


  این روزها دوباره امربه معروف و نهی از منکر )به قولی فریضتین( حداقل در بین جمعی از 
نخبگان حزب اه به دغدغه ای اولویت دار تبدیل شده است. به همین جهت ازم است هرچند 
در حد چند صفحه با زوایای مختلف اندیشه های آقا در باب این وظیفه عمومی و ظرایف و 
ریزه کاری های آن آشنا شویم. به قول کسانی که در فضای »فریضتین« استخوان ترکانده اند 
کام رهبر عزیز انقاب گام ها از آخرین تجارب گروه های آمر و ناهی جلوتر است. ضرورت، 
وجوب، تاثیرات و شیوه ی صحیح امربه معروف و نهی از منکر ازبخش های این جزوه است...
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  فلسفه ی قیام حسین بن علی )علیه الّسام(
حسین بن علی علیه الّسام، در خود فهماند که برای دنیای اسام در چنین شرایطی، مبارزه با 
اصل قدرت طاغوتی و اقدام برای نجات انسانها از سلطه شیطانی و اهریمنی این قدرت، واجب ترین 
کارهاست. بدیهی است که حسین بن علی علیه الّسام، اگر در مدینه می ماند و احکام الهی را 
در میان مردم تبلیغ و معارف اهل بیت را بیان می کرد، عّده ای را پرورش می داد. اما وقتی برای 
انجام کاری به سمت عراق حرکت می کرد، از همه این کارها بازمی ماند: نماز مردم را نمی توانست 
به آن ها تعلیم دهد؛ احادیث پیغمبر را نمی توانست به مردم بگوید؛ حوزه درس و بیان معارف او 
تعطیل می شد و از کمك به ایتام و مستمندان و فقرایی که در مدینه بودند، می ماند. این ها هرکدام 
وظیفه ای بود که آن حضرت انجام می داد. اما همه این وظایف را، فدای وظیفه مهم تر کرد. حّتی 
آن چنان که در زبان همه مبلّغین و گویندگان هست، زمان حّج بیت اه و در هنگامی که مردم برای 

حج می رفتند، این، فدای آن تکلیف بااتر شد. 
آن تکلیف چیست؟ همان طور که فرمود، مبارزه با دستگاهی که منشأ فساد بود: »اریُد ان آُمَر 
بالَْمْعروف َو أَنْهی َعِن الُْمْنَکر َو اسیَر بِسیرة َجّدی« یا آن چنان که در خطبه دیگری در بین راه 
فرمود: »ایها الّناس! اَن َرسول اَه، صلّی اه علیه و آله، قال َمْن رأی ُسلطاناً جائراً ُمْسَتِحّا لُِحُرِم 
اَه، ناِکثاً لَِعْهد اَه ]تا آخر[ َفلَْم یَُغِیر َعلَْیِه بِِفْعٍل و ا َقوٍل کاَن َحّقاً َعلَی اه اْن یُْدِخلَُه َمْدَخلَه« 
یعنی اغاره یا تغییر، نسبت به سلطان ظلم و جور؛ قدرتی که فساد می پراکند و دستگاهی که 
انسانها را به سمت نابودی و فنای ماّدی و معنوی می کشاند. این، دلیل حرکت حسین بن علی 
علیه الّسام است که البته این را، مصداق امر به  معروف  و نهی از منکر هم دانسته اند؛ که در باب 
گرایش به تکلیف امر به  معروف  و نهی از منکر، به این نکات هم باید توّجه شود. لذاست که برای 
تکلیف اهّم، حرکت می کند و تکالیف دیگر را ولو مهم فدای این تکلیف اهم می کند. تشخیص 

می دهد که امروز کار واجب چیست؟ هر زمانی، یك حرکت برای جامعه اسامی متعّین است.
)07/ 05/ 1371- دیدار با علما و روحانیان(

فصل اول  روت امر به معروف و عواقب ترک آن
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  رط قوام حاکمیت اخیار
امروز فقط جنگ نظامی نیست؛ اما همه تهاجم های دیگر، با شّدت کم سابقه ای وجود دارد. در 
مقابل این تهاجم، این جامعه اسامی، باید زنده، هوشیار، آسیب ناپذیر، پرامید، آماده مقاومت، آماده 
ضربه زدن و به صورِت یك موجود زنده مقاوم بماند و مقاومت کند. این، چگونه ممکن است؟ این 
است که بنده موضوع امر به  معروف  و نهی از منکر را مطرح کردم. موضوع امر به  معروف  که موضوع 
جدیدی نیست. این، تکلیف همیشگی مسلمانان است. جامعه اسامی، با انجام این تکلیف زنده 
می ماند. قوام حکومت اسامی با امر به  معروف  و نهی از منکر است، که فرمود: اگر این کار نشود، 
آن وقت »لَُیسلَِطَن اَه َعلَْیکم ِشراُرکم َفَیْدُعوا ِخیاُرُکم فا یُْسَتجاُب لَُهم« قوام حکومت اسامی و 

بقای حاکمیت اخیار، به این است که در جامعه امر به  معروف  و نهی از منکر باشد.
)07/ 05/ 1371- دیدار با علما و روحانیان(

  مدینه مركز معروف ترين رّقاصان
اینکه ما روی مسأله ی فساد و فحشا و مبارزه و نهی  از منکر و این چیزها تکیه می کنیم، یك علّت 
عمده اش این است که جامعه را تخدیر می کند. همان مدینه ای که اّولین پایگاه تشکیل حکومت 
اسامی بود، بعد از اندك مّدتی به مرکز بهترین موسیقی دانان و آوازخوانان و معروف ترین رّقاصان 
تبدیل شد؛ تا جایی که وقتی در دربار شام می خواستند بهترین مغّنیان را خبر کنند، از مدینه آوازه 

خوان و نوازنده می آوردند!
این جسارت، پس از صد یا دویست سال بعد انجام نگرفت؛ بلکه در همان حول وحوش شهادت 
جگر گوشه ی فاطمه ی زهرا سام اه علیها و نور چشم پیامبر و حتی قبل از آن، در زمان معاویه 
بنابراین، مدینه مرکز فساد و فحشا شد و آقازاده ها و بزرگ زاده ها و حتی بعضی  افتاد!  اتّفاق 
از جوانان وابسته به بیت بنی هاشم نیز، دچار فساد و فحشا شدند! بزرگان حکومت فاسد هم 
می دانستند چه کار بکنند و انگشت روی چه چیزی بگذارند و چه چیزی را ترویج کنند. این 
از  )یکی  مبتا شدند...  فسادها  این گونه  به  هم  دیگر  نبود؛ جاهای  هم  مدینه  بلّیه، مخصوص 
مسائلی که عامل اصلی چنین قضیه ای شد، این بود که رواج دنیاطلبی و فساد و فحشا، غیرت 

دینی و حّساسیِت مسئولیت ایمانی را گرفت.(
تمّسك به دین و تقوا و معنویّت و اهمیت پرهیزکاری و پاك دامنی، اینجا معلوم می شود. اینکه 
تأکید  و  سفارش  همه  این  باشید،  شما  که  روزگار  این  جوانان  بهترین  به  مکّرر،  در  مکّرر  ما 
می کنیم که مواظب سیل گنداب فساد باشید، به همین خاطر است. در کجا چنین جوانانی را 
سراغ داریم؟ نظیر این ها را خیلی کم داریم و در هیچ جای دنیا تعدادشان به این کثرت نیست. 

بنابراین، باید مواظب موج فساد بود.
)1374/10/05- دیدار با فرماندهان، مسئوان و پرسنل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و جمعی از جانبازان(
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  راه رسیدن به جامعه ى كامًا اسامى
ما هنوز تا یك جامعه ی کامًا اسامی که نیك بختی دنیا و آخرت مردم را به طور کامل تأمین کند و 
تباهی و کج روی و ظلم و انحطاط را ریشه کن سازد، فاصله ی زیادی داریم. این فاصله، باید با همت مردم 

و تاش مسئوان طی شود و پیمودن آن، با همگانی شدن امر به  معروف  و نهی از منکر آسان گردد.
 ) 1369/03/10- پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره((

  عاقبت ترک  امر به معروف و نهى از منكر
وقتی در جامعه گناه منتشر شود و مردم با گناه خو بگیرند، کار کسی که در رأس جامعه قرار دارد 
و می خواهد مردم را به خیر و صاح و معروف و نیکی سوق دهد، با مشکل مواجه خواهد شد؛ یعنی 
نخواهد توانست، یا به آسانی نخواهد توانست و مجبور است با صرف هزینه ی فراوان این کار را انجام 
دهد. یکی از موجبات ناکامی تاشهای امیر مؤمنان با آن قدرت و عظمت در ادامه ی این راه، که 
بااخره هم به شهادت آن بزرگوار منجر شد، همین بود. روایتی که می خوانم، روایِت تکان دهنده 
و عجیبی است. می فرماید: »لتأمرّن بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیسلّطّن اه علیکم شرارکم 
فیدعو خیارکم فا یستجاب لهم« باید امر به معروف و نهی از منکر را میان خودتان اقامه کنید، 
رواج دهید و نسبت به آن پایبند باشید. اگر نکردید، خدا اشرار و فاسدها و وابسته ها را بر شما مسلّط 
می کند؛ یعنی زمام امور سیاست کشور به مرور به دست امثال َحّجاج بن یوسف خواهد افتاد! همان 
کوفه ای که امیر المؤمنین در رأس آن قرار داشت و در آنجا امر و نهی می کرد و در مسجدش خطبه 
می خواند، به خاطر ترك امر به معروف و نهی از منکر، به مرور به جایی رسید که َحّجاج بن یوسف 
ثقفی آمد و در همان مسجد ایستاد و خطبه خواند و به خیال خود مردم را موعظه کرد! َحّجاج چه 
کسی بود؟ َحّجاج کسی بود که خون یك انسان در نظر او، با خون یك گنجشك هیچ تفاوتی نداشت! 
به همان راحتی که یك حیوان و یك حشره را بکشند، َحّجاج یك انسان را می کشت. یك بار َحّجاج 
دستور داد و گفت همه ی مردم کوفه باید بیایند و شهادت بدهند که کافرند و از کفِر خودشان توبه 
کنند؛ هرکس بگوید نه، گردنش زده می شود! با ترك امر به معروف و نهی از منکر، مردم این گونه 
دچار ظلمهای عجیب و غریب و استثنایی و غیر قابل توصیف و تشریح شدند. وقتی که امر به معروف 
و نهی از منکر نشود و در جامعه خاف کاری، دزدی، تقلّب و خیانت رایج گردد و بتدریج جزو فرهنگ 

جامعه شود، زمینه برای روی کار آمدن آدم های ناباب فراهم خواهد شد.
)25/ 09/ 1379- خطبه های نماز جمعه ی تهران(
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  واجب فراموش شده
ما باید خود را به سرچشمه ی اسام برسانیم تا زندگی به تمامی شیرین شود. قرآن کریم می فرماید: 
»الّذین ان مّکناهم في اارض اقاموا الّصاه و آتوا الّزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر« من 
می خواهم این واجب فراموش شده ی اسام را به یاد شما و ملت ایران بیاورم: امر به  معروف  و نهی از 
منکر. همه ی آحاد مردم باید وظیفه ی امر کردن به کار خوب و نهی کردن از کار بد را برای خود قائل 
باشند. این، تضمین کننده ی حیات طیبه در نظام اسامی خواهد بود. عمل کنیم تا آثارش را ببینیم.
)1368/10/19-دیدار با جمع کثیری از اقشار مختلف مردم قم، سالروز قیام مردم قم(

  معنای امر به معروف و نهی از منکر
البته ما باید تأّسف بخوریم از اینکه معنای امر به  معروف  و نهی از منکر درست تشریح نمی شود. امر 
به  معروف ، یعنی دیگران را به کارهای نیك امر کردن. نهی از منکر، یعنی دیگران را از کارهای بد 
نهی کردن. امر و نهی، فقط زبان و گفتن است. البته یك مرحله ی قبل از زبان هم دارد که مرحله ی 

قلب است و اگر آن مرحله باشد، امر به  معروفِ  زبانی، کامل خواهد شد.
)25/ 09/ 1379- خطبه های نماز جمعه ی تهران(

فصل دوم  وجوب امر به معروف و نهی از منکر
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  گفن به زبان بر همه واجب است
امر به  معروف ، یك مرحله ی گفتن و یك مرحله ی عمل دارد. مرحله ی عمل، یعنی اقدام با دست و 
با زور. این مرحله، امروز به عهده ی حکومت است و باید با اجازه ی حکومت انجام بگیرد و ا غیر. اما 

گفتن با زبان، بر همه واجب است و همه باید آن را بدون ماحظه انجام بدهند.
)1368/10/19-دیدار با جمع کثیری از اقشار مختلف مردم قم، سالروز قیام مردم قم(

  پرهیجان ترین خطاب
بخش دیگری که باز آن را مختصر عرض می کنم که مربوط به عموم مردم است در درجه ی اّول 
عبارت است از امر به  معروف  و نهی از منکر در مسائل اجتماعی. البته در مسائل فردی، تقوا بسیار 
زیاد مورد توصیه ی امیر المؤمنین است؛ اما در زمینه ی مسائل اجتماعی شاید هیچ خطابی به مردم 
شدیدتر، غلیظ تر، زنده تر و پُرهیجان تر از خطاب امر به  معروف  و نهی از منکر نیست. امر به  معروف  

و نهی از منکر، یك وظیفه ی عمومی است.
)25/ 09/ 1379- خطبه های نماز جمعه ی تهران(

  بر همه واجب است، مافوق و یا زیر دست
یك وقت دو نفر تاجر و کاسبند و باهم همکاری و رفاقت می کنند، آن یك حکم دارد؛ یك وقت است 
که آن کسی که مسئول دولتی است و قدرت و اجازه و امضاء در دست اوست، با یك نفر رابطه ی 
ویژه برقرار می کند؛ این آن چیزی است که ممنوع و گناه و حرام است و نهی از آن بر همه ی کسانی 
که این چیزها را فهمیده اند در خود آن اداره، در خود آن بخش، بر ما فوق او، بر زیردست او واجب 

است؛ تا فضا برای کسی که اهل سوءاستفاده است، تنگ شود.
) 25/ 09/ 1379- خطبه های نماز جمعه ی تهران(

  ندای ِخرد
هرچند فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر یکی از بزرگترین واجبات اسامی است و توصیه 
به آن در قرآن و گفتارهای پیامبر خدا )صلّی اه علیه و آله و سلّم( و امیر مؤمنان و دیگر امامان: 
دارای لحنی کم نظیر و تکان دهنده است، ولی اگر کسی از این همه چشم پوشی کند و تنها به ندای 
خرد انسانی گوش بسپرد، بازهم بی شك این عمل سازنده را فریضه و تکلیف خواهد شمرد. به نیکی 
خواندن و از بدی برحذر داشتن را کدام ِخَرِد سالم، ستایش نمی کند؟ و کدام انسان خیرخواه و 

حّساس، از آن روی می گرداند؟ 
)1379/08/23- پیام به نخستین اجاس پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر(

  بايد برويد ياد بگريد
مسأله ی امر به معروف و نهی از منکر، مثل مسأله ی نماز است. یاد گرفتنی است. باید بروید یاد 

بگیرید. مسئله دارد که کجا و چگونه باید امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ 
)22/ 04/ 1371- دیدار با فرماندهان نیروهای مقاومت بسیج سراسر کشور، در روز شهادت امام سجاد)ع((
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  احتال تأثیر همه جا قطعی است
 بعضی گفته اند که باید احتمال تأثیر وجود داشته باشد. من می گویم احتمال تأثیر همه جا قطعی 
است؛ مگر در نزد حکومتهای قلدر، قدرتمندان و ساطین. آن هایند که البته حرف حساب به 
گوششان فرونمی رود و اثر نمی کند؛ اما برای مردم چرا. برای مردم، حرف اثر دارد. بنابراین، پاسخ 

من این شد که بهترین روش برای شما که از من سؤال کردید، »زبان« است. 
)1377/02/22- پرسش و پاسخ دانشگاه تهران(

  واقعاً معجزه مى كند 
من همین امر به معروف و نهی از منکر زبانی را - ولو به شکل خیلی راحت و آرام و بدون هیچ 
خشونت و دعوایی - واقعاً یکی از معجزات اسام می دانم. مثًا یك نفر کار خافی می کند، می گویند 
آقا شما این کار را نباید می کردی. این مطلب را بگو و برو. می گوید او برمی گردد دو تا فحش به من 
می دهد. خیلی خوب؛ حاا دو تا فحش هم به شما بدهد؛ برای خاطر امر خدا تحّمل کنید. اگر نفر 
دوم هم بگوید آقا شما باید این کار را نمی کردی؛ بدانید اگر دعوا هم بکند، دعوایش کمتر از آنی 
است که با نفر اّول کرده است. نفر سوم و نفر دهم و نفر بیستم هم همین طور. بنابراین، اگر نهی از 
منکر باب شد و تا نفر بیستم رسید، شما خیال می کنید آن آدم دیگر آن کار را تکرار خواهد کرد؟ 
نهی از منکر واقعاً معجزه می کند. فقط هم زبانی؛ یدیش در اختیار حکومت است؛ یعنی اگر جایی 
باید با گناهکار به صورت یدی و مجازاتی برخورد کنند، فقط دستگاههایی از حکومت هستند که 

مسؤول این کارند؛ مردم نباید بکنند. اما زبانی چرا؛ خیلی هم اثر دارد. 
)1377/12/04- پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی(

  لبیگ گویان دعوت به امر به معروف
هنگامی که به این وظیفه عمل شود، به تعداد آمران و ناهیان، دعوت به خیر در میان مردم صورت 
می گیرد و بی گمان لبیك گویاِن به این دعوت نیز کم نخواهند بود. این فراخوانی، به گمان زیاد بر 

خود داعیان نیز نشانه ی نیك بر جای می گذارد و از دو سو راه صاح را هموار می سازد. 
 )1379/08/23- پیام به نخستین اجاس پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر(

فصل سوم  تأثیرات امر به معروف و نهی از منکر
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  گناه هميشه گناه ماند 
بدترین خطرها این است که یك روز در جامعه، گناه به عنوان ثواب معرفی شود؛ کار خوب به عنوان 
کار بد معرفی شود و فرهنگ ها عوض شود. وقتی که امر به معروف و نهی از منکر در جامعه رایج 
شد، این موجب می شود که گناه در نظر مردم همیشه گناه بماند و تبدیل به ثواب و کار نیك نشود. 
بدترین توطئه ها علیه مردم این است که طوری کار کنند و حرف بزنند که کارهای خوب کارهایی 
که دین به آن ها امر کرده است و رشد و صاح کشور در آن هاست در نظر مردم به کارهای بد، و 

کارهای بد به کارهای خوب تبدیل شود. این خطِر بسیار بزرگی است. 
)  25/ 09/ 1379- خطبه های نماز جمعه ی تهران(

  انزوای گناه
گفتن گناه به گناهکار با زبان خوش و با لحن مناسب و در جایی هم با زبان تند- در مواردی که 
مفسده یی به وجود نیاید- گناه را در جامعه کم خواهد کرد و به ضعف و انزوا خواهد انداخت. چرا 
ما از این موضوع غافلیم؟ همه ی آحاد مردم، در محیط کسب و خانه و جمع دوستان و در محیط 
درس و دانشگاه و کًا در هرجایی که هستند، اگر خافی را دیدند، به خاف کار بگویند: این، از نظر 
اسام خاف است؛ چرا انجام می دهی؟ گفتن همین یك کلمه مؤثر است. اگر زبانهای گوناگون و 
نَفس های مختلف گناه را تذکر بدهند، گناهکار به طور غالب از گناه و تخلف دست خواهد کشید؛ 

چه این تخلف، تخلف شرعی و چه تخلف از قوانین باشد.
در سطح جهانی هم همین طور است. حّتی همین شقاوتمندهایی که امروز بر سیاست های بزرگ جهانی 
حاکم هستند، اگر ملتها به آن ها می گفتند و اعتراض می کردند، قدری از شقاوت خود می کاستند. امروز 
شما ببینید که سیاست های قدرتمند عالم چه می کنند؟ ببینید قدرت امپراتوری مجهز به زر و زور 

امریکا، با ملت ها و دولت ها و ارزش ها و ثروت های مردم در سراسر دنیا چه می کند؟ 
)1368/10/19- دیدار با جمع کثیری از اقشار مختلف مردم قم، سالروز قیام مردم قم(

  می گویید ، خیال می کنید می شود
)سؤال: لطفاً بفرمایید آیا در زمینه فرهنگی، اقدام انقابی را صاح می دانید؟ به عبارت دیگر، در 
زمینه فسق و فجور، آیا برخورد فیزیکی را در مواردی که مسؤوان کوتاه آمده و به وظیفه خود 

عمل نمی کنند، صاح می دانید؟(
نه. شما شرعاً به هیچ وجه موّظف به برخورد فیزیکی با منکر نیستید؛ شما فقط موّظف به گفتن 
هستید. شما چه کار دارید؛ حرف خود را بگویید. شما نمی گویید، خیال می کنید که اگر بگویید، 
نمی شود. امتحان کنید، بگویید؛ بارها هم بگویید. البته یك نفر بگوید، معلوم است که اثر نمی کند. 
دیگران را وادار کنید بگویند. خوِد گفتن، اثرش به مراتب از مشت بیشتر است؛ حّتی گاهی از اخم 
هم اثرش بیشتر است؛ با این که اخم اثر سازنده دارد و مثل مشت نیست. به هرحال، در نهی از منکر، 

اگر برخورد فیزیکی ازم باشد، کار حکومت است، نه کار مردم. 
)1377/02/22- پرسش و پاسخ دانشگاه تهران(
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  باید معروف و منکر را بشناسید
البته به شما بگویم عزیزان من! منکر را باید بشناسید. چیزهایی ممکن است به نظر بعضی منکر 

بیاید؛ در حالی که منکر نباشد. باید معروف و منکر را بشناسید. واقعاً باید بدانید این منکر است. 
)1377/02/22- پرسش و پاسخ دانشگاه تهران(

  لزوم یادگیری احکام
 بر هر مکلفی واجب است شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب 

آن را یاد بگیرد تا مبادا در امر و نهی خود دچار عمل خاف و منکر شود. 
)اجوبه ااستفتاءات، س 1074(

  گناهكار، فقط بدحجاب نيست
گناهکار فقط بدحجاب نیست که بعضی فقط به مسأله ی بدحجابی چسبیده اند. این، یکی از گناهان 
است و از خیلی از گناهان کوچك تر است. خافهای فراوانی از طرف آدم های اابالی در جامعه وجود 
دارد: خاف های سیاسی، خاف های اقتصادی، خاف در کسب و کار، خاف در کار اداری، خاف های 
فرهنگی. این ها همه خاف است. کسی غیبت می کند، کسی دروغ می گوید، کسی توطئه می کند، کسی 
مسخره می کند، کسی کم کاری می کند، کسی ناراضی تراشی می کند، کسی مال  مردم را می دزدد، کسی 

آبروی مردم را بر باد می دهد. این ها همه منکر است. 
)29/ 07/ 1371 - دیدار با قشرهای مختلف مردم(

فصل چهارم  مصادیق معروف و منکر



تضمین کننده حیات طیبه

9

  خودمایی و جلوه فروشی
وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیدات و پایبندی را خانم ها باید مراقبت کنند؛ این وظیفه 
است. خودنمائی و جلوه فروشی، یك لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخاق، 
حّتی برای سیاست، آثار مخرب و ماندگار است؛ در حالی که ماحظه ی عفاف، ماحظه ی حدود 
شرعی در رفتار و حرکات بانوان، اگر چنانچه سختی ای داشته باشد، سختِی کوتاهی است، اما آثارش، 
آثار عمیق و ماندگاری است. خود خانم ها خیلی باید مراقبت کنند مسئله ی حجاب را، مسئله ی 

عفاف را؛ وظیفه ی آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست.
)1390/03/03- دیدار با جمعی از مداحان سراسر کشور(

  منکرات جامعه
منکراتی که در سطح جامعه وجود دارد و می شود از آن ها نهی کرد و باید نهی کرد، از جمله 
این هاست: اتاف منابع عمومی، اتاف منابع حیاتی، اتاف برق، اتاف وسایل سوخت، اتاف مواد 
غذایی، اسراف در آب و اسراف در نان. ما این همه ضایعات نان داریم؛ اصًا این یك منکر است؛ یك 

منکر دینی است؛ یك منکر اقتصادی و اجتماعی است؛ نهی از این منکر هم ازم است؛ 
  )25/ 09/ 1379- خطبه های نماز جمعه ی تهران(

  بااترین تخلف
 تخلّف ها یك اندازه و یك نوع نیست. بااترین تخلّف ها، آن تخلّف ها و جرایمی است که پایه های 
نظام را سست می کند: نومید کردن مردم، نومید کردن دلهای امیدوار، کج نشان دادِن راه راست، گمراه 
کردن انسانهای مؤمن و بااخاص، سوءاستفاده کردن از اوضاع و احوال گوناگون در جامعه اسامی، 
کمك کردن به دشمن، مخالفت کردن با احکام اسامی و تاش برای به فساد کشاندن نسل مؤمن. 
 )07/ 05/ 1371- دیدار با علما و روحانیان(
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  منكرات اين هاست
 امروز دست هایی تاش می کنند تا فساد را به صورت نامحسوس نه آن طوری که شما در خیابان آن 
را ببینید و بفهمید و مشاهده کنید به شکلهای گروهکی، ترویج کنند و جوانان را به فساد بکشانند؛ 
پسرها را به فساد بکشانند؛ مردم را به بی اعتنایی بکشانند. منکرات این هاست؛ منکرات اخاقی، 

منکرات سیاسی، منکرات اقتصادی. 
) 07/ 05/ 1371- دیدار با علما و روحانیان(

  بزرگرين معروف
بزرگترین نعمت خدا وجود این نظام است و بزرگترین معروف، دفاع از این نظام است. این بزرگترین 
کاری است که باید انجام گیرد. عّده ای برای مقابله با این نظام کمر بسته اند - چه از راه نظریّه پردازی 
و چه از راه تبلیغات سیاسی و موذیگري های گوناگون - و در نظام خدشه وارد می کنند. مسأله آنها، 
انتقاد به نظام یا به مسؤوان نظام نیست؛ از نظر آنها انتقاد وسیله ای برای نابود کردن خوِد نظام است. 

کسانی که اهل فهم و درك موقعّیت هستند، این را به روشنی می فهمند و باید بفهمند. 
)1380/06/15- دیدار با اعضای مجلس خبرگان (

  امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه ها
برای جوان، درس خواندن، عبادت کردن، اخاق نیك، همکاری اجتماعی، ورزش صحیح و معقول 
و رعایت آداب و عادات پسندیده در زندگی، همه جزو اعمال خوب است. برای یك مرد، برای یك 
زن و برای یك خانواده، وظایف خوب و کارهای بزرگی وجود دارد. هرکسی را که شما به یکی از این 
کارهای خوب امر بکنید به او بگویید و از او بخواهید، امر به معروف است. نهی از منکر هم فقط نهی 
از گناهان شخصی نیست. تا می گوییم نهی از منکر، فوراً در ذهن مجّسم می شود که اگر یك نفر در 
خیابان رفتار و لباسش خوب نبود، یکی باید بیاید و او را نهی از منکر کند. فقط این نیست؛ این جزء 
دهم است. نهی از منکر در همه ی زمینه های مهم وجود دارد؛ مثًا کارهایی که افراد توانا دستشان 
می رسد و انجام می دهند؛ همین سوءاستفاده ی از منابع عمومی؛ همین رفیق بازی در مسائل عمومی 
کشور، در باب واردات، در باب شرکتها و در باب استفاده از منابع تولیدی و غیره؛ همین رعایت 

رفاقت ها از سوی مسئوان.
   )25/ 09/ 1379- خطبه های نماز جمعه ی تهران(
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  امر و نهی صادقانه
وقتی که شما برای کمك به نظام اسامی مردم را به نیکی امر می کنید مثًا احسان به فقرا، صدقه، 
رازداری، محّبت، همکاری، کارهای نیك، تواضع، حلم، صبر و می گویید این کارها را بکن؛ هنگامی 
که دل شما نسبت به این معروف، بستگی و شیفتگی داشته باشد، این امر شما، امر صادقانه است. 
وقتی کسی را از منکرات نهی می کنید - مثًا ظلم کردن، تعرض کردن، تجاوز به دیگران، اموال 
عمومی را حیف و میل کردن، دست درازی به نوامیس مردم، غیبت کردن، دروغ گفتن، نّمامی 
کردن، توطئه کردن، علیه نظام اسامی کار کردن، با دشمن اسام همکاری کردن - و می گویید 
این کارها را نکن؛ وقتی که در دل شما نسبت به این کارها بغض وجود داشته باشد، این نهی، یك 
نهی صادقانه است و خود شما هم طبق همین امر و نهیتان عمل می کنید. اگر خدای نکرده دل با 
زبان همراه نباشد، آن گاه انسان مشمول این جمله می شود که »لعن اه اامرین بالمعروف الّتارکین 
له«. )405( کسی که مردم را به نیکی امر می کند، اما خود او به آن عمل نمی کند؛ مردم را از بدی 
نهی می کند، اما خود او همان بدی را مرتکب می شود؛ چنین شخصی مشمول لعنت خدا می شود و 

سرنوشت بسیار خطرناکی خواهد داشت. 
)25/ 09/ 1379- خطبه های نماز جمعه ی تهران(

فصل  پنجم  شیوه ی صحیح و مؤثر امربه معروف



گزیده بیانات امام خامنه ای پیرامون امربه معروف و نهی از منکر

12

  با رفق و مدارا
در خصوص امر به  معروف  و نهی از منکر حدیثی دیدم که از جمله چیزهایی که برای آمر به معروف 
و ناهی از منکر ذکر می کند، »رفیق فیما یأمر و رفیق فیما ینهی« بود. آن جایی که جای رفق است 
که غالب جاها هم از این قبیل است انسان باید با »رفق« عمل کند؛ برای اینکه بتواند با محّبت آن 
حقایق را در دلها و در ذهنها جا بدهد و جایگزین کند. تبلیغ برای این است؛ برای زنده کردن احکام 

الهی و اسامی است.  
)01/23/ 1378- دیدار با علما و روحانیون و مبلغان در آستانه ی ماه محرم الحرام(

  با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت
خودتان را مجهز کنید، مسلح به ساح معرفت و استدال کنید، بعد به این کانونهای فرهنگی - 
هنری بروید و پذیرای جوانها باشید. با روی خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: »و 
سّنة من نبّیه«، که ظاهراً عبارت است از »مداراه الّناس«؛ مدارا کنید. ممکن است ظاهر زننده ای 
داشته باشد؛ داشته باشد. بعضی از همینهائی که در استقباِل امروز بودند، خانم هایی بودند که در 
عرف معمولی به آنها میگویند »خانم بدحجاب«؛ اشك هم از چشمش دارد میریزد. حاا چه کار 
کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته ی 
به این اهداف و آرمانهاست. او یك نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهای این 
حقیر باطن است؛ نمی بینند. »گفتا شیخا هر آنچه گوئی هستم / آیا تو چنان که مینمائی هستی؟«. 
ما هم یك نقص داریم، او هم یك نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان 

نهی از منکر هم میکند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. 
)1391/07/19- دیدار با علما و روحانیون خراسان شمالی(

  ازم نيست سخراى بكنيد
بعضی جوانان به ما نامه می نویسند که اجازه بدهید ما با این تظاهرات منکراتی، مقابله و مبارزه کنیم. 
خیلی خوب، مقابله بکنید؛ اما چطور؟ بریزید، طرف مقابل را تکه پاره کنید؟! نه، این نیست. حرف 
بزنید، بگویید؛ یك کلمه بیشتر هم نمی خواهد؛ ازم نیست یك سخنرانی بکنید. کسی که می بینید 
خافی را مرتکب می شود دروغ، غیبت، تهمت، کینه ورزی نسبت به برادر مؤمن، بی اعتنایی به 
محّرمات دین، بی اعتنایی به مقدسات، اهانت به پذیرفته های ایمانی مردم، پوشش نامناسب، حرکت 
زشت، یك کلمه ی آسان بیشتر نمی خواهد؛ بگویید این کار شما خاف است، نکنید؛ ازم هم نیست 

که با خشم همراه باشد. شما بگویید، دیگران هم بگویند، گناه در جامعه خواهد خشکید. 
)15/ 1370/08-  دیدار با گروه کثیری از دانشجویان و دانش آموزان(
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  نهى از منكر رودربايستى برمى دارد
 امر به  معروف  و نهی از منکر یك واجب است که رودربایستی و خجالت برنمی دارد. ما گفتیم: اگر 
دیدید کسی مرتکب خافی می شود، امر کنید به معروف و نهی کنید از منکر. یعنی به زبان بگویید. 
نگفتیم مشت و ساح و قوت به کار ببرید. این ها ازم نیست. خدای متعال که این واجب را بر ما 
مسلمانان نازل فرموده است، خودش می داند مصلحت چگونه است. ما هم تا حدودی حکم و مصالح 
الهی را درك می کنیم. بزرگترین حربه در مقابل گناهکار، گفتن و تکرار کردن است. اینکه یك نفر 
بگوید اما ده نفر ساکت بنشینند و تماشا کنند، نمی شود. اگر یکی دچار ضعف نفس بشود، یکی 

خجالت بکشد و یکی بترسد، اینکه نهی از منکر نخواهد شد. 
)29/ 07/ 1371 - دیدار با قشرهای مختلف مردم(

  مؤثرتر از مشت پوادین حکومتها
تعّجب نکنید. من به شما عرض می کنم که تأثیر امر و نهی زبانی اگر انجام گیرد از تأثیر مشت 
پوادین حکومت ها بیشتر است. من چند سال است که گفته ام امر به  معروف  و نهی از منکر. البته 
عّده ای این کار را می کنند؛ اما همه نمی کنند. همه تجربه نمی کنند، می گویند آقا چرا اثر نمی کند؛ 
تجربه کنید. منکری را که دیدید، با زبان تذّکر دهید. اصًا ازم هم نیست زبان گزنده باشد و یا شما 
برای رفع آن منکر، سخنرانی بکنید. یك کلمه بگویید: آقا! خانم! برادر! این منکر است. شما بگویید، 
نفر دوم بگوید، نفر سوم بگوید، نفر دهم بگوید، نفر پنجاهم بگوید؛ کی می تواند منکر را ادامه دهد؟ 
 )1377/02/22- پرسش و پاسخ دانشگاه تهران(

  غیر از منا کردن است
)سوال: چند وقتی است که مشکل بدحجابی و ارائه ی فرهنگهای غلط در دانشگاهها دغدغه ی بسیج 
این دانشگاهها شده است. اگر قاطعیت را مازمه ی کارمان کنیم، مطرود خواهیم شد. پیشنهاد 

حضرت عالی چیست؟(
قاطعیت یعنی چه؟ یعنی برخورد فیزیکی و جسمانی؟ این که درست نیست و ما اصًا این را توصیه 
نمی کنیم؛ اما گفتن و تذّکر دادن، خوب است. چه اشکال دارد با اخاِق خوب تذّکر دهند؟ ... امر و 
نهی، یعنی دستور دادن - بکن، نکن - غیر از تمنا کردن است؛ اما همین را با رفق، مدارا و محّبت 

- نه با خشونت - انجام دهد. به نظرم این طوری باید عمل شود. 
)02/22/ 1382- پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (
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  خود مردم بايد وارد شوند، خود مردم بايد نهى كنند
از  اینجا تلفن زدند، نامه نوشتند و سفارش کردند که »آقا! شما گفتید نهی  بعضی از مردم به 
منکر. سیل پشتیبانی ها هم انجام گرفت. اما عمًا کاری نشد!« عمًا چه کار می خواستید بشود؟ 
مگر ازم است که اینجا هم دولت وارد شود یا دستگاه قضائي مستقیماً وارد شود؟ خود مردم باید 
وارد شوند. خود مردم باید نهی کنند. البته دولت، مجلس شورای اسامی، دستگاه قضائي و نیروی 
انتظامی، موظفند که ناهی از منکر را پشتیبانی کنند. این، وظیفه ی آن هاست. مباشر کار، خود مردم 
می توانند باشند و باید باشند. بخش عمده ی قضیه، اینجاست. جوان رزمنده، خانواده ی شهیدداده، 
خانواده ی ایثارگر، خانواده ی اهل انفاق، مؤمنین نمازخوان و روزه بگیر و مسجد برو، دلسوزان انقاب، 

روشن فکران عاقه مند به مفاهیم اسامی و انقابی؛ همه ی این ها باید در صحنه باشند. 
)29/ 07/ 1371 - دیدار با قشرهای مختلف مردم(

فصل  ششم  وظیفه ی مردم
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  نهی از منکر زبانی جایز و واجب و وظیفه همه مردم در همه رایط
قانون شکنی جرم است. تخلّف از قانون و خروج از مدار قانونی برای مقابله با هر چیزی که به نظر 
انسان منکر می آید- بدون اجازه ی حکومت- خودش یك جرم است؛ مگر نهی  از منکر زبانی، که 
بارها گفتیم نهی  از منکر زبانی جایز و واجب و وظیفه ی همه است و در هیچ شرایطی هم ساقط 
نمی شود؛ اما آنجایی که نوبت اجرا و عمل برسد، همه باید طبق قوانین عمل کنند. هیچ چیزی 
مجّوز این نیست که بگویند چون نیروی انتظامی و قّوه ی قضائّیه عمل نکردند، خودمان وارد میدان 
شدیم؛ نخیر، آن روزی که ازم باشد مردم برای حادثه ای خودشان وارد عمل شوند، رهبری صریحاً 

به آن ها خواهد گفت. 
)05/11/ 1380- پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی(

  مهم ترين وظيفه
باید خطر را بشناسیم. باید نقاطی را که خطر، از آن نقاط جامعه اسامی را تهدید می کند، درست 
مهم ترین  کنیم.  باز  برای خودمان،  و  مردم  برای  را  اسام  قضایای صدر  عبرتهای  آن  بشناسیم. 
وظیفه ای که در صراِط امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، این است که نیروهای مؤمن و آمر 
به معروف و ناهی از منکر و آن هایی که در نظام اسامی انگیزه دارند، باید در صحنه باشند. همه جا 
باید حضور داشته باشند. حزب اللّهی بودن، یعنی آماده کار بودن برای انجام تکلیف الهی. این، یك 

ارزش است؛ یك ارزش انقابی است
)07/ 05/ 1371-  دیدار با علما و روحانیان(

  چه وقت ممكن است آحاد يك ملت آمر به معروف و ناهى از منكر باشند؟
 امر به  معروف  فقط این نیست که ما، برای اسقاط تکلیف، دو کلمه بگوییم. آن هم در مقابل منکراتی 
که معلوم نیست از مهم ترین منکرات باشند. وقتی یك جامعه را موّظف می کنند که آحادش باید 
دیگران را به معروف امر و از منکر نهی کنند، این به چه معناست؟ چه وقت ممکن است آحاد یك 
ملت آمر به معروف و ناهی از منکر باشند؟ وقتی که همه، به معنای واقعی در متن مسائل کشور 
حضور داشته باشند؛ همه کار داشته باشند به کارهای جامعه؛ همه اهتمام داشته باشند؛ همه آگاه 
باشند؛ همه معروف شناس و منکرشناس باشند. این، به معنای یك نظارت عمومی است؛ یك حضور 

عمومی است؛ یك همکاری عمومی است؛ یك معرفت باا در همه است. 
 )07/ 05/ 1371-  دیدار با علما و روحانیان(
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  وظیفه زنان
اسام وقتی که می گوید: »و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون 
عن المنکر«، یعنی مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعه ی نظام اجتماعی و امر به  معروف  و نهی از 
منکر همه سهیم و شریکند؛ زن را استثناء نکرده. ما هم نمی توانیم زن را استثناء کنیم. مسئولیت 
اداره ی جامعه ی اسامی و پیشرفت جامعه ی اسامی بر دوش همه است؛ بر دوش زن، بر دوش مرد؛ 
هرکدامی به نحوی برحسب توانائی های خودشان... مهم ترین نقشی که یك زن در هر سطحی از علم 
و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت می تواند ایفاء کند، آن نقشی است که به عنوان یك  مادر و به 

عنوان یك همسر می تواند ایفاء کند؛ این از همه ی کارهای دیگر او مهم تر است. 
)04/13/ 1386- دیدار با گروه کثیری از زنان نخبه در آستانه ی  روز میاد حضرت زهرای اطهر)سام اه علیها((

  مفاهيم و تعاليم اسامى را در فضاى محيط كار، احيا كنيد
زبان گویا، یعنی اینکه مفاهیم و تعالیم اسامی را در فضای محیط کار، احیا کنید. طوری شود که 
در محیط کار، اسام حس شود. نه مثل دوران طاغوت که انسان وقتی به داخل محیطی می رفت، 
احساس می کرد در آن محیط، همه چیز ضد اسام است. به یك مسلمان و به یك آدم متدین که 
می رسیدند، نگاهها از روی بغض، از روی سردی و از روی بی اعتنایی بود. رفتار زنان؛ پوشش زنان؛ 
برخورد مردان؛ جلف گری هایی که گاهی بعضی از مردان و زنان می کردند؛ همه چیز غیر اسامی 
بود. نقطه ی مقابل آن، فضای اسامی است؛ به نحوی که وقتی انسان وارد اداره ای می شود، نگاه کند 
ببیند آثار اسام همه جا پیداست. وقت ظهر می شود، مردم می روند نماز. ُمراجع که می آید، با او با 
چهره ی بشاش برخورد می کنند؛ کارش را انجام می دهند و حدود اسامی را رعایت می کنند. زنان 
با پوشش مناسب می آیند. مردان و زنان ارتباطات و برخوردشان در داخل اداره، متین و محترمانه 

است. این محیط، اسامی است. شما باید کاری کنید که محیط، این گونه شود.  
)1371/06/04- دیدار با اعضای انجمن های اسامی ادارات، کارخانه ها و بیمارستان های سراسر کشور(

  مهمرین حوزه
البته امر به معروف و نهی از منکر حوزه های گوناگون دارد که باز مهم ترینش حوزه ی مسئوان است؛ 
یعنی شما باید ما را به معروف امر، و از منکر نهی کنید. مردم باید از مسئوان، کارِ خوب را بخواهند؛ 
آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا؛ بلکه باید از آن ها بخواهند. این مهم ترین حوزه است. البته فقط 

این حوزه نیست؛ حوزه های گوناگونی وجود دارد. 
  )25/ 09/ 1379- خطبه های نماز جمعه ی تهران(
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  مامورين رسمى بايد از آمر و ناهى رعى دفاع كنند
به من نامه می نویسند؛ بعضی هم تلفن می کنند و می گویند: »ما نهی از منکر می کنیم. اما مأمورین 
رسمی، طرف ما را نمی گیرند. طرف مقابل را می گیرند!«  من عرض  می کنم که مأمورین رسمی چه 
مأمورین انتظامی و چه مأمورین قضائي حق ندارند از مجرم دفاع کنند. باید از آمر و ناهی شرعی 
دفاع کنند. همه ی دستگاه حکومت ما باید از آمر به معروف و ناهی از منکر دفاع کند. این، وظیفه 
است. اگر کسی نماز بخواند و کس دیگری به نمازگزار حمله کند، دستگاه های ما از کدامیك باید 
دفاع کنند؟ از نمازگزار یا از آن کسی که سجاده را از زیر پای نمازگزار می کشد؟ امر به معروف و نهی 
از منکر نیز همین طور است. امر به معروف هم مثل نماز، واجب است. در نهج الباغه می فرماید: »و 
ما اعمال البر کلها و الجهاد في سبیل اه عند اامر بالمعروف و النهی عن المنکر اا کنفثة في بحر 
لجي« یعنی امر به معروف و نهی از منکر، در مقیاس وسیع و عمومی خود، حتی از جهاد بااتر است؛ 
چون پایه ی دین را محکم می کند. اساس جهاد را امر به معروف و نهی از منکر استوار می کند. مگر 
مأمورین و مسئولین ما می توانند آمر به معروف و ناهی از منکر را با دیگران مساوی قرار دهند؛ چه 

رسد به اینکه نقطه ی مقابل او را تأیید کنند؟! 
)22/ 04/ 1371- دیدار با فرماندهان نیروهای مقاومت بسیج سراسر کشور، در روز شهادت امام سجاد)ع((

  پشتیبانی از ناهی از منکر
 دولت، مجلس شورای اسامی، دستگاه قضائي و نیروی انتظامی، موظفند که ناهی از منکر را 

پشتیبانی کنند. این، وظیفه ی آن هاست. 
 )29/ 07/ 1371 - دیدار با قشرهای مختلف مردم(

  مبادا كساى باشند كه راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منكر سد كنند!
 مبادا در گوشه و کنار، یا در دستگاه انتظامی یا قضائي، کسانی باشند که راه را جلو آمر به معروف 
و ناهی از منکر سد کنند! مبادا کسانی باشند که اگر کسی امر به  معروف  و نهی از منکر کرد، از او 
حمایت نکنند، بلکه از مجرم حمایت کنند! البته خبرهایی از گوشه و کنار کشور، در بعضی از موارد به 
گوش من می رسد. هرجا که بدانم و احساس کنم و خبر اطمینان بخشی پیدا کنم که آمر به معروف 
و ناهی از منکر، خدای نکرده مورد جفای مأمور و مسئولی قرار گرفته، خودم وارد قضیه خواهم شد. 
)29/ 07/ 1371 - دیدار با قشرهای مختلف مردم(

فصل هفتم  وظیفه ی مسئولین
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  جوان حزب اللهی باید باهوش باشد
البته جوان حزب اللهی هم باید باهوش باشد. باید چشمهایش را باز کند و نگذارد کسی در صفوف او 
رخنه کند و به نام امر به معروف و نهی از منکر، فسادی ایجاد نماید که چهره ی حزب اّه را خراب 
کند. باید مواظب باشید. این، به عهده ی خودتان است. من یقین دارم و تجربه های این چند سال هم 
نشان داده تا نیروهای مؤمن و حزب اللهی برای انجام کاری به میدان می آیند، یك عده عناصر بدلی 
و دروغین، با نام این ها در گوشه ای فسادی ایجاد می کنند تا ذهن مسئولین را نسبت به نیروهای 

مؤمن و حزب اللهی و مردمی چرکین کنند. مواظب باشید. 
 )22/ 04/ 1371- دیدار با فرماندهان نیروهای مقاومت بسیج سراسر کشور، در روز شهادت امام سجاد)ع((

فصل  ششم  توصیه های امام خامنه ای به آمرین و ناهیان
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  جوامع جوان، مراکز هدف دشمن
امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید؛ نگذارید در جوامع جوان چه در مدرسه ها، و چه در دانشگاهها 
کار به فساد بکشد. این مراکز برای دشمن هدف است. بدانید که نسل جوان این جامعه و این ایران 

اسامی زنده است؛ دشمن هم این را بداند. با بودن شما جوانان مؤمن، حجت بر ما تمام است. 
)15/ 1370/08-  دیدار با گروه کثیری از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه(

  واِعٌظ ِمن َنفِسه ...
اساس برنامه ی تربیتی و همه ی برنامه های زندگی در اسام، همین موارد است. هرکس باید واعظ خود 
باشد، خود را مراقبت کند، از تخّطی خود مانع شود، امر به  معروف  و نهی از منکر هم بکند که آن امِر 
خود به معروف و نهِی خود از منکر و موعظه کردِن خود، بر امر و نهی و موعظه ی دیگران مقّدم است. 

این، همان تقوای الهی است که از ما خواسته اند. تقوا را مراقبت کنیم و به یکدیگر توصیه نماییم.  
)12/01/ 1374- خطبه های نماز عید فطر(

  دایره امر به معروف و نهی از منکر
اگر ما امر به معروف را در یك دایره محدود، آن هم به وسیله افراد معلومی، زندانی کنیم، دشمن هم 
در تبلیغات خودش بنا می کند سمپاشی  کردن؛ که در ایران بناست از این به بعد، نسبت به زنهای 
بدحجاب، این طور عمل شود! این واجِب به این عظمت را، که قوام همه چیز به آن است، بیاورند 
در دایره ای محدود، در خیابانهای تهران؛ آن هم نسبت به چند نفر زنی که وضع حجابشان مثًا 
درست نیست. این است معنای امر به معروف؟! این است معنای حضور نیروهای مؤمن در صحنه های 

گوناگون جامعه؟! قضیه، بااتر از این حرف هاست. 
)07/ 05/ 1371- دیدار با علما و روحانیان(

  مواظب باشيد كساى از اين واجب الهى، سوءاستفاده نكنند
مواظب باشید کسانی از این واجب الهی، سوءاستفاده نکنند. حساب صاف کردنها، به خرده حسابهای 
گذشته رسیدن، پرده دری، آبروریزی، تعرض به نوامیس و عرض و مال این و آن به بهانه ی این واجب 
الهی، این ها نباید باشد. مردم باید هوشیار باشند. مردم همواره و در همه ی قضایا تیزهوشند. تیزهوشی 
مردم است که خیلی از اوقات دستگاه ها را متوجه قضایای گوناگون می کند. در همین قضایای رذالت 
ها و موذی گري های ضد انقاب و گروهك ها از روز اول تا امروز، غالباً مردم بودند که کمك کردند، 
مباشرت کردند، تیزبینی کردند، دقت به خرج دادند، چیزی را دیدند و اقدامی را انجام دادند و 
مسئولین را هم هدایت کردند. اینجا نیز همان طور است. خود مردم، با تیزهوشی نباید بگذارند این 

واجب الهی و این فریضه ی بزرگ زمین بماند، یا خدای ناکرده مورد سوءاستفاده قرار گیرد. 
)29/ 07/ 1371 - دیدار با قشرهای مختلف مردم(
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  امر به  معروف ، خوب است  اما
بحمد اّه ملت ما بر دشمنانش فائق آمده است. ملت ما تا امروز، زبون دشمن نشده است؛ لیکن 
به هرحال دشمنی، اثر دارد. با این دشمنیها، کدام کشور است که هیچ مشکلی نداشته باشد؟ نباید 
مشکات را بزرگ کرد. نباید در زمینه های گوناگون، درشت نمایی کرد. البته تذّکر، خوب است؛ امر 
به  معروف ، خوب است؛ نصیحت، خوب است؛ اما با خیرخواهی، با روش عقایی، بدون اینکه موجب 

تضعیف یك مجموعه ی خدمتگزار شود. 
 )07/21/ 1377- دیدار با مسئوان و کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید غدیر(

  گناه نابخشودنی
دیگر آنکه در نظام اسامی، اگرچه رسم و سنت انتقاد و نصیحت مشفقانه به مسئولین، یکی از مواهب 
الهی و مفاخر اسامی و مایه ی رشد و ارتقاء و پیشرفت امور و مصداق بارز فریضه ی امر به  معروف  
است و باید در جامعه بماند و توسعه و کیفیت بیابد، ولی مخلوط کردن این کار مستحسن و ازم با 
اشاعه ی روحیه ی بدبینی و سوءظن به کارگزاران اصلی کشور و بدگویی از آنان که به تضعیف روحیه، 
یا تضعیف جایگاه آنان بینجامد خطایی بزرگ و خیانت آمیز خواهد بود. اگر کسانی با گفتن و نوشتن 
یا رفتار متعمدانه ی خود، بذر شك و تردید نسبت به مسئوان بلندپایه ی کشور را در دلها بیفشانند و 
فضا و افق را تیره و یأس آور جلوه دهند، با هیچ توجیه و بیانی نمی توان آن ها را خدمتگزار و خیرخواه 
به حساب آورد. این کار در کشور ما که از نظامی اسامی و انقابی، و مسئوانی کامًا مردمی، و ملتی 
بااخاص و فداکار، و صمیمیتی بی نظیر میان مردم و مسئوان، و استعداد و ظرفیتی درخشان برای 
کار و پیشرفت، و حیثیتی برجسته در جهان و میان ملتهای عالم برخوردار است، بی شك ضربه به 

آینده ی کشور و خیانت به آرمان های انقاب محسوب می شود و گناهی نابخشودنی است. 
)03/13/ 1370- پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره((
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رایط امر به معروف و نهی از منکر 

1. علم به معروف و منکر
شرط اول امر به معروف و نهی از منکر، علم به معروف و منکر است یعنی امر و نهی کننده باید 
معروف و  منکر را بشناسد و در غیر این صورت موظف نیست امر به معروف و نهی از منکر کند، بلکه 
نباید چنین کاری بکند؛ زیرا ممکن است در اثر جهل و نادانی امر به منکر و نهی از معروف کند، 
بنابراین نهی از منکر کردن کسی که نمی دانیم کارش حرام است یا نه مثًا معلوم نیست موسیقی 

که گوش می دهد از نوع مبتذل و حرام آن ) است یا حال( واجب بلکه جایز نیست. 
) اجوبه ااستفتاءات، س 1057 و 1059 و 1067(

 آموختن شرائط امربه معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب وجواز وعدم جواز آن 
واجب است تا اینکه شخص در انجام این دو وظیفه الهی خویش دچار منکر و خاف شرع نگردد. 

)تحریر الوسیله امام شرط اول مساءله 8(
 اگر مسئله مورد اختاف نباشد و احتمال دهد شاید مرتکب جاهل به حکم است ظاهرا امر به 
معروف ونهی از منکر واجب است مخصوصا اگر بداند که اوجاهل مقصر است و نزدیکتر به احتیاط 
آنست که او را اول به حکم مسئله ارشاد کند سپس ببیند اگر باز هم ادامه می دهد آنوقت او را انکار 

و نهی کند مخصوصا اگر جاهل قاصر باشد. 
)تحریر الوسیله امام شرط اول مساءله 3(

2 . احتال تأثیر
شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر است یعنی امر و نهی کننده باید احتمال بدهد 

که امر و نهی او اثر و نتیجه یی ولو در آینده دارد. 
) اجوبه ااستفتاءات، س 1057(

بعضی گفته اند که باید احتمال تأثیر وجود داشته باشد. من می گویم احتمال تأثیر همه جا قطعی 
به  البته حرف حساب  است؛ مگر در نزد حکومتهای قلدر، قدرتمندان و ساطین. آن هایند که 

گوششان فرونمی رود و اثر نمی کند؛ اما برای مردم چرا. برای مردم، حرف اثر دارد. 
)سال 1377- در جلسه ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران(

 اگر بداند و یا احتمال دهد که اگر در حضور جمعی او را نهی از منکر کند مؤثر می شود نه در 
خلوت، اگر فاعل کسی است که علناً گناه می کند، واجب است او را بین جمع نهی کند و در غیر 

این صورت وجوب نهی از منکر بلکه جواز آن محل اشکال است. 
)تحریر الوسیله امام شرط دوم مساءله 6 (

در این قسمت، بخشی از احکام و استفتائات مبتا به آورده شده است. برای دسترسی به تمامی
 احکام به رساله اجوبه ااستفتائات و استفتائات جدید مراجعه نمائید و یا از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء نمایید.

فصل نهم    احکام و استفتائات مبتا به امر به معروف و نهی از منکر
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 اگر بداند که امر به معروفش و یا نهی از منکرش نسبت به طرف که معروف را ترك کرده و یا منکر 
را مرتکب شده هیچ اثری ندارد ولی نسبت به شخص دیگری که او نیز انجام داده اثر می گذارد به 
شرطی که خطاب را متوجه شخص او نکند بلکه متوجه مرتکب اول کند واجب است به منظور تأثیر 

در دیگری، شخص مرتکب و یا تارك معروف اول را نهی از منکر ویا امر به معروف کند. 
)تحریر الوسیله امام شرط دوم مساءله 9(

 اگر بداند که فان شخص معین امر و نهیش درطرف مؤثر است نه امر و نهی خودش، واجب است 
به آن شخص امر کند که او طرف را امر به معروف و نهی از منکر کند، البته در صورتی که بداند که 

وی با وجود شرائط تکلیف اهمال کرده است . 
)تحریر الوسیله امام شرط دوم مساءله 10(

3 . ارار بر گناه
شرط سوم امر به معروف و نهی از منکر، اصرار بر گناه است یعنی باید شخص گناهکار بر استمرار 
گناه اصرار و سماجت داشته باشد و چنانچه معلوم شود که وی بدون اینکه امر و نهی شود خود از 
خطا دست بر می دارد یعنی معروف را به جا می آورد و منکر را ترك می کند امر و نهی او واجب 

نیست. ) اجوبه ااستفتاءات، س 1057( دقت شود در این حالت واجب نیست اما مستحب میباشد.
 پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که تکرار نمی کند واجب نیست.

)رساله امام مسأله 2791(

4 . نداشن مفسده
شرط چهارم امر به معروف ونهی از منکر، نداشتن مفسده است یعنی باید امر و نهی مفسده نداشته 
باشد، بدین ترتیب اگر امر و نهی موجب شود به شخص امر و نهی کننده و یا به مسلمان دیگر 
مفسده ای از قبیل ضرر جانی و یا آبرویی و یا مالی برسد، دراین جا امر و نهی واجب نیست. البته 
مکلف موظف است ماحظه ی اهمیت را بکند یعنی باید در تمام معروف و منکرها بین مفسده امر 

و نهی و مفسده ترك امر و نهی مقایسه کند و سپس به آنچه مهمتر است عمل نماید.
 بلکه با احتمال وقوع ضرر جانی یا ِعرضی و آبرویی یا مالی موجب َحَرج بر بعضی مؤمنین، )این 

فریضه( واجب نمی شود بلکه در بسیاری از موارد حرام است.
)رساله امام مسأله 2791(

 اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد می دهد مثل اصول دین یا 
مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ماحظه اهمیت شود و 
مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمی شود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ 

احکام ضروریه اسام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.
)رساله امام مسأله 2792(
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مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر 
 رعایت مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر واجب است یعنی تا به مرحله ی پایین تر مقصود 

حاصل می شود نباید وارد مرحله بااتر شد.

1 . امر و نهی قلبی
 مرحله ی اول امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی قلبی یا امر و نهی با قلب است. مقصود از 
امر و نهی قلبی، اظهار رضایت یا کراهت قلبی است یعنی مکلف باید رضایت قلبی خود را نسبت به 
معروف و تنفر و انزجار درونی خود را نسبت به منکر آشکار سازد و از این راه فردی که معروفی را 

ترك می کند و یا منکری را به جا می آورد را به انجام معروف و ترك منکر وادار سازد. 
) اجوبه ااستفتاءات، س 1071(

 امر و نهی قلبی ) اظهار رضایت و تنفر ( درجاتی دارد که تا با پایین ترین درجه و سبك ترین راه 
می توان امر و نهی کرد و به مقصود دست یافت نباید متوسل به درجه ی بااتر شد. این درجات 
بر حسب شدت و ضعف و بر حسب انواعی که دارند بسیارند. برخی از آن ها عبارتند از: با تبسم و 
لبخند و روی گشاده برخورد کردن، چشم، فرو بستن، خیره شدن، به روی دست زدن، دندان به لب 
گرفتن، با دست یا سر اشاره کردن، سام نکردن، روگرداندن، پشت کردن، صحبت را قطع کردن، 

قهر و ترك معاشرت کردن.

 2 . امر و نهی لسانی
امر و نهی لسانی، درجاتی دارد که تا با پایین ترین درجه و آرام ترین لحن می توان به مقصود رسید 
نباید اقدام به درجه ی بااتر کرد. این درجات بر حسب شدت و ضعف و بر حسب انواعی که دارند 
بسیارند. برخی از آن ها عبارتند از: ارشاد کردن، تذکر دادن، موعظه کردن، پند و اندرز دادن، مصالح 
و مفاسد و سود و زیان ها را بر شمردن، بحث و مناظره کردن، استدالی سخن گفتن، با غلظت و 

درشتی حرف زدن، با تهدید صحبت کردن.

3 . امر و نهی عملی
مهم: با توجه به این که در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسامی می توان مراتب بعد از مرحله 
ی امر و نهی زبانی را به نیرو های امنیتی داخل )پلیس( و قوه ی قضاییه واگذار کرد، به خصوص در 
مواردی که برای جلوگیری از ارتکاب معصیت چاره ای جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال 
کسی که فعل حرام انجام می دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانی با حاکمیت 
و اقتدار چنین حکومت اسامی، واجب است مکلفین در امر به معروف و نهی از منکر به امر و نهی 
)قلبی و( زبانی اکتفا کنند، و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسؤولین ذیربط در نیروی 
انتظامی و قوه قضاییه ارجاع دهند، ولی در شرایط، جمیع مراتب امر به معروف و نهی از منکر را با 

رعایت ترتیب آن ها تا تحقق غرض انجام دهند. 
) اجوبه ااستفتاءات، س 1055 و 1064(
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مهم: اگر مأمورانی که از طرف دولت وظیفه ی جلوگیری از فساد را بر عهده دارند در انجام وظیفه ی خود 
کوتاهی کنند دخالت اشخاص دیگر در اموری که از وظایف نیروهای امنیتی و قضایی محسوب می شود 
جایز نیست، ولی مبادرت مردم به امر به معروف و نهی از منکر با رعایت حدود و شرایط آن، اشکال ندارد. 
) اجوبه ااستفتاءات، س 1063(

  نهی از منکر در دانشگاه
س ١٠٧٤: گاهی  مشاهده می  کنیم که دانشجوی  دانشگاهی  و یا کارمندی  مرتکب فعل حرام می  
شود، حتی  بعد از تذکرات و راهنمائی  های  مکرر هم از کار خود دست برنمی  دارد، بلکه بر انجام 
کارهای  زشت که باعث ایجاد جو فاسد در دانشگاه است، اصرا ر می  ورزد، نظر شریف جنابعالی  درباره 

اِعمال بعضی  از مجازاتهای  اداری  مؤثر مثل ثبت در پرونده آنها چیست؟
ج: با مراعات نظام داخلی  دانشگاه اشکال ندارد، و بر جوانان عزیز ازم است که مسأله امر به معروف و نهی  
از منکر را جدی  گرفته و شرائط و احکام شرعی  آن را به دقت بیاموزند و این اصل را عام و فراگیر نموده 
و روش های  اخاقی  و مؤثر را برای  تشویق فعل معروف و جلوگیری  از ارتکاب محرمات به کار بگیرند، و 
از استفاده از آن برای  اغراض شخصی  باید خودداری  نمایند و بدانند که این راه بهترین و مؤثرترین روش 

برای  ترویج کار خیر و جلوگیری  از شّر است. خداوند شما را به آنچه رضای  او در آن است، موفق بدارد.

  نظر به نامحرم
س ١٠٨٦: بعضی  از برادران برای  امر به معروف و نهی  از منکر و نصیحت و ارشاد به مکانهائی  می  
روند که ممکن است زنان بی  حجاب در آنجا حضور داشته باشند، آیا از آنجا که برای  امر به معروف 

به آنجا رفته اند، نگاه کردن به زنهای  بی  حجاب برای  آنان جایز است؟
ج: نگاهِ اول اگر بدون قصد باشد، اشکال ندارد، ولی  نگاه عمدی  به غیر از صورت و دست ها تا مچ 

جایز نیست، هر چند به قصد امر به معروف باشد.

  نهی  از منکر متوقف بر نگاه با ریبه به زن نامحرم نیست 
س ١٠٦٨: امر و نهی  زنانی  که حجاب کامل ندارند، چه حکمی  دارد، و در صورتی  که انسان هنگام 

نهی  زبانی  از تحریك شهوت خود بترسد، چه حکمی  دارد؟
ج: نهی  از منکر متوقف بر نگاه با ریبه به زن نامحرم نیست، و بر هر مکلفی  واجب است که از حرام 

اجتناب کند، بخصوص زمانی  که مبادرت به انجام فریضه نهی  از منکر می  کند.

  وظیفه جوانان مؤمن
س ١٠٨٧: وظیفه جوانان مؤمن در دانشگاههای  مختلط در برابر مفاسدی  که در بعضی  از آن مکانها 

مشاهده می  کنند، چیست؟
ج: بر آنان واجب است که ضمن دوری  جستن از ابتا به مفاسد، در صورت تمّکن و تحقق شرائط 

امر به معروف و نهی  از منکر مبادرت به انجام این فریضه کنند.
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  آبروی شخصی که منکر را انجام داده
س ١٠٥٣: اگر امر به معروف و نهی  از منکر مستلزم بی  آبروئی  کسی  که واجب را تر ك کرده و یا 
فعل حرام را به جا آورده باشد، و موجب کاسته شدن احترام او در برابر مردم گردد، چه حکمی  دارد؟

ج: اگر در امر به معروف و نهی  از منکر، شرائط و آداب آن رعایت شود و از حدود آن تجاوز نشود، 
اشکال ندارد.

  مجرد بودن آمر به معروف و ناهی از منکر
س ١٠٦٠: اگر در بعضی  از محیط های  دانشگاهی  معروف ترك شود و معصیت رواج پیدا کند و 
شرائط امر به معروف و نهی  از منکر هم وجود داشته باشد و امر کننده به معروف و نهی  کننده از 
منکر شخصی  مجّرد باشد که هنوز ازدواج نکرده است آیا به خاطر مجّرد بودن، امر به معروف و نهی  

از منکر از او ساقط می  شود یا خیر؟
ج: اگر موضوع و شرائط امر به معروف و نهی  از منکر محقق باشد، تکلیف شرعی  و وظیفه واجب 
اجتماعی  و انسانی  همه مکلفین است، و حالت های  مختلف مکلّف مانند مجّرد یا متأهل بودن در آن 

تاثیر ندارد، و به صرف اینکه مکلّف مجرد است، تکلیف از او ساقط نمی  شود.

  اگر نهی از منکر موجب بد بینی به دین شود؟
س ١٠٦٢: گاهی  در اثنای  امر به معروف و نهی  از منکر مواردی  پیش می  آید که شخص گناهگار 
بر اثر عدم آگاهی  از واجبات و احکام اسامی ، با نهی  از منکر، نسبت به اسام بدبین می شود، و اگر 
هم او را به حال خود رها کنیم، زمینه فساد و ارتکاب گناه توسط دیگران را فراهم می  کند، تکلیف 

ما در این موارد چیست؟
ج: امر به معروف و نهی  از منکر با رعایت شرائط آن یك تکلیف شرعی  عمومی  برای  حفظ احکام 
اسام و سامت جامعه است، و مجّرد توهم اینکه موجب بدبینی  فاعل منکر یا بعضی  از مردم نسبت 

به اسام می  گردد، باعث نمی  شود که این وظیفه بسیار مهم ترك شود.

  تراشیدن ریش
س ١٤١٤: آیا تراشیدن ریش فسق محسوب می  شود؟

ج: تراشیدن ریش بنابر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب می  شود.

  کروات
س ١٣٧٩: پوشیدن کروات چه حکمی  دارد؟

ج: به طور کلی  پوشیدن کروات و دیگر لباسهایی  که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب می  
شوند بطوریکه پوشیدن آنها منجر به ترویج فرهنگ منحّط غربی  شود جایز نیست.
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  لباس های تنگ و بدن ما
س ١٣٦٤: آیا برای  زنان پوشیدن لباسهای  تنگی  که برجستگیهای  بدن آنان را نشان می  دهد و یا 

پوشیدن لباسهای  بدن نما و عریان در عروسیها و مانند آن جایز است؟
ج: اگر از نگاه مردان اجنبی  و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشکال ندارد در غیر این صورت 

جایز نیست.
  موسیقی در ماشین

 کسی که با رانندگانی مواجه می شود که از نوارهای موسیقی غنا و حرام استفاده می کنند وظیفه 
دارد با تحقق شرایط نهی از منکر، نهی از منکر کند، منتها بر او بیشتر از نهی از منکر زبانی واجب 
نیست و در صورتی که مؤثر واقع نشود واجب است که از گوش دادن به غنا و موسیقی حرام اجتناب 

کند و اگر به طورغیر ارادی صدای موسیقی حرام و غنا به گوش او برسد چیزی بر او نیست. 
)اجوبه ااستفتاءات، س 1065(

  اقوام و آشنایان معصیت کار
 هرگاه یکی از اقوام انسان مبادرت به ارتکاب معصیت کند و نسب به آن اابالی باشد، باید از اعمال 
خاف شرع وی اظهار تنفر کرد و او را به هر روش برادرانه ای که مفید و مؤثر است پند و اندرز 
داد، ولی قطع رحم جایز نیست. بلی چنانچه احتمال داده شود که ترك معاشرت با او موقتاً موجب 

خودداری او از ارتکاب معصیت می شود به عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجب است. 
)اجوبه ااستفتاءات، س 1058 و 1071(

  طا و لباس مردان
 پوشیدن طا یا آویختن ان به گردن بر مردان مطلقاً حرام است، و پوشیدن لباس هایی که از نظر 
دوخت یا رنگ یا غیر آن تقلید و ترویج فرهنگ مهاجم غیر مسلمانان در نظر عرف محسوب می 
شود، جایز نیست، همچنین استفاده از زیور آاتی که استعمال آن تقلید از فرهنگ تهاجمی دشمنان 
اسام و مسلمین محسوب شود، جایز نیست و بر دیگران واجب است که در برابر این گونه مظاهر 

فرهنگی تقلیدی از بیگانگان مبادرت به نهی از منکر زبانی کنند. 
)اجوبه ااستفتاءات، س 1073(

  ماهواره
س: در همسایگی  ما شخصی  دارای  دستگاه ماهواره است. اگر امر به معروف به صورت گفتار و به 
نرمی  باعث شود ما متضرر شویم و یا احتمال این را بدهیم که در آنها اثری  نداشته باشد. آیا وظیفه 

ما این است که به نیروی  انتظامی  اطاع دهیم؟
ج: اگر از ماهواره استفاده ی  حرام می  شود و با اعام به نیروی  انتظامی  جلوی  استفاده حرام گرفته 

خواهد شد، اعام، از مصادیق نهی  از منکر است و ازم می  شود.

با تشکر از گروه فرهنگی مشکاتیان



ما بايـد خود را به رچشـمه ى اسـام برسـانيم تـا زندگى 
به مامى شـرين شـود. قـرآن كريـم مى فرمايـد: »اّلذين 
ان مّكناهـم ي اارض اقامـوا الّصـاه و آتـوا الـّزكاه و 
امـروا بامعـروف و نهـوا عـن امنكـر« مـن مى خواهـم 
ايـن واجـب فراموش شـده ى اسـام را بـه يـاد شـا و 
ملـت ايـران بيـاورم: امـر بـه  معـروف  و نهـى از منكـر. 
همـه ى آحـاد مـردم بايـد وظيفـه ى امـر كـردن بـه 
كار خـوب و نهـى كـردن از كار بـد را بـراى خـود قائـل 
باشـند. ايـن، تضمن كننـده ى حيـات طيبـه در نظـام 
اسـامى خواهـد بـود. عمـل كنيـم تـا آثـارش را ببينيـم.








