ی م
ً
ً م
ً م مم ً م ُ
دا م
إّن َل ُ
ظاِلا مو أَّنا
ال
و
فس
م
ال
و
را
ط
ب
ال
و
أشرا
ج
أخر
ِ
ِ
ُ م م
م
ُ ُ
ُم م ی
خ مرجت ِلطلب اإلصالح یف ام ِة جدی  ارید أن
ِ
ِ
ُ م
م
ُ م م
م
آمر باِلعروف و أهنی عن اِلنکر .قتل خوارزمی ج ،1ص 111
ِ
ِ
ِ
ِ
من نه از روی خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و یا فساد
و ستمگری از شهر خود بیرون آمدم؛ بلکه هدف من امر به
معروف و نهی از منکر و خواسته ام ،اصالح مفاسد امت و
احیای سنت و قانون جدم رسول خدا  است.
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مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر فقط این نیست که ما برای اسقاط تکلیف ،دو کلمه
بگوییم .آن هم در مقابل منکراتی که معلوم نیست از مهترین منکرات باشند.
وقتی یک جامعه را موظف می کند که آحادش باید دیگران را به معروف امر و از
منکر نهی کنند این به چه معناست .چه وقت ممکن است آحاد یک ملت آمر به
معروف و ناهی از منکر باشند؟ وقتی که همه به معنای واقعی در متن مسائل کشور
حضور داشته باشند .این به معنای یک نظارت عمومیست یک همکاری عمومی
است .یک معرفت باال در همه است.
انجام این واجبات بزرگ نیازمند یادگیری احکام ،شرایط ،آداب و مقررات آن است
و کتاب حاظر در همین راستا شامل آیات قرآن و احادیث معصومین (علیهم السالم)
و بخشی از احکام شرعی و مجموعه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از
منکر نگاشته شده است.
متن احکامن از تحریر الوسیله ی حضرت امام (ره) به ضمیمه بعضی استفتائات از
مقام معظم رهبری تنظیم شده است .و در پایان کتاب نیز پاسخنامه سؤاالت آمده
است.
امیدواریم با اجراء این طرح ،در همه هیئات مذهبی ودسته های عزاداری و مساجد
و حسینیه ها و اماکن مقدس و ادارات و نهاد ها و مراکز فرهنگی ،آموزشی،نظامی
و اقتصادی و ،...شاهد حرکتی همگانی و عالمانه در از بین بردن گناه و پلیدیها و
ناهنجاری ها بوده و محیط جامعه اسالمی را آماده تشریف فرمایی و ظهور امام
عصر حجه بن الحسن (عج) نماییم.
معاونت فرهنگ ،تحقیقات و آموزش
ستاد امر به معروف نهی از منکر کشور
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قرآن

َ ْ َ ُ ِّ ُ
ْ َ ُ َ َ
ون إ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ
نك ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُع َ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ال ُمنك ِر َو أ ْولئك
و لتكن م
لى الخ ْير و يأم ُرون ِبالمع ُر ِ
ِ
ْ ْ
ُ
ُه ُم ال ُمف ِلحون ( آل عمران آيه  { ) 401بايد از ميان شما گروهى باشند که به خير دعوت
کنند و به خوبى فرمان دهند و از بدی باز دارند ،اينان رستگارانند }.

حدیث

ُ ّ
ُ َ ُ َ َُ
َ
َ
َ َ
فه َو خليفة
عروف و نهى َع ِن المنك ِر
 رسول الله ِ صلى الله عليه و آله :من أم َر ِبالم ِّ
ّ
َ َُ
األرض ،و خليفة َرسو ِل ِه .پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر که امر به
الله ِ في
ِ
معروف و نهى از منكر کند ،او جانشين خدا در زمين و جانشين رسول اوست.
مستدرك الوسائل.4۱۸4۷/4۷۱/4۱ :
ُ َ
َُ
:غاي ُـة ِّ
َّ
َ
َ
علي عليه السالم َ
ُ
الدين ُ
عروف ،و الن ُ
اإلمام ٌّ
هي ع ِن المنك ِر ،و إقامة
األمر ِبالم ِ
ِ
ُ
دود .ا مام على عليه السالم:نهايت دين ،امر به معروف و نهى از منكر و بر پا
الح ِ
داشتن حدود [الهى] است .غرر الحكم.۳۱۷۱ :
ُ
ّ
ِّ ُ ُّ
َ
ُ
َ
ُ
اإلمام ٌّ
األمر
علي عليه السالم:و ما أعمال
البر کلها و ِ
ِ
بيل الله ِ ِعند ِ
الجهاد في س ِ
ُ
َ
ّ
َ
َ َ
َّ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
ٍّ
حر لجي .امام على عليه السالم:همه
عروف و الن
ِبالم ِ
هي ع ِن المنك ِر ،إال کنفث ٍة في ب ٍ
ِ
کارهای خوب و جهاد در راه خدا ،در مقايسه با امر به معروف و نهى از منكر نيست
مگر همچون آب دهانى که در دريايى ژرف انداخته شود.
نهج البالغه :الحكمة .۱۷1
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احکام
اقسام وکيفيت وجوب
مسأله  - 1هر کدام يك از امر به معروف و نهى از منكر دو قسمند واجب و مستحب،
ا
ا
ا
هر عملى که عقال يا شرعا واجب باشد امر به آن نيز واجب است و هر چيزی که عقال
ا
قبيح و يا شرعا حرام باشد نهى از آن واجب است و هرچيزی که انجام آن مندوب
مستحب باشد امر به آن نيز مستحب است و هرچيزی که انجام دادنش مكروه باشد
امر به آن نيز مكروه است.
مسأله  - 2اقوی آنست که وجوب امر به معروف و نهى از منكر کفائى است يعنى
اگر کسى در موردی اين مهم را انجام داد از ديگران ساقط مىشود وگرنه همه کسانى
که در آن مورد سكوت کرده اند ،واجب الهى را ترك کرده اند.
مسأله  - 3اگر اقامه فريضه ای و يا ريشه کن ساختن منكری منوط به اجتماع عده
ای باشد که همگى باهم امر و يا نهى کنند ،با اجتماع چند نفر واجب از عهده بقيه
ساقط نمى شود مگر زمانى که به قدر کفايت اجتماع حاصل شده باشد.
مسأله  - 4اگر عده ای کمتر از مقدار کفايت جمع شوند و بقيه جمع نشوند و اقدام
کننده به امر به معروف و نهى از منكر نتواند آنان راجمع کند وجوب از او ساقط
مىشود و گناه به گردن تخلف کنندگان است.
مسأله  - 5اگر شخصى و يا اشخاصى قيام به انجام وظيفه نمودند ولى کاری از
پيش نبردند ولكن احتمال مىرود که اگر ديگران نيز همكاری کنند مؤ ثر واقع شود،
بر آنان واجب است که در صورت اجتماع شرائط همكاری بنمايند.
مسأله  - 6اگر يقين کند و يا اطمينان داشته باشد که ديگری قيام به امر به معروف
ا
و نهى از منكر کرده ،واجب نيست بر او قيام نمايد ،ولى اگر بعدا خالف يقينش
کشف شود بر او واجب مىشود و همچنين اگر يقين يااطمينان کند به اينكه قيام
ديگری کافى برای تحقق امر به معروف و نهى از منكر هست ،ديگر بر او واجب نيست
ا
قيام کند ولى اگر بعدا معلوم شود کافى نبوده ،واجب مىشود.
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مسأله  - 7احتمال و يا ّ
مظنه به اينكه ديگری قيام مىکند ويا قيام آنكه قيام کرده
کفايت مىکند کافى نيست بلكه بر خود او واجب است.
مسأله  - 8اگر موضوع تكليف واجب و يا زمينه ارتكاب منكر از بين برود ،وجوب امر
به معروف و نهى از منكر نيز از بين مىرود مثل آبى که حفظ آن جهت طهارت و يا
برای حفظ نفس محترمه واجب است بريزد.
س  :1558اگر يكى از اقوام انسان مبادرت به ارتكاب معصيت کند و نسبت به آن
ُ
الابالى باشد ،تكليف ما نسبت به رابطه با او چيست؟
ا
ج :اگر احتمال بدهيد که ترک معاشرت با او موقتا موجب خودداری او از ارتكاب
معصيت مىشود ،به عنوان امر به معروف و نهى از منكر واجب است ،و در غير اين
صورت ،قطع رحم جايز نيست.
مسأله  -9اگر اقامه فريضه ای يا ريشه کن ساختن منكری متوقف بر ارتكاب حرام
ا
يا ترك واجبى باشد ،ظاهرا بايستى مالحظه کند کداميك مهمتر است آنرا انجام
دهد.
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قرآن

َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
َْ ُ ُ َ ْ
ُک ُنت ْم َخ َير ُأ َّمة ُأ ْخر َج ْت ل َّ
ون ِبالل ِه َو
وف و تنهون ع ِن المنك ِر و تؤ ِمن
ون ِبال َم ْع ُر
اس تأمر
لن
ِ
ٍ
ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َ َ ِ َّ ُ ِّ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ
اسقون ( آل عمران آيه ) 440
اب لكان خيرا لهم منهم المؤ ِمنون و أ کثرهم الف ِ
لو ءامن أهل ال ِكت ِ
{ شما بهترين امتى هستيد که برای مردم پديد آمده است ،به خوبى فرمان مى
دهيد و از بدی باز مى داريد و به خدا ايمان داريد .اگر اهل کتاب نيز ايمان بياورند
برايشان بهتر است .بعضى از ايشان مومنند ولى بيشترشان تبهكارند }

حدیث

ُ ُ
ُ َ ُ ُ
المعروف و َّ
األمر ب َ
ُ
الباقر عليه السالمُ :
ُ
الن ُ
قان ِمن خل ِق
هي َع ِن
اإلمام
ِ
ِ
المنك ِر خل َّ ِ
ّ
َ
َ
ّ
َّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
الله ِ َع َّز و جلَ ،
فمن ن َص َر ُهما َّ
أعز ُه الله ُ ،و َمن خذل ُهما خذل ُه الله ُ َع َّز و جل .امام باقر
ّ ّ
عزوجل
عليه السالم :امر به معروف و نهى از منكر دو خوی از خوهای خداوند
هستند .هر که آنها را ياری دهد خداوند ّ
عزتش بخشد و هر که تنهايشان گذارد
ّ ّ
عزو جل او را تنها گذارد .الخصال.۱۱/1۱ :
خداوند
َ ُ
َ
َ
ُ
علي عليه السالمُ :
اإلمام ٌّ
لق .امام على عليه
عروف أفضل
األمر ِبالم ِ
أعمال الخ ِ
ِ
السالم :امر به معروف برترين کارهای آفريدگان است .غرر الحكم.4۱۷۷ :
هور ُ
َ
َ َ
المؤم َ
ُ
عروف َش َّد ُظ َ
اإلمام ٌّ
نين .امام على عليه
ِ
علي عليه السالم :فمن أم َر بالم ِ
السالم :کسى که امر به معروف کند ،مسلمانان را تقويت و پشتيبانى کرده است.
نهج البالغة :الحكمة.۱4
َ
ّ
َ
ا
َ
األمر بالمعروف َمصل َحة ل َلع ِّ
ُ
علي عليه السالم :ف َرض الله ... ،و َ
اإلمام ٌّ
وام .امام على
ِ
ِ
ِ
عموم مردم واجب فرمود.
عليه السالم:خداوند امر به معروف را برای اصالح
ِ
نهج البالغة :الحكمة .۱۵۱
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احکام
مسأله  - 15اگر قادر بر يكى از دو واجب باشد يا امر به فالن معروف و يا نهى از
فالن منكر ،بايد ببيند که کداميك مهمتر است همانرا انجام دهد واگر هر دو مساوی
بود مخير است بين آن دو.
مسأله  - 11در سقوط تكليف امر به معروف و نهى از منكر ،اين مقدار کافى نيست
که حكم شرعى را گوشزد نمايد و يا مفاسد ترك واجب و ارتكاب حرام را بيان کند،
مگر آنكه در عرف (ولو با قرائن) آن را امر به معروف و نهى از منكر بدانند وياآنكه
مقصود و هدف به همان مقدار حاصل شود.
مسأله  - 12درامر به معروف و نهى از منكر کافى نيست بگويد :خدا تو را امر به نماز
کرده و يا از شرابخواری نهى کرده مگر آنكه با گفتن آن غرض حاصل شود وگرنه بايد
ا
خود او امر و نهى کند مثال به طرف بگويد نماز بخوان و يا شراب ننوش.
مسأله  - 13در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت و خلوص نيت معتبر نيست
چون اين دو وظيفه توصلى است نه تعبدی (زيرا غرض از آن ريشه کن شدن فساد و
بپاداشتن واجبات است ) البته اگر در آن قصد قربت کند اجر مىبرد.
مسأله  – 14در وجوب انكار منكر فرقى نيست بين اينكه آن منكر گناه کبيره باشد
يا گناه صغيره.
مسأله  - 15اگر ببينيدشخصى مشغول مقدمات حرام است برای رسيدن به آن
حرام ،اگر بيننده يقين داشته باشد که اين مقدمات او را بحرام مىترساند واجب
است او را از آن حرام نهى کند ،و اگر بداند که او را به حرام نمى رساند واجب نيست
او را نهى کند و اگر شك کند در اينكه آيا اين مقدمات او را به حرام مىرساند يا نه
نهى از منكر بر او واجب نيست.

مسابقه امر به معروف و نهی از منکر ............................................................................

11

شرائط وجوب
وجوب امر به معورف و نهى از منكر چند شرط دارد:
شرط اول :اينكه شخص آمر و ناهى بداند که آنچه شخص مكلف ترك مىکند،
معروف و آنچه مىخواهد انجام دهد منكر است ،بنابراين بر کسى که جاهل به
معروف و منكر است واجب نيست ،وشناختن معروف و منكر شرط وجوب است نظير
استطاعت در حج.
مسأله  - 4اگر فاعل جاهل به موضوع باشد انكارش و برطرف کردن جهلش واجب
نيست مثل اينكه از باب غفلت و يا فراموشى نماز نخوانده باشد ويا شراب را به خيال
آنكه شربت است بنوشد).
مسأله  - 8آموختن شرائط امربه معروف و نهى از منكر و موارد وجوب و عدم وجوب
و موارد جواز وعدم آن واجب است تا اينكه شخص در انجام اين دو وظيفه الهى
خودش دچار منكر و خالف شرع نگردد.
مسأله  - 15اگر امر به معروف و يانهى از منكر در موردی نسبت به بعضى باعث
توهين شريعت مقدس باشد ،جائز نيست در آن مورد امر به معروف و نهى از منكر
ا
ا
کند ،خصوصا اگر يقين به تأثير ندارد وصرفا احتمال آنرا مىدهد.
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قرآن

َ
َّ َ َ ْ
َ ُ َ
َ َْ َ ُْ َ
َ َ
َ
نكر َو ْ
وة َو أ ُم ْر ب ْال َم ْع ُ
اصبر َع َ
ياب َّ
لى َما أ َص َابك ِإ َّن ذا ِلك
م
ال
ن
ع
ه
ان
و
وف
ر
ل
الص
م
ق
أ
نى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ِ ْ ُُ
ِمن عز ِم األمور ( لقمان آيه  { )4۷ای پسرک من! نماز بگزار و به خوبى فرمان ده و از بدی
باز دار و بر هر چه به تو رسد صبر کن؛زيرا اين از کارهايى است که نبايد سهلش
گرفت}

حدیث

ّ
ّ
ُ ّ
َ
َ
ُ
َ َ
ؤم َن ٍة تری َمن َيعصي الله َ فال
فس م ِ
رسول الله ِ صلى الله عليه و ّ آله :ال ينبغي ِلن ٍ
ُ ُ ََ
يه .پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ انسان مؤمنى را نشايد ،که ببيند
نكر عل ِ
ت ِ
کسى نافرمانى خدا مىکند و بر او خرده نگيرد .کنز ّ
العمال.۵۳41 :
َ
ُ
ّ
ُ ّ
ُ َ َُ
ُ
الله عليه و آلهَ :
شرة
أحمد ،اإلسالم ع
جاءني َج َبرئيل فقال لي :يا
 رسول الله ِ صلىّ
ُ
الساب َع ُةَ ُ :
أسهمّ ... :
ُ
الوفاء .پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
عروف ،و ُه َو
األمر ِبالم ِ
ِ
ٍ
جبرئيل نزد من آمد و گفت :ای احمد! اسالم ده بخش است ...هفتمين بخش آن
امر به معروف است و آن [نشانگر] وفاست .علل الشرائع.۵/۱1۱ :
َ
ُ
ّ
ُ ّ
َ َُ
ُ
الله عليه و آلهَ :
جاءني َج َبرئيل فقال لي :يا أحمد ،اإلسالم عشرة
 رسول الله ِ صلىّ
ُ َ
َ ُ ُ
أسهم  ...الثام َن ُةَّ :
ُ
الن ُ
الح َّجة .پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:
المنك ِر ،و ِهي
هي َع ِن
ِ
ٍ
جبرئيل نزد من آمد و گفت :ای احمد! اسالم ده بخش است ...هشتمين بخش آن
نهى از منكر است و آن [برای اتمام] ّ
حجت مىباشد .علل الشرائع.۵/۱1۱ :
ُ َ َ َ ُ َ
َ
رين ُ
(المناف َ
نوف الكاف َ
ُ
اإلمام ٌّ
قين).
علي عليه السالم :و َمن نهى َع ِن المنك ِر أرغم ا
ِ
ِ
امام على عليه السالم :و هر که نهى از منكر کند ،بينى کافران (منافقان) را به خاك
مالد.
نهج البالغه :الحكمة۱4/4
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احکام
شرط دوم :اينكه احتمال تأثير امر و يانهى را بدهد بنابراين اگر اطمينان دارد که
تأثير نمى کند ديگر واجب نيست.
مسأله  - 1وجوب امر به معروف و نهى از منكر با ظن بعدم تأثير (هرچندقوی باشد)
ساقط نمى شود ،پس اگر احتمال تأثير بدهد احتمالى که نزد عقال مورد اعتنا باشد
واجب است به اين وظيفه قيام نمايد.
مسأله  - 2اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينكه در مورد خاص امر به معروف
ا
و نهى از منكر تأثير ندارد ظاهرا با احتمال تأثير تكليف ساقط نمى شود.
مسأله  - 3اگر بداند که انكارش از منكر تأثير نمى کند مگرآنكه آنرا با خواهش و
ا
موعظه همراه سازد ظاهرا واجب مىشود به همان طريق نهى از منكر کند و اگر
بداند که تنها خواهش و موعظه اثر مىگذارد بدون امر و نهى ،بعيد نيست که همان
دو واجب باشد.
مسأله  - 4اگر شخصى مرتكب دو حرام بشود و يا دو واجب را ترك کند ومكلف
بداندکه اگر نسبت به هر دو امر به معروف و نهى از منكر کند مؤ ثر واقع نمى شود و
احتمال دهد که اگر به يكى از آنها امر و يا نهى کند مؤ ثر واقع مى شود واجب است
به آنكه مهمتر است امر نموده و از آنكه مهمتر است نهى نمايد ،مثال اگر شخصى را
ببيند که نماز نمى خواند و روزه نمى گيرد و بداند که اگر او را امر به نماز کند مؤ ثر
واقع نمى شود و احتمال دهد که اگر امر به روزه اش کند اثر مىکند ،واجب است
امر به روزه اش کند ،و اگر احتمال دهد که اگر به هر يك از آن دو به تنهائى امرش
کند مؤ ثر واقع شود بايد امر به نمازش کند و اگر هيچ يك از آن دو واجب مهمتر از
ديگری نباشد مخير است او را به هريك که خواست امر کند.
مسأله  - 5اگر بداند و يا احتمال دهد که امر و يا نهى او با تكرار مؤثر مىشود واجب
است تكرار کند.
مسأله  - 6اگر بداند و يا احتمال دهد که اگر در حضور جمعى او را نهى از منكر
ا
کند مؤ ثر مىشود نه در خلوت اگر فاعل کسى است که علنا گناه مىکند واجب

19

مسابقه امر به معروف و نهی از منکر

است او را بين جمع نهى کند ودر غير اين صورت وجوب نهى از منكر بلكه جواز آن
محل اشكال است.
ا
مسأله  - 8اگر بداند که نهى از منكرش فعال هيچ اثری ندارد ولكن در آينده اثر
مى گذارد واجب است نهى از منكر را انجام دهد.
مسأله  -9اگر بداند که امر به معروفش و يا نهى از منكرش نسبت به کسى که
معروف را ترك کرده و يا منكر را مرتكب شده هيچ اثری ندارد ولى نسبت به شخص
ديگری که او نيز انجام داده اثر مىگذارد به شرطى که خطاب را متوجه شخص او
نكند بلكه متوجه مرتكب اول کند واجب است شخص مرتكب و يا تارك معروف اول
را نهى از منكر و يا امر به معروف کند.
س  :1569وظيفه فرزند در برابر پدر و مادر و يا زن در برابر شوهرش ،اگر خمس يا
زکات اموال را نپردازند ،چيست؟ آيا برای آنان ّ
تصرف در مالى که خمس يا زکات آن
پرداخت نشده و مخلوط به حرام است با توجه به تأکيدات وارد در روايات مبنى بر
عدم استفاده از آن ،به سبب آلوده کردن روح انسان جايز است؟
ج :بر آنان واجب است که هنگام مشاهده ترک معروف يا انجام حرام توسط پدر و
مادر يا شوهر ،به امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحقق شرايط آن مبادرت
کنند ،ولى ّ
تصرف در اموال آنان اشكال ندارد ،مگر آنكه يقين به وجود خمس يا
زکات در خصوص مالى که مصرف مىکنند ،داشته باشند ،که در اين صورت واجب
است که از ّ
ولى امر خمس و زکات نسبت به آن مقدار اجازه بگيرند.
مسأله  - 15اگر بداند که فالن شخص معين امر و نهيش درطرف مؤ ثر است نه امر
و نهى خودش واجب است به آن شخص امر کند که او امر به معروف و نهى از منكر
کند.
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قرآن

ْ َ
َ ُْْ ُ َ َ ُْْ َ ُ
ات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َي ُاء َب ْع َ ْ ُ َ ْ َ ْ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ال ُمنكر
و المؤ ِمنون و المؤ ِمن
ِ
ض يأم ُرون ِبالمع ُر ِ
ٍ
(توبه آيه  { ) ۷4مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان يكديگرند ،به نيكى فرمان
مى دهند و از ناشايست باز مى دارند }

حدیث

ُ َ
ََ َ
الص ُ
اإلمام ّ
َ
نك َر َفلم ُي ْ ُ ُ َ َ
ُ
يه فقد
ادق عليه السالم :إذا َرأی الم
قد ُر (يقوی) عل ِ
نكره و هو ي ِ
ِ
ّ َ ََ ّ
ّ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
أحب أن يعصى الله و من أحب أن يعصى الله ُفقد بارز الله َ ِبالعداو ِة .امام صادق عليه
السالم :هر گاه [کسى] منكر را ببيند و بتواند اعتراض کند و نكند ،در واقع دوست
داشته است که خدا نافرمانى شود ،و هر که دوست داشته باشد خدا نافرمانى شود،
به دشمنى با خدا برخاسته است .تفسير ّ
العياشي.۱۵/۱۳0/4 :
َ
َ
ا َ
ُ
ُ ُ ُ
َ
الص ُ
اإلمام ّ
ُ
ادق عليه السالم(ـ في قو ِل ِه تعالى« :قوا أنف َسكم و أهليكم نارا) ل ّما َسأل ُه
ّ
ّ
َ ُ َ ّ َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ا
أبو بصير عن ِوقاي ِة األهل ِ  :تأمرهم ِبما أمرهم الله ،و تنهاهم عما نهاهم الله عنه ،فإن
ُ َ ُ َ َ َ
َ َ
َ ُ َ َ َ َ َ
أطاعوك کنت قد َوق َيت ُهم ،و إن َع َصوك فكنت قد قضيت ما َعليك .امام صادق عليه
السالم ( ـ در پاسخ به ابو بصير از آيه «خود و خانواده خود را از آتشى ...نگه داريد )
که پرسيد چگونه خانواده را بايد از آتش نگه داشت  -فرمود :آنها را به انجام آنچه
خدا فرمان داده است فرمان مىدهى و از آنچه خدا منعشان فرموده است منع
مىکنى .اگر از تو اطاعت کردند آنان را از آتش حفظ کرده ای و اگر نا فرمانيت
کردند ،تو وظيفه ات را انجام داده ای .تفسير ّ
القمي.۱۷۷/۱ :
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احکام
مسأله  - 11اگر بداند که فالن شخص تصميم گرفته فالن گناه را مرتكب شود و
احتمال دهد که اگر او را نهى کند مؤ ثر واقع مى شود واجب است نهى کند.
س  :1575روش مناسبى که بهتر است فرزند در برابر پدر و مادری که بر اثر عدم
اعتقاد کامل به تكاليف دينى ،به آنها اهميت نمىدهند ،اتخاذ نمايد ،کدام است؟
ج :واجب است که با زبان نرم و مراعات احترام ايشان به عنوان پدر و مادر ،آنان را
امر به معروف و نهى از منكر کند.
س  :1571برادر من مسائل شرعى و اخالقى را رعايت نمىکند و تاکنون نصيحت
در او تأثيری نداشته است ،وظيفه من هنگام مشاهده رفتارهای او چيست؟
ج :واجب است از اعمال خالف شرع وی اظهار تنفر کنيد و او را به هر روش
برادرانهای که مفيد و مؤثر مىدانيد ،موعظه کنيد ،ولى قطع رحم ،جايز نيست.
مسأله  – 12اگر در امر به معروف و نهى از منكر الزم باشد که خود او عمل حرامى را
مرتكب شود ،نهى از منكر جائز نيست و وجوب آن ساقط مىشود مگر آنكه منكر
آنقدر مهم باشد که مولى تبارك و تعالى به هيچ وجه راضى به ارتكاب آن نيست مانند
کشتن فردی بى گناه و آن گناهى که ناگزير از ارتكاب آن است به اين اهميت نباشد.
مسأله  - 13اگر بداند که طرف مقابلش آدم لجبازی است که هرچه به او بگويد
خالف آن را مىکند ،واجب است او را امر به منكر و نهى از معروف کند به شرطى که
محذور ديگری در بين نباشد.
مسأله  - 14اگر بداند و يا احتمال دهد که امر به معروفش و نهى از منكرش در
کمتر شدن معصيت اثر مىگذارد ولى آن را ريشه کن نمى سازد ،واجب است امر به
معروف و نهى از منكر کند ،بلكه بعيد نيست در صورتى هم که در تبديل گناهى
بزرگتر به گناهى کوچكتر مؤ ثر باشد ،واجب باشد.
مسأله  - 17اگر در موردی هم احتمال تأثير را بدهد و هم احتمال خالف آن ،يعنى
ا
بدتر شدن را ،ظاهرا امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست.
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مسأله  - 18اگر احتمال دهد که نهى از منكرش اين اثر را دارد که انجام گناه را
تاءخير مىاندازد ،واجب است نهى از منكر بكند.
مسأله  - 19اگر دو نفر يقين داشته باشند که بطوراجمال نهى يكى از آن دو مؤ ثر
است و از ديگری مؤ ثر نيست بر هر دو واجب است نهى از منكر کنند ،حال اگر يكى
از آن دو نهى کرد و مؤ ثر هم واقع شد از ديگری ساقط مىشود وگرنه بر او نيز واجب
است.
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َ
ََ ْ َ َ
َّ َ ا
کا َن م َن ْال ُق ُرون من َق ْبل ُك ْم ُأ ْو ُل ْوا َبق َّية َي َ
نه ْو َن َعن ْال َف َس ِاد فى ْاأل ْ
ض ِإال ق ِليال
ر
فلو ال
ِ
ُِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َُ ْ
ِّ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ
ْ
يه و کانوا مج ِر ِمين ( هود آيه )44۳
ممن أنجينا ِمنهم و اتبع ال ِذين ظلموا ما أت ِرفوا ِف ِ
چرا در ميان مردمانى که پيش از شما بودند  -جز اندکى که از آن ميان نجاتشان
داديم  -خردمندانى نبودند تا مردمان را از تبهكاری در زمين باز دارند ؟ ستمگران
ّ
از پى آسودگى و لذات دنيوی رفتند و گنهكار بودند.
حديث
ُ َ ُ َِّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
 ُعلي عليه السالم :إن َ
َ
إلمام ٌّ
بان ِمن أج ٍل
األمر ِبالم ِ
عروف و النهي ع ِن المنك ِر ال يقر ِ
ُ
َّ َ ُ
ُ
َ
األجر.
مان
عظ
ضاع
صان ِمن ِر
و ال َينق
فان الثواب و ي ِ
زقِ ،لكن ي ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ ّ
يأمروا ب َمعروف و َلم َي َ
الله ِ صلى الله عليه و آله :إذا َلم ُ
نهوا َعن ُمنك ٍر و لم
 رسولٍ
ِ
َ
ّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
رارهمَ ،فيدعوا عند ذلك خ ُ
األخيار ِمن أهل بيتيَ ،سلط الله ُعليهم ش َ
َ
يارهم فال
َي َّت ِبعوا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ّ
ُ َ ُ َ
جاب ل ُهم .پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هرگاه [مردم] امر به معروف و نهى
يست
َ
از منكر نكنند ،و از نيكان خاندان من پيروی ننمايند ،خداوند بدان آنها را بر ايشان
ّ
مسلط گرداند ،و در اين هنگام نيكانشان دعا کنند و دعايشان مستجاب نشود.
األمالي للصدوق.1۱۱/۱۸۵ :
ُ
ُ ّ
َّ
َ َُ
ُ
ّ
الله ِ صلى الله عليه و آله :إذا َعظ َمت ا َّم َ
تي الدنيا ن ِز َعت ِمنها هيبة اإلسالم،
 رسولُ َ ُ َ ََ ََ
َّ
َ
َ
َ
و إذا َت َر َکت َ
عروف و الن َ
هي ع ِن المنك ِر ح ِرمت برکة الوحي .پيامبر خدا صلى
األمر ِبالم ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
الله عليه و آله :هرگاه دنيا در نظر امت من بزرگ آيد ،شكوه اسالم از آنان گرفته شود
و هر گاه امر به معروف و نهى از منكر را وا گذارند ،از برکت وحى محروم گردند.
کنز ّ
العمال.۳0۷0 :
ُ ّ
ُ َ
المعروف و َّ
األمر ب َ
تي َ
الن َ
الله ِ صلى الله عليه و آله :إذا َت َر َکت ُا َّم َ
المنك ِر
هي َع ِن
 رسولِ
ِ
ّ
َّ
َ ّ
ُ
ُ
َُْ َ ْ
قاع ِمن الله ِ جل اسمه .بحار األنوار .۱۱/۷۸/400 :پيامبر خدا صلى الله
فليؤذن ِب ِو ٍ
عليه و آله :هر گاه ّامت من امر به معروف و نهى از منكر را فرو گذارد ،بايد با خداوند
جليل اعالن جنگ کند [و خود را برای باليى سخت از جانب خداوند جليل آماده
گرداند] .بحار األنوار.۱۱/۷۸/400 :
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احکام
شرط سوم :اين است که گنهكار اصرار بر گناه داشته باشد و به طور استمرار آنرا
مرتكب شود ،پس اگر بداند که گنهكار ترك گناه کرده ديگر نهى او از منكر واجب
نيست.
مسأله  - 1اگر علم وی به اينكه او گناه را ترك کرده از راه حس نباشد بلكه نشانه
هائى از ترك گناه ديده و از همين نشانه ها علم پيدا کرده باشد اشكالى نيست در
اينكه وجوب نهى از منكر ساقط مىشود ،و اطمينان هم حكم علم را دارد و نيز
همچنين ساقط است در صورتى که خود گنهكار اظهار ندامت و توبه کند.
مسأله  - 3اگر نشانه معتبری داللت کرد بر اينكه او همچنان به ارتكاب گناه ادامه
مىدهد واجب است نهى از منكرش کند.
مسأله  - 4منظور از استمرار و ادامه دادن اين است که بار ديگر هر چند يك نوبت
آن گناه را مرتكب شود و منظور اين نيست که دائما آنرا بياورد پس اگر يكبار شراب
نوشيد وقصد دارد يكبارديگر بنوشد نهى او واجب است.
مسأله  - 5يكى از واجبات الهى (که بايد به آن امر نمود)توبه از گناه است ،پس اگر
فاعل مرتكب حرامى شد و يا واجبى را ترك کرد ،واجب است امر کنند که فورا توبه
کند ،و اين امر به معروف يعنى امر به توبه و نهى از منكر يعنى نهى از ترك توبه ،غير
از امر و نهى نسبت به ساير گناهان است.
ا
مسأله  - 7در واجب نبودن نهى از منكر شرط نيست که مرتكب صريحا اظهار
پشيمانى وتوبه کند بلكه اگر علم و يا اطمينان پيدا کنيم که ديگر به آن گناه ادامه
نمى دهد کافى است و نيز وظيفه نهى او از منكر از گردن ما ساقط مىشود ،هرچند
که علم داشته باشيم که او در درون دلش از ارتكاب آن گناه پشيمان نشده است.
مسأله  - 8اگر بدانيم و يا از طريقى معتبر برای ما ثابت شود که گنهكار ديگر قدرت
بر ارتكاب آن گناه را ندارد و بدانيم که او خودش از اين ناتوانيش بى خبر است و به
همين جهت بنا دارد آن گناه راتكرار کند نهى او نسبت به آن گناه واجب نيست.
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مسأله  - 11اگر کسى به طور اجمال علم پيدا کند به اينكه يكى از دو و يا چند نفر
ا
اصرار برگناه دارد ظاهرا نهى از منكر واجب مىشود ،اما بايد به عبارتى نهى کند که
شامل مرتكب بشود ،مثال بگويد هرکس که شراب مىنوشد بايد اين عمل را ترك کند
و اما اينكه به يك يك آن چند نفر بگويد شراب ننوش ،نه تنها واجب نيست که جائز
هم نيست و اگر نهى حتى به همين طريقى که گفتيم هم باعث هتك حرمت آن
ا
شخص باشد ظاهرا واجب نيست بلكه جائز هم نيست.
مسأله  - 12اگر بداند که شخصى عمل حرامى مرتكب شده ويا واجبى را ترك کرده
و به طور مشخص نمى داند کداميك از اين دو را مرتكب مىشود واجب است به طور
ا
سربسته وظيفه اش را انجام دهد( ،مثال بگويد خالف دستور خدا نكن)
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قرآن

َُ ْ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َّ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ
الس ْحت ل ِب ْئ َس َما کانوا
لو ال ينهائهم الرب ِانيون و األحبار عن قو ِلهم االثم و أ کل ِهم
َي ْص َن ُعون ( مائده آيه  )۳۱از چه روی خدا پرستان و دانشمندان ،آنان را از گفتار بد و
حرامخوارگى باز نمى دارند .چه بد مى کردند.

حدیث

َ
ُ ّ
ُ
ُ َ
المعروف و َل َت ُ
الله ِ صلى الله عليه و آلهَ :ل َت ُأم ُر َّن ب َ
المنك ِر ،أو ل َي ُع َّم َّنكم
نه َّن َع ِن
 رسولِ
ِ
َ ُ ّ
عذاب الله ِ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :يا امر به معروف و نهى از منكر مىکنيد،
يا عذاب خدا همه شما را فرا مىگيرد .وسائل الشيعة.4۱/10۷/44 :
َّ
ُ ّ
هبان م َن ّ
الر َ
األحبار م َن َ
الن َ
هود و ُّ
صاری لما
 رسول الله ِصلى الله عليه و آلهَّ :إنالي ِ
ِ
َ ِ
ُ َ َََ ُ ُ ّ
ُ
المعروف و َّ
الله َ
األمر ب َ
َت َرکوا َ
الن َ
يائهم ،ث َّم ُع ُّموا
أنب
سان
ل
لى
ع
هي َع ِن المنك ِر لعنهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َ
الء .پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :چون عالمان يهود و راهبان نصارا کار امر به
الب ِ
ِ
معروف و نهى از منكر را رها کردند ،خداوند به زبان پيامبرانشان آنها را لعنت کرد و
سپس بال همه آنها را فرا گرفت .الترغيب و الترهيب.۱۱/۱۱4/۱ :
َ ََ َ َ
َ َ َ َّ َ
ِّ ِّ ُ
ُ ّ ُ
ّ َ
عطفن ذوو السن ِمنكم
 اإلمام الصادق عليه السالم( ـ و قد کتب إلى الشيع ِة ـ ) :لي َِ َ
ُ ّ
صيب َّن ُكم َل َ
ُ
َ
عنتي َ
أجم َ
الب ِّ َ
ئاسة ،أو َل ُت َ
عين .امام صادق
الر ِ
هل و ط ِ
و النهى على ذوي الج ِ
عليه السالم ( ـ در نامه ای به شيعيان ـ ) نوشت :بايد افراد پخته و خردمند شما برای
نادانان و رياست طلبان دل بسوزانند [و نصيحت و ارشادشان کنند] و گر نه لعن و
نفرين من به همه شما مىرسد .الكافي.4۵۱/4۵۸/۸ :

21

مسابقه امر به معروف و نهی از منکر

احکام
شرط چهارم :اينكه در نهى از منكر کردن مفسده ای نباشد
مسأله  - 1اگر بداند و يا مظنه داشته باشد به اينكه انكارش باعث مىشود ضرر
مهمى به جان و يا به عرض و يا به مال يكى از متعلقين نظير خويشان و ياران و
مالزمان او برسد ،ديگر امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست و وجوبش از او
ساقط است بلكه همچنين است اگر علم به اين معنا نداشته باشد و تنها احتمال
ا
عقالئى او را دچار ترس از آن لوازم کرده باشد ،وظاهرا ساير مؤمنين نيز مثل
خويشاوندان اويند و ملحق به ايشانند.
مسأله  - 2در توجه ضرر فرقى نيست بين ضرر فوری و يا ضرری که بعدها متوجه او
شود بنابراين اگر بترسد که بخاطر نهى از منكر ضرری بالمال متوجه او و يا غير او
مىشود وجوب انكار منكر ساقط مىگردد.
مسأله  - 3اگر بداند و يا مظنه پيدا کند و يا احتمال موجب ترس بدهد که اگر طرف
را از منكر نهى کند خودش و يا متعلقين او درحرج و مشقت واقع مىشوند وجوب
آن ساقط مىشود و بعيد نيست که مؤ منين هم ملحق به متعلقين او باشد
س  :1559آيا ترک امر به معروف و نهى از منكر بر اثر ترس از اخراج از کار ،جايز
ا
است؟ مثال با اينكه مىبيند مسئول يكى از مراکز آموزشى که با طبقه جوان در
دانشگاه ارتباط دارد ،مرتكب اعمال خالف شرع مىشود و يا زمينه ارتكاب گناه در
آن مكان را فراهم مىآورد .اگر او را نهى از منكر نمايد ترس آن دارد که از طرف
مسئول مقدمات اخراج او از کار فراهم شود.
ج :به طور کلى اگر خوف دارد که در صورت اقدام به امر به معروف و نهى از منكر
ضرر قابل توجهى متوجه خود او شود ،انجام آن واجب نيست.
س  :1563اگر مأمورانى که از طرف دولت وظيفه جلوگيری از فساد را بر عهده
دارند ،در انجام وظيفه خود کوتاهى کنند ،آيا خود مردم مىتوانند اقدام به اين کار
کنند؟
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ج :دخالت اشخاص ديگر در اموری که از وظائف نيروهای امنيتى و قضايى محسوب
مىشود ،جايز نيست ،ولى مبادرت مردم به امر به معروف و نهى از منكر با رعايت
حدود و شرايط آن ،اشكال ندارد.
س  :1582اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود ارتكاب تخلفات اداری
و شرعى را توسط مسئولين مافوق مشاهده کنند ،چه وظيفهای دارند؟ اگر کارمندی
خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهى از منكر ضرری از طرف مسئولين
باالتر متوجه او شود ،آيا تكليف از او ساقط مىشود؟
اگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر وجود داشته باشد ،بايد امر به معروف و نهى
از منكر کنند ،در غير اين صورت تكليفى در آن مورد ندارند .همچنين با وجود خوف
از ضرر قابل توجه هم تكليف از آنان ساقط مىشود ،اين حكم در مواردی است که
حكومت اسالمى حاکم نباشد .ولى با وجود حكومت اسالمى که اهتمام به اجرای
اين فريضه الهى دارد ،بر کسى که قادر بر امر به معروف و نهى از منكر نيست ،واجب
است که نهادهای مربوطه را که از طرف حكومت برای اين کار اختصاص يافتهاند،
مطلع نمايد و تا کندهشدن ريشههای فاسد که فسادآور هم هستند ،موضوع را
پيگيری کند.
مسأله  - 4اگر بر جان يا عرض خودش و يا نفوس مؤ منين و عرض آنان بترسد انكار
منكر حرام مىشود ،و همچنين است اگر بر مال قابل توجهى از مؤ منين بترسد ،و
اما اگر بر مال خودش بترسد بلكه حتى يقين به ضرر پيداکند در صورتى که آن ضرر
برايش حرجى نباشد ظاهرا نهى از منكر حرام نخواهد بود و اما اگر بحد مشقت و
حرج برسد بعيد نيست حرام باشد.
مسأله  - 5اگر اقامه واجبى و يا ريشه کن ساختن منكری موقوف باشد به اينكه مال
قابل توجهى را خرج کند ،خرج کردن آن واجب نيست لكن کار خوبى است به
شرطى که خودش در حرج و سختى نيفتد و اگر در حرج مىافتد بعيد نيست که
جائز نباشد ،بله اگر موضوعى که مىخواهد بپا بدارد ويا ريشه کن کند چيزی باشد
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که شارع به آن اهتمام داردو خالف آن را به هيچ وجه راضى نيست واجب است آن
مال را بذل کند.
س  :1565بعضى از رانندگان از نوارهای موسيقى غنا و حرام استفاده مىکنند و
علىرغم نصيحتها و راهنمايىها آن را خاموش نمىکنند ،خواهشمنديم نحوه
برخورد مناسب با اين موارد و اين افراد را بيان فرماييد ،آيا برخورد شديد با آنان جايز
است يا خير؟
ج :با تحقق شرايط نهى از منكر ،بر شما بيشتر از نهى زبانى از منكر واجب نيست،
و در صورتى که مؤثر واقع نشود ،واجب است که از گوشدادن به غنا و موسيقى حرام
اجتناب کنيد ،و اگر بهطور غير ارادی صدای موسيقى حرام و غنا به گوش شما
برسد ،چيزی بر شما نيست.
مسأله  - 6اگر معروف و منكر از اموری باشد که شارع اقدس به آن اهتمام دارد
نظير حفظ نفوس يك قبيله از مسلمين و هتك نواميس آنان و يا محو آثار اسالم و از
بين رفتن حجت آن به طوری که باعث گمراه شدن مسلمانان باشد و يا محو شدن
بعضى از شعائر اسالم نظير ويران شدن خانه کعبه بطوری که آثارش و محلش از بين
برود و امثال اينگونه فسادها ،بايد بين آن مفاسد و مفاسدی که از امر به معروف و
نهى از منكر برمى خيزد مقايسه شود و آنچه مهمتر است حفظ شود ،و صرف ضرر
هرچند ضرر جانى و يا حرج باشد باعث رفع تكليف نمى شود.
مسأله  - 7اگر بدعتى در اسالم پديد آيد وسكوت علماء دين و رؤسا مذهب باعث
هتك اسالم و ضعف عقايد مسلمين گردد واجب است به هر وسيله ای که برايشان
ممكن است از آن بدعت نهى کنند ،چه اينكه نهى آنان و انكارشان مؤ ثر در ريشه
کن شدن فساد باشد و چه نباشد ،و همچنين اگر سكوت آنان از انكار منكرات باعث
اين هتك حرمت شود.
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قرآن

ا ُ
ّ
ِّ
َ ْ َ ْ ُ َّ ٌ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ
ُ
َ
ا
ون ق ْوما الله ُم ْه ِلك ُه ْم ْأو ُم َعذ ُب ُه ْم َعذابا ش ِديدا قالوا َم ْع ِذ َرة
و إذ قالت امة ِمنهم ِلم ت ِعظ
ون * َف َل َّما َن ُسوا ما ُذ ِّک ُروا به ْأن َج ْينا َّالذ َ
َإلى َر ِّب ُك ْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ين َي ْن َه ْو َن َعن ُّ
السوء وَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
کانوا َي ْف ُس ُق َ
َ ْ َّ َ َ َ ُ َ
ون»( .األعراف آيات )4۳۵ ،4۳1
يس ِبما
أخذنا ال ِذين ظلموا ِبع ٍ
ذاب ب ِئ ٍ
«و آن گاه که گروهى از ايشان گفتند :چرا قومى را پند مىدهيد که خدا هالکشان
خواهد کرد و به عذابى سخت مبتاليشان خواهد ساخت؟ گفتند :تا ما را نزد
پروردگارتان عذری باشد و شايد که پرهيزگار شوند .چون اندرزی را که به آنها داده
شده بود از ياد بردند ،آنان را که از بدی نهى مىکردند نجات داديم و ستمگران را به
کيفر گناهى که مىکردند به عذابى سخت فرو گرفتيم».

حدیث

َّ
َّ َ َ
ُ َ ِّ ُ
ُّ
َّ ّ َ َّ
ُ
ّ ُ
ٌّ
نب
 اإلمام علي َعليه السالم :أيها الناس ،إن الله عز َ و جل ال يعذب َالعامة ِبذ َِ
َ
َّ ُ
َّ ُ
َ
لخاص ُة ب ُ
الخاصة إذا َعملت ا َّ
َّ
الخاصة
العامة ،فإذا َع ِمل ِت
المنك ِر ِس ّرا ِمن غ ِير أن تعل َم
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ّ
ُ َ
ُ ََ
َّ ُ
َ ُ َ ِّ ْ َ
َ َ َ َ
قوبة ِم َن الله ِ َع َّز و جل.
ريقان الع
ِبالمنك ِر ِجهارا فلم يغير ذلك العامة ،استوجب الف ِ
امام على عليه السالم :ای مردم! همانا خداوند متعال عموم مردم را به گناه ّ
عده ای
خاص عذاب نمى کند ،اگر آن ّ
عده در نهان زشت کاری کنند و عموم از آن آگاه
نباشند .اما اگر ّ
عده ای خاص آشكارا گناه کنند و عموم مردم اعتراض ننمايند ،در
اين صورت هر دو دسته سزاوار کيفر خداوند متعال هستند.بحار األنوار۱1/۷۸/400 :
َ َّ َ ٌ ُ َ
ُ ِّ َ ّ َ َ
اإلمام ّ ُ
ين ُ
نكر َب َ
ُ
غيرون ُه إال أوشك
أظه ِر ِهم ال ي
الصادق عليه َّالسالم :ما أقر قوم ِبالم ِ
ّ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
ُ
ُ
ند ِه .امام صادق عليه السالم :هر گاه مردمى
قاب ِمن ِع ِ
أن يعمهم الله ُ عز و جل ِب ِع ٍ
در برابر زشت کاريهايى که در ميانشان صورت مىگيرد دم فرو بندند و آن را تغيير
ّ
ندهند ،زود باشد که خداوند ّ
عز و جل کيفر خود را شامل همه آنان سازد.
بحار األنوار.۱۳/۷۸/400 :
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ّ
مسأله  - 8اگر در سكوت علماء دين و رؤسا مذهب (اعلى الله کلمتهم ) خوف آن
باشد که منكر معروف و يا معروف منكر شود واجب است بر آنان علم خود را اظهار
کنند و سكوت برای آنان جائز نيست هرچند که يقين داشته باشند که انكارشان
هيچ تأثيری در فاعل آن ندارد.
ّ
مسأله  - 15اگر سكوت علماء دين و روسای مذهب (اعلى الله کلمتهم )باعث آن
شود که ستمكاران در ارتكاب ساير محرمات و پديد آوردن بدعتها جری شوند سكوت
آنان حرام و انكارشان واجب است هرچند که در جلوگيری حرامى که ظلمه مرتكب
مىشوند اثر نداشته باشد.
مسأله  - 25در کسى که امر به معروف و نهى از منكر مىکند عدالت شرط نيست،
و نيز شرط نيست که خودش بدانچه امر مىکند نموده و آنچه را که نهى مىکند ترك
کند ،پس اگر خودش واجبى را ترك مىکند واجب است که در صورت وجود شرائط
ديگران را بدان امر کند همچنانكه واجب است خودش به آن عمل کند ،و همچنين
اگر خودش عمل حرامى را مرتكب مىشود واجب است که ديگران را از ارتكاب آن
نهى کند همچنانكه واجب است خودش آن را ترك نمايد.
مسأله  - 21امر به معروف ونهى از منكر بر کسى که به حد تكليف نرسيده واجب
نيست هرچند که نزديك به تكليف و مميز باشد ،و کسانى هم که به تكليف رسيده
اند واجب نيست غير مكلف يعنى صغير و ديوانه و امثال آنها را امر به معروف و نهى
از منكر کنند ،بله اگر منكر آن قدر زشت باشد که مولى تبارك و تعالى صدور آن را از
هيچكس نمى پسندد بر افراد مكلف واجب است که غير مكلف را از آن نهى کنند.
مسأله  - 22اگر کسى که حرامى را مرتكب مىشود و يا واجبى را ترك ميكند در
ارتكاب آن وترك اين عذری شرعى يا عقلى داشته باشد امر به معروف ونهى از
منكرش واجب نيست بلكه جائز هم نيست .
مسأله  - 23اگر داشتن عذر را درباره کسى احتمال دهد باز هم نهى او از منكر
واجب نيست ،بلكه جواز آن محل اشكال است بنابراين اگر احتمال دهد که اين
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فردی که در رمضان روزه مىخورد مثال مسافرباشد نهى او از منكر واجب نيست بلكه
جوازش مشكل است ،بله اگر روزه خوردنش علنى و باعث هتك احكام اسالم و
جرئت پيدا کردن مردم در ارتكاب حرام باشد واجب است او را از اين جهت نهى کند.
ا
س  :1584آيا منكرات امور نسبى هستند تا با مقايسه محيط دانشگاه مثال با
محيطهای بدتر از آن ،نهى از منكر نسبت به بعضى از منكرات ترک شود و جلوی آن
به دليل اينكه نسبت به ساير منكرات حرام و منكر محسوب نمىشود ،گرفته نشود؟
ج :منكرات از اين جهت که منكر هستند ،فرقى بين آنها نيست ،ولى در عين حال
ممكن است که بعضى از آنها در مقايسه با منكرات ديگر دارای حرمت شديدتری
باشد .به هرحال نهى از منكر برای کسى که شرايط آن را احراز کرده ،يک وظيفه
شرعى است و ترک آن جايز نيست ،و در اين حكم بين منكرات و محيطهای
دانشگاهى و غير دانشگاهى تفاوتى وجود ندارد.
س  :1587وظيفه جوانان مؤمن در دانشگاههای مختلط در برابر مفاسدی که در
بعضى از آن مكانها مشاهده مىکنند ،چيست؟
ج :بر آنان واجب است که ضمن دوری جستن از ابتال به مفاسد ،در صورت تمكن و
تحقق شرايط امر به معروف و نهى از منكر مبادرت به انجام اين فريضه کنند.
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ْ
َْ ُ ُ َ ْ ُ َ
نكر َو َي َ
ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ِّ َ ْ
نه ْو َن َع ِن ال َم ْع ُروف؛
ض يأمرون ِبالم ِ
المن ِافقون و المن ِافقات بعضهم من بع ٍ
(التوبة ( )۳۷ :مردان و زنان منافق همه همانند يكديگرند .به کارهای زشت فرمان
مىدهند و از کارهای نيك باز مىدارند)

حدیث

َ ََ ّ
َ
َُ ّ
الط َاعة و َلم َي َ
ُ
اإلمام ٌّ
عمل ِبها ،و نهى
اس ِنفاقا :من أمر ِب
علي
ِ
عليه السالم :أظهر الن ِ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
عصي ِة و لم ينت ِه عنها .امام على عليه السالم :آشكارترين منافق کسى است
ع ِن الم ِ
که به فرمانبری از خدا فرمان مىدهد و خود بدان عمل نمىکند و از گناه باز مىدارد
و خود از آن باز نمى ايستد.غرر الحكم.۱۱41 :
َ َ
ََ َ ّ
ّ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
اإلمام ٌّ
عروف الت ِارکين له ،و الناهين ع ِن
اآلمرين ِبالم ِ
علي عليه السالم:لعن الله ُ ِ
َ
ُ
المنكر العام َ
لين ِب ِه .امام على عليه السالم:نفرين خدا بر کسانى که به خوبى فرمان
ِ
ِ
مىدهند و خود آن را فرو مىگذارند و بر کسانى که از زشتى باز مىدارند و خود
مرتكب آن مىشوند .نهج البالغة :الخطبة .4۱۱
َ ُ َ
َ َ َ
نكر َبقلبه و َيده و لسانه ُ
فه َو َم ِّي ٌت َبينَ
ُ
اإلمام ٌّ
:من ت َرك
علي عليه السالم
إنكار الم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
األحياء.
ِ
امام على عليه السالم :کسى که در برابر منكر با دل و دست و زبان خويش اعتراض
نكند ،او مرده ای است در ميان زندگان.تهذيب األحكام.۱۷1/4۸4/۳ :
َ َ َ
ُ ّ
يه ـ ) :يا َع ِل ُّيُ ،م ْر
رسول الله ِ صلى الله عليه و آله( ـ ِل ِعل ٍّي عليه السالم فيما ع ِهد إل ِ
َ َ
ُ َ َ َ
ستط ْع فبلسان َك ،فإن َلم َت َ
َ َ َ
َْ َ
َ
ست ِط ْع ف ِبق ِلبك،
ِبالم ِ
عروف و انه ع ِن المنك ِر بي ِدك ،فإن لم ت ِ ِ ِ ِ
ّ
َ َ َّ ّ َ َ َ
فسك .پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ( ـ در سفارشى به على
و إال فال تلومن إال ن
عليه السالم ـ ) فرمود :ای على! با دست خود امر به معروف و نهى از منكر کن .اگر
نتوانستى پس با زبانت اين کار را بكن و باز اگر نتوانستى با قلبت چنين کن ،در غير
اين صورت ،نبايد کسى جز خودت را سرزنش کنى( .دعائم اإلسالم) ۱۵4/۱ :
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احکام
مراتب امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد که با حاصل شدن غرض از مرتبه پائين تر
جائز نيست از مرتبه باالتر آغاز شود بلكه اگر احتمال داده شودکه غرض با مرتبه
پائين تر حاصل مىشود نبايد مرتبه باالتر را بكار يست.
مرتبه اول :اينكه وقتى عمل منكری و يا ترك معروفى ببيند انزجار قلبى و ناراحتى
درونى خود را با قيافه خود اظهار بدارد و به او بفهماند که بايد آن منكر را ترك کند و
آن معروف را انجام دهد ،و همين قيافه گرفتن نيز درجاتى دارد.
اينكه چشم خود را ببندد4.
اينكه چهره خود را عبوس کرده خود را گرفته خاطر نشان دهد۱.
اينكه صورت و يا همه بدن خود را از او بگرداند۱.
اينكه اصال با او قهر کند وديگر با او مراوده و امثال آن نكند1.
مسأله  - 1اگر احتمال دهد که با نشان دادن مرتبه اول از عكس العمل طرف متنبه
شده از منكر دست برداشته و يا معروف را انجام مىدهد جائز نيست ،مرتبه دوم را
انجام دهد و در همان مرتبه نيز واجب است به درجه پائين تر آن اکتفاء کند وآسانتر
آنرا انجام دهد مخصوصا درجائى که تشخيص دهد اگر مرتبه شديدتر را انجام دهد
طرف مقابل پرده حيا را ميدرد و جری تر مىشود که در اين صورت تعدی از مقدار
ا
الزم جائز نيست مثال اگر احتمال دهد که تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل
مىشود و طرف مطلب را مىفهمد جائز نيست مرتبه باالتر را از خود نشان دهد.
مسأله  - 2اگر روی گرداندن و دوری کردن تنها در تخفيف منكر اثر داشته باشد نه
در ريشه کن شدن آن ،احتمال هم ندهد که امر و نهى زبانى در ريشه کن ساختن
آن دخالت داشته باشد و بيش از آن هم برايش ممكن نيست دوری کردن واجب
است.
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مسأله  - 7راضى بودن به فعل منكر و ترك معروف حرام است بلكه بعيد نيست که
کراهت قلبى از آن دو واجب باشد و اين رضا و کراهت قلبى غير از امر به معروف و
نهى از منكر است.
مسأله  - 8حرمت رضايت به منكر و وجوب کراهت از آن به هيچ شرطى مشروط
نيست ،بلكه حرمت آن و وجوب اين ،در همه احوال است.
س  :1575آيا جواب ندادن به سالم کسى که فعل حرام انجام مىدهد ،برای تنبيه
او جايز است؟
ا
سالم مسلمان شرعا واجب است ،ولى اگر بر خودداری از جواب سالم به
ج:
جواب ِ
ِ
ا
قصد نهى از منكر ،عرفا نهى و منع از منكر صدق کند ،جايز است.
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َْ َُ َ ََُ َ ْ ْ َ ّ
الله ِ ْأن َت ُق ُولوا ما ال َت ْف َع ُل َ
ين َآم ُنوا ل َم َت ُق ُول َ
يا ُّأيها َّالذ َ
ون؛
ون ما ال تفعلون * کبر مقتا ِعند
ِ
ِ
ّ
{سورهالصف آيات «} ۱ ،۱ای کسانى که ايمان آورده ايد! چرا مىگوييد آن چه را
که خود عمل نمى کنيد؟ خداوند سخت به خشم مىآيد از اين که چيزی بگوييد که
خود عمل نمى کنيد».

حدیث

ُ ّ
ُ َ
لوه ،و َ
:مروا ب َ
الله ِ صلى الله عليه و آله ُ
المعروف و إن َلم َت َ
فع ُ
المنك ِر
انهوا َع ِن
 رسولِ
ِ
ّ
َ َ َ ُ ُ َّ
ُ
و إن لم تجت ِنبوه کله .پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :امر به معروف کنيد ،گر چه
خود بدان عمل نكنيد و نهى از منكر کنيد ،هر چند خودتان از همه آنها اجتناب
نكنيد.کنز ّ
العمال۵۵۱۱ :
ُ ِّ
ّ
ُ ّ
المعروف و إن َلم َت َ
الله عليه و آله :الَ ،بل ُمروا ب َ
عملوا ِب ِه کل ِه ،و
 رسول الله ِ صلىِ
ِ
َ ُ ُ ِّ
ُ َ
َ َ
َ
نه کل ِه.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ( ـ وقتى به
المنك ِر و إن لم ت َنتهوا ع
انهوا َع ِن
ايشان عرض شد :ما تنها به چيزهايى امر ونهى مى کنيم که خودمان به طور کامل
آنها را رعايت کنيم ،فرمود :نه ،بلكه به خوبيها فرمان دهيد هر چند خودتان به همه
آنها عمل نكنيد و از زشتيها باز داريد ،گر چه خود از همه آنها خودداری
نورزيد .تنبيه الخواطر.۱4۱/۱ :
ّ
ُ ّ
ُ ُ َ
نكرا َف ْل ُي َغ ِّي ْر ُه ب َيده ،فإن َلم َي َ
ستطعْ
َ
 رسول الله ِ صلى الله عليه و آله :من َرأی ِمنكم مِ ِِ
ِ
ّ
َ
َ
َ ُ
فبلسانه ،فإن َلم َي َ
اإليمان .پيامبر خدا صلى الله عليه و
أضعف
ست ِط ْع ِفبق ِلب ِه و ذلك
ِِ ِِ
ِ
آله :هر يك از شما منكری را ديد بايد با دست خود آن را تغيير دهد .اگر نتوانست،
با زبانش تغيير دهد (اعتراض کند) و باز اگر نتوانست ،در قلبش آن را انكار کند و
اين ضعيف ترين مرحله ايمان است .الترغيب و الترهيب.4/۱۱۱/۱ :
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احکام
مرتبه دوم :امر به معروف و نهى از منكر زبانى است.
مسأله  - 1اگر بداند که جلوگيری از گناه و وادار سازی به انجام تكاليف با مرتبه اول
حاصل نمى شود واجب است در صورت احتمال تأثير پا به مرحله بعد بگذارد.
مسأله  - 2اگر احتمال دهد که با ارشاد و موعظه به نرمى غرض حاصل مىشود
واجب است چنين کند و جائز نيست ازآن تجاوز کند.
مسأله  - 3اگر بداند که غرض با آن حاصل نمى شود پا به مرحله بعدی مىگذارد
يعنى با تحكم او را امر به معروف و نهى از منكر مىکند ،و در اين مرحله اگر احتمال
تاثير مىدهد ،واجب است از آسانترين و نرم ترين کالم آغاز کند وجائز نيست از آن
ا
تجاوز نموده (با خشونت سخن بگويد) مخصوصا اگر مورد کسى است که خشونت
نسبت به او هتك او است .
مسأله  - 4اگر جلوگيری از منكر و اقامه واجب متوقف بر سخن درشت و تشديد در
امر و تهديد بر مخالفت باشد همه اينها جائز مىشود بلكه واجب است ولى احتزار از
دروغ رعايت شود.
مسأله  - 5جائز نيست برای نهى از منكر عملى حرام نظير ناسزا و دروغ و اهانت
مرتكب شود ،زيرا خود آنها منكرند ،بله اگر منكر عملى باشد که شارع به هيچ
شرائطى راضى به آن نيست نظير کشتن نفس محترمه وکارهای قبيح و کبائريكه
مايه هالکت است جائر است بلكه اگر منع از چنان منكری حاصل نمى شود مگر به
وسيله آنگونه محرمات ارتكاب آنها برای جلوگيری از بزرگتر از آنها واجب مىشود.
س  :1581آيا دختر مىتواند پسر جوانى را راهنمايى کرده و با رعايت موازين
اسالمى به او در درس و غير آن کمک کند؟
ا
ج :در فرض سؤال اشكال ندارد ،ولى بايد از فريب و وسوسههای شيطانى جدا پرهيز
شود ،و احكام شرع در اين رابطه مانند خلوت نكردن با اجنبى مراعات گردد.
مسأله  - ۷اگر فرض شود که بعضى از مراتب مرحله اول مساوی با بعضى از مراتب
مرحله دوم باشد ديگر ترتيبى بين دو مرحله نبوده و مكلف مخير است از هر يك از
دو راه که خواست امر به معروف و نهى از منكر کند و جائز نيست به مرتبه شديدتر
تجاوز کند.

مسابقه امر به معروف و نهی از منکر ............................................................................

92

قرآن

ون َّ
ون ْالك َ
تاب أ َفال َت ْعق ُل َ
اس ب ْالب ِّر َو َت ْن َس ْو َن ْأن ُف َس ُك ْم َو ْأن ُت ْم َت ْت ُل َ
َأت ْأ ُم ُر َ
الن َ
ون ؛ سوره البقرة
ِ
ِ
ِ ِ
آيه  .11آيا شما که کتاب را مىخوانيد ،مردم را به نيكى فرمان مىدهيد و خود را از
ياد مىبريد ؟ چرا انديشه نمى کنيد؟

حدیث

َ
ْ َ َََ ُ ُ َ
ُ ََ َ َ
ُ
اإلمام ٌّ
هدك .
باين من فعله ِبج ِ
علي عليه السالم ِ
:أنك ِر المنكر بي ِدك و ِل ِ
سانك ،و ِ
امام على عليهالسالم :با دست و زبان خود بر زشت کاری اعتراض کن و تا
مى توانى از زشت کار دوری نما .نهج البالغة :الكتاب .۱4
ُ ّ
ُ
َ َ ُ ِّ َ
َ َ ُ ُ َّ َ
يش ،و ُح ِّب
 رسول الله ِتان :س َكرة حب الع ِ
صلى َالله عليه و آله :غ ِشيتك َم السكر ِ
َ َ
المعروف و ال ت َ
َ
ون َعن ُ
رون ب َ
نه َ
ُ َ
المنك ِر .پيامبر خدا صلى الله
ِ
هلِ ،فعند ذلك ال تأم ِ
ِ
الج ِ
عليه و آله :دو مستى شما را فرا گرفته است :مستى عشق به زندگى و مستى نادانى.
در چنين وضعى امر به معروف و نهى از منكر نمى کنيد .کنز ّ
العمال.۵۵4۱ :
َ َ
ُ ّ
أح َد ُکم َه َيب ُة ّ
الله ِ صلى الله عليه و آله :أال ال َي َ
قول َ
من َع َّن َ
الح َّق إذا
اس أن ي
الن
رسول
ِ
ّ
ّ
َ َّ َّ َ َ
َُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ ُ
ِّ
زق .پيامبر خدا صلى الله
رآه أن يذکر ِب ِعظ ِم الله ِ ،ال يقرب ِمن أج ٍل و ال ي ِبعد ِمن ِر ٍ
عليه و آله :هان! مبادا ترس از مردم مانع از آن شود که فردی از شما حق را ببيند و
نگويد[ .که حق گويى ]نه اجلى را نزديك مىکند و نه روزيى را دور مى گرداند .کنز
ّ
العمال.۵۵۷0 :
َ َّ ُ
َّ ُ َ ٌ َ َ َّ ُ َ ُ
ُ ّ ُ
ََ َ ُ َ
يه فق ُلتم:
 اإلمام الصادق عليه السالم :لو أنكم إذا بلغكم ع ِن الرج ِل شيء تمشيتم إل َََِ
َّ َ
َ ُ َّ َ
ّ
ّ
اجتن ُ
َ َ َ َ َ َ
بوه .امام
يا هذا ،إما أن تعت ِزلنا و تجت ِنبنا ،و إما أن تكف عن هذا ،فإن فعل و إال ف ِ
صادق عليه السالم :هر گاه خبردار شديد که مردی کار خالفى مىکند ،نزد او برويد
و بگوييد :فالنى! يا از ما کناره گيری و دوری کن ،يا از اين کار خالف دست بردار.
وسائل الشيعة.۵/14۵/44 :
اگر دست برنداشت از او دوری کنيد.
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احکام
مسأله  - 8اگر احتمال دهد که در صورتى امر به معروف او مؤ ثر مىشودکه چند
مرتبه از مرحله اول يا چند مرتبه از مرحله دوم را جمع کند ،ويا بين همه مراتب
مرحله اول و دوم جمع کند (و چنين جمعى ممكن هم باشد)ويا بين دو مرتبه جمع
کند ،بايد تا آنجا که ممكن است جمع کند ،بنابراين اگر بداند که اگر هم چهره خود
رادر هم بكشد و هم عبوس شود وهم از طرف قهر کند وهم زبانى او را نهى کند واين
نهى زبانى راهم با خشونت وتهديد همراه نموده و عالوه بر آن صدا راهم بلند نموده
و او را بترساند و امثال اينها ،واجب است جمع کند.
مسأله  - 15اگر مطلوب و مقصود از نهى از منكر با مرتبه پائين تر از شخصى حاصل
و از شخص ديگر با مرتبه باالتر حاصل مىشود ظاهرا هر يك تكليف خود را به طور
کفائى دارند و بر دومى واجب نيست امر به معروف ونهى از منكر را به شخص اول
محول کند که از وی به مرتبه اول حاصل شود.
مسأله  - 11اگر نهى از منكر به وسيله شخصى باعث کم شدن منكر و از ديگری
باعث از بين رفتن منكر مىشود بر هر دوی آنان واجب است به وظيفه خود قيام
کنند ،لكن اگر دومى قيام کرد و منكر را ريشه کن ساخت تكليف از اولى ساقط
مىشود بخالف اينكه اگر اولى وظيفه اش راانجام دهد و گناه را کمتر سازد ،وظيفه
دومى ساقط نمى شود.
ا
مسأله  - 12اگر اجماال بداند که انكار او به هر مرتبه ای که باشد موثر مىافتد واجب
است اول با مرتبه پائين تر نهى از منكر کند ،اگر ديد غرض حاصل نشد آنگاه به
مرتبه باالتر منتقل شود.
مرتبه سوم :انكار عملى و به کارگيری دست است.
س  :1554بنا بر اينكه وظيفه مردم در امر به معروف و نهى از منكر در نظام
جمهوری اسالمى ،اکتفا به امر به معروف و نهى از منكر زبانى است و مراتب ديگر
آن بر عهده مسئولين است ،آيا اين نظريه ،حكم از طرف دولت است يا فتوا؟
ج :فتوای فقهى است.
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مسأله  - 14سزاوار آنست که آمر به معروف و ناهى از منكر در امر و نهيش و مراتب
انكارش چون طبيبى باشد که با مهربانى بيمار خود را معالجه مىکند و چون پدری
مشفق باشد که همواره مصلحت فرزند را رعايت مىکند و اينكه انكارش لطف و
رحمتى خاص برای فاعل و لطف و رحمتى عام برای امت باشد ،و اينكه نيت خود را
برای رضای خدای عزوجل خالص کند و اين عمل خود را از شوائب هواها و از اظهار
علو پاك بدارد و درحال نهى از منكر خود را شخصى منزه و مافوق فاعل نبيند ،چون
بسيار مىشود که مرتكب يك گناه و ياچند گناه فضائلى در نفس دارد که خداي
تعالى آنرا دوست مىدارد هرچند که از عمل او خشمگين است و چه بسيار مىشود
که خود آمر به معروف و ناهى از منكر برعكس اين فرض است (يعنى در باطن دلش
صفات بسيار نكوهيده ای دارد که مورد خشم خدا است و از خودش خبر ندارد).
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قانون حمايت از آمران به
معروف و ناهيان از منكر
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ماده 1ـ در این قانون ،معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل ،قول و یا
ترك فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا
قوانین ،مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره ـ در احکام حکومتی ،نظر مقام ولی فقیه مالك عمل خواهد بود.
ماده 2ـ امر به معروف و نهی از منکر ،دعوت و واداشتن دیگران به معروف
و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده 9ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است
که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده 4ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر ،قلبی ،زبانی ،نوشتاری و
عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت
است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها
وظیفه دولت است.
ماده  1ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت،
جان ،مال ،مسکن ،شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید ،مگر
در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره  -اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند،
مانند قسمتهای مشترك آپارتمانها ،هتلها ،بیمارستانها و نیز وسایل
نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده  6ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی
از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین ،افتراء ،ضرب ،جرح و قتل
مبادرت نماید .مرتکب طبق قانون مجازات اسالمی ،مجازات میشود.
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ماده 7ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به
معروف و ناهی از منکر نمایند ،قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور
حکم مجازات قابل تعویق نمیباشد.
تبصره ـ چنانچه مجنیعلیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند ،جنبه
عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده ( )614قانون مجازات اسالمی (کتاب
پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب  )1971/ 9/ 2و تبصره
ماده ( )216از کتاب دوم قانون مجازات اسالمی مصوب 1932/ 2/ 1
رسیدگی میشود.
ماده  1ـ مردم از حق دعوت به خیر ،نصیحت ،ارشاد در مورد عملکرد
دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به
مقامات ،مسؤوالن ،مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای
سهگانه اعم از وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی،
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،نهادهای انقالب اسالمی ،نیروهای
مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به
آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ،امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ماده 3ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به
معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند .ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که
به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ عالوه بر مجازات مقرر ،موجب
محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت میگردد .در مورد
اشخاص حقوقی ،افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و
اداری از طریق تهدید ،اخطار ،توبیخ ،کسر حقوق یا مزایا ،انفصال موقت
یا دائم ،تغییرمحل خدمت ،تنزل مقام ،لغو مجوز فعالیت ،محرومیت از
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سایر حقوق و امتیازات ،مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛
عالوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری،
حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده ( )21قانون مجازات اسالمی محکوم
میشوند.
تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور
با پیشبینی در بودجه ساالنه صددرصد ( )111۱در اختیار ستاد قرار
میگیرد.
ماده 11ـ وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان بسیج مستضعفین ،شهرداریها و سایر
نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی
از منکر و باالبردن سطح آگاهیهای عمومی در این خصوص را از طریق
آموزش و اطالعرسانی فراهم کنند.
ماده 11ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم
موضوع این قانون شعب ویژهای را اختصاص دهد.
تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایتهای قضائی
موضوع ماده ( )4قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1971/ 11/ 1
مجلس شورای اسالمی میگردند.
ماده 12ـ وزارت امور خارجه ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسالمی و سایر دستـگاههای
ذیربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به
قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسالمی آگاه کنند.
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ماده 19ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی
واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم
تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد ،در صورت تقاضای
دیه از سوی مجنیعلیه یا اولیای دم حسب مورد ،پس از صدور حکم
قطعی از سوی مرجع صالح قضائی ،دیه از محل تبصره ماده ( )3این قانون
پرداخت میشود.
تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند ،ستاد میتواند
در صورت اذن مجنیعلیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و
خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده 14ـ سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به
معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده میتوانند مطابق ماده ( )66قانون
آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن اقدام کنند.
ماده 11ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر
موضوع این قانون اقدام میکند ،آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب
مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی
به ایثارگران مصوب  1931/ 11/ 2مجمع تشخیص مصلحت نظام و
آییننامه اجرائی آن احراز و تعیین میشود.
تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از
نمایندگان :قوه قضائیه ،نیروی انتظامی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صالحیتدار صورت
میگیرد .
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ماده 16ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده
میشود؛ عهدهدار وظایف زیر است:
1ـ تعیین سیاستها و خط مشیهای اساسی در زمینه ترویج و اجرای
امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط.
2ـ تبادل اطالعات و نظرات برای شکلگیری سیاستهای مربوط به امر
به معروف و نهی از منکر
9ـ آسیبشناسی و ریشهیابی علل ترك معروف و ارتکاب منکر
4ـ تعیین الگوهای رفتاری
 1ـ زمینهسازی جهت مشارکت همهجانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری
و رسانههای عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
 6ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع
ذیربط
 7ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
 1ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و
ترویج گسترش فرهنگ آن
3ـ شناسایی ظرفیتها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی
فعال
11ـ حمایت همهجانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از
منکر
11ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با تکالیف
ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
12ـ ارائه گزارش ساالنه به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه و مردم
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تبصره 1ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد ،نسبت به صدور
مجوز برای سازمانهای مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از
منکر قصد فعالیت دارند ،اقدام مینماید.
تبصره 2ـ ستادهای استانی و شهرستانی میتوانند درخواست اشخاص
حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به
معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید ،نظر مشورتی خود را
جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی  ،فرمانداری یا بخشداری
ارسال کنند.
تبصره 9ـ هرگاه مسؤوالن ذیربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر
موجه از صدور مجوز موضوع تبصرههای ( )1و ( )2استنکاف نمایند؛
مستوجب مجازات موضوع ماده ( )171قانون مجازات اسالمی (کتاب
پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب  )1971/ 9/ 2میباشند.
تبصره 4ـ وظایف ستاد ،نافی مسؤولیتهای وزرا ،مسؤوالن دستگاههای
اجرائی موضوع ماده ( )1قانون مدیریت خدمات کشوری ،رؤسای قوای
سهگانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این
قانون مقرر شده ،نمیباشد.
ماده 17ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد
بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگسازی و اجرای امر به
معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره 1ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی
که در قانون پیشبینی شده است ،نمیباشد.
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تبصره 2ـ تبصره ( )9ماده ( )1قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1
 1971/ 11/بهشرح زیر اصالح میشود:
تبصره9ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج
مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده
( )4قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد
نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی
از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده 11ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )1قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب  1916/ 7/ 1و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز
خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این
قانون میباشند.
ماده 13ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
1ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
2ـ وزیر کشور
9ـ وزیر اطالعات
4ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 1ـ وزیر آموزش و پرورش
 6ـ وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
7ـ وزیر صنعت ،معدن و تجارت
 1ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به پیشنهاد کمیسیون
فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
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3ـ نماینده تاماالختیار رئیس قوه قضائیه
11ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
11ـ رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
12ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
19ـ رئیس سازمان بسیج
14ـ دبیر ستاد ائمه جمعه
11ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزههای علمیه
16ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزههای علمیه خواهران
17ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره 1ـ اشخاص دیگر نمیتوانند به جای اعضای ستاد در جلسات
شرکت کنند.
تبصره 2ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذیربط ابالغ
و در چهارچوب این قانون الزماالجراء است.
ماده 21ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این
قانون را زیرنظر ستاد انجام میدهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
1ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد
2ـ استاندار
9ـ مدیرکل اطالعات استان
4ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 1ـ مدیرکل آموزش و پرورش
 6ـ رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد
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 7ـ رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
 1ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب
مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر
3ـ دادستان مرکز استان
11ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان
11ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان
12ـ مدیرکل صدا و سیمای استان
19ـ فرمانده ناجا در استان
14ـ فرمانده ارشد سپاه در استان
11ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان
16ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزههای
علمیه استان
17ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
11ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهدهدار
است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
1ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان
2ـ فرماندار
9ـ رئیس اداره اطالعات شهرستان
4ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان
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 1ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان
در صورت وجود
 6ـ مدیر اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان
7ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
 1ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسالمی به عنوان
ناظر
3ـ دادستان شهرستان
11ـ رئیس واحد خبر در شهرستان
11ـ رئیس اداره تبلیغات اسالمی
12ـ فرمانده انتظامی شهرستان
19ـ فرمانده سپاه
14ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد
شهرستان در صورت وجود
11ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس
ستاد شهرستان در صورت وجود
16ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره 1ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور
پیدا کنند.
تبصره 2ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط
رئیس جهت اجراء به مبادی ذیربط ابالغ میشود که برای آنها الزماالجراء
است.
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تبصره 9ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده ( )21این قانون با
حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن منوط به رأی
اکثریت مطلق حاضران است.
ماده 21ـ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد
خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به
ستاد ارائه دهند.
ماده 22ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد ساالنه خود را در هفته احیای
امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
ارائه نماید.
ماده 29ـ عالوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و
نهی از منکر جدول شماره ( )17ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی
موضوع جزء ( )9ردیف  141111جدول شماره ( »)3به دولت اجازه داده
میشود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط موضوع این قانون
به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
ماده 24ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت
سه ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون تصویب و ابالغ میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی
روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  1934/ 2/ 2به تأیید
شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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 – 4اقسام امر به معروف و نهى از منكر کدامند؟
ب – واجب و مستحب
الف – واجب و حرام
د – حرام و مكروه
ج – مستحب و مكروه
 – ۱معنى وجوب امر به معروف و نهى از منكر کفايى است چيست؟
الف – اگر هيچكس انجام نداد مانعى ندارد.
ب – يعنى بايد همه با هم انجام دهند.
ج – اگر کسى آن را انجام داد از ديگران ساقط مى شود.
د – اگر نيت انجام دادن را کند کافى است.
 – ۱احتمال و گمان به اينكه ديگری به امر بمعروف و نهى از منكر قيام مى کند
..........
الف – کافى نيست و بر خود او واجب است قيام کند.
ب – کافى است و بر خود او واجب نمى شود.
ج – در امر به معروف کافى و در نهى از منكر کافى نيست.
د – در نهى از منكر کافى و در امر به معروف کافى نيست.
 – 1اگر امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر ارتكاب حرام يا ترک واجب باشد ......
الف – بايد حرام را مرتكب شود ولى واجب را ترک نكند.
ب – بايد حرام را مرتكب شود ولى واجب را ترک کند.
ج – نه حرام را مرتكب و نه واجب را ترک کند.
د – بايد مالحظه کند کدام يک مهمتر است همان را انجام دهد.
 –۵در چه صورت تكليف امر به معروف و نهى از منكر با گوشزد کردن حكم شرعى و
يا بيان حكم خدا ساقط مى شود؟
الف – در صورتى که عرفا همان کافى باشد.
ب – در صورتى که با آن مقصود و غرض حاصل شود.
ج – در هيچ صورت ساقط نمى شود.
د – الف و ب
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 – 6نهى از منكر در مورد کسى که از روی جهل و يا غفلت منكری را انجام دهد ......
ب – واجب نيست.
الف – واجب است.
د – احتياطا واجب است.
ج – مستحب است.
 – 7آموختن و يادگيری شرايط و موارد وجوب و عدم وجوب امر به معروف و نهى از
منكر .......
ب – احتياطا واجب است.
الف – واجب است.
د – مباح است.
ج – مستحب است.
 – 8شرط دوم امر به معروف و نهى از منكر آن است که.......
ب – اطمينان به عدم تأثير داشته باشد.
الف – يقين به تأثير داشته باشد.
د – احتمال تأثير بدهد.
ج – احتمال تأثير هم ندهد.
 – 9اگر بداند که نهى از منكر اثر نمى کند مگر در صورت خواهش و موعظه ......
الف – واجب است با خواهش و موعظه انجام دهد.
ب – مستحب است با خواهش و موعظه انجام دهد.
ج – جايز است با خواهش و موعظه انجام دهد.
د – نهى از منكر از او ساقط مى شود.
 – 10در چه صورت نهى از منكر در حضور جمع واجب مى شود؟
الف – در هيچ صورت در حضور جمع واجب نيست.
ب – در صورتى که بداند يا احتمال دهد فقط در حضور جمع اثر مى کند.
ا
ج – در صورتى که آن شخص علنا گناه مى کند.
د–بوج
 – 11در چه صورت واجب است که امر به منكر و نهى از معروف کنيم؟
الف – در هر جا که احتمال اثر بدهيم.
ب – در صورتى که در مقابل لجباز است و هر چه بگوييم خالف آن را مى کند.
ج – در هيچ صورتى جايز نيست.
د – در هر جايى که ضرری نداشته باشد.
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 – 12روش برخورد فرزند در برابر پدر و مادری که به تكاليف دينى اهميت نمى دهند
چيست؟
الف – با آنان نيز مثل ساير مردم برخورد کند.
ب – فقط در دل ناراحت شوند.
ج – امر به معروف و نهى از منكر ساقط مى شود.
د – با زبان نرم و مراعات احترام امر به معروف و نهى از منكر کند.
– 13روش برخورد انسان با برادرش که مسائل شرعى را رعايت نمى کند چيست؟
الف – از اعمال خالف فشرع وی اظهار تنفر کند.
ب – او را به روشهای مفيد و مؤثر امر و نهى کند.
د – با او قطع رابطه کند.
ج – الف و ب
 – 14شرط سوم امر به معروف و نهى از منكر کدام است؟
الف – گناهكار اصرار بر گناه داشته باشد.
ب –گنهكار به طور استمرار آن گناه را مرتكب شود.
ج – شخصى که مى خواهد نهى کند خودش گناه نكند.
د – الف و ب
 – 15اگر گناهكار توبه و اظهار ندامت کرده ......
الف – امر به معروف و نهى از منكر ساقط مى شود.
ب – باز هم امر و نهى واجب است.
ج – امر و نهى در اين صورت مستحب است.
د – امر و نهى در اين صورت مكروه است.
 – 16منظور از استمرار و ادامه دادن گناه چيست؟
الف – اين است که روزی چند بار گناه را انجام دهد.
ب – اين است که يک بار ديگر آن گناه را انجام دهد.
ج – اين است که قصد انجام دادن را داشته باشد.
د – همه موارد
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 – 17بنا بر شرط چهارم امر به معروف و نهى از منكر در چه صورت واجب
نمى شود؟
الف – اگر ضرر مهمى به جان او و خويشانش برسد.
ب – اگر ضرر مهمى به آبروی او و خويشانش برسد.
ج – اگر ضرر مهمى به مال او و خويشانش برسد.
د – هر سه مورد
 – 18اگر بر جان يا آبروی خودش و يا نفوس مؤمنين و آبروی آنان بترسد ...
ب – نهى از منكر حرام مى شود.
الف – نهى از منكر واجب است.
د – نهى از منكر مستحب است.
ج – نهى از منكر مكروه است.
 – 19نحوه برخورد با رانندگانى که نوارهای موسيقى حرام استفاده مىکنند چيست؟
الف – نهى زبانى کنيد.
ب – از گوش کردن به موسيقى حرام اجتناب کنيد.
ج – با او برخورد کنيد و جلوی آن کار را بگيريد.
د – الف و ب
 – 20عدالت و عمل به آنچه امر مى کند در امر به معروف  ...است
الف – اولى شرط است و دومى شرط نيست.
ب – هيچكدام شرط نيست.
ج – اولى شرط نيست و دومى شرط است.
د – هر دو شرط است.
 – 21امر به معروف و نهى از منكر نسبت به کسى که در ارتكاب عمل و يا ترک عمل
عذر شرعى و يا عقلى دارد چه حكمى دارد؟
ب – واجب نيست.
الف – واجب است.
د–بوج
ج – جايز نيست.
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 – 22وظيفه جوانان مؤمن در دانشگاه های مختلط در برابر مفاسد چيست؟
الف – فقط از ارتكاب مفاسد دوری کنند.
ب – ضمن دوری جستن از ابتال به مفاسد در صورت تحقق شرايط امر و نهى کنند.
ج – به هر شكل ممكن جلوی آنها را بگيرند .
د – همه موارد
 – 23مرتبه اول امر به معروف و نهى از منكر چگونه است و چند درجه دارد؟
الف – قيافه ای است و چهار درجه دارد.
ب – زبانى است و چهار درجه دارد.
ج – قيافه ای است و سه درجه دارد.
د – قلبى است و چهار درجه دارد.
 – 24در مرتبه اول چه چيزی را به شكل قيافه ای بايد نشان داد؟
الف – انزجار قلبى و ناراحتى درونى.
ب – خشم و غضب ظاهری.
ج – الف و ب
د – هيچكدام
 – 25آيا جواب ندادن به سالم کسى که فعل حرام انجام مى دهد برای تنبيه او جايز
است؟
الف – بلى جايز است.
ب – خير جايز نيست.
ج – در صورتى که عرفا نهى از منكر صدق کند جايز است.
د – بنا بر ا حتياط واجب جواب ندهد.
 – 26مرتبه دوم امر به معروف و نهى از منكر .........است.
ب – حبس کردن
الف – توسل به زور
د – زبانى
ج – قيافه ای
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 – 27اگر در مرتبه دوم جلوگيری از منكر و اقامه واجب متوقف بر چه چيزی باشد
جايز مى شود؟
ب – تشديد در امر به معروف
الف – سخن درشت
د – همه موارد
ج – تهديد در نهى از منكر
 – 28اگر احتمال دهد که با ارشاد و موعظه و به نرمى غرض حاصل مى شود .....
است چنين کند و  .....از آن تجاوز کند.
الف – واجب _جايز نيست.
ب – واجب _مى تواند.
ج – مستحب _ مى تواند.
د – مكروه _ واجب است.
 – 29اگر احتمال تأثير امر به معروف به جمع کردن مراتب و مراحل مختلف باشد به
چه شكلى بايد بين آنها جمع کند؟
الف – فقط مراتب مرحله اول را با هم جمع کند.
ب – فقط مراتب مرحله دوم را با هم جمع کند.
ج -مراتب مرحله اول و مراتب مرحله دوم را با هم جمع کند.
د – همه موارد
 – 30اين که در جمهوری اسالمى وظيفه مردم در امر به معروف و نهى از منكر فقط
مرحله زبانى است آيا اين نظريه حكم حكومتى است و يا فتوی است؟
ب – حكم حكومتى است.
الف – فتوی فقهى است.
د – هيچكدام نيست.
ج – هر دو است.
 – 31سزاوار است که آمر به معروف و ناهى از منكر...
الف – چون طبيبى مهربان باشد برای معالجه بيماران
ب – چون پدری مشفق باشد برای فرزندان خود
ج – نيت خود را برای رضای خدا خالص کند
د – همه موارد

19
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 .32امر به معروف و نهى از منكر در قانون مصوب مجلس
الف) دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهى و باز داشتن از منكر است.
ب) ناظر به رفتاری است که علنى بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
د) الف و ب صحيح است.
ج) از احكام حكومتى است.
 .33مراتب امر به معروف و نهى از منكر در قانون مصوب :
الف) قلبى و زبانى است.
ب) قلبى و زبانى و نوشتاری و عملى است.
ج) عملى و نوشتاری است.
د) عملى است.
 .34مرتبه ی عملى امر به معروف و نهى از منكر.
الف) وظيفه آحاد مردم است.
ب) وظيفه ی آحاد مردم و دولت است.
ج) در موارد و حدودی که قوانين مقرر کرده تنها وظيفه ی دولت است.
د) در موارد و حدودی که قوانين مقرر کرده وظيفه آحاد مردم و دولت است.
 .35در ماده ی  ۱قانون آمده است  ،اشخاص حقيقى يا حقوقى ......در برابر اجرای
امر به معروف و نهى از منكر ......
ب) بايد بتوانند ـ جهادی عمل کنند.
الف) حق ندارند ـ مانع ايجاد کنند.
د) الف و ب صحيح است.
ج) هرگز نبايد ـ کوتاه بيايند.
 .36ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت در اجرای امر به معروف و نهى از منكر به موجب
قانون جرم شناخته شده و عالوه بر مجازات مقرر ،موجب .......
الف) توبيخ و جريمه مى باشد.
ب) محكوميت به حبس تعزيری و يا جزای نقدی مى گردد.
ج) حسب مورد به مجازات بند پ ماده  ۱0قانون مجازات اسالمى محكوم مى شود.
د) موارد ب و ج صحيح است.
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 .37سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمينه امر به معروف و نهى از منكر
به ثبت رسيده مى توانند ...........
الف) از طريق محاکم قضايى اقدام نمايد.
ب) مطابق ماده  ۳۳قانون آيين دادرسى اقدام نمايند.
ج) مطابق قوانين مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه اجرايى آن اقدام
نمايند.
د) هيچكدام
 .38ستاد امر به معروف و نهى از منكر با همكاری کدام سازمان موظف به برگزاری
دوره آموزشى برای ضابطان امر به معروف و نهى از منكر شده است.
ب) فرهنگ و ارشاد اسالمى
الف) آموزش و پرورش
د) سپاه پاسداران انقالب اسالمى
ج) بسيج مستضعفين
 .39کدام يک از موارد زير از وظائف ستاد امر به معروف و نهى از منكر نيست؟
الف) پيگيری مصوبات شورای عالى انقالب فرهنگى در خصوص راهكارهای اجرايى
فرهنگ عفاف و حجاب
ب) ارائه گزارش ساالنه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم
ج) تدوين راهبردهای آموزشى برای سطوح مختلف جامعه
د) ارائه گزارش عملكرد ساالنه به معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
 .40رياست ستادهای استانى امر به معروف و نهى از منكر براساس قانون با چه
کسى مى باشد؟
ب) امام جمعه
الف) استاندار
ج) دادستان مرکز استان
د) يک نفر از مديران مدارس علميه استان به انتخاب شورای حوزه های علميه
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