
 امر به معروف و نهى از منكر

     : افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب استهمه امر به معروف و نهى از منكر بر ـ 1مسأله 

باید شناخت الزم و صحيح را نسبت به معروف و منکر داشته باشد و احکام شرعی امر به                        ـ1   

ى آند بايد يقين داشته باشد آه         خواهد امر و نه     آسى آه مى    -2.  معروف و نهی از منکر را بداند        

احتمال دهد آه امر و     باید    ـ3  .را ترک می کند    واجبى    می دهد یا امر    انجام  کار حرامی را    طرف مقابل   

امر و نهی او    نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد يا غير فورى، آامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند                   

 در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند يا خوف               دبای  -4.  آند واجب نيست   هيچ اثر نمى  

اين باشد آه امر يا نهى او، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توّجه نسبت به او يا بعضى از                          

رساند واجب نيست، ولى اگر معروف و منكر از امورى باشد آه شارع مقّدس اسالم                         مؤمنين مى 

مانند حفظ اسالم و قرآن و استقالل ممالك اسالمى، يا حفظ احكام                 (دهد   اهّمّيت زيادى به آن مى     

  .بكوشدو حراست از دین و کشور اسالمی در حفظ   ، بايد اعتنا به ضرر نكند و)ضرورى اسالم

مانند منكراتى آه دولتهاى ناصالح به نام اسالم         ( شود   گذاشته بدعتى در اسالم     اگر  ـ  2مسأله  

  .بر همه، مخصوصًا علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار آنند) دهند انجام مى

عمل منكرى معروف، يا     موجب گردد تا     ،     هرگاه احتمال صحيح داده شود آه سكوت         ـ  3مسأله  

اعالم آنند  يقت را    علماى اسالم واجب است آه حق      ، بر همه مخصوصاً   تلّقی شود عمل معروفى منكر    

  .و سكوت جايز نيست

اسالم يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأييد او                و روشنفکران      هرگاه سكوت علما    ـ  4مسأله  

  .انكار آنندباطل را اظهار و حق را ساير محّرمات گردد، واجب است انجام شود، يا سبب جرأت او بر 

گفتن با زبان و نصيحت ، قطع         :  ، مانند امر به معروف و نهى از منكر        مراتب  برخی از     ـ  5مسأله  

 اما  .  شرع ندارد  حاآمفقيه جامع الشرایط و     احتياج به اجازه    رابطه با فرد خطا کار  و ترک مراوده با او ،              

اجازه فقيه باید حتما با  ،   برای جلو گيری از منکر یا اجرای معروف         توّسل به زور   :از مراتب آن مانند   بعضى  

و اقدام  هيچ آس بدون اجازه حاآم شرع حّق اقدام ندارد، بلكه بايد اصل                    جامع الشرایط  باشد و         

  . و اندازه آن طبق ضوابط اسالمى با نظر حاآم شرع تعيين گرددخصوصيات
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