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امر به معروف ونهى از منكر
خطبه اول

الكتاب و  هدى وذكرى ألولي األلباب و  والصالة والسالم على نبينا محمد املفضل  احلمد هللا منزل
ل

على البشر بجوامع اخلطاب و  وعلى آله املطهرين واألصحاب.
تنجي  شهادة  ورسوله  عبده   ً محمدا أن  وأشهد  و   له  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن  وأشهد

صاحبها يوم احلساب. 
4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! M!
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( 71 - األحزاب: (70 L ¯ ® ¬ « ª © ¨

أما بعد:
پيامبر ما محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم مى فرمايد: پ… اى مسلمانان

«إن اهللا فرض فرائض فال تعتدوها و  وحد حدودا فال تقربوها و  وحرم أشياء فال تنتهكوها 
[حديث حسن به روايت دارقطنى و  وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فال تبحثوا عنها»

وديگران]
”همانا اهللا فريضه هايى را فرض نموده است پس آن ها را ضايع نسازيد وحدودى را قرار داده است 
پس از اين حدود تجاوز نكنيد وچيزهايى را حرام كرده است پس آن ها را زير پا نگذاريد واز روى 
رحمت خويش نه از روى فراموشى درباره ى چيزهايى نيز سكوت كرده است پس به دنبال [حكم] 

آن ها نباشيد.“ 
و از جمله چيزهايى كه اهللا جل جالله بر بندگانش واجب گردانده است فريضه ى امر به معروف 
ونهى از منكر مى باشد و  زيرا اين فريضه منافع عام وخاص دينى ودنيوى فراوانى را در بر گرفته 

است وبسيارى از بدى ها ومفاسد وبالها را دفع مى نمايد.. اهللا سبحانه وتعالى مى فرمايد: 
L u t s r qp o n m l k j i h g f M

( (آل عمران: 104
«و بايد از ميان شما گروهى [مردم را] به نيكى دعوت كنند وبه معروف وادارند واز منكر بازدارند 

وآنان همان رستگارانند»
7  6  5  4  3  2  1  0  /  .M است: فرموده  و 

(آل عمران: 110 ) L :9 8
«شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده ايد و  به معروف فرمان مى دهيد واز منكر 

بازمى داريد وبه اهللا ايمان داريد»
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حضرت عمر بن خطاب رضى اهللا عنه مى فرمايد: ”هر كه مى خواهد جزو اين امت باشد شرط 
از منكر است. اهللا متعال در وصف  معروف ونهى  امر به  همان  ادا كند“ واين شرط  را  (الهى) آن 

مومنان چنين مى فرمايد:
 l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  M
L  |  {  z  y  x  wv  u  t  sr  q  p  o  n  m

(التوبة: 71)
«و مردان وزنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به معروف امر مى كنند واز منكر باز مى دارند ونماز 
را بر پا مى كنند وزكات مى دهند واز اهللا وپيامبرش فرمان مى برند آنانند كه اهللا به زودى مشمول 

رحمتشان قرار خواهد داد كه اهللا توانا وحكيم است»
پايبند  نيافته  وتحريف  تغيير  كه  خود  شريعت  به  كه  را  كتاب  اهل  از  كسانى  وتعالى  سبحانه  اهللا 

هستند وبه امر به معروف ونهى از منكر عمل مى كنند و  چنين ثنا مى  فرمايد:
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |M
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

( 114 - (آل عمران: 113 L ¾ ½
«[همه ى آنان] يكسان نيستند و  از ميان اهل كتاب گروهى درستكار دارند كه آيات اهللا را در دل 
شب مى خوانند وسر به سجده مى نهند* به اهللا وروز قيامت ايمان دارند وبه معروف فرمان مى دهند 

واز منكر باز مى دارند ودر كارهاى نيك شتاب مى كنند وآنان از شايستگانند»
معروف: همه ى آن چيزهايى است كه اسالم به عنوان واجب ويا مستحب دستور به انجام آن داده 
است وقرآن وسنت جز به آنچه خير دو دنيا در آن است وجز به آنچه توسط اهللا به عنوان راه ورود 
به بهشت هاى پرنعمت قرار داده شده است دستور نمى دهند. واسالم جز از هر بدى حتمى در دنيا 

وآخرت واسباب ورود به آتش نهى نمى كند. 
از حذيفه رضى اهللا عنه روايت است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند:

قابًا مْ عِ لَيْكُ ثَ عَ اَبْعَ اَ َنْ  نَّ اهللا أ كَ  لَيُوشِ
ر م و و مي و
بَب َو رِ أ نِ املُنْكَ نَّ عَ وُ َْ رُوفِ وَلَتَنْه و بِاملَعْ وَ رُن هِ لَتَأْمُ َّبِيَدِ ي سِ «وَالَّذِي نَفْ

» (ترمذي) مْ ابُ لَكُ تَجَ ُونَهُ فَالَ يُسْ ع نْهُ ثُمَّ تَدْ ومِ وُ
”قسم به آنكه جانم در دست اوست يا آنكه به معروف امر خواهيد كرد واز منكر باز خواهيد 
داشت ويا آنكه نزديك است اهللا از سوى خود عذابى به سوى شما فرستد سپس او را دعا كنيد واو 

شما را استجابت نكند“ 
و همچنين اهللا متعال در وصف مومنان مى  فرمايد: 

(71 LkjihgfedcbaM (التوبة:
«و مردان وزنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به معروف امر مى كنند واز منكر باز مى دارند…»

واز ابوسعيد خدرى رضى  و… و برخى از اهل علم فرموده  اند كه اين ركنى است از اركان اسالم
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اهللا عنه روايت مى كنند كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند:
تَطع فبقلبه وَذَلِكَ  تَطع فبلسانه و  فَإِن لم يسْ ططيسْ هِ و  فَإِن لم  نْكرا فليغيره بِيَدِ م مُ نْكُ ككمن رَأَى مِ »

ِميَان» عَف اإلْ أَضْ
”هر كه از شما منكرى ديد آن را با دستش تغيير دهد پس اگر نتوانست با زبانش و  واگر نتوانست

با قلبش آن را بد بداند واين سست ترين درجه ى ايمان است“ صحيح مسلم: 49
همچنين روايت شده است كه “ در قيامت شخص و  خود را به شخص ديگرى آويزان مى كند.
پس آن شخص به او مى گويد: مرا رها كن كه من نه در خانواده ات ونه در مالت ونه در آبرويت
به تو ستمى روا نداشته ام. پس آن شخص اول مى گويد: تو مرا در حال انجام منكر مى ديدى اما مرا

از آن نهى نمى كردى“. 
براى شخصى كه به كار معروف امر مى كند بايد مشخص وواضح باشد كه كارى كه به آن امر
مى كند معروف است وشرع به آن دستور داده است وبداند كه چيزى از آن نهى  مى كند منكرى
است كه شرع آن را منكر دانسته است تا پيرو دليل وبر اساس بصيرت وآگاهى عمل كرده باشد
وهمچنين الزم است كه شخص امر كننده به معروف ونهى كننده از منكر و  انسانى حكيم باشد
ونسبت به آنچه مى گويد آگاه باشد تا بتواند داليل شرعى را در جايگاه خود بنشاند وبا استفاده
از سخن اهللا ورسولش صلى اهللا عليه وآله وسلم در مسائل وشرايط مختلف ره بپيمايد. اهللا سبحانه

وتعالى مى فرمايد:
ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨  ~ }| { z y x w vM

(125 © L ± ° ¯ ® ¬« ª (النحل:
است  نيكوتر  كه  به [شيوه اى]  آنان  وبا  كن  دعوت  پروردگارت  راه  به  نيكو  واندرز  حكمت  «با 
مجادله نماى در حقيقت پروردگار تو به [حال] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر واو به [حال] 

راه يافتگان [نيز] داناتر است»
امر به معروف ونهى از منكر نگهبان فضائل وفرائض دين واز بين برنده ى بدى ها ورذائل است…
تغيير منكر با دست و  مخصوص حاكم يا كسى است كه از سوى وى نيابت دارد و  وانكار منكر
با زبان به وسيله ى حكمت وترغيب وترهيب واخالق نيك وظيفه همه ى كسانى است كه نسبت به
حكم اهللا در مورد منكر آگاهى دارند وانكار گناه با قلب نيز مخصوص همه ى مسلمانان است…
برادران مسلمان هر دوى اين فريضه ها يعنى امر به معروف ونهى از منكر همراه يكديگر هستند
واز هم جدا نمى شوند پس هر كه معروف را دوست داشته باشد اما منكر را بد نداند دچار كوتاهى
در واجب شده است وهر كه به معروف امر كند اما از منكر باز ندارد و  واجبى را ترك گفته است
وهر كه از منكرى نهى نمايد اما معروف را دوست نداشته باشد از روش محمد صلى اهللا عليه وآله
وسلم سرپيچى نموده است زيرا امر به معروف ودوست داشتن آن ونهى از منكر وبد داشتن (الزم
… وبرخى از سلف گفته اند: ”هر كه به معروف امر نمود واز منكر بازداشت وملزوم يكديگرند)
w vutM Mحتما خود را به اين سخن اهللا سبحانه وتعالى عرضه كند كه مى فرمايد:
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«آيا مردم را به نيكى فرمان مى دهيد وخود  z y x }| { ~ےL (البقرة: 44)
را فراموش مى كنيد با اينكه شما كتاب را مى خوانيد آيا [هيچ] نمى انديشيد»

 ¿ ¾ ½ ¼ » M :و همچنين اين سخن اهللا متعال كه از قول شعيب عليه السالم مى فرمايد
L (هود: 88) ÃÂ Á À

«من نمى خواهم در آنچه شما را از آن باز مى دارم با شما مخالفت كنم [و خود مرتكب آن شوم]»
و اين كالم اهللا سبحانه وتعالى كه مى فرمايد: 

L  } | { z y x w v u t s r q p o n m l k M
(3 –3 (الصف: 2

نزد اهللا سخت ناپسند  * «اى كسانى كه ايمان آورده ايد چرا چيزى مى گوييد كه انجام نمى دهيد
است كه چيزى را بگوييد وانجام ندهيد»

واجب  صبر  و   مى نمايد  منكر  از  ونهى  معروف  به  امر  كه  شخصى  براى  محترم  نمازگزاران 
قرار  وآزار  اذيت  معرض  در  است  پروردگار  سنت  كه  همانگونه  حتما  وى  زيرا  است  وضرورى 

خواهد گرفت. پروردگار متعال از قول لقمان چنين مى فرمايد كه: 
 È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μM

( 18 - (لقمان: 17 L Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
«اى پسرم نماز را برپا دار وبه معروف امر كن واز منكر باز دار وبر آسيبى كه بر تو وارد آمده 
*است  شكيبا باش اين [حاكى] از عزم [و اراده تو در] امور است * واز مردم [به نخوت] رخ برمتاب 

ودر زمين خرامان راه مرو همانا كه اهللا هر انسان متكبر وفخرفروشى را دوست نمى دارد»
زيرا وى در برابر هوا وهوس ودلخواه مردم خواهد ايستاد وهواى نفس بر بسيارى از مردم چيره 
است. آنانى كه از منكر نهى مى كنند وبه معروف امر مى كنند هم در دنيا وهم در آخرت از سوى 

اهللا متعال بشارت داده شده اند: 
 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  uM

( 71 - (األحزاب: 70 L ¯ ® ¬ « ª © ¨
«اي  مؤمنان ! از اهللا» در تمام  امور «پروا داريد وسخني  استوار بگوييد تا اعمال  شما را براي  شما 
به صالح  آورد» يعني: اعمال  شما را به سبب  آنچه  كه  شما را به سوي  آن  هدايت  مي كند وبر انجام  
آن  توفيق  مي دهد شايسته  وصالح  گرداند و  نه  تباه  وفاسد «و گناهان  شما را براي  شما بيامرزد» يعني: 
گناهانتان  را آمرزيده  وكفاره  شده  بگرداند. اين  است  پاداش  سخن  حق  وتقواي  الهي و  كه  هم  عمل  
را به  صالح  وسامان  مي آورد وهم  سبب  آمرزش  گناهان  مي شود پس  زهي  عز وشرف  كساني  كه  
درست  واستوار سخن  مي گويند «و هر كس  اهللا ورسول  او را فرمان  برد و  قطعا به  رستگاري  بزرگي  
نايل  آمده  است » هم  در دنيا وهم  در آخرت ؛ زيرا او از آتش  دوزخ  نجات  يافته  وبه  نعمتهاي  پايدار 

بهشت  نايل  مي گردد.

www.global-minbar.com/fa
w

w
w

.g
lo

b
a

l-
m

in
b

a
r.

c
o

m
/f

a
 



116

إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا و  وأستغفر اهللا لي ولكم و  فاستغفروه
خطبه دوم

تِهِ  وَ عْ ا بِدَ نْ دَعَ ابهِ وَمَ حَ ددَأصْ لى آلِهِ و دٍ و  وَعَ مّ حَ َمُ ا لىَ نَبِينّ الَمُ عَ ُ وَالسَّ الَ املِنيْ و  وَالصَّ ِِ رَبِّ العَ ُُِ دُ هللا احلَمْ
يْن.  مِ الدِّ ِّإلىَ يَوْ

ا بعد:  أمّ
همچنين اهللا سبحانه وتعالى كسانى را كه به معروف امر كرده واز منكر باز مى دارند از عقوبت 

گناهان نجات داده وپاداش عظيمى نصيب آن ها مى كند:
L ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ M

(هود: 116)
«پس چرا از نسلهاى پيش از شما خردمندانى نبودند كه [مردم را] از فساد در زمين باز دارند جز 

اندكى از كسانى كه از ميان آنان نجاتشان داديم…»
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 M مى فرمايد: متعال  پروردگار  و 

(األعراف: 165) L I H G F E D C B
«پس هنگامى كه آنچه را بدان تذكر داده شده بودند از ياد بردند كسانى را كه از [كار] بد باز 

D

مى داشتند نجات داديم وكسانى را كه ستم كردند به سزاى آنكه نافرمانى مى كردند به عذابى شديد 
گرفتار كرديم»

همچنين اهللا سبحانه وتعالى به واسطه ى امر به معروف ونهى از منكر جلوى به فتنه افتادن انسان در 
مال وخانواده  وفرزندانش را مى گيرد و  زيرا وقتى از حذيفه رضى اهللا عنه درباره ى فتنه ها سوال شد 
وى فرمود: ”اهللا به واسطه ى نماز وروزه وامر به معروف ونهى از منكر انسان را از به فتنه افتادن در 

فرزندان ومالش حفظ مى كند“.
اهللا سبحانه وتعالى كسانى را كه به معروف امر كنند واز منكر باز دارند به بهشت هاى پرنعمت 

ونجات از عذاب دردناك وعده داده وفرموده است:
 '  &  %  $  #  "  !M

(112 ) ( * + , - ./ L 2 1 0 (التوبة:
امر  سجده كنندگان  ركوع كنندگان  روزه داران  سپاسگزاران  پرستندگان  توبه كنندگان  «همان 

كنندگان به معروف بازدارندگان از منكر وپاسداران مقررات اهللا ومؤمنان را بشارت ده»
بندگان اهللا؛ بزرگترين نعمت براى بنده آن است كه اهللا سبحانه وتعالى به وى قلبى سالم عطا نمايد 
كه معروف را بداند وآن را دوست بدارد وبه آن امر كند واهل آن را نيز دوست بدارد و  ومنكر را 

شناخته وآن را بد دانسته وبه همراه اهل منكر در آن نيفتد.
ب…به سبب شناخت اندك نسبت به اعمال صالح وكارهاى ناشايست و  جهل ونادانى  اى مسلمانان
فراگير شده است وبزرگترين نفعى كه يك مسلمان مى تواند به يك مسلمان ديگر برساند اين است 
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كه او را به هدايتى رهنمون شود ويا از بدى وحرامى بازدارد ومومنان و  خيرخواهانى هستند كه خير 
را براى برادران مسلمان خويش دوست مى دارند چنانكه در حديث شريف آمده است:

هِ» سِ بُّ لِنَفْ ا يُحِ يهِ مَ َخِ بَّ ألِ حُح يُحِ تَّى مْ و  حَ كُ دُ َحَ نُ أ ْالَ يُؤْمِ »
”كسى از شما ايمان نمى آورد تا آنكه براى برادرش همان چيزى را دوست بدارد كه براى خويش 

ِ

مى پسندد“ [به روايت بخارى ومسلم]
و جرير رضى اهللا عنه مى  فرمايد: ”با رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بر نصيحت هر مسلمان 

بيعت نمودم“.
انسان منافق شخصى است فريبگر كه از خير جلوگيرى مى كند. اهللا سبحانه وتعالى مى فرمايد:

~  }  |  {  z  yx  w  v  u  t M
(التوبة: 67) L « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢¡ ے

ودستهاى  مى دارند  باز  معروف  ميكنندواز  منكر  به  امر  يكديگرند  [همانند]  منافق  وزنان  «مردان 
خود را [از انفاق] فرو مى بندند اهللا را فراموش كردند پس [اهللا هم] فراموششان كرد در حقيقت اين 

منافقانند كه فاسقند»
پس اى مسلمانان همديگر را دوست بداريد وبا نرمخويى ومودت يكديگر را نصيحت كنيد…

نماز  واحكام  شرك  وانواع  توحيد  به  نسبت  را  نادان را نسبت به امور دينش آگاهى دهيد… وى 
از على بن ابى طالب رضى اهللا عنه روايت است كه رسول اهللا صلى  ا… واركان اسالم آگاه نماييد
اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: ”اگر اهللا به واسطه ى تو يك نفر را هدايت نمايد برايت از شتر هاى 

سرخ بهتر است“.
آنان را كه از اهللا غافلند تذكر دهيد تا براى آخرت تالش كرده وفريفته ى دنيا نشوند و  وآنانى 
را كه نسبت به پروردگار سركشى مى كنند وبر انجام گناهان بي پروا شده اند به ياد عذاب وخشم 
وى بياندازيد وكم كاران وكسانى را كه در انجام كارهاى نيك سست هستند به انجام اعمال نيك 
وتالش در طاعات ترغيب كنيد. همت هاى ضعيف را با استفاده از قرآن وسنت بيدار كنيد تا ايمان ها 

افزايش يابد.
وظيفه ى امر به معروف ونهى از منكر نسبت به فرزندان وخانواده وخويشاوندان  اى مسلمان…
وهمسايگانت در اولويت قرار دارد زيرا تو نسبت به آنان وظيفه ى سنگين وامانتى بزرگ بر گردن 
دارى كه آنان را به فريضه هايى كه اهللا بر آن ها واجب نموده آگاه سازى تا آن را ادا نمايند واز آنچه 
اهللا سبحانه وتعالى  حرام گردانده واز راه وروش شيطان هاى انس وجن باز داشته ونهى نمايى…

مى فرمايد:
¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « M«

(التحريم: 6) L Ã Â Á À ¿ ¾ ½
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد خودتان وخانواده تان را از آتشى كه سوخت آن مردم وسنگهاست 
حفظ كنيد. بر آن [آتش] فرشتگانى خشن [و] سختگير [گمارده شده] اند از آنچه اهللا به آنان دستور 
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داده سرپيچى نمى كنند وآنچه را كه مامورند انجام مى دهند»
و شديدترين حسرت در روز قيامت از آن كسانى است كه اين امانت را ضايع گردانده اند.

C  BM سبحانه:  قوله  في  عليه  والسالم  بالصالة  أمرمت  من  على  وسلموا  صلوا  اهللا!  عباد 
(األحزاب:56) LPO  N  M L  K  J  I  HG  F  E  D

لهم  والتابعني و   أجمعني  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  ورسولك  عبدك  على  وسلِّم  فصلِّ  مماللهم  و  
بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم ارضَ عن الصحابة األخيار و  وآل البيت األبرار و  اللهم إنا نشهدك حب نبيك و  وأهل بيت 
نبيك و  وأصحاب نبيك و  ومن سار على نهج نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم.

اللهم انصر اإلسالم واملسلمني و  ودمر أعداءك أعداء الدين. َا حتب وترضى و  اللهم وفقنا ملِ
أرحم  يا برحمتك  و   وامليتني  منهم  األحياء  املسلمني  وجميع  وأمهاتنا  وآلبائنا  لنا  اغفر اللهم 
الراحمني و  اللهم آتِ نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها و  أنت وليها وموالها و  ربنا آتنا في 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا حسنة وفي
عباد اهللا! إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى و  وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي و  

يي

يعظكم لعلكم تذكرون.
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