
  باسمه تعالي

  رسيدن عاشوراي حسيني به مناسبت فرا
  ها كاري در باب ضرورت و كيفيت دعوت به كار نيك و نهي از زشت

 

به نيكي امر و از بدي ] و همديگر را[ مردان باايمان و زنان باايمان دوستان يكديگرند«: فرمايد ميخداوند ...  ]: در مني ايشانفرازهايي از خطبه ) [ع(امام حسين �
داند اگر امر به معروف و نهي از منكر  شمارد كه مي كند و نخست آن را واجب مي عروف و نهي از منكر آغاز ميخداوند در اين آيه از آن رو از امر به م. »كنند نهي مي

ز آسان گرفته تا دشوار برپا خواهد شد؛ و اين از آن روست كه امر به معروف و نهي از منكر دعوت به اسالم است به اانجام بگيرد و در جامعه برقرار شود همه واجبات 
هاي عمومي و غنايم و گرفتن زكات از جاي خود و صرف آن در موارد  ثروت] عادالنه[باز گرداندن حقوق ستمديدگان به آنان و مخالفت با ستمگران و تقسيم  همراه
  .صحيح

د و به خاطر خدا در دل مردم مهابتي اي كنند و به خيرخواهي و اندرزگويي معروف شده پس شما اي گروه قدرتمند كه به علم شهرت داريد و به نيكي از شما ياد مي
هر گاه  د،دار داريد شما را بر خود مقدم ميخيزد و آن كس كه هيچ برتري و قدرتي بر او ن ايد، مرد مقتدر از شما بيم دارد و ناتوان به تكريم شما برمي پيدا نموده

آيا همه اينها بدان اميد  ،داريد هيبت شاهان و احترام سران و بزرگان گام برمي اها ب ر راهگيرند و د نيازمندان از رسيدن به نيازهاي خود محروم مانند شما را واسطه مي
  .بايد نكرديد نيست كه به استوار داشتن حق خدا قيام كنيد؟ اگرچه در اين امر كاري كه مي

خيزيد و ديگران را نيز  تان است برنمي شود اما شما به كاري كه شايسته اند و به آنها ترحمي نمي كوران و گنگان و بيماران زمينگير در شهرها به حال خود رها شده...
  .اين همه، وظايفي است كه خدا بر عهده شما گذاشته است. داريد رسانيد و با مسامحه و سازش با ظالمان خود را آسوده مي در چنين كارهايي مدد نمي

ها و هواي  ها عمل كنند و بر راه شهوت ههبخشيديد و كارهاي خدا را به دست ايشان سپرديد تا به شُشما با منزلتي كه داشتيد ستمكاران را قدرت و استقرار ب ...
  .سبب چيرگي ايشان گريز شما از مرگ و خوش آمدن شما از حياتي است كه ناگزير تركتان خواهد كرد. نفساني خويش پيش روند

در كشورداري به . ده مقهور باشند و يا همچون مستضعفي براي اداره امور زندگي در دست آنان اسيررا به دست ايشان تسليم كرديد كه يا همچون بر انشما ناتوان
بر منبر هر شهر از . كشانند كار را به رسوايي مي ،ار، با پيروي هواي نفسكنند و در اقتداي به اشرار و گستاخي نسبت به خداي جب خواهند مي انديشه خود هر چه مي

تحف العقول، ( .هاي ايشان در آن گشاده است و دست معارض كشور در برابر ايشان بي. گويد خواهد مي دارد و آنچه مي ي است كه بانگ برميشهرهاي ايشان خطيب

 )سالمالباب سخنان امام حسين عليه 

الزمه اين محبت و عالقه، امر به معروف و نهي  رابطه وال و عالقه به سرنوشت يكديگر است و -  نه ايمان تقليدي و تلقيني -  الزمه ايمان حقيقي :شهيد مطهري �

  )58ده گفتار، ص (. از منكر است

حذر ندارد و مار او را بكشد، نبايد خودش را از  رود تا او را نيش زند و برادر خود را بر بيند كه به طرف برادرش ميببه حق بگويمتان، هر كس ماري را  ):ع(مسيح �
. كند و او را از عاقبت آن برحذر ندارد تا گناه او را فراگيرد، از شركت در گناه وي بري نيست هر كس ببيند كه برادرش گناه مي همچنين. شركت در خون او مبرا بداند

ندارند و  د و بازشچگونه ستمگر بهراسد با اينكه در ميان شما آسوده زي. هر كس بتواند جلو ستمگر را بگيرد و نگيرد همچون كسي است كه مرتكب ظلم او شده باشد
كنم و بگذار  من خود ستم نمي«: با چنين حالي چگونه ستمگران كوتاه آيند و چگونه مغرور نگردند؟ آيا كافي است كه هر فردي از شما بگويد ؟دستش را كوتاه نسازند

رسد شما نيز به همراه  يا بر ستمگران كيفر و بال ميگوييد پس چرا وقتي در دن و جلو او را نگيرد؟ اگر چنين باشد كه شما مي» هر كه خواهد ستم كند و ستم بيند

 )سالمالالعقول، باب مواعظ مسيح عليه  تحف(ايد؟  ستم نكرده ]به ظاهر[ كه شويد درحالي آنان مجازات مي

ما معموالً از مرحله قلب . د و عملي مرحله و مرحله قلب، مرحله زبان: در اخبار وارد شده امر به معروف و نهي از منكر سه مرحله و سه مقام دارد :شهيد مطهري �
هاي روشن كننده و منطقي  فهميم و از مرحله زبان به جاي آنكه بيان هاي بيجا مي به جاي آنكه اخالص و حسن نيت و عالقه را درك كنيم، جوش و خروش و عصبيت

فهميم و از مرحله يد و عمل هم به جاي اينكه تبليغ  و پندهاي تحكم آميز مي ها ، موعظه»ادعوا الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه«گويد  بفهميم كه قرآن مي

 )64ده گفتار، ص (. ايم كه بايد اعمال زور كرد عملي و حسن عمل و همچنين تدابير عملي بفهميم، اين مطلب را فهميده

گفتند  مي [...]دانستند و مدعي بودند بايد با چشم بسته انجام داد  مي اساساً منكر بصيرت در عمل بودند، زيرا تكليف را امري تعبدي] خوارج[: شهيد مطهري �

 )125صدرا، ص مطهري، انتشارات ، شهيد)ع(علي دافعة و جاذبه(. منكر تعبد محض است و شرط احتمالِ اثر ندارد از معروف و نهي به امر

 يها اگر كرده كنيل د،يگو باش من خوش ندارم شما دشنام« :] فرمود ند،يگو يدشنام م نيرا در جنگ صف انياو شام ارانياز  يكه گروه ديچون شن[): ع(امام علي �
ما و  انيشدن بِرَهان و م ما و آنان را از كشته ايخدا: دييدشنام بگو يرساتر؛ و به جا يبود و در عذرخواه تر كيبه صواب نزد ديآر اديو حالشان را فرا دييگو آنان را باز

. ستديو بدان آزمند است، باز ا رود يم يدشمن يبشناسدش و آن كه برا داند يبه راه راست برسان، تا آن كه حق را نم شان يردان و از گمراهسازش برقرار گ شانيا

 )206البالغه، خطبه  نهج(

نباشند جز  دياز رحمت خدا نومهمانا «: كه خداوند متعال فرموده است رايمشو، ز ديامت از رحمت خدا نوم نيفرد ا نيبدتر يبرا يحت): ع(امام علي �

 )377البالغه، حكمت  نهج(]   87 وسف،ي[».كافران

استفاده از  يبود، هر دو لشكر را برا كرده شتريپ هيقرار گرفت و او، مخالف آنچه معاو) ع(يسپاه عل اريفرات در اخت عهيپس از آنكه شر ن،يدر صف[): ع(امام علي �
به خدا :] ... شد، پس در پاسخ آنان فرمود انشيلشكر انيدر م يعاتيو شا يتينارضا جاديدر جنگ باعث ا) ع(يعل ريتأخ. كرد نبرد را متوقفچند روز آب آزاد گذاشت، 



كه  يحالمن از كشتار آنان در  يبرا نيو ا...شوند تيو هدا وندندياز آنها به ما بپ يا روست كه آرزو دارم عده نياز ا اندازم يم ريكه جنگ را به تأخ يسوگند هر روز

 )55البالغه، خطبه  نهج(. تر است گمراهند بهتر و محبوب

اگر گنهكاري را ببيند و به : عرض كردم : گويد حفص بن غياث مي. [او در شمارمستكبران است ،باشد كه از ديگران برتر است هر كه بر اين باور): ع(امام صادق �
مگر داستان  ،چه بسا كه اوآمرزيده شود اما تو را براي حسابرسي نگه دارند! هيهات ،هيهات ]:د چه؟ فرمودبدان گناهي و پاكدامني خود خويشتن را از او برتر سبب بي

 )5083 صالحكمه،  ميزان(رانخوانده اي؟ ) ع(جادوگران موسي 

 )537العقول، ص تحف(. ديايشان چون بندگان بنگر  يبهايبلكه به ع ديمردم چون خواجگان منگر يبهايبه ع): ع(مسيح �

 )9044غررالحكم، (. تر است كسي كه با خود ناراست باشد با ديگري ناراست): ع(مام عليا �

مت گناه كردن مردم تو را از گناهت غافل نكند، و نعمتهاي مردم تو را از نعمتهايي كه خداوند ارزانيت ساخته غافل نسازد، و مردم را از رح): ص(پيامبراكرم �

 )4275الحكمه، ص ميزان(. اي نوميد مگردان خداي عزّوجلّ كه خود بدان اميد بسته

 )46البالغه، حكمت نهج(. گناهي كه تو را زشت نمايد نزد خدا بهتر از كار نيكي است كه تو را دچار خودپسندي كند): ع(امام علي �

بعضي از آنها نادرست هم (گويم نادرست  گويند امر به معروف و نهي از منكر؟ يك سري مسائل جزئي؛ نمي االن در ذهن عامه مردم به چه مي :شهيد مطهري �

 )291ص  چاپ چهارم، ،2حماسه حسيني، ج( .ش واقع شود زيباستلّ، ولي اينها وقتي كه در كُ)هست

ترك  شوند يا ما امر به معروف و نهي از منكر را در دايره كوچكي قرار داده و به مواردي كه ضررش براي خود افرادي است كه مرتكب مي ):ره(امام خميني �
، موسيقي ماي مثال اگر در اتوبوس نشسته. شنويم بينيم يا مي هايي هستند كه هر روز مي در اذهان ما فرو رفته كه منكرات فقط همين. ايم كنند محصور ساخته مي

 ؛ن نهي كرد، ولي به آن منكرات بزرگ توجه نداريمباشند و بايد از آ خانه كار خالفي را مرتكب شد، يا در وسط بازار كسي روزه خورد، منكرات مي گرفتند يا فالن قهوه

سسه تنظيم و نشر ؤامام خميني، واليت فقيه، م(. را بايد نهي از منكر كرد... كنند و  برند، حقوق ضعفا را پايمال مي آن مردمي كه دارند حيثيت اسالم را از بين مي

 )106، ص1374، چاپ سوم )ره(آثار امام خميني

هر كس حاكم «: فرموده است) ص(خدا اي مردم همانا رسول:] بن يزيد رياحي ايراد كرد، چنين فرمود اي كه در برابر سپاه حرّ طبهدر خ[ )ع(امام حسين �
خدا با دشمني ورزد و با بندگان  گذارد، با سنت و قانون پيامبر مخالفت مي سازد، عهد و پيمان الهي را زير پا مي هاي خدا را حالل مي ستمگري را مشاهده كند كه حرام

سخنان حسين بن (. »نمايد، ولي با زبان و عمل بر او نشورد و قيام نكند، بر خداوند است كه او را با همان ستمگر در يك جايگاه عذاب كند و از سرِ گناه رفتار مي

 )127علي از مدينه تا كربال، محمد صادق نجمي ، دفتر انتشارات اسالمي، چاپ چهارم، ص

. »بيند شود و روي سعادت نمي ملتي كه حق ضعيفان را از زورمندان بدون ترس و لرز نستاند هرگز پاك نمي«: شنيدم كه فرمود) ص(رها از پيامبربا ):ع(امام علي �

 )53البالغه، نامه  نهج(

ي مردي را بشنود و به كمكش نشتابد خواه هر كه صبح كند در حاليكه به امور مسلمانان اهتمام ندارد از آنها نيست و هر كه فرياد كمك ):ص(پيامبراكرم �

 )2555، ص الحكمه ميزان(. مسلمان نيست

امر به معروف و نهي از منكر را تنها . زنند و ناپخته و سبكسرند اي هستند كه دم از عبادت و زهد مي آيند كه پيرو عده در آخرالزمان مردمي مي ):ع(امام باقر �
كنند و به نماز و روزه و آنچه  ها و فساد عمل علمايشان پيروي مي از لغزش. تراشند ها مي ند و براي خود عذرها و بهانهدانند كه ضرري به آنان نرسا هنگامي واجب مي

و  گذاشتند، همچنانكه باالترين اگر نماز هم به ديگر كارهاي مربوط به مال و جانشان ضرر ميزد آن را كنار مي. آورند زند روي مي كه ضرري به جان و مالشان نمي
ها  گردد، درآمد ها امن مي شود، راه اي است بزرگ كه ديگر فرايض به واسطه آن برپا مي همانا امر به معروف و نهي از منكر فريضه. ارجمندترين فرايض را كنار گذاشتند

فروع كافي، (. پذيرد شود و كارها سامان مي گرفته مي شود، از دشمنان انتقام گردد، زمين آباد مي شود، حقوق و اموالِ به زور گرفته شده به صاحبانش برمي حالل مي

 )كتاب امر به معروف و نهي از منكر، حديث نخست

كه ! هيهات! گمان مبر كه خدا عذر تو را بپذيرد و از تقصيرت درگذرد؛ هيهات] ... از نامه معروف او به محمد بن مسلم زهري، از فقهاي مدينه[ ):ع(امام سجاد �
ه و خدا در قرآن از علما پيمان گرفته است كه دين خدا را بر مردمان آشكاركنند و پنهان مدارند؛ و بدان كه كوچكترين چيزي كه تو پنهان كرد. چنين نخواهد بود

ار با نزديك شدن تو به او اي، و اين ك اي و راه گمراهي را بر او آسان ساخته نگراني ستمگر را بدل به آسودگي كرده سبكترين گناهي كه بر دوش داري اين است كه دل
ترسم كه فرداي قيامت با اين گناه در ميان خيانتكاران جاي داشته باشي و از تو بپرسند از آنچه گرفتي و به  از آن مي. و پذيرفتن دعوت او صورت گرفته است

داد، و  ، و چرا به كسي نزديك شدي كه حق هيچكس را نميستمكاري ستمگران كمك كردي، و بپرسند چرا چيزي را كه حق تو نبود از كسي كه به تو بخشيد گرفتي
  چرا در آن هنگام كه تو را به خود نزديك كرد از باطلي جلوگيري نكردي؟

اگر چيزي . ستندخا كردند و به فرمان تو به كار برمي در نزد مردم پيدا كردي و اعتقاد ايشان به خويش بهره گرفتي، چه آنان از رأي تو پيروي مي كه تو از موقعيتي... 
دانستند؛ و اين براي خود تو نبود، بلكه براي رغبت مردم بود به مقام دنيايي تو، همچنين  كردي حرام مي شمردند و اگر حرام مي كردي آن را حالل مي را حالل مي

 )457 ، ص2 ، جõالحيا ترجمة(....و و ايشاندوستي و دنياخواهي ت ايشان، و رياست تو و بر ناداني بر و شدن جهل ايشان، و چيره رفتن علما از ميان

كنند ولي دعايشان مستجاب  گرداند و نيكانتان دعا مي بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد وگرنه خداوند بدانِ شما را بر خوبانتان مسلط مي): ص(پيامبراكرم �

 )1679الحكمه، ص ميزان(. شود نمي

والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات اولئك اصحاب «: آيا آنجا كه خداوند گفته است: پرسيدم) ع( از امام صادق: ... ابن ابي يعفور گويد �
آن است  ها بيرون شود؟ بلكه مقصود خدا تواند داشته باشد تا از آن به تاريكي كافر چه نوري مي: آيا مقصودش كفار نيست؟ فرمود) 257بقره، (» النار هم فيها خالدون



پس همراه با . و چون دوستدار و پيرو هر پيشواي ستمگري شدند كه خدا آن را تعيين نكرده بود، از نور اسالم به ظلمات كفر درآمدند كه ايشان بر نور اسالم بودند

 )659، ص 2، ج õالحيا ترجمة(. »آنان همدمان آتشند و جاودانه در آن خواهند ماند«: كفار شايستة آتش شدند و به همين جهت خداوند گفته است

 )409 الحكمه، ص ميزان(. به راستگويي و امانتداري آنان بنگريد نكنيد، بلكه شبانه آنان نگاه هاي به نماز و روزه و حج و بخشش و ناله ):ص(اكرمپيامبر  �

د كه براي ايشان نماز نگزاردند به خدا سوگن:] فرمود) 31توبه،(» ...اينان دانشمندان و راهبان خود را به جاي خداوند به الوهيت گرفتند«درباره آيه [ )ع(امام باقر �

 )654، ص2، جõترجمة الحيا(. و روزه نگرفتند، بلكه از ايشان در معصيت خدا اطاعت كردند

، 2تاريخ يعقوبي، ج(. شوند بلكه حق را بشناس تا اهلش را بشناسي و باطل را بشناس تا مرتكب آن را بشناسي حق و باطل با مردم شناخته نمي ):ع( علي امام �

 )133ص

 )1821الحكمه، ص ميزان(. كنند مي  آن خارجش اند از  كه او را به آن درآورده هركه از طريق اشخاص به اين دين درآيد  باز هم اشخاص همچنان): ع(صادق امام  �

چيزي از گناهانشان را به  ]لي[و ،»گردن ماراه ما را پيروي كنيد و گناهانتان به «: گويند اند مي اند به كساني كه ايمان آورده كه كافر شده و كساني :12عنكبوت  �
 .؛ قطعاً آنان دروغگويانندگردن نخواهند گرفت

 » .نمايانم، و شما را جز به راه راست راهبر نيستم بينم، به شما نمي جز آنچه مي«: فرعون گفت... :29غافر  �

» .گويند از آنها بپرسيد بلكه آن را اين بزرگترشان كرده است، اگر سخن مي ،]نه[« :گفت» آيا تو با خداوندان ما چنين كردي؟ ،اي ابراهيم«: گفتند :62- 68انبيا  �
آيا جز «: گفت» .گويند اي كه اينها سخن نمي دانسته قطعاً« :] و گفتند[سپس سرافكنده شدند » .در حقيقت شما ستمكاريد«: گفتند] به يكديگر[پس به خود آمده و 

كنيد او را  اگر كاري مي« : گفتند» انديشيد؟ مگر نمي. پرستيد ف بر شما و بر آنچه به غير از خدا ميرساند؟ اُ زياني به شما نميپرستيد كه هيچ سود و  خدا چيزي را مي
 ».بسوزانيد و خدايانتان را ياري كنيد

 !دهد اگر مؤمنيد رمان ميبگو چه زشت است آنچه ايمانتان به شما ف. در دلشان سرشته شد] سامري[و به علت كفرشان مهر گوساله  :93بقره  �

 دهد و به حالشان سود و زياني ندارد؟ پاسخ سخن آنان را نمي] گوساله[بينند كه  مگر نمي :89طه  �

 ».ترسم آيين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد كند من مي. مرا بگذاريد موسي را بكشم تا پروردگارش را بخواند«: و فرعون گفت :26غافر  �

خوانيد تا  خوانيد؟ مرا فرا مي مرا به آتش فرا مي] شما[خوانم و  چه شده است كه من شما را به نجات فرا مي !اي قوم من:] مؤمن آل فرعون گفت[ :41-42غافر  �
 ... .به خدا كافر شوم و چيزي را كه به آن علمي ندارم با او شريك گردانم

گفتگو ] ديگر جدل و[برخي از آنان با برخي ] كه چگونه[ديدي  اند مي گاه پروردگارشان بازداشت شدهو اي كاش بيدادگران را هنگامي كه در پيش... : 31-32 أسب �
برتري داشتند ] رياست و[كساني كه  ».اگر شما نبوديد قطعاً ما مؤمن بوديم«: گويند برتري داشتند، مي] رياست و[دست بودند به كساني كه  كنند؛ كساني كه زير مي

 ».بلكه خودتان گناهكار بوديد] نه،[بازداشتيم؟  - شما آمد ويپس از آنكه به س - مگر ما بوديم كه شما را از هدايت«  :گويند ت بودند، ميبه كساني كه زيردس

آيا  .»م ما را بس استاي آنچه پدران خود را بر آن يافته«: گويند ، مي»به سوي آنچه خدا نازل كرده و به سوي پيامبر بياييد«: چون به آنان گفته شود :104مائده  �
 دانسته و هدايت نيافته بودند؟ هر چند پدرانشان چيزي نمي

 »دانستي؟ آيا مي! من ةبند«: تعالي در روز قيامت به بنده فرمايد خداي:] فرمود) 149 ،انعام( »بگو حجت رسا ويژه خداست«در توضيح اين آيه [ )ع(صادق امام �
پس  »چرا نياموختي تا عمل كني؟«: بدو فرمايد »دانستم نمي«و اگر پاسخ دهد  »دانستي عمل كردي؟ آيا به آنچه مي«: مايدفر ، خداوند به او مي»آري«اگر پاسخ دهد 

 )1023الحكمه، ص ميزان(. اين است آن حجت رسا و قاطع. مجاب و محكوم شود

شود اما به وسيلة دانش خود از آن  روبرو مي] كننده  و شرايط گمراه[تنه دو ركعت نماز عالم بهتر از هفتاد ركعت نماز جاهل است؛ زيرا عالم با ف): ع(امام علي �

 )3945الحكمه، ص ميزان(. شود گردد و در آن خُرد و متالشي مي رود، اما جاهل با فتنه روبرو مي بيرون مي

افتند و هر بادي  اي به راه مي ه ابلهاني كه در پي هر بانگ كنندهكوشنده در راه نجات، و باقي هم اي عالمان رباني، آموزنده: اند مردمان بر سه گونه ):ع( علي امام �

 )147حكمت  ،البالغه نهج(. كند آنان را به سويي متمايل مي

زد مردم و ن ؛و از دروغ بستن بر خدا و رسول او بيشتر ،زودا كه پس از من بر شما روزگاري آيد كه چيزي از حق پنهانتر نباشد، و از باطل آشكارتر ):ع(امام علي �
ر شهرها چيزي از معروف آن زمان كااليي زيانمندتر از قرآن نيست اگر آن را چنانكه بايد بخوانند، و نه پر سودتر از قرآن، اگر معني كلماتش را برگردانند؛ و د

پس، جز نامي از قرآن . شواي قرآنند و نه قرآن پيشواي آنانگويي آنان پي. اند و از جمع گريزان پس آن مردم در جدايي متفق... . نباشدتر  شناخته از منكرو تر  ناشناخته
و پيش از اين چه كيفرها كه بر نيكوكاران نراندند، و سخن راستشان را دروغ بر خدا خواندند و كار نيك را پاداش بد  ؛آن ةنوشت نزدشان نماند، و نشناسند جز خط

 )147البالغه، خطبه نهج(. دادند

. اميه تعليم ايمان را براي مردم آزاد گذاشتند ولي تعليم شرك را آزاد نگذاشتند، تا اگر آنان را به شرك بكشانند متوجه نشوند همانا بني ):ع(امام صادق �

 )2719، ص الحكمه ميزان(

را ندانيد با قرآن پيمان استواري  بدانيد كه شما راه صواب را نخواهيد شناخت مگر آنگاه كه واگذارندگان آن را بشناسيد، و تا شكننده پيمان قرآن ):ع(امام علي �

 )147البالغه، خطبه  نهج(. نخواهيد ساخت، و به قرآن تمسك نخواهيد جست تا آنگاه كه واگذارندگان قرآن را بشناسيد

 )467، ص2، جõالحيا ةترجم(.ادخدا بر او ب نكند لعنت كس چنين هر پس. كند آشكار را علم خود آيد بر عالم است كه من پديد درامت ها بدعت چون ):ص(پيامبراكرم �

براي مردم بيان ] به وضوح[هنگامي را كه خداوند از كساني كه به آنان كتاب داده شده، پيمان گرفت كه حتماً بايد آن را ] ياد كن[و  :187- 188آل عمران  �
گمان مبر كساني كه بدانچه . اي كردند دست آوردند، و چه بد معاملهرا پشت سر خود انداختند و در برابر آن بهايي ناچيز به  ]عهد[پس، آن . نماييد و كتمانش مكنيد

 .داشت عذابي دردناك خواهند] كه[آنان نجاتي از عذاب است،  مبر كه براي اند مورد ستايش قرار گيرند، قطعاً گمان آنچه نكرده دارند به كنند و دوست مي اند شادماني كرده



شود  اولين گرهي كه باز مي. يكي گشوده خواهد شد و هر گاه گرهي باز شود مردم به گره بعدي آن خواهند پرداخت يكيهاي اسالم  هر آينه گره :)ص(اكرمپيامبر �

 )2555، ص الحكمه ميزان(. آن نماز زير پا گذاشتن داوري عادالنه است و آخرينِ

كردند و چون ضعيفي دزدي مي كرد بر وي حد جاري  رد رهايش ميك همانا پيشينيان شما هالك شدند، زيرا اگر بزرگي از ايشان دزدي مي ):ص(پيامبراكرم �

 )187، ص11صحيح مسلم، ج(. ساختند مي

چون آن مرد . اما پيش از آنكه بميرد به مردي وصيت كرد كه از اموال او هزار درهم به كعبه تقديم كند. گروهي از مصر آمدند و در بين راه يكي از آنها درگذشت �
آن مرد نزد . را به او معرفي كردند) كه توليت كعبه به عهده آنان بود(شيبه  بني. جو كرد و باره كه اين مبلغ را به چه كسي بايد بدهد پرس وارد مكّه شد در اين

او را به . از مردم جويا شد مرد برخاست و دوباره» .ها را به ما بده اي، درهم ات را انجام داده تو وظيفه«: شيبه گفتند بني. شيبه رفت و موضوع را به آنان گفت بني
اش تمام شده يا  ببين چه كسي به زيارت اين خانه آمده و در راه مانده است يا خرجي. نياز است كعبه از اين چيزها بي«:امام به او فرمود. راهنمايي كردند) ع(باقر امام

. را به اطالع ايشان رساند) ع(باقر شيبه برگشت و گفتة امام آن مرد نزد بني» .او بدهها را به  اش برگردد و آن درهم شترش را گم كرده يا چيزي ندارد كه نزد خانواده
دهيم كه اين  گذاري است و اطالعي ندارد و نبايد به حرفهايش گوش داد و تو را به حق اين خانه و به حق چه و چه سوگند مي او آدم گمراه و بدعت«: شيبه گفتند بني

من نيز تو را به حق همان چيزي كه آنها «: حضرت فرمود. شيبه را به اطالع ايشان رساند آمد و سخن بني) ع(باقر آن مرد نزد امام» .سانيحرفهاي ما را به اطالع او بر
دستهاي آنان  دانم كه اگر زمام امري از امور مسلمين را به دست گيرم بگويي كه همين قدر مي] از قول من[دهم كه پيش آنها بروي و  اند سوگند مي سوگند داده

اينان دزدان ! هان: دهم جارچي جار بزند كه ايستانم و سپس دستور مي را روي سكو مي خودشان آنگاه و آويخت كعبه خواهم هاي كرد و به پرده را قطع خواهم) شيبه بني(

 )6655الحكمه، ص ميزان(» .خدايند، آنها را بشناسيد] اموال[

با  ،)ص( اهللا رسول ةبه اسم خليف ؛داده بودند در دنيا جلوه ي، معاويه و پسرش اسالم را يك جور ديگر)]ع(امام حسين[=اگر نبود شهادت ايشان): ره(امام خميني �
، اسالم، لكن محتوا بر خالف حكومت، و حكومت) ص( اهللا رسول خالفت اسمِ ،جماعت و امامِ جماعت بودن، اسم ةجمعه و امامِ جمعه بودن، اقام ةرفتن در مسجد، اقام

15/4/58قم، (. ياسالم به حسب محتوا و نه حاكم حاكمِ بود اسالمي نه حكومت حكومت( 

خطري كه اينها داشتند اين بود  ؛خطري كه معاويه و يزيد براي اسالم داشتند اين نبود كه غصب خالفت كردند، اين يك خطر كمتر از آن بود): ره(امام خميني �

 )8/3/58قم، ( .د در بياورندخواستن كه اسالم را به صورت سلطنت مي

 »خود به ميل خود تصرف نكنيم؟ اموال كنيم، يا در اند رها پرستيده دهد كه آنچه را پدارن ما مي اي شعيب، آيا نمازت به تو دستور مي«: گفتند] مشركان[ :87ود ه �

مسلمانش ) يا همسايه(ه در حالي كه شب را سير بخوابد و برادر اي به من ايمان نياورد هيچ بنده سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست، ):ص(پيامبراكرم �

 )3295ميزان الحكمه، ص (. گرسنه باشد

شوند آنگاه  چون به بال آزمودهكه زندگاني خود را بدان سروسامان دهند، اما  جايي تا زبان آنهاست ةدنيايند و دين لقلق ةهمانا مردمان بند ):ع(امام حسين �

 )1727زان الحكمه، ص مي(. دينداران اندكند

توانستند  آوري كند و برايشان بجنگد و در جماعتشان حاضر شود، هرگز نمي يافتند كه برايشان بنويسد و ماليات جمع اميه كسي را نمي اگر بني :)ع(امام صادق  �

 )3381ص  ،الحكمه ميزان(. حق ما را سلب كنند

 .اي خود وانگذارند مگر آنكه خداوند چيزي را كه زيانش از آن سود بيشتر است پيشاپيش آنان آردمردم چيزي از كار دين را براي سود دني :)ع( ليع امام �

 )106البالغه، حكمت  نهج(

، همه بايد نسبت به »كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته«مان مسئوليم، نه مسئول براي كار خودمان، مسئول كارهاي ديگران هم هستيم،  همه): ره(خميني امام �
اگر من پايم را كج گذاشتم شما مسئوليد اگر . شما هم گردن من است] مسئوليت[مسئوليت من هم گردن شماست، . ه رعايت بكنند، همه بايد نسبت به ديگرانهم

، در جمع )ره(خميني امام(. منكر اختصاص به روحاني ندارد، مال همه است از نهي! [...] نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي؛ بايد هجوم كنيد، نهي كنيد كه چرا

 )15/4/58روحانيون و پاسداران اروميه، 

چند  كس هر نياز از ياري ديگران نيست؛ و هيچ كس، هر چند قدرِ وي در حق بيشتر بود و فضيلت او در دين پيشتر، در گزاردنِ حق خدا بي  هيچ): ع(امام علي �

 )216البالغه، خطبه نهج(. كند يا ديگري به ياري او برخيزد تر از آن نيست كه كسي را در انجام دادنِ حق ياريمقدار، خُرد ها وي را بي مردم او را خوار شمارند و ديده

الحكمه،  ميزان(. آنها اجتناب نكنيد ةباز داريد هر چند خودتان از هم ها به خوبي فرمان دهيد اگر چه خودتان به آن عمل نكنيد، و از زشتكاري): ص(اكرم يامبرپ �

 )3721ص 

 

ليكن مرا به نيكي مستاييد تا  ،آرند يبسا مردم كه ستايش را دوست دارند، از آن پس كه در كاري كوشش] ... :چنين فرمود در صفين[ )ع( علي امام

گويند، با من سخن  پس آنچنان كه با زمامداران ستمگر سخن مي. آيم ام بر از عهده حقوقي كه خداوند و شما بر گردنم داريد و هنوز ادا نكرده

كنند، در حضور من نباشيد و به طور تصنعي با من رفتار مكنيد و شنيدن حق را  ييد و آنچنان كه در پيشگاه حكام جبار خود را جمع و جور ميمگو

بر من سنگين مپنداريد و گمان مبريد كه من در پي بزرگداشت خويشتنم؛ زيرا كسي كه شنيدن حق يا عرضه داشتن عدالت به او برايش سنگين 

پس، از گفتن سخن حق يا راي زدن در عدالت خودداري نكنيد زيرا من خويشتن را آنچنان واال . مل به حق و عدالت بر او دشوارتر استباشد ع

 اهمان. پندارم كه بري از خطا باشم و از آن در كارهايم ايمن نيستم مگر آنكه خداوند مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است نمي

 )216 البالغه، خطبه نهج. (و شما بندگان مملوك پروردگاريم و جز او پروردگاري نيست من


