« مجموع سخنان مقام معظم رهبری پیرامون امر به معروف و نهی از منکر »
او [امام خمینی] آمر به معروف و ناهی از منکر و مجاهد فی سبیل اهلل بود]1[.
امر به معروف و نهی از منکر ،یادآوری یک واجب فراموش شده:
ما باید خود را به سرچشمهی اسالم برسانیم تا زندگی به تمامی ،شیرین شود؛ قرآن کریم میفرماید« :الّذین ان
مکّناهم فی االرض اقاموا الصّلوه و اتوا الزّکوه و امروا بالمعروف و نهوا عنالمنکر»[ .]2من میخواهم این واجب
فراموش شدهی اسالم را بهیاد شما و ملت ایران بیاورم :امربهمعروف و نهیازمنکر ،همهی آحاد مردم باید وظیفهی
امر کردن به کار خوب و نهی کردن از کار بد را برای خود قایل باشند؛ این ،تضمینکنندهی حیات طیبه در نظام
اسالمی خواهد بود؛ عمل کنیم تا آثارش را ببینیم؛ امربهمعروف ،یک مرحلهی گفتن و یک مرحلهی عمل دارد؛
مرحلهی عمل ،یعنی اقدام با دست و با زور ،این مرحله ،امروز به عهدهی حکومت است و باید با اجازهی حکومت
انجام بگیرد والغیر .اما گفتن با زبان ،بر همه واجب است و همه باید آن را بدون مالحظه انجام بدهند.
روزی بود که اگر کسی ،کار خالفی مرتکب میشد و دیگری به او اعتراض میکرد ،نظام حاکم آن اعتراض را
میکوبید .ما دیده بودیم که اگر گناهی انجام میگرفت ،گناهکار تشویق میگردید؛ اما معترض به گناه کوبیده میشد!
امروز ،بهعکس است .امروز ،نه اینکه گناه در جامعه نیست؛ هست.
زمان حکومت امیرالمؤمنین(علیهالصّالهوالسّالم) هم در جامعه گناه بود؛ اما مهم این است که نظام و تشکیالت حاکم
بر جامعه – آن کسانی که اداره و مدیریت کشور را بر عهده دارند -میل به طرف صالح دارند و با گناه و تخلف
مخالفند.
گفتن گناه به گناهکار با زبان خوش و با لحن مناسب و در جایی هم با زبان تند -در مواردی که مفسدهیی به وجود
نیاید – گناه را در جامعه کم خواهد کرد و به ضعف و انزوا خواهد انداخت .چرا ما از این موضوع غافلیم؟ همهی
آحاد مردم ،در محیط کسب و خانه و جمع دوستان و در محیط درس و دانشگاه و کالً در هر جایی که هستند ،اگر
خالفی را دیدند ،به خالفکار بگویند :این ،از نظر اسالم خالف است؛ چرا انجام میدهی؟ گفتن همین یک کلمه مؤثر
است .اگر زبانهای گوناگون و نفسهای 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]3[.
اعمال و گفتار تفرقهانگیز و دلسردکننده از هر کسی صادر شود ،خیانت به امام و اسالم است .از حضرات نمایندگان
محترم مجلس شورای اسالمی ،ائمهی محترم جمعه ،گویندگان مذهبی و رسانههای عمومی تقاضا میکنم همگان را
به این وظیفهی انقالبی توجه دهند؛ و البته ضمانت اصلی برای این کار ،آحاد مردم حزباللَّهاند که با مشاهدهی
تخلف از این وظیفهی الهی ،موظف به نهی ازمنکر و اعراض از متخلفین میباشند]4[.
همهی مسؤولین و دستاندرکاران و مردم ،موظف به رعایت حریم مقررات اسالمی میباشند .مردم مسلمان و متشرع،

تاکنون نیز در همه جا به همین نحو عمل کرده و پاس وقف را داشتهاند و اگر کسی یا کسانی تخطی نمایند ،باید
نهیازمنکر و ردع از خالف شوند]5[.
امربهمعروف و نهیازمنکر که یکی از ارکان اساسی اسالم و ضامن برپاداشتن همهی فرایض اسالمی است ،باید در
جامعهی ما احیا شود و هر فردی از آحاد مردم ،خود را در گسترش نیکی و صالح و برچیده شدن زشتی و گمراهی
و فساد ،مسؤول احساس کند.
ما هنوز تا یک جامعهی کامالً اسالمی که نیکبختی دنیا و آخرت مردم را بهطور کامل تأمین کند و تباهی و کجروی
و ظلم و انحطاط را ریشهکن سازد ،فاصلهی زیادی داریم .این فاصله ،باید با همت مردم و تالش مسؤوالن طی شود
و پیمودن آن ،با همگانی شدن امربهمعروف و نهیازمنکر آسان گردد .مساجد به عنوان پایگاههای معنویت و تزکیه
و هدایت ،روزبهروز گرمتر و پررونقتر شود و نشان ایمان و عمل و اخالق اسالمی ،در گوشه و کنار جامعه ،از
جمله در مراکز دولتی و ادارات و دانشگاهها ،همه را به پیروی از تعالیم نورانی قرآن تشویق نماید .کتاب خدا در
میان مردم حضور واقعی بیابد و آموختن و تدبر و تعمق در آن ،برای همه بخصوص جوانان و نوجوانان ،امری رایج
و دایر گردد .در این مورد ،مسؤولیت علما و آگاهان و نویسندگان و گویندگان و رسانههای عمومی ،بسی مهم و
خطیر است]6[.
ما هنوز تا یک جامعهی کامالً اسالمی که نیکبختی دنیا و آخرت مردم را بهطور کامل تأمین کند و تباهی و کجروی
و ظلم و انحطاط را ریشهکن سازد ،فاصلهی زیادی داریم .این فاصله ،باید با همت مردم و تالش مسؤوالن طی شود
و پیمودن آن ،با همگانی شدن امربهمعروف و نهیازمنکر آسان گردد .مساجد به عنوان پایگاههای معنویت و تزکیه
و هدایت ،روزبهروز گرمتر و پررونقتر شود و نشان ایمان و عمل و اخالق اسالمی ،در گوشه و کنار جامعه ،از
جمله در مراکز دولتی و ادارات و دانشگاهها ،همه را به پیروی از تعالیم نورانی قرآن تشویق نماید .کتاب خدا در
میان مردم حضور واقعی بیابد و آموختن و تدبر و تعمق در آن ،برای همه بخصوص جوانان و نوجوانان ،امری رایج
و دایر گردد .در این مورد ،مسؤولیت علما و آگاهان و نویسندگان و گویندگان و رسانههای عمومی ،بسی مهم و
خطیر است]7[.
مبارزهی با منکرات ،حساس است]8[.
امر به معروف و نهی از منکر را اقامه کنید:
جوانان در محیط خودشان ،امربهمعروف و نهیازمنکر کنند .چرا این واجب -امربهمعروف ،امر به کارهای خوب –
در جامعهی اسالمی هنوز اقامه نشده است؟ نگویید به من چه؛ او هم نمیتواند بگوید به تو چه؛ اگر هم گفت ،شما
اعتنا نکنید .بعضی خیال میکنند تا منکری دیده شد ،باید با مشت به سراغش بروند! نه ،ما سالحی داریم که از مشت
کارگرتر است .آن چیست؟ سالح زبان .زبان از مشت خیلی کارگرتر و نافذتر و مؤثرتر است؛ مشت کاری نمیکند.

بعضی جوانان به ما نامه مینویسند که اجازه بدهید ما با این تظاهرات منکراتی ،مقابله و مبارزه کنیم .خیلی خوب،
مقابله بکنید؛ اما چهطور؟ بریزید ،طرف مقابل را تکه پاره کنید؟! نه ،این نیست .حرف بزنید ،بگویید؛ یک کلمه بیشتر
هم نمیخواهد؛ الزم نیست یک سخنرانی بکنید .کسی که میبینید خالفی را مرتکب میشود – دروغ ،غیبت ،تهمت،
کینورزی نسبت به برادر مؤمن ،بیاعتنایی به محرّمات دین ،بیاعتنایی به مقدسات ،اهانت به پذیرفتههای ایمانی
مردم ،پوشش نامناسب ،حرکت زشت – یک کلمهی آسان بیشتر نمیخواهد؛ بگویید این کار شما خالفاست ،نکنید؛
الزم هم نیست که با خشم همراه باشد .شما بگویید ،دیگران هم بگویند ،گناه در جامعه خواهد خشکید.
چرا کسانی از گفتن ابا میکنند؟ یک عده بر اثر ضعف نفس از گفتن ابا میکنند ،یک عده هم خیال میکنند که گفتن
فایدهیی ندارد؛ باید با دست جلو بروند! نه ،زباناز دست خیلی مهمتر است .امربهمعروف و نهیازمنکر را اقامه کنید؛
نگذاریددر جوامع جوان – چه در مدرسهها ،و چه در دانشگاهها – کار به فساد بکشد .این مراکز برای دشمن هدف
است .بدانید که نسل جوان این جامعه و این ایران اسالمی زنده است؛ دشمن هم این را بداند .با بودن شما جوانان
مؤمن ،حجت بر ما تمام است.
با همگانی شدن ،امر به معروف و نهی از منکر آسان گردد .مساجد به عنوان پایگاههای معنویت و تزکیه و هدایت،
روزبهروز گرمتر و پررونقتر شود و نشان ایمان و عمل و اخالق اسالمی ،در گوشه و کنار جامعه ،از جمله در مراکز
دولتی و ادارات و دانشگاهها ،همه را به پیروی از تعالیم نورانی قرآن تشویق نماید .کتاب خدا در میان مردم حضور
واقعی بیابد و آموختن و تدبر و تعمق در آن ،برای همه بخصوص جوانان و نوجوانان ،امری رایج و دایر گردد .در
این مورد ،مسؤولیت علما و آگاهان و نویسندگان و گویندگان و رسانههای عمومی ،بسی مهم و خطیر است]9[.
امر به معروف و نهی از منکر یک واجب اسالمی است و باید در میان مردم رایج بشود]11[.
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