امام یز بستگان خلى ایک - 3 
 شاورزى چقدر است؟کن ید سود تو از ایام: د یاظم وارد مزرعه فرد شد و پرسکروزى امام . نداد

 .فالن مقدار:  گفت

 .ز مال خودت باشدیه نر و درآمد مزرعین را بگیا: نار به او داد و فرمودیصد دی امام س

 )459.(ردکل آن مرد را با خود مهربان کن شی امام به ا

س به تو بدى کن و هر کند، ارتباط برقرار ک ه با تو قطع رابطه مىکس کبا هر : میخوان ات مىی در روا-  4 
 )460.(نکند، تو با او خوبى ک مى

شترى نسبت به یاى، احترام ب ه مسلمان شدهکن نوکا: امام صادق به او فرمود. حى، مسلمان شدی فرزند مس-  5 
 .مادرت داشته باش

 )461.(د، مادر هم مسلمان شدیه اسالم او دیشتر فرزند را در سایه مادر مهربانى بکن ی هم

ه راه کگونه  ق احترام به آنان است؛ همانیاصالح بعضى از طر: دیفرما ه السالم مىی حضرت على عل-  6 
 )462.(ب استیق تأدیرگرى از طیاصالح گروه د

 :خواهد ارم االخالق از خداوند مىکه السالم در دعاى می امام سجاد عل- 7 

 .رخواه او باشمی  من خرد،کى یس نسبت به من نارواکه هر کقى به من مرحمت فرما یتوف!   خداوندا

 .نمکش یس سخن بدى به من گفت، من او را ستاک             هر 

 .نمکپوشى  رد، من از او چشمکه من بدى س بک             هر 

 .نمکرد، من به او بذل کس مرا محروم ک             هر 

 )463.(نمکى یکرد، من به او نکس مرا از خود دور ک             هر 

مردم عصبانى . دی حضرت را خراشكه لبه عبا گردن مبارکد یشکامبر را از عقب طورى ی شخصى عباى پ-  8 
 .ر دادییز با محبت، نظر مردم را نسبت به او تغیامبر عزینند؛ ولى پکند او را ادب شدند و خواست

نجا یه ما دو نمونه از آن را در اکار است یز بسین برخوردهاى عاطفى در شاگردان و اصحاب امامان نی امثال ا
 :نمک نقل مى

د یه غذا به مجلس درسى سیهودى به منظور تهی نفر یک. دى رخ دادیى از سالها، قحطى شدیکدر  ) 1 
د مرتضى درخواست او را یس. اموزدیمرتضى آمد و از او اجازه گرفت تا قسمتى از علم نجوم را از محضر او ب

هودى مدتى از درس استفاده یمرد . ردندکرد و دستور داد تا براى امرار معاش او روزانه وجهى مقرر کاجابت 
 )464.(مسلمان شدد مرتضى یرد و بعد از چند ماه به دست سک



وفه عبور کرباس بر سر داشت، از بازار کاى از  رباس در بر و عمامهکراهنى از یه پک اشتر کروزى مال ) 2 
ر و خوار شمرد و ی را حقکم ارزش، مالکشناخت، با مشاهده آن لباس  ه او را نمىکشخصى . ردک مى
ن ماجرا بودند، به یه ناظر اکبعضى . ادامه داد اشتر بدون خشم و ناراحتى به راه خود کمال. لوخى به او زدک

 ردى؟کسى اهانت کا دانستى به چه یآ! واى بر تو: آن مرد گفتند

 !نه:  مرد جواب داد

 .السالم است هیمى على علی اشتر، دوست صمکن مالیا:  گفتند

دنبال . هى گرفتم به عذرخوایتصم. مان شدیرده خود سخت پشکد و از ی به خود لرزکدن نام مالی مرد از شن
سپس خود را روى پاهاى . رد تا نمازش تمام شدکصبر . افتی به راه افتاد تا او را در مسجد به حال نماز کمال
 :خواست د، پوزش مىیبوس ه آنها را مىک انداخت و همان طور کمال

 ؛ک فواللّه ما دخلت المسجد الّا الستغفرنّ لیک فقال الباس عل

ام؛ مگر  امدهیبه خدا قسم به مسجد ن! خوف و هراسى نداشته باش: حبت به او فرمودى و میرو  با گشادهک مال
 )465.(نمکه براى تو طلب آمرزش کآن

 
 استمداد از وجدان

 .ارمکمن فردى زنا: ه و اله آمد و گفتیرم صلى اهللا علکامبر ای شخصى نزد پ

 ند؟کار را بکن یسى با ناموس تو اکا حاضرى یآ:  حضرت فرمود

 !نه:  گفت

 !نکار را نکن یز ایپس تو ن: ز فرمودیامبر عزی پ

د، عمروبن جموح یه در احد به درجه شهادت رسکه و اله یرم صلى اهللا علکامبر ایاران باوفاى پیى از یک نام 
چند . ردک ده بود و آن را در منزل نگهدارى و پرستش مىیپرست بود و از چوب، بتى تراش او در ابتدا بت. بود

ز و همچنان یولى او بت خود را تم. ردندکارى فرزندش بارها بت او را آلوده ک جوانان مؤمن با همنفر از
خت و یرى به او آوینى؟ پس شمشک چرا از خودت دفاع نمى: روزى خسته شد و به بت گفت. ردک عبادت مى

 !نکن دفعه از خودت دفاع یا: گفت

با . اند ها انداخته اند و در زباله  به الشه سگى مرده بستهست و او رایر نید شمشیه به سراغ بت آمد، دک بعد 
 )466.(مان آوردیهنرى بت خواند و ا دا شد و اشعارى در وصف بىین صحنه، وجدانش پیدن اید

 
  عواطفیکتحر

: دیفرما قرآن مى. ار قوى استیى از اهرمهاى بسیک عواطف یکر، تحرک براى امر به معروف و نهى از من
ه حضور ندارد تا از کاو . گرى هم برادر توست و آبروى او، محترم استیرا دیند؛ زکرى را نگیبت دیسى غک

 سى دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟کا یآ. ندکخود دفاع 



 )467.(ا رفته استیه از دنکبت، همچون خوردن گوشت برادر است؛ آن هم برادرى ی غ

ا، مشورت با مردم، یر انبیروان سایت و برادرى، نقل داستان وفادارى پجاد اخویعت، ایبا ب) ص(امبر اسالم ی پ
ه در روز کردن اهل مکدادند، آزاد  ه به او دشنام مىکردن به افرادى کر مسلمان، محبت یماران غیادت بیع

 د، در واقع از تمام عواطف مردمید ه آنان را نمىکسانى که، اعالم عفو عمومى و سعه صدر، دعا به کفتح م
 .فرمود ر استفاده مىکر و امر به معروف و نهى از منیبراى دعوت به خ

عى انسان ین حق طبکار و مسی است، ولى وطن دوستى و عالقه به دكپرستى شر پرستى مانند بت  گرچه وطن
هاى خودشان  اشانهکار و یردن مردم از دکعى و خارج ین حق طبیارهاى ستمگران، گرفتن اکى از یک. است
شور و کبراى عزّت : رد و گفتکدوستى مردم استفاده  توان از حس وطن در امر به معروف مى) 468.(است

 .دینکگونه عمل  نیاستقالل ملّى ا

 !دینکن گونه عمل نیا: ای 

 .فرستند ها مى ت خواهى به جبههیدوستى و مل ن حس وطنیها سرباز را با هم ونیلین، مید شورهاى بىک 

خ یبراى مثال، اگر تار. ردکدوستى استفاده  ن حس وطنیتوان از ا ز مىیا نیخ و جغرافی در امر به مطالعه تار
. شود شتر مىیمردان منطقه و زنان نمونه هر منطقه را در دسترس جوانان آن منطقه قرار دهند، جاذبه مطالعه ب

ها و ی گسترش خوبلى براى همه، آن جاذبه الزم را ندارد به هر حال،کاى یلى و جغرافکخ یولى شرح تار
د یمند شد، نبا ه بتوان بهرهکهنى یاز هر احساس و وجدان ملى و م. از به قصد قربت نداردیرى از مفاسد نیجلوگ

 .ردکوتاهى ک

چرا با مادرت : د و امام به او فرمودیه السالم او را دیروز بعد، امام صادق عل. ردک شخصى به مادرش تندى 
م مادرت منزل تو بود؟ دامان مادرت گهواره تو بود؟ پستان مادرت که شکدانى  ردى؟ مگر نمىکتندى 

 غذاى تو بود؟

 )469.(پس با او خشن نباش:  سپس فرمود

 
 انه باشدیمخف

س او را کند، او را آراسته است؛ ولى هر کانه موعظه ینى خود را مخفیس برادر دکهر : میخوان ث مىیدر حد
 )470.(رده استکاش  ند، شرمندهکارا موعظه کآش

تر خواهد  ز و محترم بداند، پند ما را زودتر و راحتیار خود را هنوز عزکه اگر خالفکداست ی ناگفته پ
 .ار سخت خواهد شدیند، اصالح او بسکرفت؛ ولى اگر خود را رسواى مردم احساس یپذ

 
 مختصر باشد

 !بگونى؛ خالصه ک سى را موعظه مىکاذا وعظت فاوجز؛ هرگاه : میخوان ث مىی در حد



ردن کبراى حفظ . ماند ش از بحثهاى طوالنى است و در ذهن بهتر مىیوتاه بکلمات ک گاهى آثار جمالت و 
 .تر است و نوشتن هم راحت

 
 دیوعده و وع

ه انسان براى انجام هر کاز آنجا . اى خداستیهاى اول ان وعدهیر، بکهاى امر به معروف و نهى از من ى از راهک
. ها باشد زهین انگیى از بهتریکتواند  ها مى ن وعدهیزه دارد، ایاز به انگیرى نکار منکر  هكا تریار معروف و ک
خداوند شما را بنحو خوبى ! دینکد و استغفار یشما از راه انحراف خود دست بردار: گفتند ا به مردم مىیانب
 )471.(ندک اب مىیامک

 .نمک ن ضمانت مىیقطیاى على بن من بهشت و شفاعت را بر: فرمود ه السالم مىیاظم علک امام 

ه به بهانه سر زدن به درختش مزاحم صاحب باغ و زن و بچه او کسى که و اله به یرم صلى اهللا علک رسول ا
ولى او . نمک  درخت خود را به او بفروشى، من براى تو بهشت را ضمانت مىیکن یاگر ا: شد، فرمود مى
 .رفتینپذ

اگر : رده بود، فرمودکتى داشت و اموالى جمع یه موقعیه در دستگاه بنى امکسى که السالم به ی امام صادق عل
 .نمک نى، من براى تو بهشت را ضمانت مىکتوبه و استغفار 

نند، هم در ک روى مىیه از طاغوتها پکسانى ک: دیفرما قرآن مى. ر نقش مهمى دارندک منكز در تریدها نی وع
 )472.(ند و هم در آخرتشو ا به قهر و لعنت خداوند گرفتار مىیدن

ار مؤثر یاتش بسکن آن بزرگواران باشد، در حریا نفریاى خدا یه، انسان مشمول دعاى اولکوتاه سخن آنک 
 .است

فه الهى خود ید و به وظیاگر شما در راه خدا باش: دیفرما  نهج البالغه مى24ه السالم در خطبه ی حضرت على عل
 )473.(امت ضامن رستگارى شما هستمید، من در قیابى نرسیامکا هم به ید در دنینکعمل 

 
 هاى آموزشى وهیش - ح

البته، . شترى خواهد داشتیق بید، توفیند، اگر رمز و راز امر و نهى خود را بگوک ه امر و نهى مىکسى ک 
ش است؛ گاهى فهم یده است؛ گاهى امر و نهى به خاطر آزمایچیل و اسرار اوامر و نواهى خداوند پیگاهى دال

 )474.(ل استی دلیکم فرمان بودن، خود یاز به گذشت زمان دارد؛ گاهى هم تسلیل نیدل

جه یم، زودتر به نتینکان یه اگر ما آنها را براى مردم بکلى است یار از اوامر و نواهى بر اساس منطق و دلی اما بس
 :هاز جمل. ارى از دالئل اشاراتى شده استیات به بسیات و روایم؛ لذا در آیرس مى

 )475.(له آرامش دلهاستیگانه وسیاد او ی. اد خدا بودن استیل فرمان نماز، ی دل

 )476.(ر از خداوند استکگر نماز، تشیل دی دل

 )477.(دارد ر باز مىکه نماز شما را از فحشا و منکل سوم نماز آن است ی دل



 )478.(دا شدن تقواستی اثر روزه گرفتن، پ

ن یرند، زمیام خود جلو ستمگران را نگیه اگر گروهى با قکن است یساد در زمرى از فیات جهاد، جلوگک از بر
 )479.(شود ده مىیشکبه فساد 

ستگان و کدگى به ورشیردن اسرا، رسکنى، آزاد یغات دیت از تبلیى، حمایزدا ات، محرومک فلسفه خمس و ز
 .گران و امثال آن استیات و در راه ماندگان، جذب دلهاى دکمأموران ز

) 480.(ه در قرآن به آن اشاره شده استکادى است یل حج، حضور در صحنه و برخوردارى از منافع زی دل
 .ار استکله انجام گرفتن آن ین وسیى با رازها و رمزها بهتریآشنا! آرى

 
 آگاهى دادن

گار یه مثالً با خطرات سکن یه از آثار و خطرات خالف خود آگاهى الزم را ندارند و همکسانى کارند یبس
ان کودکا یها و یا ناهنجاریش بعضى امراض و یدایل پیاگر مردم دل. نندک آشنا شدند، آن را رها مى

. شوند ها نمىیالخلقه را بدانند و از ابتدا مراقبتهاى الزم را داشته باشند، گرفتار آفات، حوادث و ناگوار ناقص
ن است کند، ممیتورات را مراعات ننما سرى دسیکزش جنسى یبراى مثال، اگر عروس و داماد در هنگام آم

ن دستورات در یه اکنیجالب ا. ن را زجر دهدیه تا آخر عمر، فرزند و والدکدا شود یدر فرزند آنها نقصى پ
ى، اطالعات یالسهاکى در کل زندکیاش تمام عروسها و دامادها قبل از تشکاى . ات اسالمى آمده استیروا

 .گرفتند الزم را فرا مى

 .ندک ن جنس را خراب مىیسازد؛ ولى آشپز ناآگاه بهتر ن مربا مىینا از پوست پرتغال بهتر آشپز دایک

نها را به دره سقوط ین ماشیند؛ ولى راننده ناآشنا مدرنترک اى سفرها مى ن سادهی با ماشیکانک راننده میک
 .دهد مى

امبر را یت پیى سخنان ما اهل بیابیاگر مردم ز. مسأله مهم مردم، آگاهى است: ه السالم فرمودیامام رضا عل
 )481.(شوند بدانند، به طور قطع طرفدارمان مى

 )482.(ه جاهالن را آموزش دهندکخداوند از علما تعهد گرفته است : میخوان ث مىیلذا در حد

جا سر در کها و جانها از  هیراستى، اگر آموزش شنا و رانندگى و حرفه و فن نبود، خطرها و اتالف سرما
 رد؟آو مى

  خاطره

ن یا: حضرت فرمود. ردکنار حضرت عبور کشخصى از . ردک ه و اله با زنى گفتگو مىیرم صلى اهللا علکامبر ایپ
 .گرى تو را به گناه واداردیر دکنم تا مبادا فکه من تو را آگاه کبهتر آن. همسر من است

 .رى از سوءظن استیگن راه براى جلویتر ن و سادهیبهتر) ص(رم کامبر ایسازى پ وه آگاهین شیا

  خاطره

 با و مجلّل است؟ین همه زیچرا اتاق امام ا: ردکر کش خود فیوارد شد و پ) ع(مهمانى به خانه امام باقر 



 .دیائیز نزد ما بیفردا ن: هنگام خروج از منزل فرمود. ر او شدکمتوجه ف) ع(امام 

ه همسرم یروز من از سرمایاتاق د: ه او فرمودگرى برد و بیمهمان را به اتاق ساده د) ع(فرداى آن روز، امام 
ه سادگى از همه کن است یبا باشد؛ اما اتاق من، همیه اتاقش زک و آزاد است و دوست دارد کاو مال. است

 .داستیجاى آن پ

ل سوءظن، تهمت، یراتى از قبکرى از منیى از راههاى جلوگیکسازى افراد ناآگاه،  ت امام براى آگاهکن حریا
 .ى استیگرا تجملبت و یغ

 !میآموزش را ساده ننگر

 .دمیلش را پرسیدل. ه تمام بدنش سوخته بودکدم یمارستان سوانح، شخصى را دیدر ب

چراغ . ختیدر حال روشنى به چراغ نفت ر. ه نفت چراغ رو به اتمام استکن خانم متوجه شد یا: گفتند
ون یزیو و تلویه اگر رادکدر حالى . ش آوردیدثه را پن حایه از مواد نفتى بود، اکور شد و لباسهاى خانم  شعله

 .داد ن حوادثى رخ نمىید، چنیزیه در حال روشن بودن چراغ به آن نفت نرکبه او آموزش داده بود 

 و گل و آشغال كم، چند بار پول حمل و نقل خاینک ه مصرف مىکلو سبزى کی یکما براى . میراه دور نرو
ل به شهر و مونیامک بار یکرا یم؛ زیده مى بار . ردیگ آورد و پول مى بار مى دان ترهی، سبزى را همراه با گ
لو سبزى کیبار سوم ما دو . دهند نند و پول مىک دان به محله خود حمل مىیفروشها آن را از م گر سبزىید

ن یبار چهارم ماش. میزیر  آن را در سطل زباله مىكلو آشغال و خاکی یکردن، ک كم و پس از پایخر مى
د ینکتوجه . ندک  را با آشغال سبزى به خارج از شهر حمل مىكنى همان گل و خایشهردارى با مخارج سنگ

 آموزش، یکولى با . میده  مىكلو سبزى، ما چهار پول حمل و نقل آشغال و گل و خاکی یکه در ک
ه مصرفى ک را لون گذاشت و آنچهیرد و در ناک كش و در روستا پایتوان سبزى را در همان محل رو مى

ردن ک كار اطراف شهرها مشغول پاک ادى از افراد بىیل، عده زکن شیبه ا. ردکز فروش حمل کاست به مرا
ه آب کنم ک ر مىکف. ن خود خدمتى به هموطنان استیا. آورند شوند و درآمدى به دست مى سبزى مى

مترى که آموزش دارد تا هم بودجه از بیز نیخوردن و راه رفتن و ناخن گرفتن و تمام مسائل ساده و جزئى ن
 .گرى داشته باشدیمصرف شود و هم منافع د

ه به مردم کن است یهدف همه آنها ا. شود ل مىکیسازى تش نهیورى و به نارهاى بهرهیامروز در دانشگاهها سم
آگاه ن گام، یر، مهمترکدر نهى از من. ادى بردیهاى ز م، بهرهکانات کتوان از ام ه مىکآگاهى داده شود 

  .ردن مردم از خطرات مفاسد استک
 

 آسان سازى

ى از یک. ل استکشان مشیا انجام فالن معروف برای گناه و كه ترکنند ک ال مىیار خک گاهى افراد گناه
: میم و به مردم بگوئینکر و شدنى قلمداد یانپذکار را امکه ما کر آن است کراههاى امر به معروف و نهى از من

 .ار آسانى استک انجام دادن معروف،



 :م؛ براى مثالیاوریى بیها م نمونهیتوان  حتى مى

 .سدیتواند بخواند و بنو  مگر فالنى در بزرگسالى به سراغ آموزش نرفت؟ او االن مى- 1 

 . مگر فالنى از تو ناتوانتر نبود؟ اما به حج رفت و برگشت- 2 

 .درکاد نی اعتكى، باالخره ترکایا تریگارى ی مگر فالن س- 3 

 د؟یر ندیا پسرش را زود به ازدواج درآورد، خیه دختر ک مگر فالنى - 4 

 .د، زندگى خوشى نداردیل گمنام برگزیه هسمر خود را از فامک مگر فالنى - 5 

 د؟یرد، ضرر دکه ازدواج آسان ک مگر فالنى - 6 

شند، مثالً کرات دست بکآن منتوانند از  ه نمىکنند ک ال مىیراتى هستند و خک به هر حال، افرادى گرفتار من
 .میده ن گونه اصالح صورت خود را انجام مىیه اکما مدتهاست : ندیگو مى

 .میا ق بودهی عمر با فالنى رفیک: ای       

 .میا م؛ هم قسم شدهیا ردهکعت یم؛ بیت دارکار شرکما با فالن گناه: ای       

 ار زشت است؟کن یه  اکم یس بگوکحاال بر ع. تن و چنان اسیه قصدم چنکام  به همه گفته: ای       

ز براى او آسان یه انسان اگر اراده داشته باشد، همه چکخورد  ى به چشم مىیها ات، نمونهی در قرآن و روا
 آمده بودند،  ه براى مبارزه با موسىکساحرانى .  بود اخ طاغوت حامى موسىکهمسر فرعون در . شود مى
ق یرات و انجام معروفها از طرک منكها، آسان سازى تر ان الگوها و نمونهیب. شدند  باره از طرفداران موسىیک

 .هاست وهیى از شیکشود،  ه ساخته مىکى یلمهایخ و فینقل تار

 
 الگوسازى - ط

هاى  ر چهرهیش دادن مردم به خطّ حق، تحقیق آنان، گرایل از آنها، تشویهاى موفق، تجل  معرفى چهره
ه کن یهم. ر نقش مؤثرى داردکردن مردم به معروف و نهى از منکبر آنها، در وادار ن ین نفریمنحرف و همچن

ت اعالم یت خود را از امامت، عصمت و مظلومیدهند، حما سر مى» نیا حسی«اد یهر سال مردم در عاشورا فر
ده است، اى خدا شین همه سفارش درباره برائت و تنفّر و لعنت به دشمنان خدا و اولیه اکن یهم. نندک مى

ه کرند یا از همسر فرعون درس بگیهمه مردم دن: دیفرما قرآن مى. دارد ش به آن خط باز مىیمردم را از گرا
 )483.(چگونه او جذب مال و مقام و قدرت فرعون نشد

ه در کهمان گونه . رده استکل از همسر فرعون، او را براى همه مردم به عنوان الگو معرفى ی خداوند با تجل
ن دو بزرگوار اسوه و یرا ایرند؛ زیدرس بگ) ص(و محمد ) ع(م ید از ابراهید مردم بایفرما گرى مىیجاى د

 )484.(الگو هستند

 :دینکبه چند مثال توجه . ن وجود داردکاز به معرفى افراد الگو و نمونه و خط شیارها نکارى از ی در بس

 .شود گران باز مىیگفتن براى دست، راه اذان کوت را شک نفر اذان گفت و سیکه کن ی هم- 1 

 .شود نه براى عالقمندان به نماز باز مىیستاد، زمی نفر بلند شد و به نماز ایکه کن یما همی در هواپ- 2 



 .ر معتادان الگو شودیتواند براى سا رد، مىکاد را رها ی نفر معتاد، اعتیکه کن ی هم- 3 

 .گذارد ان خود اثر مىیکزدا دانشجو شود، در نی نفر طلبه و یکه کن ی هم- 4 

 
 استفاده از طنز

 ست؟کیبانى مسجد : دیاز آنان پرس. ه به مسجدسازى مشغولندکد یارگرانى را دک روزى بهلول، 

 .دیهارون الرش:  گفتند

 !بانى مسجد، بهلول: ندکى کاکن جمله را حیه روى سنگى اک بهلول به سنگتراش دستور داد 

بهلول شبانه از نردبانى باال رفت و آن سنگ را بر سردر . ل دادیبهلول تحود و به ی سنگتراش سنگ را تراش
رد کهارون، بهلول را احضار . دند، به هارون خبر دادندیارگران تابلو را دکروز بعد، وقتى . ردکمسجد نصب 

ن مسجد معرفى یاى و خودت را بانى ا ردهکن سنگ را نصب ید، بانى مسجد من هستم شما چرا ایو پرس
 !اى؟ ردهک

 .ستکیداند بانى  ه مىکخدا . سازى، بگذار نام من باشد تو اگر براى خدا مسجد مى:  بهلول گفت

 .تو اخالص ندارى: ه کن طنز به هارون فهماند ی او با ا

چون هارون در مجلس حضور نداشت، بهلول جاى هارون . گرى بهلول وارد مجلس هارون شدی روز د
من چند : ه هارون وارد مجلس شد، به او گفتکن یهم.  زدندکتکردند کا بلند خادمان او را از آنج. نشست

 .اى امبر نشستهیت پیه عمرى در جاى اهل بکواى به حال تو .  خوردمکتکقه جاى تو نشستم، یدق

 .ومت تو غصبى استکراه تو باطل و ح: ن طنز، به هارون گفتی و با ا

 
 ان ثواب و عقابیب

ان یرد، بکاد یرات را در مردم زک منكزه انجام معروفها و تریله آن انگیتوان به وس ه مىکى یها ى از راهیک 
ن باره به چشم یات صدها جمله در ایدر قرآن و روا. ر استکفرهاى منکیارهاى معروف و کپاداشهاى 

 .اند ى به نام ثواب و عقاب نوشتهیتابهاکعلماى ما . خورد مى

ى با الطاف ین آشنایخ عزت و ذلت اقوام و همچنیت امتها، تارک و هالفر گناهان، نحوه سقوطکیى به ی آشنا
وسف رمز عزت خودش یحضرت . ار سازنده استیدارند، بس ه خود را از گناه دور مىکسانى کالهى نسبت به 

نْ : ردکان ی جمله بیکرا به برادران در  م ه نَّ اللَّه ال یتَّقِ و یانَّ ا رْ فَ رَ الْیضیصبِ ج حسنع اَ اى برادران) 485(ن؛یم !
 .ندک ع نمىیند، خداوند پاداش او را ضاکشه یس تقوا پکه هرکد یبدان

 .ر استکهاى انجام معروف و دورى از من وهیى از شیکرات کفر منکیان ثواب معروفها و ی به هر حال، ب

 
 جیتدر -ي



د گام به یز بایراه اصالح و امر به معروف ن) 486(شاند،ک طان انسان را گام به گام به فساد مىیه شکگونه   همان
 :شرابخوارى در چند مرحله منع شد. مینک وه را مشاهده مىین شیم شراب، ایدر مورد تحر. گام باشد

ن مطلب اشاره یو ا. نندهکع مست یشود و هم ما و ساخته مىیکاز انگور، هم رزق ن:  قرآن فرمود-  مرحله اول 
 )487.(ستیو نیکده نننکع مست یه ماکن است یبه ا

با . شتر استیخورد، ولى ضرر آنها ب گرچه در قمار و شراب منافعى به چشم مى:  قرآن فرمود- مرحله دوم 
 )488.(ندک ر بودن شراب را اعالم مىکان، منین بیا

 )489.(دیهنگام نماز، مست نباش:  قرآن فرمود-  مرحله سوم 

اد؛ هنگام یا زیم باشد کد؛ یا نشوید یم است؛ خواه مست بشولّى حراکشراب ب:  قرآن فرمود- مرحله چهارم 
 )490.(ر نمازیا غینماز باشد 

 مسأله معقول یکز یى نیایست و در توسعه جغرافین نیخ معیاى، داراى زمانبندى و با تار وه مرحلهین شی ا
هشدار ) 492(بستگانخواند، بعد به  فرا مى) 491(ابتدا به خودسازى) ص(رم کامبر ایه پکگونه  همان. است
ن را مخاطب قرار یره زمکان، همه مردم یو در پا) 493(هکه و اطراف مکدهد، سپس به اهل م مى
 )494.(دهد مى

 :ربا در چند مرحله رد شد. خورد ن مراحل به چشم مىیز ای در مورد ربا ن

ش ینزد خدا افزاشود،  ق ربا اضافه مىیه به مال شما از طرکسودى : دیفرما  قرآن مى- مرحله اول 
 )495.(ستین

 )496.(شمارد ان مىیهودی قرآن، رباخوارى را از عادات زشت -  مرحله دوم 

 )497.(ندک اد نهى مىی قرآن، انسان را از رباى مضاعف و ز-  مرحله سوم 

 )498.(داند  قرآن، ربا گرفتن را به منزله اعالم جنگ با خدا مى-  مرحله چهارم 

ن بود یفّار اکى از اعتراضات یک. رود تى به شمار مىیى از اصول تربیک به گام، ت گامکج و حری مسأله تدر
 .باره بر رسول اهللا نازل نشدیکچرا قرآن به : گفتند ه مىک

 )499.(جى براى آرامش روح مؤثر استینزول تدر: دیفرما  قرآن مى

 
 رارکت -ك

 اصل ضرورى یکرار کت، تیه در تربکاست ن یى از آنها ایک. م تفاوتهاى فراوانى استیت و تعلیان تربی م
 .ستیردن الزم نکرار کد، تیه شاگرد مسأله را فهمکن یم و آموزش همیاست؛ ولى در تعل

رار شود، ما در هر شبانه روز چند بار کد تیتى هم هست لذا بایه تربکست، بلی چون برنامه اسالم تنها آموزشى ن
او به خدا : دیفرما قرآن نسبت به بعضى مى. اد خدا جداستیب مان به خدا از حسایحساب ا. میخوان نماز مى

 )500.(مان نداردیا

 )501.(اند ردهکخدا را فراموش : دیفرما گر مىی ولى درباره بعضى د



ز یدرباره معاد ن. مینکوفا کمان خود را شیر او اکد با ذیلذا با. مینک م، اما او را فراموش مىیمان داری ما به خدا ا
مان دارند، اما او را فراموش یگر ایولى بعضى د) 502(مان ندارند؛یامت ایعنى بعضى به قیهست؛ ن معنا یا

 )503.(نندک مى

: دیفرما لذا قرآن مى. ستیافى نکز براى او یر گاه به گاه نکه تذکار است ک به هر حال انسان بقدرى فراموش
 )504!(دینکاد یاد یخدا را ز

ه هر شبانه روز پنج مرتبه در بلندى قرار کر اسالم سفارش شده است ه دک فراموشى انسان بقدرى است 
د یاد باین فریحى على الصلوة؛ البته هر روز جمالت مشابه ا: دیاد بزنین صدا فریباترین و زید و با رساتریریبگ

 )505.(رار شودکهفتاد بار در فضا ت

در ) 506.(ستین سوره نباشد، نمازى نیه اگر اک ضرورت است؛ تا آنجا یکرار سوره حمد در هر نماز ک ت
به گفته بعضى، خود سوره حمد . رار شده استکم تی، صراط، رحمن، رحكایلمات اکخود سوره حمد، 

س، داستان موسى و فرعون، داستان یبر ابلکدر قرآن، داستان سجده فرشتگان بر آدم و ت. دوبار نازل شده است
د و یفخر رازى براى آثار و فوا. رار شده استکگر بارها تیى دارى از داستانهاینوح و قوم لجوج او، و بس

 .ته آورده استکر خود ده نیرار در قرآن، در تفسکاسرار ت

 .رار شده استکش از سى مرتبه تیه بی آیک» الرحمن« در سوره 

ه اها بار جمله ال  نماز دهیکشما در . ر الزم استک تذیک به هر حال، براى هر لحظه غفلت و فراموشى  بر کلَّ
 .دینک رار مىکام تیوع و سجود و قکالى ر را در البه

حیه شریآ. رار شودکد همچون غذاى جسم تیه باکاد خدا غذاى روح است ی   منِ الرَّ رح م، یفه بِسمِ اللَّه اْلَّ
 ه اگر سر سفره چند نوع غذاکرده است کاسالم به ما سفارش . رار شده استکصدوچهارده بار در قرآن تیک

تى اسالم براى تمام ساعات روز دعاى یتب تربکدر م. دیی بار بِسمِ اللَّه بگویکبود، براى مصرف هر نوع، 
تواند  رد، براى ساعت سوم مىکسى در ساعت اول و دوم فرصت نکه اگر کمخصوصى وارد شده است 

ر مسافرى در هر  پرواز دارند و هیکه براى هر ساعت، کى یها دعاى خاصى بخواند؛ درست مثل فرودگاه
 .ندکتواند پرواز  رد، مىیم بگیه تصمکساعتى 

د به هر انسانى یدارند؛ لذا با ار خود دست بر نمىکر از ک تذیکاند، با  ه گرفتار گناه شدهکسانى کارى از ی بس
د، آن قدر به یسالت دارک وقتى کشما در مراجعه به پزش. ر دادکر داد و حتى به بعضى چند بار تذکتذ
د یردم و مفک مراجعه ک پزشیکچون به : دیگو ضى نمىیچ مریه. دیشو د تا سالم مىینک ا مراجعه مىهکپزش

 .خورم ى نمىیروم و دارو ى نمىکچ پزشیگر به سراغ هینبود، د

 
 مماشات

 .ن ستاره پروردگار من استیا: د، فرمودیه ستاره پرستان را دکن یم همی حضرت ابراه

 .نندگان را دوست ندارمکمن غروب : ترد، گفکه ستاره غروب کن ی هم



 .ن پروردگار من استیا: دن ماه گفتی با د

 ».شوم ند، به طور قطع از گمراهان مىکت نیاگر پروردگار واقعى مرا هدا«: د شد، گفتی وقتى ماه ناپد

ه کد یخورش. ن پروردگار من استیپس ا. ن از ستاره و ماه بزرگتر استیا: د و گفتید را دی بار سوم خورش
 .زارمید، بیپندار  خدا مىیکه شما شرکمن از هر چه : رد، رو به مردم گفتکغروب 

من : د پرستان گفتیان گفتگو با ستاره، ماه و خورشیرا در پایم خداپرست بود؛ زیست حضرت ابراهیى نک ش
 .زارمی شما بكاز شر

 .زارمی خودم بكمن از شر:  و نفرمود

ى«: د گفتیاره و خورشه چند بار به ماه و ستکل آنی دل ب ه او کن پروردگار من است به خاطر آن بود یا»  هذا ر
از راه مدارا و مماشات وارد شد و گام به گام به انتقادات خود ) كشر(رات کن منیبراى نهى از بزرگتر

 .ردکاضافه 

ى«؛ »من غروب شدنى را دوست ندارم«: بار اول فرمود: عنىی  نِّ ا ل اْال ف ب ح  .»نَی ال اُ

نْ لَم «ند؛ کماه پرستى انحراف است و خدا مرا گرفتار آن ن«:  بار دوم فرمود بِّىیَلئنى رد ه ... « 

ى«. دیدان  خدا مىیکه شما شرکزارم از هر چه یمن ب« :  بار سوم فرمود رِى انِّ رِ  ب ا تُشْ م م ونکء« 

ر است، ییه در معرض محو و تغکوجودى «: ت مماشاتى خود به مردم فهماندکن حریم با ای حضرت ابراه
 .د بزرگی و خواه خورشکوچکتواند خدا باشد؛ خواه ستاره به اصطالح  نمى

 .دینکد و لجاجت نید راه انحرافى است، با سرعت و شهامت برگردیدیه دکن یهم:  او به مردم فهماند

رِ«.  مردم برائت داشتكاز شر.  او از مردم برائت نداشت ا تُشْ م ونکم« 

 
 ویکمت، موعظه و جدال نکح

و مردم را یکا جدال نیحت و یا موعظه و نصیمت و منطق کق حیاز طر«: دیفرما ز مىیامبر عزیم به پیرک قرآن 
 )507!(نکبه راه خدا دعوت 

گروهى را با استدالل، گروهى را با . رى، روحى و علمى مردم متفاوت استکت فیه ظرفکداست ی ناگفته پ
 .ردکد دعوت یهى را با مجادله باموعظه و گرو

مى در عقل و فطرت همه انسانها کشنهادها بناى محیها و پ ه گفتهکرود  ار مىکمت در مواردى به کلمه حک 
م، انجام یتیشى به خاطر فقر، زنا، قتل، تصرف در مال کداشته باشد؛ براى مثال، در سوره اسراء انسان از فرزند 

: دیفرما قرآن سپس مى. م فروشى نهى شده استکبرانه و کدارد، راه رفتن مته نسبت به آن علم نکى یارهاک
مت به معناى سخن کن، حیبنابرا.  و گفتگو نداردکرا احدى در بدى آن شیمت است؛ زکها حین نهیا«

ست و در واقع یم نکرا انتقاد شما محید؛ زینکى نینما و ماهواره بدگویبراى مثال، از س. م و قطعى استکمح
ه دوست و دشمن آن را کد ینکلم بد انتقاد یولى از ف. شرفتهاى علمى استیرى و مقابله در برابر پیگ جهت

 .داند م مىکسخنى مح



   خاطره

ن را به یپدرم امام حس: ند، فرمودکه را رسوا یه خواست دستگاه بنى امکن یه السالم در شام همی امام سجاد عل
 .د شدیردند تا شهک چاقو سوراخ سوراخ ك قفس، او را با نواى در ردند؛ همچون پرندهکد ینحو سبر شه

قى یه شناخت عمکدر چشم مردم شام » .ردندکد یپدرم را شه«: فرمود ه السالم مىینجا اگر امام سجاد علی ا
ى از آنها یکشوند و  شته مىکدر جنگ، افرادى «: گفتند را مىیلى مهم نبود؛ زیت نداشتند، خینسبت به اهل ب

 ».ن بوده استیامام حس

د؟ چرا مثل پرنده بدنش را سوراخ یشتکن گونه ید؛ اما چرا ایشتن دارکبر فرض قصد : فرمود) ع( امام سجاد 
هاى او حمله  مهید؟ چرا به خیردکد؟ چرا او را دفن نیشتکنار نهر آب، او را تشنه کد؟ چرا یردکسوراخ 

ه شام را کرقابل خدشه بود یدر نزد افراد غلمات به قدرى کن ید؟ ایردکد ی او را شهكودکد؟ چرا یردک
 .م اموى به راه انداختیه رژیرى و فرهنگى علکودتاى فک یکرد و کطوفانى 

ه کمى کبه سخنان مح. ه قابل خدشه نباشدکرد که کید روى مسائلى تیر باک در امر به معروف و نهى از من
 .شود مت گفته مىکمورد قبول همه است، ح

ان مناسب کو باشد و در زمان و میکان نیه بر اساس محبت و با بکاى است  ظه حسنه، موعظه و اما مراد از موع
 .ح انجام شودیهاى صح وهیبا ش

گران و استدالل و مقابله به مثل در یرفتن نقاط قوت دیز حفظ اخالق مجادله، پذیو نیک مراد از مجادله ن
 )508.(هاست وهیش

 
 دیاصالح عقا

د باشد، بهتر یوه ما اصالح عقایه اگر شکزد یخ الهاى باطل بر مىیخالقى از عقائد و خ بعضى گناهان و مفاسد ا
 :دیبه چند نمونه توجه فرمائ. میرس جه مىیبه نت

نند و از بازوهاى ظلم ک ه مىکی افرادى بر خالف نهى قرآن، براى زندگى خود به طاغوتها و ستمگران ت-  1 
تمام قدرت و قوت از آن «: دیفرما خداوند مى. ستمگران استق یسب قدرت از طرکهدف آنان، . شوند مى

نّ القوة هللا جم عاًیخداست؛ ا. 

ى، تملق و یارى، خودنماکاین همه ریسب قدرت اکه تمام قدرتها از او است، براى ک اگر انسان معتقد باشد 
 .ندک پوشى نمى بیع

ال یآنها خ. دن به عزّت ندارندی جز رسدهند، هدفى ار خالف انجام مىکه صدها و هزاران کگرى ی گروه د
ار و امثال آنها، کل، اشتغال به فالن یه، مقام و وابستگى به شرق و غرب، ازدواج با فالن فامیه سرماکنند ک مى

شوم  وه پناهنده مىکمن به : گفت فار، به پدر مىکد به غرق یه در برابر تهدکن است؛ مثل پسر نوح یعزت آفر
 .تا غرق نشوم



ه قرآن تمام عزتها را از خدا کنند کن افراد باور یاگر ا. ابدی ز نجات نمىیوه نکه روز قهر الهى، کاز آن غافل 
م(دانسته  ج لَّه زَّةَ ل ع نَّ الْ ا ایفَ ن همه یگران، ایمى عزّت افراد تنها به دست او است و نه دکادى و یو ز) 509)(ع

 !خواهى؟ گران مىیا عزت را از دیآ: دیند و بگوک مالمت زنند تا قرآن آنان را خود را به آب و آتش نمى

ارى از گناهان باز خواهد یاب بسکه قدرت و عزت تنها از اوست، ما را از ارتکنیمان ما به ایباور و ا!  آرى
 .داشت

 
 شه مفاسدیاندن رکخش

س و یز) 510(؛»دینکد و تجسس نیسوء ظن نبر«: دیفرما قرآن مى تجسس، را سوء ظن، سرچشمه تجس
 .شود بت مىیسرچشمه غ

ه السالم، یسى علیرى از گناهان جنسى، قرآن از نگاه مسموم نهى فرموده است؛ به گفته حضرت عیشگی براى پ
ا از یو ) 512(وبى منعیکاگر قرآن زنان را از پا) 511.(شود ده شدن به فساد مىیشکنگاه سرچشمه عالقه و 

 .اندن سرچشمه گناه استکند، به خاطر خشک نهى مى) 513(زی آمیکرشمه و تحرکگفتار همراه با ناز و 

بامهاى بدون حصار، اجاره  گر، پشتیدیکهاى مشرف بر  ار، ساختن خانهکا محل ی خلوت با نامحرم در خانه، 
ه کسانى کش از حد یآزاد گذاشتن ب. ه پسر داردکاى  ه دختران بزرگ دارند به خانوادهکسانى کدادن خانه 

ها و کى، راحت گذاشتن ارتباط دختر و پسر در پاریویدیلمهاى ویار قرار دادن فیتند، در اختر هسیپذ بیآس
ه همزمان نباشد، و کاى براى ورود و خروج دختران و پسران مدارس  اتوبوسها، دانشگاهها، نداشتن برنامه

سازى  ه نوعى سالمکت، بلسیا مرد نیر زن یمسأله جداسازى به معناى تحق. د گناه استیامثال آن، از اسباب تول
 .شود شترى مىیر و رشد علمى بکز فکه نداند جدا بودن دختر و پسر در دانشگاه، سبب تمرکست کی. است

اسى ربطى به یهاى اجتماعى، علمى و س ه حضور زن در صحنهکرد ک اسالم و انقالب اسالمى ثابت 
ماالت دوش به دوش مرد گام بر کر تمام ه دکامل کزن موجودى است . ها و مفاسد غربى نداردیبندوبار بى
تى و هنرى حتى از مرد یدارد و نقش او در رشد جامعه و سرنوشت ملت، مثل مرد و در بعضى از مسائل ترب مى

ى از آنان، خواهرِ زراره است یک. اند اتى بودهکه سرچشمه برکخ اسالم زنانى را سراغ دارد یتار. جلوتر است
از زمان امام صادق تا زمان امام مهدى نسل زراره از . ردکعه یدرش زراره را شعه شد، سپس برایه ابتدا شک

 .عه بودیفقهاى ش

   خاطره

رد، چرا شما سالم ک به زنها سالم مى) ص(ه رسول خدا کبا آن: دندیه السالم پرسی از حضرت على عل
 د؟ینک نمى

نگرانم پاسخ بعضى زنها در من . تمولى من جوان هس. سى سال از من بزرگتر بود) ص(رم کرسول ا:  فرمود
 )514.(بگذارد) ردن توقع دارمکه از سالم کش از پاداشى یب(اثر سوئى 



: رده بود، فرمودکداد و در ضمن آموزش، مزاحى  ه به زنى قرآن آموزش مىکه السالم به مردى ی امام باقر عل
 )515.(نکل ین آموزش را تعطیا

ها  شهید به سراغ ریز بایاسى نیدر مسائل س. ستی، مخصوص گناهان جنسى نها شهیه مبارزه با رک ناگفته نماند 
ب الى«: دیفرما قرآن مى. رفت ذْهى ا نَّه طَغَ نَ ا و رْع ش از شباهت آنان یان، بیشباهت مردم به فرمانروا) 516(؛»  ف

د خانواده ینسل نو، باد دولتمردان اصالح شوند و براى اصالح یبراى اصالح دولتها با) 517.(به پدران است
 .اصالح شود

 .گردد اگر فقها و امرا اصالح شوند، جامعه اصالح مى: میخوان ث مىی در حد

 )518.(ندک ر مىییخ و زمان تغیند، تارکر ییاگر سلطان تغ: میخوان گرى مىیث دی در حد

 .ردیگ ران صورت مىی اصالح نظام با اصالح مسؤوالن و مد

 )519.(دینکفر مبارزه کان با رهبر: دیفرما  قرآن مى

   خاطره

ان جنگ جمل یه به فراریکد؛ در حالینک ن حمله مىیان جنگ صفیشما به فرار: دندیپرس) ع( از حضرت على 
 ست؟یلش چیدل. دیارى نداشتک

دا یاى پ شوند و قدرت تازه ه جمع مىین، پس از فرار دور رهبرشان معاویمخالفان فرارى در صف:  فرمود
ان پناهگاهى نداشتند و من آنها را آزاد یى در جنگ جمل، چون رهبرانشان از پا درآمدند، فرارنند؛ ولک مى

 .گذاشتم

زند، در امر به معروف و نهى از کهاى نظامى و اقتصادى متمریاستگذاریه محورها و قدرتها و سکآنجا !  آرى
 .د سراغ آن محورها رفتیر باکمن

 
 نىکسنت ش 

ار کستن آن سنتها که شکد یآ ان و عادت و رسوم در مىی جریکدم به صورت ان مریراتى در مک گاهى من
دان شوند و ید با سعه صدر وارد میل به خداوند باکولى به هر حال، افرادى با صالبت و با تو. ستیس نکهر 

 .نندکنند و طلسم را بشکآن عادات را دگرگون 

 :دیی نمونه توجه فرمایک به 

ه با همسر فرزند کن بود یت ایده جاهلیند؛ ولى عقکتواند با همسر فرزندش ازدواج  پدر نمى«: دیگو  اسالم مى
 ».ردکد ازدواج یز نبایخوانده ن

ن تا سنت که فرزند خوانده توست، ازدواج کد یبا همسر طالق داده شده ز«: دیفرما رم مىکامبر ای قرآن به پ
 )520(».گران باز شودیسته و راه براى دکجاهلى ش



نى، که به جاى سنت شکار بزنند کن ید دست به ایسانى باک. ستیسى نکار هر کت کن نوع حری ا البته،
ر یشود به سا ه مقاومت انسان سبب مىکشود  را گاهى موج مخالفت چنان شروع مىینند؛ زکنى نکخودش

 :مینک اى نقل مى ز نمونهین مسأله نیدر مورد ا. ز نرسدیاهداف بلند خود ن

ومت را به دست کح) ع(ه حضرت على کن یهم. خواندند مازهاى مستحبى را با جماعت مى در زمان خلفا، ن
ه کناگهان چنان موج مخالفت شروع شد . دیه تنها نمازهاى واجب را به جماعت بخوانکگرفت، دستور داد 
 ».دید، انجام دهیخواه ارى مىکهر «: حضرت فرمودند

مه مخالفت، همه استعدادهاى مردم و اهداف بلند امام را  چون مقاومت امام درباره نماز مستحبى و آن ه
 .ردکداد، لذا امام آنان را به حال خود رها  ر قرار مىیتحت تأث

 
 گرانیاحترام به ارزشهاى د

م یرفتیا گروهى را پذیاگر نقاط مثبت فرد . گران استیى از راه هاى جذب، احترام به اصول و ارزشهاى دیک 
 .م بودیم، موفق خواهیردکته منفى او نهى و انتقاد کم و سپس از نیردکش و احترام یو ستا

ا یأتى را همراه با هدایفار هکردند، که به حبشه هجرت کفار مکه مسلمانان صدر اسالم به خاطر فشار کن ی هم
م د خودیمن با«: نجاشى، پادشاه حبشه گفت. ندکشور اخراج کبراى پادشاه حبشه فرستادند تا مسلمانان را از 

 ».فار را بشنومکحرفهاى مسلمانان 

 »ست؟یحرف شما چ«: دیار پرسی پس، از سخنگوى مسلمانان، جعفر ط

مسلمانان به حضرت «: حى بود، گفتندیه مسک شاه یکفار براى تحرک. ردکشان اهداف اسالم را مطرح ی ا
 ».نندک سى بى توجهى مىیع

د یه دکحى ینجاشى مس. ردک آمده بود، تالوت سىیباى حضرت عیماى زیه در آن سکم را ی جعفر سوره مر
 شوق در چشمش حلقه زد و مسلمانان را در پناه کن همه احترام گذاشته است، اشیاسالم به مقدسات آنان ا

ار یغاتى جعفرطیقه و بالغت و روان شناسى تبلیحسن سل. ه بازگشتندکوسانه به میفار هم مأک. ردکخود حفظ 
بزرگان هر قوم را احترام «: در سفارشهاى اسالمى آمده است. حبشه شدتب اسالم در کش میدایسبب پ

 )521(»!دینک

ان را محترم یر ادیز عبادت ساکگذارد و مرا امل مىکاى گذشته را احترام یل و انبیم تورات و انجیرک قرآن 
 )522.(شمارد؛ حتى براى حفظ آن، دفاع را الزم دانسته است مى

 
 مینکر تنگ کر مننه را بیبا انجام معروف زم

 :مینک ر مىک بدون مقدمه، چند نمونه ذ



: به آنها گفت) ع(با روى حضرت لوط آمدند، لوط ی گروهى فاسد براى انجام خالف به سراغ مهمانان ز- 1 
رون ید، بیه نسبت به مهمانان من دارکرى کر منکمن حاضرم دخترانم را به عقد شما در آورم تا شما از ف«
 .اران همچنان نسبت به انجام گناه خود اصرار داشتندک آن خالفولى) 523(».دییآ

عنى با ارائه طرح ازدواج دخترانش یرد؛ یگ ر را مىکق ارائه معروف جلو منین ماجرا، حضرت لوط از طری در ا
 .رود به جنگ با لواط مى

بهره بردارى از ند، ابتدا اجازه کى منع یخواهد حضرت آدم را از خوردن غذا ه خداوند مىکن ی هم-  2 
ن نوع غذا ین؛ ولى دنبال اکاز هر رقم غذا در بهشت استفاده «: دیفرما دهد و مى گر را به او مىیغذاهاى د

 )524(»!نرو

 .دا نشودیر پکاى براى من نهید تا زمینکراه معروف را باز !  آرى

س جز افراد شقى کچ یرد، هکفه دوم ازدواج موقت را حرام نمى یاگر خل«: فرمود) ع( حضرت على -  3 
 )525(».ب زنا نمى شدکمرت

ند؛ ولى در عوض، کزش جنسى با همسران خود در روز ماه رمضان منع مى ی خداوند، مردم را از آم- 4 
ق یعنى اول انسان را از طری. ندک صادر مى) ه روز فرا رسدکقبل از آن(ن ماه یزش را در شب این آمیجواز ا

 )526.(ندک زش در روز خاص نهى مىی آمند و بعد، ازک ن مىیحالل تأم

عنى چنان یرود؛  ار مىکر به کلمه امر به معروف قبل از نهى از منکه همواره کل است ین دلید به همی شا
 .ر نباشدکه راهى براى منکد ینکجامعه را با معروف پر 

ه همبازى دارد کند کى بزنند تا فرزندشان احساس کودکن خود را به یه والدک در اسالم سفارش شده است 
 )527.(ن شودیزه در او تأمین غریو ا

ه ازدواج کسى ک«: فرمود) ع(امام صادق . شود م مىکم، نصف گناهان ینک اگر ازدواج را در جامعه آسان 
 )528(».رده استکن خود را حفظ یند، نصف دک

 )529.(»ستر، انجام معروفى همچون نماز اکرى از فحشا و منیراه جلوگ«: دیفرما  قرآن مى

 .شد استه مىکز فساد کت الزم را داشتند، از رونق مرای   اگر مساجد ما جامع

 .ردند، فرزندان آنان دچار دوستان نااهل نمى شدندک ن به مقدار الزم به فرزندان خود محبت مىی   اگر والد

 )530.(گرفت ه آنها صورت نمىیتى علکردند، حرک ا حق محرومان را ادا مىی   اگر اغن

 .ردیگ رات را مىکها و من ارى از مفاسد، امراض، عقدهیه جلو بسکى است یح و ورزش از معروف های تفر

نى به یه بدبکرات را کن منیتواند جلو بزرگتر ه مىکى است یتى از معروف هاک زهد و عدالت مسؤوالن ممل
 .ردیومت اسالمى است، بگکح

عى و بازگذاشتن یازهاى طبین نیام فراغت، تأمیردن اکر ر، پکن راه مبارزه با منیه بهترکوتاه سخن آنک 
 .راههاى حالل است

 .ه از حاللها استفاده شودکز شود، دوست دارد یه دوست دارد از محرمات پرهک خداوند همان طور 



 )531.(دى شده استیرده اند، انتقادات شدکه حاللها را بر خود حرام کسانى ک در قرآن، از 

ت بعضى از همسران، حاللهاى خدا را بر یچرا به خاطر رضا«: دیفرما امبرش مىیاوند به پم، خدی در سوره تحر
 )532(».اى ردهکخود حرام 

جاد یعت، ایدهاى سالم، سرگرمى با طبید و بازدیتابهاى پرجاذبه، دکبا، ید، سرودهاى زیلمهاى مفیه فی ته
 .ندک ر تنگ مىکنه را براى انجام منی دستى زمارهاى علمى، هنرى، فنى وکام فراغت با یردن اکاشتغال، و پر 

 
 هایردن خوبکعلنى 

ر یارهاى خکد براى رضاى خدا یشتر است، ولى گاهى بایر هر چه مخفى تر باشد، پاداش آن بیار خکه کنی با ا
 .ى جداستیا و خودنمایها براى خدا، از ریرد؛ البته حساب تظاهر به خوبکرا علنى 

 .ندک ه جامعه را براى فساد آماده مىکشترى دارد، براى آن است یفر بکی م گناه علنىینیب  اگر مى

 .هاستینه سازین زمیشترى دارد، به خاطر همیر اجر بیه نماز جماعت و تظاهر به خکم ینیب  اگر مى

ه در ماه رمضان به کى است ین به خاطر فضایر ماه رمضان آسانتر است و ای روزه گرفتن در ماه رمضان از غ
 .دیآ  مىوجود

ند، ک ق دشمن را مرعوب مىین طریو از ا. دهد ه ارتش اسالم انجام مىک در قرآن از ما نورهاى دسته جمعى 
 )533.(ر شده استیند، به عمل صالح تعبک با تظاهر قدرت، ارعاب دشمن مى

نند؟ زنان ک ى مىارهاى خود را مخفکمان یدهند، چرا اهل ا ه افراد فاسد، گناه خود را علنى انجام مىکنون ک ا
ابان، پشت ینار خکگذارند؛ اما زنان با حجاب در مساجد بزرگ  ش مىیابانها به نمایحجاب خود را در خ بى
رد تا فضاى ید قرار گیها در معرض دید خوبیبا. ستندیا م و دور از چشم مردم به عبادت مىیوارهاى ضخید

 .جامعه، فضاى معروف شود

 
 افشاگرى

 :میخوان خ مىی در تار

شخص . ر فرمودیحضرت او را امر به خ. ردکت یاکامبر آمد و شینزد پ. دید ه خود آزار مىی شخصى از همسا
 ».نکباز هم صبر «: حضرت فرمود. ردکت یاکباز ش. ه دست از آزار برنداشتیرد؛ اما همساکمدتى صبر 

رم کامبر این مرحله پیدر آخرسرانجام . ه با پند و موعظه دست از آزار برنداشتی مدتها با صبر گذشت همسا
نار راه کچرا «: دیس از تو پرسکر مردم قرار بده و هر ینار مسکه خود را در یروز جمعه اثاث«: به او فرمود) ص(

 ».ردکام مرا خسته  هیهمسا«: بگو» اى؟ نشسته

، دست از دیه آبروى خود را در جامعه در معرض خطر دکه مردم آزار یرد و همساکوه را عملى ین شی او ا
 )534.(ه شخص به خانه برگرددکرد کارش برداشت و تقاضا ک

  هاى منحرف   افشاگرى چهره



ه با خودفروشى به ابرقدرت ها مردم کهاى مرموزى هستند  رات و انحرافات، چهرهکارى از منی سرچشمه بس
 :ن افراد عبارت است ازیار اکابزار . نندک ق را واژگون و براى انجام معروف مانع تراشى مىیرا اغفال، حقا

 :ن تراشىی د- 1 

ه سامرى کهمان گونه ) 535(ن است؛یه قانون خدا اکند یگو سند و مىینو  مطالبى را با دست خود مى
 )536(».ن استیخداى شما ا«: اى ساخت و به مردم گفت گوساله

 :ارهاى خالفکه ی توج- 2 

ارهاى خالف که ی معروف جلوه دهند، دست به توجرات طاغوت ها راکه منکنیهاى مرموز براى ا ن چهرهی ا
ن و القاب برخوردارند؛ ین افراد خود فروخته معموالً از عناویا. نندکله مردم را آرام ین وسیزنند تا به ا آنان مى

امروز هم . ردک ث تراشى مىیه عنوان صحابى داشت، حدکه با پول دادن به سمرة بن جندب یبراى مثال، معاو
م کدهند،  ق مىیخ تطبیاران تارکرا با ستم» اولواالمر«لمه مقدس که در خطبه هاى جمعه کى یآخوندها

 .ستندین

 :فی تضع- 3 

ف یشما حر«: ندیگو دارند و مى ر باز مىکا نهى از منیه طاغوت یام علیهاى خودفروخته، مردم را از ق  چهره
 ».دیشو نمى

 ».دیار خود باشکر است شما مشغول بهت. افتد مال و جان و آبروى شما در خطر مى«: ای 

 ».اد استیار زکقدرت خالف« : ای 

 .دارد ام به حق باز مىیه مردم را از قکلمات کن ی و امثال ا

 :جاد تفرقهی ا- 4 

زنند؛ نداى  ى مىیبار نباشد، ساز جداکه اتحاد مردم خطرى براى استکهاى مرموز گاهى براى آن  چهره
جاد انشعاب و تفرقه، به اربابان خود خوش یدهند و با ا ل مىکیى تشدیدهند؛ حزب جد مخالفت سر مى

 .نندک خدمتى مى

هاى مرموز  ن چهرهید با افشاگرى اینند، اول باکر که بنا دارند امر به معروف و نهى از منکسانى ک به هر حال؛ 
 .دشوند، از سر راه خود بردان رات مىکرى از منیام به معروف و جلوگیه مانع از قکرا 

 
 نجوا در امر به معروف

ه امر به کست جز آن سخنان مخفى یرى نیارى از گفتگوهاى در گوشى، خیدر بس«: م یخوان  در قرآن مى
 )537.(ن مردم باشدیا اصالح بیر و کمعروف و نهى از من

ان ی و آشتى دادن میکارهاى نک به محرومان، سفارش به کمکه کسزاوار است «: شود ه معلوم مىین آی از ا
 ».مردم محرمانه باشد



: م یخوان ث مىیدر حد. شود ارهاى محرمانه، آبروى مردم حفظ مىکن گونه یه در اکامالً هم روشن است ک 
. خته استیه رک شما، پاداش آبروى اوست کمکردى، ک کمکرد و شما به او کرى درخواستى یاگر فق«

 .دینک کمکسزاوار است قبل از سؤال به او 

ز هستى؛ اما یلى عزیعبه تو خکاى «: رد و فرمودکعبه کالسالم نگاهى به  هیم امام صادق علیخوان ثى مىی در حد
 ».زتر استیآبروى مؤمن از تو عز

ردن افراد، کر یردند تا ضمن سک  مىکمکى شب با پوشاندن چهره خود به فقرا یک امامان معصوم ما در تار
 .د به طور سرى باشدیز باین نی اصالح ذات البمسأله امر به معروف و. آبروى آنان محفوظ بماند

درباره رازدارى در منابع . د رازدار باشندیدارند، با ه پرونده افراد را نگه مىکسانى ک مشاوران خانواده و 
 .مینک ه از نقل آن صرف نظر مىکم یات متعددى داریات و روایاسالمى، آ

 
 ت جمعىکحر

رات فردى کو تذ. ردکت دسته جمعى کد حریمفاسد، گاهى بارات و کرى از منیدر دعوت به حق و جلوگ
 .نندکادى آن را امضا یه شود و افراد زیه طومارى تهکشود  گاهى الزم مى. أتى اعزام شودید هیبا. اثرى ندارد

ه به صورت دسته جمعى صورت کر عملى است کها همان امر به معروف و نهى از منییمای بعضى از راهپ
 .ران نبود، هرگز طاغوت ساقط نمى شدیونى مردم ایلیهرات ماگر تظا. ردیگ مى

 ».مردم به حج روند تا شاهد منافع باشند«: دیفرما  قرآن در اسرار حج مى

شتر جلب توجه یبا نگاهى به حج، آنچه از همه ب. ستیگر اسرار نیه در دکلمه منافع، وسعتى هست ک در 
ردنهاى کوچ کها و  تکرنگى، قداست، وحدت، حریکند، مانورهاى دسته جمعى آن است؛ سادگى، ک مى

ه به عرفات و از عرفات به مشعر و از مشعر به منى و از منى که و از مکقات به میدسته جمعى و پى در پى از م
 .ه انسان شاهد منافع آن استکند ک ت جلوه مىکن حریماى حج در ایه سکبه م

 
 نفوذ در دستگاه ظلم

ل و على بن یمان بنى عباس به افرادى مثل محمد بن اسماعکرى از ظلم حای جلوگالسالم در هیاظم علک امام 
نند و از ستم کت یامبر حمایت پیاران اهل بیان از کن دستور نفوذ در دستگاه ظلم را داد تا در حد امیقطی

ر بودند، کان از منیان معروف و ناهیط خفقان حامیه در آن شراکن افراد یحضرت به ا. اهندکنسبت به آنان ب
 )538(».دین هستیشما ستارگان خداوند در زم: فرمود

به او دعا ) ه و عرفاتکم(ه من در موقف حج کن آن است یقطیاز سعادت على بن «: فرمود) ع(اظم ک امام 
 )540(».دیمن بهشت را براى او ضامن شده ام و هرگز آتش به او نخواهد رس«: و فرمود) 539(».نمک مى

مان ین زن با ایرا گرفت؛ ولى ا) قتل موسى(رات کن منیه جلو بزرگترکند ک عون نقل مى قرآن از همسر فر
 .ردک ه مىیر و اعتقاد او آگاه شود و به اصطالح تقکه فرعون از تفکنمى گذاشت 



 - امبر یادى در وصف پیبود، اشعار ز) ص(رم کامبر ایان پین حامیه از بزرگترکامبر یز پی ابوطالب، عموى عز
ه، در قالب بى طرفى از کن مکیفار و مشرکل یان سیاو در م.  سرود-مان قلبى او به حضرت بود یه اه نشانک

 .ردک حضرت طرفدارى مى

ند، واجب ک د مىیه امت اسالمى را تهدکرات و خطراتى کرى از منی قرار دادن عوامل نفوذى براى جلوگ
 شبرد هدف هاى سازنده؛یح براى پت صالیحفظ اقل: عنىیه یتق. ندیگو ه مىیار را تقکن یا. است

 روها؛یرى از هدر دادن نی جلوگ-  

 جاد محبت؛ی نشان دادن نرمش و ا-  

اور یان مناسب، کردن زمان مناسب، مکدا یح از دشمن، شناسائى سرچشمه ها، پی گرفتن اطالعات صح-  
 مناسب؛

 ردن آن؛کل یار و نه تعطکل دادن کر شیی تغ-  

 .ده دادنیر عقییردن راه و نه تغکدا ی پ-  

  محاسبهیک  

را به امامت قبول داشتند؛ ) ع(ه امام سجاد کمى بودند کد شد، عده یربال شهکدر ) ع(ن یه امام حسکنی بعد از ا
ه اگر در آن زمان از هر کم ینکنون محاسبه کا. فقط چهار هزار شاگرد داشت) ع(ه امام صادق کدر صورتى 

رفته بودند، به یرا پذ) ع(ه امامت امام صادق کسانى کد آمار یباشد، با نفر طلبه و شاگرد امام یکصد نفر، 
ن ین امام چهارم و امام ششم به ایه چگونه در فاصله بکنند کل یارشناسان تحلکحاال . چهارصد هزار نفر برسد

 .دیتعداد رس

 وده است؟ه و روشنگرى بموقع بیو، استدالل قوى، تقیکعى، راهى جز رفتار نین رشد شیا براى ای آ

ا براى مبارزه با یدن به اهداف معروف خود و یه مردان خدا براى رسکخورد   در قرآن، مواردى به چشم مى
 :از جمله . ردندک هاى خاصى استفاده مى یکتکها و تا وهیرات، از شکمن

 شهر م بر هجرت گرفتند و ازیه در فشار بودند، تصمکانوس، چند خداپرست یم فاسد دقی در زمان رژ- 1 
ه از خواب کن یهم. به فرمان خداوند، خوابى طوالنى آنان را فرا گرفت. آنها به غارى پناه بردند. خارج شدند
د، با یبه هنگام خر: هکر دادند کت به او تذین مأموریدر ا. ه غذا به شهر فرستادندیى را براى تهیکبرخاستند، 

 )541(».م آگاه نشودیه رژیمبارزه منفى ما عله احدى از سرنوشت و کبه نحوى ! نکزهوشى تمام عمل یت

ت و هدف خود کانه و سرّى انجام دهد تا حریارش را مخفکت و کد انسان حرین، گاهى در راه حق بای بنابرا
 .را به انجام رساند و از گزند مخالفان محفوظ بماند

اخ تو را سرنگون خواهد کشد، ه وقتى بزرگ کد یآ ا مىیاهنان به فرعون خبر دادند بزودى پسرى به دنک -  2 
 ».ردک

 ».دیشکه پسر آورد، نوزادش را بکهر زنى « فرعون دستور داد 



خداوند به مادر موسى : ا آورد، از ترس مأموران فرعون به وحشت افتادیه موسى را بدنکن ی مادر موسى هم
ن نوزاد چه یه سرنوشت اکاى بگذارد تا معلوم شود  ر بدهد، در صندوقچهیش را شیه نوزاد خوکرد کالهام 
 )542(»شود؟ مى

دن به اهداف بزرگ، معروف و مبارزه یعى، ولى در واقع هدفدار براى رسیهاى به ظاهر طب تکن گونه حری ا
 .رات استکبا من

  
  ي اجتماعی  شیوه- ل
 

 وحدت اجتماعى

اند  اى توجه فرموده تهکه درباره امر به معروف است، به نک سوره آل عمران 101ه ید مطهرى در آی عالمه شه
ه هر دو که قرار گرفته یان دو آیه امر به معروف در میه آکن است یته اکآن ن. گران از آن غافل شده اندیه دک

؛ »لمه استکالم در وحدت کق و نفوذ یرمز توف«: دیفرما ا مىیگو. ن استیمربوط به اتحاد و وحدت مسلم
 :نمک به چند نمونه اشاره مى. رى نخواهد داشتیتأثد، امر به معروف شما یعنى اگر شما متفرق باشی

خت و پاش یسو و ریکى از ین سفارش به صرفه جوین با سفارشات مدرسه؛ تعارض بین رفتار والدی تعارض ب
ن دستور ین رفتار پدر با مادر، تعارض بیگر، تعارض بیا دستگاهها و سازمانهاى دولتى از سوى دیافراد 
د یگر، تولیامل از سوى دکسو و سفارش به حجاب و جوراب یک آن در بازار از دن فالن لباس و نبودیپوش

ه یغ علیگر، تبلیى از سوى دین جورابهایدن چنیسو و سفارش به نپوشیک و بدن نما از كهاى ناز جوراب
م مردم را یاگر بخواه... گر و یگارسازى از سوى دیآالت س نین ماشیردن مجهزترک سو و وارد یکگار از یس
 .مین تعارضات را به حداقل برسانید ایم، باینکه حق دعوت ب

. ر و عذاب الهى استکن منیرا تفرقه خود بزرگتری وحدت نسبى خوبى برخودار باشد؛ زیک و جامعه ما از 
 :در قرآن، سه نوع عذاب مطرح شده است

 »مکعذاباً من فوق« عذاب از آسمان و باال؛ -  1       

 .»مکو من تحت ارجل«نى؛ ی عذاب زم-  2       

 .»عاًیم شکلبسیاو « عذاب تفرقه؛ -  3       

م یا مسلمانان با آن همه تفرقه مى توانند شانه از بار تسلیآ. بار جهانى استکرات، استکن منی امروز، بزرگتر
 نند؟کبار خالى کاست

 .خالف باشندى بر مغز مکتوانند پت ا انگشتان دست بدون جمع شدن و به صورت مشت درآمدن، مىی آ

 نند؟کد یتوانند برقى تول ا قطرات باران بدون جمع شدن در پشت سد، مىی آ

 ست؟یم، به خاطر تفرقه نیه ما دارکى یبت هایا همه مصی آ



ن یه اکست یر و قطع رحم و انزوا طلبى، آن نیبت و اهانت و تحقیم سوء ظن و تجسس و غیل تحریا دلی آ
 شود؟ ان افراد مىیى میند و عامل جداک  را قطع مىان افرادیارها عالقه هاى مکل یقب

ردن، به کد ید و بازدیه دادن، سوغاتى بردن، دیردن، هدکسالم : ه اسالم براىکى یا رمز و راز سفارشهای آ
ت در ک به هم نوع، شرکمکردن، انفاق و کب پوشى یردن، وام دادن، عکع جنازه ییض رفتن، تشیادت مریع

ردن، کش و نظافت، دست دادن و معانقه یظ، آرایظم غکد، عفو، اغماض و ی و عنمازهاى جمعه و جماعات
ار، کگران، قبول عذرخواهى از خالفیرفتن دعوت دیردن، پذکلمات، مهمانى کو و انتخاب یکبرخوردهاى ن

م کیگر، براى تحیف و صدها دستور دیات به افراد ضعکدار دوست، دفاع از مظلومان، پرداختن سهمى از زید
 ست؟یشه هاى مودت و محبت نیر

با وحدت افراد . میاز به وحدت و اتحاد داریار شر نکرى از هر یر و جلوگیار خک به هر حال، ما در انجام هر 
. ستادیتوان جلو همه ابر قدرت ها ا لمه مىکبا اتحاد . توان جلو افراد فاسد را در محله گرفت  محله مىیک

ن یرفتن رهبران و قوانیمان به خدا و پذیند، اکگر جمع یدیکسانها را دور تواند همه ان ه مىکسمانى یگانه ری
انسان زمانى مى تواند از . الت شخصى بگذردیارى تماید از بسیگران بایرا انسان براى اتحاد با دیالهى است؛ ز

شته ه قدرت مافوقى به او دستور دهد و چشم به جبران داکالت شخصى خود براى مدت طوالنى بگذرد یتما
ه افراد، دست از خواسته که ارزش آن را دارد کن او از قداستى برخوردارند یخداوند و رهبران و قوان. باشد

رى از ین جلوگیادداشتهاى ابدى خود، ایه با کن تنها خداوند است یبه عالوه، ا. هاى شخصى خود بردارند
اى، در عمق  دى، ملى، قومى و منطقهند، ولى وحدت شعارى، نژاک ا آخرت جبران مىیا یالت را در دنیتما
  .دارد ند، دست از آن بر مىکغات ی سلسله حرارت و تبلیکشه ندارد؛ لذا انسان با ید انسان ریعقا

  
 حیار صحکعرضه 

 به او نشان -م یر مستقی آن هم به طور غ-ح را ید راه صحیرود، با ج مىکه بدون غرض به راه کارى ک خالف
 .داد

   خاطره

ه در آن روز دو کن یامام حسن و امام حس. ح انجام نمى دادیمشغول وضو بود؛ ولى آن را صحر مردى ی پ
اى «: ر، او را به داورى خواندند و گفتندین پیى ایبراى راهنما. دندیرمرد را دی بودند، وضوى غلط پكودک

 ».دام درست تر و بهتر استکه وضوى کم و شما داور باش یریگ دام وضو مىکما هر ! پدر

وضوى من باطل . ح استیوضوى هر دوى شما صح«: د، فرمودیه وضوى هر دو طفل معصوم را دکرمرد ی پ
 ».است

وه ین شیرمرد و بهتریم همراه با حفظ آبروى پیر مستقی آموزش هنرمندانه و غیک، كودکش آن دو ین نمای ا
 .امر به معروف است

 



 ت زمانیتوجه به موقع

د با ین موارد، بایدر ا. گر مؤثر استیر در زمانى بى اثر، ولى در زمان دکمن گاهى امر به معروف و نهى از 
 .ار خود را انجام دادکتوجه به عنصر زمان 

ى، عالقه ها یرا در آستانه جداید؛ زینکهنگام مسافرت، همسر خود را به تقوى سفارش : میخوان ات مىی در روا
 ».شود اد مىیرش در انسان زینه پذیرد و زمیگ اوج مى

را در معرض افراط ید؛ زینکسى را ادب نکد، ی هستكه غضبناکدر زمانى : میخوان گرى مىیث دی در حد
 )543(».دیهست

ردن ثواب که یه هدکنی عالوه بر ا- شود،  ه در جلسات سوگوارى قرآن تالوت مىکلى یى از دالیکد ی شا
دن یدر جلسه ختم، براى شننندگان کت که شرکن است ی ا- ارزش است یکت یتالوت قرآن به روح م

 .موعظه آمادگى روحى خوبى دارند

ه به فقرا کوه پدر یه وارث باغ پدر شدند و بر خالف شکم یخوان  در سوره قلم، داستان چند برادرى را مى
ى از پنج برادر یکان، ین میزى به فقرا ندهند، در ایه از محصوالت باغ چکم گرفتند یرد، تصمک دگى مىیرس

آنها اول . ان آن چهار برادر، نقشى نداشتی نفر در میکن یگر برادران بود؛ ولى سخن ایم دیمخالف تصم
ه محرومان آگاه ک -دند تا سحرگاه به باغ روند و دور از چشم فقرا و تا قبل از روشن شدن روز یشب خواب

ه قهر خداوند از کدند یه وارد باغ شدند، دکن یهم. نندکگر منتقل یوه را از باغ به جاى دی تمام م-شوند  مى
د، جلو آمد و یپسند ه خط پدر را مىکه برادرى کرى در آورده است یوکاى باغ را به صورت  ق صاعقهیطر

 »شود؟ ردن فقرا سبب محروم ماندن خودتان مىکم محروم یه تصمکر ندادم کروز به شما تذیا من دیآ«: گفت

ر یفر اخروى ندارد، ولى تأثکیت گناه گرچه یم و نیتصم: هکى آنیک: ات جالبى وجود داردکن داستان، نی در ا
 .وى داردیدن

د؛ ولى دست از ینکگر آماده یر شما اثرى نداشت، خود را براى زمان دکاگر در زمانى نهى از من: هکگر آنی د
 .دیر و امر به معروف برندارکنهى از من

شترى یند، اثر بکر کمعروف و نهى از مندهد، اگر او را امر به  ه معلم نمره خوب به شاگردى مىک زمانى 
. شترى در دل او دارد، سخنش مؤثرتر استیت بیفرستد محبوب سى مىکاى براى  هیه انسان هدکزمانى . دارد

رر سفارش شده کت دارند؛ براى مثال، نسبت به استغفار در سحر میعنا» زمان«ات روى یقرآن و روا
 )544.(است

جب، بعد از خطبه هاى نماز جمعه، شب جمعه، غروب جمعه، ماه رمضان، در ردن بعد از نماز واک براى دعا 
 )545.(ات مخصوصى آمده استیصحراى عرفات و هنگام نزول باران، روا

زى نگفت؛ اما یابتدا به آنان چ.  هستندكها مشریگر زندانیه دکدر زندان متوجه شد ) ع(وسف ی حضرت 
ده یوسف هم آثار بزرگوارى را دیر داشتند و از رفتار یر و تعبیتفساز به یدند، نیوقتى بعضى از آنان خوابى د



ا یآ«: د ید و پرسیر مناسب دکن زمان را براى نهى از منیوسف ای. ندکر یبودند، نزد او آمدند تا خوابشان را تعب
 )546(»!تاى قهاریکمان به خداى یا ایچند ارباب و خدا داشتن بهتر است 

وسف براى دعوت به تقوا طور ی. ر است، نهى فرمودکن منیه بزرگترک كرا از شرن سؤال، آنها یوسف با ای 
وسف یا تو یآ«: دند یوسف او را شناختند و از او پرسیه بعد از سالها برادران کهنگامى . ردکگرى عمل ید

ال و ه خداوند بر ما منت گذاشت و بعد از ده ها سکن برادرم است یوسف هستم و ایمن ! بله«: گفت! هستى؟
 ».ردکجا جمع یکومت، همه ما را کمودن مراحل از بردگى تا حیآن همه حوادث و پ

ار داشته باشد، خداوند پاداش کس تقوى و پشتکهر «: ان شده استین بین عزت چنینجا، فلسفه ای در ا
 )547(».ندک ع نمىیاران را ضاکویکن

شور گرد آورد و به آنان کتجربه را از سراسر تمام ساحران با ) ع( وقتى فرعون براى مبارزه با حضرت موسى 
. نندکن ییش گذاشتن سحر خود با معجزه موسى تعیوعده پاداش و مقام داد، قرار شد روزى را براى به نما

در ضمن، محل ) 548.(باشد تا همه مردم حاضر باشند) دیع(نت یوعده ما روز ز«: حضرت موسى فرمود 
دن عموم مردم به آن یزرگ و مسطح باشد و هم مسافت آن براى رسعنى هم بید مناسب باشد؛ یش باینما

 )549(».زى باشدکسان و محل مریکمحل، 

 :اتى است؛ از جمله کد نی در انتخاب روز ع

ر کر فییه با تغکند بلکل ید معنوى تبدیاله دلشادند،به عکفش و کر لباس و ییه با تغکد ظاهرى مردم را ی ع-  1 
 .ده، شاد باشندیو عق

را هر چه افراد یشتر باشد؛ زید چاشت، انتخاب شد تا حضور مردم بهتر و فراغت ذهنى آنان بی روز ع- 2 
 .شد شتر مىیق موسى بیردند، توفک شترى معجزه را مشاهده مىیب

 
 اى اتبهکر حضورى و میغ

د، سوگند یآ د مىیه توسط آن پدکى یه خداوند به آن و سطرها و نوشته هاکى از نعمتهاى الهى است یک قلم 
 :ان همه صداها، سه نوع صدا را خداوند دوست دارد یدر م«: میخوان ث مىیدر حد. اد فرموده استی

  صداى قلم دانشمندان؛- 1 

  صداى پاى سربازان؛- 2 

 )550(».سندگى و بافندگى هستندیه مشغول رک صداى چرخ زنان خانه دار - 3 

خ گذشته یقلم، تار. دى و اقتصادى در حال رشد باشدیمى، تولد در ابعاد علمى، رزیامت خداپرست با!  آرى
قلم . ستیت و عقل، نعمتى به ارزش قلم نیبعد از نعمت هدا: د بتوان گفتیشا. زند نده گره مىیرا به آ

 .ندک ا خاموش مىیجاد یفتنه ها را ا. ندک رها را دگرگون مىکدهد و ف ر مىییومت ها را تغکح

به پادشاهان زمان خود، ) ص(رم کرسول ا. گذاشتند شان مىکرا پشت گوش مبارقلم خود ) ع( امام صادق 
 )551.(ى براى دعوت به اسالم نوشتندیها نامه



ز به مناسبت ی از امامان معصوم نیکنوشته اند و هر ) ع(ه حضرت على کى است یها البالغه نامه  بخشى از نهج
 )552.(نوشتند ى مىیها نامه

تب اسالم؛ از کشان به مطالعه درباره میسم و دعوت ایمونکن رهبران یبه بزرگتر) ره(نى یخى امام خمی نامه تار
خ و انتقال تجربه و یاى علم و تاریه نقش قلم در دنکبه هر حال، همان گونه . مسائل فراموش نشدنى است

د یز نبایر نکنا نهى از میر و امر به معروف یست، نقش آن در دعوت به خیده نیسى پوشکار بر کتخصص و ابت
 .ردیمورد غفلت قرار گ

لها، کاردها، آرمها و شکبا، پوسترها و پالیهاى زیسیوار نویابانى، شعارهاى سازنده، دیق تابلوهاى خی از طر
االهاى کسهاى روى اجناس و کس، اگر عکبرع. ر جامعه را به سوى حق قرار دادیتوان مس ها مىیطراح

ى خواهد یر جامعه به پوچى و بى محتوایده شود، مسیى نامفهوم پوشوانات وحشى و طرحهایارخانجات از حک
ه با انتخاب کآنها هستند . ستیده نیسندگان، روزنامه ها و مجالت بر احدى پوشینجا، رسالت نویدر ا. رفت

ت عموم مردم را کار و حرکتوانند اف ا حذف آنها مىیلمات و شماره حروف چاپ و دامن زدن به مسائل و ک
ن نقش قلم در یننده حرام است، به خاطر همکتاب هاى منحرف کاگر در فقه اسالمى مطالعه . هندر دییتغ

 .انحراف مردم است

. ن نقش سازندگى استیان شده است، به خاطر همیا برتر از خون شهدا بیث مداد علما هم وزن ی اگر در حد
ن یها، بزرگتریه ها و سخنرانیلى با اعالمالتى نداشت؛ وکینى بودجه و حزب و تشیدر انقالب اسالمى، امام خم

 م؟یگذر ه از همه آنها مىکار است ینه سخن بسین زمیدر ا. را برداشت) م شاهنشاهىیرژ(خ یر تارکمن

 
 وتکس

چه بسا «: دیفرما مى) ع(را حضرت على یرد؛ زکر کوت معنادار نهى از منکد با نگاه و سی در مواردى، با
 )553(».ه رساتر از سخن باشدکوتى کس

 »!بدهى خود را بپرداز«: گفت رفت و به او مى ار مىک شخصى براى طلب خود نزد بده

راه مطالبه «: امام فرمود. ار عصبانى شد و ماجرا را به امام گفتکسرانجام طلب. رفت ار هر روز طفره مىک بده
 از تقاضاى تو، مؤثرتر وت،کن سیا» .نى، ولى حرف نزنىیه نزد او بروى و براى زمان طوالنى بنشکآن است 

 )554.(خواهد بود

 .ا نگاه با معناى آنان، نقش بسزائى داردین و استاد یوت والدکز سیتى نی در مسائل ترب

 
 ردنکاخم 

اران را با کگناه«: دستور دادند) ص(رم کامبر ایپ. ردکد و اخم یشکد چهره در هم یرات باک گاهى در برابر من
 )555(»!دینکافه عبوس مالقات یق

 :میخوان ث مىی در حد



ن یبا ا«: به خداوند گفتند. دندیه و تضرع دیاى بودند، عابدى را در حال گر ه مأمور عذاب منطقهک فرشتگانى 
 »م؟ینکه به درگاه تو، او را هم عذاب یهمه ناله و گر

 من در برابر ه براى رضاىکست ی نفر نیکن مردم حتى یان ایرا در میز! دینکهمه را عذاب «: هک خطاب آمد 
 )556(».»ندکر ییافه اش تغیگناهان، ق

: از امام سؤال شد. ردندکدند، اخم یه او را دکحضرت . دیرس) ع( روزى اسحاق بن عمار خدمت امام صادق 
 »د؟یردکچرا به او اخم «

 )557(».نندکدا یان ما نتوانند براحتى به او دسترسى پیعیاو براى مراجعان دربان گذاشته بود تا فقرا و ش«:  فرمود

 
 هکمتار

ه نازل یآ. ردندکامبر ساختند و از حضرت براى افتتاح آن دعوت ینه مسجدى در برابر مسجد پی منافقان در مد
 )558(»!نکدر آن مسجد، نماز اقامه ن«: شد

نان را به د آیم، بایباز داشت) گرچه به نامهاى مقدس نامگذارى شود(ز فساد که مردم را از مراک البته، بعد از آن
م مسجد ضرار منافقان، مردم را به نماز در ینار تحرکه قرآن در کم؛ همان گونه ینکى یز سالم راهنماکمرا

 )559.(ه مسلمانان واقعى ساخته بودند، سفارش فرموده استکمسجد قبا 

 
 اعراض

اوه یات ما به ی آه درکدى یسانى را دکهر گاه «: دیفرما قرآن مى. ق اعراض استیر از طرک گاهى نهى از من
طان تو را به یاگر ش! ر دهییر حرف را تغیا مسی! نک كسرائى نشسته اند، پس به عنوان اعتراض، آنان را تر

 )560(».نین و با ستمگران منشک كفراموشى انداخت، تا متوجه شدى جلسه را تر

از فالن گروه اعراض : دیفرما مىامبرش یقرآن بارها به پ. توانند مؤثر باشند ى و قهر گاهى مىیبى اعتنا!  آرى
ض عنْهم«ن؛ ک رِ 562.(»ذرهم«ن؛ کآنان را رها ) 561.(»اَع( 

حتماً : دهند، فرموده است هاى آنان را گوش مى اوهینند و ینش ه با مخالفان مىکدرباره افرادى ) ع( امام صادق 
 )563.(ردکآنان را مؤاخذه خواهند 

 زدن نهى شده کتکن الزم است؛ ولى یل قهر و اعراض موقت والدز، در بعضى مراحیت فرزند نی در ترب
 )564.(است

رد، با کد و اگر اثر نینکاو را موعظه «: دیفرما ن ندارد، مىکیه نسبت به مرد تمک قرآن در مورد زنى 
 )565(».دینکه یجداخوابى او را تنب

 )566.(ردکد دورى یرفت، بایر را نپذکه نهى از منکارى ک از هر خالف

ر دهد، ییه نمى تواند آن را تغکه مؤمن در مجلس گناهى کست یسزاوار ن«: میخوان ث مىی در حد
 )567(».ندیبنش



وت حضرت نسبت کمبنى بر س(فار کشنهاد یه در برابر پکمأمور شد ) ص(رم کامبر ایپ«: م یخوان  در قرآن مى
ى دکنُیم دکلَ «:دیبا صراحت بگو) فر آنان و در عوض احترام آنان به مسلمانانکبه  لو نیم.« 

 )568.(مینک تفا مىکن مقدار ایه ما به اکاد است یات زی آ

ا رأَ) 560  ذیو اذَ ىینَ یت الَّ ونَ ف وضُ م حتّىی ا خُ نْهع ض رِ اَع ا فَ وا فىی  اتنَ وضُ ا  رِهیث غَی حد خُ ما ی وکنَّینْس 
د الّذیالشَّ ع ب د ع قْ م ىرَکطان فَالتَ مِ الّظال و قَ ع الْ 68/انعام. (نی م( 

 
 اعراض دوستانه

ه دوستانه است؛ کست؛ بلیار است؛ ولى گاهى اعراضها بر اساس گناه نک اعراض گاهى نسبت به گناه و گناه
وه با هم اختالف دارند؛ به یقه و شینند، ولى از نظر سلک ار معروف خدمت مىکه هر دو در کمانند دو نفر 

براى مثال، حتماً الزم . ز جدا شدن مانعى نداردینجا نیدر ا. آور است ار براى  هر دو رنجکادامه ه کنحوى 
ده یشکار به طالق کگر یل دیه گاهى به دالکرند؛بلیار باشند تا طالق بگکا شوهرى خالفیه زن کست ین

 حضرت موسى و .سوزند گر مىیدیکرد، زن و شوهر تا آخر عمر در آتش یشود و اگر طالق صورت نگ مى
ه از کد یى رسیارشان به جاکت یوه و دو نوع مأموریرى و دو شکامبر معصوم به خاطر دو افق فیخضر، دو پ

 .جدا شدند» کنینى و بیهذا فراق ب«: گر با جملهیدیک

ند و برخالف کر خود را عوض نیار ندارد و اگر مسکا یل یا تحصیخ یا تاریا فقه ی گاهى انسان ذوق شعر 
ه عالقه ندارد، کاى  ل در آن رشتهی رنج دائم به خاطر تحصیکند، عالوه بر کت کاى درونى خود حرشهیگرا

 .ز نمى شودیموفق ن

گر، اصل اول براى ما یار دکونى و هر کار و منطقه مسک، شاگرد، نوع یک لذا در انتخاب همسر، همسفر، شر
ى از چرخهاى یکد یراننده اگر د! آرى. دشهاى درونى باشید رضاى خداوند و اصل دوم استعداد و گرایبا

نار گذاشتن به کن یا. ندکد آن را عوض یست، براى نجات جان مسافران بایر چرخها نین هماهنگ با سایماش
ه براى خود در نظر که به خاطر هماهنگى و سرعت بخشى به هدفى است کست؛ بلیب و نقص نیمعناى ع
 .میا گرفته

 
 هیتنب

ر دست به کزان براى نهى از منین عزیه گاهى اکم یخوان رم و امامان مىکامبر ایدگى پخ زنیات و تاری در روا
 :مینک اى اشاره مى نجا به نمونهیدر ا. زدند ار مىکه گنهیتنب

او به . امبر درختى داشتیاران پیى از یکه در باغ ک) 569(، شخصى به نام سمرة)ص(رم کامبر ای در زمان پ
 درخت دارى؛ یکتو تنها «:  روز صاحب باغ به او گفتیک. شد  وارد باغ مىشى به درخت خود،کبهانه سر

 »!شما هنگام ورود سرزده وارد نشو. نندک اما همه باغ مال من است و زن و بچه من در آنجا زندگى مى



درخت «: رد و فرمودکحضرت او را احضار . رم بردکامبر ایت او را نزد پیاکصاحب باغ ش. ردک اما او گوش ن
 ».نمى فروشم«: مرد گفت» !خود را به او بفروش

 .»نمى فروشم«: گفت» !مت بفروشیچند برابر ق«: امبر فرمودی پ

 ».گر به تو درخت مشابهى بدهمین تا در جاى دکن درخت صرف نظر یاز ا«: امبر فرمودی پ

درختش را از . است فاسق مزاحم یکن مرد یا«: حضرت به صاحب باغ دستور داد. رفتی اما مرد باز هم نپذ
 )570(».ن گونه ضرر رسان باشدیسى حق ندارد اکرا در اسالم، یز! ندازیوچه بکن و در کشه بریر

 .ردکه یر، فرد را تنبکامبر براى نهى از منین ماجرا، پی در ا

  
  ى از اقدامات انقالبىیها   نمونه

ابتدا او را نهى فرمود؛ اما . ته استى به زنى دوخیه مردى نگاه نارواکد یدر طواف د) ع( حضرت على - 1 
او . ردکت یاکفه دوم شیجوان نزد خل. مى به صورت جوان هرزه زدکلى محیامام س. ردکى نیآن مرد اعتنا

 )571(».ده و دست خدا بر تو زده استیچشم خدا تو را د«: گفت

حضرت على . ردیوضو بگگران را هل داد تا زودتر یشخصى قلدر وارد شد و د.  مردم مشغول وضو بودند-  2 
وقتى امام وضوى . ن افتدی بود امام به زمیکه نزدکه متوجه مقام او باشد، چنان هل داد کز بدون آنیرا ن) ع(

 .سه ضربه شالق به آن شخص زد. رد و از محل وضو خارج شدکخود را تمام 

لى ی، امام دستور زدن سبردند) ع(تش را نزد حضرت على یاکه شکن یلى زد و همی قلدرى به مظلومى س- 3 
لى یولى امام با دست خود به جوان قلدر س» .دمیمن او را بخش«: لى خورده گفتیس. ردکبه آن قلدر را صادر 

گر یت دارم تا دیحق وال: حضرت فرمودند» !د؟یشما چرا زد. دیلى خورده مرا بخشیس«: دیجوان قلدر پرس. زد
 ».دا نشودیدر جامعه مانند تو پ

ه راه را بر مردم تنگ کر دادند کچند بار به او تذ. بانى زده بودیر راه مردم سایروشى در مس خرما ف- 4 
 .بان او را آتش زنندیه ساکدستور داد ) ع(حضرت على . ردکاى و او اعتنا ن ردهک

  
 م و محاصرهیتحر

ات را در نظر کنن یاران اکتو نسبت به گناه! اى فرزند مسعود«: دیفرما به ابن مسعود مى) ص( رسول خدا 
 :ریبگ

ر علنى سبب جرأت بر گناه نمى شود؛ ولى آمد یچون نشست غ) 572!(ارا نداشته باشک با آنان نشست آش- 1 
 .اران استکار گناهکدى بر ییو رفت علنى مهر تأ

 )573!(نکاران معامله نک در بازار با گناه- 2 

 )574!(نکاران خوددارى ک از رساندن خدمات به گناه- 3 



نش، افراد الابالى را از استخدام یاگر در گز. توان انجام داد ه نمىکى یارهاکوه ها چه ین شیبا هم! رى آ
 )575(».شود ها انجام مى م، همه معروفیرش، شروطى قرار دهیم و اگر در پذینکممنوع 

  
 ذاءیا

) ع(امام صادق .  وارد شدذاءیق ایتوان از طر رد، مىکردن اثر نکر و طرد کر، اگر موعظه و تذک در نهى از من
چرا او را از » د؟ینکوم نمى کارش را محکد، چرا ینیار را مى بکه گناهکشما «: اران خود فرمودیبه بعضى از 
ن بى تفاوتى یه به خاطر اکبر من است . ارش برداردکد؟ تا دست از یده د؟ چرا او را آزار نمىیخود نمى ران

 )576(».نمکشما را مؤاخذه 

ن و به کرده است، احضار کار که ارزاق عمومى را احتکسى ک«: دیفرما به استاندارش مى) ع( حضرت على 
م کر نظر حاید زیى بایذایالبته بعضى از موارد ا) (577.(نکرفت، با خشونت رفتار یاگر نپذ! او هشدار بده
 ).اسالمى باشد

براى . شود ز شامل مىیوبنده را نکهاى ییگاهى اعراضها و بى اعتنا. ذاء تنها جنبه جسمى نداردی مراد ما از ا
او براى . رده بودکاظم در دربار بنى عباس نفوذ که به دستور امام کاى بود  عهیر شین، وزیقطیمثال، على بن 
ار ناراحت یاو بس. اجازه مالقات خواست؛ ولى امام به او اجازه نداد) ع(اظم کنه آمد و از امام یسفر حج به مد

مقام وزارت . ده خود امام و از عوامل نفوذى حضرت در دستگاه جور بنى عباس هستمنیمن نما«: هکشد 
 !چرا امام به من اجازه مالقات نمى دهد؟. دارم

رد و کار تو مراجعه کر بود، به دفتر یه چوپانى فقکم شتربان یشخصى به نام ابراه: به او خبر داد) ع(اظم ک امام 
حج . ز به تو راه نمى دهمیمن ن. ار تو خالف بودکن یا. ورود به او ندادىه چوپان بود، اجازه کتو به خاطر آن

 .رفته نخواهد شدیز پذیتو ن

 كصورت خود را روى خا. وفه برگشت و به سراغ چوپان رفتکپس، به . ار خود شرمنده شدکر از ی وز
نه یرد به مدکضى وقتى چوپان را را. ند تا او راضى شودکه صورتش را لگد کگذاشت و از چوپان خواست 

 .ز در زندگى ائمه بوده استیوه ها نین شیا. هم به او راه داد) ع(اظم کامام . برگشت

 
 برخورد انقالبى

ر، اخالق کم و امر به معروف و نهى از منیه ابتدا راه ارشاد و تعلکد ید بتوان فهمیات شای از نگاه اجمالى به آ
د با برخورد یه نرمش بى اثر است، باکطى یست؛ ولى در شراو و سعه صدر و نرمى و محبت و امثال آنهایکن

 :مینک ان مىینجا چند نمونه بیما در ا. انقالبى جلو فساد را گرفت

 )578.(فروختند، نهى فرمود ه مارماهى مىکبا شالق، افرادى را )  ع( حضرت على - 1 

 )579.(ردکرون ی، با شالق برده بودکه در مسجد مردم را مشغول کى را ی، قصه گو)ع( حضرت على - 2 



خوردى؛ حد را بر تو جارى  اگر مى«: حضرت فرمود. ندک مصرف ك شخصى بنا داشت گوشت خو-  3 
 )580(».زنم  شالق به تو مىیکم برخوردنت یاى، به خاطر تصم ه نخوردهکنون کولى ا: ردمک مى

 حضرت ك به دست مبارى سامرىیم و سوزاندن گوساله طالی حضرت ابراهكستن بت به دست مبارک ش
 .ن نمونه ها دانستیتوان از ا ز مىیرا ن) ع( حضرت على كه به دست مبارکستن بتهاى مکموسى و ش

 
 چند مسأله

سر یا برقرارى معروفها در زمانى میردن خالفها و کاگر برطرف : دیفرما ه مىینى رضوان اهللا تعالى علی امام خم
جا کو هر . ه انسان برخورد تند داشته باشدک پس واجب است ه انسان شدت عمل از خود نشان دهد،کاست 
 )581.(ردکد با قدرت عمل یست، بایارساز نکا گفتن یردن و کاخم 

رد، براى مثال، چاقو را کد تصرف یار دارد، باکا جان خالفیاز به تصرف در مال یر نکرى از منی اگر جلوگ
حتى گاهى الزم . د با قدرت از شرابخوار گرفتی باا ظرف شراب رای. ش با زور گرفتکد از دست چاقو یبا

از (ند کرات مهم، وارد اقامتگاه مردم شود و در اموال او تصرف کرى از بعضى منیه انسان براى جلوگکاست 
ا یزى و یستن چکاز به شیرى از خالف هاى مهم نیاگر جلوگ). گریارهاى دکقطع برق و آب و تلفن گرفته تا 

اى به  ار لطمهکاز ندارد؛ ولى اگر خالفیرد و ضمانت هم نکن یتوان چن ار دارد، مىکضرر زدن به مال خالف
ه با کات تنها در خالف هاى مهمى است کل حرین قبیه اکداست یناگفته پ. ن به معروف زد، ضامن استیآمر

ه کم شد براى مثال، اگر الز. ش از حد تند برودید بیست و آمر به معروف نبایگفتگو و موعظه قابل حل ن
آمر . ردکتفا کد ایستن چاقو باکه به همان شکنند؛ بلکد بشیند، ظرف هاى خانه را نباکار را بشکچاقوى خالف

توان مانع  ق حبس مىیه تنها از طرکدر مواردى . ند، ضامن خواهد بودکش از مقدار الزم لطمه وارد یهر چه ب
 زدن دست از خالف بر کتکاگر جز با . ترى از خروج فرد از منزلش الزم اسیا جلوگیگناه شد، حبس 

ات در فقه اسالمى نقش مؤثرى در ین حدود و قصاص و دیو قوان. توان او را زد ه مىیدارد، با اجازه فق نمى
 .رى از جرائم داردیشگیپ

  
 ارکویکق نیق تشویه مجرم از طریوه تنبیش:   م 

ار متنبه کار را پاداش دادى، بدکویکه نکن یم؛ ه» للمحسنکى بثوابیازجرالمس«: ندیفرما مى) ع( حضرت على 
 .شود مان مىیردار خود پشکو از 

: هکنیگر ایشود، د ار خود جدى و دلگرم مىکار به کویکن: هکنیى ایکار دو اثر نهفته است؛ کویکق نی در تشو
 .افتد ر اصالح خود مىکار به فکبد

ار عمومى را به کر افیتواند مس سنده، هم مىی و نوثارگر رزمندهیر، هنرمند، شاعر، اک دانشمند، مبتیکق ی تشو
شه جنبه مادى یق همیه تشوکست یالبته، الزم ن. سوى حق سوق دهد، و هم براى محرومان هشدار خوبى باشد

 .ق استین راه تشویل از بزرگان، ساده تریارگر و تجلکدن دست یبوس. داشته باشد



ه کاتى یروا. ق عملى استی تشویکن خود یرند، ای گلت در صف اول قراری وقتى در مسجد افراد با فض
رم در کامبر ایپ. قى عملى از علم و عالم استیتشو» .ا بودن در خانه عالم، ثواب داردینگاه به عالم «: دیفرما مى
 ».خوانم رده است، زودتر نماز مىکشتر قرآن حفظ یه بکدى یمن به شه«: ان جنگ احد فرمودیپا

 ».شترى حفظ استیچون نفر دوم، قرآن ب«: گرى داد و فرمودیى گرفت، به دیک دست  و در جبهه پرچم را از

از سوى . ختیانگ ه همه را به تعجب بر مىکرد ک ل مىیدر جلو چشم مردم چنان از هشام تجل) ع( امام صادق 
 ... .د و یریا نپذگواهى آنان ر! دیبر سر قبرشان نرو! دیبه جنازه منافقان نماز نخوان: میخوان گر در قرآن مىید

 



  ها و منکرها در قرآن  انواع معروف–فصل پنجم 
  

 اى از معروفها در قرآن نمونه

م و ینیز پاى سخن آن بنشیر نکت است، الزم است در شناخت معروف و منیچون قرآن در همه جا نور و هدا
 .م یآور ها را بدست مى هائى از معروف ن منظور با مرور در قرآن نمونهیبد

 
 نىیز دکاى مرایاح -1

ادبود بر مزار جوانمردان یى را به عنوان یشنهاد ساختمان و بنایه پکسانى کان یدر م: د یفرما  قرآن مى
ن یادگارى بر مزار ایهدف باشد اگر بنا باشد ما  ادبود بىیردند، بعضى گفتند چرا ساختمان کخداپرست طرح 

ده خود به هجرت و زندگى در غار یا در راه حفظ عقرده و عمرى رکه بشر از طاغوت فرار کنانى یغارنش
ه به اصحاب کن جوانمردان یو لذا بر مزار ا) 582(میم بهتر است آن بنا را مسجد قرار دهینکگذراندند، بنا 

ها از قرآن درس کاش طراحان شهرها و شهرکاى . هف معروفند ساختمانى به نام مسجد ساخته شدک
ابانها و طراحى یردند و سپس خک گاه مسجد را مشخص مىیاى خود اول جاو در ساختمانه) 583(گرفتند مى

 .دادند ت مسجد قرار مىیخود را بر محور

نه یگر هزیه در جاى دکاناتى کنات و امید همان مساجد آنان باشد و هر تزئی فرهنگ سراسرى مسلمانان با
شتر و یر مسجد بیهاى غ رت جاذبهن صویر ایه در غکرا ینه شود زید در مسجد و اطراف آن هزیشود با مى

انش یه به قول قرآن از روز اول بر اساس تقوى بنکاى مساجدى یمساجد خلوت تر خواهد شد به خصوص اح
ه خداوند تنها به کقى است یاى مسجد توفیاح. شترى داشته باشدیت بید محوریبا) 584(گذاشته شده است

اء خدا یه انبکمسجد به قدرى ارزش دارد ) 585.(ندمان و شجاعت و اخالص باشیه اهل اکدهد  سانى مىک
 .اند السالم خادم آن بوده همیا علیرکو ز) 586(لیم و اسماعیر ابراهینظ

ت یه نوزادش را براى خادمى بکند ک ام حاملگى نذر مىیم در ایه مادر مرک مسجد به قدرى ارزش دارد 
 )587.(ندکگر آزادش یار دکالمقدس از هر 

در قرآن هر ) 588(اقت آن را ندارندیه جز افراد با تقوى لکت مسجدالحرام مقامى است ید تولیفرما  قرآن مى
م رونقى مسجد بخاطر جلسات کخواه ) 589(ن ظلم شمرده استیاهد بزرگترکه از رونق مسجد بکارى ک

امام ا محبوب نبودن یگر و یا بخاطر برگزارى مراسم دین و آن باشد و یا مراسم سوگوارى ایعزادارى 
ا طرح مسائل یان و یئت امناء و متولیا نااهل بودن هیا بداخالق بودن خادم و یا نامنظم بودن او و یجماعت و 

ردن از نام و کا سوء استفاده یبائى الزم و یا نداشتن نظافت و زیر الزم در مساجد و سخنرانى هاى طوالنى و یغ
 .ن ظلم استیاهد بدترکدگان بننکت که از تعداد شرکگرى یا هر عامل دینان مسجد و 

ه عقد حضرت زهرا را در مسجد گرفتند ما با هر لباس به کده شده در حالى کمال تأسف مساجد ما غمک با 
ه کاسالمى ) 590.(دینکنت ید خود را زیرو به هر مسجدى مى: دیفرما ه قرآن مىکم در حالى یرو مسجد مى



ن آنان امامت را یباتریسان هستند زیک نظر علم و تقوى و سابقه ه ازکان چند نفر امام جماعتى ید در میفرما مى
 .ردیبپذ

 .ندین افراد اذان بگویان چند مؤذن خوش صداتریدر م: د یفرما ه مىک اسالمى 

نت خود را ین وسائل زید و زنان بهترینکن لباس و عطر استفاده ید هنگام نماز از بهتریگو ه مىک اسالمى 
 .همراه داشته باشند

گران و دادرسى محرومان و ی رسانى به دکمکز مشورت و اعزام به جبهه و که مسجد را مرکالمى  اس
ن یاز بزرگتر. ر باشدیار و وارفته و ترسو و فقیکد محل افراد بیروهاى حزب اللهى قرار داده است نبایشناسائى ن

 .اى مساجد و بازسازى عمرانى و فرهنگى آن استیمعروف ها در زمان ما اح

د افراد خوش صدا براى یدر هر محله با. د از افراد محبوب و سرشناس و از مقامات عالى باشدیدم مسجد با خا
 ساعتى در مسجد حضور شغلى و به یکرده هاى هر منطقه هر مقصد کل یاذان به مساجد جذب شوند تحص

 کروم و پزش ه مسجد مىد شب بیه راه به جائى ندارد با خود بگوکضى یگان ارائه دهند، مریمردم خدمات را
ه بناى سفر کس هر فردى کند و برعکار خود را با وام از صندوق مسجد دلگرم کند، بدهیب گان مرا مىیرا

ج ید بسیا نگرانى از سرقت دارد با خود بگویس رفت و آمد مدرسه فرزند و یا سرویل خانواده و کدارد و مش
روهاى حزب اللهى یلى داشتم مردم برادر من و نکهر مشو مردم مسجد ناظر بر خانه و زندگى من هستند اگر 

 انشاءاهللا. اى مسجد است عملى خواهد شد یه احکن معروف ها ین گونه برنامه ها بزرگتریبازوى من هستند با ا

 
 استقالل و خود باورى -2

جامعه اسالمى : دیفرما ها قرآن مىیاستقالل در همه ابعاد و رهائى از وابستگ.ها استقالل است ى از معروفیک 
 )591.(ستدیه هر روز رو به رشد و توسعه باشد تا بتواند روى پاى خود باکاهى است یمثل گ

ردن به کفار و عمل کدن لباس یات از پوشیفار حرام است و در رواکند تشبه به یفرما  فقهاى بزرگوار ما مى
وار یه به دکیه متوجه شد تکنیهم) ص(رم کامبر ایپ: میخوان خ مىیفار به شدت انتقاد شده است در تارکآداب 

 .گانه نمى دهدیوار بیه به دکیمسلمان ت: ه داد و فرمودکیرد و به درختى تکت کافرى داده حرک

 
 قصد قربت -3

 كها حتى در خورا تیها و ن ن هدفیارها و انتخاب بهترکى از معروف ها اخالص و رنگ الهى دادن به یک 
 و كت پایا دوست و همسر است نیا شغل یلى یصلح و انتخاب رشته تحصن و در قهر و ک و مسكو پوشا

 .دینما ل مىی گوهر گران بها تبدیکاى همراه باشد آن را به  ار سادهکه با هر کائى است یمکیالهى 

 
 قیتشو -4



رون یراه ب: دیفرما قرآن مى. ق آنان استیش از اهل معروف و تشوین اهرم براى گسترش معروف ستای بهتر
 )593.(ق استیت آنان به سوى نور همراه با تشویوردن مردم از ظلمات و هداآ

ن و به او کق یرى او را تشویگ وة مىکه زکس کدهد از هر  دستور مى) ص(رم کامبر ایگر به پی و در جاى د
خداوند بارها از زنان و مردان ) 594.(ن درود و صلوات تو براى او آرام بخش استیه اکصلوات بفرست 

 )595.(ردهکش یونه در قرآن ستانم

 
 لیتحص -5

اسالم علم را شرط اول براى رهبرى و مرحمت قضاوت . ستیه اقرأ نکه مبارین فرمان آن آیتبى اولکچ میدر ه
 شرط قرار یکل علم تنها یا دانسته و براى تحصین و ثریان را تا چکل را از گهواره تا گور و میو زمان تحص

رده کا مضر به شدت انتقاد یده و ید باشد و از علوم بى فاید علم مفیه باکن است یداده است و آن ا
ردن و نشر آن و احترام استاد و وظائف متقابل استاد و شاگرد کادداشت یل و یوه تحصیو براى ش) 596.(است

 .رده استکصدها سفارش 

 
 توجه به مسائل اجتماعى

ق یه و تشویهاى اجتماعى توص و مردم را به معروفرده که به مسائل جامعه توجه خاصى ی قرآن در صدها آ
 :م ینک ان مىیه در پاورقى بیاى از آنها را فهرست وار با نقل آ ه ما گوشهکفرموده است 

 )597(عدالت در گفتار و عمل 

 )598(ن یمیاصالح ذات ال

 )599(مراقب دشمن بودن 

 )600(همگامى با خوبان 

 )601(روى از خوبان یپ

 )602(ر یار خکسبقت در 

 )603(رفتن طرح صلح یپذ

 )604.(زنند ت جامعه را بهم مىیه امنکه مجرمانى یتنب

 )605(ه مربوط به شخص انسان انجام گرفتهکعفو و گذشت نسبت به خالفهائى 

 )606( وام دادن

 
 ف قلوبیتأل

 .اتکمى از زق پرداخت سهیاز طر) 607(ن راهى؛یار و نجات مسافران بکان بدهیردن اسرا و زندانکو آزاد 

 )608(ها؛ ىیکشگامان در نیارج نهادن به پ



 .دی ترس و تهدنه) 609(ق و دائمى باشد؛یرابطه متقابل رهبر و مردم سالم و صلوات عم

ج یه در بسکه سه نفرى ی علرم همه مسلمانانکامبر ایبه فرمان پ) 610(ردن متخلفان از راه حق؛کوت یک با
رده که آن سه نفر توبه کگفت تا آن  مسلمانى با آنان سخن نمىچی هردند وکردند اعتصاب کت نکعمومى شر

 .سته شدکو اعتصاب ش

 )611(مشورت؛

 )612(گر به صبر و رحمت؛یدیکسفارش 

 )613(م نوازى؛یتی

 )614.(مانیدلى نسبت به اهل اکدعا براى گذشتگان و پا

 
 ل از خوبانیتجل

ارگر از کائى زن از شوهر، مستأجر از موجر، جد) (616(وئىیکدر صورت ضرورت جدائى ولى همراه با ن
 )یک از شریکارفرما، شرک

 )617(خدمت خالصانه به مردم 

 )618(ها  پاسدارى از ارزش

 )619(نجات مستضعفان 

 )620(رازدارى 

 )621(رى براى اهداف مقدس یروگین

 )622(مردمى بودن 

 )623 (كمحو آثار شر

 )624(ارگر کآسان گرفتن با 

 )625(الت آنان ک مششى به مناطق محروم و رفعکومت براى سرک قدرت و حمسافرت صاحبان

 )626(ارى مردم با دولتمردان در سازندگى کهم

 )627(نداشتن چشم داشت به اجرت گرفتن از فقراء 

 )628(قات دادن یر و تحقکگران فرصت فیبه د

 .هاى اجتماعى بود گر از معروفینها و دهها نمونه دیا

 )629(ز با ناآگاهان یمبرخورد مسالمت آ

 )630(گران یقدردانى همه جانبه از زحمات د

 )631(ن یتفقد از غائب

 )632(روان یتواضع نسبت به پ

 )633(فار گرفتنکخواب راحت را از 



 )634(اغى یوب کسر

 )635(اى در مال خود براى محرومان  هیقرار دادن سهم

 )636(ب نوازى یغر

 )637(ان هاى محدود کفراد تازه در م جلسه هنگام ورود اكاتریجا دادن 

 )638(ویک جدال نعظه ومت و موکق حیت در راه خدا آن هم از طرکدعوت مردم به حر

 )639(مان یوفاى به عهد و پ

 )640(و و بدون منت از مردم یکگذشت ن

 )641(دورى از ستمگران 

 )642(نشان دادن و معرفى عوامل تقوى 

ه پروردگار اموال آنان را ک ردکن یان نفریحضرت موسى به فرعون) (643(ها  ضربه زدن به منافع ابر قدرت
 )ندکنابود 

ه فقراء را از دور خود برهانند ولى آنان کردند ک شنهاد مىیا پین به انبیبرکمست) (644(روهاى خودى یحفظ ن
 )رفتندیپذ نمى

  میگرچه مهمان را نشناس) 645(ع و عالى یمهمان نوازى سر

 )646(گران است یه سبب عبرت دکن حفظ آثار گذشتگا

ل دستور یخداوند       به بنى اسرائ) 647(تبى در شهر سازى و معمارى کتى و میوه هاى امنیرى شیارگکب
 .دیا مقابل هم       بسازیه خانه هاى خود را رو به قبله کدهد  مى

 )648(ردستان یسعه صدر و لبخند در برابر اهانت ز

 )649(ى خود کریم نه علم و زی رحمت او بداننعمت هاى الهى را فضل و

 )650(ازمندان ی بدنى به نکمک

 )651(گران یماالت دکاقرار به 

 
 نمونه معروفهاى فردى در قرآن

 )653)(بیمان به غیا(مان به مبدأ و معاد یو ا) 652(اخالص در عمل 

 )654(د به فضل خدا داشتنیام

 )655(ر یار خکعجله در 

 )656(بادت صبر و استقامت در ع

 )657(ت یصبر و استقامت در برابر معص

 )658(بت یصبر و استقامت در مص

 )659(شجاعت و صالبت 



 )660(خشوع و حضور قلب در نماز

 )661(زى و استغفار یسحر خ

 )662(ن یادب داشتن به خصوص نسبت به بزرگان د

 )663(آرامش و متانت و وقار در رفت و آمد 

 )664(ش انه روى و تعادل در بخشیم

 )665(ردن آنها کر از نعمت هاى الهى و بازگو کتش

 )666(ل بر خداوند کتو

 )667(شتاب براى نماز و نماز جمعه 

 )668(پناه بردن به خداوند 

 )669(نده روشن ید به آیام

 )670(دن از مرگ و آمادگى براى آن ینترس

 .ه و خودسازى و داشتن نفس و روح آرامکیتز

لمه حق و استقامت بر آن، خستگى کان، گفتن کل به قدر امیت قرآن به صورت ترتعبادات شبانه و تالو
امت و صدها نمونه یاد قی داشتن و كه، شجاعت، روح پایرى، عفو هنگام غضب، دعا براى نسل و ذریناپذ
 .هاى شخصى است گر از معروفید

 
 نمونه معروفهاى خانوادگى در قرآن 

ان یاى از آن را به عنوان معروف هاى خانواده ب ه ما گوشهکاتى شده در قرآن براى مسائل خانواده سفارش
 .مینک مى

 )671.(هیل و سرماکمان اوست نه شیر و اکدر انتخاب همسر اصل، تف

 )672.(دامنى او نقش داردکخانواده همسر در پا

 )673.(ردیه داماد در فشار قرار نگکد ینکم یه را در قراردادها جورى تنظیمهر

 )674.(امت و نسل صالح است نه تنها شهوترانى بدون هدفیره قیاى براى ذخ ى مقدمهزش جنسیآم

 )675.(ن شودید زندگى زن توسط مرد تأمیفل مرد است و باکزن تحت ت

 )676.(د به نحو معروف باشدیزندگى با همسر با

 )677.(ر دهندیمادران دو سال فرزندان خود را ش

 )678.(اسبت درآمد مرد باشدد به منیمقدار خرجى مرد به همسر با

ان یگانگان در مید و مسئله را با بیل دهکید دادگاه خانوادگى تشیدورت نگران بودکش یدایاگر از پ
 )679.(دینگذار

 )680.(ندیگر را حفظ نماید همدیگرند و بایدیکزن و مرد لباس 



ا راه رفتن و با یدن و با حرشمه حرف نزکردن و با کوبى نیکنت و پای عفت و حجاب و نشان ندادن مواضع ز
 .میحى داریه صری، آیکه براى هر کمردان مختلط نشدن از سفارشات قرآن به زنان است 

 
 اسى در قرآنینمونه معروفهاى س

 )681(عنى رهبران معصوم؛یاطاعت از رسول خدا و اولى االمر، 

 )682(وحدت و دورى از هر گونه تفرقه و عوامل آن؛

 )683(ونه سازش منفى؛چگیرفتن هیصالبت و نپذ

 )684(ردن به ابر قدرت ها؛که نکیت

 )685(فار و مهربانى با مؤمنان؛کخشونت نسبت به 

 )686(ز توطئه و برخورد انقالبى با توطئه گران تحت هر نام و عنوانکانهدام مرا

 )687(فر؛که رهبران یجهاد عل

 )688(ان براى دفاع از ارزشها؛کن حد امیآمادگى در عالى تر

 )689(ن؛کیئت از مشربرا

 )690(قضاوت عادالنه؛

 )691(رش صلح شرافتمندانه؛یپذ

 )692(ن به خدا را به جاى وابستگى به      شرق و غرب؛یپشتوانه قرار دادن خداوند و مؤمن

 )693(ومت قرار دادن؛کف حیوة و امر به معروف را در رأس وظاکاقامه نماز و ز

 )694.(رهنگىآگاهى بر اهداف دشمن به خصوص تهاجم ف

 
 ستیر چکمن 

ى از یها در قرآن نمونه. ردکتوان محدود  رات را نمىکمن. ر استکدانند من ن بد مىیه عقل و دکارى را کهر
گاهى انسان گرفتار . ستیاى ن ار سادهکرات، کى همه منیردن و شناساکان شده است؛ ولى شماره یرات بکمن
شستشو و وضو و غسل، مصرف : اسراف در . دهد نجام مىر اکه منکداند  شود، ولى خودش نمى رى مىکمن
ابان، سد معبر، بوق یختن آشغال در خیل، ری نابجاى اتومبكاغذ، پرخورى، پارکوه و لباس و یه نان و میرو بى

گار و یدن، سیه سبب ترس و وحشت مردم شود، حتى لباس مهمانى را در خانه پوشکزدن و گازدادن نابجا 
ى یم هوایوه بر اسراف و ضرر به سالمتى و دستگاه تنفس، نوعى تجاوز به حره عالکگرى یهر دود د

ارى از مردم آن یه بسکراتى است کل آن به هواى دودآلود از منیردن هواى مطلوب و تبدک نان و آلودهینش هم
 .دانند ر نمىکرا من

ه تازه نفس هستند و ک آموزان در هواى صبح اگر دانش. رات استکن منیهاى غلط از بزرگتریزیر  برنامه
ه هواى گرم و ک ظهر یکهاى ساده و سطحى داشته باشند، ولى نزد روند، برنامه خورده به مدرسه مى صبحانه



اضى، زبان و درسهاى سخت داشته باشند، در امتحانات ین ریهاى سنگ م گرسنه است، برنامهکمغز خسته و ش
گونه  نیا! آرى . شود ت و اتالف عمر آنان مىیر شخصیزى باعث تحقیر ن برنامهیخورند و ا ست مىکش

 .رات استکن منیها بزرگتریزیر برنامه

د یر مفیالس، گفتن سخنان غکر استاد در یردن، تأخکن، بازرسى نیرامیالمال در دست افراد غ تیردن بک رها 
تمان به هاى ساخ ردن پنجرهکشود، باز  ه سبب خلوت شدن مساجد مىکروى منبر، طول دادن نماز جماعت 

ردن کابان، خالى یوچه و خکختن برف در یگران را با نام بد صدا زدن، سوءظن و ریه، دیخانه همسا
ردن کداریابان، مزاحمتهاى تلفنى و بیر پاى درختان خیختن آب پنیابان و جزء منزل آوردن، ریوچه و خکریز
ردن، کوغ دادن، تملق و چاپلوسى ردن، در گزارشها آمار درکر از اذان صدا را بلند یگران از خواب، غید

زى گرفتن، بى وقت تلفن زدن، یگران دادن، خارج از نوبت چیار اضافه دستمزد اضافى از دولت به دکبدون 
م، یا ه با او قرارداد بستهکارى کر یارگر براى غکرى یار گکان فرزندان، بیض میترساندن همسر و فرزند، تبع

ن است، گرفتن و دادن ربا، سوگند ناحق خوردن و صدها و صدها ه حقشاکسانى کندادن وام و بدهى به 
ر و گناه کم؛ ولى متأسفانه آنها را منیشو ب آنها مىکا ناخواسته مرتیه شبانه روز خواسته و کگر ینمونه د

 .میآئ ه و جبران هم برنمىیم و لذا در صدد عذرخواهى و تسویدان نمى

ه نسبت به کدتى یرات عقکدى دارند؛ مثل منیلکى و یربنای زبعضى جنبه. ستندی سطح نیکرات در ک همه من
 .ى داردیربنایاسى و اقتصادى جنبه زیرات اخالقى، حقوقى، اجتماعى، سکمن

 )695("د؟یده نداریامت عقید؟ مگر به قینک م فروشى مىکچرا ": دیگو فروشان مى مک قرآن به 

 )696("!ش است یامت در پیه قکپا دار  نماز به":د یفرما ا براى امر به نماز مىی و 

ن باره سخن یها و اهرمها در ا وهیدر بحث ش. دتى مردم بوده استیا مبارزه با انحرافات عقیار انبکن یشتری ب
 .میا گفته

 
 رات اعتقادىکمن. الف  

 :م یگر واگذاریر آن را به فرصتى دیح و تفسیم و توضیدتى مردم را برشماریرات عقکست فهرستى از منی بد ن

  
  به خداكشر

در قرآن از . رده استک انتقاد "دون اللّه ، و دونه "ان یر خدا با بیش از صد مرتبه، قرآن از توجه به غی ب
، فرشتگان را )698(امبران را فرزند خدا دانستنی، بعضى از پ)697(دتى نسبت فرزند به خدا دادنیرات عقکمن

، بشدت انتقاد شده ) 701(ا دست خدا را بسته دانستن یو ) 700(ر ی، خدا را فق)699(دختران خدا پنداشتن
ه کیت» سبحان اللّه«ه کلمه مبارکز به یش از هر چیح بید و تسبیل و تحمیر و تهلیبکهاى ت ان واژهیدر م. است

ا "شده است ؛  م ع حانَ اللَّهبونَیس فُ ه منحرفان دارندکى ید ناروایرات و عقای ؛ منزه است خداوند از تعب"ص. 



. ده به مبدأ هستى دارندیرا مردم عقیامدند؛ زیده نیا براى به وجود آوردن عقیانب": م یخوان  در نهج البالغه مى
ى را عالوه بر یها رده است و نمونهکه کیده بوده است؛ لذا قرآن روى آن تیشتر روى اصالح عقیا بیهدف انب

با ) (703(ردن کق یتمان حقاک؛ ) 702( دانستن خود را فرزند خدا: م، آورده است؛ براى مثالیه گفتکآنچه 
ه حضرت را مثل فرزندشان کده بودند یامبر اسالم را چنان فهمین نام و نشان پیشیتب پکه از بشارتهاى کنیا

ف ی؛ تحر)706(؛ افترا بستن بر خدا)) 705(ر او شدندکه رسول خدا آمد منکن ی، ولى هم)704(شناختند  مى
؛ سوء )709(انکایردن از نکد ی؛ تقل)708(هاى خود را به خدا نسبت دادن نوشته؛ )707(تب آسمانىکردن ک

درباره بندگان ) 712(ردنکو غلو ) 711(ل قانون خدایف و تبدی؛ تحر)710(نین از دیاستفاده بعضى علماى د
 .خدا

ه اگر البت. د مطرح و پاسخ داده شده استیه در قرآن مجکرات اعتقادى است کگرى از منیهاى د  نمونه
 .شود م بحث ما طوالنى مىینکم به همه خرافات اشاره یبخواه

رّر مطرح شده که میهاى خرافات رفتارى حتى در تغذ د، نمونهیات سوره انعام داشته باشی اگر نگاهى به آ
ا قسمتى را یگرش را حرام و یاى قسمتى از گوشت گوسفند را حالل و قسمت د براى مثال، عده. است

ا خدابه شما یآ": ه قرآن بارها فرموده استک) 713(دانستند  بخشى را مخصوص زنان مىمخصوص مردان و
 )714("د ؟یبند ا بر خدا افترا مىین حرفها را داده است یاجازه ا

ام ین و مسئوالن فرهنگى براى پاسخ آنها قید علماى دیه باکدى مطرح است ی البته در زمان ما، شبهات جد
ه همواره کنم کرده سفارش کلیدانم به همه اقشار تحص نجا الزم مىیدر ا. اند ردهک ام همیه بحمدهللا قکنند ک

شد  ن سؤالها و پاسخها چاپ مىیاش هرسال مهمترکاى . شناس متقى را همراه داشته باشند  نفر اسالمیکتلفن 
ترى  ما براى برنامه پاسخ به سؤالها گام جدىیاش صداوسکاى . گرفت ار نسل نو قرار مىیو در اخت

ى را به صورت شبانه روزى فراهم یغاتى جاهایاش از طرف ارشاد و سازمانهاى تبلکو اى . داشت برمى
ى شده است، ولى در انتظار وضع یتهاکالبته بحمداهللا حر. ردند تا پاسخگوى سؤالهاى مردم باشندک مى

 .میمطلوبترى هست

سد و با مال و جان ینو شى مىی نسخه آزماو. "ص ندادمیمرض را تشخ": دیگو خاطر خجالت نمى  بهک پزش-  
 .ندک ض بازى مىیمر

ر را یند و مسک ا فتواى خالف نقل مىی و پاسخ نابجا "ستمیبلد ن": دیشد بگوک ا روحانى خجالت مىی استاد -  
 .دهد ج نشان مىک

 .دننک وتاهى مىکروند و در فراگرفتن واجبات خود  خاطر  خجالت عمرى راه انحراف مى  مردم به-  

نند و کستند به پدر و مادر خود مسأله خواست ازدواجشان را مطرح یا و خجالت حاضر نیخاطر ح  جوانان به-  
 .نندک رات آلوده مىکخود را به انواع من

 .مانند سواد باقى مى الس درس، همچنان بىکخاطر خجالت از رفتن به سر سوادان بزرگسال به  افرادى از بى-  

 .نندک ا امضاى خالف مىیدهند و   گواهى ناحق مىخاطر خجالت،  مردم به



 :تر استکا و خجالت آنان خطرنایتر و انسانها مهمتر باشند، ح لىک هرچه مسأله 

مات براى سرنوشت ین تصمیترکاراده و خجالتى، خطرنا خاطر عناصر بى المللى به نی گاهى در مجامع ب-  
 .اد بزندیشود تا فر دا نمىی پ مرد باصالبت و با عزمیکشود و  انسانها گرفته مى

آورند؛  ه بخواهند بر سر انسان مىکارى کدهند و هر   با خجالت، انسان را در برابر عمل انجام شده قرار مى-  
تواند  را خجالت مىیه نسل نو را از خجالت نابجا نجات دهند؛ زکان مدارس است ین و مربیفه والدیلذا وظ

 .رى شودکسرچشمه هرگونه فساد و من

در قرآن، . نى و خجالت نابجاستیم بک واجبات، مسأله خود كا تریتها و یشه بعضى از گناهان، محرومی ر
ا دو نوع است؛ یح«: میخوان ث مىیدر حد. ان شده استیپرده ب ام بىکه، مسائل و احیهاى عمل ات و رسالهیروا
 )715(».ردیگ شه مىیه از سادگى و حماقت رکى یایرد و حیگ شه مىیه از عقل رکى یایح

   داستان

ه در وسط سوره حمد، کدم یناگهان د. ستاده بودمیت، پشت سر عالمى به نماز جماعت ای در مسجدى پرجمع
ان یه وضو ندارد و مردم نماز خود را به طور فرادى به پاکردن نماز، به مردم اعالم نمود کامام جماعت با قطع 

رى کخواند و گرفتار من الت بود، بدون وضو با مردم نماز مىنجا، اگر امام جماعت اهل خجیدر ا. برسانند
 .شد بزرگ مى

 گریاى د  نمونه

اگر . شود م، نماز ما قضا مىینیان جلسه بنشیم و اگر تا پایا ه نماز نخواندهکم یشو  در وسط جلسه متوجه مى
 .دشو م و نماز ما قضا مىیشو ر مىکم، گرفتار منیپاخواستن را نداشته باش شهامت به

 .میده م و جواب نادرست مىیشک  خجالت مى"!دانم نمى": نند و ما از گفتنک  از ما سؤالى مى

 .مینک ناحق آن را امضا مى م و بهینک ا مىیآورند و ما ح ردن امضاء، طومارى نزد ما مىک  براى جمع

، عمرى در اشتباه اند ردن را به خود ندادهکقه جرأت و جسارت سؤال یه چون چند دقکسانى کارند ی چه بس
 .هستند

شند و ک دن خجالت مىیاز به اطالعاتى دارند و از پرسیه در ابتداى زندگى نکارند دختران و پسرانى ی چه بس
 .شود راتى مىکن خجالت سرچشمه منیهم

 .ب نداردیذکدهند و او جرأت و جسارت ت ا شخصى نسبت مىیزى را به دروغ به اسالم یها چ  در روزنامه

ه چگونه کنیادى براى ایهاى ز د نمونهیتوان د، مىینکر کاگر شما هم ف. ه در ذهنم آمدکى بود یها نمونهنها، ی ا
ه لقمه حرام کسانى کارند یچه بس. دیاد آوریشوند، به  رات مىکارى از منیا و خجالت سرچشمه بسیح

 .شندک ست، خجالت مىیال خود در شأن آنان نیه به خکى یخورند اما از انجام شغلها مى

  
  اى مثبتیح



ار کا دست به یخاطر ح در مواردى هم انسان به. ستیا و خجالت سرچشمه خالف و گناه نیجا ح  البته همه
 .اى مثبت استیا برخاسته از عقل و حین حیه اکزند  زشت نمى

ن نوع ی، مراد هم»هاستید همه خوبیلکا یح«؛ ) 716(»ریل خکاء مفتاح یالح«: ه کم یخوان ث مىی اگر در حد
 .اء استیح

د عن فعل القبیاء یالح«: ه کم یخوان ث مىی اگر در حد دارد ار زشت باز مىکا انسان را از یح«؛ ) 717(»حیص« ،
 .استین نوع حیمراد هم

» شتر استیشتر باشد، عفت بیا بیهرچه ح«؛ )718(»ون العفۀکاء تیعلى قدر الح«: ه کم یخوان ث مىی اگر در حد
 .استین نوع حی، مراد هم

ن یا نباشد، دیاگر ح«؛ ) 719(»اء لهیمان لمن ال حیال ا«: ث آمده است یه در حدکت دارد یا بقدرى اهمی ح
 ».ستین

 .ندک ند و به گناه اقرار نمىک ب خود را از مردم پنهان مىیا، عی انسان باح

ش یه در پک هدفى ل آن ما را ازیه تفصک بحث روانى و اجتماعى است یکا و موارد آن ی  به هر حال، ح
 .دارد م، باز مىیدار

 »ست؟یداروى آن چ. من گرفتار خجالت هستم«: دی شخصى از من پرس

شد، اگر در منزل اذان ک ه از سخنرانى خجالت مىکسى کن است؛ براى مثال ین دارو، تمریبهتر«:  گفتم
 ».رود ن مىیم خجالتش از بک مکد، یبگو

 )720.(دیندازید، خود را در آن بیارى وحشت دارکز هر ا: دیفرما السالم مى هیر علی حضرت ام

ى خواست از خود ابراز کودکه هرگاه کر دهم کاى مدارس تذینجا الزم است به پدران، مادران و اولی در ا
د؛ ینکه او را نشیار ناقصى انجام داد، روحکد؛ حتى اگر یدان بدهید و به او مینکوب نکند، او را سرکوجود 

ارى از یشه بسیه رکگونه  ى است؛ همانکودکرهاى زمان یارى از خجالتها، ناشى از تحقیرا سرچشمه بسیز
 .ى استکودکقهاى دوران یجرأتها، تشو

ار دروغها، یچه بس. شود ادى مىیرات زکنه منیه سرچشمه و زمکى از مسائل روحى و روانى است یک ترس 
. ردیگ شه مىیه از ترس رکناحق  هاى به وا و گواهىهات ناروا، اقرارهاى ناریتمانها، توجکها،  فرار از جبهه

اگر . برد در سحرهاى ماه رمضان از خطر آن به خدا پناه مى) ع(ه امام سجادکترس از جمله حاالتى است 
ه اگر کا همانگونه یشدند  ر نمىین تحقیشورهاى اسالمى از ابرقدرتها نبود، امروز مسلمانان چنکترس سران 

حال و  البالغه به افراد بى در نهج) ع(حضرت على. دیرس ن عزت نمىیران به اینبود، ا) ره(نىیشجاعت امام خم
 .ندک رات را نثار مىین تعبیتر ترسو سخت

 "!هاى بى روح اى الشه"؛)721("م اشباحاً بال ارواحکارا": دیفرما  گاهى مى

 "!دیستید، ولى مرد نیافه مرد داریه قکسانى کاى "؛ ) 722("ا اشباه الرجال و ال رجال ی": دیفرما  گاهى مى

 )723("!نکبا افراد ترسو مشورت ن": دیفرما گر مىیى دی در جا



 )724(".ندک ه رأى آنها انسان را متزلزل مىکرا ین؛ زکبا زن مشورت ن": دیفرما ز مىیگر نی و در جاى د

ه تورا از کسى کعنى باهریشود؛  ز مىیالسالم، شامل مردان ن هیان حضرت على علین بیه اکداست ی ناگفته پ
گر یولى در جاى د! نکدمد، مشورت ن أس مىیه ترس و یدارد و در تو روح ت و جرأت باز مىیقاطع
 )725("!نکمال دارى، با او مشورت کاگر از زنى تجربه ارشاد و تعقل و ": دیفرما مى

 .ر استکننى، شرط اول امر به معروف و نهى از میرت دیه و غی به هر حال، داشتن روح

  خاطره

ا یآ. ردکى نیستد و او اعتناینار جاده باکردم تا براى نماز در کاز راننده اتوبوس تقاضا ":  شخصى به من گفت
 "باز هم من مسؤولم؟

ن افتاده یا فرزندت از ماشیى چمدان پول یه گوکادى بزنى ید چنان فریبا. ده نداردیرا تقاضا فای بله، ز":  گفتم
 .است

ه یها آ در قرآن ده. ه و شهامت الزم استیاد و تعصب و سوز و گداز و روحیه فرکاضا اثر ندارد، بلجا تق  همه
 .ه مؤمنان بخصوص در جنگها آمده استیت روحیبراى تقو

 
 رات فرهنگىکمن. ب 

ه، عیغات، شایلم، تبلیان، هنر، فیرات اعتقادى است، با ابزار قلم، بک معنا همان منیک ه بهکرات فرهنگى ک من
ند، کم کز مذهبى را که رونق مراکساتى یجاد مجالس گناه و لهو و لعب بناى ساختمانها و تأسیوسوسه و ا
ز کا مرایم شود کنه یه مسجد اموى را در شام ساختند تا رونق مسجد نبوى در مدکر آنیرد؛ نظیگ صورت مى

نام مستشار، مستشرق،  روزى به. نندکتراشى  بیرق) ع(شاندند تا در برابر درس امام صادقکعلمى را به بغداد 
ه در چند کاند  ى رساندهیار را به جاکوترى یامپکتهاى کسیق ماهواره و دین روزها هم از طریارشناس و اک

 .ستیامبر خدا نیشود و نامى از دختر پ پخش مى) نیاوش(لم دختر ژاپنىیقدمى مسجدالحرام، ف

رد و ک و مسئوالن را متوجه كسى درکگى را قبل از هر خوشبختانه مقام معظم رهبرى مسأله تهاجم فرهن
 .ى انجام شده استیتهاکنون حرکا

د"لمه کشما اگر در قرآن به ! زی خواننده عز ى را یزهایه دشمن چه چکد ید فهمید، خواهینک مراجعه "و
ارزشهاى د، اصول و یبرداشتن از عقا ن آنها، آرزوى انحراف و دستیمهمتر. ى داردیدوست و چه آرزوها

 )726.(نى و نظام اسالمى ماستید

    داستان

زى یر اى را برنامه هود توطئهیاى از بزرگان   به تهاجم فرهنگى در قرآن اشاراتى شده است؛ براى مثال، عده
ن یآنها با ا). 727(ت برگردندیهودیمان آوردند و غروب به یغمبر اسالم ایه بر اساس آن، صبح به پکردند ک
 :ردندک را دنبال مىار، دو هدف ک



ه کى یاملى بود، علماکن یاگر اسالم د": دیفتد و با خود بگویر مسلمان شدن نکهودى به فیچ یه، هکنیى ایک 
 ".گشتند ضبح مسلمان شدند، غروب برنمى

. داشت مى هود را نگهیاملى بود، علماى کن یه اگر اسالم دکنند کجاد ین دلهره را ایه، در مسلمانها اکنی دوم ا
اى از  ه امروز قبل از ظهر عدهکبه مسلمانان بگو "رد کامبر اعالم ین توطئه برداشت و به پیخداوند پرده از ا

د و یاز آمدن آنان دلگرم نشو. ش خود برخواهند گشتکیهودى مسلمان خواهند شد و غروب به یهاى  چهره
 ". توطئه استیکن یه اکد یز دلسرد نشویاز رفتن آنان ن

اند و  دهیبار را فهمکخوشبختانه حتّى نوجوانان ما دشمنى است. مى داردیشه قدیاجم فرهنگى رن، تهی بنابرا
دهند؛ اما  اد نمىیر ما کف رانى و خوشیان ایماسازى را به دانشجویه چرا آنها فرمولهاى علمى هواپکدانند  مى
 .فرستند هاى ما مى سهاى مستهجن براى بچهکاغذ آدامس، عکدر 

 
  هجرتك تر-1

دهند و در جامعه زشتى آن  ر را انجام مىکن منیرده اکلیه متأسفانه افراد سرشناس و تحصک از جمله واجباتى 
 . هجرت استكمحو شده، تر

. مین نداشتیونها مسلمان در چیلیرده بود، امروز مکن هجرت نیران به چی اگر هشت قرن قبل، عالمى از ا
)728( 

شورها کد امروز در آن یردند، شاک هجرت نمى) 729(ا و زنگباریزان اگر از فارس جمعى بازرگانان به تان
 .خبرى از اسالم نبود

ند، یاى هجرت نما دام به منطقهکادى داشته باشند تا اگر هریه مسلمانان، فرزندان زک نظر اسالم آن است 
 هجرت اتیه بعضى از پرندگان براى ادامه حکجاى تعجب آن است . بسرعت دامنه اسالم گسترده شود

 .د هستندکنند؛ ولى بعضى از مسلمانان راک مى

ار و براى هدف مقدس یرا انسان با اختیخ قرار داد؛ زیه هجرت را مبدأ تارکارات اسالم آن است کى از ابتیک 
. ستیارى انسان نیدام از افتخارات اختک چین، هیره زمکا گردش یح و یالد مسیند؛ وگرنه مک هجرت مى
ت، کعنى حریروى انسانى؛ هجرت یم عادالنه نیعنى تقسیهجرت . شود حل مىل با هجرت کصدها مش

خورده  کتکهجرت چند مسلمان ... . ن و زمان و یدوبندهاى زمیهدفدارى، سوز، تعهد، گذشت و آزادى از ق
غاتى ین گامهاى تبلینه از بلندتریبه مد) ص(رمکهجرت رسول ا. ردکقا روشن یبه حبشه، چراغ اسالم را در آفر

 .بود) ص(امبریپ

ر داشتند ی هجرت فراگیکان یشد و دانشمندان و روحان عمل نمى)  هجرتكتر(ر بزرگ کن منی اگر امروز ا
: میروشن بگو. ده بودیجا رس دادند، صداى اسالم به همه آن را منحصر به جمعى از طالب جوان قرار نمى

ه توان کسانى است کبرند، به دوش  سر مى و تفرقه و فقر به كه در ظلمات جهل و شرکسانى کگناه تمام "



خوش  رارى دلکاذب و تکارهاى کنند و بک تفاوتى هجرت نمى هجرت دارند ولى به خاطر رفاه و بى
 ".دارند مى

روهاى یم نکز و تراکتمر. ستی ن"مسافرت"لمه که در ک، معناى بلندى نهفته است "هجرت"لمه ک در 
داشدن ی شهرها و قهراً خلوت شدن روستاها، باال رفتن نرخها، پت به سوىکرده در شهرها، عامل حرکلیتحص
 و دارو جان خود کخاطر نداشتن پزش ه در روستاها بهکسانى کگناه .  استیکل ترافکن و مشکل مسکمش

 .اند ز در شهرهاى بزرگ جمع شدهکطور متمر ه بهکانى است کدهند، به گردن پزش را از دست مى

مان دارند، ولى یه اکسانى ک": دیفرما ند و مىک نند، برخورد انقالبى مىک مىه هجرت نکسانى ک اسالم با 
 )730(".ت و سرپرستى در جامعه اسالمى ندارندیچ نوع حق والینند، هک د هستند و هجرت نمىکرا

نند، هم کشور خود هجرت کنند به ک افر زندگى مىکشورهاى که در ک راستى، اگر تمام متخصصان مسلمان 
ن یت اسالمى آنها در نظامهاى فاسد از بیشوند و هم هو ت مىیند، هم مسلمانان تقویب ضربه مىفر کجبهه 
ه کند، حق دارد ک د انتقاد مىکه رایند، از سرماک د انتقاد مىک راكوقتى اسالم از آب و خا. رود نمى
 .د داشته باشدکروهاى متخصص راین انتقادات را هم به نیدتریشد

  
  هجرت براى همه

سا عقب یلکا برسانند و از اطالعات ین نقطه دنینند تا صداى اسالم را به دورترکد هجرت یشمندان با دان
ارى کن یا. ن آمار را دارندیفرستند و آخر ن مناطق جهان مىیان خود را به دورتریرا آنها هم روحانینمانند؛ ز

ه کهر مولودى ": ز اسالم فرمودیزامبر عیه پکم یخوان ث مىیدر حد. ردندک هم مى) ص(رمکامبر ایه پکاست 
ن آمار مسلمانان آگاه ید تا هر لحظه از آخریرود، به من اطالع بده ا مىیه از دنکد و هر مسلمانى یآ ا مىیبه دن
 ".باشم

ن دستور عمل یه به اکاند  ها بودهیرده است؛ ولى غربکن سفارش یر در زمیقرآن بارها مسلمانان را به س!  آرى
وخوهاى مردم آگاه  روها و خلقیاند و از منابع و منافع و ن م جهان را وجب به وجب گشتهاند و تما ردهک

 :اد زدندیه فرکردند؛ آنجا ک مى) ع(نى را حضرت علىیب شین پیا. اند شده

گران در یمبادا د! شما را به خدا! شما را به خدا"؛ ) 731("مکریم بالعمل به غکسبقنیالقران فال  اللّه اللّه فى"  
 ".عمل به قرآن از شما جلو افتند

ش از ما به آن عمل یگران بیه دکن، سفارش قرآن است یر در زمیه فرمان هجرت و سکم ینیب  اما امروز مى
نامه خود در آستانه شهادت فرمودند و االن  تیالسالم در وص هیاد را على علین فریه اکجالب است . اند ردهک
روزى انقالب یو مصادف با شب پ) شب قدر) (ع(دت حضرت علىسم، شب شهاینو ن سطرها را مىیه اک

انه و تأسفى از ینى واقعگرایب شی پیکرا ) ع(ن ناله حضرت علىینجا، ایدر ا. است)  بهمن22شب (اسالمى 
ع قراردادن آن حضرت از ین شب قدر، از خداى على با شفیدر ا. میدان ن براى همه مردم مىیرالمؤمنیام

 .مینک رات عذرخواهى و توبه مىکر منیها و سا  هجرتكد و ترهاى طوالنى خو غفلت



  
  هجرت براى محرومان

 از هجرت به خود ستم كه با ترکسانى که فرشتگان براى گرفتن روح ک نیهم": میخوان  در قرآن مى
 "د؟یشما در چه حالى بود: پرسند شوند، از آنها مى اند، مى ردهک

 ".مین، مستضعف بودیما در زم": ندیگو  مى

 )732("د؟ینکن خدا بزرگ نبود تا هجرت یا زمیآ": ندیگو رند و به آنها مىیپذ ن پاسخ را نمىی فرشتگان ا

ند و اگر در کده خود هجرت یتب و عقکه براى حفظ مکن، برهر محروم و مستضعفى الزم است ی بنابرا
 .ند، در آنجا نماندکتواند از مبانى خود دفاع  فر نمىکشورهاى کمناطق و 

ب انواع کت و مؤسسه مرتکا شریا شهر و منطقه، یار ک  محلیکرشدن در یخاطر اس ه بهکار افرادى ی چه بس
 .نندک كه بر آنها واجب است آنجا را ترک شوند؛ در حالى گناهان مى

 كرد، تریگ ى قرار مىیه در آستانه مرگ مورد بازجوکان همه گناهان، تنها گناهى یه در مکته جالب آنک ن
لمات دو برابر، چند برابر، ده برابر، هفتصد برابر که، قرآن براى پاداش، کنیگر ایته جالب دکن.  استهجرت

: ند، نامى از عدد برده نشده و تنها فرموده استکه هجرت کسى ک؛ ولى درباره پاداش )733(است ار بردهک به
لى اللّه(اجر او با خداست؛ " ع رُه ج ع اَ قَ و قَد  )734(").فَ

د خاصى به یم و امینند و با بک شب از رختخواب دور مى مهیه خود را در نکر جز درباره مؤمنان واقعى ین تعبی ا
فْس ": دیفرما مى. امده استینند، نک پردازند و از هرچه خدا به آنها داده است، انفاق مى عبادت مى لَم نَ ع فَال تَ

ع رَّة اَ نْ قُ م ملَه ى ف خْ  ".نور چشمى در نظر گرفته شده است داند براى آنها چه احدى نمى": عنىی؛ )735("نیمااُ

قرآن . نندکد خود را براى هجرت آماده یجانبه هستند، با شرفت و توسعه همهیه عالقمند به پکسانى ک 
نْ ": دیفرما مى م رْ فىیو اجِ بِ هی س ىیلِ اللَّه ف اً  جِد م راغَ ض م ر عۀیثکاْالَ س ه در راه خدا هجرت کهر" ؛)736("راً و
 ".ردکدا خواهد یجانبه پ ش همهیار فراخ و گشایند، هجرتگاه بسک

 
  غفلت از دشمن-2

ه متأسفانه همه امت اسالمى را دربر گرفته کرات اجتماعى است کهاى آن، از من غفلت از دشمن و توطئه
و تَکنَ یود الَّذ": دیفرما نه مىین زمیقرآن در ا. است رُوا لَ لحتفَ نْ اَس ونَ ع لُ فُ عتکغْ تاَم و فَکم یملَیم ونَ ع ۀً یم میکلُ لَ
 یکد تا با ید، غافل باشیه دارکاناتى که شما از اسلحه و امکفار دوست دارند ک": عنىی؛ )737(".واحدة

 ".نندکورش شما را نابود ی

د، ولى دشمن یب و غافل هسته شما نسبت به دشمن خواکنم ک تعجب مى": دیفرما مى) ع( حضرت على
 )738(".دار استینسبت به شما ب

 
 ورانهکورکد ی تقل-3



. نى و ضعف نفس استیرت ملّى و دیتب، غکمان به مید، نشانه خودباختگى، برهنگى فرهنگى، نداشتن ایتقل
ان کاید از نیپرستى خود را تقل ه بتیپرستان توج بت. رده استکد انتقاد ین نوع تقلیادى از ایات زیقرآن در آ

فار کدر فقه ما تشبه به . رات اجتماعى ماستکن منیزدگى و غربزدگى از مهمتر امروز بالى شرق. دانستند مى
دن لباس و نوع یحتّى در پوش": میخوان ات مىیدر روا. نوع خودباختگى است یکن خود یرا ایحرام است؛ ز
 "!دینکد نیگانگان تقلید و از بیغذا مستقل باش

شما لباس دشمنان ": دیه به مؤمنان بگوکرد کامبران وحى یى از پیکخداوند به : قدسى آمده استث ی در حد
ه اگر شما کد یریش نگیارى راه و روش دشمنان مرا در پک چید و در هید و غذاى دشمنان مرا نخوریمرا نپوش

 )739(".د شدید، در باطن هم مثل آنها خواهیه آنها شدیدر ظاهر شب

 
 لسات گناهت در جک شر-4

ه کد یدیهرگاه شن": دیفرما قرآن مى. رات اجتماعى ماستکوت و تماشا، از منک نشستن در جلسات گناه و س
 )740(".دینک كار و مسخره قرار گرفته است، مجلس را ترکات خدا مورد انیآ

برتو الزم نند، ک ناحق جدل مى ات الهى بهیه گروهى در آکردى کاگر مشاهده ": دیفرما گر مىی در جاى د
طان تو را به فراموشى انداخت، بعد از ینند و اگر شکر بحث را عوض ینى تا مسکه از آنها اعراض کاست 

 )741(".نشستن در جلسه را ندارى توجه، حقِ

 "د؟یده شدیشکه شما به دوزخ کشد  چه": پرسند  ان از اهل دوزخ مىیامت بهشتی  در ق

 :مارندش ز را عامل سقوط خود مىی آنها چهار چ

م نَ" نماز؛ ك   تر لِّکلَ صم نَ الْ نی م." 

م نَ"تفاوتى نسبت به گرسنگان؛     بى مسکو لَ عم الْ طْ  ".نکی نُ

ع الْخائضکو "هاى مردم؛ ییگو اوهیشدن در     غرق م وض  ".نینّا نَخُ

ب بِکنّا نُکو "امت؛ یب قیذک   ت مِ الّدیذِّ 742(".نیو( 

 .دهد ن و جسارت به مقدسات مذهبى را مىیان جرأت هرگونه توهیسرا اوهیزش ما، به وت و ساکس!  آرى

 
 زىی تهمت و آبرور-5

زى یبت و تهمت و آبروریر، فحش و ناسزا، غین و تحقیرات اجتماعى، بانام بد صدا زدن، توهک از جمله من
ون فیال": دیفرما قرآن درباره اهل بهشت مى. است ع م یساً و و ا لَغْ اک اله در بهشت، سخن لغو و دروغ ) 743("ذّاب

) 744(نام آنجا دارالسالم. ان سالم و شعار سالم استیدر آنجا، تمام برخوردها برخاسته از روح سالم، ب. ستین
اً سالماًیاالَّ ق": ان یو شعار بهشت المه به جهنم کهرگروه ": میخوان ولى درباره اهل دوزخ مى. است) 745("الً س

اکنند؛ ک ن مىیگر لعنت و نفریشوند، به گروه د خل مىدا خْتَه ت اُ عنَ ت اُمۀٌ لَ لَ خَ ا د م در آنجا همه گناه ") 746("لَّ
تُم لَ گر مىیدیکخود را به گردن  وال اَنْ  ".میمان داشتید، ما ای؛ اگر شما نبود)747(نینّا مؤْمنکاندازند؛ لَ



ه ما در آن زندگى کاى  ا جامعهیم آیم حدس بزنیتوان م، مىی آشنا شدماى اهل بهشت و جهنمیه با سکنون ک ا
ش و نوش، مسخره یتفاوتى، ن ا جهنمى؟ اگر سوءظن، تجسس، نجوا، پخش شبنامه، بىیم، بهشتى است ینک مى

اش همان جهنم موعود است؛ اما اگر در  ندهیم است، آکنه و انتقام بر روابط آن جامعه حاکیا یر، یو تحق
نده یمان، اعتماد، دلسوزى، تعاون، اخالص و صفا باشد، آیه ایارخانه، روحکخانه و مدرسه و اداره و فضاى 

 .شود ن جامعه بهشت موعود مىیا

 
 تیثرکروى از ای پ-6

ه کسى است کدانند، شجاع واقعى  دان جنگ مىیى و شجاعت را تنها در میاراکه ک برخالف گمان بعضى 
ه ک) ع(ن شب شهادت حضرت علىیباز هم در ا. ى نهراسدیطق شناخت، از تنهاوقتى حق را با استدالل و من

ال ": دیفرما البالغه مى  نهج201حضرت در خطبه . نمک سم، از آن حضرت سخنى نقل مىینو ن سطرها را مىیا
 ".دیمى طرفداران نترسکدر راه حق، از "؛ "ق الهدى بقلَّۀ اهلهیتستوحشوا فى طر

اگر از ": هکاست  هشدار داده) ص(امبریرده و حتى به پکوهش کت نیثرکروى ایاز پها بار  د دهی قرآن مج
 )748(".نندک نى، تو را گمراه مىکروى یت مردم پیثرکا

 
 ت گرائىی شخص-7

دانند و  زدگى مى تیل بدبختى خود را شخصیآنها دل": دیفرما امت مىین در قیان گفتگوهاى مجرمی قرآن درب
طَ": ندیگو مى ا و انّا اَ ا الْسبِکعنا سادتَنَ ونَ لُّ ضَ اَ رائَنا فَ اه ین روز سیه به اکم یرو بزرگان خود بودی؛ ما پ)749("الیب

 ".مینشست

؛ مردم بر )750("همکن ملویالناس على د". تها در درون هر انسانى هستیش به شخصیه گراک ناگفته نماند 
الناس بامرائهم اشبه من ": میخوان ى مىگریدر جاى د. نندک ت مىکراه و رسم پادشاهان خود حر

 .د از پدر و مادر استیش از تقلید انسان از رهبران، بی؛ تقل)751("ابائهم

ه با کند و افرادى را هم کاى خدا معرفى یتهاى واقعى را اولیه شخصکل قرآن اصرار دارد ین دلی به هم
 )752.(دده طان لقب مىینند، به برادران شک وپاش خود را مطرح مى ختیر

، )755(ارانک، گنه)754(نی، مسرف)753(نیروى از مفسدیات فراوانى مردم را از پی در قرآن آ
س، کبرع. افران بازداشته استکو ) 759(، غافالن)758(، هوسبازان)757(، جاهالن)756(گانیفروما
 را بر آنها گذاشته "همیانعمت عل"دانسته و نام ) 760(ن، شهدا و صالحانیقیاء، صدیتهاى واقعى را انبیشخص
 .ندکروى خود را از خط آنان اعالم یه در هر نماز پکرده است کن بر هر مسلمانى واجب یهمچن. است

   داستان

ن یدن ایشخصى با د. ربودندیو در طرف مقابل، طلحه و زب) ع(طرف حضرت على یک در جنگ جمل، 
 "دام است؟ک و براستى حق با امبرندیهردو طرف از اصحاب پ": ر شد و با خود گفتیصحنه، متح



ر یرد تا از آن پس احدى متحکخ روشن یان خود، چراغى را براى تاریشه با بیهمچون هم) ع( حضرت على
س گرد آن کاول حق را بشناس، سپس هر": عنىی؛ "اعرف الحق تعرف اهله": الم بودکن یآن چراغ ا. نشود

 ".بود، برحق است

 حق را بر اساس مردم؛نه .  مردم را بر اساس حق بشناس 

: میه بگوئکم؛ نه آنید بد بدانیرد، باکبت یه غکس را کست؟ بعد هریبت چیه غکم ید بدانیبراى مثال، اول با
 ".بت حالل استید، البد غیگو ت بد مىیچون فالن شخص"

 
 بتی سوء ظن، تجسس و غ-8

 )761(".بعضى از گمانها گناه است": دیفرما  قرآن با صراحت مى

وندها و ین عامل براى گسستن محبتها، پیبت، مهمتریبت و غینه غینه تجسس و تجسس، زمی زم سوءظن،
 .اعتمادهاست

فر عادالنه کین یا ایآ. شود بت، تمام عبادات انسان محو مىی غیکبه خاطر : میخوان ت مىیدر روا":  سؤال
 "است؟

ه سالها انجام کشود؛ لذا عباداتى  خته مىی، ردست آمده است ه سالها بهکى یبت، آبرویرا با غیز! بله":  پاسخ
 ".د محو شودیشده است، با

 .افى استکم؛ ولى تعدادى نمونه و اشاره ینکان یات را بیات و روایرى تمام آکه درباره هر منکم ی بنا ندار

 
 تی سعا- 9

جاد یى بد، اگریانجینى، میچ گرى، سخن ن دو مسلمان فتنهیس بکهر": میخوان  سوره نساء مى85ه ی در آ
  )762(".فر استکیند، براى او سهمى از کدرى  دورت و پردهک
  

  بى تفاوتى-10

سى کاگر ": میخوان ث مىیدر حد. رات اجتماعى استکى از منیکردن، کت نیتفاوتى و احساس مسؤول  بى
 )763(".ستید و به او پاسخ نداد، مسلمان نیناله مظلومى را شن

اورده یمان نیه او گرسنه باشد، به خدا ایرى بخوابد و همسایه در حال سکسى ک": میخوان گر مىیثى دی در حد
 )764(".است

 )765.( گفته شده است"مانیا بى"تفاوت هستند،  رات بىکه نسبت به منکسانى کث به ی در حد

 )766("د؟ینک ام مسلحانه نمىیچرا شما براى نجات مستضعفان ق": دیفرما  قرآن مى

م  ل گرفتارى ما، بىیى از دالیک": هکند یگو شت مى اهل دوزخ به اهل به تفاوتى نسبت به گرسنگان بود؛ و لَ
مسکنَ عم الْ طْ  )767(".نکی نُ



: دندیه فرشتگان از خدا پرسک نیرد و همکاى را عذاب  ه خداوند، اهل منطقهکم یخوان ات مىی در روا
 "سوزند؟ اران مىکهستند، چرا آنها به آتش گنیار نکگروهى از اهل منطقه گنه"

 ".تفاوتى آنها وت و بىکخاطر س به":  خداوند فرمود

عباس جمع  اگر امثال شما گرد بنى": ه براى توبه نزدش آمده بود، فرمودکانى یعیى از شیکبه ) ع( امام صادق
 ".ردندک ن نمىینش ت را خانهیب د، آنها ما اهلیشد نمى

ه کتا آنجا . ندک ن مىیند و گاهى به آنها نفرک تفاوت نثار مى راد بىن جمالت را به افیتندتر) ع(نیر المؤمنی ام
ه بعضى از آنها در پاورقى کند ک تفاوت مى ه و بىیلمه تند نثار افراد سست عنصر، فروماکجده یاد دارم، هیبه 

 )768!(شود اشاره مى

ند ک دا مىی درونى نسبت به خود پتفاوتى تفاوتى نسبت به جامعه بود؛ اما گاهى انسان نوعى بى ن بىیالبته، ا
ن یقرآن بارها از ا. ى هم نداردکشود، قطره اش رد، سنگدل مىیگ ها عبرت نمىیدنیها و شنیدنیه در برابر دک

ا ذُ"رده است؛ کگروه انتقاد  اذَ ا الکو نکذْیرو 769(".رو(  
  
  تفرقه-11

نار آنها قرار کنى و در ی آسمانى و زمقرآن، تفرقه را همچون عذاب. رات اجتماعى تفرقه استکى از منیک 
 )770.(داده است

 )771.(ست مسلمانان در سال سوم هجرى در جنگ احد، تفرقه و نافرمانى از رهبرى بودک رمز ش

: فرمود) ص(ه رسول خداکرخم یبا داشتن حدود صدهزار شاهد در غد) ع( ساله حضرت على25وت ک س
، بعد از چهل )ع ( ه حضرت موسىک نیهم. خاطر حفظ وحدت بود  به".طالب استیاب بى فه علىیبعد از من خل"

نند، بشدت ک اند و عبادت مى ارانش دور گوساله سامرى جمع شدهیه کد ی برگشت و د"وه طورک"روز از 
 "ن انحراف را نگرفتى؟یچرا جلو ا": عصبانى شد و به برادرش هارون گفت

ر افتادم کبه ف. شندک بود مرا بیک به سخنم گوش ندادند و نزدردم، اما آنهاکمن آنها را نهى ":  هارون گفت
ل یاسرائ ن بنىیت انقالبى بکن حریخاطر ا ى، تو بهیه به من بگوکدم ینم؛ ولى ترسکام یشترى قیت بیبا قاطع
 ".پرست باشند، ولى من عامل تفرقه نشده باشم نها جمعى گوسالهیه اکح دادم یلذا ترج. ردىکجاد یتفرقه ا

بت، ینى، غیچ ه عامل تفرقه باشد، حرام شمرده شده است؛ براى مثال، سخنکارى، ک سالم، هرگونه در ا
ه عامل کارى کس، هرگونه کم شده است و برعینى و امثال آن بشدت تحرکعه پرایتهمت، سوءظن، شا

راستى فتنه لمه کاگر با ": ندیگو ه مىکوحدت و آرامش قلوب باشد، مورد سفارش قرار گرفته است؛ تا آنجا 
 ".ز استیشود، دروغ گفتن جا مى

روز یه امروز و دکآنچه هم . خاطر تفرقه بوده است ن آمده، بهیخ اسالم بر سر مسلمی آنچه در طول تار
 كاندازان را مشر قرآن، تفرقه) 772.(جاد تفرقه استید، ایآ بار جهانى به حساب مىکن حربه استیبزرگتر

چ یاگر مسلمانها متحد باشند، ه) 774.(اللّه دانسته است محور وحدت را حبلن یقرآن همچن) 773.(دانسته است



ات و یدر آ) 775.(ت دارد، وحدت قلبى است و نه ظاهرىیند؛ البته آنچه اهمک د نمىیقدرتى آنها را تهد
و ه روح بلند کتوانند عامل وحدت باشند  سانى مىکالبته ) 776.(ات از وحدتهاى صورى انتقاد شده استیروا
ن شما، نزد خدا، با یتر گرامى": دیفرما قرآن مى. زندینظرى و خودمحورى بپره صدر داشته باشند و از تنگ سعه

 )777(".ن شماستیتقواتر

 .ردیگ ده مىیمى، سنّى و اقتصادى را نادیاى، اقل الم، مسائل قومى، نژادى، منطقهکن ی و با ا

د، یدوبازدیرحم، د سفارش به صله. راى وحدت استروزى ب ن شبانهی تمریک طرح نماز جمعه و جماعت، 
جاد محبت و یض، مصافحه، براى ایادت مریدادن، ع هی به محرومان، هجرت، هدکمکعفو و اغماض، تعاون، 

  .هاست ت روابط انسانى و عالقهیوحدت و تقو
  

  اشاعه فحشاء-12

تمام گناهان، آنچه سبب قهر خدا ه در ک ن استیته قابل توجه اکن. رات اجتماعى استک اشاعه فحشا از من
ولو آنرا انجام (ه انسان به آن عالقه داشته باشد ک نیشود، انجام دادن آن است؛ ولى درباره اشاعه فحشا هم مى

ه عالقه به آن گناه بزرگى است؛ در حالى کعنى نه تنها اشاعه فحشا بلیره شده است؛ یبکب گناه ک، مرت)ندهد
نه اشاعه یه زمکداست یناگفته پ) 778.(ستیگناه ن) ه انجام نگرفته استکمادامى تا (چ گناهى یه عالقه به هک

ز کمارستان و مرایار و دانشگاه و بکردن زن و مرد اجنبى و اختالط آنها در محل کن خلوت یفحشا هم
م، ینکر کمى فکاگر . نه براى اشاعه فحشا استین زمیتر حجابى و بدحجابى، مناسب بى. گر استیعمومى د

ورشدن  د شعلهیلکردن و به مردم نشان دادن، کش یچرانى، خود را آرا بندوبارى، چشم ه بىکافت یم یرخواهد
هاى علمى و اخالقى و خانوادگى آن  ه ضربهکهوسها، دامها، فحشا و انواع روابط نامشروع خواهد شد 

 .ستیده نیسى پوشکبر

  
 جاد وحشتی ا-13

ق فساد یى از مصادیکو ) 779(د استینند، اعدام و تبعک ن فساد مىیمه در زکسانى کفر کی": دیفرما  قرآن مى
عه در یجاد شایه با اک سانىکقرآن حتّى براى . جاد رعب و وحشت و ناامنى استیدن و ایشکن، اسلحه یدر زم

 )780.(رده استکن ییفر را تعکین یتر آورند، سخت وجود مى جامعه تزلزل به

 )781(".امت او را خواهد ترساندیه مؤمنى را بترساند، در روز قکى سکخداوند ": میخوان ث مىی در حد

ه مردم از شرّ او در امان کسى است کن انسانها، یبدتر": میخوان گرى مىیث دی و در مضمون حد
 )782(".نباشند

ه مردم از دست و زبان او کشود آن است  ه به مسلمان، مسلمان گفته مىکنیل ایم؛ دلی راه دور نرو
 )783.(نددرامان



موقع وارد منزل  ه شب هنگام و بىکد ینکم یهاى سفر خود را طورى تنظ برنامه": دیفرما ز مىی اسالم عز
 .دار نشوندیه در خانه هستند، نترسند و از خواب بکسانى ک؛ تا "دینشو

   خاطره

خواست . هد شده شبانه وارد مشکمقامى بود  ه عالىی، عارف و مفسر و فق)784(ى از علماى بزرگ مشهدیک 
ه افتاد، پشت در خانه نشست تا صبح کث فوق یاد حدی دار شود؛ اما بهیدر خانه را بزند تا همسرش از خواب ب

اله وارد شده، ولى به احترام همسرش پشت  تیه آکد یا دیان، همسرش در خانه و در عالم رؤین میدر ا. شود
ش را پشت یرد، شوهر گرامکه در را باز ک نیهم. فتدار شد و به در منزل ریپس از خواب ب. در نشسته است

  .دیدر د
  

  پخش اخبار دروغ-14

 )785(".دیرید، آن را نپذیا ردهکق نیهرگاه فاسقى خبرى براى شما آورد، تا تحق": دیفرما قرآن مى

با برنامه ه کن بلندگوها و اخبار دروغى است یشورهاى مسلمان، همکا ین افراد یجاد تفرقه بیهاى ا ى از راهیک 
رازه محبتها از هم یه شک دهند؛ طورى شود و بعد آن را به خورد مردم مى و بودجه خاصى ساخته و پرداخته مى

د گناه به یمتر با دکاد است و هم یه هم در جامعه ما زکراتى است کى با منیهدف ما آشنا. شود گسسته مى
صورت، از هدف اصلى  نیه در اکرا یم؛ زیستی نردن گناهانک شود؛ اما هرگز درصدد شماره سته مىیآنها نگر
  .میشو دور مى

  
  چاپلوسى و غلّو-15

اسه داغتر از آش هستند، که به اصطالح کرات، تملق و چاپلوسى و غلو است و گاهى عالقمندان کى از منیک 
 :دینکبه چند نمونه توجه . گونه افراد باشد نید انسان مواظب ایشوند؛ لذا با گرفتار آن مى

 "!اى پروردگار، سالم بر تو": آمد و گفت) ع( گروهى نزد حضرت على- 1 

 )786.(نندکه توبه ک حضرت از آنان خواست 

 )787.(ردکه حضرت او را لعنت کردند ک) ص(رمکامبر ایر را به پین تعبیگر همی شخصى د- 2 

ندگان و یعرا، مداحان، گور بودن آن دارد؛ لذا شکرده است، نظر به منک ه از غلو نهىکاتى ی تمام روا
بر دهان افراد چاپلوس، ": میخوان ث مىیدر حد. هاى خود باشند ها و نوشته د مواظب گفتهیسندگان باینو
 )788("!دیزی بركخا

 )789(".متر از حد، ضعف و حسادت استکش از حد، تملّق و یش بیستا": میخوان البالغه مى  در نهج

ش ستمگر شد، به گفته یلوسى نسبت به افراد، عادى است؛ ولى اگر ستاش و چاپین همه انتقاد از ستای ا
  )790.(دیآ ث، عرش خدا به لرزه در مىیحد

  



 رات خانوادگىکمن. د 

خاطر  اسالم به. تواند سرچشمه فساد و گناه باشد ه مىکت و تقوا باشد؛ همانگونه یتواند اساس ترب  خانواده مى
 :ن سفارشها را فرموده است؛ از جملهیتر قی دقت خانواده از همان گامهاى اول،یاهم

 )791.(دیار او باشکد و افیر عقاک در انتخاب همسر، به ف-  1       

 )792.(ها باشد شه آن در زبالهیه  رکى است یبایه از خانواده فاسد است، مثل گل زکى یبای همسر ز-  2       

 )793.(دیریم بگکه را ساده و ی مراسم و مهر-  3       

تان  امتیره قیو ذخ) 794(ایه نور چشم شما در   دنکد نسلى باشد ینش جنسى، بای هدف از آفر- 4       
 )795.(باشد

ان فرزندان و ی سفارش درمورد نامگذارى، محبت، آموزش قرآن و شنا و هنر و علم، مساوات م- 5       
لگى مادر تا پس از تولد و تا آخر عمر، ه حالل و سالم از دوران حامین پسر و دختر، تغذینگذاشتن ب فرق

ف بودن یالبالغه عف در نهج. دادن به نظام خانواده است تیگر، نشانه اهمیانتخاب شغل و صدها سفارش د
) ع(اسى مورد توجه حضرت علىیتهاى بزرگ سیهمسر و صالح بودن خانواده حتى در عزل و نصب مسؤل

نده یارى در آک خانواده، سرچشمه هرگونه گناه و فساد و تبهها در یارکن هرزگى، آلودگى و خالفیاول. است
 .و جامعه است

    داستان

ه براى گزارش کغروب . جاد فساد مسابقه گذاشتیگرى و ا اى در فتنه طان با حرامزادهیروزى ش": ندیگو  مى
وز چند برابر من امر: حرامزاده گفت.  زنا بوجود آوردمیکمن امروز : طان گفتینار هم جمع شدند، شکار ک

ى به وجود یهایریگ ها و رشوه بتیها و غ سوءظن. با فتنه من، افرادى به هم ناسزا گفتند. ام ردهکزى یانگ تو فتنه
 ...آمد و 

ه کردم کد یاى تول  زنا، حرامزادهیکجاد یه من با اکشتر است؛ ولى بدان یآمار تو از من ب: طان به او گفتی ش
 ".دىیلک گناه یکردم؛ اما کد ی گناه تولیکمن ! آرى. ندکپا  بهاو مثل تو هر روز صدها فتنه 

ه، در عمل، در عبارت و یهاى آنان در تغذیانگار ن و سهلیار مهم است و گناهان والدی مسائل خانواده بس
 .شود گفتگوها، سرچشمه صدها فتنه و فساد در نسل آنها مى

ش از یفات بیاد، توقع مراسم و تشریهاى ز هیهمسر، مهره یرات خانوادگى، سوء استفاده از سرماکگر منی از د
ه خواست دخترش را به ک نیهم) ع(بیحضرت شع. حد و دخالتهاى نابجاى بستگان عروس و داماد است

ه من بناندارم بر تو کشنهادى باشماست؛ ولى بدان یهاى پ هیانتخاب مهر": بدهد، فرمود) ع(حضرت موسى
 )796(".ندازمیرم و تو را به مشقّت بیسخت بگ

اگر ": میخوان در فقه مى. ار شومى داردیه آثار بسکى است یرات خانوادگى، بعضى از ازدواجهاکى از منیک 
رد، ین ازدواجى صورت بگیاگر چن. ردیتواند خواهر آن پسر را به همسرى بگ رد، نمىکسى با پسرى لواط ک
 ".ا آمده باشندیفرزندانى به دند فوراً از هم جدا شوند؛ حتى اگر سالها گذشته باشد و یبا



ه در کر از مدتى یم گذاشتن شکان آنها و یض میتوجهى به فرزندان، تبع رات خانوادگى، بىکگر منی از د
رده کح و خداى نایهاى نابجا، انتقادات ناصحیه شوخکگونه  توان نام برد؛ همان ن شده است را مىیقرآن مع

ند و فرزند آن را یگو گر مىیدیکن به یه والدکى یا دروغهای ن در حضور فرزندان ویسخنان نارواى والد
 .نده آنها خواهد داشتیت فرزندان و سرنوشت آی آثار شومى در تربیکفهمد، هر مى

  
 بداخالقى با همسر

هزاران فرشته ": ع جنازه او آمد و فرمودییحضرت پابرهنه به تش. ا رفتیاز دن) ص(رمکامبر ایاران پیى از یک 
 ".ردند و با مراسم خاصى دفن شدک را همراهى مىجنازه او 

رم و کامبر این همه عزّت و سربلندى بود و پیه با اکگوارا باد براى تو مرگى ": ن شخص گفتی مادر ا
 ".فرشتگان براى دفن تو حاضر شدند

ه داشت، به خاطر کى یهایفرزند تو با همه خوب! نکاى مادر، زود قضاوت ن": فرمود) ص( رسول خدا
 )797(".درفتارى با همسرش، گرفتار فشار قبر خواهد شدب

ن، یشى، سقط جنکگرفتن، فرزند ام خاص، ترساندن همسر و بهانهیزش جنسى در ایه، آمیردن مهرکار ک ان
عدالتى نسبت به  عى همسر، بىیهاى طب ى به خواستیاعتنا توقع نابجا از همسر، نام بد روى همسر گذاشتن، بى

 .رات خانوادگى استکگر از منیها نمونه د م نابجا و دهکهمسر و فرزند، تح

ان دوهمسر و رفتار و حقوق متقابل یرى از شقاق و طالق میات براى نافرمانى همسر و جلوگی در قرآن و روا
  .آنان، صدها دستور آمده است

  
 رات اخالقىکمن.ه

 :مینک ان مىیوار ب را فهرست ه ما چند نمونه آنکار است یرات اخالقى بسک من

اند  ه انجام ندادهکارى کخاطر  ه دوست دارند آنها را بهکسانى ک": دیفرما ى؛ قرآن مىینى و خودستای   خودب
 )798(".نند، هرگز رستگارشان نپندارکش یستا

ات براى یدر قرآن و روا. ندک ارزش مى ار را بىکا، یر. ر خداستی پنهان و توجه به غكا نوعى شریا؛ ری   ر
 .میخوان ى مىیا هشدارهایآثارشوم راران و کایر

گر را زشت یدیکاحترامى به مقدسات، نام  نى، ناسزاگفتن، گرد لغو جمع شدن، بىیچ بت، سخنی   دروغ، غ
م، از موضوع اصلى دور یاوریثى بیا حدیه ی،آیکه اگر براى هرکگر یرات دکها من بردن، منت گذاشتن و ده

  ).مینون دور نشده باشکاگر تا(م یشو مى
  
 رات اقتصادىکمن. و 

 :میسینو ى از آن را مىیها رات است و ما نمونهکر منیش از سایرات اقتصادى بک تعداد من



و از درآمدهاى حرام و ) 800(شده هود نهىین یو حتى در د) 799(ه به منزله اعالم جنگ با خداستک ربا - 1 
ردن با مادر ک درهم ربا به منزله زنایکه گرفتن ک شده است؛ طورى وهشکار نیاست، بسیج دنیمتأسفانه را

 )801.(است

فار، کوب، فروش اسلحه به یفروشى، غش در مال، فروش جنس مع  سوگند دروغ، شهادت ناحق، گران-  2 
ش افراد فاسد در برابر یسازى،داللى فساد، گواهى ناحق، چاپلوسى و ستا فروش انگور و امثال آن براى شراب

 .رات اقتصادى استکار، از منکالمال و احت تیز بگرفتن مال، سوء استفاده ا

  م فروشىک - 3 

فیو": دیفرما ه مىکن است ینام مطفف اى به  در قرآن، سوره فِّ طَ م لْ فروشان مکواى بر "؛ "نَیلٌ ل!" 

مگر ": میخوان در قرآن مى) 802.(فروشى بود مکد، نهى از یب بعد از دعوت به توحیسخن حضرت شع نی اول
 )803("د؟ینک فروشى مى مکه کد یه معاد ندارمان بیا

فروشى  مکز مثل ین... م و یتینز، خوردن مال کاتهاى اسالمى، یارمندان و معلمان، نپرداختن مالکارى ک مک 
 .است

   رشوه- 4 

 )804(".رنده در آتش هستندیگ دهنده و رشوه رشوه": میخوان ث مىی در حد

گر عوض یا نام دیق و یحساب و تشو ه و حقیل هدیلماتى از قبکرا به ه اگر نام رشوه کنند ک  بعضى گمان مى
  .شود قت هم عوض مىینند، حقک
  
 منکرات نظامی. ز

   فرار از جبهه-  1

: دیفرما قرآن مى. ى از آنها فرار از جبهه و جنگ استیکه کرات مربوط به جبهه و جنگ است ک بعضى از من
ه پشت کسى کروند، هر گر مىیارى گروهى دیه به کا آنها یگردند،  ه براى سازوبرگ نبرد باز مىکجز آنها "

 )805(".گاهى استیجهنم بدجا. گاه او جهنم استیرد و جایگ ند، مورد خشم خدا قرار مىکبه دشمن 

در سوره احزاب . ه خداوند براى آن وعده دوزخ داده استکفرار از جنگ، از گناهان بزرگى است !  آرى
سپس .  "نندکه در جنگ با دشمنان اسالم فرار نکامبر اسالم عهد بسته بودند ی خود پبعضى با": میخوان مى

  )806(".هرگز فرار براى شما سودى ندارد": دیفرما قرآن مى
  

 انیهات فراریتوج

ه کاتى آمده است کنند، نک ه مىکهاتى ی در قرآن در مورد فرار منافقان و افراد ترسو از جبهه و توج
 :مینک ا اشاره مىوار به آنه فهرست

  نداشتن فرمانده و رهبر؛- 1 



حد، گروهى از مسلمانان به خ قرآن . د شده است، پا به فرار گذاشتندیرم شهکامبر ایه پکال آنی در جنگ اُ
د و به عقب ینکد شما فرار یا بایآ. ا رفتیا از دنید شد و یامبر اسالم شهیه پکبرفرض ": دیفرما مى

 )807("!د؟یبرگرد

 مى هوا؛ گر- 2 

آتش دوزخ ": دیفرما قرآن مى. االن هوا گرم است": گفتند ج صادر شد، گروهى مىیه فرمان بسک نی هم
 )808(".گرمتر است

 اد؛ی دشمنان ز- 3 

ا الْ": دند، گفتندیفر و سازوبرگ نظامى آنان را دکر که لشک نی گروهى هم ؛ ما امروز توان "ومیال طاقَۀَ لَنَ
 )809(".میرا ندارن طاغوت یمبارزه با ا

شدند و  دند؛ و گرنه سست مىیم دکفار را که مسلمانان کرد کارى کبى ی در جنگ بدر، خداوند با قدرت غ
 )810(".ردندک دا نمىیجرأت حمله پ

  گناهان احتمالى؛- 4 

ر راه چشممان به دختران یه در مسکم یما نگران":  گفتندكپرور هنگام دعوت به جنگ تبو  مسلمانان تن
ستن فرمان رهبرى و فرار از جنگ، از گناه نگاه به زنان و که شکغافل از آن. میفتد و گرفتار گناه شویومى بر

 )811(".دختران بدتر است

  )812.(دهند هاى خود را بهانه قرار مى حفاظ بودن خانه ز بىی بعضى ن- 5 
  

 انیبرخورد با فرار

 جبهه سرباز زدند، نماز مگذار و حتى بر سر قبر آنها ت درکه از شرکسانى کبر جنازه ": دیفرما  قرآن مى
 )813("!مرو 

  
 انیه فراریتنب

. ت در جبهه سرباز زدندکج عمومى داد، سه نفر از شریفرمان بس) ص(امبر اسالمیه پکى از جنگها یک در 
 "!دین سه نفر سخن نگویاحدى با ا": حضرت به همه مسلمانان فرمود

ه همسر و کد یى رسیار به جاکدى قرار داد و یرا در محاصره اجتماعى شدل متخلفان کن شیا شان بهی ا
گر حرف یدیکز با یپس خود ما ن": ن سه نفر با خود گفتندیا. گفتند ز با آنها سخن نمىیشان نیفرزندان ا

 ".مینزن

رفته یپذشان  ردند و توبهکرد؛ ولى آنها شرمنده شدند و توبه کن بزرگ را بر آنان تنگ ین اعتصاب، زمی ا
  )814.(شد

  



 انتیخ -2

ن عمل گرچه با اشاره یا. ندک دهد و رمزى را فاش مى  گاهى سرباز اسالم در جبهه اطالعاتى به دشمن مى
 .انت و از گناهان بزرگ استیباشد، خ

   داستان

هود یلمانان امبر، مسیه به فرمان پک نیهم": میخوان  سوره انفال مى27ه یعه و سنى، در شأن نزول آیر شی در تفاس
رفت یامبر اسالم نپذیپ. ردندکردن به شام را مطرح کوچ کشنهاد صلح و یردند، آنان پکظه را محاصره یقر بنى

ان را داشت، یهودیه سابقه دوستى با که یى از مسلمانان به نام ابولبایک. و سعدبن معاذ را به داورى مأمور فرمود
 كه داورى سعدبن معاذ براى شما خطرناکلوى خود به آنان فهماند ان با او، با اشاره به گیهودیهنگام مشاوره 

انت خود شرمنده شد و به عنوان توبه خود را با ین خیه از ایابولبا. امبر خبر دادین اشاره را به پیل ایجبرئ. است
 یکگاهى ! آرى. رفتیاش را پذ سرانجام خداوند توبه. زى نخوردیچند روز چ. طناب به ستون مسجد بست

 .انت استیشاره به سود دشمن، خا

  
 نافرمانى از دستور -3

اى فرستاد و  اى بنام اسامه به منطقه  ساله18در آستانه رحلت، لشگر را به فرماندهى جوان ) ص(رم کامبر ای پ
 )815(".ندکه از لشگر او تخلف کس کند هر کخداوند لعنت ": فرمود

اند و هرگاه  مان آوردهیامبرش ایه به خداو پکسانى هستند ک مؤمنان واقعى": میخوان  سوره نور مى61ه ی در آ
 )816(".روند رند، مرخصى نمىیجمعى باشند، تا از او اجازه نگ ارى به طور دستهکدر ) ص(رم کبا رسول ا

ست مسلمانان در احد، نافرمانى از فرمانده کل شیى از دالیک. مان استیاجازه گرفتن از فرمانده، نشانه ا!  آرى
ر و براى مردم، عنصر عشق و اطاعت کاسالم براى فرمانده و رهبر، عنصر عدالت، تقوا، توان و تف) 817(.بود

  .داند دن به اهداف واالى خود مىیرا شرط الزم براى رس
  
 مت گرائىیغن -4

 .ى استیگرا متیرات جبهه و جنگ، غنکى از منیک 

    داستان

 كه در روستاهاى فدکانى یهودیسوى  همراه با گروهى بهشخصى را ) ص(امبر اسالمیبر، پی بعد از جنگ خ
ى از یک. ندکات مخصوص دعوت یردن مالک ا قبولیرفتن اسالم یردند فرستاد تا آنان را براى پذک زندگى مى

وهى قرار داد که از آمدن سپاه اسالم آگاه شد، اموال و فرزندان خود را در پناه ک نینام مرداس هم ان بهیهودی
ه او از ترس کرد کال یآن شخص خ.  به استقبال مسلمانان آمد"ال اله الّا اللّه، محمداً رسول اللّه": و با شعار

ناراحت شد و ) ص(رسول خدا. شتکرد و او را کلذا به شعار او اعتنا ن. ندک مصادره اموال تظاهر به اسالم مى
 ".شتىکگرائى، مسلمانى را  متیه غنیخاطر روح تو به": فرمود



 : سوره نساء نازل شد94ه ی و آ

مان ندارى و یتو ا": دیند، نگوئک ه اظهار اسالم مىکسى کد و به ینکق یدقت و تحق! اى رزمندگان اسالم" 
ه غنائم کد یدان مگر نمى. دیدست آور د و غنائمى زودگذر بهیشکل او را بیدل  تا بى"شعار تو از ترس است

م؟ مگر خود شما یشت؟ مگر ما از قلب او خبر دارکا عمداً توان مسلمان ر واقعى به دست خداست؟ مگر مى
 )818("د؟یق داریمان عمیفار در لحظه اول انتظار اکه از کد یق داشتیمان عمیقبالً ا

   درسها

 :م؛ از جملهیریم بگیتوان ادى مىین ماجرا درسهاى زی ما از ا

 ! به نام جنگ، هرج و مرج ممنوع-  

 !میریند، با آغوش باز بپذیآ به سوى ما مىه باشعار اسالم کسانى را ک -  

 !مینى به افراد نزنید  برچسب بى-  

 !میریم نگی، زود تصمكوک نسبت به افراد مش-  

 !مینک از قدرت خود سوءاستفاده ن-  

 !شاندکهاى مادى ما را به گناه ن زهی انگ-  

 !دینکسب غنائم نشک قداست جنگ را با -  

 !ندک ز رها نمىی نهاى مادى، رزمندگان را  جاذبه-  

 .ها اضافه شود هی فردى به مسلمانان افزوده شود بهتر است تا اموالى به سرما-  

 .شى مهمتر از خطر نفوذ مسلمانان منافق استک  خطر مسلمان-  

 .ق داشته باشدیمان عمید از مردم توقع       ایمان سطحى دارد، نبایى و ایاگرایه خودش سابقه دنکسى ک -  

 .د و نه با احساساتینکق برخورد یو حوصله وتحق با عقل -  

 !د یق دهیفار فرصت تحقک به 

سپس او را به ! الم خدا را بشنودکن به تو پناه آورد، پناهش بده تا کیى از مشریکهرگاه ": دیفرما  قرآن مى
  ) 819("!محل امن برسان

  
 ن المللىیاسى و بیرات سکمن - ج

ه خود گناه بزرگى کنیاسى عالوه برایرات سکمن. شود قى خالصه نمىرات تنها در گناهان فردى و اخالک من
سانى کاسى مطرح شده است و یث در باره مسائل سیه و حدیصدها آ. ر گناهان استیاست، بسترى براى سا

نجا، یما در ا. نندکاء را تخطئه یات را از قرآن حذف و عمل انبین آید ایدانند، با است جدا مىین را از سیه دک
 :مینک اسى اشاره مىیرات سکى از منیها  نمونهبه

  
 رفتن طاغوتهایپذ -1



ن اعبدواللّه واجتنبوا الطاغوت"د، مبارزه با طاغوت است؛ یا بعد از دعوت به توحیفه انبین وظی اول 820("ا( 

ل از فر به طاغوت قبکخداوند در قرآن . روند د مىیعى به سراغ توحیطور طب  اگر طاغوتها نباشند، مردم به
ان یه از مکن است یا ایل امروز مسلمانان دنکمش. مان به خدا قرار داده استیمان به خدا را در ورودى ایا

فر به طاغوت را کمان به خدا دارند، ولى یعنى ایمان به خدا، تنها بال دوم را دارند؛ یفر به طاغوت و اکدوبال 
) ره(نىیامام خم. ندک ومت مىکد، طاغوت بر آنان حخوانن ه در ظاهر نماز مىکنیل با این دلیبه هم. ندارند

 :میما دو نوع اسالم دار": دیفرما مى

ه از تنه درخت کنه با ده       ستونى یانداخت و مسجد مد فار مىکه لرزه بر اندام ک اسالم ناب محمدى - 1 
 .ردک اخهاى طاغوت را متزلزل مىکخرماداشت، 

ه از سنگ       مرمر لرزه به اندام احدى ینه با صدها پایامبر در مدیه امروز مسجد پکائى یک اسالم آمر-  2 
 ".اندازد نمى

 )821(".رده استکان یرا طغیز! به سراغ فرعون برو": دیفرما مى) ع( خداوند به موسى

، )826(نی، مفرط)825(نی، مسرف)824(نی، مفسد)823(افرانک، )822(ارانکروى گنهی در قرآن، پ
ات عمل شود، ین آیاگر تنها به ا. با صراحت نهى شده است) 829(گانیو فروما) 828(نان، هوسرا)827(نیغافل

 .ده خواهد شدیشورهاى اسالمى برچکبساط تمام سران 

ار او، دعاى به او، عالقه به زنده بودن او، کت بر ی به او، رضاکمکه کروى از طاغوت گناه است، بلیتنها پ  نه
وت در برابر او کق او و سیعت با او، بدرقه او، تشویدار او، بی، مسافرت براى دلبخند بر روى او، احترام به او

  )830.(ز گناه استین
  
 گانهیرفتن بیپذ  -2

 )831("!دیگانگان را مستشار خود قرار ندهیب": دیفرما مال صراحت مىک قرآن با 

دارى دشمنان، یسلمانان و بشورهاى اسالمى، خواب رفتن مک متأسفانه امروزه بر اثر رهبرى رهبران ترسوى 
نام مستشار،  گانه نفوذ دارند و بهیشورهاى اسالمى، عوامل بکه در تاروپود اداره کده است یى رسیار به جاک
روهاى یعى و نیاند و از منابع طب نهاى اسالمى را گشتهیارشناس، مستشرق و جهانگرد، وجب به وجب سرزمک

افراد نابغه ما را به خدمت اهداف . اند دهیقه مارا دزدیى خطى و آثار عتتابهاک. اند انسانى و نوابغ ما آگاه شده
صورت عناصرى  شورهاى اسالمى بهکه سران بعضى از کش رفته یار تا آنجا پکن یاند و ا ار گرفتهکخود ب

 .اند اراده و مزدوران مزدبده درآمده بى

  
 مالحظه و سازش -3

 )832.(تن از اصول و ارزشهاى اسالمى و سازش با دشمن است از آرزوهاى دشمنان نسبت به ما، دست برداش



حساب ما از حساب شما : دیت و صالبت بگوئیرمعقولى با قاطعیشنهاد غیدر برابر هر پ": دیفرما  قرآن مى
 )833("!جداست

آن قر. فار بر مسلمانان باشد، حرام استکاش سلطه  جهیه نتکاى  ب قانون و رابطهیت، قرار دارد، تصوک هر حر
 )834("!اى بر مؤمنان قرار نداده است فار راه نفوذ و سلطهکهرگز خداوند براى ": دیفرما مى

اى خدا، اهداف خدا و راه خدا یه قانون خدا، اولکنارى ینفرانس، انجمن و سمکت در هر جلسه، ک شر
  )835.(ف شود، ممنوع استیتضع

  
 اسىیعات سیپخش شا -4

ند،ممنوع کف یهارا تضع هیا روحیوحشت اندازد، جامعه را متزلزل و  ه مسلمانان را بهک پخش هر خبرى 
 )836.(است

 )837.(رده استکن یفر را معکین یتر نند، سختک عه جامعه را متزلزل مىیه با شاکسانى ک اسالم براى 

ل یلنند تا بعد از تحکه عرضه ین و فقیاست شناسان امیارشناسان و سکدند، به ید تا خبرى شنی مسلمانان با
ز یح نیان بعضى اخبار صحیعالوه، ب به. نندکرا به مردم اعالم  ح از دروغ، آنیص خبرهاى صحیح و تشخیصح

ار شدن بعضى از مسائل براى کآش": دیفرما نه مىین زمیقران در ا. ستیس درست نک در همه جا و براى همه
  )838(".شما مضرّ است

  
 جاسوسى -5

ار مترجمان قوى را استخدام ک نیا مطرح است و براى ایده در دنیچی و په امروز در قالبهاى مدرنک جاسوسى 
 .اسى استیرات سکگر منینند، از دک مى

  
 غ به نفع دشمنیتبل -6

: میخوان ند، ممنوع است و در قرآن مىکر یز بدارد و مسلمانان را تحقیفار را عزکه کغاتى یهرگونه تبل
ه کجاى آن ولى مسلمانان به. اد استیه عده آنها زکد یفار بترسک از :گفتند ن به مسلمانان مىیاى از منافق عده"

 )839(".شد مانشان اضافه مىیبترسند، بر ا

  
 ن الهىیرفتن منصوبینپذ -7

در سوره بقره، داستان . رده استکه خداوند آنها را نصب کسانى است کرفتن یاسى، نپذیر سکن منیمهمتر
ه کاد زد یامبرشان فریهرچه پ": میخوان ه در بخشى از آن مىکست طور مفصل نقل شده ا طالوت و جالوت به

ر و گمنامى است، یه او شخص فقکنیده است، مردم به بهانه ایخداوند جناب طالوت را براى رهبرى شما برگز
 )840(".ر بار نرفتندیز



ن را به جاى وه طور رفته و برادرش هاروکافت الواح تورات به یبراى در) ع(ه حضرت موسىک مثل زمانى 
رد، کردند و هرچه حضرت هارون ناله کرده بود، مردم به سراغ سامرى رفتند و هارون را رها کن یخود مع

 )841.(ش رفتندیشتنش پکه به گفته قرآن تا مرز کردند کفش یچنان تضع

ن ایر خم در میطالب را در غدیبن اب على) ص(رسول خدا. ن حوادث تلخ در امت اسالم هم بوده استی ا
رد؛ ولى مردم به قول دعاى ندبه، فرمان رسول اللّه را کنى پس از خود منصوب یحدود صدهزار نفر به جانش

  )842.(ردندکامتنان ن
  
 م الهىکنق زدن به حا -8

 .اى خداستیم نبودن در برابر قضاوتهاى اولیى از گناهان بزرگ، تسلیک 

    داستان

دن یحضرت پس از شن. ردندکامبر را داور یجره شدو آن دو، پارى مشایان دونفر از اصحاب در مسأله آبی م
ه در قضاوت، حق را در نظر نگرفته کرد کامبر را متهم یوم، پکشخص مح. ردکسخنان دوطرف، قضاوت 

 )843("!م محض باشندیه در برابر قضاوت تو تسلک سانىکمان ندارند جز یخدا قسم، ا به": ه نازل شدیآ. است

  
 ارفکت یرش والیپذ - 9

 )844.(ه بارها قرآن از آن نهى فرموده استکفّار است کت یرفتن والیاسى، پذیرات سکن منی از مهمتر

 )845(".ستیرد، مسلمان نیس سرپرستى آنان را بپذکهر": دیفرما نه مىین زمی قرآن در ا

 )846("تو چرا آنها را دوست دارى؟. آنها تو را دوست ندارند": دیفرما نى مىیریان شی قرآن با ب

نند؛ ک کمان خود شید در ایهود و نصارى قلباً آنها را دوست دارند، بایه کردند ک اگر مسلمانان احساس 
  )847(".رو آنها باشىیه تو پکنیشوند؛ جز ا هود و نصارى هرگز از تو راضى نمىی": دیفرما چون مى

  
 انیسوء ظن به وال -10

ن حوادث تلخ به یا": گفتند زدند و مى د، فال بد مىیرس ل مىیاسرائ هرگاه ناگوارى به بنى": دیفرما قرآن مى
 )848(". است خاطر وجود موسى

 به خداست؛ تا چه رسد كعى و تهمت و افتراء و نوعى شریده گرفتن وسائل طبیقت نادی فال بد زدن در حق
 . باشد امبر بزرگوارى همچون حضرت موسىین فال به پیه اکنیبه ا

  
 قتل مردم -11

دن به یه افراد فاسد به محض رسکرده است، خونهاى ناحقى است کان یه قرآن آن را بکرات مهمى ک از من
 )849.(نندک ها را نابود مىیشاورزکزند و یر قدرت مى



هاى  هیشود، همه سرما ته مىیکگانگان به آنان دیه از طرف بکى را یها ا برنامهی گاهى هم براى حفظ قدرت، و 
 .دهند ى را به باد مىروهاى انسانیعى و نیطب

  
 وت و بى تفاوتىکس -12

ه در کى است یمان در برابر انواع ظلمهاکوت مرگبار رؤسا و حاکاسى، سیرات بزرگ سک از گناهان و من
ا از ترس یت توخالى خود و یخاطر حفظ موجود ا بهینها یا. شود ا به محرومان و مستضعفان مىیسراسر دن
 )850.(نندک وت مىکشنوند و س ها، آه مظلومان را مى ابرقدرت

  
 تفرقه -13

حد، قرآن . اسى و اجتماعى، تفرقه استیرات مهم سکاز من ست مسلمانان را نزاع و کم رمز شیرکدر جنگ اُ
 )851.(ندک ان مىینافرمانى و سستى ب

گروهى د؛ از همان ین نباشکیاز مشر": دیفرما  دانسته است و مىكهاى شر ى از نمونهیکدر قرآن، تفرقه را 
  )852(".ردندکجاد ین خود تفرقه ایه در دک
  

 شاندنکبه بردگى  -14

 و هارون  ه قوم موسىکرد ک فرعون افتخار مى. شاندن مردم استک رات زورمندان، به بردگىکى از منیک
ب ه مردم را برده و بنده خود حساکامبران و علما اجازه نداده است یقرآن حتّى به پ) 853.(هاى او هستند برده
 )854.(نندک

 .اسى استیرات مهم سکى از منیکاسى و علمى یافشاى اسرار نظامى، س

  .افى استکن مقدار براى نمونه یست و ایاسى نیرات سکهدف ما شمردن همه من



  ها پاورقی
  .41/حج . رکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکناهم فى االرض اقامواالصلوة و اتواالزکن ان میالذ) 1
لٌ رشکس منْیاَلَ) 2 ج یم ر78ه یآ/ سوره هود . د. 

 .80ص / گفتار ماه ) 3

 110ه یآ/ سوره آل عمران ) 4

  .»نفثۀ فى بحر لجىک« : 374لمات قصار، ص کنهج البالغه، ) 5
لى حتّى) 6 ا ع و لَۀٌ   اذا اَتَ م ت نَ لِ قالَ م وا مسایا اَی واد النَّ لُ خُ لُ اُد م منَّحیم الکنَکها النَّ لَکط م یم س ه و هود مانُ و جنُ
رونَیال ع  .18/ نمل . شْ

ومها ) 7 جدتُها و قَ ونِ اللّه یون د سِ مم لشَّ ونَ لد 24/نمل...سج. 

وال ) 8 م الرَّبانیلَ هاه ولهِم اْالثْمینْ ن قَ ع بارح   .63/ مائده . ونَ و االَ
 .مۀ رسوالً ان اعبدوااهللا و اجتنبواالطاغوت لّ اکو لقد بعثنا فى : 36ه یسوره نحل، آ) 9

   تبعونین یالذ. 157/ اعراف ) 10
منْینْتُم خَک) 11 نِ الْ نَ ع و نْه روف و تَ ع م رُونَ بِالْ أْم اسِ تَ لنَّ ل ت ج رِ خْ  ).110/آل عمران(ر کرَ اُمۀٍ اُ

لِ الْیلَ) 12 نْ اَه م واء وا س ۀٌ کسم ۀٌ قائابِ اُم لُیتَ ه یونَ آتْ ونَ بِاللَّه و الْیو ... ات اللَّ رِ و یؤْمنُ مِ اْآلخ یو ف رو ع م رُونَ بِالْ أْم
منْیو  نِ الْ نَ ع و 113و112/آل عمران (ر کنْه.( 

 .90ه یسوره نحل، آ) 13

 .268ه یسوره بقره، آ) 14

15 (لاَو م ضُهع ب ات مؤْمنَ ونَ و الْ منُ مؤْ عضٍیو الْ ب ی آء و رُوف ع م رُونَ بِالْ نْیأْمم نِ الْ ونَ ع 71/توبه(ر کنْه.( 

 .45ه یبوت، آکسوره عن) 16

ونَ الى الْخَیم اُمۀٌ کنْ منْکولْتَ) 17 عید یرِ و و ف رو ع م الْ رُونَ بِ نْیأْمم نِ الْ ونَ ع کنْهاُولئ ون کرِ و حل فْ م آل ( هم الْ
 ).104/عمران

نَ النَّبِقْتُی) 18 ینَ بِغَییلو قِّ ویرِ الحذ ونَ الَّ لُ ابٍ اَلینَ یقْتُ عذَ رْهم بِ بشِّ ط فَ سق رُونَ بِالْ 21/آل عمران(م یأْم.( 

ى الْخَی) 19 ونَ الَ عید یرِ و رُوف ع م رُونَ بِالْ أْم ...ون کاُولئ حل فْ م م الْ 104/آل عمران( ه.( 

رُ) 20 ع م رُونَ بِالْ أْم منْتَ نِ الْ نَ ع و نْه ه کوف و تَ ونَ بِاللَّ  ).110/آل عمران(رِ و تُؤْمنُ

 .و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر) 21

وا الک) 22 ن منْیانُ ونَ ع وهکتَناه لُ ع  ).79/مائده.. (رٍ فَ

 .1نهج البالغه، خطبه ) 23

24 (مو الس ت دفَس م لَ ائَه و قُّ اَهح ع الْ وِ اتَّب نْ فو لَ م و ض ر نّ یات و اْالَ  ).71/سوره مؤمنون(هِ

25 (جبت اَ   ).تىیتر آک، از مرحوم د64، ص 1گفتار ماه، ج . (ولو ادعى به فى االسالم لَ
 .266، ص 6مه، ج کزان الحیم) 26 



رُوف و ی) 27 ع م م بِالْ رُه نْیأْمم نِ الْ ع ماه 157/اعراف(ر کنْه.( 

عثْ) 28 ب د قَ ا فى و لَ وت کنَ اغُ وا الطَّ بتَناج و ه بدوا اللَّ نِ اع والً اَ سۀٍ ر36نحل (لِّ اُم.( 

رون ان الحق ال ) 29   .تناهى عنهیعمل به و ان الباطل ال یاال تَ
، ص 3ر نمونه، ج یتفس(فه اهللا فى ارضه یر فهو خلکمن امر بالمعروف ونهى عن المن: فرمود) ص(امبر یپ) 30
38.( 

 .86، ص 97حار، ج ب) 31

 ).مکغرر الح(ن یر ارغم انوف الفاسقکمن نهى عن المن: ه السالمیعلى عل) 32

 .270لئالى االخبار، ص ) 33

 ).252لمات قصار شماره ک(ر روعاً للسفهاء کان االمر بالمعروف مصلحۀ العامه و النهى عن المن) 34

ما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفها کهم سرفضوها عملون باموالهم و ابدانیولو اضرت الصلوة بسائر ما ) 35
 ).مهکزان الحی به نقل از م55 ص 4افى ج کفروع (

 ).متن عربى (170، ص 3نز، ج ک) 36

 ).متن عربى (308، ص 14بحار، ج ) 37

 ).متن عربى (184، ص 12، ج كمستدر) 38

 .357 ص 2 ج كمستدر) 39

 .358، ص 2، ج كمستدر) 40

 ).86 ، ص97بحار، ج . (رکن اهللا باالمر بالمعروف و النهى عن المنیدین لمن الیال د) 41

 ).359، ص 2، ج كمستدر(ر و اقامۀ الحدود کن االمر بالمعروف و النهى عن المنیۀ الدیغا) 42

 ).زانیم به نقل از مکغررالح(ر و اقامۀ الحدود کعۀ االمر بالمعروف و النهى عن المنیقوام الشر) 43

 ).226 / 2نهج السعادة ج (وت ندعنون کعص و هم سیائه ان یرض من اولیان اهللا لم ) 44

 ص 11وسائل (ر کنهى عن المنیل من هو؟ قال الذى الین له، فقیف الذى ال دیبغض المؤمن الضعیان اهللا ل) 45
399.( 

46 (نَ الَّذ ع ىکنَ یلُ ننْ ب رُوا م ائ فَ رَ سلىی ا لَ ع ع و ود انِ داو سنَی ل ى ب رْس ی مذل کم ا و و صا ع م وا ک بِ تَدونَ یانُ ع
وا الک* نْ منْیانُ نَ ع و وه کتَناه لُ ع  ).79و78ه یسوره مائده، آ(رٍ فَ

 ).د بن طاووسیلهوف س. (رجوع شود به مقاتل ) 47

 .54 / 141، ص 79بحار، ج ) 48

 .68/  انعام 140/ نساء ) 49

 .181، ص 6ب، ج یالتهذ) 50

 ).193/ بقره ) 51

ر) 52 نْ اُ یا ت ع طَ صالح ما استَ الَّ اْالا 88/هود(د.(  



 
 صاحب جواهر) 53 

 .ۀ اهللا نورى با مثالى از بندهیتاب امر به معروف آک) 54

ه براى رانندگان ک در سخنرانى 73ن خاطره را مرحوم حاج احمد آقا، فرزند امام در رمضان سال یا) 55
 .سى تهران داشتند، فرمودندکتا

نْ میاَلَّذ) 56 والزَّکنَ ا لوةَ و اتَ وا الص قام رضِ اَ ى اْالَ م ف کنّاه وف عرْ م رُوا بِالْ 41/حج... (اةَ و اَم.( 

رى) 57 خْ ى اْالُ لَ ما ع داهح ا ت نْ بغَ ا وا الَّتى فَ لُ قات فى  تَبغى  فَ ى تَ ه   حتَّ رِ اللَّ لى اَما 9/ حجرات (ء.( 

 ).2، ج 93، ص 98بحار (سل و الفشل ک من الکاللهم انى اعوذب) 58

تُم) 59 لْ ذا فَشى ا  ).152/ آل عمران .. (حتَّ

60 (لو عضُهم اَ ب ناتؤمم الْ ونَ و اْلمؤمنُ ضٍ یوع ب یاء و رُوف ع الم رُونَ بِ نْیأمم نِ الْ ونَ ع کنْه یقیرِ و لوةَ و ونَ الص م
ونَ الزَّی  ).71/ توبه (اة کؤتُ

عضُ) 61 ض کبع نْ ب م 195/ آل عمران (م.( 

رَ الَی) 62 نْ هاج ونَ م بم یح  ).9/ حشر (هِ

هِم یو ) 63 فُس لى اَنْ رُونَ ع 9/ حشر (ؤْث.( 

وة ) 64 خْ ونَ ا مؤمنُ ما الْ  ).10/ حجرات (انَّ

ب) 65 ومهیاذْ قالَ ِالَ ماث  ما هذه ه و قَ ىی التَّ م لَها لُ التَّ ون ک عا اَنْتُ  ).52/ایانب(فُ

ره کره بلسانه فقد اجر فهو افضل من صاحبه و من انکره بقلبه فقد برى و سلم و من انکراً فانکمن راى من) 66
 ).405 ص 11ل یوسا( الذى  اصاب کا فذلیلمۀ اهللا هى العلکون کف لتیبالس

 .آمرهم بالمعروف... ر الناس ی خ8499نهج الفصاحه، جمله ) 67

 ).72، ص 97بحار (راً ابداً یقبل خیه اسفله و ال جعل اعال) 68

 ).31نهج البالغه، نامه (ن اهله، کو امر بالمعروف ت) 69

من امر بمعروف و نهى عن  (1026، نهج الفصاحه، جمله 398، ص 11 وسائل -  87، ص 97بحار، جلد ) 70
  ).یکو شره او اشار به فهی و من امر بسوء او دل علیکر فهو شریر او دل على خکمن

 .96/ اعراف ) 71

 ).38 ص 3ر نمونه ج یتفس(اسب و تعمر االرض کتحل الم) 72

  .72، ص 97بحار، ج ) 73
ى الْخَیم اُمۀٌ کنْ منْکو لْتَ) 74 ونَ الَ و یرِ و یدع رُوف ع م رُونَ بِالْ نْیأمم نِ الْ ونَ ع کنْهولئ ون کرِ و اُ حل فْ م آل ( هم الْ

 ).104/ عمران 

وف ینتُم خَک) 75 عرُ م رُونَ بِالْ أم لنّاسِ تَ ل ت ج رِ خْ  ).110/ آل عمران (رَ اُمۀٍ اُ



رُوف و ی) 76 ع م رُونَ بِالْ نیأمم نِ الْ ونَ ع ى الْخَیرِ و کنْه ونَ ف یسارِعو اُولئ حکراتالنَ الص آل عمران (ن ی م /
114.( 

77 (ا الَّذیاَنْج نِ الُّسوینَ ینَ نَ ع و خَذْنزا الَّذنْه وایء و اَ م لَ  ).164/ اعراف (نَ ظَ

  )مه کزان الحی به نقل م- 75، ص97/ بحار(من نصرهما اعزّه اللّه و من خذلهما خذله اللّه ) 78
 ).31مت کنهج البالغه ح(ن یافرکن و ارغام انف الیشد ظهور المؤمن) 79

 ).176 ، ص 6ب یهذت(م کستجاب لیم فال کاریدعوا خیم فکم شراریکسلطن علیل) 80

هم شرارهم یتى سلّط اللّه علیار من اهل بیتبعوا االخیر و لم کنهوا عن منیأمروا بالمعروف و لم یاذا لم ) 81
  ).مهکزان الحی به نقل از م- 72، ص 97بحار (ستجاب لهم یارهم فالی خکدعوا عند ذلیف

  144ص  / 12ج / وسائل ) 82
نْ) 83 م الً مو نُ قَ سح نْ اَ نَّنىو م حاً و قالَ الَ صال م و ع ى اللّه نَ  دعا الَ م  م ل س33/ فصلت (ن یالم.( 

 .اند ردهکشان نقل ید محمود هاشمى از ایت اهللا سیان را آین بیا) 84 

 . حج در قسمت حلقکرجوع شود به مناس) 85

لَ صالحاً ) 86 م ع و ى اللّه نْ دعا الَ م نُ م سح نْ اَ م33/ فصلت (و.( 

نهم) 87 ع ض رِ اَع  .68 و انعام 81 و 63نساء *فَ

انَّ) 88 عاءکوالد م الص ع 80 نمل 52روم *( التُسم.( 

وتىکانَّ) 89 م ع الْ 52، روم 80نمل *   التُسم. 

رهم ) 90  .3، حجر 91انعام *ذَ

عظیال ) 91  نُ بِاللّه الْ 32/الحاقۀ(م یؤْم.( 

وا اللّه  ) 92 19/حشر (نَس.( 

وا ) 93 ساب   ینَسالْح م26/ص(و.( 

94 (ذلوةَ ل مِ الصق  ).14/طه   ( يرکاَ

اذْ) 95 کو 45/انفال(را   یثکرُوا اللَّه.( 

96 ( ه یاَلَم نَّ اللَّ اَ م بِ لَ 14/علق   ( رىیع.( 

97 (بنَّ ر صاد   کا رْ م الْ  ).14/فجر( لَبِ

98 (لُنا لَد سر یکهِم یو80/زخرف(ون   تُب.( 

م   کنَ) 99 هاثار وا و مد ب ما قَ  ).12/سی(تُ

لکو ما ) 100 لْقِ غاف نِ الْخَ 17/مؤمنون(ن   ینّا ع.( 

101 ( غکویلُّ ص ر   یبکرٍ و طَ  ).53/قمر(رٍ مستَ

ر صغیتابِ ال کما لهذا الْ) 102 ال یغاد صاها   یبکرَةً وح اَ  ).49/هفک(رَةً االَّ

لَم خائنَۀَ اْالَعی) 103 ور   یعد ى الْص ف  ).19/غافر(نِ و ما تُخْ



نُّ اُؤلئیاَال ) 104 ونَ لکظُ وثُ ع بم مظی انَّه4/نیمطفف(م   یومٍ ع.( 

 ).282/متکالبالغه ح نهج(راً لنعمته    کعصى شیجب ان ال یان کۀ لیتواعد اهللا على معصیو لو لم ) 105

وا فَ) 106 لُ م لِ اع لَیسقُ م ع ى اللَّه ون   کرَ مؤمنُ ه و الْ ولُ سر 105/توبه(م و.( 

ه و اله یچرا رسول خدا صلى اهللا عل«: ارانش فرمودیه السالم به یه امام صادق علکم یخوان ثى مىیدر حد) 107
 »م؟ینک چگونه ناراحت مى«: دیى از آنان پرسیکد؟ ینک را ناراحت مى

د و آن حضرت ینک ه و اله عرضه مىید، به رسول خدا صلى اهللا علیده ه انجام مىکهر گناهى را «:  امام فرمود
 ).349، ص 23بحار، .   (»ال تسؤوا رسول اهللا. شود ناراحت مى

108 (صاب نْ مصکما اَ ما یم م ت اَکبۀٍ فَبِ ب30/شورى(م   یکدیس.( 

109 (ل اَه  ).5/الحاقه(ه    یوا بِالطّاغکفَ

110 (خَذَه اَ م   فَ وبِهِ   ).11/آل عمران)   (21/غافر(م اللَّه بِذُنُ
 ).65، ص 8، باب 18وسائل، ج (المنا ال تبعونا کانَّ الناس لو علموا محاسن ) 111

112 (فُس م ِالَنْ حسنْتُ حسنْتُم اَ نْ اَ 7/ اسراء (م کا.( 

 ).166/2رقم (الصدقه تستدفع البالء   ) 113

 110خطبه ) 114

 ).99، ص 10بحار (اة کم بالزکموالحصنوا ا) 115

وا و لْیو لْ) 116 فُ نْ یع ونَ اَ بوا اَالتُح فَح لَیص اللَّه رَ ف  ).22/ نور (م کغْ

 ).غرر(صلۀ االرحام تنسى االجال ) 117

نْهى) 118 لوةَ تَ نَّ الص نْ ام حشاء و الْ فَ نِ الْ 45/ بوت کعن(ر ک ع.( 

119 ( نات سنَّ الْح یابذْه114/ هود (ئات ینَ الس.( 

 ).213/3 / (3737غرر (ستدفع البالء یبالدعاء ) 120

ولِ فَ) 121 قَ نَ بِالْ ع ع الّذىیفَال تَخْضَ م ض   فى طْ رَ م لْبِه  ).32/احزاب( قَ

 .طالب حصنىیۀ على بن ابیلمه ال اله اال اهللا حصنى والک) 122

 ).45ۀ ی، روا67 / 62بحار (صوموا تصحوا ) 123

 ).25/1 / (900/ غرر (القناعۀ عزّ ) 124

 ).غرر( الرحمۀ یکا تنزل علیازهد فى الدن) 125

126 (وب کاَال بِذ لُ قُ نُّ الْ ئم طْ  ).28/ رعد (رِ اللَّه تَ

المکو اَما الْجِدار فَ) 127  مدیمیتینِ یانَ لغُ ى الْ ینِ ف و ه کنَۀِ ما و کانَ تَحتَ ه زٌ لَ وهماکنْ انَ اَببر راد اَ اً فَ حنْ ک صال  اَ
لُغا اشد هما و لی کستخرجا یببنْ ر ۀً مم ح ما ر زَه  ).82ه یهف آک (کنْ

 .296، صفحه 13بحار، جلد ) 128

ذیو لْ) 129 رَیخْش الَّ و تَ رکنَ لَ م ذُ فهِ لْ ن خَ لَیوا م وا ع اً خافُ عافَ 9/ نساء ...   هِمیۀً ض. 



  .384، ص 70بحار، جلد ) 130
 

لَ) 131 اَه م کفَ وبِهِ  ).54/  و انفال 6/انعام (نا هم بِذُنُ

132 (ل اَه  ).5/ الحاقه (ه یوا بِالّطاغکفَ

قْنا ) 133 رَ نْ اَغْ م م نْهم 40/ بوت کعن(و.( 

عذاب ) 134 قَۀَ الْ م صاع خَذَتْه اَ  ).17/ فصلت (فَ

ر) 135 رٍ عاتیبِ ص رْ 6/ الحاقه (ه یحٍ ص.( 

لْ) 136 ع جلَها ینا عال 82/ هود (ها ساف.( 

مٍ عسىیال ) 137 و نْ قَ م مو رْ قَ نْ  سخَ وا خَیک اَ نْهم    حجرات یونُ 11/ راً م. 

نْ نسآء عسى) 138 م ساءال ن نْ  و نّ   حجرات ینَّ خَیک اَ نْه 11/ راً م. 

139 ( نْ یاَللَّه م قَ لز طُ الرِّ سیب و ر   رعد یشاء 26/ قْد. 

ظٍّ عظیا لَی) 140 و ح ى قارونَ انَّه لَذُ وت لَ ما اُ  .79/ م   قصص یت لَنا مثْ

وهیلَ) 141 ج ا وو ولُ نْ تُ اَ رُّ بِ بِ و لکس الْبِ رِ مغْ رِقِ و الْ مشْ لَ الْ بق نَ بِاللَّه کم نْ آم رَّ م  ).177/ بقره ...    (نَّ الْبِ

نْ تُ عسى) 142 وا شَک اَ خَیرِه و ه سىکرًلَیئاً وع وا شَ م و بنْ تُح رُّ لَی اَ و شَ ه 216/ بقره (م کئاً و.( 

143 (ب عجِ ما کو ال تُ والدهم انَّ والُهم و اَ نْ یری اَم ه اَ ىید اللَّ م بِها ف ه ذّب ن ع85/توبه(ا یالد.( 

 .ن معنا استیان همینهم و امثال آن براى بحسبون ایحسبن  ال تحسبن  افحسبتم  و یات ال یتمام آ) 144

 .دییام مراجعه فرما ردهکهاى گناه و انحراف را مفصل بررسى  نهیشناسى زم تاب گناهکدر ) 145

 .ن گونه موارد استیه به دنبالش قهر و غضب خداست، مربوط به همکق یتمان حقاکات یآ) 146

 . امر به معروف11ر مسأله یتحر) 147

 .414، ص 18عه یوسائل الش) 148

 .448، ص 1له، ج یر الوسیتحر) 149

م یم، تصمیه اگر امروز نگفتکخت؛ نه آنیگرى ریوه دید طرح و شین گونه افراد بایوب اکالبته براى سر) 150
  .میریگرى هم نگید

 179ه یسوره بقره، آ) 151

 )181/بیتهذ(اء ین االحیت بیده و لسانه فهو میر بقلبه و کار المنک انكمن تر) 152

 )165، صفحه 77بحار جلد (وت عند الضرورة بدعۀ کالس) 153

ض ) 154 ر ت اْالَ دس فَ عضٍ لَ م بِبضَهع ب النّاس اللَّه ع فْ وال د  )251/بقره(لَ

 193خطبه (ر کهم االمر بالمعروف والنهى عن المنکم اال لتریکدین ایه بیلعن القرون الماضیان اهللا لم ) 155
 )صبحى صالح

 5515/ ث ینزالعمال حدک) 156



 25/ ه یسوره انفال آ) 157

 )44، ص 11وسائل (ن له ین فال دیبغض على الدین ولم یحب على الدیل من لم ک) 158

نهج (م کستجاب لیم ثم تدعون فالکم شراریکولى علیر فکوا االمر بالمعروف والنهى عن المنکالتتر) 159
 ).47البالغه، نامه 

لْتُ) 160 لم قَتَ م فَ وه 183/ آل عمران (م( 

وها ) 161 رُ قَ ع 14/ شمس (و( 

   نیرالمؤمنیاللهم العن قتلۀ ام) 162
ر بمداهنتهم فى المعاصى و یخر جن من امتى من قبورهم فى صورة القروه والخنازیده لیوالذى نفسى ب) 163

 )83، ص 3نزالعمال ک(عون یستطیفهم عن النهى و هم ک

 285، ص 2لنالى االخبار ) 164

 510، ص 8وسائل ) 165

 )167، ص 77بحار (وت عندالضرورة بدعۀ کالس) 166

 80، ص 5نه البحار ی سفكمستدر) 167

  28ه یسوره غافر، آ) 168
   مهکزان الحی به نقل از م78،  ص 97بحار ) 169
 . آمده است263، ص 6مه، ج کزان الحیات در میروا) 170

ذ) 171 رِیو قالَ الَّ و شْکنَ اَشْ ىوا لَ نْ شَ م ه وننْ د نا مد بما ع اللَّه نحل35(ء  اء ( 

ذ) 172 ذکنَ یقالَ الَّ لَّ رُوا ل و یفَ نْ لَ م مع طْ وا اَنُ مه ینَ آمنُ ع طْ  )47/ س ی(شآء اللَّه اَ

 )395، 11وسائل (حذرون یالون منهم و رهبۀً مما یانوا فکما ی رغبۀ فکنهوهم عن ذالیفال ) 173

 التأمرون بالمعروف کش و حب الجهل فعند ذلیرة حب العکرتان، سکم سکتیغش) ص(ل اهللا قال رسو) 174
 )2032ث ینهج الفصاحه،حد(ر کو التنهون عن المن

وات الشَّ) 175 طُ وا خُ ع  )208 و 168/بقره(طان یو ال تَتَّبِ

نْ ) 176 م الشَّیو وات طُ ع خُ انَّه یتَّبِ حشاء و یطانِ فَ فَ رُ بِالْ نْأمم  )21/نور(ر کالْ

    نهج البالغه7خطبه ) 177
عنا ) 178 م لْه سر ع و یاَ ب یرْتَ ع  )12وسف ی(لْ

وه فى) 179 قُ ب ی غَ اَلْ الْج ت 10وسف ی(اب( 

اَ) 180 ب کفَ   )17وسف ی(لَه الذِّئْ
 6مرسالت ) 181 

 ص 4اخ کفروع (ائض و اشرفها ما رفضوا اسمى الفرکو لواضرت الصلوة باموالهم و ابدانهم رفضوها ) 182
55( 



مۀُ الئمیال) 183 و ونَ لَ  )54مائده . (خافُ

نَّ الَّذ) 184 وا یا رَم ج نَ الَّذکنَ اَ وا م وا یانُ م * ون کضْحینَ امنُ و بِهِ رُّ ذا ما زُونَ یو لى* تَغاموا ا بل قَ ا انْ م  و اذَ لهِ اَه 
وا فَ بل قَ ونو اذا رأوه* نَ یهکانْ نَّ هوالء لَضآلُّ وا ا  )            .31- 29ن یمطفف.(م قالُ

نْ تَخْشاه ) 185 حقُّ اَ  )احزاب/37(و اللَّه اَ

حداً االَّ اللَّه یو ال) 186 ونَ اَ  )39احزاب (خْشَ

لک) 187 نْ فئَۀٍ قَ م 249بقره ... (لَۀ یم( 

 )406، ص 11وسائل، ج (لمۀ حق عند امام جائر کافضل الجهاد ) 188

 )447/2 961غرر (ه یان علکاقرب العباد الى اهللا اقولهم للحق و ان  (یکان علکقل الحق ولو ) 189

ن و لم کر واجبان اذا امکواالمر بالمعروف و النهى عن المن«: اى به مأمون نوشتند  در نامه) ع(امام رضا ) 190
 و ص 228، ص 10بحار . (»فسه و ال اصحابهخف على نیو لم ...«گر یث دیو در حد» فۀ على النفسین خیک

357.( 

ت یه بوده است و بنى عباس از اهل بیه دوران تقکبه مأمون نشان از آن دارد ) ع(ن نامه امام رضا ید همی شا
 .ندکال طاغوت را راحت یخواستند به حساب ظاهر، خ ومت خود نگران بوده و امام رضا مىکنسبت به ح

191 ( ت زِلَ أْذَنَو اذا اُنْ ه استَ ول سر ع وا مد جاه و وا بِاللَّه نْ امنُ ورةٌ اَ نا نَکسر وا ذَ م و قالُ نْهلِ م و الطَّ واْ ع ک اُولُ نْ م
قاعد  )86/توبه(ن یالْ

هوا گرم «! ندیگو ه مىکن ناله را دارند ی، هم27در خطبه ) ع(حضرت على ) 81توبه (التنفروا فى الحر ) 192
 ».د بودیر در جبهه فرارى تر خواهید از شمشینک از گرما فرار مىه کشما . است

193 ( و رکلَ ضاً قَ رَ ویانَ ع ع داً َالتَّبراً قاص فَ س لكباً و لَک و ع دت ع قَّۀ ینْ ب  )42/توبه(هِم الشُّ

وه فىیاَلَّذ) 194 ع رَة نَ اتَّب سع  )117/توبه...( ساعۀِ الْ

م تَتَجافى) 195 هوب عِ  جنُ مضاجِ نِ الْ ع  ...رَّةِ اَع نْ قُ م م لَه ى ف خْ فْس ما اُ لَم نَ ع  )17و16سجده (نٍ یفَال تَ

 )17ه یآ(لقمان ) 196

  نقصان من رزقیقربان من اجل و الی ال156خطبه ) 197

 هم شرارهمی سلط اهللا عل72 ص 97بحار ج ) 198

: د یفرما مرحوم صدوق مى) رکنهى عن المنی هو الذى الو(ف الذى ال زبر له یبغض المؤمن الضعیان اهللا ل) 199
  )399 ص 11وسائل (» .لمه زِبر بر وزن حبر به معناى عقل استک«

  130نهج البالغه، خطبه ) 200
رَ و الیم الْکد اللَّه بِیری) 201 بِیریس ر کد سع  )185بقره (م الْ

من) 202 نِ الْ ع ه رُوف و انْ ع م الْ رْ بِ ام لىکو رْ ع صاب رِ و اصبِ  )17لقمان  (ک ما اَ

نْ تَ) 203 م کا نَّها ونَ فَ م ألَ وا تَ ونَ یونُ م ون کألَ م ألَ  )104نساء (ما تَ

ونَ الْنّاصحکول) 204  ب79اعراف (ن ینْ التُح( 



 )249، ص 78، ج 282، ص 74بحار، ج (وبى یاحب اخوانى من اهدى الى ع) 205

 )ارم االخالقکدعاى م(دنى و متابعۀ من ارش) 206

هم ) 207 لَّ ع رّاء لَ أْساء و الضَّ الْب م بِ خَذْناه ون یاَ رَّع  )42انعام (تَضَ

208 (ذا قا ثْم یو اْال زَّةُ بِ ع ه الْ خَذَتْ ه اَ ه اتَّقِ اللَّ  )206بقره (لَ لَ

 )13صافات (رون کذْیروا الکو اذا ذُ) 209

 )38/6 (4589) تضح(فهرست غرر (ح یظن بالنصمن عالمات االدبار سوء ال) 210

 )173/5 (4537) وعظ(فهرست غرر ( فال توحشه کمن وعظ) 211

ذُوا الشَّ) 212 نِ اللَّه و ینَ اَولیاطیاتَّخَ نْ دو م ون یاءتَد هم مه ونَ اَنَّ بس 30اعراف (ح( 

213 (ذا قا وایو ضِ قالُ ر ى اْالَ ا ف دوفْس هم التُ ن لَ لَ حو ل صنُ م ما نَح  )11بقره ( انَّ

نْ یرِی) 214 لَید اَ لَ ع فَضَّ  )24مؤمنون (م یکتَ

لَ) 215 ع واء لَم تَیس اَم ت واعظکنا اَ وعظْ نَ الْ 136شعراء (ن ینْ م( 

لَ) 216 ع واء م ال یس هر تُنْذ م اَم لَمه رتَ اَنْذَ ون یهِم ء  )10س ی و 6بقره (ؤْمنُ

217 (لَس ع یواءحنْ م رْنا مالَنا م بص م زِعنا اَ ج  )21م یابراه(ص ینا اَ

218 (ب مکص ى م ع بقره  (م( 

219 (عامِک کاُولئ لُّ اُولئ اْالَنْ ضَ م اَ لْ ه ون کب لُ الْغاف م 179اعراف ( ه( 

220 (وب لُ ت قُ قَس م د ذلکثُ ع نْ ب کم م ى و اَک فَهِ حجارةِ اَ ماالْ حجارةِ لَ نَ الْ نَّ م ا ةِ وو قَس د ار یشَ ا اْالَنْه نْهرُ م فَج ... تَ
 )74/ بقره(

 )65 ص 18وسائل ج (ال منا التبعونا کان الناس لو علموا محاسن ) 221

 53مؤمنون ) 222

ماى ینقل از س(د پوستان خراب شد یاه پوستان بدست سفیساى سیلک، تعداد سى 1374در سال ) 223
 )رانیمهورى اسالمى اج

 199، 198شعراء ) 224

 )8، ص 45بحار (م من الحرام کقد ملئت بطون) 225

 )321، ص 93بحار، ج (سبه کب یطیستجاب له فلیم ان کاذا اراد احد) 226

 )16، ص 100بحار (البناء على الرمل کل الحرام کالعبادة مع ا) 227

د ناحق ییمات خالفى گرفته اند، امضاى ناحق و تأیى تصمذائکهاى یارند افرادى در اثر مهمانیچه بس) 228
 .رده اندک

 )125، ص 5افى کفروع (ه ین فى الذریبیسب الحرام ک) 229

230 (نَّ الَّذ والَ الْکأْینَ یا ونَ اَم ا یلُ م اً انَّ م لْ امى ظُ ا کأْیتَ ار م نَ ونهِ طُ ونَ فى ب  )10نساء (لُ

 )8، ص 45بحار (م من الحرام کقد ملئت بطون(ه فرمود کن یث امام حسیهمان حد) 231



ه آن غذا حتماً کردند کردند و شرط که غذا یى را مأمور تهیکهف بعد از خواب طوالنى کاصحاب ) 232
زیى باشد اَکطعام پا ا اَ اً اگر والدکه ام ع ن ین لقمه حرام به فرزندش دهد چگونه آموزش و پرورش و مسئولیى طَ

  !تواند روى بچه اثر بگذارد؟ ه مىیحفظ چند آ  و شعار وتى با سرود و اردویترب
ا الَّذیا اَی، 10- 12ه یسوره صف آ) 233 لُّیهد لْ اَ وا ه لىکنَ امنُ ع م ...  

نْ ) 234 نَ النّاسِ م م رِىیو اةِ اهللا  شْ ضَ رْ م غآءتاب ه فْس  )207بقره ( نَ

گران گفته یو د) ع(ن یو امام حس) ع(معصوم، امام حسن ه در بدرقه ابوذر از قول امامان کسخنانى را ) 235
 .میخوان  نهج البالغه صبحى صالح مى130شده است، در خطبه 

236 (داه جم لَ اللَّه الْ قاعدیفَضَّ ى الْ لَ 95نساء (ن ینَ ع( 

 .ۀ اهللا نورىی به نقل از امر به معروف آ-  74، ص 2زان ج یر درالمنتور به نقل از المیتفس) 237

رُّیال) 238 ا اهتَدکضُ لَّ اذَ نْ ضَ م 105مائده (تُم یم( 

ونَ الرّا) 239 ونَ الْسابِحدونَ الْحامد عابِ ونَ الْ بن کاَلتّائ ونَ ع النّاه و رُوف ع م الْ رُونَ بِ ونَ االماجِدونَ الس ع
منْ  )112/توبه.(رکالْ

لى اللَّه) 240 الَّ عا رِى ج نْ اَ 29/هود. (ا( 

نْ ) 241 رُنىیم م نْصه رَدتُ نْ طَ ا ه نَ اللَّ 30/هود. ( م( 

 10/ فاطر ) 242

 24م، یسوره ابراه) 243

 23سوره زمر، ) 244

 53سوره آراء، ) 245

 83سوره بقره، ) 246

 108سوره انعام، ) 247

رْهانَ) 248 وا ب لْ هاتُ  ...) و 75/ ، قصص64/ ، نمل24/اءی ، انب111/بقره. (مکقُ

حقّ) 249 صحص الْ 51/وسفی. (اَالنَ ح( 

م صالح) 250 وه خُ هم اَ  )142/شعرا. (اذْ قالَ لَ

والً لَ) 251 وال لَه قَ قُ  )44/طه. (ناًیفَ

فْصح منّى) 252 و اَ 34/قصص. (ه( 

و الَّذى) 253 لّىی  ه لَ ص یک عالئم و کمل یتُهج رِ ورکخْ لُمات الى النُّ نْ الظُّ 43/احزاب(. م م( 

 17نه، یسوره ب) 254

 2سوره الرحمن، ) 255

 184/ بقره ) 256



ى باشد، معناى مراعات ما را بیجمله راعنا اگر از ر) 257 عدهد؛ ولى اگر از واژه رعونت باشد، به  مى! نکشه ر
 .است! نکما را احمق : معناى

ا الَّذیا اَی) 258 ولُیه وا راعنا و قُ ولُ قُ وا ال تَ رْنانَ آمنُ  )104/بقره. (وا انْظُ

ه بعضى از کر قمه زدن در عاشورا یار مباحى در زمانى حرام باشد؛ نظکن است کل ممین دلیبه هم) 259
ن یگانه ایونهاى بیزیدهند؛ ولى تلو ار را انجام مىکن یه السالم بر اساس عشق و عالقه این علیعاشقان امام حس
ار حرام اعالم کن یلذا ا. نندک م مىیا ترسیهره بدى از ما در ذهن دنو چ نندک غ مىیگرى تبلیعمل را به نحو د

  .شد
نَّ ) 260 لُ عیثُم لَتُسئَ نِ النَّ ع ذ ئم8/اثرکت. (میو( 

  .ه آمده استین آیر ایل تفسیت ذیروا) 261
 ).مهکزان الحی ، به نقل م403، صفحه 11وسائل جلد (نهى، یما یأمر و عادل فیما یعادل ف) 262

بحار، . (الًیهتدون سبین ال یر، ال على الضعفۀ الذک انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المن)263
 ).زانی به نقل م93، ص 97جلد 

  83  ، ص97بحار ، ) 264
 .240، ص 47بحار، ج ) 265

له) 266 نْ فَضْ م ه ولُ سر و ه  )74/توبه. (اَغْناهم اللَّ

267 ( م اَنَّه و ا اللَّهو لَ ا حسبنَ قالو و ه ولُ سر و ه وا ما اتاهم اللَّ ضُ 59توبه (ر.( 

 .351، ص 3عه، ج یوسائل الش) 268

 )37، ص 1اة، ج یالح. (ه السالمیۀ الّا و انت محتاج الى معرفۀ، االمام على علکل ما من حریمکا ی) 269

270 ( فَیو نَ فىکتَ ضِ رو ر موات و اْالَ لْقِ الس ال خَ هذا باط ت قْ لَ  )191/آل عمران. ( ربنا ما خَ

271 (اَنْتُم س الةَ ووا الص رَب قْ ون  حتّى ارىکو ال تَ ولُ قُ وا ما تَ م لَ ع  )43/نساء. ( تَ

ق)272 متَّ ل ل تدالَّذ...... نَ یاُع ذَیو م هفُس وا اَنْ م لَ و ظَ وا فاحشَۀً اَ لُ ع اکنَ اذا فَ ا اللَّه فَ هِمرو وبِ ذُنُ ا ل رو فَ . ستَغْ
 )135/عمران آل(

ون) 273 لُ ع فْ ونَ ما ال تَ ولُ قُ  )2/صف. (لم تَ

ونک) 274 لُ ع فْ وا ما ال تَ ولُ قُ نْ تَ د اللَّه اَ اً عنْ قْتَ رَ م 2/صف. (ب( 

رِ) 275 فَیو ما اُ خالَ نْ اُ  )88/هود. (م عنْهکم الى ما اَنْهاکد اَ

أتمر به و یأمر الناس بما ال یۀِ ان یفى بالمرء غواک. أتى مثله غرریر على الناس ما کنین فى بالمرء جهالً اک) 276
 .نتهى عنه غررینهاهم عما ال ی

 ...ن له کین بالمعروف التاریلعن اهللا االمر. 129خطبه ) 277

 6 ، ج 27مۀ، ص کزان الحیم) 278



ر یم الورع و االجتهاد و الصلوة و الخکروا منیم لکنتر السیونوا دعاة للناس بغک: ه السالمیقال الصادق عل) 279
 اةی، به نقل از الح194، ص 11وسائل، ج . هی داعکفان ذال

نْ ی) 280 ىِ م النَّب سآءنْیا نم ت فاحشَۀٍ مبکأْ فَینَۀٍ ینَّ بِ ع ض ذابع ا الْ لَه ف 30،32/احزاب. (نِیضاع( 

 .157 ، ص 71بحار، ) 281

 .239 ص ،48بحار، ) 282

 ...، صلوا فى عشائهم عودوا مرضاهم 2افى کاصول ) 283

 .274، ص 6مۀ، ج کزان الحی به نقل از م442مجموعه ورام صفحه ) 284

 )ره(نى یالم مرحوم حاج احمد آقا خمکناقل ) 285

لى الْهدى) 286 م عه ع م لَج اللّه شاء و  )35/انعام. ( لَ

 )2/رده. (فوراًکراً او کاما شا) 287

لَ) 288 ع ت یکلَسو  )66/انعام. (لکیم بِ

لَ) 289 ع ت یلَسص م ریهِم بِ 22/هیغاش. (ط( 

وا سالما) 290 ونَ قالُ لُ الْجاه م هذا خاطَبا 63/فرقان. (و( 

ع بِالَّتى) 291 فَ دذى ا ا الَّ اذَ نْ فَ سح ى اَ ه  کنَی بب ة ی وداوع ه مکنَ ح لىو ه  )34/فصلت(. میاَنَّ

292 ( ى ت الَ طْ سنْ ب یَلئلَنىكد قْتُ ط   لتَ ا بِباس ى الَی ما اَنَ لَیکد  )28/مائده. (ک ِالَ قْتُ

  نیسوره مطفف) 293

ر) 294 فاهۀٍ  فىیکانّا لَنَ 66/اعراف. ( س( 

فاهۀ س بىیلَ) 295 66/اعراف. ( س( 

ومِ لَا یقالَ * نٍی ضَاللٍ مب  فىیکانّا لَنر) 296   )61و 60/اعراف... ( ضَاللَۀ  س بىیقَ
 )233ص / 36ج / بحار. (بغض عملهیحب العبد و یان اهللا ) 297

لَ انّى) 298 م ع قالک لَ نَ الْ م دین جمع قال از واژه قلى به معناى عداوت شدیقال) (167/شعرا. (نیم( 

 .137، صفحه 27بحار، جلد ) 299

 )البالغه  نهج141خطبه . (حموا اهل الذنوبرینبغى الهل العصمۀ ان ی) 300

ه الطاهرة ی اهللا ال ؟ فاوحىکن فى ظلّ عرشی الذکا رب من اهلی  ه السالم قال موسىیقال السجاد عل) 301
 ، ص 5لئالى االخبار . (غضبون لمحارمى اذا استحللت مثل النمر اذا جرحین یالذ... هم یدیبه ایقلوبهم و المر

269( 

 17ه یان آسوره لقم) 302

 .165ه یسوره اعراف آ) 303

ز) 304 لَیع تُّمیزٌ ع نما ع ار گران استیامبر بسیسختى و رنج شما بر پ) 128/توبه. (ه. 

رِ) 305 لَیح ع 128/توبه. (میکص( 



ما ک) 306 حجارةِ لَ نَ الْ نَّ م ا ةً وو قَس شَد و اَ حجارةِ اَ نْه اْالَنْهاریالْ رُ م فَج  )74/قرهب. (تَ

  91توبه ، ) 307
 )116 ، ص78  و ج381 ، ص44 بحار، ج(به  عملیاال ترون ان الحق ال ) 308

 )339 ، ص44 بحار، ج. (و انما خرجت لطلب االصالح فى امۀ جدى) 309

 )339، ص 44 بحار، ج... (ر کدان آمر بالمعروف و انهى عن المنیار) 310

 .نىیوف خذیاسیى فستقم اال بقتلین محمد لم یان دکان ) 311

 .61آل عمران، ) 312

فَّف اللَّه عنْ) 313 نَّ فکاَْالنَ خَ لم اَ ع و اًیکم فَ ع  )66/انفال. (م ضَ

وا) 314 سسج  )12/حجرات. (و ال تَ

. تهیامۀ و فضحه فى جوف بیوم القین فانّه من اتّبع عثرة مؤمن اتبع اهللا عثراته یال تتبعوا عثرات المؤمن) 315
  )81 ، ص 7ه ی سفكمستدر(

نْ ) 316 م م نْهم زُیو م واكلْ ضُ نْها رِ وا م طُ نْ اُع ا قات فَ دى الص 58/توبه. ( ف( 

لى) 317 ع اللَّه لىوا ا عاَد ص108/وسفی. (رَةی ب( 

318 (نَّ ذل زْمِ اْالُمورکا نْ ع 17/لقمان. ( م( 

  77هف ، ک) 319
نْ ) 320 م م نْهم زُیو م واكلْ ضُ نْها ر وا م طُ نْ اُع ا قات فَ دى الص 58/توبه. ( ف( 

 .البالغه خطبه همام در نهج) 321

322 (م ع طْ ما نُ رِکانَّ ه اهللاِ ال نُ ج و ل نْیمم ال شُکد و زآء ج 9/انسان. (وراًکم( 

وا سالما) 323 ونَ قالُ لُ الْجاه م هذا خاطَبا 63/فرقان. (و( 

ونکانَّ) 324 مجنُ  )6/حجر. ( لَ

رٌ ) 325 حالَّ سنْ هذا ا ریا  )24/مدثر. (ؤْثَ

ر) 326 ا لَنَ فاهۀ  فىیکانَّ 66/اعراف. ( س( 

ر) 327 ا لَنَ  )60/اعراف. ( ضَالل  فىیکانَّ

 .66اعراف، ) 328

 61/اعراف، ) 329

 .15شورى، ) 330

رُّوا ) 331 وِ م لَّغْ رُّوا بِالْ ذا ما 72/فرقان. (راماکو( 

رْ) 332 نْ قَ م موه ج رِ خْ منَّ). 82/اعراف(م کتیاَ ج رْ نَّیم و لَکلَنَ سکماَل ذابا ع  ).18/سی(م یم منَّ

نَّ) 333 ا کواَع  )48/طور. (ننای بِ

334 (ق متَّ لْ ۀُ لبعاق  )128/اعراف. (نیو الْ



335 (دجاهم لَ اللَّه الْ  )95/نساء. (نیفَضَّ

اصبِ) 336 لکرْ فَ نَ الرُّس زْمِ م ع و الْ رَ اُولُ ب35/احقاف. (ما ص( 

ومۀُ الئمیال ) 337 ونَ لَ  )54/مائده. (خافُ

لَ) 338 ع ت ویو ما اَنْ  )107/انعام. (لکیهِم بِ

لَ) 339 ع ت یلَسس م ریهِم بِ 22/هیغاش. (ط( 

لَ) 340 ع ت  )45/ق. (هِم بِجباریما اَنْ

ت تُ) 341 اَنْ فَ ه الْنّاسکاَ  )99/ونسی. (رِ

342 ( یونَۀِ الس سالْح نَ بِ رؤُ 22/رعد. (ئَۀید( 

مکو الْ) 343 134/آل عمران. (ظینَ الْغَیاظ( 

344 ( و لکلَ اً غَ ت فَظَّ ولینْ نْ ح وا م فَضُّ بِ َالْنْ لْ قَ  )159/آل عمران. (کظَ الْ

ى) 345 ل انِّ م ع قالک لَ نَ الْ م 168/شعراء. (نیم( 

346 (ناینَ یاَلَّذو ضِ ه ر لى اْالَ ونَ ع  )63/فرقان. (مشُ

347 (ناحج ضف عکو اخْ تَّبنْ ا م ک لنؤْمم نَ الْ 215/شعراء. (نی م( 

رِ) 348 لَیال َتثْ ع الْیکب میم92/وسفی. (و( 

هم فقال معذرةً ی فخرج الء ن بشىیون قد دخل قلوب االخریکه و اله ان یفخاف رسول اهللا صلى اهللا عل) 349
 )269 ، ص16بحار . (الى اهللا

 .121 ،ص6 ر، جیالغد) 350

 .287 ، ص46 بحار، ج) 351

 .36 ، ص41 بحار، ج) 352

 معذّب کۀ فلعلیرمعصی صغکب احد بذنبه فلعلّه مغفور له و ال تأمن على نفسیا عبداهللا ال تعجل فى عی) 353
 )ض االسالمی، ف140خطبه . (هیعل

 .رهیغیعصى فتطرف حتى ین مؤمنۀ ترى اللّه ی تحمل لعال) 354

 318، 18وسائل، ) 355

طان اذا احمل قوما على الفواحش مثل الزنا و یقول ان الشیه و اله یل اقسم باهللا سمعت رسول اهللا علیمکا ی) 356
ضوع و السجود ثم وع و الخکدة و الخشوع و الریهم العبادة الشدی حبب الکشرب الخمر و الربا و ما اشبه ذل

 )274، ص 77بحار ج . (الى النار دعونین یۀ االئمۀ الذیحملهم وال

  .188، به نقل از سخن و سخنورى فلسفه، ص 592، صفحه 1نۀ البحار، جلد یسف) 357
ون) 358 لُ ع فْ ونَ ما ال تَ ولُ قُ  )3/صف. (لم تَ

فُ) 359 نَ اَنْ و تَنْس رِّ و اس بِالْبِ رُونَ الْنَّ أْم  )44/بقره. (م کساَتَ

 )175البالغه، خطبه  نهج. (م عنهاکۀ اال و اتناهى قبلیم عن معصکو ال انها ) 360



ست، یر بر من واجب نکستم، پس امر به معروف و نهى از منیه خود صالح نکنیسى به بهانه اک: عنىی) 361
 .ندکت شانه خالى یر بار مسئولیتواند از ز نمى

ى یا اَی) 362 ا النَّبِ واجِهز لْ ِالَ ومنک و بناتکقُِ م سآء الْ ن 59/احزاب. (نی و( 

ذیا اَی) 363 ا الَّ یهفُس وا اَنْ وا قُ لکنَ آمنُ اَه و ا یکم نار وه حفظ بستگان به امر به یات، به شیدر روا). 6/میتحر(م
 )مۀکزان الحیم. (ر شده استیر تفسکمعروف و نهى از من

364 ( رُیانَ کو الزَّاْم لوةِ و الْص لَه بِ 55/میمر. (اةک اَه( 

لُ فىکانّا ) 365 نّا قَب ق ف لنا مشْ 26/طور. (نی اَه( 

لیانَّه لَ) 366 نْ اَه م 46/هود. (کس( 

367 (شع ر نْذ رَبِکرَتَیو اَ قْ  )214/شعراء. (نی اْالَ

 )2 ، ص6 ى، جافکفروع . (ن بهمیستعیون له ولد یکمن سعادة الرجل ان ) 368

 )249، ص 100 بحار، ج. (داده شده است» وثید«ن مردى لقب یث به چنیدر حد) 369

ى) 370 وس م نَ ل ما آم ر فَ مهی االَّ ذُ و نْ قَ 83/ونسی. (ۀٌ م( 

 )182، ص 18بحار، ج . (افسد شباننا) 371

 )31نهج البالغه، نامه (ه یاالرض الخالکانّما قلب الحرث ) 372

 .448، ص 11 ل، جیاوس) 373

 )248، ص 2جوان، ج . (وخیوافقنى الشبان و خالفنى الش) 374

 .684، ص 3نز العمال، ج ک) 375

376 (نؤْمم نَ الْ فَتانِ م ن طائ ا یووا ب حل ص اَ وا فَ لُ حدینَ اقْتَتَ ا ت نْ بغَ ا ما فَ رَىینَه خْ ى اْالُ ما علَ ى ه ا الَّت لو قات ى  فَ غتّ  تَبى ح  
فى رِ اللَّه ء الى تَ 9/حجرات. ( اَم( 

لى) 377 ا ع و ومٍ  اَتَ لىکعی قَ ونَ ع وا  فُ هم قالُ صنامٍ لَ ىی اَ وس اً  ا م لهلْ لَنا ا ع ۀک اجه آل م138اعراف . (ما لَه( 

ى الْ) 378 ف ه فَنَّ لَنَنْس اًیثُم فَ نَس 97/طه. (م( 

اً ) 379 م جذاذَ لَه ع 58ا یانب(فَج( 

 )320، ص 43بحار . (نینا من فساد الدین احب الیفساد االزار) 380

؛ »تاب موسىکر فى الکم، واذیتاب ابراهکر فى الکواذ«: میخوان ه مىکدر قرآن همان گونه ) 381
تواند الگو و اسوه باشد، قرآن، همسر  ه مرد مىک؛ همان گونه »میتاب مرکر فى الکواذ«: میخوان نیهمچن

 .خ بشر قرار داده استی را الگو و نمونه تارفرعون

382 (ل نِ الْجاه ع ض رِ اع و رْف ع رْ بِالْ اْم 199/اعراف. (نیو( 

 157/ اعراف ) 383

 36/ نحل ) 384

 )339 ، ص44 بحار، ج... (رة جدى یر بسیر و اسکد ان آمر بالمعروف و نهى عن المنیار) 385



وال ) 386 رَّبانیلَ م الْ اَینْهاه و م لهِم اْالثْ و نْ قَ ع بارح تکونَ و اْالَ حالْس م  )63/مائده. (لهِ

 ...نهج البالغه ) 387

وال ) 388 لَ لکفَ نْ قَب رُونَ م قُ نَ الْ کانَ مق وا ب فَسادیۀٍ یم اُولُ نِ الْ نَ ع و 116/هود. (نْه( 

 3نهج البالغه، خطبه ) 389

 )192/ نهج البالغه . ( التّناهىكوب المعاصى و العلماء، لترکفها؛ لرلعن اهللا الس... صحى صالح ) 390

نْ میاَلَّذ) 391 ىکنَ ا ف م وا الزَّ نّاه واالَّصلوةَ و اتَ قام ضِ اَ ر رُوفکاْالَ ع م الْ رُوا بِ اَم 41/ حج . (وةَ و( 

392 (فُس وا اَنْ لکقُ اَه و جایکمح ا الّناس و الْ هود قُ اً و نار ةم6/ م یتحر. (ر( 

  ه فوقیل آیم، ذیر على ابن ابراهی، تفس74، ص 97بحار ) 393

 .مۀکزان الحی، به نقل از م158، ص 8افى، جلد کفروع ) 394

اذا ... السالم نعم  هیم فقال علی امر عظکفقد دخلنى من ذال... . م کم على علماءکحملن ذنوب سفهائیل) 395
ب عندالناس ان تأتوه فتؤ نبوه و تغظوه ینا االذى و العیدخل به علی مما رهونهکم ما تکم عن الرجل منکبلغ

 قبلیفقلت له اذاً ال. غایونقولوله قوال بل

 )22، ص 2بحار، جلد . ( و اجتنبوا مجالستهکعنا ؟ قال فاذاً فاهجروه عند ذلیطیمنا و ال 

 )406، ص 11وسائل ، ج . (رکنهى عن المنیأمر بالمعروف و و ال ینّت له و اقدرته فهو ال کم) 396

 104آل عمران ، ) 397

  41حج ، ) 398
 )5523/شماره(ث ینزالعمال حدک بمعروف کن امره ذالیکمن امر بالمعروف فل) 399

ة الباهرة - 349، صفحه 1اة یالح. (لۀیزلّ فان زلّ لم تخذله الحیمن طلب االمر من وجهه لم ) 400 نقل از الدر 
 )40 و 38صفحه 

 .ه المصادریعرف الموارد اعتیم من ل) 401

لیمتاع الدنْ) 402   )77/نساء. (لیا قَ

ى انّى) 403 لٌ ف جاع  ل ضِ خَ ر  )30/بقره. (فَهیاْالَ

404 (ض ر الْحیاَ  )28/توبه.(ایوةِ الدنْیتُم بِ

 .اةکم بالزکحصنوا اموال) 405

 به کمکن بودجه جنگ و یه در مورد تامیالبته آ). (195 بقره.(هکم الى التهلیکدیو ال تلقوا با... انفقوا ) 406
 ).خورند ست مىکن شیت، نشوند مسلمیه اگر حماکرزمندگان است 

407 (ى نْ شَ م م قْتُ فَ و  ما اَنْ فَه فُهیء ل  )39/سباء. (خْ

فْنا بِه) 408 ارِه فَخَس بِد ه) 81/قصص. ( وود قْناه و جنُ رَ   اَغْ

409 ( لیو نَ ع رو هِم ىؤْث فُس  )9/حشر. ( اَنْ

لَ فىک) 410 ع سنابِ بس ت لِ حبۀٍ اَنْبتَ أَةُ حبۀک  مثَ لَۀٍ م نْب261/بقره. (لِّ س( 



ورهم وىکفَتُ) 411 ظُه و م هوب  )35/توبه. ( بِها جِباههم و جنُ

ل انّى) 412 ضِ خَ ر ى اْالَ لٌ ف اع 30/بقره. (فَهی ج( 

جد ا) 413 فَسالئ م ونکۀُ کلْ ع م ج هم اَ  )30/حجر. (لُّ

414 (ف ت فَخْ ىینَ وحنْ ر م 29/حجر. ( ه( 

415 (ار كفَتَبق نُ الْخَال سح  )14/مؤمنون. (نی اللَّه اَ

رَ لَ) 416 ضکسخَّ ر ى اْالَ ا ف م و موات ى الس ا ف م 20/لقمان. (م( 

انِ فى) 417 نْس ا اْال قْنَ لَ قَد خَ ح لَ و اَ قْ نِ تَ 4/نیت. (میس( 

418 (الَّ لا نْس اْال نَّ و ت اْلجِ قْ لَ ا خَ م ونیوبد56/اتیذار. (ع( 

ا الَ) 419 زَلْنَ د اَنْ قَ لَیکو لَ داً عاه والً شَ سر 15/مزمل. (میکم( 

 )249، ص 6بحار . (ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء) 420

421 ( قَد ىکو لَ نا ب نَ الطَّآ رَّمنَ م ماه نَ قْ ز ر رِ و حالْب رِّ و ى الْب ف ما ه لْنَ م ح و ملىید م ع اه لْنَ ات و فَضَّ ک  با یث قْنَ لَ نْ خَ م رٍ م
فْض  )70/اسراء. (الیتَ

مناجات ابوحمزه ثمالى از امام . (قضى حاجتىیع لى فیر شفیلما شئت لحاجتى بغکالحمدهللا الذى ادعوه ) 422
 )سجاد

اس یا اَی) 423 ا النَّ وایها الذَّیا ای - ه  .نَ امنُ

424 ( اء م اْالَس م آد م لَّ ع کوالئ م لى الْ ع م ضَه رَ ع م ا ثُ 31/بقره. (هکلّه( 

 )20 ص 70بحار . (انما االعمال بالنبات) 425

 .ردهکات بارها خداوند به اعمال انسان بر فرشتگان مباهات یدر روا) 426

 )249، ص 70بحار . (مۀ من قلبه على لسانهکع الحینابین صباحاً فجرى اللّه ی اخلص هللا اربعمن) 427

 )30/ص(نعم العبد ) 428

رِء اْالَ) 429 اُب ىکو وتَ م ىِ الْ ح رَص و اُ اْالَب و هنِ اللَّه م اذْ  )49/آل عمران. ( بِ

ى) 430 ف انَ لَ نْسنَّ اْال ر ا 2/عصر. ( خُس( 

431 (یلْ بغْتَۀًیأْتب هِم) .40/اءیانب( 

نْ منْ) 432 ا کا هارِد الَّ وا لىکم انَ ع ب ک رقْض ا م م ى الَّذ* اًی حتْ نَج م نُ ایثُ و قَ  )72و71/میمر. (نَ اتَّ

نْ ) 433 نْیمم ت احشَۀٍ مبکأْ فَ ابینَۀٍ ینَّ بِ عذَ ا الْ لَه ف اع  )30/احزاب. (ضَ

 .349 ص 47بحار ج ) 434

 )119 فلسفى، ص كودک. (ل الجوابیاجملوا فى الخطاب تسمعوا جم) : ع(على ) 435

  11/حجرات) 436
  4گلستان سعدى باب ) 437

ا ) 438  رَّه اَس لُ فَ نْ قَب م ه رَقَ اَخٌ لَ س قَد ىیفَ ف فه وسس فْ م   نَ ا لَهمی و لَ هد77/وسفی. (ب( 



439 (الَّذ د رُواکنَ یو ونفَ لُ فُ و تَغْ   )102/نساء. ( لَ
 )213، ص 1بحار، ج . (اط على رؤوس اصحابى حتى تفقهوا فى الحالل و الحرامیت السیل) 440

 )69، ص 2بحار، ج . (لّم الناس على قدر عقولهمکا ان نیانا امرنا معاشر االنب) 441

 .ان للقلب اقباال و ادباراً) 442

 18/نازعات) 443

444 (ت لْ ت قُ اَنْ ىء ون خذُ اسِ اتَّ لنَّ ى  لاُم و  له116/مائده. (نی ا( 

ا ) 445 میانْدنَّ ع لُغَ ک الْكب ا اَو م هدح رَ اَ کبا اُف م لْ لَّه قُ ا فَالتَ م 23/اسراء. (اله( 

لْ) 446  بیفَ ا الْ ب هذَ وا ردبیعم اَلَّذى* تهم ع طَ وف  اَ نْ خَ م مه وعٍ و آمنَ نْ ج 4و3/شیقر. (م( 

447 (اح فض جنَ عکو اخْ نِ اتَّب م ک لنؤْمم نَ الْ 215/شعراء. (نی م( 

لَ) 448 ظْ ع لُ  )9/میتحر(و ) 73/توبه. (هِمیو اغْ

 )151، ص 16/بحار. (تفقد اصحابهی) 449

 )225 ، ص 16/بحار. (نهی فى اقصى المد عود المرضىی) 450

 )116ص / سنن النبى.(دعاله بهده و یاذا ودع مسافراً اخذ ) 451

 )71ص . (سنن النبى) 452

 )78سنن النبى، ص . (ه و اله اللّهم صلّ على آل فالنی احد بصدقۀ قال صلى اهللا عل اذا اتى) 453

. ن به قلوبهمیستلیان فلیضاً النساء والصبینّى ایکراماً لهم و استمالۀ لقلوبهم و کناهم اکدعوا اصحابه بی) 454
 )152ص /سنن النبى(

 .88سنن النبى، صفحه ) 455

 350،ص 47بحار،ج ) 456

 .344، صفحه 43بحار، جلد) 457

 .99  و ص95 ، ص46بحار، جلد ) 458

 .102 ، ص48بحار، جلد ) 459

 )157  ، ص71/بحار) 460

 .11/ثین، حدی ، برّالوالد2افى کاصول ) 461

 )82 ، ص75/اربح. (بهمیرامهم و االشرار بتأدکار بایاستصالح االخ) 462

افى من کب من حرمنى بالبذل و ایو سددنى الن اُعارض من غشّنى بالنّصح و اجزى من هجرنى بالبرّ و اث) 463
ارم کدعا م. (ئهیر الحسنه و اغضى عن السکر و ان اشکقطعنى بالصلۀ و اخالف من اغتابنى الى حسن الذ

 ).االخالق 

 .81، صفحه 8ر، جلدیالغد) 464

 .87، ص 1، به نقل از اخالق فلسفى، ج 2، ص 1رام، ج مجموعه و) 465



 .ارانیامبر و ی، به نقل از پ4اسد الغابۀ، جلد ) 466

عضُیو ال ) 467 ب ب اً کغْتَ عضَ ب 12/حجرات... (م( 

468 (نْ د ا م جنَ رِ خْ ایقَد اُ  )246/بقره. (ارِنَ

 )76 ، ص71بحار، . ( فال تغلظ لهاکها غذائی و ثدك و حجرها مهدکاال علمت ان بطنها منزل) 469

 )374  ، ص75/بحار. (ۀ فقد شانهیمن وعظ اخاه سراً فقد زانه و من وعظه عالن) 470

471 (برُوا ر ف نَ استَغْ وا الَکو اَ وب م تُ عیه یم ثُ ناً الىکمتِّ ساً ح اع ى و  م متَ م سلٍ م ج ت ی اَ ه لَّ ذىکؤْ لَ لٍ فَضْ .  فَضْ
 )3/دهو(

رَ ) 472 وا اَم ع اتَّب کونارٍ عبیلِّ ج وا فى* د ع دنْ و اُتْبِ عنَۀً و ی هذه الُّ قیا لَ م الْ ۀیو60و59/هود. (ام( 

 .و اتقواهللا عباداهللا و فرّوا الى اهللا من اهللا) 473

ه خضر ک نیار متعجب شد؛ و همیارهاى حضرت خضر بسک از   دوره علمى، حضرت موسىیکدر ) 474
 )64-84/هفک. ( آرام شد رد، موسىکارهاى خودش را بازگو کل یدل

475 (ذلوةَ ل مِ الصق ذ) 14/طه. (رِىکاَ وبکاَال بِ لُ قُ نُّ الْ ئم طْ  )28/رعد. (رِ اللّه تَ

476 (بوا ردبذىکاُع قَ م الَّ لَ  )21/بقره. (مک خَ

نْهى) 477 لوةَ تَ نَّ الص ا اء حشَ فَ نِ الْ نْ عم  )45/بوتکعن. (رک و الْ

لَک) 478 ع ب یکتالص لَّ... ام یم ع ونکلَ قُ  )183/بقره. (م تَتَّ

ض ) 479 ر ت اْالَ دس فَ عضٍ لَ م بِبضَهع ب النّاس ه ع اللَّ فْ وال د  )251/بقره... (و لَ

480 (میللَه ع اف هدوا منَ  )28/حج. (شْ

 )52ث ی، حد65 ، ص18 وسائل، ج. (المنا ال تبعوناکان الناس لو عرفوا محاسن ) 481

 )78، ص 2 بحار، ج. (علموایاخذ على العلما ان ) 482

483 (لَّذ ثَالً لم اللَّه ب رَ نیضَ و رْع اَةَ ف رَ وا ام  )11/میتحر. (نَ امنُ

484 ( قَد وةٌ حسنَۀٌ م فىکانَ لَکلَ اُس ه ولِ اللَّ س21/احزاب. ( ر( 

  90/فوسی) 485
وات الشَّ) 486 طُ وا خُ ع  )168/بقره. (طانیال تَتَّبِ

487 (س ه ذُونَ منْ ناًکتَتَّخساً ح قَ ز اً و رِ  )67/نحل. (رَ

لّناسِ) 488 ل ع ناف ما اَ و م هم ربقرهکو اثْ 219/ب( 

489 (س م لوة و اَنْتُ وا الص رَب قْ  )43/نساء. ( ارىکال تَ

رُ) 490 م ما الْخَ مانَّ رُ ی و الْ لِ الشَّ... س م نْ ع م سج  )90/مائده. (طانیرِ

491 (ث یورْ کاب طَه ر* فَ جاه زَ فَ رج  )5و4/مدثر. (و الُّ

492 (شع ر نْذ رَبِکرَتَیو اَ قْ  )214/شعرا. (نی اْالَ

رَى) 493 قُ م الْ ر اُ تُنْذا ل لَهو نْ ح م 92/انعام. ( و( 



لْن) 494 سر لّناسِک االَّ كاوما اَ 28/سباء...(افَّۀً ل( 

اللَّهیفَال ) 495 نْد وا ع 39/روم. (رْب( 

وا عنْه) 496 نُه د هم الرِّبا و قَ خْذ  )161/نساء. (و اَ

أْ) 497 فَۀکال تَ اع اً مضَ افَ ع ضْ  )130/آل عمران. (لُ الرِّبا اَ

وله) 498 سر و ه نَ اللَّ بٍ م رْ وا بِح أْذَنُ  )279/قرهب. (فَ

499 (ذ الَ الَّ لَکنَ یو قَ زِّلَ ع وال نُ ا لَ رو لَۀً واحدةً یفَ م رْآنُ ج قُ ت بِهکذلکه الْ ُنثَب ل  واد  )32/فرقان. (ك فُ

500 ( نَّهیانَ ال کاظع نُ بِاللَّه الْ 33/الحاقۀ. (میؤْم( 

وا اللَّه) 501 67/توبه. (نَس( 

502 (ونَینَ ال یاَلَّذ رَةؤْمنُ اْالخ  )27/نجم. ( بِ

وا ) 503 ابینَس سالْح م26/ص. (و( 

ه کو اذْ) 504  )45/انفال. (راًیثکرُوا اللَّ

رار کدام جمالتى تک اقامه دارد و در هر یک اذان  و یکه هر نماز کم یما در شبانه روز پنج نماز دار) 505
و دو بار )  بار20شود  ه مىک ("حى على الصلوة"م ییوگ دو بار مى: عنى شبانه روز در ده اذان و اقامهیشود  مى
 20شود  ه مىک ("ر العملیحى على خ"م ییگو و دو بار مى)  بار20شود  ه مىک ("حى على الفالح"م ییگو مى
 . بار 70شود  ه مجموع آنها مىک)  بار10شود  ه مىک ("قدقامت الصلوة"م ییگو و در پنج اقامه دو بار مى) بار

 )158، ص 4، ج كمستدر. (تابکة اال بفاتحۀ الال صلو) 506

ع الى) 507 بِ اُد ی سبکلِ رالْح ىک بِ اْلَّت لْهم بِ جاد نَۀِ وس ظَۀِ الْحعو م ن مۀِ و الْ سح ى اَ 125/نحل. ( ه( 

 .میابی ات جالبى دست مىکه به نین آیر ایم، درباره تفسینکات مراجعه یر و روایاگر به تفاس) 508

میاَ) 509 ج لَّه زَّةَ ل ع نَّ الْ ا زَّةَ فَ ع دهم الْ ونَ عنْ ایبتَغُ 139/نساء. (ع( 

واو ال ) 510 سس ال تَج و م عض الَّظنِّ اثْ نَّ ب ضُیاع ب ب اکغْتَ عضَ ب 12/حجرات. (م( 

 242  ص4مه ج کزان الحیم. کنی ما حفظت عکزنى فرجیفانه لن ) 511

نّیو ال ) 512 لهِ ج ر اَ نَ بِ رِب  )31/نور. (ضْ

ولِ فَ) 513 قَ نَ بِالْ ع ع الَّذىیفَال تَخْضَ م لْبِه  فى طْ ض  قَ رَ 32/احزاب. ( م( 

 .385، ص 3ضاء، ج یمحجۀ الب) 514

 .هایفقال ال تعودن ال) 515

 24طه، ) 516

 )468، ص 1، ج كودک. (الناس بامرائهم اشبه بآبائهم) 517

 .336 ، ص72بحار، ) 518

 .12توبه، ) 519

  37احزاب، ) 520



 )395، ص 8، ج كمستدر. (ل قومکم یرکرموا کا) 521 

ع و بِ) 522 وام ص ت مده عضٍ لَ بِب مضَهع ب الّناس ه ع اللَّ فْ ال دو اجِد یو لَ سم و وات لَ ص و 40حج ... (ع( 

ى) 523  ات رُ لَ هوالء بنَ طْه نَّ اَ 78/هود(م ک ه( 

غَداً حکفَ) 524 ا ر نْهیال م رَه شَّج ه الْ ا هذ رَب قْ ا و التَ م  )35/بقره(ثُ شئْتُ

 )31 ص 53بحار ج (ما زنى االشقى ) 525

لَّ لَ) 526 ح فَثُ الىیلَۀَ الصیم لَکاُ سآء امِ الرَّ 187/بقره. (مک ن( 

 )130، ص 2 فلسفى، ج كودک. (تصبىیان له صبى فلکمن ) 527

 )219، ص 103بحار، ج . (نهیمن تزوج فقد احزر نصف د) 528

ى) 529 نْه لوةَ تَ نَّ الص نْ ام اء و الْ حشَ فَ نِ الْ 45/بوتکعن. (رک ع( 

وا فى) 530 قُ اَی سبِ انفَ وا بِ قُ لْ لُیکدیلِ اللَّه و التُ التَّه لىا 195/بقره(ه کم( 

نَ لَ) 531 اَذ ى اللَّکآللَّه لَ ع اَم رُونم فْتَ  )59/ونسی. (ه تَ

ه لَ) 532 لَّ اللَّ ح ا اَ م م رِّ تُح مىکل تَغواجِ  تَبز ضات اَ رْ 1/میتحر. (ک م( 

اً یو ال) 533 ط و نَ م هم بِهکاالَّ ... فّار کظُ الْیغیطَؤُ ب لَ ح تلٌ صال م 120/توبه. ( ع( 

 .66، ص 1نۀ البحار، ج ی سف- 668 ،ص 2افى، ج کاصول ) 534

ونَ الْیک) 535 اَکتُب م ثُم یدیتاب بِ هیهِ اللَّ نْدنْ ع ونَ هذا م ولُ  )79/بقره. (قُ

536 (لهوسىکهذا ا م لها و 88/طه. ( م( 

الحٍ بیثک  رَ فىیالخَ) 537 ص ا اَو رُوف ع م و قَۀٍ اَ درَ بِص نْ اَم الَّ ما مواه نْ نَج 114/نسا. (نَ الّناسیرٍ م( 

، 2اة امام موسى بن جعفر، ج یح(ا على یاء و انت منهم یدفع بهم عن اولیاء  الظلمۀ سیاءمع اولیان للّه اول) 538
 )287ص 

 288، ص 2اة امام موسى بن جعفر، ج یح) 539

 )287، ص 2، ج )ع(اة امام موسى بن جعفر یح. (ن ان التمسه النار ابداًیقطیضمنت لعلى بن ) 540

طَّف و التَیو لْ) 541 نَّ بِیلَ رَ ع حداًکشْ  )19/هفک. (م اَ

542 (ح اَو لىیوا ا وسى نَ م م ع  اُ ض ر نْ اَ لَی اَ ع ت فْ ذا خا قیه فَ اَلْ ى الْیه فَ ف یه7/قصص... (م( 

 102، ص 76بحار ) 543 

544 ( مارِ ه حس اْالَ رُونیو بِ ف  )18/اتیذار. (ستَغْ

 321، ص 85بحار ) 545

ونَ خَ) 546 قُ رِّ فَ تم اب بر قَهاریء اَ واحد الْ مِ اللَّه الْ  )39/وسفی. (رٌ اَ

وا ء انَّ) 547 ت کقَالُ ا ی َالَنْ الَ اَنَ خىیوسف قَ لَ وسف و هذا اَ ع ه نَّ اللَّ م نْ ی قَد م نَّه ا ا نَّ اللَّه الیتَّقِ و ینَ ا رْ فَ ع یضیصبِ
نسحم ر الْ ج  )90/وسفی.(نیاَ

548 (دعو الَ م زِّیم کقَ نْ یوم الْ ىینَۀِ و اَ ضُح رَ النّاس  )59/طه. ( حشَ



549 (وىکم اً س  )58/طه. (انَ

 .ارخانهکصداى چاپخانه، توپخانه و : مییم بگوین سه صدا بتوانید به جاى این زمان، شایدر ا) 550

 .انجى چاپ شده استیۀ اهللا احمدى میبه نوشته عالمه آب الرسول یاتکن نامه ها به نام میمجموعه ا) 551

 .اشانى جمع شده استکض یه فیى از علما از ذریکز به قلم یمجموعه نامه هاى امامان معصوم ن) 552

 )162فهرست غرر، ص . (المکوت ابلغ من کرب س) 553 

ریلَ) 554  )100، ص 13سائل و. (وتکته اطل الجلوس والزم السین اذا اتکق التقاصى ولیس هذا طَ

 )413، ص 11وسائل . (فهرةکان نلقى اهل المعاصى بوجوه م) ص(امرنا رسول اهللا ) 555 

 )88 و 86، ص 97بحار . (ر وجهه غضباً لىیتغیفان رجالً لم ) 556

 14ث ی، باب المصافحۀ، حد3افى کاصول ) 557

558 (ف قُم  )18/توبه. (هیال تَ

لى ا) 559 ع ساُس جِدس م وىلَ قْ نْ اَولِ  لتَّ ی مف وم قُ نْ تَ حقُّ اَ مٍ اَ 108/توبه. (هیو( 

 .199/ و اعراف63/نساء) 561

 91انعام، ) 562

 )414، ص 11وسائل . (ریم بذنب الصغکآلخذن البرى من) 563

 )99، ص 101بحار (واهجره والتطل و التضرب ) 564

ع) 565 مضاجِ ى الْ نَّ ف رُوه جاه نَّ و وه عظُ  )34/نساء. (فَ

 )86، ص 100بحار . (قبل فاهجروه واجتنبوا مجالستهیو ان لم ) 566

 )503، ص 11وسائل . (رهییقدر على تغیه والیعصى اهللا فیجلس مجلساً ینبغى للمؤمن ان یال) 567

 )78/انعام. (ونکانى برى مما تشر: هیر آینظ) 568

در زمان حضرت على هم از طرفداران . بودرم، شخصى مردم آزار و فاسق کامبر ایسمرة در زمان پ) 569
 .دیث دروغ بگویگرفت تا حد ه پول مىید درآمد و از معاویزیر کربال جزء لشکدر . ه شدیمعاو

 )ال ضرر و الضرار فى االسالم (342، ص 11عه جلد یوسائل الش) 570

  .ه استر آوردینى در الغدیث را عالمه امین حدیا. داهللای کن اهللا و ضربتی عکو ان) 571
 )313، ص 12د ی الوسائل، چاپ جدكمستدر. (ال تجالسوهم فى المالء) 572

 )313، ص 12د ی الوسائل، چاپ جدكمستدر. (عوهم فى االسواقیال تبا) 573

 )313، ص 12د ی الوسائل، چاپ جدكمستدر(ق والتسقوهم الماء یال تهدوهم الطر) 574

نهاى یثر زمکه اکدانند  هستم و همه مى) ع(ر حرم امام رضا ناکسم، در ینو ن سطرها را مىیه اکنون کا) 575
ن یاش هنگام اجاره دادن اکاى . نار حرم استکه در کژه بازار رضا یبو. است) ع( امام رضا کمشهد مل

 ه چندکم یردک انها به تجار شرط مىکم

 .میردکر استفاده نک مناى معروف و محویقه هنگام نماز ظهر، بازار بسته شود، از قدرت خودمان براى احیدق



 و کحق لى ذالیف الکیم و یم بالسقکلقوم من اصحابه انه قد احق لى ان اخذالبرى من) ع(قال الصادق ) 576
، ص 11وسائل . (هکتریه و التهجرونه و النؤذونه حتى یرون علکح فال تنیم القبکم عن الرجل منکبلغیانتم 
415( 

نامه (» ر اسرافیل به و عاقبه فى غکاه فنی ایکرة بعد نهکمن قارف حف:دیفرما  اشتر مىکدر نامه به مال) 577
53 / 100( 

 332، ص 16وسائل ) 578

 .)  گفته است ه در شأن مسجد نبوده، مىکد داستانهاى بى ربطى یشا (580ص  / 18وسائل ) 579

 578، ص 18وسائل ) 580

 . به بعد2818ح المسائل، مسئله یتوض) 581

نّ َ) 582 خذَ لَلَنَتَّ جِداًیعس م 21/هفک. (هِم( 

583 (لَ بنَّ اَو لنّاسیا ل ع ض و 96/ال عمران. (ت( 

وى) 584 قْ لى اْلتَّ ع ساُس جِدس م لِ  لَ نْ اَو م ی م 108/توبه(و( 

ا ) 585 م الْیانَّ و ه نَ بِاللَّ نْ آم م ه اجِد اللَّ سرُ م م رِیع مِ اْالخو .....لَم ی والَّ اللَّهخْش18/توبه. ( ا( 

586 (را ب یطَهى 26/حج. (ت( 

ى) 587 ت لَ انِّ ر ىک نَذَ ى  ما ف طْن اً  ب ر رَّ ح35/ال عمران. ( م( 

588 (لنْ اَو ونیا قُ متَّ ه االَّ الْ  )34/انفال. (ائُ

د اللَّه) 589 اجِ سم ع نْ منَ م م م لَ ظْ نْ اَ م114/بقره. (و( 

نْد کنَتَیا زِخُذُو) 590 ع جِدکم س31/اعراف. (لِّ م( 

وىک) 591 استَ ظَ فَ لَ اْستَغْ ره فَ از طْئَه فَ رَج شَ خْ عٍ اَ ر لى زَ ه  عوق 29/فتح. ( س( 

نْ ) 592 میولْ ذل ع ضات اللَّهکفْ رْ م غَآءتاللَّه«و ) 114/نساء. ( اب هج و غَآءتب272/بقره. (»ا( 

593 (الَّذ و ىی  ىه لِّ لَ ص یک عالئم و کمل یتُهج رِ ورکخْ لُمات الى النُّ نَ اْلظُّ م 43/احزاب. (م( 

 103/ توبه ) 594

ى الْکو اذْ) 595 کرْ فاه رَ بابِ ا ى الْکو اذْ) 41/میمر. (میتَ رَکرْ ف ابِ م  )16/ میمر. (میتَ

596 ( ا یو ونَ م م لَّ ع رهم و ال یتَ میضُ هع فَ  )102/بقره. (نْ

ى) 597  برَ ر لْ اَم ط قُ ساْلق  .امبر به مردم بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده استیاى پ) 29/اعراف. ( بِ

598 (ب وا ذات حل ص  .دینکن یالب اصالح ذات) 1.انفال. (مکنیاَ

م ) 599 وهر  )14/تغابن(فاحذَ

قک) 600 ادالص ع وا م  .دیان و امامان معصوم همگام باشیتگوبا راس) 89/توبه. (نیونُ

م اقْتَده) 601 داهنکان اقتدا ینیشیوه حق پیبه ش) 90/انعام. (فَبِه. 

وا الْخَ) 602 قُ استَبِ  .دیریگر سبقت بگیدیکر بر یارهاى خکدر ) 48/مائده. (راتیفَ



اجنَح لَها) 603 مِ فَ لْ لس وا ل نَحنْ ج ا ز از آن استقبال یرد تو نکود را براى صلح باز اگر دشمن بال خ) 61/انفال. (و
 .نک

وا اَ) 604 ع طَ اقْ قَۀُ فَ سارِقُ و الْسارِ مایدیو الْ دیفر دهکیدن دست یا زن سارق را با بریمرد ) 38/مائده. (ه. 

وا) 605 فَح اص وا و فُ اع دینکگر صرف نظر یدیکاز لغزشهاى ) 109/بقره. (و. 

ا الَّذى) 606 نْ ذَ ناًقْی  مساً ح ضَ رْ ض اللَّه قَ   .الحسنه دهد قرض) خلق او(ست به خدا کی) 245/بقره. (رِ

607 (م ابِ و اْلغارِ قَ رِّ ى الْ ف ىیو ف بِی سبِ نَ ونِ الس اب و 60/توبه. (لیلِ اللَّه( 

ون) 608 ونَ اْالَولُ قُ السابِ 100/توبه..... (و( 

لَ) 609 لِّ ع ص الیونَ ص ا م لَ) 103/توبه. (نٌ لَهمک سکتَهِ وا ع لُّ ص یول وا تَس م لِّ س و ایه 56/احزاب. (م( 

610 (ثَالثَۀِ الَّذ ى الّ لَ ع وایو فُ لِّ  )118/توبه. (نَ خُ

ورى) 611 رُهم شُ اَم و می به  )37/شورى. (نَ

مۀ) 612 ح رْ م وا بِالْ واص رِ و تَ بالص وا بِ واص  )17/بلد. (و تَ

ا الْ) 613 اَم یوریت قْه ال تَ  )9/ضحى. (م فَ

614 (ذ ا الَّ واننَ خْ ِال ا و رْلَنَ ف ا اغْ اْالیربنَ ا بِ ونَ قُ بینَ سذ لَّ ل الا غ وبِنَ لُ فى قُ لْ ِ ع التَج انِ و وایم  )10/حشر. (نَ امنُ

615 ( کوا عابِد وا لَنَ  )73/ایانب. (نیانُ

رِ) 616 تَس یاَوح ا انح بِ 229/بقره. (س( 

617 (دا فج و اً یفَ ار ا جِد نْ یرِیه امهید اَ قَ اَ قَض فَ  )77/هفک. (نْ

ا) 618 رُوا بِ ىیو التَشْتَ ات ل اً قَ منَ  )41/بقره. (الًی ثَ

عنا بنى) 619 لْ م سر ائ اَ رَ سمی اهب عذِّ  )47 طه. (لَ و ال تُ

قْصص رؤْ) 620 لىكایالتَ ع  تو خْ وا لَیکی فَک ا5/وسفی. (داًکی کد( 

رِ) 621 ىکو اَشْ ف رِى ه ک*   اَمحبس  )33و32/طه. (راًیثک کى نُ

622 (ف نْ حیاَ وا م اض الّناسیضُ فَ  )199/بقره. (ثُ اَ

ى الْ) 623 ف فَنَّه نْس نَّه ثُم لَنَ قَ رِّ فاًیلَنُح نَس 97/طه. (م( 

رِ) 624 ا اُ م شُیو نْ اَ لَد اَ 27/قصص. (یکقَّ ع( 

لَغَ ب حتّى) 625 ا ب ). ردک الت مردم را حل مىکرد و مشک ن به شرق و غرب مسافرت مىیذوالقرن(ن ینَ السدی اذَ
 )93/هفک(

626 (اَع ىیفَ ون وةٍ  نُ ). میساز مى براى آسمان مىکد سد محینک کمکن به مردم گفت اگر شما مرا یذوالقرن( بقُ
 )95/هفک(

627(ىک ما م ن ىی ف بر رفتین را داشتند، او نپذیه قصد پرداخت دستمزد به ذوالقرنکمردم محروم (رٌ ی خَ ه .(
 )95/هفک(



رِ) 628 مشْ نَ الْ م د ح نْ اَ ا کیوار جت تّىكنَ اسح ه رْ جِ اَ ع ی   فَ م کسه  الم ن از شما فرصت کیى از مشریکهرگاه (اللَّ
 )6/توبه). (دیرام به محلش برسانکد تا حرف خدا را بشنود سپس او را با ای دهق خواست به او فرصتیتحق

وا سالماً) 629 ونَ قالُ لُ الْجاه م ها خاطَب  )62/فرقان. (و اذَ

ى) 630 نَّ اَبِ وی  ا عكدزِی ل قَیکج رَ ما س ج ای اَ  )25/قصص. (ت لَنَ

دهد مالى) 631 ى الْهر  )20/نمل. ( ال اَ

ا) 632 وناحج ضف عکخْ تَّبنْ ا م ک لنؤْمم نَ الْ 215/شعراء. (نی م( 

633 (یلالْیغ فّارکظَ بِهِم) .29/فتح( 

ى) 634 وا الَّت لُ قات ى  حتّى  تَبغى فَ ْف ه ء الى  تَ رِ اللَّ 9/حجرات. ( اَم( 

ى) 635 ف م و رو حم لِ و الْ لّسائ قٌّ لح هِموال 19/اتیذار. ( اَم( 

رَ الَی) 636 نْ هاج ونَ م بمیح  )9/حشر. (هِ

637 (ذا قواکلَ لَیا حس افْ مجالسِ فَ ى الْ وا ف حس فَ  )11/مجادله. (م ْتَ

ع الى) 638 بِ اُد ی سبکلِ رالْح  )125/نحل.(مۀک بِ

دتُم) 639 ذا عاها اللَّه ده ع وا بِ فُ 91/نحل. (اَو( 

640 (فْح فَحِ اْلص اص مفَ 85/حجر. (لی الْج( 

وت) 641 وا الّطاغُ بتَناج 36/حجر. (و( 

ى) 642 ناتب الءنْ  هو ک ال فاع م شنهاد ازدواج با دختران خود یرى از گناه لواط پیحضرت لوط براى جلوگ(ن ینْتُ
 )71/حجر). (ردکرا مطرح 

لى) 643 ع سم ا اطْ والهِم ربنَ 88/ونسی. ( اَم( 

طارِد اْلَّذو ما اَنَ) 644 وایا بِ  )29/هود. (نَ امنُ

645 (نلٍ ح جع وم منْ) 69/هود. (ذیو جاء بِ نکقالَ سالم قَ 25/اتیذار. (رو( 

جیفَالْ) 646 دنیکوم نُنَ تَک بِبفَک ل لْ نْ خَ م 92/ونسی. (ۀی آکونَ ل( 

647 (وا ب لُ ع اج کوتَیوق لَۀً و اَ بق لوةیم والص 87/ونسی. (م( 

648 (ضاح مسهاکفَتَبلو نْ قَ رش در کمان و لشید حضرت سلیه دکنیها هم ى از مورچهیک) 18و17/نمل. (اً م
رش کمان و لشیمال سلیه پاکد یهاى خود رو مورچگان به النه ها گفت اى ر مورچهیت هستند به ساکحال حر

 .ه توجه ندارندکد در حالى یشو مى

 .دیفته خندن گیمان در برابر ایسل

ى«گفت نعمتها از خداست  مان مىیسل) 649 بلِ ر نْ فَضْ ا م گفت هر چه نزد من  ولى قارون مى) 40/نمل. (» هذَ
ا اُوت«ام  است بخاطر علم خودم بدست آورده م لىیانَّ ع ه مٍ عنْدى تُ لْ 78/قصص. (» ع( 



ى) 650 قَ ا فَس م ه در کد یب فرعون بود دو زن را دیتحت تعقه کدر حالى ) ع(حضرت موسى ) 24/قصص(»  لَه
ست و ما به جاى او یار نکه قادر بر کم یرى داریگفتند ما پدر پ! د؟یا ستادهینجا اید چرا ایاند پرس ستادهینارى اک

 م و چون اطرافینک چوپانى مى

نجا موسى ی در امیم تا مردها بروند و ما گوسفندانمان را آب دهیستیا نار مىکادند ما یآب، چوپانان مرد ز
 .ردکار کن دو خانم یبراى ا

ى) 651 فْصح منِّ و اَ دیگو ان از من بهتر سخن مىیگفت برادرم در ب) ع(حضرت موسى ). 34/قصص(»  ه. 

رِیو ال) 652 ادةِ ربهكشْ بع داً  لح  )110/هفک. ( اَ

نْ ) 653 م نیو ؤْمم و ه و حاتالنَ الص لْ م م 112/طه. (ع( 

م اَ) 654 دعائکولَ قکنْ بِ ب شَ 4/میمر. (اًی ر( 

ت الَ) 655 لْ ىیکو عجِ ضَ رْ ب لتَ 84/طه. (  ر( 

ه) 656 تبادع رْ ل طَبِ اص و ه دباع  )65/میمر. (فَ

نْ ) 657 م ه ر یتَّقِ و یانَّ ند به کس در برابر گناه و ناگوارى صبر و تحمل کگفت هر ) ع(وسف یحضرت (صبِ
 )90/وسفی).(رسد مقام مى

658 (م رٌ ج بل ید گفت صبر جمیوسف را شنیه خبر ناگوار کنیعقوب همیحضرت (لٌ یفَص
 )83/وسفی).(نمک مى

صنامکیتَاللَّه َالَ) 659 نَّ اَ 51/ایانب. (مکد( 

ون فى) 660 ع خاش هِملوات 2/مؤمنون. ( ص( 

رِ) 661 ف مستَغْ اریو الْ حس اْالَ  )16/عونفر. (نَ بِ

662 (نَّ الَّذ ولِ اللَّهینَ یا سر د واتَهم عنْ ص ونَ اَ  )3/حجرات. (غُضُّ

ن با آرامى و تواضع یه روى زمکسانى هستند کآنان : دیفرما ف بندگان خوب خداوند مىیقرآن در توص) 663
اینَ یاَلَّذ. (نندک ت مىکحر ونَ ضِ ه ر لى اْالَ ونَ ع  )مشُ

نَ اذا یاَلَّذ«. ورزند نند نه بخل مىک  مردان خدا آن است هنگام بخشش نه اسراف مىگریاز صفات د) 664
وا لَم  قُ فَ وا و لَم یاَنْ فُ رِ یس ا و رو اًکنَ ذلیانَ بکقْتُ وام  )67/فرقان. (» قَ

665 (ب ۀِ رم ع ا بِناَم ثکود11/ضحى. ( فَح( 

لْ) 666 ه فَ لى اللَّ ع یوو مؤْکتَ ونلِ الْ  )11/میابراه. (منُ

وا الى) 667 ع اس  )9/جمعه. (رِ اللَّهک ذ فَ

ه) 668 ذْ بِاللَّ ع استَ  )98/نحل. (فَ

669 (ق متَّ لْ ۀُ لبعاق رِ ) 128/اعراف. (نیو الْ سع ع الْ نَّ م رایا 6/انشراح. (س( 

متُم اَنَّ) 670 عنْ ز کالو نْ دونِ النّاسِ فَیم اَ م اللَّه تاء و م االْ و منَّ  )6/جمعه. ( تَ

رِیو َالَمۀٌ مؤْمنَۀٌ خَ) 671 نْ مشْ 221/بقره. (ۀکرٌ م( 



وکما ) 672 ما كانَ اَب و ءو س رَء ک امم ت اُ  )28/میمر. (ای بغکانَ

رِ) 673 لَیو ما اُ شُقَّ ع نْ اَ  )27/قصص. (یکد اَ

رْثَ) 674 وا ح اتُ ى شئْتُم و قَکفَ فُسم اَنَّ وا ِالَنْ م223/بقره. (مکد( 

675 ( ى النِّسآء لَ ونَ ع امو جالُ قَ والهِم... اَلرِّ نْ اَم وا م قُ فَ ما اَنْ  )34/نساء. (و بِ

وف) 676 رُ ع م نَّ بِالْ هرو 19/نساء. (عاش( 

ولَ) 677 لَکنِ یح 234/بقره. (نیام( 

678 (قْت م ى الْ لَ ع و ه ر عِ قَد وس م ى الْ لَ هعر 236/بقره. (رِ قَد( 

679 (وا ح عثُ اب له و حکفَ نْ اَه اً م اکم هل نْ اَه اً م 35/نساء. (م( 

نَّ لباس لَ) 680 نّکه لَه باسل تُم  )187/بقره. (م و اَنْ

681 (ط طیاَ وا اللَّه و اَ نْیعرِ م ى اْالَم اُول ولَ و رَّس واالْ 59/نساء. (مکع( 

682 (اع وم ج لِ اللَّه بوا بِح م وایتَص قُ رَّ فَ اً و التَ 103/آل عمران. (ع( 

نُ فَ) 683 هتُد و دوا لَ ونیو  )9/قلم. (دهنُ

رْ) 684 وا الى الَّذکو التَ مسینُ تَ وا فَ م لَ  )113/هود. (م الّنارکنَ ظَ

ى الْ) 685 لَ ع آءدکاَشب مآء ح میفّارِ ر29/فتح. (نَه( 

686(الَّذ ی و راراً و اً ض جِدس ذُوا م رِکنَ اتَّخَ فْ اً و تَ رَ اً بیفْ نیقَ ؤْمم  )107/توبه. (نینَ الْ

مۀَ الْ) 687 وا اَئ لُ قات رکفَ  )12/توبه. (فْ

وة) 688 نْ قُ م تُم ع طَ ااستَ م موا لَهد اَع 60/انفال. (و( 

وله ) 689 سر و نَ اللَّه رائَۀٌ م 1/توبه... (ب( 

690 (اح طیم بکفَ سق م بِالْ 42/مائده. (نَه( 

ا) 691 لَه نَحاج لْمِ فَ لْس وا ل نَح نْ ج ا 61/انفال. (و( 

الَّذى) 692 و ی اَ هكدنؤْمم ه و بِالْ رِ 62/انفال. (نی بِنَص( 

693 (یاَلَّذنْ م اتَکنَ ا لوةَ و وا اْلص قام ضِ اَ ر ى اْالَ ف م زَّنّاه ا الْ نْکوم نِ الْ وا ع نَهو ف رو ع م الْ رُوا بِ اَم 41/حج. (رکاةَ و( 

ه اْلّنَهارِ و ا) 694 ج وا و رَهکامنُ رُوا اخ  )72/آل عمران.(فُ

ه گفتند ما طرف کن بود یردند و آن اکزى یاى را برنامه ر هود براى تهاجم فرهنگى توطئهی جمعى از بزرگان 
ار به کن یم و در ایگرد ن خود بر مىیم ولى آخر روز باز به دیآور مان مىیم و ایرو م مىامبر اسالیصبح نزد پ

ه صبح کند بزرگان ما یگو ر مسلمان شدن نمى افتند و با خود مىکان به فیهودی هکنیى ایکم یدو هدف مى رس
ف یانان را تضعه مسلمیه روحکنیگر اید .ن اسالم حرف حسابى نداردیمسلمان شدند غروب برگشتند بنابرا

ه همه اهل علم و کهود را یاملى است چرا بزرگان کتب غنى و کند اگر اسالم میگو را با خود مىیم زینک مى
از  اى پرده برداشت و به مسلمانان گفت نه مان توطئهین ایق وحى از ایرد خداوند از طرکتاب بودند جذب نک
 .دیآنها نگران باشد و نه از برگشت غروب یهود شاد شویمان صبح علماى یا



نُّ اُولئیاَال ) 695 ونَ کظُ وثُ ع بم منَّه مٍ عظیل*  اَ 5 و 4/ نیمطفف. (مٍ یو( 

696 (ذلوةَ ل مِ الْصق نَّ الْساعۀَ آت *  رِىکاَ 14 و 15/  طه ....(ۀیا( 

697 ( نات یوالْب ه لَّ ونَ ل لُ ع 57/ نحل / ج 

ت الْ) 698 زَیو قالَ ع ود نُ اللَّه یه 30/ توبه / رٌ اب 

فا) 699 ص اَ فَ مالئیم بِالْبنکم ربکاَ نَ الْ اتَّخَذَ م ناثاً کنَ و40/ اسراء / ۀِ ا 

700 (ق نَّ اللَّه فَ یانُ اَغْن نَح 181/ آل عمران / اء یرٌ و 

ه ی) 701 ولَ لُ ه مغْ  64/ مائده / د اللَّ

ه و اَ) 702 اللَّ ناءنُ اَب ه نَحآءب 18/ مائده / ح 

رِ) 703 نَّ فَ ا م لَیونْه اً م حقَّ و هم یکقَ ونَ الْ م ون یتُ م لَ 146/ بقره / ع 

704 (الْینَ اتَیاَلَّذ مکناه ه یتاب ونَ فُ رِ م یما کع هناءونَ اَب فُ رِ 146/ بقره / ع 

705 (بِالْب مه آءا ج م لَ رٌ مبِیفَ حوا هذا س  6/ صف  / نینات قالُ

ه الْی) 706 لى اللَّ رُونَ ع ب کفْتَ 103/ مائده / ذ 

ونَ الْی) 707 فُ رِّ کح م 46/ نساء / ل 

ونَ الْیک) 708 اَکتُب م ثُم یدیتاب بِ د اللَّه یهِ نْ عنْ ونَ هذا م ولُ  79/ بقره / قُ

لى) 709 نا عاء نا اب دج ۀٍ و23/ زخرف ... /  اُم 

نَّ ) 710 کابار رًیثح نَ اْالَ 34/ توبه /  م 

نْ ) 711 وا یا  15/ فتح / الم اللَّه کبدلُ

لَ الْی) 712 وا فىکا اَه لُُ ابِ ال تَغْ مسکنی د تَ ما الْ حقَّ انَّ ى اللَّه االَّ الْ لَ وا ع ولُ قُ رْیح عیم و ال تَ نُ م ى اب 171/ نساء / م یس 

713 (ونِ هذ طُ وا ما فى ب ذُو قَالُ ۀٌ لص امِ خال ع لىکه اْالَنْ ع م رَّ حم ا  ورِنا و زواجِنَ  139/ انعام /  اَ

نَ لَ) 714 اَذ رُون کآللَّه فْتَ ى اللَّه تَ لَ ع اَم 59/ ونس ی/ م 

 331ص  / 71بحار ج / اء حمق یاء عقل و حیاء ان حیاء حیالح) 715

 مکغررالح) 716

 همان) 717

 همان) 718

 همان) 719

  .362ص  / 71بحار / ه یاذا هبت امراً فقع ف) 720

 108خطبه ) 721

 27خطبه ) 722

  .53نامه / جبانا  ... کال تدخلن فى مشورت) 723

 253ص  / 103بحار ) 724



 253ص  / 103بحار / مال عقل کالّا من جرّبت ب) 725

726 ( د کولِ الْیث نْ اَه و کرٌ م ونَیتابِ لَ لُّ   109/ بقره / م کضُ
ه النَّهارِ و ا) 727 ج وا و ه کامنُ رَ روا اخ  72/ آل عمران ... / فُ

هنوز مسلمانان . ن شدیانگزار اسالم در چیرد و بنکن سفر ینى به چیش، عالمه قزویحدود هشتصد سال پ) 728
 .فرستند شوند و درود مى ه داخل مسجدى است، جمع مىکن برگرد مزار او یچ

 .قایا واقع در قاره افرینار تانزانکست در ى اکوچکشور کزنگبار، ) 729

730 (الَّذ یو لَم وا و ا مالَینَ آمنُ رو نْ والکهاجِ م یمى نْ شَ م م  . انفال72/ ء  تهِ

 47نامه / البالغه  نهج) 731

 97/ نساء ) 732

اُولئ: میخوان ات مىیدر بعضى آ) 733 عف کفَ زاء الضِّ ج مه  37/ سبأ /  لَ

اً : میخوان ات مىیضى آ و در بع افَ ع ضْ ه یثکاَ  245/ بقره / رَ

مثالها : میخوان گر مىی و در بعضى د رُ اَ لَه عشْ  160/ انعام / فَ

لَ فىک: م یخوان  و باالخره در مواردى مى ع سنابِ بس ت لِ حبۀٍ اَنْبتَ ه ک مثَ باَةُ ح لَۀٍ م نْب261/ بقره / لِّ س.  

 100/ نساء ) 734

  .17/ سجده ) 735

   100/نساء ) 736

 102ه یآ/ سوره نساء ) 737

 34خطبه / البالغه  نهج/ م و انتم فى غفلۀ ساهون کنام عنیال ) 738

ما هم کى یونوا اعداکى فتی اعداکوا مسالکى و التسلیال تلبسوا لباس اعدائى و التطعموا مطاعم اعدا) 739
 .  تیالب چاپ آل/  385ص  / 4ج / عه یالش لیوسا/ ى یاعدا

تُم آ) 740 ع م ذا سیا ه ا و یکات اللَّ رُ بِه عهم یفَ وا مدع قْ ا فَال تَ زَأُ بِه تَه140/ سوره نساء / س 

ونَ فىینَ یت الَّذیو اذا رأَ) 741 وضُ ى ی آ خُ م حتَّ ه ض عنْ رِ اَع وا فىیاتنا فَ وضُ سیرِه و اما یث غَی حد خُ  کنَّینْ
عد الّذیالشَّ ب دع قْ ال تَ م رِىکطانُ فَ مِ الّظالو قَ ع الْ 68/ انعام / ن ی م 

 46 – 43/مدثر ) 742

 35/ نباء ) 743

 127/ انعام ) 744

 127/ واقعه ) 745

 38/ اعراف ) 746

 31/ سبأ ) 747



ا راهى حق و منطقى بود یمى الکت در برابر و ضدمنطق باشد؛ ولى اگر یثرکه اکالبته، مراد ما آنجاست ) 748
 .ردند، حسابش جداستکت مردم از آن طرفدارى یثرکو ا

 67/ احزاب ) 749

 8ص  / 105/ بحار ) 750

 46ص  / 78/ بحار ) 751

رِ) 752 مبذِّ نَّ الْ وانَ الشَّکنَ یا خْ وا ا  27/ اسراء / ن یاطیانُ

753 (د فْس ضِ م ر ى اْالَ وا ف عثُ  60/ بقره / ن یو ال تَ

754 (ط فیو التُ رِ سم الْ رَ وا اَم 151/ شعراء / ن یع 

755 ( و اً اَ م اث مه ع منْ ط ا کو التُ ور  24/ انسان / فُ

756 ( ع ط لَّاف مهِکو التُ 10/ قلم / ن یلَّ ح 

انِ سبِ) 757 ع ذیو التَتَّبِ ون ینَ ال یلَ الَّ م لَ 89/ ونس ی/ ع 

نَکفَال تَ) 758 نَّ م لونَ 35/ انعام / ن ی الْجاه 

لکوال تَ) 759 نَ الْغاف 205/ اعراف / ن ینْ م 

نَ اْلنَّبِ) 760 یمدالص ینَ ویقحال اْلص و آء داْلشُّه ینَ ونَ اُولئ سح کنَ وف ا ی ر   69/ نساء / قَ
761 (ضع نَّ ب ا  ثْمنِّ ا   12/ حجرات / الظَّ
نْ ) 762 ایم فَ ع شَ فَ ا کنْ لَه یکئَۀً یعۀً سشْ نْهلٌ م   85/ نساء / فْ
 339ص  / 74ج / بحار / س بمسلم یجبه فلین فلم یا للمسلمینادى یمن سمع رجل ) 763

 94ص  / 74ج / بحار / ما آمن بى بات شبعاناً و جاره جائع ) 764

 228ص  / 72ج / بحار / ن له یف الذى ال دیبغض المؤمن الضعیان اللّه ل) 765

ونَ فىکو مالَ) 766 لُ ات قَ بِ م ال تُ یسف ع مستَضْ  75/ نساء ... / ن یلِ اللَّه و الْ

 44/ مدثر ) 767

تنى لم یا لیم اللّه، کم، قاتلکم، قبحاً لکم، تباً لکا اشباح بال ارواح، اف لیا اشباه الرجال و ال رجال، ی) 768
  مکار

  13/ صافات ) 769
نْ ) 770 اً م اب قعذَ و لکفَ ج ر ت اَ نْ تَح م اَو کم و ا یم شکلْبِسیم اَ 65/ انعام / ع 

رِ و عص حتّى) 771 ى اْالَم ف تُم عاز تُم و تَنَ لْ ا فَش م ی اذَ  152/ عمران  آل/ تُ

772 (لَها ش لَ اَه ع ج ا یو 4/ قصص / ع 

رِکال تَ) 773 مشْ نَ الْ وا م نَ الَّذ* نَ کیونُ نَیموا د قُ رَّ  32و31/ روم .../ نَهمی فَ

774 (م ج لِ اللَّه بوا بِح م تَصاع ا یو 103/ عمران  آل/ ع 

775 (ب اَلَّف وبِیفَ لُ  103/ عمران  آل... / مکنَ قُ



ى ) 776 وبهم شَتَّ لُ  14/ حشر / و قُ

نَّ اَ) 777 کاقکرَم ه اَتْ اللَّ نْدع 13/ حجرات / م یکم  
نَّ ) 778 اینَ یالَّذنْ تَش ونَ اَ بشَه یح فاح   19/ نور / ع الْ
779 (ذ زآء الَّ ما ج ه ینَ یانَّ ونَ اللَّ 33/ مائده / حارِب 

780 (دم ى الْ ونَ ف فُ جِ رْ م الْ رِیو  60/ احزاب  ... / کنَّینَۀِ لَنُغْ

 49ص  / 13ج / بحار / امۀ یوم القیائى فقد بارزنى بالمحاربه ثم اناالثائر لهم یمن اخاف من اول) 781

 217ص  / 7ج / بحار / رم اتقاء شره یکامۀ من یالق ومیشر الناس عنداللّه ) 782

 113ص  / 1ج / بحار / ده و لسانه یالمسلم من سلم المسلمون من ) 783

  رزا جوادآقا تهرانىیاله م تیآ) 784
ن جائ) 785 6/ حجرات / نوا یم فاسقٌ بنبأ فتبکا  
 662ص / امالى طوسى / ث یا ربنا فاستابهم الحدی یکالسالم و قالوا السالم عل هین علیرالمؤمنی ام قوم اتى) 786

 1377ث شماره یحد/ 

ج / بحار /  اللّه ک اللّه انَّ ربى و ربک لعنکا ربى فقال مالی یکاللّه فقال السالم عل جاء رجل الى رسول) 787
 297ص    / 25

 294ص  / 73ج / بحار / ن التراب یاحثوا فى وجوه المداح) 788

لقٌ و باقل عى و حسد کالثناء با) 789 347مت کح/ البالغه  نهج/ ثر م 

  152ص  / 77ج / بحار / اذا مدح الفاجر اهتزَّ العرش و غضب الرب ) 790
رِیو َالَمۀٌ مؤْمنَۀٌ خَ) 791 نْ مشْ 221/ بقره .... / ۀٍکرٌ م 

 232ص  / 103ج / بحار / من م و خضراء الدکایا) 792

 237ص  / 103ج / بحار / احسنهن وجها و اقلهن مهراً ) 793

794 (ر نْ ذُ م یورَّةَ اَع ا قُ  74/ فرقان .../ نیاتنَ

795 (فُس وا ِالَنْ مد  223/ بقره .../ مکو قَ

رِ) 796 لَیو ما اُ شُقَّ ع نْ اَ  27/ قصص ..../ یکد اَ

  220ص  / 6ج / بحار / ه مع اهله سوء ان فى خلقکانّه ) 797
798 ( نْ یو ونَ اَ بیح م ا لَ م مدوا بِ ةٍ یحاز فَ م هم بِ حسبنَّ وا فَالتَ لُ ع   188/ آل عمران / فْ
وله ) 799 سر و نَ اللَّه بٍ م رْ وا بِح أْذَنُ وا فَ لُ ع فْ نْ لَم تَ ا  279/ بقره / فَ

800 (قَد الرِّبا و م هخْذ اَ نْهوو ع 161/ نساء .... /  نُه 

 117ص  / 103ج /بحار / ح الرجل امه کنیسره ان یالرّبا سبعون جزأً ا) 801

وا النّاس اَشْ) 802 خَسب  85/ اعراف و هود/ ائَهم یو ال تَ

نُّ اُولئیاَلّا ) 803 ونَ کظُ وثُ ع بم منَّه مٍ عظیل*  اَ 5 و 4/ن یمطفّف/ م یو 



  15077خ / نزالعمال ک... / الراشى و المرتشى فى النار ) : ص(رمکاامبر یپ) 804
نْ ) 805 م یو م و متحیولِّهِ الٍ اَ قتَ اً ل رِّفَ تَحلّا ما ه رَ بد ذ ئملىیواً ا م و بِئْس  زَ اه جهنَّ أْو م و نَ اللَّه بٍ م د بآء بِغَضَ قَ  فئَۀٍ فَ
صم  16/ انفال / ر یالْ

  16/ احزاب ) 806
لى) 807 ع تُملَب قَ لَ انْ قُت و نْ مات اَ ا فَ ابِ اَ قَ 144/ آل عمران .../ مک اَع 

بِ) 808 رْ ى الْح رُوا ف ف  81توبه ..../ ال تَنْ

ا الْ) 809 ودهیال طاقَۀَ لَنَ وت و جنَ م بِجالُ 249/ بقره .. / و 

م اللَّه فىیکرِیاذْ ) 810 ه ام لک منَ  43/ انفال / الً ی قَ

نْ ) 811 م م نْهم نّىیوفْت نْ لى و ال تَ ولُ ائْذَ وا  قُ طُ قَ تْنَۀِ سف ى الْ 49/ توبه /  اَال ف 

نَّ بی) 812 ونَ ا ولُ نْ یقُ ةٍ ار و ع ى بِ ما ه ةٌ ور و ا ع ا یرِیوتَنَ ار رَ ا ف   13/ احزاب / دونَ الَّ
لى) 813 لِّ ع ال تُص و م دح لى اَ ع م قُ اً و ال تَ داَب مات مه رِه نْ 84/ توبه ..... /  قَب  

 814 (ذ لى الثَّالثَۀِ اْلَّ ع لَیو ع ت اقَ ا ضَ ى اذَ وا حتَّ فُ لِّ ت ینَ خُ بح ا ر م ض بِ ر م اْالَ   118/ توبه / هِ
 324 ص / 27 ج/ بحار ) 815

ا ) 816 لىکو اذَ ع هع وا م عٍ  انُ رٍ جام اَم  م وا حتّىیلَ بوه ی  ذْه أْذنُ  62/ نور / ستَ

817 (صع رِ و ى اْالَم ف تُم عاز تُم و تَنَ لْ ا فَش ى اذَ م یحتَّ   152/ عمران  آل/ تُ
ذیا اَی) 818 ا الَّ بِیهضِ فى س ر ى اْالَ ف م رَبتُ ا ضَ وا اذَ ه فَتَبینَ امنُ نْ اَلْیلِ اللَّ م وا ل ولُ قُ وا و ال تَ ت یکقى الَنُ لَس المس م الْ

الْح ض رَ ونَ ع اً تَبتَغُ دنْیمؤْمنَ انم یوةِ الْ نْد اللَّه مغَ ع الکرَةٌ یثکا فَ ل ک کذَ نْ قَب م م  94/ نساء ... / نْتُ

رِ) 819 مشْ نَ الْ م د ح نْ اَ ا کیوار تجتّىكنَ اسح ره جِ اَ عی   فَ م اَک س م ه ثُ نَه الم اللَّ أْم م غْهل 6/ توبه / ب    
 36/ نحل ) 820

ب الى) 821 ذْهى ا ه طَغَ ونَ انَّ رع 24/ طه  /   ف 

ا ) 822 م اث م نْهم ع ط  24/ انسان / و ال تُ

823 ( ا کاَو ور  24/ انسان / فُ

824 (د فس ضِ م ر ى اْالَ وا ف عثَ  60/ بقره / ن یو ال تَ

825 (ط وا یو ال تُ عف رِ سم  151/ شعراء / ن یاَمرَ الْ

826 ( ا کو طَ رُ رُه فُ 28/ هف ک/ انَ اَم 

لْبه ) 827 ا قَ لْنَ فَ نْ اَغْ م ع ط  28/ هف ک.. / و ال تُ

اه ) 828 و ه ع اتَّب 28/ هف ک/ و 

829 ( ع ط اف مهِکو ال تُ لَّ 10/ قلم / ن یلّ ح 

 .ثى وارد شده استیدا احایث ی از مسائل فوق، حدیکبراى هر) 830

ا الَّذیا اَی) 831 یهوننْ د طانَۀً م ا بِ ذو تَّخ وا ال تَ   118/ عمران  آل مکنَ آمنُ



نُ فَ) 832 هتُد و دوا لَ ون یو  9/ قلم / دهنُ

ى دکنیم دکلَ) 833 ل6/ افرون ک/ ن یم و 

نْ ) 834 لْیو لَ ل لَ اللَّه ع رِکج یافنؤْمم لى الْ بِینَ ع141/ نساء / ال ینَ س 

د الْذِّ) 835 ع ب دع قْ م رَىکفَال تَ مِ الّْظالو قَ ع الْ 68/ انعام / ن ی م  
وا بِه ) 836 اع ف اَذَ و نِ اَو الْخَ نَ اْالَم رٌ م اَم م ا جائَه  83/ نساء / اذَ

837 (د م ى الْ ونَ ف فُ جِ رْ م ه یو الْ  60/ احزاب / نَ

838 ( دنْ تُب ؤْکلاتَس 101/ مائده / م کم  
وا لَ) 839 ع م ج د نَّ النّاس قَ م کا هو اخْشَ   173/ عمران  آل/ م فَ
 247/ بقره ) 840

 150/ اعراف ) 841

  متثل امر رسول اللّهیلم ) 842
843 (بر ى ی الکفَال و ونَ حتَّ وکحیؤْمنُ كمی فرَ ب ا شَج م یم 65/ نساء / نَه  
تَّ) 844 ذُوا اْلال تَ ىیخار اْلنَّص و ود ُه ل51/ مائده / آء ی اَو 

نْ ) 845 م نْیوم ملَّه و نْهم کتَ م ه انَّ  51/ مائده / م فَ

م و ال ) 846 ونَه بتُح اُوالء ونَیهآ اَنْتُم ب119/ عمران  آل/ م کح 

ى) 847 ضَ رْ نْ تَ ارىی الْک عنْ لَ الْنَّص و ود ى  ه م  حتَّ لَّتَه م ع     120/ بقره / تَتَّبِ
وسى یطَّی) 848 م   131/ اعراف / رُوا بِ
849 ( یول ل که الْنَّس رْثَ و 205/ بقره /  الْح  
ا لَ: دیفرما ن باره مىیقرآن در ا) 850 بِکمونَ فى س لُ ات قَ فیم ال تُ ع تَضْ سم   75/ نساء / ن یلِ اللَّه و الْ
م ) 851 لْتُ ا فَش صاذَ ع رِ و ى اْالَم ف م ازعتُ  152/ عمران  آل/ تُم یو تَنَ

رِکو التَ) 852 مشْ نَ الْ وا م ذ* نَ کیونُ نَ الَّ یموا د قُ رَّ هم ینَ فَ   32 و31/روم / نَ
ن ) 853 دو ا عابِ ا لَنَ م همو  47/ مؤمنون / و قَ

نْ کما ) 854 اَ رٍ اب و الْحکه اللَّه الْیؤْتیانَ لبشَ وة کتَ الْنُّب و 79/ عمران  آل... / م  
 


