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جایگاه موعظه در احکام فقهی قرآن
مریم داروند زاده

2

 1کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه پیام نور تهران مرکز -ایران

چکیده
موعظه مساله ای ازمسائل تربیت دینی در جوامع مذهبی است که در آموزه های دینی به آن توجه خاصی شده است ،همچنین
از عمده ترین شیوه های عمومی پیامبر ،استفاده از وعظ برای راهنمایی مردم بوده و در روایات هم از آن بعنوان زنده کننده و
احیا کننده قلب یاد شده که نشان دهنده ارزش باالی آنست .زیرا اساس نبوت پیامبران الهی بر امر به معروف و نهی از منکر بنا
نهاده شده است .شایان ذکر است احکام فقهی و موعظه  ،با کمک یکدیگر انسان را در رساندن به مدارج عالی و
کماالت یاری می دهند .در این مقاله ی پژوهشی ابعاد این موضوع را از منظر آیات ،باالخص آیات فقهی و روایات مورد
بررسی قرار داده تا با کیفیت آن بیشتر آشنا شده و شرایط تاثیرگذاری آن در فرد و جامعه را بیابیم .لذا مؤلفه های وعظ
وشرایط هریک را با تدبر در آیات و روایات دسته بندی نموده  ،انواع روشهای تبلیغی که در قرآ ن به پیامبر وحی شده و موعظه
های مستقیم الهی که موجب رشد و کمال بشر است مورد توجه قرار داده تا بتوان نحوه موعظه پذیری از منظر الهی را بررسی
نمود ودر ن هایت با درک نتیجه و غایت موعظه پذیری ،انگیزه ی بیشتری در نوشیدن و نوشاندن موعظه به روش نیکوی قرآنی،
در فرد و جامعه را با لحاظ عملکرد متفاوت آن از منظر قرآ ن و روایات سر لوحه خود قرار دهیم.
واژههای کلیدی :موعظه ،قرآن ،فقه ،احکام ،خداوند ،انسان.
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مقدمه:
قرآن کـریم که قـانون اساسی تغییر ناپذیر زندگی بشر است ،شـامل مجـموعهای از آموزشهای اعتقادی ،اخـالقی و فقهی می
باشد که هر یک از این معـارف به شیوه های مختلفی بیان شده است از جمله روش پرسش و پاسخ ،روش تشبیه وتمثیل و روش
بیان تدریجی و آنچه که در این مقـاله بررسی می شود روش تربیتی موعظه است که ازروش های مهم ومؤثر درحوزه ی تعلیم و
تربیت به حساب می آیند .این روش درقرآن بارها تکرار شده و مورد استفاده قرارگرفته است  ،درحقیقت موعظـه وتـذکر فطـرت
آدمی را بیدار می کند ،به همین دلیل است که خدای متعال فطرت موعظه پذیری را درجان انسان به ودیعه نهاده،واورابرای قبول
تربیت آماده کرده است .بنابراین موعظه پذیری ونصیحت پذیری نیازذاتی انسان میباشد،وکسی ازآن بی نیاز نیست،.
از نگاه قرآن (اعراف ) 161 :نصیحت وموعظه ،یک تکلیف همگانى مانند امربه معروف ونهى ازمنکر است که برهمه الزم است
(طباطبائى1111 ،ق ،ج  ،1ص .) 192وپندپذیرنده هم تمام افراد انسانى و انبیاى الهى مى باشد (هود ،) 16 :حتى اولیاى خـدا
مانند رسول اکرم (ص)هم در مواردى ازدیگران درخواست موعظه مى کردند (صدوق1113 ،ق ،ج ،1ص .) 33
شایان ذکراست ،موعظه و امر به معروف و نهی از منکر نقش اساسی در تربیـت انسـان دارد و در حکـم دارویـی اسـت کـه
برجسم وروح آدمی تاثیرگذارده ،و موجب هدایت و رشد انسان می شود.
 - 2- 2لغت شناسی
- 2- 2- 2وعظ در لغت
موعظه از ریشه وعظ به معناى پند و اندرز ،دعوت به بندگى و خشوع ،و نهى از زشتى و گناه همراه با ترسـاندن از فرجـام
بدى هاست (طریحى ،1311 ،ج  ،1ص 193؛ فراهیدى1111 ،ق ،ج  ،1ص 112؛ راغب اصـفهانى1111 ،ق ،ج  ،1ص .) 216
مفسران هم ،موعظه را به همان معناى لغوى اخذ کرده و نوشته اند :موعظه بیان آن چیزهایى است که حذر کردن از آنها الزم و
رغبت در آنها واجب است و انسان را به صالح و درستى دعوت کند و از فساد و بدبختى بـاز دارد (طبرسـى ،1311 ،ج  ،2ص
112؛ طوسى ،بى تا ،ج  ،2ص 392؛ فخررازى1111 ،ق ،ج  ،1ص  .) 192علّامه عالمه طباطبائى هم با توجه به معناى لغـوى
موعظه مى نویسد:موعظه بیانى است که سبب نرمى نفس ،رقت قلب و اصالح حال فرد مى شود( .طباطبائى1111 ،ق ،ج ،11
ص 311؛ ج  ،16ص .) 322
در قرآن مجید نیز« ،موعظه» به معنای لغوی آن به کار رفته ،و به آن اهمیت فراوان داده شده است.
خداوند متعال پیش از همه« ،موعظه» را به خود نسبت داده ،میفرماید:ان اهلل نعمّا یعظکم به ،خداوندپند واندرزهای خوبی
به شما میدهد(نساء.) 21 ،
- 2- 2- 1احکام
آموزه هایی است درباره رفتارهای مجاز و غیرمجاز ،راجح یا مرجوح و مباح؛ مانند دسـتوراتی کـه دربـاره نمـاز ،روزه ،حـ ،
جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر ،بیع ،اجاره ،نکاح و طالق در دین آمده است.
احکام جمع حکم است و «أحکم» در لغت به معنای مَنَعَ است (فراهیدی1111 ،ق،ج  1ص  ) 111و حَکَمَ بِاالَمر یعنی درباره
آن امر ،قضاوت کرد و حـکم داد (انیس ابراهیم و همکاران1326 ،ش ،ص  ) 399و از مصادیق آن میتوان به علـم ،فقه و قضاوت
به عدل اشاره کرد ( .طریحی1112 ،ق ،ج  ،1ص  ) 222راغب در مفـردات آورده «حـکم اصلش منع و بازداشتن برای اصـالح
است و اعم از حکمت است؛ پس هر حکمتی حکمی است و هر حکمی حکمت نیست زیرا حکم داوری به چیزی علیه چیز دیگر
است که می گویند او آنچنان هست و یا آنطور نیست (.راغب اصفهانی ،1361 ،صص  219و ) 223
- 2- 1معناشناسی
واژة «موعظه» همراه با سایر مشتقاتش (وعَظَ ،یعظُ ،واعظ ) بیست وپن بار در آیات قرآ ن بکار رفته است ،چهار بار در سوره
بقررره وچهــار بــار نیــز در ســوره نسررا آورده شــده از آنجــا کــه بقــره در لغــت بــه معنــای شــکافتن اســت (
طریحی1312 ،ش،ج ،3ص . 112ابن منظور1111 ،ق،ج ،1ص ) 11
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و با توجه به معنای لغوی موعظه که پند دادن است شاید بتوان گفت پ ند دادن شکافتن روح است تا تاثیرگذارباشد .و این مهم
احتیاج به ظرافت و لطافت خاصی دارد که با روحیه نساء گونه که روحیه ای لطیف و پر مهر و محبت است بیشتر سازگاراست .
ریشه کلمه وعظ سیزده بار با اهلل بکار رفته که نشان میدهد موعظه اصلی از طرف اهلل صورت می گیرد .ونیز هشت بار بـا واژه
قول هشت بار هم با کون بکار رفته که با توجه به معانی واژگانی قول که ابراز ما فی الضمیر است و کون که شدن وبودن است
میتوان گف ت موعظه بایدامری شدنی باشد ،غیرقابل اجرا نیست ،امری که میتواند وقوع یابد ،ذهنی نیست ،و می بایست بهـای
نحو انجام پذیرد نه فقط بصورت بیانی انجام شود.
وعظ پن بار با واژه علم بکار رفته که نشان میدهد در کار موعظه و وعظ علم از اهمیت باالیی برخوردار است وموعظه بحثـی
علمی است .
نکته دارای اهمیت  ،بکار رفتن ماده وقی (تقوا) با وع ظ است که هفت آیه را به خود اختصاص داده و امن ( ایمان )با وعـظ در
پن آیه همراه شده ،که نشان می دهد کاربرد وعظ برای متقین و مومنین بیشتر است  .در آیات صراحـتأ بیـان شـده موعظـ
للمتقین و یا تعبیری این چنین که موعظ و ذکری للمومنین و....
شاید بتوان گفت وعظ بر مومنین و در مراتب باالتر بر متقین اثر گذارتر است .در نتیجه برای طی درجات باطنی ،بهره برداری
از موعظه کاراتر است ،و عبرت گرفتن و پند پذیری نیازمند روحیه تقوا ست  (.بقره) 66،
شایان ذکر است که واژه "بین یدی " چهار بار با واژه وعظ بکار رفته که نشان دهنده آنست که در برابر آنچـه بـا آن مواجـه
هستیم باید موعظه کنیم یا موعظه شویم .
بعد از آن واژه هایی چون " حکم ،حسن  ،ذکر  ،عدل  ،عرف  ،شدد ،عود  ،نفس  ،نوس "سه بـار همـراه بـا وعـظ در قـران
بکار رفته اند که نشان دهنده اهمیت آنها در رابطه وعظ و موعظه میباشد و نیز  ،هم رتبه بودن خودشان با هم در ماجرای وعظ
را متذکر میشود .
از آ نجا که بحث پیرامون وعظ و موعظه بطور مفصل در این مقاله نمی گنجد لذا به بررسی مختصر و تنها بخشی از آیات آن می
پردازیم.
- 2- 3مؤلفه های وعظ
باتوجه به آیات قرآن مولفه های وعظ تقسیم می شوند به:
الف -موعظه کننده یا واعظ
ب -موعظه شونده
ج -محتوای موعظه
د -نیازی که موعظه برای آن محقق می شود
ه -هدایتی که پس از موعظه حاصل می گردد
- 2- 4انواع روش های تبلیغی پیامبر
خداوند درقرآن به پیامبردستورداده است که با موعظه حسنه مردم رابه خدا دعوت کند :ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَ ِ وَالْمَوْعِظَ ِ
الْحَسَنَ ِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ
(نحل) 112 ،
- 1- 1- 1موعظه حسنه
به معنای ارشادی است که همراه با بروز حسن و زیبایی صورت گرفته باشد ی عنی ارشاد زیبا و الزم است از هرگونه سوء و بدی
به دور باشد و براساس جمله ای که در زیارت حضرت رسول(ص)آمده [  ...و دعوت الی سبیله بالحکمـ و الموعظـ الحسـنه
الجمیلــه (ای رســول خــدا تــو دعــوت کــردی بــه راه خداونــد بــا حکمــت و موعظــه حســنه زیبــا) (ســید رضــی
الدین1313 ،ش،ج ،1ص ) 612
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طبرسى مى نویسد :موعظه نیکو ،تشویق مردم به ترک زشتى ها و انجام کارهاى پسندیده است .واعظ با سخن نیکو ،دل هـاى
مردم را نرم کرده و بذر خشوع و خضوع را در دل هاى مردم مى افشاند (طبرسى ،1361 ،ج  ،6ص .) 612
حسن موعظه از جهت حسن اثر آ ن در احیای حق است پس باید بگونه ای عمل شود که بیشـتری ن نتیجـه و اثردهـی را داشـته
باشد.
- 1- 1- 1جدال احسن
دعوتی است که دشمن را به عناد و لجبازی و غضب نکشاند تا به رد دعوت منجر نشود و نیز باید از بی عفتی در کالم و سـوء
تعبیر برکنار باشد و به دشمن و مقدسات اش توهین نکند و از هر نادانی دیگری بپرهیزد زیرا در این صورت اگر چه حق را احیا
کرده اما چون با احیای باطل و کشتن حقی دی گر انجام شده صفت احسن در مورد ان صـدق نمـی کنـدبرای همـین جـدال از
موعظه بیشتر احتیاج به حسن دارد و به همین جهت خداوند موعظه را مقید کرده به حسن و جـدال را مقیـدنمود بـه احسـن
(بهتر )..
- 1- 1- 3حکمت
این ریشه را برخی بازداشتن دانستهاندهمین معنا را در یکی از معانی ذکر شده برای حکمت می یابیم:
علمی که انسان را از کار زشت بازمیدارد (.طریحی1361 ،ش،ذیل«حکم»)
- 2- 5شرایط واعظ
- 1- 2- 1صبر
یکی ازشرایط موعظه کننده صبر می باشد .
وَاصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِالَّ بِاللّهِ وَالَ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَالَ تَکُ فی ضَیْقٍ مِّمَّا یَمْکُرُونَ (نمل) 111 ،
وای پیغمبر ! تو نیز دربرابرمصائب و صحنه های جانسوزی که درراه تبلیغ رسالت آسمانی خواهی دید شکیبائی کن و شکیبائی
تو جز در پرتو توفیق یزدان میسّر نیست ( ).اگر کافران ایمان نیاوردند  ) ،بر آنان اندوهگین مشو و در برابر مکر و نیرنگـی کـه
میورزند ( و توطئههائی که به راه میاندازند ) ناراحت و نگران مباش .
- 2- 5- 1متعظ بودن
یعنی عمل کردن به وعظ های خویش
اُدع ُ الی سَبیل ِ ربّکَ بالحکمة ِ و المَوعظة ِ الحَسنة ِ وَ جادِلهُم بالتی هِی احسنُ انَّ ربّکَ هُوَاعلم بمن ضلّ عن سَبیله ِ
وَ هُوَ اعلم ُ بالمُهتدین (نحل) 215،
( ای پیامبر ! مردم را ) با گفتار حکمت آمیز و پند نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و ( با مخالفان ) به شیوه ای کـه نیکـوتر
است  ،بحث و مناظره کن  .همانا پروردگارت به کسانی که از راهش منحرف شده اند آگـاه تـر اسـت و او هـدایت یافتگـان را
بهترمیکند.
همانطور که بیان شد حسن موعظه از جهت حسن اثر آن در احیای حق مورد نظر اسـت و حسـن اثـر وقتـی اسـت کـه واعـظ
خودش به آنچه وعظ می کند متعظ باشد و از آن گذشته در وعظ خود آنقدر حسن خلق نشـان دهـد کـه کالمـش در قلـب
شنونده موردقبول بیفتد .
ونیز در روایتی از امام صادق ع می فرمایند  :عالم اگر به علم خود عمل نکند موعظه اش از دل ها گم می شود همانگونـه کـه
باران از روی سنگ زایل میشود  ( .کلینی ، 1111 ،ج ، 1ص ) 11
- 2- 5- 3موعظه کردن با قول بلیغ
َالصـاحِبِ
وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِ ینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُـبِ و َّ
بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ ال لّهَ الَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (نساء ") 36،چیزى را با او شریک مگردانید و بـه
پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خـویش و همسـایه بیگانـه و همنشـین و در
راهمانده و بردگان خود [نیکى کنید که خدا کسى را که متکبر و فخرفروش است دوست نمىدارد.
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با توجه به معنای قول :که ابراز ما فی الضمیر بایَ نحو میباشد و بلیغ  :فصح و حسن بیانه (التحقیق )این معنا به ذهن متبادر می
شود که موعظه می بایست بصورت فصیح و زیباترین شکل به هر نوعی به موعظه شونده ابالغ شود.
- 2- 6شرایط موعظه شونده
وعظ پذیری ارتباط تنگاتنگ با شخصیت فردی هر فرد دارد  .مراد از شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است
که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین میکند  .وعظ پذیری با اوصاف شخصیتی بی ارتباط نیست .مثال افرادی که متکبّر
و خود شیفته هستند ،نمی توانند حرف دیگ ران را قبول کنند .در نتیجه موعظه بر این افراد کار لغوی است .
امام صادق (ع) میفرمایند  :کبر انکار حق و ایمان اقرار به حق است (.ری شهری  ،1311 ،ج  ،11ص ) 2121
در مجموع میت وان گفت :متکبر توان دیدن حق را ندارد .بی شک چنین فردی نمیتواند پای وعظ دیگران بنشیند چرا که گـام
اول آنست که به دیگرا ن و سخنانشان توجه شود .و اصالت آ نها تایید گردد ،و اگر قابل پند بود پند گرفته شود ،که متکبر قادر
به پیاده کردن این شرایط نیست .
البته این به عنوان یک نمونه از شرایط موعظه پذیر ی است ،که در این قسمت بیان شد  .بحث بیشتر در این مقاله نمی گنجد
.
- 2- 7شرایط وعظ
* أُولَئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللّهُ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِی أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغًا (نساء ) 63 ،اینان همان کسانند که
خدا مىداند چه در دل دارند پس از آنان روى برتاب و[لى پندشان ده و با آنها سخنى رسا که در دلشان [مؤثر افتد بگوى
- 2- 7- 2قول بلیغ
قول بلیغ گفتارى است که حقیقت مطلب را آن گونه که هست با بیان رسا و روشن بیان کند ،به گونه اى که آنها زشتى هاى
رفتار خود را درک کنند و به عاقبت اعمال خود آگاه شوند (طباطبائى1111 ،ق ،ج  ،1ص  .) 111همان گونه که خداى تعالى با
تمثیل و تشبیه مسائل عمیق دینى و اخالقى را در قرآن ذکر کرده است.
- 2- 7- 1علم و دانش واعظ
*أُبَلِّغُکُمْ رِسَاالَتِ رَبِّی وَأَنصَحُ لَکُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ (اعراف ) 61 ،پیامهای پروردگـارم رابـه شـما مـی رسـانم ،وبـرای
شماخیرخواهی می کنم واز سوی خدا حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.
علم و دانش واعظ :دانش الزم به محتواى اندرز و پیامد اعمال و اخالق خوب و بـد ،از شـرایط علمـى نصـیحت کننـده اسـت
(.طباطبائى1111 ،ق ،ج  ،2ص ) 122
- 2- 7- 3بردباری و حلم
*فَإِذَاالَّذِى بَینَکَ وَبَینَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِى حَمِیمٌ (فصلت ) 31 :کسی که میان تـو و اودشـمنی اسـت کـه گـویی دوسـتی نزدیـک
وصمیمی است.
بردبارى وحلم :ازشرایط تأثیراندرز ،بردبارى واعظ درموعظه وتربیت دینى است (.طباطبائى1111 ،ق ،ج ،11ص ) 292
- 2- 7- 4امانت داری
أُبَلِّغُکُمْ رِساالتِ رَبِّى وَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمِینٌ (اعراف ) 62 ،پیامهای پروردگارم رابه شما می رسانم وبرای شما خیر خواهی امینم.
امانت دارى :شرط اخالقى دیگر براى واعظ ،امانت دارى است ،همان گونه که درباره حضرت صالح بیان کرده است( .طباطبائى،
1111ق ،ج  ،2ص ) 111
واعظ این ویژگیها را نداشته باشد ،سخنانش صرف لقلقه اى بر زبان است که اثر آن از قوه شنیدارى انسـان تجـاوز نمـى کنـد
(مجلسى1113 ،ق ،ج  ،1ص .) 39
از مطالب گفته شده میتوان فهمید که موعظه زمانی بیشترین تاثیر را داردکه :
الف  -واعظ دارای حسن فاعلی و فعلی است (یعنی هم خود متنعظ است وهم در وعظ خود حسن خلق دارد )
ب  -موعظه شونده در بهترین شرایط پذیرش است
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ج  -وعظ با قول بلیغ وبصورت قصه بیان شود.
- 2- 8واعظان و ناصحان در قرآن
- 2- 8- 2خدا
ییَعِظُکُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ ﴿نور﴾11 ،خدا اندرزتان مى دهد که هیچ گاه دیگر مثل آن را اگر مؤمنید تکرار
نکنید.
بیشتر آیات موعظه توسط خداوند بطور مستقیم انجام شده ودر بعضی دیگر با کلمه اهلل یا رب نیامده ولی با عباراتی چون ذالکم
یوعظ به ویا با ضمایر نا آورده شده مانند آیه  31سوره نور  :ولقد انزلنا الیکم  ....و موعظ للمتقین یا در آیه  16سوره هود  :انی
اعظک آمده.
- 2- 8- 1پیامبر
ادع الی سبیل ربک بالحکم والموعظ الحسنه (نحل) 112 ،
«مردم را باحکمت واندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن»
- 2- 8- 3کتاب و حکمت
وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَالَ تُمْسِ کُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَ مَن یَفْعَلْ ذَلِـکَ فَقَـدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ وَالَ تَتَّخِ ذُوَاْ آیَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ مَا أَنزَلَ عَلَیْکُمْ مِّنَ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَ ِ یَعِظُکُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ
أَنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»( .بقره ) 131 ،
«و چون آنان را طالق گفتید و به پ ایان عده خویش رسیدند پس به خوبى نگاهشان دارید یا ب ه خوبى آزادشان کنید ولى آنان
را براى آزار و زیان رساندن به ایشان نگاه مدارید تابه حقوقشان تعدى کنید وهر کس چنین کندقطعابرخود ستم نمـوده اسـت
وآیات خدا را به ریشخند مگیرید و نعمت خدارابر خود وآنچه را که از کتاب و حکمت بر شمانازل کرده و به وسیله آن به شما
اندرزمى دهد به یاد آورید و ازخدا پروا داشته ب اشید و بدانید که خدا به هر چیزى داناست».
- 2- 8- 4آمرین به معروف و ناهی از المنکر:
ا مر به معروف و نهی از منکر در اسالم و سایر ادیان از جایگاهی بس رفیع و بلند برخوردار است ،ضروری است کسانی که به
اجرای این فریض الهی اقدام میکنند ،دارای ویژگیهای ارزنده ای باشند تا سخن آنان در مخاطبان تأثیرگذار باشد و زمینـه
هدایتشان را فراهم نماید .در روایات اسالمی ویژگی ها و صفات متعددی برای این افراد ذکر شده است که به اختصار به آنها
اشاره میشود . 1 :شناخت نسبت به معروفها و منکرها؛  . 1پایبندی به اررزشها؛  . 3اجتناب از برداشتهای شخصی؛  . 1صبر و
بردباری؛  . 2بینا بودن نسبت به نیرنگهای نفسانی و حیلههای شیطانی؛  . 6گذشت و برخورد کریمانه؛  . 1در نظـر گـرفتن
خشنودی و ثواب الهی؛  . 2بینش نسبت به عیبهای خویش؛  . 9پرهیز از خودپسـندی؛  . 11قـدردانی از پـذیرش مخاطبـان
(مرکز تحقیقات اسالمی سپاه ،1311 ،ص .) 21- 22
و إ ذ قالت ائ م منهم لم تعظون قوما اهلل مهلکهم اءو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة إ لى ربکم و لعلهم یتقون (اعراف) 161 ،
«و هنگامى را که گروهى از آنها (به گروه دیگر ) گفتند چرا جمعى (گنهکار) را اندرز مى دهید کـه سـرانجام خداونـد آنهـا را
هالک خواهد کرد و یا به عذاب شدیدى گرفتار خواهد ساخت (آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند) گفتند( :این اندرزها)
براى اعتذار (و رفع مسئولیت ) در پیشگاه پروردگار شما ست  ،به عالوه شاید آنها (بپذیرند و از گناه بازایستند و) تقوى پیشـه
کنند».
معلوم میشود امت دیگری بوده است که این امت را مو عظه می کرده اند  .پس تقدیر آیه اینچنین است « :اذ قالت امـ مـنهم
الم اخری کانت تعظهم»این جمله بخاطر اختصار حذف شده است (.طبا طبایی 1111ق ،ج  ،2ص ) 323
- 2- 1شرایط تاثیر پذیری موعظه الهی
- 2- 1- 2ایمان بخدا و روز قیامت :
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وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَالَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَیْ نَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِکَ یُوعَظُ بِـهِ مَـن کَـانَ مِـنکُمْ
یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ ذَلِکُمْ أَزْکَى لَکُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ(بقره) 131 ،
« و چون زنان را طالق گفتید و عده خود را به پایان رساندند آنان را از ازدواج با همسـران [سـابق خـود چنانچـه بخـوبى بـا
یکدیگرترا ضى نمایند جلوگیرى مکنید هر کس از شما به خدا و روز بازپسین ایمان دارد به این [دستورها پند داده مـىشـود
[مراعات این امر براى شما پربرکتتر و پاکیزهتر است و خدا مىداند و شما نمىدانید».
در این آیه ابتدا امر الهی در چگونگی طالق بیان شده وسپس فرموده هرکس از شما که بخدا و روز قیامت ایمان داشته باشـد
موعظه می شود پس ایمان بخدا و آخرت پیش نیاز موعظه است
- 1- 9- 1تقوای الهی عالوه بر ایمان به خدا و قیامت :
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَ دْلٍ مِّنکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن کَانَ
یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (طالق) 1 ،
«چون عده آنان به سر رسید [یا به شایستگى نگاهشان دارید یا به شایستگى از آنان جدا شوید و دو تن [مرد عادل را از میان
خود گواه گیرید و گواهى را براى خدا به پا دارید این است اندرزى که به آن کس که به خـدا و روز بازپسـین ایمـان دارد داده
مىشود و هر کس از خدا پروا کند [خدا براى او راه بیرونشدنى قرار مىدهد».
بنظر میرسد عالوه بر شرایط قبل فاکتور تقوای الهی سبب بهره مندی بیشتر از موعظه و یافتن راه نجات است .
- 2- 21موارد موعظه در قرآن
در رابطه با امر و نهی الهی (که از احکام فقهی محسوب می شود)در بعضی آیات  ،الزم دیده شده تا بندگان بصورت مستقیم با
آن مواجه شوند ،زیرا امر به معروف و نهی از منکر نقش بنیادی در اصالح جامعه و فرد دارد .
شایان ذکر است که اثر موعظه در بسیاری از افراد از امر و نهی بیشتر است ،چون امر و نهی آمیخته با یک نـوع علّـو و برتـری
است که امرکننده به عنوان یک دستور صادر می کند از این رو خیلی از افراد حاضر نیستند اطاعت کنند ،امّا موعظـ ه و ارشـاد
جنبه خیرخواهی و عطوفت و محبّت دارد و افراد زودتر می پذیرند .برخی به گناه و پیامدهای بدی که به آن مترتب است توجه
ندارند .اگر کسی با نرمی و مالطفت آنها را موعظه کند می پذیرد.
ذات الهی هنگامی که مأموریت می دهد حضرت موسی و برادرش هارون برای هدایت فرعون بروند .می فرماید «:با سخن نرم با
او سخن بگوئید شاید او متذکر شود یا از خدا بترسد ( ».خمینی(ره)1391 ،ش،ج  ،1ص ) .121
نکته ای که در کلیه ی این آیات قابل توجه است اکرام موعظه شونده و پرهیز از تحقیر ،بیان خرد کننده وبیان موعظه با شیوه
زیبا وبلیغ است گویا بهترین شیوه ی وعظ را ابتدا از خود خدا باید آموخت،ودر این مقاله به اختصاربه چند مورد می پردازیم:
الف -دوری از جهالت برای کسی که نسبت به حقیقت آگاه نیست
إِالَّ الَّذِینَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِکَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبِیرٌ (هود) 11 ،
مگر کسانى که شکیبایى ورزیده و کارهاى شایسته کردهاند [که براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود.
ب -قیام کردن برای خدا به منظور حفظ حرمت خدا
قُلْ إِنَّمَاأَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا مَا بِصَاحِبِکُم مِّـن جِنَّـ ٍ إِنْ هُـوَ إِلَّـا نَـذِیرٌ لَّکُـم بَـیْنَ یَـدَیْ عَـذَابٍ
شَدِیدٍ(سبأ) 16،
«بگو من فقط به شما یک اندرز مىدهم که دو دو و به تنهایى براى خدا به پا خیزید سپس بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه
دیوانگى ندارد او شما را از عذاب سختى که در پیش است جز هشداردهندهاى [بیش نیست».
ج -داوری کردن بین مردم به عدالت
إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَ دْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُـم بِـهِ إِنَّ اللّـهَ کَـانَ
سَمِیعًا بَصِیرً إِنَّ ال لّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْاألَمَ انَاتِ إِلَى أَهْلِهَاوَإِذَاحَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْبِ الْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِـهِ إِنَّ اللّـهَ
کَانَ سَمِیعًابَ صِیرًا(نساء) 22 ،
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«خدا به شما فرمان مىدهد که سپردهها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داورى مىکنید به عدالت داورى کنید
در حقیقت نیکو چیزى است که خدا شما را به آن پند مىدهد خدا شنواى بینا است».
د  -امر به عدالت و نیکی و بخشش به نزدیکان ونهی از کار زشت و ستمگری
انَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (نحل) 91 ،
در حقیقت خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مـىدارد بـه
شما اندرز مىدهد باشد که پند گیرید
ه -وفای به عهد و شکستن قسمها
وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَالَ تَنقُضُواْاألَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًاإِنَّ اللّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (نحل) 91 ،
«و چون با خدا پیمان بستید به پیمان خود وفا کنید و سوگندهاى [خود را پس از استوار کردن آنها مشکنید با اینکه خدا را
بر خود ضامن [و گواه قرار دادهاید زیرا خدا آنچه را انجام مىدهید مىداند».
و -نسبت ناروای بدون علم
یَعِظُکُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ(نور ) 11-
«خدا اندرزتان مىدهد که هیچ گاه دیگر مثل آن را اگر مؤمنید تکرار نکنید».
ز  -بیان احکام ظهار
وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِیرٌ (مجادله) 3،
و کسانى که زنانشان را ظهار مىکنند سپس از آنچه گفتهاند پشیمان مى شوند بر ایشان [فرض اسـت کـه پـیش از آنکـه بـا
یکدیگر همخوابگى کنند بندهاى را آزاد گردانند این [حکمى است که بدان پند داده مىشوید و خدا به آنچه انجام مىدهیـد
آگاه است.
ح -رعایت عدل و نیکی با زنان بهنگام طالق و جدایی
وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَ عَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا (طالق 3-
«و از جایى که حسابش را نمىکند به او روزى مىرساند و هر کس بر خدا اعتماد کند او براى وى بس استخدا فرمانش را بـه
انجامرساننده است به راستى خدا براى هر چیزى اندازهاى مقرر کرده است».
ط -بیان احکام نشوز
سـبِیالً اِنًّ اهللَ کَـانَ عَلِیّـاً
والالتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ وَاضرِبوُهُنَّ فَإِنْ اَطَعْـنَکُمْ فَالتَبْغُـوا عَلَـیهِنَّ َ
کَبِیراً» ( نساء.) 31 :
« و زنانی که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست پندشان دهید و [ بعد در خوابگاهها از ایشان دوری کنید و [اگر تأثیر نکـرد
آنان را بزنید ،پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر بر آنها هیچ راهی مجویید که خدای واال بزرگ است».
همان گونه که پیداست ،خداوند به مردانی که با نشوز همسرانشان مواجه هستند حق یا اختیار یا اجازة این سه کار را می دهد:
- 1نصیحت؛ - 1اعراض و پشت کردن در بستر خواب؛ - 3زدن.
شایان به ذکر است که مراحل سه گان وعظ و هجر و ضرب هرچند با واو بر یکدیگر عطف شده اند ،اما چنان که مفسران گفته
اند ،ظهور در این دارند که بین آنها ترتیب برقرار است یعنی با چاره ساز بودن هر یک نوبت به دیگری نمی رسد بنابراین تا حد
ممکن از راههای مسالمت آمیز باید بهره جست.
ی -برخو رد موعظه گونه ی والدین با فرزندان
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَیَّ لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ (لقمان ) 13-
«و [ یاد کن هنگامى را که لقمان به پسر خویش در حالى که وى او را اندرز مىداد گفت اى پسرک من به خدا شرک یاور که
به راستى شرک ستمى بزرگ است».
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 - 1- 11علل موعظه کردن
وَإِذَ قَالَتْ أُمَّ ٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّکُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ ﴿اعراف) 161 ،
و آنگاه که گروهى از ایشان گفتند براى چه قومى را که خدا هالککننده ایشان استیا آنان را به عذابى سخت عذاب خواهـد
کرد پند مىدهید گفتند تا معذرتى پیش پروردگارتان باشد و شاید که آنان پرهیزگارى کنند.
الف -معذور بودن در پیشگاه خدا (انجام وظیفه امر به معروف )
با اندکی دقت در آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر این حقیقت ثابت می شود که اهمیـت ایـن دو فریضـه از همـ
فرایض و واجبات الهی بیشتر است .خدامی فرماید«:کنتم خیر امه اخرجـت للنـاس تـامرون بـالمعروف و تنهـون عـن المنکـر
وتومنون باهلل ولو ءامن اهل الکتب لکان خیر لهم منهم المومنون و اکثرهم الفسقون» (أل عمران) 111 ،
«شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدید که امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید».
در این آیه خداوند ،مالک برتری و شرافت امت اسالمی بر سایر امت ها را در سه خصلت می داند ) 1 :انجام امر بـه معـروف ) 1
نهی از منکر  ) 3ایمان به خداوند .از آیه استفاده می شود که اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از نماز و روزه و ح و جهاد ...
بیشتر است زیرا هیچ یک از اینها مالک برتری امت اسالمی به حساب نیامده است .در آیه ،امر به معـروف و نهـی از منکـر بـر
ایمان به خدا مقدم شده با آنکه ایمان پایه و اساس این دو واجب است .در علّت تقدم این دو بر ایمان نکاتی بیان شده:
الف ـ تقدم این دو واجب بیانگر عظمت و اهمیت آنان است.
ب ـ امر به معروف و نهی از منکر ضامن گسترش ایمان و اجرای همه قوانین فردی و اجتماعی است و ضامن اجرا عمالً بر خود
قانون مقدم است ، (.آیت اهلل سبزواری1111 ،ق،ج  ،6ص  ،119آیت اهلل مکارم شیرازی و همکاران،1321- 1321 ،ج  ،3ص 19
).
ب -احتمال و امیدوار بودن به اثرگذاری آن
وَإِذَ قَالَتْ أُمَّ ٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّکُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ ﴿اعراف) 161 ،
در آیه گروهی گروه دیگر را موعظه میکند که اهل تقوا بودند واز مخالفت امر خدا پروا داشتند جز اینکـه دیگـران را کـه اهـل
فسق بودند نهی از منکر نمی کردنداهل فسق و فجور مساله تجاوز و عصیان را به حدی رسانده بودند که علنا مرتکب فسق می
شدند و دیگر نهی از منکر در ایشان اثر نمیکرده و امتی هم که سکوت نکرده بودند همچنان نهی از منکر میکردند و مایوس از
موعظه نبودند وهنوز امیدوار بودند بلکه در اثر پافشاری بر موعظه و نهی از منکر دست از گناه بردارنـد والاقـل چنـد نفـری از
ایشان تا اندازه ای به راه بیایند.
عالوه بر این غرض شان از اصرار بر موعظه این بوده که در نزد خدای سبحان معذور باشند و بدین وسیله مخالفت بـا فسـق و
انزجار خود را از طغیان و تمرد اعالم داشته باشند و لذا در پاسخ امت ساکت که به ایشان گفتند چـرا موعظـه میکنیـد اظهـار
داشتند معذرةالی ربکم و لعلهم یتقون تا هم نزد پروردگارتان معذور باشیم وهم شاید ایشان از گناه دست بردارند (منظورشان
از گفتن پروردگارتان اشاره به اینست که نهی از منکر فقط به آنها اختصاص نداشته بلکه به آنهایی هم که سکوت اختیار کرده
اند واجب است و همه مربوب رب هستند و موظف به انجام اوامر و دستورات الهی )
 - 2- 21استفاده از شیوه های موعظه وتذکر در قرآن کریم
- 2- 21- 2روش موعظه و نصیحت فردی
روش موعظه و نصیحت فردی را می توان از شیوه ی لقمان حکیم در مورد پند و اندرز پسرش استفاده کرد ،در موعظـه فـردی
همانطور که بیان شد رعایت مالطفت در گفتن موعظه (قول بلیغ) ورعایت حال موعظه شونده دارای اهمیت است وموعظه باید
به بهترین وجه و با احتمال اثر نیکو بیان شود .
امام ز ین العابدین (ع) :
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اگر کسی از شما نصیحتی خواست بر شما الزم است که او را نصیت کنید اما با رحمت و مدارا با او رفتار کنید( .صدوق1113،ق
 ،ج  ، 1ص ) 611
- 2- 21- 1روش موعظه ونصیحت گروهی
این روش به صورت های مختلفی در قرآن کریم بیان شده است که می توان به موعظه و نصیحت کودکان ،بزرگان ،مؤمنـان،
زنان ،اقوام ومردمان جهان اشاره کرد.
وَ کَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْ ٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصیالً لِکُلِّ شَیْ ٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَکَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُریکُمْ دارَ
الْفاسِقینَ (اعراف) 112 ،
«و برای او در الواح ( تورات ) از هر موضوعی پندی  ،و برای هر چیزی ( از امور اعتقادی و عملی مردم ) تفصیلی نوشـتیم  ( ،و
گفتیم ) پس آن را با همه نیرو فراگیر و قوم خود را فرمان ده تا نیکوترین آنها را فراگیرند  ،به زودی سرای فاسقان را بـه شـما
نشان می دهم».
بنظر میرسد جدیت بخرج دادن در موعظه کردن در زمینه های اجتماعی است زیرا در آیه فوق امرشده مواعظ وآداب و شـرایع
را جدی بگیرید فخذوها بقوه (طباطبایی1111 ،ق،ج  ،2ص ) 112
نکاتی که ذیل علل موعظه کردن بیان شدطبق آیه مربوطه (اعراف  ) 161 ،مربوط به موعظه اجتماعی است :سکوت نکردن در
برابر ظلم و مخالفت با فسق وناامید نشدن از تاثیر موعظه در مردم نشان دهنده اهمیت دادن به امورات جامعه و وظیفه هر فرد
نسبت به مردم و حاکمان است واینکه الزمه جامعه الهی امر به معروف و نهی از منکر است که باید با توجه بـه اصـلوب خـود
جدی گرفته شود .
- 2- 23غایت موعظه
- 2- 23- 2تقویت سیستم ذکر
شـیْءٍ
شـهِیداً عَلَـى هَــؤُالء وَنَزَّلْنَـا عَلَیْـکَ الْکِتَـابَ تِبْیَانـاً لِّکُـلِّ َ
وَیَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّ ٍ شَهِیداً عَلَیْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِـکَ َ
وَهُدًىوَرَحْمَ ً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ (  29إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ
لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (نحل ) 91 ،
«خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان مىدهد; و از فحشا و منکر و ستم ،نهى مىکند; خداوند به شما انـدرز
مىدهد ،شاید متذکر شوید».
- 2- 23- 1تقویت تقواو فعال شدن مراتب باالتری از این صفت
پیام همه مواعظ اهل بیت (ع) به نوعی به این موضوع ختم میشود.
قال الحسین (ع):اوصیکم بتقوی اهلل واحذرکم ایامه وارفع(....ابن شعبه حرانی،1316،ص ) .113
نکته بسیارمهمی که درغایت موعظه حسنه وجودداردتعالی وکمالی است که درموعظه دهنده وموعظه شونده ایجاد میشوداین
تعالی وکمال ازجنس بروزحسن وحسنه است بنابراین غایت موعظه حسنه ایجاد حسن است که بتدری به جریانی اجتمـاعی
تبدیل میشود .
- 2- 24نتیجه گیری
با بررسی و تدبر در آیات و روایات دریافتیم :
فلسفه بعثت و دعوت پیامبر (ص) تربیت انسان ها بوده است و پیامبر گرامی اسالم نیز از راه های بسیاری استفاده نموده است
که یکی از راه های مهم تربیتی آن حضرت ،امر به معروف و نهی از منکر و نحوه اجرای آن است؛ درسیره پیامبر بـیش تـرین و
مهم ترین کارکرد تربیتی را  ،امر به معروف و نهی از منکر داشته است و پیامبر هم در مراحل مختلف از روش و شیوه های امـر
به معروف و نهی از منکر ،برای تربیت انسان ها استفاده می نموده است .امر به معـروف و نهـی از منکـر ،بـه عنـوان یـک امـر
اجتماعی در موارد گوناگون جنبه ارشادی دارد و از این جهت نیز یک روش تربیتی اساسی است .انسان ،طبیعتاً ارشاد را بهتر از
دستور دادن تحمل می کند .نکته قابل تامل ،آن است که انسان نباید از همان ابتدا ،قیافه امرو نهی از خود نشان دهـد  .ایـن
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نوعی خشونت است .اول باید قیافه داعی و کسی که به خیر دعوت می کند  ،به خود بگیرد آنگاه که مردم چشم و گوششان باز
شد و دلشان راغب شد  ،قیافه امرو نهی به خود بگیرد  .هدف اصلی رساندن مردم به فالح و رستگاری است  .بین خیر و فـالح
پلی است که آن پل امر به معروف ونهی از منکر  .این ن کته ای است که درباره آن باید خیلی اندیشید.
شایان ذکر است موعظه کننده اصلی خداست ولی از پیامبران تا مردم عادی همه در برابر فرد و جامعه موظفند به روش نیکـو
که قرآ ن بر آن تاکید دارد این مهم را انجام دهند،و بیشترین تاثیر گذاری موعظه زمانی است که واعظ دارای حسـن فـاعلی و
حسن فعلی باشد  .یعنی هم خود متعظ باشدوهم دروعظ خودحسن خلق داشته باشد ونیز در شرایطی وعظ کنـد کـه موعظـه
شونده در بهترین شرایط پذیرش باشد و وعظ با قول بلیغ به صورت قصه بیان شود.
وعظ دارای مقام واال یی است چرا که در خیلی از آیات آنرا مخصوص متقین و مومنین و اهل ذکر دانسته بود  ،و غایت وعـظ
را ارتقاء درجات تقوا و ذکر برشمرده بود.
فرد و جامعه می بایست در برابر موعظات حسنه قرار گیرند تا موجبات رشد و تعالی شان فراهم گردد و در مورد رشد جامعه
به سبب آنکه رشد فرد را نیز در پی دارد اهمیت خاصی داده شده و دستور مؤکدی بیان شده و حتی بـرای سـاکت مانـدن در
برابر هر گونه ظلم و فسق در جامع ه عذاب شدیدی وعده داده شده است.
شاید این اثر مقبول در گاه الهی و مورد رضایت صاحب االمر (ع )قرار گیرد و ذخیره ای برای یوم الینفع مال و البنون باشد.
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