
 )ره(امر به معروف ونهي از منكر برهمه ي مسلمين واجب است                 امام خميني 
 

شوراي امر به معروف و نهي از منكر حوزه معاونت بهداشتي و كانون فرهنگي تخصصي « 
 ». سالمت معاونت برگزار مي نمايد

 

 مسابقه آيه هاي زندگي ويژه كاركنان حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه
 

 

امر به معروف و نهي ازمنكر شوراي  به منظور اجراي برنامه ها و طرح هاي فرهنگي و در راستاي گسترش فريضه امر
به معروف ونهي از منكر با همكاري كانون فرهنگي تخصصي سالمت معاونت بهداشتي اقدام به تهيه و طراحي دومين 

بايدها در   كه مجموعه اي  از  "ي اسالمي  آيين بندگي باسبك زندگ " مجموعه آيه هاي زندگي با عنوان
اميدواريم همكاران عزيز ضمن حضور فعال ما را در اجراي اينگونه اقدامات . مي باشد نموده استآداب گفتار

 . فرهنگي ياري نمايند
 الزم بذكر است اين شورا در راستاي پربارترشدن برنامه ها و دستيابي به اهداف مربوطه آماده دريافت كليه

 .پيشنهادات ، انتقادات و رهنمودهاي سازنده شما بزرگواران مي باشد 
 خوب گفتن به بدگويان . 1

 )63آيه  –سوره فرقان (    و عباد الرحمانِ الذين يمشون علي االرضِ هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالواَ سالماً

گام بر مي دارند و چون ) بي تكبر(ي و بندگان رحمان كساني هستند كه روي زمين به نرم

 )به ماليمت پاسخ مي دهند. (جاهالن آنان را مخاطب سازند به آنها سالم مي گويند

 را بيان مي كند) ادالرحمانبع(صفت برجسته بندگان خاص خدا  12تا پايان سوره  63داوند در سوره فرقان از آيه خ

 رفتنشان آرام و بي تكبر استكساني هستند كه راه -1: الرحمان ويژگي عباددو

ايمانشان مانع از آن است . با آنان با سخنان بي ادبانه و توهين آميز صحبت مي كنند) افراد نادان(وقتي جاهالن -2

عباد الرحمان مي دانند كه چون شيطان دنبال .كه مانند افراد نادان مقابله به مثل كنند و به بدگويي و اهانت بپردازند

زاع است براي نقش برآب كردن نقشه هاي شيطان با سخنان بد با آنان صحبت نمي كنند بلكه نيك نوايجاد درگيري 

 .و يا با آنها وداع مي كنند و آنان را به حال خود و بي پاسخ وا مي گذارند.و زيبا پاسخ شان را مي دهند

 ياد آوري و راهنمايي ديگران. 2
 

الم كري تَنفَعذكُرِ فَاَنُِ الذ 55آيه  –سوره ذاريات (                                      ينِمنوو( 

 زيرا تذكر مومنان را سود مي بخشد -و تذكرده



ركت در مسير بندگي و اجتناب از معاصي مي حانگيز كه موجب رتذكر و موعظه كالمي است خيرخواهانه و احساس ب

 )31نامه  –نهج البالغه (                           قلبت را با موعظه زنده كن     ): ع(امام علي شود 

 گشودن چشم براي ديدن و درك حقايق -يادآوري -بيداري -غفلت زدايي: پند و اندرز،خاصيت تذكر 

سوره مبارك لقمان پند و  اندرزهاي آن به  19تا  13كه در آيات . از افراد موعظه گر در قرآن، لقمان حكيم است

 .فرزندش امده است

 :ح لقمان به فرزندش چنين آمده استصاين اراالنوار از جملهحبدر كتاب 

 .هزار حكمت آموختم كه از آنها چهار تا را حفظ كن و با من به بهشت وارد شو  7000پسرم 

 .كشتي ات را محكم كن زيرا دريايي كه در بيش روداري عميق است. 1

 داريبار گناهانت را سبك كن كه مسير دشواري در پيش . 2

 .زاد و توشه ات را زياد كن كه راه طوالني و دور است. 3

 .اخالص در عمل داشته باش كه بررسي كننده بصير است. 4

 . پسرم، دنيا درياي ژرفي است كه خلق بسياري در آن غرق شده اند

را تقواي الهي، اگر از اين  زاد و توشه ات،ايمان به خدا قرارده، بادبان آن را توكل برخدا  ،تو كشتي خود را در اين دريا

 .به بركت رحمت خداوند است و اگر هالك شوي به سبب گناهان تو است ،دريا رهايي يابي

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

 )سوره عصر(                                  به حق و صبرصيه يكديگرتو. 3

خيرخواهي نسبت به همه افراد خانواده، همسر، . صالح ترين عمل صالح ، توحيد به حق و صبر و خيرخواهي است

خيرخواهي و نصيحت را يكي از وظايف زبان مي دانند و مي ) ع(امام صادق  .دوستان، اطرافيان و مردم جامعه

       .فرمايند زكات بدن، خيرخواهي و نصيحت براي مسلمانان و بيدار كردن غافالن و تسبيح و ذكر فراوان است

 )96ج  –بحار االنوار (

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



 

 دعوت به خير، فرمان به نيكيها و بازداشتن از بديها   : راه رستگاري.4

 )104آل عمران (   ون عن المنكر و اُولئك هم المفلحونهولتكُن منكم اُمه يدعونَ اليِ الخير و يامرون بالمعروف وين

به نيكي دعوت كنند و به كار شايسته وا دارند و از زشتي ) مردم را(شما گروهي  ياناز م دو باي
 .بازدارند و آنان همان رستگارانند

 :ترين اعمال مردم معرفي كرده اند و مي فرمايندرامر به معروف را ب) ع(امام علي 

 .ماندخرتش سالم از عيب و انحراف و بدي مي آسه چيز است كه اگر در كسي باشد دنيا و 

 .امر به معروف كند و خودپذيرايي آن باشد* 

 .نهي از منكر كند و خود نيز پذيرا باشد* 

 .و حدود الهي را نگهداري كند* 

 :مي فرمايد 71قرآن امر به معروف و نهي از منكر را از اوصاف مؤمنان برگزيده است و در سوره توبه آيه 

 به كارهاي پسنديده وا مي دارند و از كارهاي ناپسند باز مي دارند و مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه 

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

 .پاسخ سالم را بهتر از آن دهيد كه خدايتان حسابگر است:5

 )86 -نساء(                          حسيباانَّ اهللا علي كل شي ء  م بتحيه فحيوا باحسن منها اَوردهايتو اذا حي

در (بگوييد يا همان را ) سالم(بهتر از آن درورد ) صورتي(شما درود گويند شما به و چون به 
 .بازگردانيد هر آينه خدا حسابگر هر چيزي است) پاسخ

 .انت زياد شوددسالم را آشكار كن و آن را رواج ده تاخير و بركت خان): ص(رسول اهللا 

 بگو               » ان شاءاهللا« علم و قدرتت محدود است براي كارهايت :6

دين ربي القرب من هو قل عسي اَن ي و اذكُر ربك اذا نسيت اني فاعل ذالك غُدا الّا اَن يشاء اهللا ءو ال تقولن لشي 
 )24-23سوره كهف  (                                                                                                         .هذا رشدا



كه من آن را فردا انجام خواهم داد مگر اينكه خدا بخواهد و «و هرگز در مورد چيزي نگو 
اميد است كه پروردگارم مرا به راهي : هرگاه فراموش كردي پروردگارت را به يادآر و بگو

 .نزديكتر از اين هدايت كند

 .بگويد... تمام ايمان بنده به اين است كه در هر چيزي استثنا كند و ان شاءا: مي فرمايند) ص(م رسول اكر

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

                درخواست گره گشايي از زبان  :7

 )28-25سوره طه آبه (            واحللُ عقدةً  من لساني يفقهوا قولي َبِّ شرح لي صدري ويسرلي اَمرير

پروردگارا سينه ام را گشاده كن و كارم را برايم آسان گردان و گره از زبانم بگشاي تا سخنم را 
 بفهمند 

از خداوند طلب مي كند و اينچنين از خدا مي ) ع(شرح صدر مقامي است كه شخصيتي همچون حضرت موسي 
 .......)رب شرح لي صدري و(خواهد 

را براي خداوند خالص گرداند خداوند چشمه هاي روز خود  40هر بنده اي كه ): ص(پيامبر 
 .حكمت را از قلبش بر زبانش جاري مي سازد

 ....رب شرَح لي صدري ويسرلي اَمري و : بيائيم ما نيز دائم اينگونه از خود طلب خير كنيم

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

 

 )12آيه  –سوره لقمان (                                                حمد و شكر الهي :8

   .و لقد آتَينا لقمانَ الحكمه اَنِ شكُرهللا و من يشكر فانما يشكر لنفسه و من كَفَر فان اهللا غني حميد  

خدا را شكر گذار و هر كس شكر گذاري كند ) و به او گفتيم(و به راستي لقمان را حكم داديم 
 .بي ترديد خداوند بي نياز و ستوده است ندتنها به سود خويش شكر كرده و هر كه كفران ك



آيا تابحال فكر كرده ايد كه مقام شكر چه مقامي است؟ مقامي بسيار واالي است چرا كه قرآن مقام شكر را مقام 

                   شاكراً لأُنعمه  :مي فرمايد) ع(آنجا كه درباره حضرت ابراهيم . مردان آسماني و انبياي بزرگ الهي مي داند

 انَّه كان عبداً شكوراً :مي فرمايد) ع(ويا درباره حضرت نوح 

 يعني تصور نعمت الهي در قلب و خشنودي باطني به آن نعمتها :شكر قلبي                          
 .الهي در آن است يعني بكارگيري نعمت در مسيري كه خداوند از ما خواسته و رضاي :شكر عملي   :    انواع شكر   

 يعني ثنا و ستايش بر نعمت دهنده  :شكر زباني                              

 گاهي شكر، شكر در برابر مخلوق است يعني تشكر و قدرداني از انسان هاي خدوم

آيا از فالني تشكر : خداوند در روز قيامت به بنده اش مي فرمايد: است كه فرمودند) ع(در حديثي از امام سجاد 

چون از او سپاسگذاري نكردي شكر و سپاس : پروردگارا از تو تشكر كردم خداوند مي فرمايد: كردي؟او مي گويد

شكر گذارترين شما در , ابر خداوندشكر گذاريدن شما در بر: مراهم نكرده اي آنگاه حضرت فرمودند

 .برابر مردم است

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

 )11-ضحي (                   .خداوند دوست دارد كه بندگان نعمت هايش را بازگو كنند:9

ُدحبك ما بِنعمه رسخن گوي) با مردم(و از نعمت پروردگار خويش                                    ثو اَم 

آنچه خداوند به تو بخشيده و برتري كه به تو داده و آنچه روزي تو ساخته و احساني كه به تو كرده و ): ع(مام صادق ا

 .هدايتي را كه ارزاتي است داشته براي مردم بازگو كن

 .است خداوند در اين آيه امر فرموده تا نعمتش را باز گويند و بهترين راه بازگويي نعمتها، ظاهر ساختن اثر نعمت

كه خداوند دوست دارد اثر نعمتي را كه به بنده اش عمال كرده در او ببيند منظور از نعمت در : در حديث آمده است

اين آيه شامل همه نعمتهاي ظاهري و باطني و معنوي و مادي مي شود يعني خداوند دوست دارد اگر به بنده اي 



وحتي . غذاي خوب بخورد؛ خانه اش منظم باشد, وشدلباس خوب بپ. نعمت مادي بخشيد اثرش را در او ببيند

اگر به كسي علم بخشيد آثار علمش در رفتار و كردار و گفتار او ظاهر شود و به . چراغش را پيش از غروب روشن كند

 .ديگران بياموزد و همچنين نعمت تندرستي و مقام و نيروي بدني و قدرت بيان و قلم 

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

 )20-مزمل (                             تا مي توانيد از قرآن بخوانيد          :10

 اي كه ميسر است از قرآن بخوانيد هر اندازه                           سر من القُرآنِ       يقُرءوا ماتَاف

 .  بسيار به ياد او باشيد. روح و جان شماستغذاي اي مومنان، ذكر خدا 

 )41-42احزاب (                          اَيها الذين اَمنُوا اَذُكُرو اهللا ذكراً كَثيراً وسبحوه بكُره و اصيالًيا 

 .وصبح وشام او را تسبيح گوييد. اي كساني كه ايمان آورده ايد خداراياد كنيد يادي بسيار

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

 اقرار خالصانه به خدا و اعتراف به خطاها، راه رهايي مومنان از گرفتاريها :11

 )88-87انبياء (                           .. ....................نَّ اَن لَن نَقدر عليه ظذَهب معاضباً فَ و ذالنُونِ اذ

كه ما هرگز بر او تنگ آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت ) ياد كن(را ) يونس(و ذالنون 

ي سترا .داد كه معبودي جز تونيست منزهي تو  درآن تاريكي ها ندا )دل(تا در. نخواهيم گرفت

او را برآورده كرديم و او را از آن اندوه رها نيديم و ) دعاي(پسر . كه من از ستمكاران بودم

 .چنين نجات مي دهيم) نيز(مومنان را 

 بت دعاها، يعني رهايي مومنان از گرفتاريها را نشان مي دهدخداوند در اين دو آيه مسير اجا

 اقرار به توحيد :ال اله اال انت



 .سر منشا گرفتاريها را خود دانستن نه خدا: سبحانك

 اقرار به گناه كردن :انّي كنت من الظالمين

 اياك نعبد و اياك نستعين  آيهو اين ادب زيباي بندگي است كه در هنگام غم ها و گرفتاري ها به مقتضاي 

 )سوره انبياء 88-87آيات (بخوانيم  آيات اين باخداوند را

 


