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 امر به نیکی و نهی از بدی
ستایش برای اهلل است که شکر و 

ترین استتت، در بلندمرتبگی، بلند مرتبه

برپا دارنده در زمین و آستتنانی استتت 

باشند و امر به نیکتتی و که برای او می

نهی از بدی را کشتی نجات قتترار داده 

منزلت و مقام را  ،است و توسط آن دو

د تتک کتته برده است. گتتوا ی متتی باال

ی بتتر یقتتی هللتتز اهلل پرستش شتتونده

شتتری  وهللود نداشتتته و یکتتتا و بتتی
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ای استتت است، امر کننده و نهی کننتتده

-در مقابل او خاشع شده  اپیشانیکه 

اند و زورگویان و متجاوزین در برابتتر 

د تتک کتته اند و گوا ی میاو ذلیل شده

ی وی سرور ما محند، بنده و فرستاده

باشد، کسی که دارای امامت و مقام می

غتتافلی از بتتود و بتتا رستتالت او  تتر 

خواب بیدار شده است و  تتر هللتتا لی 

به علک دست یافته استتت، وتتلوات و 

سالم اهلل بر او برای آن که به طاعتتات 

امر ننود و از کار ای زشت منع ننود 

اش و کستتی کتته بتته و بر آل و وحابه
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 .سنت او تا روز قیامت اقتدا کند

 أما بعد:

خاطر اهلل تعالی آنهتتا ه ای کسانی که ب

رم! از اهلل تعالی بترستتید و را دوست دا 

يَعْلَمم م مَمما   مم   تقوا پیشتته کنیتتد کتته

السَّمَاوَات  وَمَا     الْممرَضْ   مَمما يَُممم  م 

م نْ نَجْ َى ثَلَاثَةٍ إ لَّمما وممم َ ضَاب عم ممم ْ وَلَمما 

خَمْسَةٍ إ لَّا وم َ سَاد سم م ْ وَلَمما أَدْنَممن م ممنْ 

أَيْممنَ مَمما  ذَل كَ وَلَا أَكْثََر إ لَّا وممم َ مَعَ ممم ْ

كَانم ا ثم َّ يمنَبِّئم م ْ ب مَا عَم لم ا يَ ْمَ الْق يَامَممة  

]المجادلممة:  إ  َّ اللَّهَ ب ُملِّ شَ ْءٍ عَل ممي ٌ

)آنچه در آسنانها و آنچه در زمین  [7
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داند، سه نفر با  ک نجتتوی است را می

کنند، مگر آن که او چهارمین آنهتتا ننی

آن کتته است و ] نچنین[ پنج نفر مگر 

کنتتتر از آن نه او ششنین آنها است و 

بیشتر ]از آن[ مگر آن کتته او ]بتته  نهو 

 نراه آنان است ]و[  ر کجتتا علنش[ 

خوا نتتد باشتتند، ستت   روز کتته متتی

دادند آنهتتا را قیامت به آنچه انجام می

آگاه خوا د فرمود و اهلل به  ر چیتتزی 

خودتان آگاه است(. در نهان و آشکار 

ببینیتتد! و در ستتالمتی و  را زیر نظر او

مریضی، و در هللتتوانی و پیتتری، و در 
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ثروتننتتدی و فقتتر، و در مشتتوولیت و 

فراغت! بدانید کتته او آنچتته را انجتتام 

-بیند و آنچه را که مید ید را میمی

شتتنود و آنچتته را پنهتتان می را  گویید

داند. او به شخص ظالک می را  داریدمی

د د و ناگهتتان ]هللتتان[ او را مهلت می

. باشدگیرد که متوهلله ننیر یالتی مید

بتته هللتتوش وقتتتی غیتترت او   نچنین

-ه مؤمنی عنلی را انجام متتیکآید می

د د که اهلل تعالی آن را یرام فرمتتوده 

از کار ای یرام بریذر باشید و . است

و بتتا  داز کار ای زشت اهللتناب ورزی
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ذر یتت ا ی متتردم را از آن برخیرختتو

ی را دین ما دیتتن خیرختتوا یزدارید، 

 است و آن را دین خیرخوا ی نامیتتده

 شده است زیرا ما در آن برادر  ستتتیک

 َل  م ا بَمميْن إ نَّمَا الْممؤْم نم  َ إ خْمم َ ٌ  َرَلممْ

 أَخَ َيُْم ْ وَاتَّقم ا اللَّهَ لَعَلَُّممم ْ تمْرمَمممم  َ

، )فقط مؤمنان برادرند [10]ال جرات: 

در نتیجه بین برادرانتان ولح بر قتترار 

 !و از اهلل بترسید و تقوا پیشه کنیدکنید 

مورد رینت قتترار گیریتتد( و باشد که 

بتته ماننتتد بتتدنی وایتتد  ما در استتالم

 ستتتیک کتته اگتتر عضتتوی از آن بتته 
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ی بتتدن دچتتار شتتکایت بیافتتتد، بقیتته

شتتود و بتته ماننتتد نارایتی و تب متتی

 ،ساختنانی  ستیک کتته قستتنتی از آن

 .داردقسنتی دیگر را استوار نگه می

رخوا ی اینان تحقتتپ پیتتدا با خی

»ال : فرمتتوده استتت پیتتامبر، کندمی

يؤمن أمممدك  م ممن ي مم  اخيممه ممما 

)کسی از شتتنا اینتتانش  «ي   لنفسه

شود مگر آن که آن چیزی ]کامل[ ننی

را برای برادرش دوست داشتتته باشتتد 

 .که برای خودش دوست دارد(

 ا با خیرخوا ی قلبها از مریضی
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 یل پیامبرشوند و به  نین دلمی ر ا

)دیتتن « »الدين النصي ة: فرموده است

باشتتد( گفتتتیک اش خیر خوا ی می نه

برای چه کسی ای رسول اهلل؟ فرمتتود: 

هلل، ولُ ابمممه، ولرسممم له، وا ممممة »

)بتترای اهلل و  «المسمملمين وعممام   

اش و امامتتتان کتتتتابش و فرستتتتاده

ضناد مسلنان و عنوم آنها( و وقتی با 

ی ختتودش بیعت فرمود کتته بتترا  أزدی

»عممن  خیرخوا ی کنتتد بتته او فرمتتود:

)برای خودت و  «نفسك وعن ق مك

 .(]خیر خوا ی کن![ برای قومت
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گفتتته  هللریر بتتن عبتتد اهلل بجلتتی

بر خواندن ننتتاز  با رسول اهلل: است

و پرداخت زکات و خیرخوا ی بتترای 

 رستتول اهلل ر مسلنان بیعت ننودم. 

با سخنش و با عنلش و با تعتتاملش و 

خیر خوا ی ننود و بعد از قش با اخال

خیرخوا ی ننودنتتد و  اشاو وحابه

امتی زوال نخوا د یافت مادامی که در 

 .آن خیرخوا ی وهللود داشته باشد

ا تتل خیرختتوا ی نیکوکتتارترین 

و آنهتتا  باشندمردم به امت اسالمی می

ایستتا  برای امت  از  ر کسی بیشتر
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 ر دوست داشتتتندند و کنمسئولیت می

باشند می ترین افرادوادقتنامی امت، 

و مشوول به امتتر بتته نیکتتی و نهتتی از 

دانند نیکی و یرا آنها می، ز ستندبدی 

کتته استتت ی  تتایچیز معروف تنتتامی

 ستند و اهلل اطاعت از اهلل تعالی شامل 

وضتتع ننتتوده متعال ختتودش آنهتتا را 

که  استاست و آن  ر اخالق نیکویی 

کند و آن فطرت سالک به آن دعوت می

ا داشتن یپ اهلل تعالی و برپا داشتن برپ

داننتتد کتته یپ النا  است. آنهتتا متتی

تنامی اموری است کتته زشتی و منکر 
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وهللتتود نافرمانی از اهلل تعتتالی  در آنها،

دارد و اهلل متعال ختتود آنهتتا را یتترام 

اخالق بتتدی  فرموده است و شامل  ر

 .هللنگدکه فطرت سالک با آن می است

را  متتا ،این چنین است که دین ما

کند زیتترا در آن خیتتر به نیکی امر می

دارد زیرا می زوهللود دارد و از بدی با

امر به نیکتتی و  در آن شر وهللود دارد.

ی زیتتادی از ا تتل بدی را عده از نهی

-کن ششک از ارکان استتالم متتیعلک ر

امر به نیکی و نهتتی از بتتدی بتته ، دانند

باشند، زیرا یکی از یکدیگر مربوط می



12 

 

پتتاک کتتردن استتت و  آنهتتا بتته ماننتتد

، باشتتدمی دیگری به مانند زینت دادن

د و زیتترا آن دو نفتتی و اثبتتات  ستتتن

شتتود، مگتتر آن کتته چیزی کامل ننتتی

شروطش مهیا شود و موانعش برداشته 

 .شود

ای بنتتدگان اهلل بدانیتتد! امتتر بتته 

نیکی و نهی از بدی، امر اهلل تعتتالی بتته 

باشد و برای شنا اختیاری در شنا می

مر اهلل تعتتالی وهللتتود نتتدارد، انتخاب ا 

بلکه واهللب است تا بگویید: شنیدیک و 

: فرمایتتداهلل تعتتالی متتی. اطاعت کردیک
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  وَلْ َُمنْ م نُْم ْ أممَّةٌ يَدْعم  َ إ لَممن الَْييْممر

وَيَممرْممرمو َ ب ممالْمَعْرموَ  وَيَنْ َمم ْ َ عَممن  

)و شتتنا  [104]آل عمممرا :  الْممنَُْر 

ر دعتتوت باشید که به سوی خیتت امتی 

کننتتد و از د ند و امر به نیکی متتیمی

  نچنین پیامبر. ننایند(بدی نهی می

»ممروا بالمعروَ، وان  ا : فرموده است

)به نیکی امتتر کنیتتد و از  «عن المنُر 

 .بدی نهی ننایید(

امتتر بتته نیکتتی و نهتتی از بتتدی، 

ی رستتوالن بتتود و  نچنتتین وظیفتته

-ی کسانی که از آن تبعیت متتیوظیفه
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به خاطر آن بتتا آتتتش ستتوزانده کنند، 

شتتدند و بتتا ارره بریتتده شتتدند و آزار 

شتتان[ اختترا  دیدنتتد و ]از ستترزمین

 .شدند و با آنها هللنگ وورت گرفتتت

 را در کتابش اشفرستادهاهلل تعالی، 

توویف فرموده استتت و  با این وفت،

آن را بتتارزترین و بلکتتته بتتتاالترین 

-وفات او بیتتان داشتتته استتت و متتی

ذ ينَ يَ َّب عم  َ الرَّسممم لَ النَّب مم َّ الَّ: فرماید

الْرممِّ َّ الَّذ ي يَج دمونَهم مَُْ م بًا ع نْدَوم ْ     

ال َّ ْضَا   وَالْإ نْج يممل  يَممرْممرموم ْ ب ممالْمَعْرموَ  

]ااعممراَ:  وَيَنْ َمماوم ْ عَممن  الْممنَُْممر 
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کسانی که از رستتول و پیتتامبر  ) [157

ه او را نتتزد کنند کسوادی تبعیت میبی

آنها، نوشته شده در تتتورات و انجیتتل 

 کند واند، آنان را به نیکی امر مییافته

آن  .ننایتتد(آنهتتا را بتتدی نهتتی متتی

بزرگترین وفت از وفات ا ل اینتتان 

-توسط آن از دیگران هللدا متتی ،است

-شوند و بر غیر خودشتتان فختتر متتی

فروشند، زیرا آنها فقط برای خودشان 

که برای خودشتتان کنند، بلزندگی ننی

کنند و آنهتتا و برای دیگران زندگی می

 پیتتامبران   ستتتند.وارثتتان پیتتامبران 
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گذارنتتد و دینار و در نتتی ارن ننتتی

باشد ارن آنها، فقط علک و ا ل آن می

ی و کستتی کتته آن را برگزینتتد، بهتتره

: فرمایدزیادی برده است. اهلل تعالی می

ْضم م ْ أَوْل يَاءم وَالْممؤْم نم  َ وَالْممؤْم نَاتم بَع

بَعْضٍ يَرْممرمو َ ب الْمَعْرموَ  وَيَنْ َمم ْ َ عَممن  

)و متتردان و  [71]ال  بممة:  الْممنَُْممر 

ت و یتتاور زنتتان متتؤمن بعضتتی دوستت 

-بعضی دیگر  ستند، به نیکی امر می

 ننایند(.کنند و از بدی نهی می

امر به نیکی و نهی از بدی یکتتی 

 از وفات ا ل بهشت است کسانی کتته
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هللانهتتا و مالهایشتتان را بتته اهلل تعتتالی 

فروشتتند و بهشتتت را در ازای آن متتی

کنند و خرند، خوشبخت زندگی میمی

میرند و لذت دنیا را قبل خوشبخت می

-چشند. اهلل تعتتالی متتیاز آخرت می

ال َّا  بم  َ الْعَاب دمو َ الَْ ام ممدمو َ : فرماید

ا  دمو َ ا   م  َ الرَّاك عمممم  َ السمممَّ  السمممَّ

الْمممَم رمو َ ب ممالْمَعْرموَ  وَالنَّمماوم  َ عَممن  

ر   الْممنَُْر  وَالَْ ا  ظم  َ ل  مدمود  اللَّممه  وَبَرممِّ

)توبه کننده،  [112]ال  بة:  الْممؤْم ن ينَ

عبتتادت کننتتده، ینتتد گوینتتده، روزه 

، رکتتوک کننتتده، )یا سفر کننتتده(گیرنده
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بتته ی کننتتدهسجده کننده  ستند و امر 

از بتتدی ی نهتتی کننتتدهو   ستندنیکی 

و یتتدود ]و مرز تتای[ اهلل  باشتتندمتتی

کنند و بتته مؤمنتتان ]تعالی[ را یفظ می

 بشارت بده!(.

امر به نیکی و نهی از بدی کشتی 

ی اطنینتتانی و دریچتته، باشدنجات می

 اهلل تعتتتالی . بتتترای عتتتذاب  ستتتتند

وَمَا كَمما َ ضَبَممكَ ل يم ْل ممكَ : فرمایدمی

ل  م  َالْقمَرى ب ظملْ ٍ وَ ]ومم د:  أَوْلم َا ممصممْ

)و پروردگارت ا ل ستترزمینی  [117

فرماید در یالی که ا تتل را  الک ننی
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 نچنین  ،آن از اوالح کنندگان باشند(

باشتتد. امنیتی در برابر لعنت شدن متتی

إ  َّ الَّممذ ينَ : فرمایتتداهلل تعتتالی متتی

ى يَُْ ممم  َ مَا أَنْزَلْنَا م نَ الْبَيِّنَات  وَالْ مممدَ

م نْ بَعْد  مَا بَيَّنَّمما م ل لنَّمماِ    مم  الُْ  َمما   

أمولَئ كَ يَلْعَنم م م اللَّهم وَيَلْعَممنم م م اللَّمماع نم  َ 

لَ م ا وَبَيَّنممم ا  * إ لَّا الَّممذ ينَ تَممابم ا وَأَلممْ

 َرمولَئ كَ أَتممم  م عَلَمميْ   ْ وَأَنَمما ال َّمم َّا م 

 )کسانی [160، 159]البقر :  الرَّم ي م

 ا و  دایت را کتته که آنچه از روشنی

بعد از آن کتته آن را  را  ایکفرستاده فرو

در کتاب برای مردم روشن ننودیک، را 
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 هللنان کسانی  ستند که ا پوشانند،  می

ایتتد و لعتتن نن]متعال[ آنان را لعنت می

کنند * مگتتر کنندگان آنها را لعنت می

کسانی که توبه ننودند و اوالح کردند 

ر ننودنتتد، پتت  آنهتتا کستتانی و آشکا

م و پتتذیری آنان را متتی ستند که توبه

[ برای مؤمنتتان من بسیار توبه پذیر ]و

دائناً رینتتت کننتتده  ستتتک(. باعتت  

شود،  ا و گنا ان میایننی از نافرمانی

    »مثل القا  : فرموده است پیامبر

مممدود اهلل وال اقممه  ي مما كمثممل قمم م 

    مم  اس  م ا علن سفينة،  ُا  بعض
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أعالوا وبعضمم    مم  أسممفل ا، وكمما  

الذين    أسفل ا إذا اس ق ا الماء مَرَوا 

علن مَن   ق  ،  قال ا: لمم  أنَّمما خََرقْنَمما 

   نصيبنا خرقًا ول  نممؤذ مَممن   قنمما، 

 إ  ترك و  وما أضادوا ولُ ا  ميعًمما، 

 «وإ  أخذوا علن أيدي   نج ا  ميعًمما

 )مثال کستتانی کتته یتتدود اهلل را برپتتا

کنند و ]کسانی که[ در آن نافرمانی می

کنند به مانند گرو ی است که سوار می

انتتد، بعضتتی در بتتاالی آن کشتیی شده

، باشندمی  ستند و بعضی در پایین آن

کسانی که در پایین آن  ستند، وقتتتی 
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ی باال کنند آن را از طبقهطلب آب می

گوینتتد: شتتکافی در دارند و متتیبر می

افتتراد بتتاالی تتتا ، کشتی ایجتتاد کنتتیک

ند یک، اگر آنان را به  خودمان را آزار

-یال خود واگذارند  نه  الک متتی

شوند و اگر آنها را منتتع کننتتد  نگتتی 

آن امتتانی از  تتالک  .یابنتتد(نجات می

: فرمایتتدباشد. اهلل تعتتالی متتیشدن می

 ََلَمَّا نَسم ا مَا ذمكِّرموا ب ه  أَنْجَيْنَا الَّممذ ين 

 السَ ء  وَأَخَذْنَا الَّذ ينَ ظَلَمممم ا يَنْ َ ْ َ عَن 

قم  َ  ب عَممذَا ٍ بَئ مميٍِ ب مَمما كَممانم ا يَفْسممم

)وقتی آنچتته را کتته  [165]ااعراَ: 
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آنهتتا بتته آن متتتذکر شتتده بودنتتد را 

آنها را که از  ازفراموش کردند، کسانی 

نجتتات دادیتتک و را کردند بدی نهی می

ننودنتتد را بتته لتتک متتیظکستتانی کتته 

ورزیدند بتته آن فسقی که میی واسطه

 گرفتار کردیک(. سختعذابی 

امر به نیکی و نهی از بدی باع  

تثبیت شدن بتتر روی زمتتین و محکتتک 

 ؛باشتتدشدن بر آن و تأیید گرفتن متتی

زیرا ا ل آن در راه اهلل تعالی به ماننتتد 

ساختنانی محکک و در  ک پیچیده کتته 

-باشند، هللنگ متتیبه مانند سرب می
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الَّممذ ينَ إ  ْ : فرمایدالی میکنند. اهلل تع

لَا َ  مََُّنَّمماوم ْ   مم  الْممرَضْ   أَقَممامم ا الصممَّ

وَآَتَ ما الزَّكَا َ وَأَمَرموا ب الْمَعْرموَ  وَنَ َمم ْا 

]ال ج:  عَن  الْممنَُْر  وَل لَّه  عَاق بَةم الْرممم ض 

)کسانی که وقتی به آنها بتتر روی  [41

-می ، نناز برپابخشیکقدرت میزمین 

د ند و امر به نیکتتی کنند و زکات می

کننتتد و ننایند و از بتتدی نهتتی متتیمی

 عاقبت امور نزد اهلل است(.

امر به نیکی و نهی از بدی خیتتر 

بودن این امتتت در برابتتر دیگتتر امتهتتا 

باشد، و این امت بهترین امت بتتوده می
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-و آن امتی است که داخل بهشت می

شوند و آنها یتت  ستتوم ا تتل بهشتتت 

اشند و این امتی است که اهلل تعالی بمی

کند و بهترین بودن اهللر آنها را زیاد می

این استتت  برای ،ها نسبت به دیگرانآن

-متتیامر به نیکی و نهتتی از بتتدی  که

و از روی زیاد بودن مال آنها و  ننایند

 ای آنها و بتته زیتتاد زیاد بودن منصب

باشتتد، اهلل تعتتالی بودن دنیای آنها ننی

كمنْ م ْ خَيْممَر أممَّممةٍ أمخْر  َمم ْ : فرمایدمی

ل لنَّاِ  تَرْممرمو َ ب الْمَعْرموَ  وَتَنْ َ ْ َ عَممن  

]آل عمممرا :  الْممنَُْر  وَتمؤْم نممم  َ ب اللَّممه 
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 بتترای متتردم ن امتیر)شنا بهت [110

کنید و از بدی به نیکی امر می . ستید

 دارید و به اهلل اینان دارید(.باز می

نهتتی از بتتدی  امتتر بتته نیکتتی و

وقی است که بر گتتردن  نچنین از یق

گیرنتتد، کسانی که در راه مردم قرار می

: فرمتتوده استتت . پیتتامبرباشتتدمتتی

« )شنا ل ِ    الطرقممات»إياك  والج

دارم(. را از نشستن در راه بریذر متتی

گفتنتتتد: ای رستتتول اهلل! گریتتتزی از 

 وهللتتود نتتدارد. فرمتتود:نشستتتن متتا 

پتت  یتتپ راه )«  رعط ا الطريق مقَّه»
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را ادا کنید!(. گفتند: یپ راه چیستتت؟ 

غممض البصممر، وكمم، ااذى، » فرمود:

وضد السالم، واامر بالمعروَ والن   

)کوتتتاه کتتردن نگتتاه و از  «عن المنُر 

آزار خودداری کردن و هللتتواب ستتالم 

 دادن و امر بتته نیکتتی و نهتتی از بتتدی

 (.ننودن

ی زیتتتادی از ی عتتتدهامتتتروزه

، کنندوتا ی میمسلنانان از این یپ ک

بینیتتد کتته در راه ای میآنها را به گونه

 تتا دای خود را در راهوقرار دارند و 

کنند و و امر به نیکی ننی ،کنندبلند می
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دارنتتد و غتتافلی را از بتتدی بتتاز ننتتی

ای را بیدار کنند و خوابیده وشیار ننی

  ا را ی بدیند و آشکار کنندهننایننی

سانند و کسی کتته ترننی ]از اهلل تعالی[

به دنبال لهو و لعتتب استتت را بریتتذر 

دارند. و نزدی  است که اهلل تعالی ننی

با مجازاتی که در نزد او است، آنها را 

 .گیرددر بر 

آن از یقوق فرزندان بر اولیتتای 

خودشتتان استتت، اهلل تعتتالی از زبتتان 

يَمما بمنَمم َّ أَق مم   : فرمایتتدمی لقنان

لَا َ وَأْممممْر ب ممالْ مَعْرموَ  وَانْممهَ عَممن  الصممَّ



29 

 

ابَكَ إ  َّ  ب ْر عَلَممن مَمما أَلممَ الْممنَُْر  وَالممْ

 [17]لقممما :  ذَل كَ م نْ عَزْم  الْممرممم ض 

)ای پسرم! نناز برپا دار و به نیکی امر 

کن و از بدی باز بدار و بر مصیبتی که 

وبور باش که آن  شود،وارد می بر تو

ی است که باید برای آن عتتزم امور از

 (.را هللزم ننود

آن از یقتتوق مجتتال  استتت. اهلل  

َلا َخْيَر   مم  َكث يممٍر م ممْن  : فرماید تعالی می 

ٍَ أَْو   َنْجَ اومْ  إ لَّا َمْن َأَمَر ب َصَدقٍَة أَْو َمْعممرمو

ِ  َوَمْن َيْفَعْل َذل َك اْب  َغمماَء   إ ْلَلاٍح َبْيَن النَّا

ََ نمْؤت يممه  أَْ ممًرا َعظ يًممما َمْرَضا   اللَّه  َ َس  ْ  
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)خیتتری در زیتتاد نجتتوا    [ 114]النسمماء:  

کردنتان وهللود ندارد، مگر کستتی کتته بتته  

یا اوتتالح بتتین متتردم    ی نیک   ودقه یا امر 

و کسی کتته آن را بتترای کستتب    امر نناید 

رضایتنندی اهلل انجتتام د تتد بتته او اهللتتر  

 بزرگی خوا یک داد(. 

نتتوعی از انتتواک وتتدقه  ،آن دو

کتته اهلل تعتتالی بتترای آنهتتا ]در  ستند 

نویستتد. ی اعنتتال[ نیکتتی متتیپرونده

فرمتتوده  علیه الصتتالو والستتالم پیامبر

لدقة، ونَ ْمم   »وأمر بالمعروَ: است

»والصممدقة بعرممر  «عن المنُر لدقة
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)و امر بتته  «يضاعف ا اهلل أضعا ًا كثير 

نیکی ودقه است و نهی از بدی ودقه 

برابتتر است( )و ]اهللر[ وتتدقه را اهلل ده 

را  [اهللر آن کند تا به مقدار زیادی ]می

 (.فرمایدزیاد 
*** 

ه نیکی و نهی از أمر بترك 

 بدی

ترک امر به نیکی و نهی از بتتدی 

وتتفتی از وتتفات منافقتتان دروغگتتو 

-ی آنهتتا متتیاست، اهلل تعالی دربتتاره

وَاللَّممهم يَرممْ َدم إ  َّ الْممنَمما  ق ينَ : فرمایتتد
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)و اهلل  [1 ]المنمممما ق  : لََُمممماذ بم  َ

د د کتته منافقتتان دروغگتتو گوا ی می

  ستند(.

 نچنتتین متتا را از آنهتتا بریتتذر 

وممم م الْعَممدموَ : فرمایتتددارد و متتیمتتی

  َامْذَضْوم ْ قَاتَلَ م م اللَّممهم أَنَّممن يمؤْ َُممم  َ

)آنهتتا دشتتنن  ستتتند،  [4]المنا ق  : 

پ  از آنها بریذر باشید! اهلل آنتتان را 

، (شوندگردانده میچگونه بربکشد که 

و  رهللا که باشند آنها را لعنت فرموده 

 [61]اامزا :  وَقم ِّلم ا تَقْ  يلًا است:

اهلل تعالی ، (و پیاپی کشته خوا ند شد)



33 

 

لَممئ نْ لَمم ْ يَنْ َممه  الْممنَمما  قم  َ : فرمایدمی

وَالَّذ ينَ     قملم ب    ْ مَممَر ٌ وَالْممرْ  فممم  َ 

غْر يَنَّممكَ ب   مم ْ ثممم َّ لَمما   مم  الْمَد ينَممة  لَنم

]اامممزا :  يمجَاو ضمونَكَ   ي َا إ لَّا قَل يلًا

)اگر منافقان و کسانی کتته بینتتار  [60

دل  ستتتند و کستتانی کتته در مدینتته 

کنند، از کتتار ختتود اضطراب ایجاد می

-دست نکشند، تو را بر ضد آنها متتی

گردانیک و شورانیک و بر آنان مسلط می

اندکی در کنار تو ]در  آن گاه هللز زمان

 مانند(.مدینه[ ننی

تتترین پتتاییناهلل تعالی آنان را در 
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د تتد، ا ل آتش هللهنک قرار متتی مکان 

إ  َّ الْممنَا  ق ينَ     : فرمایداهلل تعالی می

) نانا  [145]النساء:  الدَّضْك  الْرَسْفَل 

تتترین دَرَک هللهتتنک منافقتتان در پتتایین

 زیکی و نهی ا منافقان امر به ن.  ستند(

کنند زیرا آنتتان ستتعی بدی را ترک می

کنند که قلبها را به فساد بکشانند تا می

و ظلتتک  را نگونستتار نناینتتدآن قلبهتتا 

و  و امتتر نیتت  نناینتتدد و خیانت کنن

 و منکتتری بدیمعروفی را نشناخته و 

خوا ند اخالق دانند و مینیرا زشت ن

را به فساد بکشانند تا مردم بتته ماننتتد 
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لَ م ْ قملممم  ٌ لَمما  انات زندگی کنندییو

يَفْقَ م  َ ب  َا وَلَ م ْ أَعْيمنٌ لَا يمبْص رمو َ ب  َمما 

مَعم  َ ب  َمما أمولَئ ممكَ  وَلَ ممم ْ آَذَا ٌ لَمما يَسممْ

لَ ]ااعممراَ:  كَالْرَنْعَممام  بَمملْ وممم ْ أَضممَ

)برای آنها قلبهایی است که فهک  [179

ندارند و برای آنها چشنهایی است که 

 ایی است بینند و برای آنها گوشننی

شنوند، آنان به مانند چهارپایان که ننی

سعی  ،(باشندمی تر ستند، بلکه گنراه

کنند در بین امتها فساد کنند و مردم می

و آختترت  به دنیای خود مشوول شوند

 تتای ختتود را ر تتا کننتتد و از ستتنت
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اهلل . یهودیان و مسیحیان تبعیتتت کننتتد

الْممنَممما  قم  َ : دفرمایتتت تعتتتالی متتتی

وَالْممنَا  قَاتم بَعْضم م ْ م نْ بَعْممضٍ يَممرْممرمو َ 

ب مممالْممنَُْر  وَيَنْ َممم ْ َ عَمممن  الْمَعْمممرموَ  

وَيَقْب ضم  َ أَيْد يَ م ْ نَسم ا اللَّهَ  َنَس يَ م ْ إ  َّ 

 [67]ال  بممة:  الْممنَا  ق ينَ وم م الْفَاس قم  َ

و  بعضتتی دوستتت ،)منافقان مرد و زن

یاور بعضی دیگر  ستند به بتتدی امتتر 

و  نتتدننایکنند و از نیکی نهتتی متتیمی

و اهلل را فرامتتوش  کشتتنددستتت متتی

در نتیجه آنهتتا را ]اهلل تعتتالی[  اند،کرده

کنتتد،  نانتتا منافقتتان، فرامتتوش متتی
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 فاسقان  ستند(.

ه نیکی و نهی از بتتدی ترک أمر ب

ول د. رسشو الکت و عذاب میباع  

 »أول ممما دخممل: استتتفرمتتوده  اهلل

النقص علن بن  إسرا يل كمما  الر ممل 

يلقن الر ممل  يقمم ل: اتممق اهلل ود  ممما 

تصنه  إنه ال ي ل لك، ث  يلقمما  مممن 

الغد  ال يمنعه أ  يُ   أكيله وشريبه 

وقعيد ،  لما  علمم ا ذلممك ضممر  اهلل 

قتتال . قل   بعض   ببعض ثمم  لعممن  

  لمع ممنَ الَّممذ ينَ كَفَممرموا م ممنْ بَن مم تعالى: 

إ سْرَا  يلَ عَلَن ل سَا   دَاومودَ وَع يسَن ابْن  
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مَرْيَ َ ذَل كَ ب مَا عَصَ ْا وَكَممانم ا يَعْ َممدمو َ 

* كَانم ا لَا يَ َنَاوَ ْ َ عَممنْ ممنَُْممٍر  َعَلممم  م 

، 78]الما ممد :  لَب ئَِْ مَا كَانم ا يَفْعَلم  َ

-)اولتتین نقصتتانی کتته در بنتتی« [79

بود که متتردی،  اسرائیل ایجاد شد، این

-دید و ]به او[ متتیمردی دیگر را می

ری را گفت: از اهلل تقوا پیشه کن و کتتا

را آن د ی تتترک کتتن، زیتت که انجام می

د، س   فردای باشبرای تو یالل ننی

را از آن دیتتد و او ]آن روز[ او را متتی

، کتترد و ]آن چیتتزنتتینمنع ]عنل بد[ 

راکی و نوشتتیدنی و محتتل [ ختتوشامل
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د، وقتی این گونتته رفتتتار نشستن او بو

قلبهای بعضی بتتر  اب]تعالی[ ننودند اهلل 

زد، س   لعنتشتتان بعضی دیگر ]قفل[ 

فرماید: )کستتانی از ننود. اهلل تعالی می

ورزیدند، توسط اسرائیل که کفر میبنی

زبان داود و عیسی پستتر متتریک متتورد 

لعن قرار گرفتند، این برای آن بود کتته 

]نسبت به یتتد و کردند و نافرمانی می

متجاوز بودند * آنهتتا از کتتار یدود[ 

کردنتتد و آن را یزشت و منکر نهی نن

بد کاری را انجتتام دادند. چه انجام می

در یدی  آمده استتت کتته . (دادند(می
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[ بتته او یکتتی از  نستتران ]پیتتامبر

شتتویک ای رستتول گفت: آیا  الک می

اهلل در یالی که بین ما والحانی وهللود 

 «كثر اليبمم  إذا»نع ،  :دارند؟ فرمود

 )بله، اگر خبی  زیاد شود(.

 در یدی  دیگر فرمتتوده استتت:

عممن   َّبممالمعروَ ول ن مم م  َّ»ل ممرمرم

المنُممر أو لي شممُن اهلل أ  يعمُمم  

کنید )امر به نیکی می «بعقا  من عند 

کنیتتد یتتا آن کتته و از بتتدی نهتتی متتی

نزدی  است که اهلل برای مجتتازاتی از 

رداند(. ]این کتتور نزدش شنا را کور گ
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 د د[.شدن قلب نیز معنا می

با ترک امر بتته نیکتتی و نهتتی از 

بدی، انستتان از اهللابتتت دعتتا محتتروم 

شود و محروم و دور از اهلل تعالی و می

بتتدبخت خوا تتد بتتود و دعتتای او 

شتتود و در خواستتت او مستجاب ننی

شتتود. ]از اهلل تعتتالی[ پذیرفتتته ننتتی

»ل ممرمر  : فرمتتوده استتت پیتتامبر

لمعروَ ول ن مم   عممن المنُممر، أو بمما

لي شممُن اهلل أ  يعمُمم  بعقمما  مممن 

 «عند ، ث  تدع نه  ال يمسمم جا  لُمم 

ننایید و از بدی نهتتی )امر به نیکی می
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کنید یا آن که نزدی  است کتته اهلل می

برای مجازاتی از نزدش شتتنا را کتتور 

از او این در یالی است کتته گرداند و 

را[ برای  کنید، در یالی که ]آندعا می

 کند(.ننی تستجابا شنا 
*** 

سزاوارترین مخلوق به این 

 واجب

! تعتتالی بدانیتتد ای بنتتدگان اهلل

کتته سزاوارترین مخلوق به این واهللب ]

باید به نیکی امر شتتود و از بتتدی بتتاز 

داشته شود[  نان نف  است، باید بتتا 
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اطنینان خاطر باشد و وایب خود را 

 برای ترک طاعتتت و انجتتام نافرمتتانی

ای شود، مالمت نناید و انسان به گونه

ای بتترای دیگتتران باشتتد، اهلل که استتوه

يَا أَيَ َا الَّذ ينَ آَمَنممم ا  فرماید:تعالی می

ل  َ تَقم لم  َ مَا لَا تَفْعَلممم  َ * كَبمممَر مَقْ ًمما 

 ع نْدَ اللَّممه  أَ ْ تَقم لممم ا مَمما لَمما تَفْعَلممم  َ

 )ای کسانی کتته اینتتان [3، 2]الص،: 

گویید ]کتته اید، چرا چیزی را میآورده

آنچتته را  اگتترکنید؟ * خود[ عنل ننی

وییتتد، باعتت  د ید را بگکه انجام ننی

-می ]تعالی[ اهلل خشک بزرگی از طرف
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»يممؤتن : . در یدی  آمده است(گردد

ن  مم  النمماض قمم بالر ل ي م القيامممة  يمل

  ندلق أق ا  بطنه  يممدوض ب ممما كممما 

 يج مممه إليممه  يدوض ال ماض    الرمن

أول الناض  يق ل  : يمما  ممال ، مالممك  

أل  تُن ترمر بالمعروَ وتن ممن عممن 

المنُممر   يقمم ل: بلممن، كنمم  آمممر 

بالمعروَ وال آتيه، وأن ن عن المنُر 

آیتتد و روز قیامت متتی)مردی  «وآتيه

 ای او بر افتد، رودهدر آتش هللهنک می

شود و با آنها به روی زمین کشیده می

نان طور که  چرخد، دور خودش می
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گتتردد، ا تتل خر به دور آستتیاب متتی

-شتتوند و متتیهللهنک دور او هللنع متتی

گویند: ای فالنی تو را چه شده است؟ 

-آیا امر به نیکی و نهی از بتتدی ننتتی

گوید: بلتته، امتتر بتته نیکتتی کردی؟ می

کردم و نهی کردم و به آن عنل ننیمی

-آن را انجتتام متتیکردم و از بدی می

 (.دادم

نف  نوبت خانواده و ا ل بعد از 

: فرمایتتدباشد؛ زیرا اهلل تعتتالی متتیمی

َوَأَنْذ ضْ عَر يَرتَكَ الْرَقَْرب ين  :الرعراء[

]از  )و فامیتتتتل نزدیکتتتتت را  [214
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بترسان!(،  نچنین  مجازات اهلل تعالی[

يَا أَيَ َا الَّممذ ينَ آَمَنممم ا قممم ا : فرمایدمی

 [6]ال  ممري :  أَنْفمسَُم ْ وَأَوْل يُم ْ نَمماضًا

 ایتتد!)ای کستتانی کتته اینتتان آورده

خودتان و ا لتتتان را از آتتتش هللهتتنک 

: فرموده استتت (. پیامبر!یفظ ننایید

ول عممن ؤ»الر ل ضا     أولممه ومسمم 

)مرد مستتئول ا لتتش استتت و  «ضعيَّ ه

شتتود(. ی زیردستانش سوال میدرباره

و اوتتالح ننتتودن ا تتل بتتاالتر از 

 .باشدخوراندن و نوشاندن آنها می

بعتتد از ختتانواده نوبتتت اهللتنتتاک 
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در ایتتن ای است که این مسألهاست. و 

، زیتترا غفلتتت و باشتتدمیزمان واهللب 

زیاد شده استتت  ،از دنیا فریب خوردن

و شیطان تسلط یافته است و انحراف، 

، تشابه به دشننان و نفاق زیاد گنرا ی

ه است، از ایتتن روستتت کتته اهلل گردید

 ْ خَيْممَر أممَّممةٍ كمنْمم م: فرمایتتدتعالی متتی

 [110]آل عمممرا :  أمخْر  َ ْ ل لنَّمماِ 

)شنا بهترین امتتت  ستتتید کتته بتترای 

نفرموده استتت ، اید(انسانها خار  شده

برای نف  ختتار  شتتده استتت، بلکتته 

 پیامبر. فقط فرموده است برای مردم
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 »من دعا إلن ومدى كا : تفرموده اس

 «له من اا ممر مثممل أ مم ض مممن تبعممه

سوی  دایتی دعوت د د  )کسی که به

برای او اهللری به مانند اهللر کستتی کتته 

]بدون  کند، وهللود دارداز او تبعیت می

آن که چیزی از ثواب عنل کننده کتتک 

(. کسی که از گفتن یتتپ ستتاکت شود[

د، شیطان خاموش استتت و کستتی نانب

گویتتد: شتتیطان که سخن به باطل متتی

سخنگو است.  نچنین در یدیثی کتته 

خوا ی آمد، یکی از  در آن انواک خیر

، خیرختتوا ی متتوارد آن خیرختتوا ی
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  .باشدمیبرای عنوم مسلنانان  ننودن

 

بر طرف کردن بدی ستته مریلتته 

 :دارد

دستتتت  بتتتا ي اول:ملمممه* مر 

وورت گیرد و این برای امیران، اولیاء 

از این امر باع  و سروران است، زیرا 

و ا لتتش را از  شودرفتن بدی می بین

این امر بر آنان واهللب  ،داردآن باز می

برند و بتتر است و بر انجام آن اهللر می

شوند و اهلل تعالی ترک آن مجازات می

قوانینی را در دین قرار داده است کتته 
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-باع  از بین رفتن بدی با دست متتی

متتوده استتت قصاص را قانون فر ،شود

شود و یتتد که هللانها توسط آن یفظ 

زنا و تهنت قرار داده است تا نتتامو  

یفظ شود و ید دزدی را قتترار  با آن

-داده است که توسط آن اموال یفظ 

شود و برای نوشتتیدن شتتراب یتتدی 

قرار داده استتت تتتا عقلهتتا توستتط آن 

 .یفظ شود

دادن بدی با  توییر :دوم مرمله* 

زبان، این برای علناء استتت و ایتتدی 

از آنها امروزه بتترای انجتتام نتتدادن آن 
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عذر ندارد، زیتترا هلللتتوگیری از بتتدی 

بتترای  تتر کستتی امکتتان  ،وسط زبانت

پتتذیر استتت و بتتا پنتتد دادن، در  

آموزش دادن و سخن نیکو و با  دیتته 

دادن نوار ا و کتابهتتا و بتته ماننتتد آن 

 .گیردوورت می

و ایتتن قلب،  با :ي س مملهمر * 

 تتی  ی اینان است و ترین اندازهپایین

عتتذری نتتدارد و  ،آن تتترک ک  برای

بتتدی کستتی کتته نتوانتتد بتتا قلتتبش از 

ای اینان در قلبش هلللوگیری کند، ذره

ماند، هلللوگیری با قلب شامل باقی ننی
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 استتت و آن بوض داشتن به ا ل گنتتاه

بر آن اورار دارند است که آنها، وقتی 

دعا ننودن بر علیه آنتتان و  نچنین و 

باشتتد. بریذر داشتن از شرر آنهتتا متتی

»مَممن ضأى : فرمتتوده استتت پیتتامبر

بيممد ،  ممإ  لمم  مممنُ  منُممًرا  ليغيممر  

يس طه  بلسانه،  إ  ل  يس طه  بقلبه، 

)کسی از شنا  «وذلك أضع، اإليما 

که بدیی را دید آن را با دستش توییتتر 

د د و اگر نتوانست با زبتتانش و اگتتر 

تتترین نتوانست با قلبش و آن ضتتعیف

 اینان است(.
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مسلنان باید بداند کتته  تتدف از 

امر به نیکی و نهی از بدی برپا داشتن 

 اشمر اهلل تعالی و اقتدا به فرستتتادها 

و ینایت اهللتناک در برابر امور شتترر و 

ر فضیلت و طنع انتشا نچنین فساد و 

این گونتته استتت کتته  -به ثواب بردن 

کسی که به سوی  دایتی دعوت د تتد 

برای او اهللری به مانند اهللر کستتی کتته 

و تتتر  از  –از او تبعیت کرده استتت 

مانتتدن از مجازات اهلل تعتتالی و ستتالک 

 .باشدخشنش می

راه امر به نیکی و نهتتی از بتتدی 
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راه مستقیک است و را ی برای نجتتات 

الَّممذ ينَ أَنْعَمم َ اللَّممهم باشد و آن راه  می

دِّيق ينَ  عَلَممميْ   ْ م مممنَ النَّب يِّمممينَ وَالصمممِّ

 [69]النسمماء:  وَالرَ َدَاء  وَالصَّال   ينَ

ست )کسانی که اهلل به آنها نعنت داده ا 

از پیتتامبران و بستتیار راستتتگویان و 

شتتهیدان و وتتالحان استتت(. آن راه 

اند، کسانی کسانی است که امنیت یافته

 لَا خَ ٌَْ عَلَيْ   ْ وَلَا وم ْ يَْ زَنممم  َ که

)ترسی بر آنان نبتتوده و  [62]يمم نِ: 

. آن راه ا تتل (شتتوندآنها غنگین ننتتی

بهشت است و انسان برای پینودن این 
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یا  به علتتک دارد؛ تتتا نیکتتی و راه ایت

معروف را بشناسد و به آن امر نناید و 

آن نهتتی  بدی و منکر را بشناستتد و از

گتتردد مگتتر و عنلی وتتالح ننتتی ،دکن

عنتتر بتتن عبتتد  توسط آگا ی و علتتک.

ی کسی کتته اهلل تعتتالی را درباره العزیز

کنتتد، به غیر علک و آگا ی عبادت متتی

تر از یشتت »فساد کتتردنش ب: گفته است

 .باشد«اوالح کردنش می

انجام این دو امتتر مهتتک،  نچنین 

ایتیا  به اخالص دارد و ایتتن گونتته 

نباشد که عنلش را برای دنیا و بتترای 
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نام نی  نهتتادن انجتتام منصب و ریا و 

کستتب ثتتواب از اهلل  د د و فقط نیتتت

این گونه است کتته . شداداشته بنتعالی 

اهلل اختتالص باشتتد، شخصی که دارای 

یتتاری   در برابتتر شتتیطانرا تعتتالی او 

اگر نیتتت دنیتتوی داشتتته  لیو ،دد می

شود ]که چتته یاور او میباشد، شیطان 

 .بد یاوری است[

 نچنین برای این کتتار نیتتاز بتته 

 متتتتتتتتتتدارا و نرمختتتتتتتتتتویی 

-در امری دیده ننی ،باشد و آن دومی

کنند و مگر آن که آن را زیبا میشود، 
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شوند، مگر آن که آن امری هللدا ننی از

اهلل تعتتالی ]بتته . کننتتدا زشتتت متتیر

 َب مَا ضَمْمَةٍ م ممنَ : فرماید[ میپیامبر

)از  [159]آل عمممرا :  اللَّه  ل نْ َ لَ م ْ

روی رینتی از طرف اهلل بتترای آنهتتا 

فرمتتوده  . پیتتامبر(ایختتو شتتدهنتترم

»إ  اهلل ض يممق ي مم  الر ممق، : استتت

 ويعط  علن الر ق ممما ال يعطمم  علممن

را کننده است و متتدارا )اهلل مدا  «العن،

را دوست دارد و بر متتدارا چیتتزی را 

 د د(.د د  که بر خشونت ننیمی

امر ]به نیکتتی[ : گفته است سفیان
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 ]از بتتدی[ و نهتتی پتتذیردانجتتام ننتتی

مگر از هللانب کسی  ،گیردوورت ننی

نناید و از آنچه نهی که به آنچه امر می

و در امتتر و نهتتی  کند، عال ک باشتتدمی

مر ا و در  را رعایت نناید تلا خود عد

 .کندو نهی خود مدارا 

 نچنین ایتیتتا  بتته وتتبر دارد، 

ل آن به دین به مانند مثل ستتر ثَزیرا مَ

به بدن است و بر وبر ننتتودن چیتتزی 

-شود که بر غیر آن عطا ننتتیعطا می

-آن نصف دین بتتوده و وستتیعشود و 

 تتترین بخشتتش ]از طتترف اهلل تعتتالی[
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 .باشدمی

! از اهلل بترستتید و ن اهللاای بنتتدگ

این واهللب بتتزرر را ادا کنیتتد تتتا بتته 

رضایتنندی پروردگارتان برسید و بتته 

اقتدا کنید و سوار بر کشتی  رسولتان

نجات شتتوید و بتتر علیتته دشتتننانتان 

یاری شوید و بهترین امت باشتتید کتته 

انتتد و آنچتته را برای مردم خار  شده

برای دیگران دوست بدارید کتته بتترای 

ارید و برای آنها چیتتزی خود دوست د

را دوست نداریتتد کتته بتترای خودتتتان 

 دارید.دوست ننی
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اهلل به تنامی ما توفیتتپ د تتد تتتا 

ایتتن امتتر بتتزرر را انجتتام د تتیک و 

ولوات و سالم و برکت بتتر پیتتامبران 

 .محند بن عبداهلل

 

* * *   


