
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 سوم خالصه جلسه 

 سوره مبارکه آل عمران  110تا  102ات تفسیر آی

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

بار به مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و توجه به خیلی و نیکی اشاره شده است. یک    3در همین چند آیه   ❖

 .110و یک بار در آیه  104، یک بار در آیه 102بار در آیه 

به معروف و نهی از منکر اشاره شده است که ذکر آنها برای فهم   در آیات مختلفی از قرآن کریم به مسئله امر ❖

 برخی نکات مبحث ما و ابعاد مختلف این مسئله الزم است.

 آیات مکی:

ی اهل کتاب  کنند که همه سوره مبارکه آل عمران؛ در این آیات خداوند اشاره می 113و   112آیات  

دهند و از جمله این  دارند که اعمال خیر انجام می یک جور نیستند و بین آنها افراد صالحی وجود  

 اعمال خیر امر به معروف و نهی از منکر است. 

این آیه که قبل از هجرت پیغمبر به مدینه نازل شده است اشاره دارد به  سوره مبارکه اعراف؛    57آیه   

 از منکر است. ها امر به معروف و نهی  اش که یکی از این رسالترسالت حضرت موسی نسبت به جامعه 

همواره مردم  ؛ در این آیه بحث بر سر مردمی است قوم بنی اسرائیل که  165و    164سوره اعراف آیات   

گفتند که  ها می ای مصلحت اندیش به این کردند اما عده کردند و دعوت به خیر می را نصحیت می 

گفتند ما  رز در جواب می بینید کارتان فایده ندارد به خودتان سخت نگیرید و این دسته مباوقتی می 

ادامه می  این کار خود  به  اینکه  به دو دلیل  و دوم  باشیم  اینکه پیش خدا معذور  برای  دهیم یکی 

 امیدواریم که شای این مردم متقی شدند.

نا امیدی از نتیجه کار  سوره مبارکه یوسف بیان کردند که    87شهید بهشتی با اشاره به آیه   ▪

 افران است. زیبنده مسلمان نیست و کار ک

اسالم   ▪ و  الهی  ادیان  که  کردند  بیان  و  کردند  مطرح  را  عقل  و  مسئله عشق  ایشان  سپس 

 گویم هم عاقل باشد و هم عاشق.گویم بی عقل، میخواهند انسان عاشق تربیت کنند. نمی می 

سوره مبارکه اعراف ایشان تذکر دادند که این آیه    165و    164در ادامه یحث مربوط به آیات   ▪

انی نازل شده است که هنوز مسلمانان به مدینه هجرت نکرده بودند و این کار برای  در زم

این است که مسلمانان در مبارزه به ظاهر نابرابر مکه نا امید نشوند و به مقاومت خوود ادامه  

 دهند.



 

 

  کند به هایی که به فرزندش می ؛ در این آیه لقمان حکیم در ضمن توصیه 17سوره مبارکه لقمان آیه  

مزاجش  کند که نباید با ظلم و فساد  کند. و بیان می مسئله امر به معروف و نهی از منکر نیز اشاره می 

 و خصلتش سازگار باشد که این خصوصیت ویژگی هر انسان سالمی است.

 آیات مدنی:

سکونت  ؛ که اشاره به مبارزان در راه خدا دارد. که اگر در زمین  41تا    39سوره مبارکه حج آیات   

 کنند امر به معروف و نهی از منکر است.کردند یکی از کارهایی که می

 ؛  2سوره مبارکه مائده آیه  

 ؛ 112و   111سوره مبارکه توبه آیات  

خالصه مطالب تمام این آیات این است که انسان با ایمان انسانی است که با »خیر« و »معروف« انس و آشتی   ❖

اش خالصه شود در  اش، زندگیرد، نا آشتی و نا سازگار است. آیینش، شیوه قهر دادارد و با »سوء« و »منکر«  

نیکی را همواره در گسترش  زندگیاین که خود  با بدیها در محیط  و در درگیری  ها در محیط  اش کوشا 

 اش تالشگر باشد. زندگی 

، سوء و فحشاء  رمعنای معروف، عدل، احسان و خیر نزدیک به هم است و معنای منکر، بغی، ش کلی  به طور   ❖

نزدیک به هم است. و این مفاهیم نیز ربطی به امر و نهی خداوند و ندارد و انسان قبل از شریعتت هم باید به  

 مصادیق این مفاهیم واقف باشد. 

این  هستند    و نهی از منکر م حسین )علیه السالم( که اسوه امر به معروف  اما  های زندگانیتمام سال   در مورد  ❖

مت امام حسن علیه السالم و چه پس از شهادت ایشان تا قبل از  اماد. ایشان چه در زمان  کنمسائل صدق می 

ها روی کار آمدن یزید و قیام کربال این مفهوم کامال در زندگانیشان محسوس هست هر چند که کمتر به آن 

 کنند.یام می ودند برای امر به معروف و نهی از منکر ق ربال هم که ایشان به صراحت فرم و در قیام کپرداخته شده  


