
با کیست؟)ص( محمد
)ص(آزادگی و حق گرایی در آیین رسول اکرم

:دا آیین حق گ��را محب��وب ترین دین ه��ا ن��زد خ��رسول خ""دا)ص( فرم""ود 
 دى ک��ه امت من ب��ه س��تمگر نمی گوین��د: »ت��و]=حنیف[ است؛ پس هرگ��اه دی��

(1811ستمگرى«، بی تردید از دست رفته اند. )میزان الحکمه، ص

امام علی)ع(: بارها از پیامبر)ص( ش�نیدم ک�ه می فرم�ود: »مل�تی ک�ه ح�ق 
 ضعیفان را از زورمندان بدون ترس و ل��رز نس��تاند هرگ��ز پ��اک نمی ش��ود و روى

(53سعادت نمی بیند.« )نهج البالغه، نامه 

ساعتی عدالت، بهتر از شصت سال عبادت است ک��ه ش��بش ب��ه عب��ادت و 
 روزش به روزه دارى بگذرد و یک ساعت بی عدالتی در حکومت، نزد خدا ب��دتر

(3495از شصت سال گناه است. )میزان الحکمه، ص

هر آینه گره هاى اسالم یکی یکی گشوده خواهد شد و هر گاه گرهی باز شود 
 مردم به گره بعدى آن خواهند پ��رداخت. اولین گ��رهی ک��ه ب��از می ش��ود زی��ر پ��ا

(۲555گذاشتن داورى عادالنه است و آخریِن آن نماز. )میزان الحکمه، ص 

همانا پیشینیان شما هالک شدند، زیرا اگ�ر ب�زرگی از ایش�ان دزدى می ک�رد 
 رهایش می کردند و چون ضعیفی دزدى می کرد بر وى حد ج��ارى می س��اختند.

(1049)میزان الحکمه، ص

امام حسین)ع(، به نق�ل از رس�ول خ�دا)ص( فرم�ود: ه�ر ک�ه فرم�انراوایی 
 ستمگر را ببیند که حرام هاى خدا را حالل می شمرد، پیمان خدا را می شکند، ب��ا
 سنت رسول خدا مخالفت می کند و در میان بندگان خدا بر اساس گناه و تجاوز
 رفتار می کند، و نه با ک�ردار خ�ود ب�ر او بش�ورد و ن�ه ب�ا گفت�ار خ�ود، آنگ�اه ب�ر
 خداست که ]در روز جزا[ او را به همان جایگاهی در آورد ک��ه آن س��تمگر را در

(۲۲6، ص۲می آورد. )سیرٔه نبوى،مصطفی دلشاد تهرانی، ج

به زودى پیشوایانی بر شما حکومت می کنن��د ک��ه ارزاق ش��ما را در اختی��ار  
 می گیرند، و سخن می گویند و دروغ می گویند، و عمل می کنند و ب��د می کنن��د،
 از ش��ما راض��ی نمی ش��وند مگ��ر آنک��ه زش��ِت ایش��ان را خ��وب جل��وه دهی��د، و

 دروغ هاى ایشان را تصدیق کنید، و حق را به ایشان دهید تا راضی شوند. هر گاه
 ظلم کردند با ایشان جنگ کنید، ه�ر کس در این راه کش�ته ش�ود از من اس�ت و

(3۲1 من از اویم. )خاتم النبیین)ص(، علی کمالی، ص

هر کس در راه دفع ظلم از خ��ودش کش��ته ش��ود، ش��هید اس��ت. چ��ه م��رگ 
گوارایی است که شخص در راه احقاق حق خود بمیرد. )خاتم النبیین)ص(، ص

334)

هر که در راه دفاع از خانوادٔه خود به ستم کشته شود، شهید است و هر ک��ه  
 در راه دفاع از مال خود مظلومانه کشته شود، شهید است و هر که در راه دفاع از
 همسایٔه خود به ستم کشته شود، شهید است و هر که به خاطر خداوند عّز وجّل

(.۲883کشته شود، شهید است )میزان الحکمه، ص

چون روز قیامت شود منادى اى ندا دهد: کجایند س�تمگران و ی�اران آن ه�ا؟ 
 هر کسی که دواتی براى آنان لیقه کرده، یا س�ِر کیس�ه اى را ب�راى آن�ان بس�ته، ی�ا
 قلمی  براى آنان در مرّکب فرو برده است. پس آنان را ن��یز ب��ا س��تمگران محش��ور

(3381کنید. )میزان الحکمه، ص

هر کس با انجام کارى که خدا را ناخشنود می کن��د فرم��انروایی را خش��نود  
(3335سازد، از دین خداى عّزوجّل خارج شده است. )میزان الحکمه، ص

هر کس به قصد خشنودِى فرمانروا مسلمانی را بترساند، در روز قی��امت، او 
(505، ص8را در غل و زنجیر می  آورند. )حکمت نامٔه پیامبر اعظم)ص(، ج

امام حسین)ع( از پیامبر اکرم)ص( روایت نمود:[ کسی ک��ه دینش را از راه[ 
 تفکر در نعمت هاى خ�دا، و ت�دبر در کت�اب او و فهم س�نت من ب�ه دس�ت آرد،
 کوه ها بجنبند و او از جا نجنب��د. و کس��ی ک��ه دینش را از ده��ان اف��راد فراگ��یرد و
 دنباله رو آنان شود، افراد او را به هر سو ببرند و دینش در معرض بزرگ ترین زوال

(44است. )گزیده اى از سخنان امام حسین)ع(، محمد حکیمی، ص

طاعت و نیکی آن است که جان بدان قرار گیرد و دل ب�ه آن آرام یاب��د و گن�اه 
 آن چ��یزى اس��ت ک��ه ج��ان ب��دان ق��رار نگ��یرد و دل ب��ه آن آرام نیاب��د، هرچن��د

(6761فتوادهندگان خالف آن را به تو فرمان دهند. )میزان الحکمه، ص

پی�امبر)ص( س�پاهی را گس�یل داش�ت و م�ردى را فرمان�ده آن�ان ک�رد و ب�ه 
 سپاهیان فرمود تا دستورهاى او را بشنوند و اطاعت کنند. آن مرد آتشی افروخت

 و به سپاهیان دستور داد خود را در آن بیندازند. گروهی از وارد شدن به آتش س��ر ب��از
 زدند و گروهی مردد بودند که وارد آتش شوند یا نه. این خبر ب�ه پی�امبر)ص( رس�ید،
 ف�رمود: »اگر به درون آتش می رفتند براى همیشه در آتش بودند.« آن گاه فرمود: »در

(۲35معصیت خدا نباید از هیچ کس اطاعت کرد.« )میزان الحکمه، ص

دورترین مردم از خداوند دو مردند: مردى که با حکمرانان همنشینی کن��د و ه��ر 
 حرف ناحق و ظالمانه  اى زدند گفته آنان را تصدیق کند، و آموزگار کودکان ک��ه می��ان
آنان برابرى را مراعات نکند و در حق یتیم، خدا را در نظر نگیرد. )میزان الحکمه، ص

6799)

هر یك از شما در دنیا سخن حقی را بگوید تا بدان وسیله باطلی را دفع کن��د ی��ا 
 حقی را ی��ارى رس��اند، مق��امش برت��ر از )مق��ام و ارزش( هج��رت ب��ا من اس��ت.

(6605)میزان الحکمه، ص

پشیمان ترین مردمان در روز رستاخیز کسی است که آخرت خود را براى دنی��اى 
(1193دیگرى بفروشد. )میزان الحکمه، ص

.ب��ه کس��ی غ��یر از خ��دا تکی��ه نکن، ک��ه خداون��د، ت��و را ب��ه هم او وامی  گ��ذارد 
(365، ص8)حکمت نامٔه پیامبر اعظم)ص(، ج

.آنگ�اه ک�ه ب�دکار س�توده ش�ود، ع�رش می ل�رزد و پروردگ�ار ب�ه خش�م می آی�د 
(381، ص14)حکمت نامٔه پیامبر اعظم)ص(، ج

دوست داشتِن مدح و ثناى مب��الغه آمیز، نس��بت ب��ه دین، ک��ور و ک��ر می س��ازد و 
، ص14خانه ها را ]از اهلش[ خ��الی می کن��د. )حکمت نام��ٔه پی��امبر اعظم)ص(، ج

377)

(85 در دهان مدیحه سرایان خاک بپاشید. )خاتم النبّیین، ص

روز قیامت ب��دترین م��ردم در پیش�گاه خ�دا کس�انی هس��تند ک�ه م�ردم از ت��رس 
(۲691گزندشان به آن ها احترام بگذارند. )میزان الحکمه، ص

مردى را به این اتهام که می خواسته پیامبر)ص( را به قتل برساند دستگیر کردن��د 
 و نزد پیامبر)ص( آوردند. پیامبر)ص( دستور داد او را ره�ا کنن�د و ب�ه آن م�رد گفت:
 »نترس، بر فرض که چنان قصدى هم داش��ته اى، ام��ا ب��ر من ک��ه دس��ت نی��افته اى.«

(1۲7)سیرٔه حکومتی پیامبر اسالم)ص(، حسین جوان مهر، ص



مردى نزد پیامبر)ص( آم��د و در حالی ک��ه ب��ا او س��خن می گفت مض��طرب 
 می نمود. پیامبر فرمود: »بر خ��ود آس��ان گ��یر! من پادش��اه نیس��تم، من پس��ر زنی

(6197هستم که گوشت ماندٔه خشک شده می خورد.« )میزان الحکمه، ص

امام علی)ع(: شمشیر پیامبر خدا را برداشتم. دیدم بر قبض��ٔه آن س��ه جمل��ه 
 آویخته است: »به کسی که از تو ُبریده است، بپیوند و به کسی ک��ه ب��ه ت��و ب��دى
 ک��رده اس��ت، خ��وبی کن و ح��ق را بگ��و، ه��ر چن��د ب��ه زی��ان خ��ودت باش��د«.

(1۲5، ص8)حکمت نامٔه پیامبر اعظم)ص(، ج

آنگاه که پی��امبر)ص( در روز فتح مک��ه ب��ه ق��ریش اس��تیال ی��افت، از خ��ون 
 وحشی – قاتل حمزه – گذشت. هند دختر عتبه – همسر ابوسفیان – ک��ه گوش ه��ا،
 زبان و دست هاى حمزه را بریده و قلب و جگرش را دریده و ب��ه دن��دان جوی��ده
 بود، عفو کرد. عکرمه بن ابی جهل را بخشود. همو که م��ال زی��ادى ب��راى از پ��ا
 درآوردن رسول خدا )ص( خرج کرده بود. هّبار بن اس��ود بن مطّلب را بخش��ود،
 همان که دخترش زینب را ترس��انده و ب��اعث س��قط ج��نین او ش��ده ب��ود. )س��یرٔه

(1۲۲حکومتی پیامبر اسالم)ص(، ص

در میان بندگان، خداوند آن کس را بیشتر دشمن می دارد که ج��امه اش به��تر 
 از کردارش باشد؛ جامه اش جام��ٔه پی��امبران باش��د و ک��ردارش ک��ردار جب��اران و

(1941نکشان. )میزان الحکمه، صگرد

گروهی از اّمت من باشند که در سیماى آنها داغ عبادت است، قرآن ق��رائت 
 می کنند اّما از گلوى آنها تجاوز ننمای��د. آنگون��ه از دین ب��یرون رون��د ک�ه ت��یر از

(۲91، ص17کمان خارج شود، آنها بدترین خلق هستند. )آثار الّصادقین، ج 

گناه کردن مردم تو را از گناهت غافل نکند ]…[ و مردم را از رحمت خداى  
عّزوجّل که تو خ��ود ب��دان امی��د بس��ته اى نومی��د مگ��ردان. )میزان الحکم��ه، ص

4۲75)

تا جایی که می توانید مجازات ها و حدود را از مس��لمانان دور کنی��د ... اگ��ر 
 امام ]یا قاضی[ در بخشودن خطا کند بهتر است تا در کیف��ر دادن گرفت��ار خط��ا

(1045شود. )میزان الحکمه، ص

خدا را به یاد فرمانروایان امتم پس از خود می آورم ... ]و از آنان می خ��واهم 
 که[ مردم را به فقر گرفتار نکنند که ]در این صورت مردمان[ کافر شوند و از دین

 ب��یرون رون��د، و دِر خان��ٔه خ��ود را ب��ه روى م��ردم مبندن��د ک��ه در این ص��ورت
قدرتمندان و توانگران ایشان، ضعیفانشان را خواهند خورد! )ترجم��ه الحی��اة، ج

(5۲۲، ص3

هرکس که مردى را بر ده تن امیر کن��د و بدان��د ک��ه در می��ان آن ده تن کس��ی 
 دیگ��ر شایس��ته تر از اوس��ت، قطع��ًا ب��ه خ��دا و رس��ولش خی��انت ک��رده اس��ت.

(361)خاتم النبیین، ص

اگر طلبکارى ش��کایت ب��دهکار خ��ود را ن��زد حکم رانی ب��برد و تنگ دس��تِی 
 بدهکار بر حکم ران معلوم شود، بدهکارى از دوش آن بدهکار برداشته می شود
 و به گردن حکم ران می افتد و او باید از اموال مسلمانان که در اختیار دارد بدهی

(7137او را بپردازد. )میزان الحکمه، ص

(4655نزدیک است که فقر به کفر انجامد. )میزان الحکمه، ص

از بهترین اعمال در نزد خدا، خنک کردن جگره��اى س��وخته و س��یر ک��ردن 
 شکم هاى گرسنه است. سوگند به آن کس که جان محّمد به دس��ت اوس��ت، ب��ه
 من ایمان نیاورده است آن بنده اى که سیر بخوابد و برادر )یا همسایه( مسلمانش

(304، ص5گرسنه باشد. )ترجمه الحیاة، ج 

خداوند در روز قیامت به مردم آبادى اى که در آن کس��ی ش��ب را گرس��نه ب��ه 
(547، ص 4روز رسانده نگاه نمی کند. )ترجمه الحیاة، ج 

مردى نزد پیامبر)ص( آمد و گفت: »آی��ا در ام��وال حقی ج��ز زک��ات وج��ود 
 دارد؟« پیامبر)ص( فرمود: »مسلمان باید هرگ��اه گرس��نه اى از او غ��ذا بخواه��د
 غذایش دهد و هرگاه برهنه اى از او لباس خواهد وى را بپوشاند.« آن م��رد گفت:
 »بیم آن می رود که دروغ بگوید.« پیامبر)ص( فرم��ود: »آی��ا بیم آن نمی رود ک��ه

(۲339راست بگوید؟« )میزان الحکمه، ص

در دانش با یکدیگر یکرنگ باشید، زیرا خیانت هر ی��ک از ش��ما در علمش 
 بدتر از خیانت کردن در مال است و در روز قیامت خداوند از شما بازخواس��ت

(4003می کند. )میزان الحکمه، ص

به زیادى نماز و روزه و حج و احسان و ورد و ذکر شبانه مردم منگرید، بلکه 
(۲997به راستگویی و امانت دارى آن ها توجه کنید. )میزان الحکمه، ص

سوگند به آن خدایی که جانم به دست اوست که داخل بهشت نمی ش��وید مگ��ر 
 آنکه ایمان بیاورید و ایمان نمی آورید مگر آنک��ه یک��دیگر را دوس��ت داش��ته باش��ید.

(56، ص3)آثارالصادقین، ج

هرگونه که باشید همان گون��ه ب��ر ش��ما حک��ومت می ش��ود. )میزان الحکم��ه، ص
6853)

.واى ب��ر آن کس ک��ه نمی دان��د و واى ب��ر کس��ی ک��ه می دان��د و ک��ارى نمی کن��د 
(594، ص13)آثارالصادقین، ج

.آنکه بترسد شبانه به راه افتد، و آنکه همٔه شب ره پویید، به منزل مقصود رس��ید  
(1575)میزان الحکمه، ص

واال پیام دار محمد!

گفتی که یک دیار

هرگز به ظلم و جور نمی ماند استوار

آنگاه تمثیل وار کشیدى عباى وحدت

بر سر پاکان روزگار.

در تنگ پر تبرک آن نازنین عبا

دیرینه، اى محمد

جا هست بیش و کم آزاده را

که تیغ کشیده است بر ستم؟

1356سیاوش کسرایی، مرداد 


