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 تعالی بسمه

 امربه معروف و نهی از منکر() ٥مسابقه حدیث

 

 السالم: امام حسین علیه-١ 

همانا من از روى سبکسرى و گردنکشى، و نیز براى ایجاد فساد و ستمگرى دست به این قیام نزدم، بلکه براى 

كنم، و به روش جدّم و پدرم « نهى از منکر»و « معروف امر به»خواهم اصالح اوضاع امّت جدّم قیام كردم، و مى

 كنمعلى بن ابى طالب علیه السالم عمل 

  

 امام علی علیه السالم:-٢

جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر چون آب دهان است در برابر تمام كارهاى نیك و حتى 

  .دریاى پهناور

  

 حضرت رسول اكرم صلى اهلل علیه و آله وسلم :-٣

هر یك از شما منکرى را دید باید با دست خود آن را تغییر دهد. اگر نتوانست، با زبانش تغییر دهد )اعتراض 

 كند( و باز اگر نتوانست، در قلبش آن را انکار كند و این ضعیف ترین مرحله ایمان است.

  

 ر علیه السالم :امام باق-٤
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همانا امر به معروف و نهی از منکر، راه انبیای إلهی و شیوه صالحان است. وظیفه ی بزرگی است كه به بركت 

آن سایر واجباتْ برپا، راه ها أمن، كسب و تجارتْ حالل، ظلم و تجاوزْ دفع، زمینْ آباد، إعاده ی حقّ بر گردنِ 

 .سامان می پذیرد متجاوز گذارده و همه ی كارها

  

 امام علی علیه السالم :-٥

 امر به معروف و نهى از منکر دعوت به اسالم است.

  

 حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله وسلم :-٦

برای چشم با ایمانی كه عصیان خداوند رامی بیند، روا نیست آن چشم به هم خورَد تا این كه وضعیت را تغییر 

 دهد.

  

 امام علی علیه السالم :-٧

این دو نه مرگ را نزدیك  همانا امر به معروف و نهى از منکر دو خصلت از خصلتهاى خداوند سبحان هستند و

 مى كنند و نه از روزى ]انسان [مى كاهند.

  

 امام علی علیه اسالم:-٨

 .كند، پس او مرده زندگانی استبان و قلب، و دست انکار نمیو برخی از آنها منکر را با ز

  

 حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله وسلم:-٩

دارد. سؤال شد: مؤمن ناتوان بی دین چه كسی است؟ فرمود خداوند مؤمن ناتوانی را كه دین ندارد، دوست نمی

 كندآنکه نهی از منکر نمی
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 : امیر مؤمنان علی علیه السالم-١١

عن نکرد واز رحمت خود دور نساخت مگر به جهت آنکه امر به معروف و نهی از خداوند مردم گذشته را ل

منکر را ترک كردند. ازاین رو، خداوند سفیهان را به واسطه گناهانشان و دانایان را به واسطه ترک نهی از منکر 

 لعن كرد

  

 :السالم علیه صادق امام -١١

 واى بر كسى كه با امر به معروف و نهى از منکر، خدا را دیندارى نکند.

  

 امام صادق علیه السالم :-١٢

از  كند ومر به معروف كند یا نهى از منکر نماید كه داراى سه صفت باشد: به آنچه امر مىتواند اتنها كسى مى

 نماید آگاه باشد، عادالنه امر كند و نهى نماید، با مهربانى امر و نهى كند.آنچه نهى مى

  

 امام باقرعلیه السالم : -١٣

امر به معروف و نهى از منکر دو خوى از خوهاى خداوند عزّ و جلّ هستند. هر كه آنها را یارى دهد خداوند 

 شان گذارد خداوند عزّ و جلّ او را تنها گذارد.عزّتش بخشد و هر كه تنهای

  

 امام علی علیه السالم : -١٤

 كسى كه امر به معروف كند، مسلمانان را تقویت و پشتیبانى كرده است.

  

 : حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه وآله وسلم-١٥

 .كسى كه امر به معروف و نهى از منکر كند جانشین خدا و پیامبر در روى زمین است

  



4 
 

 ضرت رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله وسلم :ح -١٦

و هر گاه امر به معروف و نهى از منکر را  هرگاه دنیا در نظر امّت من بزرگ آید، شکوه اسالم از آنان گرفته شود

 وا گذارند، از بركت وحى محروم گردند.

  

 امام كاظم علیه السالم :-١٧

باید امر به معروف و نهى از منکر كنید، و گر نه نابکاران شما، زمام كارهایتان را به دست مى گیرند، آنگاه 

 .نیکانتان دعا كنند، ولى دعایشان مستجاب نشود

  

 امام صادق علیه السالم : -١٨

هر گاه مردمى در برابر زشت كاریهایى كه در میانشان صورت مى گیرد دم فرو بندند و آن را تغییر ندهند، زود 

 كیفر خود را شامل همه آنان سازد. باشد كه خداوند عزّ و جلّ

  

 حضرت امام علی علیه السالم:-١٩

امر به »را براى پاک بودن از كبر و خودپسندى و... « نماز»را براى پاكسازى دل از شرک و « ایمان»خداوند 

ها...واجب خردان از زشتىرا براى بازداشتن بى« نهى از منکر»هاى ناآگاه مردم و را براى اصالح توده« معروف

 كرد.

  

 حضرت محمد صلى اهلل علیه و آله وسلم :-٢١

 كسى كه به كار خوبى فرمان مى دهد، باید این فرمان دادن را با شیوه خوبى انجام دهد.

  

 امام علی علیه السالم :-٢١
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من شأن خود را باالتر از آن مى دانم كه آنچه را خودم ترک نمى كنم مردم را از آنها باز دارم، یا به كارى 

 فرمانشان دهم كه خود جلوتر به آن عمل نکنم.

  

 امام علی علیه السالم :-٢٢

دهد اما خود از  امر كننده به معروف و عمل كننده به آن باش و چونان كسى مباش كه به كار خوب فرمان مى

 آن دورى مى كند و گناهش را به دوش مى كشد و خویشتن را در معرض خشم پروردگارش مى گذارد.

  

 امام علی علیه السالم : -٢٣

 دْ بیش از همه عمل كن و از آنچه باز مى دارى، خودْ بیش از همه خوددارى كن.به آنچه فرمان مى دهى، خو

  

 امام علی علیه السالم :-٢٤

هر كه سه خصلت داشته باشد، دنیا و آخرتش سالم ماند: امر به معروف كند و خود به آن عمل كند، نهى از 

 منکر كند و خود از آن باز ایستد و از حدود خداوند عزّ و جلّ پاسدارى كند.

  

 مام زینَ العابدینُ علیه السالم :ا -٢٥

 منافق از بدى باز مى دارد، امّا خود باز نمى ایستد و به كارهایى فرمان مى دهد كه خود عمل نمى كند.

  

 امام علی علیه السالم :-٢٦

از زشت كارى نهى كنید و خود از آن باز ایستید؛ زیرا كه شما فرمان دارید ابتدا خود از كار زشت باز ایستید و 

 سپس دیگران را نهى كنید.

  

 علی علیه السالم :امام -٢٧
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 .بهترین كار مردم امر به معروف مى باشد

  

 امام صادق علیه السالم :-٢٨

براى عزّت مؤمن همین كافى است كه هر گاه منکرى را ببیند، خداوند عزّ و جلّ بداند كه در دل آن را انکار مى 

 كند.

  

 حضرت رسول اكرم صلى اهلل علیه و آله وسلم :-٢٩

د و شما امر به معروف و نهى از چه حالى خواهید داشت آن گاه كه زنانتان فاسد شوند و جوانانتان نابکار شون

منکر نکنید؟ ... چه حالى خواهید داشت آن گاه كه به زشت كارى فرمان رانید و از خوبیها باز دارید؟ ... چه 

 حالى خواهید داشت آن گاه كه خوب را زشت شمرید و زشت را نیکو؟

  

 له وسلم:حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه وآ-٣١

هركس دیگرى را به كار نیکى امر كند یا او را از كار زشتى باز دارد یا اینکه او را به خیرى راهنمائى نماید و یا 

 .اشاره به امر خیرى داشته باشد در آن كارنیك شریك خواهد بود

  

 امام علی علیه السالم:-٣١

 كسى كـه نـهى از منـکر كـند بینى فاسقان و گنهکاران را به خاک مالیده است.

  

 امام رضا علیه السالم :-٣٢

هرگاه امّت من از انجام امر به معروف و نهى از منکر  :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله همواره مى فرمودند

 .د، گویا با خـداوند اعـالن جنگ داده اندسرپیچى كنند و آن را به یکدیگر واگذار نماین
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 حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه وآله وسلم:-٣٣

همواره امت من در خیر و خوبى بسر خواهند برد مادامى كه امر به معروف و نهى از منکر نموده و در كارهاى 

 .نیك همکارى داشته باشند و اگر این امور را ترک كنند بركت از میان آنان خواهد رفت

  

 امام علی علیه السالم:-٣٤

 .اتمـام امـور و كارها نـزد خـدا با امر به معروف ونهى از منکر است

  

 امام علی علیه السالم:-٣٥

كسى كه قلباً موافق كار نیك نباشد و از كار بد منضجر نباشد انسان وارونه اى است كه بجاى آنکه عقل بر او 

 حاكم باشد هوى وهوس بر او حاكم است.

  

 امیرالمومنین علی علیه السالم:-٣٦

كسانى كه مردم را به كارهاى نیك امر مى كنند و خود آن را انجام نمى دهند و كسانى كه مردم را از كارهاى 

 .ند اما خود مرتکب آن مى شوند مورد لعن و نفرین الهى هستندزشت باز مى دار

  

 امام علی علیه السالم:-٣٧

به كار نیك امر كن و از منکر )كار زشت( بازدار، و با كسى كـه از تو بریـده پیـوند كن، و به كسى كه تو را 

 محروم كرده عطا كن.

  

 حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه وآله وسلم:-٣٨

گروهى هستند كه نه پیامبرند و نه شهید ولى مردم به مقامى كه خداوند به خاطر امر به معروف و نهى از منکر 

 ورند.به آنان عطا فرموده غبطه مى خ
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 امام علی علیه السالم:-٣٩

گروهى از مردم مبارزه با منکر را با دل و زبان و دست ترک مى كنند )در برابر خالفکار هیچ گونه عکس 

 .عملى نشان نمى دهند( پس اینها در حقیقت مردگانى زنده نما هستندال

  

 امام علی علیه السالم:-٤١

اى مؤمنان! هر كس تجاوزى را بنگرد، و شاهد دعوت به منکرى باشد، و در دل آن را انکار كند خود را از 

آلودگى سالم داشته است ، و هر كس با زبان آن را انکار كند پاداش آن داده خواهد شد، و از اوّلى برتر است ، 

كه با شمشیر به انکار بر خیزد تا كالم خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او را رستگارى را یافته و آن كس 

 و نور یقین در دلش تابیده.

 


