
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 خالصه جلسه دوم 

 سوره مبارکه آل عمران  104تفسیر آیه 

 ************************************************************** 

 يَ ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإََل اْْلَْْيِ َو َيَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َو 

[ دعوت  و ِبيد از مشا گروهى ِبشند كه ]مهه مردم را[ به سوى خْي ]احتاد، اتفاق، الفت، برادرى، مواسات و درست 
 نا رستگارند. منايند، و به كار شايسته و پسنديده وادارند، و از كار انپسند و زشت ِبزدارند؛ و اينانند كه يقي

****************************************************************************** 

در این آیه بحثی مهم وجود دارد بر سر اینکه منظور از »منکم« در آیه این است که گروهی از امت باید برای   ❖

د امتی باشد که برای امر به معروف و  امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند یا منظور این است که امت بای

 نهی از منکر اقدام کند؟ 

شهید بهشتی در اینجا معتقد است که منظور آیه برداشت دوم است. اما توضیح مفصل آن بعدا در بحث   ❖

 واجب عینی یا واجب کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر خواهد آمد. 

این آیه وجود دارند باید خوب فهمیده بشوند: »دعوت«، »امر«،  برای فهم این آیه چند مفهوم کلیدی که در  ❖

 کنیم. »نهی«، »معروف«، »منکر«، »خیر«. فعال مفهوم خیر را بررسی می 

 

 خیر 

تر به صورت  این لغت در زبان عربی چند معنی دارد: »نیکی، خوبی؛ نیک، خوب، به صورف صفت؛ خوب ❖

 صفت تفضیلی؛ مال و ثروت.« 

ت در قرآن کریم به معنای »بهتر« به کار رفته است. و به صورت فراوان به معنای  بار این لغ 60حدود  ❖

»خوب و خوبی« و در چند مورد به معنای »مال و ثروت« نیز در قرآن به کار رفته است. و همچنین اخیار  

عمران  سوره مبارکه آل  104)جمع خیر(، به معنی نیکان و بزرگان نیز در قران به کار رفته است. در آیه 

 »خیر« به معنای خوب و خوبی به کار فته است.  



 

 

امت اسالم باید امتی باشد که به خوبی دعوت کند یعنی وقتی جامعه شناسان و اندیشمندان وقتی جوامع   ❖

 کنند اعتراف کنند که بهترین جامعه جامعه اسالم است.های انسانی بررسی می مختلف را از لحاظ ارزش 

مسلمانان و جوامع اسالمی به این درجات عالیه اسالم نرسیدند اما در همین درصد کمی  هر چند هیچ زمانی  ❖

از اسالم هم که در تاریخ به آن معتقد و پایبند بودیم، ثمراتش را دیدیم و جلوه دعوت به خیر در آن متجلی  

 بوده و اساسا همین مسئله در گسترش اسالم نقش بسیار مهمی داشته. 

هم وجود دارد اگر امت اسالمی و در صدر آنها مسئولین جامعه اسالمی خوشان را از منیات  و این مسئله امروز   ❖

و... رها کنند طبیعتا مصداق یدعون الی خیر خواهند شد و اگر این کار را نکنند این کارشان به دور از اسالم  

 است. 

دم و شخص اول حکومت جامعه  بینیم که زمانی در سادگی و آسانی ارتباط بین مر و ما در تاریخ اسالم می  ❖

 اسالمی در رتبه اول جهان قرار داشت و ما نیز باید خودمان را به آن نقطه برسانیم.

های جوامع مسلمان در صدر همه جوامع قرار داشت. اما  همچنین در تاریخ اسالم زمانی مدارس و دانشگاه ❖

 متاسفانه چند صد سال است که انحطاط داریم. 

های دنیا فریاد بزنیم که ما این بودیم و آن بودیم و... اگر جامعه  زم نیست که در رسانه برای دعوت به خیر ال ❖

ننمونه باشیم هر انسان منصف جستجو گری در جهان، مبلغ ما خواهد شد. در این دنیا یک جامعه کوچک  

های  فتن راه نمونه اسالمی ساختن بهترین تبلیغ است؛ چه برای داخل و چه برای خارج. چون دنیا در پی یا

های ادعایی. نسل جوان خودمان هم همینطور، هر جا، به هر مقدار، عمل  عملی برای بهتر زیستن است، نه راه 

به معیارهای اسالمی سراغ داشته باشد، دیگر هیچ احتیاجی به تبلیغ نیست؛ خود به خود دل و جان و فکر و  

 ایمان او آنجاست. 

 


