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ْنهاُهُم الّرّبِنّيوَن َو  ُقوُل: »َلْو ال يـَ اْعَتِبُوا اّيها الّناُس ِبا َوَعَظ اللَُّ ِبِه َأْوِلياَءُه ِمْن ُسوِء َثناِئِه َعَلى اأَلحباِر اْذ يـَ
ْفَعُلوَن«. ْوِلُِم اإِلمَث«  و قال: »ُلِعَن اّلذيَن َكَفُروا ِمْن َبين ِإْسرائيَل« اىل قوله: »َلِبْئَس ما كاُنوا يـَ اأَلحباُر َعْن قـَ

 اي مردم! بزرگان! عبرت بگيريد از موعظه اي که خداوند به دوستان خود در قرآن مي فرمايد، اگر 
شما خود را اولياي خدا مي دانيد، و اگر دينداريد و مخاطب قرآن هستيد، پس بي تفاوت نمانيد و 
احساس تکليف کنيد! آيا نديده ايد که خداوند چند بار در قرآن به روحانيون مسيحي و يهودي به 
شدت حمله فرموده و آنها را توبيخ کرده است که چرا مردان خدا در جامعه و حکومت بي عدالتي 
و فساد ديدند و سکوت کردند؟ چرا اعتراض و انتقاد نکردند و فرياد نکشيدند؟ و نيز فرمود نفرين 
بر کساني از بني اسرائيل که کافر شدند. آنها که امر به معروف و نهي از منکر نکردند، و چه بد 

عمل کردند.

منت خطبه منای امام حسین )علیه السالم(

  با ترجمه و رشح کوتاه استاد حسن رحیم پور
بخش اول
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ُهْم  َهْونـَ نـْ ْيَ َأْظُهِرِهُم اْلُمْنَكَر َو اْلَفساَد، َفال يـَ َرْوَن ِمَن الّظَلَمِة اّلذيَن بـَ ُهْم كاُنوا يـَ َو ِإّنا عاَب اللَُّ ذِلَك َعَلْيِهْم، أَلنـّ
ُقوُل: »َفال َتَْشُوا الّناَس َو اْخَشوِن« ُهْم َو َرْهَبًة ِمّا َيَْذرُوَن؛ َو الّلُ يـَ َعْن ذِلَك َرْغَبًة فيما كاُنوا َيناُلوَن ِمنـْ

خداوند علماي مسيحي، يهودي و روحانيون و آگاهان اديان قبل را نکوهش کرد، زيرا ستمگراني 
جلوي چشم آنها فساد مي کردند و اينان مي ديدند و سکوت مي کردند و دم برنمي آوردند. خداوند 
چنين کساني را کافر خوانده و توبيخ کرده که چرا در برابر بي عدالتي و تبعيض و فساد در حکومت 
و جامعه ي اسالمي ساکت هستيد و همه چيز را توجيه و ماستمالي مي کنيد و رد مي شويد؟ چرا 
سکوت کرده ايد؟ علت آن اين است که عده اي از شما مي خواهيد که سبيل تان را چرب کنند و 
و عده اي از شما هم مي ترسيد که سبيل تان را دود بدهند. عده اي طمع سفره داريد و سفره ي 
چرب مي خواهيد تا بخوريد و مي گوييد که چرا خودمان را به زحمت بيندازيم و با نهي از منکر و
انتقاد و اعتراض ريسک کنيم؟ فعال که بساط مان رو به راه است و عده اي از شما نيز مي ترسيد. 
اما مگر در قرآن نمي خوانيد که فرمود از مردم نترسيد، ازحاکمان و صاحبان قدرت و ثروت نيز 

نترسيد از من بترسيد! آيا شما اين آيه را نديده ايد؟ 

َبَدَأ الّلُ  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر«.  فـَ نـْ ْعٍض َيُمرُوَن ِبْلَمْعرُوِف َو يـَ ْعُضُهْم اْوِلياُء بـَ َو قاَل: »َو اْلُمؤِمُنوَن َو اّلُمْوِمناُت بـَ
ْهِى َعِن اْلُمْنَكِر َفريَضًة ِمْنُه، ِلِعْلِمِه ِبَّنا اذا ُأّديْت و ُأقيَمْت، اْسَتقاَمِت اْلَفراِئُض ُكّلها،  ِبألمِر ِبْلَمْعرُوِف َو النـّ

ُنها َو َصْعُبها َهيـّ
آيا سوره ي توبه را نخوانده ايد که مي گويد زنان و مردان مومن نسبت به يکديگر واليت اجتماعي 
دارند و حق دارند در کار يکديگر دخالت بکنند؛ به اين اندازه که يکديگر را امر به معروف و نهي 
از منکر کنند. خداوند اين حق و اجازه را داده است که شما نسبت به يکديگر بي تفاوت نباشيد، 
بلکه حساس باشيد. اگر همين يک اصل امر به معروف و نهي از منکر يعني نظارت دائمي و انتقاد و 
اعتراض و تشويق به خيرات و عدالت و مبارزه در برابر ظلم و بی عدالتي و تبعيض اجرا بشود، بقيه ي 
فرائض و تکاليف الهي نيز اجرا مي شود. همين يک حکم را شما عمل بکنيد! نترسيد! دنبال دنيا 
نباشيد! سورچران نباشيد! اما هيهات که شما اهل همين يک تکليف هم نيستيد؛ ولی من هستم. 



به استقبال مسئولیت...

3

ْهي َعِن اْلُمْنَكِر ُدعاء اىَل اإِلْسالِم َمَع َرّد اْلَمظاِلِ َو ُماَلَفِة الظاِلِ، َو ِقْسَمِة  َو ذِلَك َأّن األْمَر ِبْلَمْعُروِف َو النـّ
اْلَفيْ ء َو اْلَغناِئِم، َو َأْخِذ الّصَدقاِت ِمْن َمواِضِعها َو َوْضِعها ىف َحقِّها

امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به اسالم و دين است؛ منتها دعوت زبانی تنها نه؛ صرفاً اين که 
بگوييد »ای مردم بياييد و مسلمان شويد!« و »اسالم خوب است« و »به بعضی شبهات تان پاسخ 
بدهيم« و تمام! اما نهی از منکر با »رد مظالم و جبران همه  ی بی عدالتی  هايی که می  شود« 
صورت می گيرد؛ و نه صرفاً گفتن اينکه »عدالت خوب است« و »ظلم بد است«. يعنی در برابر ظلم 
و ستم هايی که شده، ايستادن و آنها را عقب زدن. جبران بی  عدالتی ها، وظيفه  ی عملی شماست. 
بايد درگير شويد و با ستمگران، چشم در چشم بايستيد و بگوييد:»نه!«بايد انتقاد و اعتراض کنيد و 
يقه شان را بگيريد. تقسيم عادالنه بيت المال و اموال عمومي و توزيع عادالنه ثروت، حکم خداست. 

گرفتن ماليات از ثروتمندان و هزينه کردن آن به نفع فقرا ادامه همان تکليف است. 

ُفِس الّناِس  َها الِعصاَبُة، ِعصاَبُة، ِبْلِعْلِم َمْشُهوَرٌة َو ِبْلَْيِ َمْذُكوَرٌة َو ِبلّنصيَحِة َمْعرُوَفٌة، َو ِبلّلِ ِف أَنـْ تـُ ُتْم أَيـّ مُثّ أَنـْ
َمهاَبٌة، َيهاُبُكُم الّشريُف َو ُيْكِرُمُكم الّضعيُف، َو ُيؤِثُرُكْم َمْن ال َفْضَل َلُكْم َعَلْيِه َو ال َيَد َلُكْم ِعْنَدُه َتشَفُعوَن ىِف 

َبِة اْلُملُوِك َو َكراَمِة األكاِبِر اْلَواِئِج اَذا اْمُتِنَعْت ِمْن ُطاّلِبا، َو َتُْشوَن ىف الّطريِق ِبَيـْ
به خاطر  به عنوان آدم هاي خوب مشهوريد و عالمان دين خوانده مي شويد،  شما گروهي که 
خداست که در نزد مردم هيبت داريد و هم بزرگان و هم ضعفا از شما حساب مي برند.  مردم به 
نام دين از شما حساب مي برند و و احترام مي گذارند و شما را بر خودشان ترجيح مي دهند. در 
حالي که هيچ فضيلتي بر آنها نداريد. و هيچ خدمتي به اين مردم نکرده ايد. و مردم مجاني براي 
شما احترام قائل اند. و شفاعت شما را مي پذيرند. شما به نام دين است که اعتبار و نفوذ کلمه 

داريد. در خيابان ها مثل شاهان راه می رويد و با هيبت و کبکبه رفتار مي کنيد.

ْقُصرُوَن؛  تـَ َحِقِه  َأْكَثِر  َعْن  ُتْم  ُكنـْ ِإْن  َو  الّلِ،  ِبَِق  اْلِقياْم  مَن  ِعنَدُكْم  ْرَجى  يـُ با  نلُتُموُه  ا  ِإنَّ ذِلَك  ُكّل  َلْيَس  َأ 
َفاْسَتْخَفْفُتْم ِبَقِّ اأْلَُمِة 

به راستي چگونه به اين احترام و اعتبار اجتماعي رسيده ايد؟! جز به اين علت که مردم از شما توقع 
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دارند که به حق خدا قيام کنيد؟! اما شما در اغلب موارد از انجام وظيفه و احقاق حق الهي کوتاهي 
کرده ايد و حق رهبران الهي را کوچک شمرده ايد. 

ْفَسًا خاَطْرُتْ ِبا ِللَّذى  ُتْم. َفال مااًل َبَذْلُتُموُه؛ و ال نـَ ْعُتْم. َو اّما َحّقُكْم ِبَزْعِمُكْم َفَطَلبـْ َفَأّما َحّق اْلّضَعفاِء َفَضيـّ
َتُه َو ُماَوَرَة ُرُسِلِه و امااًن ِمْن َعذاِبِه ْوَن َعَلى اللَِّ َجنـَّ َتَمنـَّ ُتْم تـَ ُتُموها ف ذاِت اللَِّ. انـْ َخَلَقها؛ َو ال َعشَيًة عاَديـْ

حق مستضعفان و طبقات محروم جامعه را تضييع کرده ايد. شما نسبت به حق ضعفا و محرومين 
کوتاه آمده ايد. اين حقوق را ناديده گرفته ايد و سکوت کرده ايد، اما هر چيز که فکر مي کرديد 
حق خودتان است، مطالبه کرديد. شما هر جا حق ضعفا و مستضعفين بود، کوتاه آمديد و گفتيد 
ان شاءاهلل خدا در آخرت جبران مي کند، اما هر جا منافع خودتان بود آن را به شدت مطالبه کرديد 
و محکم ايستاديد. شما نه مالي در راه خدا بذل کرديد و نه جان تان را در راه ارزش ها و عدالت به 
خطر انداختيد و نه حاضر شديد با قوم و خويش ها و دوستان تان به خاطر خدا و اجراي عدالت و 
اسالم درگير بشويد. با همه ي اين کوتاهي ها از خدا بهشت را هم مي خواهيد؟ پس از همه ي اين 

عافيت طلبي ها و دنيا پرستي ها منتظريد که در بهشت همسايه ي پيامبران او باشيد!

َلْغُتْم ِمْن َكراَمِة اللَّ َمْنِزَلًة  َقماِتِه. أَلنَُّكْم بـَ َها اْلُمَتَمنُّوَن َعَلى اللَِّ، أْن َتِلَّ ِبُكْم ِنْقَمٌة ِمْن نـَ َلَقْد َخِشيُت َعَلْيُكْم، ايـُّ
ُقوَضًة َفال  َرْوَن ُعُهوَد اللَِّ َمنـْ ُتْم ِبللَِّ ف ِعباِدِه ُتْكَرمُوَن. َو َقْد تـَ ْعَرُف ِبللَِّ ال ُتْكِرُموَن َو انـْ ْلُتْم ِبا؛ َو َمْن يـُ ُفضِّ

ْفَزُعوَن؛ َو ِذمَُّة َرسُوِل اللَِّ )ص( َمُْقوَرٌة ْعِض ِذَمِم آبِئُكْم تـَ ُتْم ِلبـَ ْفَزُعوَن، َو أَنـْ تـَ
 در حالي که من مي ترسم خداوند در همين روزها از شما انتقام بگيرد. خداوند از شما انتقام 
خواهد گرفت. مقام شما از کرامات خداست. دستاورد خودتان نيست. شما مردان الهي و مجاهدان 
و عدالت خواهان را اکرام و احترام نمي کنيد و تکليف شناسان را قدر نمي دهيد. حال آن که به نام 
خدا در ميان مردم محترميد. مي بينيد که پيمان هاي خدا در اين جامعه نقض مي شود و آرام 
نشسته ايد و فرياد نمي زنيد، اما همين که به يکي از ميثاق هاي پدران تان بي حرمتي شود داد و 
بيداد به راه مي اندازيد. ميثاق خدا و پيامبر خدا زير پا گذاشته شده، شما آراميد، سکوت کرده و آن 

را توجيه مي کنيد و حال، ميثاق پيامبر در اين جامعه تحقير شده است.
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ْعَمُلوَن َو ال َمْن َعِمَل فيها  َمْنِزَلِتُكْم تـَ َو اْلُعْمي َو اْلُبْكُم َو الزُّْمُن ف اْلَمداِئِن ُمْهَمَلة، ال تْرَحُوَن؛ َو ال ف 
ُتْم  ْهِى َو الَتناِهى، َو أَنـْ َلَمِة َتَمُنوَن. ُكلُّ ذِلَك ِمّا َأَمرُكُم اللَُّ ِبِه ِمَن النـَّ َعِة ِعْنَد الظَّ ُتعيُنوَن؛ َو بالّدهاِن َو اْلُمصانـَ

ُتْم َتْسَعْوَن. ُتْم َعَلْيِه ِمْن َمناِزِل اْلُعَلماِء َلْو ُكنـْ ُتْم َأْعَظُم الّناِس ُمصيَبًة ِلما ُغِلبـْ َعْنُه غاِفلُوَن. َو أَنـْ
الل ها، زمين گيران، کوران، فقرا و بيچاره ها در سرزمين هاي اسالمي بر روي زمين رها شده اند و 
بي پناهند و کسي به اين ها رحم نمي کند. شما به اين وظيفه ي ديني و الهي تان عمل نمي کنيد 
و کسي مثل من هم که مي خواهد عمل کند، کمکش نمي کنيد. ميثاق خدا اين است که بيچاره 
ها و زمين گيرها نبايد در شهرها گرسنه بمانند و کسي به دادشان نرسد. اين ميثاق خداست و 
شما خيانت کرده ايد. شما مدام به دنبال ماستمالي و مسامحه، يعني سازش با حاکميت هستيد تا 
خودتان امنيت داشته باشيد، ولي امنيت و حقوق مردم براي تان مهم نيست. فقط امنيت و منافع 
خودتان براي تان مهم است. همه ي اين ها محّرمات الهي بود که مي بايست ترک مي کرديد و 
نکرديد. شما مي بايست اين ستمگران و فاسدان را نهي از منکر مي کرديد و نکرديد، و مصيبت تان 
از همه باالتر است. چون عالم به دين و اصحاب پيامبر بوديد و چشم مردم به شما بود و شما را 

نماينده ي اسالم مي دانستند.

ُتُم اْلَمْسُلوُبوَن  ذِلَك ِبَنَّ َماِري األمُوِر َو اأَلْحكاِم َعلى أَْيِدي اْلُعلماِء ِبللَِّ األَمناِء َعلى َحالِلِه َو َحراِمِه. َفَأنـْ
َنِة اْلواِضَحِة. َو َلْو  يـّ ْعَد اْلبـَ َنِة بـَ َفرُِّقُكْم َعِن اْلَّق َو اْخِتالِفُكْم ف السُّ ُتْم ذِلَك، إاّل ِبتـَ ِتْلَك اْلَمْنِزَلَة. َو ما ُسِلبـْ
إَلْيُكْم  َو  َتْصُدُر  َعْنُكْم  َو  َتِرُد  َعَلْيُكْم  اللَِّ  ُأُموُر  اللَِّ، كاَنْت  اْلَمُئوَنَة ف ذاِت  ْلُتُم  َتَمَّ َو  األَذى  َعَلى  ْرُتْ  َصبـَ

ْرَجُع. تـُ
مجراي حکومت و مديريت و رهبري جامعه بايد به دست علماي الهي باشد که امين بر حالل و 
حرام خداوند هستند، اما شما کاري کرديد که اين مقام را از آنها گرفتند و موفق شدند حکومت 
را منحرف کنند، زيرا شما زير پرچم حق متحد نشديد و پراکنده و متفرق شديد و در سنت الهي 
اختالف کرديد، با اين که همه چيز روشن بود. اگر حاضر بوديد زير بار شکنجه و توهين، مخالفت 

کنيد و در راه خدا رنج ببريد، حکومت در دست صالحان بود.

َبهاِت َو َيسيُوَن ف  ْعَمُلوَن ِبلشُّ يـَ أْيديِهْم  ُأُموَر اللَِّ ف  اْسَتْسَلمُتْم  َمْنِزَلِتُكْم َو  ِمْن  لَمَة  ُتُم الظَّ نـْ َو لِكنَُّكْم َمكَّ
ُتُكْم. َهواِت. َسلََّطُهْم َعلى ذِلَك ِفراُرُكْم ِمَن اْلَمْوِت َو إعجاُبُكْم ِبْلَياِة الَّيت ِهَي ُمفاِرقـَ الشَّ

اما شما در برابر بي عدالتِي ستمگران، تمکين و امور الهي و حکومت را به اينان تسليم کرديد، حال 
آن که آنان به شبهات عمل مي کنند و طبق شهوات خود حکومت مي کنند و دين را از حکومت 
تفکيک کرده اند. فرار شما از مرگ، اينان را بر جامعه مسلط کرده است، شما به زندگي دنيايي 
چسبيده ايد و حاضر نيستيد از آن جدا شويد. اما بدانيد که هر کس در راه خدا کشته نشود، عاقبت 
مي ميرد. آيا گمان مي کنيد اگر شهيد نشويد تا ابد زنده مي مانيد؟ اگر شهيد نشويد، مدتي بعد با 
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ذلت مي ميريد. شما از دنيا دست بر نمي داريد، اما دنيا از شما دست برمي دارد. پس اي علماي 
الهي، تا دير نشده جان تان را در خطر بياندازيد و از حيثيت تان در راه دين و ارزش ها مايه بگذاريد 

و فداکاري کنيد. 

َقلَُّبوٍن ف  تـَ ْيِ ُمْسَتْضَعٍف َعلى َمعيَشِتِه َمْغلُوٍب. يـَ ْعَبٍد َمْقُهوٍر، َو بـَ ْيِ ُمْستـَ َعفاَء ف أَْيِديِهم؛ َفِمْن بـَ َفَأْسَلْمُتُم الضُّ
اْلُمْلِك ِبراِئِهْم َو َيْسَتْشِعرُوَن اِلْزَي ِبَهواِئِهْم اْقِتداًء ِبأَلشراِر َو ُجْراًة َعَلى اجَلّباِر.

شما اين ضعفا و مستضعفين و فقرا و محرومين را دست بسته تحويل دستگاه ظالم داده ايد. 
گروه هايي از مردم برده ي اينان شده اند و مثل برده هاي مقهور و شکست خورده، زير دست و پاي 

آنان له مي شوند. عده اي نان شب شان را نمي توانند تهيه کنند. 

َبِه َخطيٌب َيْصَقُع؛ َفاأْلَْرُض َلُْم شاِغَرٌة؛ َو أَْيديِهْم فيها َمْبُسوَطٌة. َو الّناُس َلُْم َخَوٌل،  ُهْم َعَلى ِمنـْ َلٍد ِمنـْ ىف ُكلِّ بـَ
ْعِرُف اْلُمْبِدئ اْلُمعيَد. َعَفِة َشديد، ُمطاٍع ال يـَ ْيِ َجّباٍر َعنيٍد، َو ذي َسْطَوٍة َعَلى الضَّ ُعوَن َيَد الِمٍس؛ َفِمْن بـَ ال َيْدفـَ

در هر شهري عده اي را گماشته اند که افکار عمومي را بسازند و به مردم دروغ بگويند. مردم نمي 
توانند دستي را که به سمت شان مي آيد تا به آنها زور بگويد، عقب بزنند و از خود دفاع کنند. شما 
همه ي اين صحنه ها را مي ديديد و کاري نمي کرديد. اينان عده اي ستمگر و صاحبان قدرت اند 
که عليه ضعفا و محرومين بسيار خشن عمل مي کنند و به روش غير اسالمي حکومت مي کنند 
و متاسفانه بي چون و چرا هم اطاعت مي شوند، در حالي که نه خدا را مي شناسند و نه آخرت 

را قبول دارند. 

َفيا َعَجبًا، َو ما يل ال َأْعَجُب، َو األْرُض ِمْن غاٍش َغُشوٍم َو ُمَتَصّدٍق َظُلْوٍم َو عاِمٍل َعَلى اْلُمؤمنَي ِبِْم َغْي 
َننا يـْ َرحيٍم. َفاللَُّ اْلاِكُم فيما ِفيِه َتناَزْعنا َو اْلقاِضى ِبُْكِمِه فيما َشَجَر بـَ

تعجب مي کنم از شما که اين زمين زير پاي ظالمان صاف و پهن است، عده اي باج بگير حکم مي 
رانند و کارگزاران حکومت هم بويي از عاطفه و انسانيت و مهرباني نبرده اند و شما باز هم ساکتيد. 

ْعَلُم أَنَُّه َلْ َيُكْن ما كاَن ِمنا َتناُفسًا ىف ُسلطاٍن َو ال اْلِتماسًا ِمْن ُفُضوِل اُلطاِم. َو لِكْن ِلُنِرَى  الّلُهمَّ، إنََّك تـَ
ْعَمُل بَفرائِضَك و ُسَنِنَك  اْلَمعاِلَ ِمْن ديِنَك؛ َو ُنْظِهَر ااْلْصالَح ىف ِبالِدَك؛ َو َيَمَن امَلْظُلومُوَن ِمْن ِعباِدَك؛ َو يـَ
َنا اللَُّ، َو  َلَمُة َعَلْيُكْم َو َعِمُلوا ف إطفاِء ُنوِر َنِبّيُكْم. َو َحْسبـُ ْنِصفُوان َقِوَى الظَّ ْنُصُروان َو تـُ َو َأحكاِمَك َفِإن َلْ تـَ

ْبنا، َو إَلْيِه اْلَمصُي. ْلنا، و إَلْيِه أَنـَ َوكَّ َعَلْيِه تـَ
خدايا تو ميداني که قيام ما له له زدن براي سلطنت، تنافس در قدرت و گدايي دنيا و شهرت نيست، 
بلکه تنها براي برپاکردن نشانه هاي دين تو قيام کرديم. اين عالمت هاي راهنمايي و تابلوهاي راه 
را انداخته اند و من مي خواهم دوباره اين تابلوها را برپاکنم. قيام براي اين است که مردم گيج و 
گمراه شده اند و بايد آگاه شوند و بايد خون مان را به صورت اين خواب زده ها بپاشيم تا بيدار شوند.
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بحثی وجود دارد نام »مسئوليت پذيری«. اين بحث از زوايای متعددی مورد بررسی قرار گرفته 
است و قابليت بحث و بررسی بيشتری هم دارد. در مباحث جامعه شناسی اين بحث يک جور 
مطرح می شود و در مباحث روان شناسی به گونه ای ديگر و در بحثهای اعتقادی و اخالقی به 
گونه ای ديگر. بحثی که در روانشناسی مطرح می کنند معموالً به اين شکل مطرح می شود که 
انسان وقتی می خواهد شخصيتش را بروز بدهد و به ظهور برساند، برای بروز و ظهور شخصيتش 
مسئوليتی را می پذيرد. حاال چه مسئوليت کالن باشد، چه خرد باشد، که اين حرف ديگری است. 
پس در ديدگاه آنها اين بحث به عنوان مقدمه ای برای بروز شخصيت مطرح می شود. در مباحث 
جامعه شناختی اين بحث شکل ديگری می گيرد. آنجا اين طور می گويند که اگر در جوامع 

مسئوليت ها درست توزيع نشود، ما با چه مفاسد و آسيب هايی مواجه خواهيم بود. 
چيزی که ما در شريعت می خواهيم از آن بحث بکنيم، هيچ کدام از اين دو تا بحث نيست، آنها اين 
بحث را از منظر اراده و اختيار دنبال می کنند. يعنی اگر دلتان بخواهد شخصيت تان متبلور بشود 
مثاًل اين مسئوليت را بپذيريد يا آن مسئوليت را نپذيريد. منتها ما در شريعت اين را يک طور ديگر 
داريم دنبال می کنيم. آنی که در شريعت مطرح است اين است که می گوييم ما مسلمان بدون 
مسئوليت نمی شناسيم. به عبارت ديگر قوام مسلمان بودن يک مسلمان به دارا بودن مسئوليت 
اوست. به عبارت ديگر ما اين طور می گوييم: يک بار می گوييم آقا اگر می خواهی مسلمان بشوی 

دوم گفتاری از حجت االسالم روح پیرامون مسئولیت پذیری بخش 
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بيا مثاًل شهادتين را بگو؛ اين ديگر مسلمان است و تمام شد. حرف در اين جاست که می خواهيم 
بگوييم اگر کسی بخواهد مسلمان باشد و مسئوليت نداشته باشد نمی شود. حاال شما بعد می 
توانی سوال کنی که مسلمان باشد نسبت به چه چيز مسئوليت، دارد اين می شود دايره مسئوليت.
دقت کنيد ما می گوييم به مجردی که شخص مسلمان می شود، نسبت به امور متعددی مسئوليت 
دارد. آن چه که حسب روايات ما آمده، می گويند وجود مبارک رسول خدا )ص( داشت از جايی رد 
می شد ديد يک چارپايی را صاحبش بار زده، روزی که هوا گرم است، اين حيوان خدا را در آفتاب 
گذاشته است و خودش رفته يک جايی؛ حاال کاری داشته است يا هرچه. حضرت وقتی آمدند 
فرمودند صاحب اين چارپا خودش را برای پاسخ در قيامت آماده بکند. صاحب اين چارپا خودش را 

برای پاسخ آماده بکند ولو اينکه چارپا مال اوست.

 مسئولیت در قبال چه؟
در اين شريعت اين جور نيست که فقط نسبت به فرزندان خودمان مسئوليت داشته باشيم، که 
قطعا مسئوليت داريم، بال شک. آيه کريمه در قرآن کريم فرمود اينها را نگه می دارند »َوقُِفوُهْم 
َُّهم مَّْسُئولُوَن«؛ مسئولون عن ای شی؟ از چه چيزی می خواهند از اينها سوال بپرسند. در کتب  إِن
تفسير بعضی از مصاديق ذکر شده است، مثاًل در بعضی از روايات داريم که »وقفوهم انهم مسئولون 
عن واليت علی)صلوات اهلل عليه(« که با امامت چه کار کردند. مثاًل با فالن چه کار کردند، مثال با 
چه چه کار کردند؟ عالمه طباطبايی هم تصريح دارند که آنچه گفتيد درست هست، ولی تمامش 
اين نيست. عالمه طباطبايی تصريح دارد  در تفسير -سوره مبارکه صافات- به اين قيد نََزد که 
براي اين مسئول هستي، براي آن مسئول هستي، ذهن هرجا می تواند حرکت بکند. ما نسبت به 
بچه های خودمان مسئوليت داريم. از قبل از تکون بچه و قبل از اين که فرزند بيايد ما نسبت به 
او مسئوليم. بعد که فرزندان مان به دنيا آمدند باز مسئوليم چنان که بعد از آن هم باز مسئوليت 

داريم و بعد از آن هم باز.
اين يک سمت قضيه. اما سوال؟ من نسبت به بچه ی ديگری که سر کوچه است مسئولم يا نه؟ 
دوستان! مسلمانی ای که ما برای خودمان تراشيديم می گويد به من چه! مسلمانی ای را که وجود 
مبارک خاتم انبيا )ص( آورده است، می گويد شما مسئولی، می خواهی به گردن بگير می خواهی 
به گردن نگير! دينی را که آن آقا آورده است، می گويد آقا اين طور نيست که شما فقط نسبت 
به برادر زاده خودتان -اگر در کوچه عالف باشد- مسئول باشی. لذا حضرت فرمود همه مسئولند، 

همه بال استثنا. 
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    مکتب اعتزال در دنیای اسالم
بحثی وجود دارد که عزلت خوب است يا مثاًل فرض بفرماييد عشرت خوب است؟ اتفاقاً عملکرد 
مسلمين را که در تاريخ اسالم می بينيد، می بينيد عماًل مسلمين چيزی را که به آن مبتال شدند 
و سکه رايج امروز دنيای اسالم هم هست عشرت طلبی است، اما باالخره عشرت طلبی هم تا يک 

حدی!
مکتبی هست در مکاتب فکری دنيای اسالم به نام مکتب اعتزال. اين ها از نظر فکری دامنه عقل را 
خيلی پيشرفته کردند و از يک عده ای به نام اشعری جدا شدند. در کتاب های علمی ما هم وقتی از 
اعتزال حرف می زنند، منظورشان اعتزال کالمی است. اينها از نظر اعتقادی طرز تفکر خاصی دارند. 
جالب است که استحضار داشته باشيد، در دنيای اسالم ما يک اعتزال سياسی داريم که به مراتب 
جلوتر تکّون پيدا کرده است. يعنی از نظر تاريخی نزديک به صد سال اعتزال سياسی زودتر شکل 
پيدا کرد تا اعتزال کالمی. در دنيای اسالم سه نفر نماد اين اعتزال اند. يکی عبد اهلل بن عمر است. 
عبداهلل بن عمر در جنگ جمل شرکت نکرد. جنگ جمل از سخت ترين جنگ های دنيای اسالم 
است. نه از جهت بُکش بُکشی اش؛ بلکه به جهت اينکه طرفين اين دو طرف نزاع برای اولين بار هر 
دو اهل قبله اند، هر دو مسلمانند. اين سمت همسر رسول خداست و اين سمت هم نفس رسول 
خدا. عبد اهلل بن عمر در اين جنگ وارد نشد. بهانه اش هم اين بود که من کثرت عبادتم اجازه  
ی بزن، بزن نمی دهد. شخص ديگری که خيلی خيلی مشهور است، سعد ابن ابی وقاص است. 
سعد ابن ابی وقاص هم بعد از اينکه خليفه سوم از دنيا رفت نخواست در جنگ و گير و دارها وارد 
بشود. از امير المومنين )صلوات اهلل و سالمه عليه( به بهانه اين که من گوسفند دارم فاصله گرفت، 
چند تا گوسفند خريد، رفت که ما گوسفندهايمان را بچرانيم. ما کاری به کار اين حرفها نداريم، 
حاليمان هم نمی شود که چی به چی است. سومين شخص -اين هر سه تا در زمان حضرت امير 
است-  شخصی است به نام حسن بصری. االن هم آرای حسن بصری در کتابهای اخالقی ما بيداد 
می کند! اين آقا هم وارد يک صومعه ای شد و چسبيد به آخرت، دنيا را ولش کن. ديديد وقتی 
يک جايی می خواهيم وارد شويم، بعضی ها می گويند آقا سمت راست، سمت راست، اين جمله 
را زياد شنيده ايد. به حضرت امير گاه گاهی اين جمله را می گفتند. حضرت می فرمود حسن می 
گويد سمت راست، من مخالفاً للحسن از سمت چپ می روم! حاال ديگر خيلی بين ما رايج شده 
است که عليکم باليمين. حضرت با صراحت فرمود حسن می گويد سمت راست من مخالفاً للحسن 

از سمت چپ می روم. 
عرض اين است که ما زياد ديديم در ميان مسلمين که مسلمين به اين نکته نمی ر سند که آقا 
من وظيفه دارم. نسبت به چه وظيفه دارم؟ بگرديد، بشمرديد، خدا خودش می داند. ببينيد چه 
چيزهايی هست که ما نسبت به آنها وظيفه داريم. جاهايی در اسالم وظيفه است که به گوش شما 

نخورده است.
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 مسئولیت پل بودن!
خوب دقت کنيد! مثاًل کسی را در نظر بگيريد که می خواهد به کسی حرفش را برساند، منتها از 
بس دور و بری دارد ديگر نمی تواند حرفش را به اين آقا برساند. در اين دين آمده است اگر شما 
مسلمان هستی و قوام مسلمانی را می خواهی بدانی، يکی از مقومات مسلمانی تو به اين است که 
اگر اين آقا نتوانست به هزار و يک واسطه حرفش را به آن آقا برساند، شما بايد پل قرار بگيری تا 
اين آقا بتواند حرفش را به آن آقا برساند. اين مسئوليت است، وظيفه است. نسبت به اين هم من 
مسئوليت دارم. حضرت در نهج البالغه در نامه به مالک دارد توضيح می دهد که چه کار بکن، 
چه کار نکن. آقا باور بفرماييد دايره مسئوليت در اسالم بقدری وسيع است که تا زمانی که نفس 
می کشيم، مسئوليت داريم. حتی روزی هم که از دنيا رفتيم -خوب دقت کنيد- آن روزی که از 
دنيا رفتيم، اگر از جسد ما هنوز کار بر بيايد، هنوز مسئوليت داريم. يکی از اين جهاتی که شيعه 
را توانسته نگه دارد، وصيت صديقه طاهره)صلوات اهلل وسالمه عليها( بوده است. آن وجود مقدس 
ديد که امروز با قايم شدن اين جسد می توانيم کار پيش ببريم، از اين اهرم استفاده کردند و اگر 
اين اعتراض نبود خيلي از اوقات ما راه را گم کرده بوديم. من امروز می خواهم بگويم که ما در يک 
زمانی به سر می بريم که زباله را هم می گويند دور نريز! اين قابل استفاده مجدد و مجدد می باشد. 
حاال چطور می شود که يک نفر، يک مسلمانی بيايد بگويد حاال دور من يکی را خط بکشيد. گفت: 

خداوندا به حق هشت و چهارت             ز ما بگذر شتر ديدی نديدی!

    علل مسئولیت گریزی
می خواهيم مقداری اين بحث را گفت وگو بکنيم که چه چيزهايی دست به دست هم داده است 

تا ما مسلمين به اين نقطه رسيديم که از زير بار مسئوليت در می رويم.

اول: درک غلط از زهد و تقوا 
من در تاريخ امير المومنين )صلوات اهلل و سالمه عليه( ديدم که شخص ابوهريره در جنگ صفين 
موقع ناهار که می شد، می رفت آن سمت پيش معاويه، موقع نماز که می شد، می آمد اين سمت 
پيش امير المومنين )صلوات اهلل و سالمه عليه(. از او سوال کردند که چرا اين طور می کنی؟ می 
گفت نماز آن آقا قبول است؛ سفره ی اين آقا بهتر! در ايام طلبگی اين را من به چشم خودم هم باز 
ديدم. رفقای طلبه ای را ديده بودم که نمازشان را وقتی می خواستند بخوانند، با آن حاج آقا می 
خواندند، تحليل سياسی می خواستند بگيرند، می آمدند پيش اين آقا. فقط شکل کار عوض شد. 
آن جا سفره بود، اين جا تحليل سياسی. ذهنيت اين است که اين آقا زاهدتر است، آن آقا سياست 
بهتر می فهمد. درک غلط از زهد، کار را به جايی رسانده است که خيال می کنيم کسی که زاهدتر 
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است، کسی است که کمتر بفهمد! اگر سوال بپرسيد که مثاًل قطعنامه اين دفعه شورای حکام با 
قطعنامه قبلی اش چه تفاوتی داشت؟! اگر اصال هيچ حرف نفهمد، الحمد هلل رب العالمين قطعا اين 
آقا زاهدتر است! االن در همين ايران کسی را می شناسم که ايشان در خاطرات خودش گفت يک 
زمانی کار به جايی رسيد -زمان قبل از انقالب- که يک هواپيما کتاب نسخه خطی از ايران بردند، 
رفتم به اين آقا گفتم که آقا خبر داری که امروز يک هواپيما کتاب نسخه خطی از ايران بردند 

بيرون، گفت من کاری به اين حرفها ندارم!

دوم: درک غلط از توکل
از عجايب است وقتی پای نگه داشتن دين خدا می شود، هر کسی توکل می کند و متوکل است! 
اينجا همه ی ما شعارمان می شود همان شعاری که آن آقا داد: من صاحب شتر هستم، خانه هم 
برای خودش صاحب دارد. خدای متعال قانون ارائه کرد و فرمود خداوند سرنوشت هيچ قومی را 
تغيير نمی دهد مگر اينکه آن قوم خودشان اين کار را بکنند. چطور شما می توانيد تصور اين 
معنا را بکنيد که می شود مردم تبانی کنند و موالی من و شما، امير مرتضی)صلوات اهلل و سالمه 
عليه( بيست و چند سال خانه نشين شود؟! می شود که امام عصر، حجت خدا، امام اصيل، امام 
معصوم به واسطه تعاون مردم خانه نشين که سهل است، کار به جايی رسيده است که حجت خدا 
بدن مقدس اش قطعه قطعه هم بشود. خدای متعال قسم نخورده که شما و ما اگر خدای ناکرده 
تنبلی بکنيم، آن آقا را با هر قيمتی که شده است نگه دارد، اين چنين قانونی ما در اسالم نداريم. 
درک غلط از توکل ما را به اين طور جاها هم می رساند که آقا زير بار اين يکی مسئوليت ديگر 
نمی خواهد بروی، درست همان سخنی است که بنی اسرائيل به موسای کليم گفتند. وقتی بحث 
کشت و کشتار مطرح شد و موسای کليم گفت آقا بايد برويم جلو، گفتند ما شا اهلل تو که زورت 
خيلی زياد است -موسی با يک مشت آدم کشت-، خدايی که اين زور را به تو داد از تو هم زورش 
َُّک َفَقاتاِل«،  گفتند تو و خدايتان برويد، بزنيد، بجنگيد، بکشيد، تلفات  بيشتر است، »اْذَهْب أَنَت َوَرب

َّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن«، ما نشستيم نگاهتان می کنيم! هم کمتر می دهيم »إِن

سوم: درک غلط از انتظار
تا دلتان بخواهد رايج است! بعضی جاها ديگر رسوايی اش خيلی زياد شده درک غلط از انتظار. چون 

رسوايی اش خيلی زياد شده، فقط نام بردم.
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چهارم: حذف رابطه با مردم به بهانه ی رابطه با خدا
عده ای تصورشان اين است که اين دين آمده است بين ما و خدا رابطه ی ايجاد بکند و بعدش هم 
تمام شد. من وقتی با خدا رابطه دارم ديگر چه نيازي دارم، به اين که در جامعه نقش ايفا بکنم. اصاًل 
عذر حسن بصری و امثال اينها اين بود که ما داريم می رويم عبادت بکنيم. اصاًل با چه کسی می 
خواهيم ارتباط برقرار کنيم! چون که صد آمد نود هم پيش ماست! آن را که درستش می کنيم، 
پايين خود به خود درست می شود! در اسالم اين جوری نيست آقا! ارتباط با خدا جايگزين ارتباط 
با مردم نمی شود. يکی از دوستان به من گفت می خواهم بعضی از مسئوليت ها را قبول بکنم، 
اما می بينم بعضی از کارهای ديگر از من فوت می شود. عرض کردم اين چه عذری است، حضرت 

آقا؟! ارتباط با خدا جايگزين ارتباط با مردم نمی شود.
امام)ره( نامه ای دارند برای حاج احمد آقا. می فرمايند اين چه عذر و بهانه ای است که کسی بگويد 
من مثاًل می خواهم آدم با تقوايی باشم يا فالن باشم، آن وقت مسئوليت های اجتماعی را بايد 
رها کنم؟! فرمودند غلط فهميدن است. ما و شما دوتا تکليف داريم برادر. يک تکليف مان ارتباط با 
خداست که تکليف قطعی ماست، اما حق تعالی هرگز نفرموده چون می خواهيد با خدای متعال 

ارتباط برقرار بکنيد، مسئوليت های اجتماعی از من و شما بايد سلب بشود.
فقها  است؟  باطل  نمازش  بکند،  نگاه  نامحرم  به  نماز  وسط  بايستد  نماز  در  اگر کسی  آقاجان! 
مي گويند نمازش باطل نيست، منتها اين جا دوتا تکليف است. به اعتبار اين نمازی که خوانده 
اجری دارد و به اعتبار آن نگاهی که به نامحرم کرده يک شالقی بر او وارد است. يکی از مغالطه 
های قوی که در ميان مسلمين اتفاق افتاده است، جانشين شدن رابطه با خدا به جای رابطه با 
مردم است. اين دوتا حرف است و هيچ کدام را ما نمی گوييم بايد فدای ديگری بشود. يک رابطه 
ای داريد با خدای متعال که بايد محفوظ بماند قطعاً؛ پشتوانه همه روابط هم هست، يک رابطه هم 

داريد با مردم که بايد درست بشود.

پنجم: افراط در علم گرایی
علم تمام شدني نيست، کدام شاخه از علم است که شما دست بگذاريد و بگوييد ديگر تمام شده 
است؟! اين حرف ها تمام نمی شود. از يک جايی به بعد شما مسئوليت داريد؛ اگر دانستيد، در اسالم 
مسئوليد، و اگر هم ندانستيد هم سوال خواهند کرد چرا نرفتيد ياد بگيريد! به مجردی که اين قدر 
بلديد نسبت به آن جايی که می توانيد تاثير گذاری داشته باشيد، مسئوليت داريد. به هوای اين 
که می خواهم بروم علم ياد بگيرم، تحصيالتم را اضافه کنم يا فالن کنم، اين جا را رها بکنيد، کار 

درستی اتفاق نيفتاده است.
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ششم: عافیت طلبی
 اين ديگر اصال طبيعت آدم هاست. گفت »من صَنَف فقد اسَتهَدف«، هر کس دست به قلم ببرد، 
سيبل می شود؛ او می زند، ديگری می زند، آن می زند. اگر آمديد وسط باالخره يک کسی می 
گويد اين طور است، يک کسی می گويد آن طور است. کدام ولی خدا بود که کار اجرايی دستش 
افتاد و کسی هم خالفش حرف نزد؟! بگوييد! کدام ولی خدا را می شناسيد؟! نترسيد از اين که 
باالخره اين زمان اين جوری می گويند، بعد فردا آن جوری خواهند گفت. اينها حرفی نيست که به 
درد من و شما بخورد -عذر اين چنينی آوردن که باالخره آقا بی خيال بشويم-. در شريعت چيزی 

به نام عافيت طلبی به رسميت شناخته نشده است.

هفتم: شکست اجتماعی
بسيار ديده شده است کسانی که از مسئوليت فرار می کنند، کسانی هستند که زمانی وارد مباحث 
مسئوليت شدند و اتفاقا هم خيلی جلو رفتند و گاهی هم پيشگام بودند و با شکست مواجه شدند. 
چون با شکست مواجه شدند، تصورشان اين می شود که ديگر برويم کنار. اين صددرصد غلط است! 
شما جنگ های پيامبر اسالم را ببينيد. ما عزيزتر از رسول خدا کسی را داريم؟! جنگی را داشتيم 
که پيامبر در آن شکست خورده باشد؟ بال شک. داريم جنگ هايی که پيامبر در آن شکست خورده 
است، جنگ های که حضرت درآن آسيب ديدند. بعد چی؟ بعد حضرت دوباره وارد اين بحث ها 
شدند يا نشدند؟ اين انتظار را نبايد داشته باشيم که اگر وارد کاری شديم، شکست نخوريم، و اگر 
هم خورديم ديگر بلند نشويم؛ اين انتظار را نبايد داشته باشيم. آقا هزار دفعه اگر شکست بخوريم، 
بايد بلند بشويم. آزمايش شما به اين نبوده است که شما همه اش پيروز ميدان بوده باشيد برادر 
جان! اصال عرض کردم اينکه پيروز باشيم و شکست نخوريم، وظيفه ماها اين نبوده است. وظيفه 
ما اين بوده که به ما گفتند تو برو جلو. يک جمله از امام)ره( بگويم، امام)ره( فرمود: »هيچ ولی 
خدا نبوده است که در راه خدا قيام بکند، اال اين که سيلی بخورد«. ما چه انتظار خامی بايد داشته 
باشيم که وارد بشويم، شکست هم اصال نباشد! در عرصه مباحث اجتماعی زياد ديديم که در اين 
بحث وارد شده است، يک کسی کار شکنی کرده، يک کسی چه کرده است و با شکست مواجه 
شده است؛ چنان قهر کرده است که جن شده است و بسم اهلل! اينها را ما خيلی داريم. آدم هايی 
که اين طوری بودند و بعد در خانه هاشان زده بودند که »بحث سياسی ممنوع!«. همين االن در 
کشور ما، اصاًل به نام می شناسم که بعضی آقايان با صراحت گفته اند که ما سياست را سه طالقه 
اش کرديم. ديگر کاری به کار اين حرف ها نداريم، چسبيديم به بعضی کارهای ديگر. غلط است آقا 

هر کسی می خواهد باشد غلط است... 
امام)ره( يک غزلی دارد، معلوم است دلش خيلی به درد آمده است، آنجا تعبيرش اين است که: 
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»راندند به خواری ز سر کوی تو ما را«، خب اين طور نيست که شما خيال بکنيد امام)ره( از اول 
امام)ره( بوده است. يعنی يک زمانی بود که امام)ره( به شدت با غربت مواجه شد. خاطرات حاج 
آقا مصطفی هست، برداريد نگاه کنيد. فرمود ما را به بعضی از کشورها وقتی بردند، دست کردم در 
جيبم ديدم مثاًل مقدار کمی پول خرد همراهم است، پول نداشتيم سوار يک ماشين بشويم. فرمود 
دسترسی هم نداشتيم به اينکه رفقای امام)ره( کجا هستند که زنگ بزنيم. آقا جان! تصور اين معنا 
نشود که امام)ره( از اول همه ما را داشته است. کدام يکی از ماها را داشته است؟! بدترين شکست ها 
به تعبير خود امام)ره( خون جگرهايی است که امام)ره( خورده. شيطان در اين جهت نيش و 
نوش هايی را می آورد وسط. به چشم خودمان کسانی را ديديم که وارد بعضی کارها شدند و اتفاقاً 
هم با شکست مواجه شدند و فردايش آمدند گفتند من از اول هم می دانستم اين طور می شود...
آقا جان! گوش های ما بايد پر باشد از اين حرف ها. تا روزی که داريد کار می کنيد خب کار می 
کنيد؛ از فردا که مشکل برايتان پيش می آيد، آقای الف يک جور می گويد، آقای ب يک جور می 

گويد. می گويد:
گمان مبر که من آرام و رام می ميرم                  من آتشم که عدو را به کام می گيرم

بايست اين شعار ما باشد. آن چيزی که انبيای الهی آوردند اين است که از کار خسته نمی شدند. 
اين حرف امام)ره( را زياد شنيديد. فرمود من آدمی نيستم که اين جوري بگويند و من بروم قهر 
بکنم و بگويم تمام شد و ديگر رفتيم ما دنبال کار خودمان. امام)ره( فرمود از اين دريا به آن دريا، 
از اين مملکت به آن مملکت، از اين شهر به آن شهر، آن قدر حرف می زنم تا آخر حرف ها در اين 
گوش ها فرو برود. تاکيد می کنم که اين حرف ها حرف های دل بخواه نيست. مسئوليت پذيری در 
اسالم دل بخواه نيست. شما در اسالم مسئول هستيد؛ چه دلتان بخواهد و چه دلتان نخواهد. ما در 
اين شريعت اين حرف ها را که دنبال می کنيم از ديدگاه تکليف اين را دنبال می کنيم برادر جان! 
بودند آدمهايی که يک تنه بودند و تاثير گذاشتند. اين حرف، حرف غلطی است که با يک گل بهار 
نمی شود. چه کسی اين حرف را گفته است؟! برويد جلو، يکی تان می شود دوتا، دوتا می شود 
چهارتا، چهارتا می شود شش تا، برويد جلو. از اين حرفها نترسيد که ما رفتيم و در يک دوره ای 
کار کرديم و با شکست مواجه شديم. بعضی ها که از اين هم بدترند. يک کارتونی پخش می کرد 
به اسم آقای گاليور، يک کسی هر وقت حرفی می زد، آهنگ مخالف کوک می کرد که من می 
دانم که درست نمی شود و فالن می شود! اين طور حرف ها را زياد داريم. حاال آن در کارتون بود، 
اين يکی هم در عمل. بنابراين آقا! اتفاقاً اگر کسی با شکست مواجه بشود بايد دوباره شروع کند: 

»بسم اهلل...«.
عکسش را بگوييد، انرژی مثبت ارائه بدهيد که هيچ عيبی ندارد! اولين خط های همه آنها که االن 
خط می نويسند، با امروزشان قابل مقايسه نيست. غلط نوشتند باز غلط نوشتند. پس تصور اين معنا 
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که ما نبايد شکست بخوريم اشتباه است. نه خير بايد برويم، شکست هم می خوريم و دوباره هم از 
جا بلند می شويم. من يک چيزی در باب توبه بگويم. کسی آمد به امام صادق)سالم اهلل و صلواته 
عليه( گفت من بارها شده تصميم گرفتم آدم خوبی باشم، بعد باز فردايش دوباره لغزيدم. حضرت 
فرمود هرکس که توبه کرده باشد و با شکست مواجه شود، بر او تکليف است دوباره توبه کند.گفت 
خدا می پذيرد؟ حضرت فرمود می پذيرد. گفت چند بار؟ حضرت فرمود اگر هزار بار شکست بخورد 
و برگردد، خدا می پذيرد. آن آقا به امام معصوم)سالم اهلل عليه( عرض کرد بر من سخت است که 

اين را بپذيرم. حجت خدا فرمود  »اگر بر تو سخت است، از فردا ديگر پيش من نيا«!
از آن سمت دشمن قوی عمل می کند. من به چشم خودم از نزديک ديدم کارهايی را که منافقين 
انجام می دادند. در يک جای کوچکی بودند، اصاًل اينها خواب و آرام نداشتند و از آن سمتش را هم 
ديده ايم که فرض بفرماييد که يک آقايی جايی رفته بود که خيلی هم به او اعتنا نکرده بودند، از 
فردا ديگر نيامد. در همين شهر، شخصی را مي آوردند که صحبت کند؛ آن آقا ذهنيتش اين بود 
که من وارد اين جا که می شوم و می خواهم سخنرانی کنم، از شدت جمعيت ديگر امکان راه رفتن 
نيست! از قضا با ضرب و زور، ده دوازده نفر نشانده بودند. کسي که مسئول هماهنگی بود خودش 
نقل می کرد که اين آقا وقتی آمد به شدت ناراحت شد که اين چيه؟ دوازده نفر، برای دوازده نفر 
سخنرانی کنم. آقا انبيای خدا برای يک نفر هم حرف می زدند چه برسد به دوازده نفر. ممکن است 
ميان اين دوازده نفر يکی شان امام باشد، تو چه کار داري؟! اصال فرض می کنيم يک دانه هم از 

ميان اينها امام پيدا نشد، اين آزمايشی است برای خود شما.
بنابراين آقا! اگر کسی با شکست مواجه بشود، بايد دوباره شروع کند: »بسم اهلل...«

آقا اين طور نيست که ما فقط در نماز وقتی می خواهيم پا بشويم، بگوييم »بحول اهلل و قوته اقوم 
و اقعد«، نماز درس انسان سازی است. هر جايی افتاديم، دوباره می شود » بحول اهلل و قوته اقوم 

و اقعد« ان شا اهلل.

هشتم: آخرت طلبی 
دوستان! آخرت از همين دنيای شما می گذرد. فرمودند »ليس منا من ترک الدنيا الخرته و ليس 
منا من ترک اآلخرته لدنياه«، فرمود کسانی که دنيا را به خاطر آخرت ترک بکنند و کسانی که 
آخرت را به خاطر دنيا ترک بکنند، اين ها جزء شاگردان مکتب اهل بيت عصمت و طهارت نيستند، 
غلط فهميدند. آنی که در اين شريعت است، به آخرت رسيدنی است که بايد از کانال دنيا عبور 
بکند. همين دنيايی که خيلی ها بدجوری می کوبندش. نهج البالغه علوی را نگاه بفرماييد، کسی 
شروع کرد به دنيا اهانت کردن و بد و بيراه گفتن. امير المومنين )صلوات اهلل و سالمه عليه( به 
شدت از همين دنيا دفاع کرد، حضرت فرمود دنيا با تو چه کاری کرده است؟ بگو بدی ای که 
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دنيا با تو کرده است چيست؟ فريبت داده است؟ دروغ گفته است؟ اگر کسی مرده بود دنيا گفت 
نه نمرده است و تو خيال می کنی مرده؟ نه خير، دنيا راستش را به شما گفته است. بعد حضرت 
شروع کرد از دنيا تعريف کردن. فرمود دنيا جای خيلی خوبی است، دنيا متجر اوليا اهلل است، هر 
کسی به جايی رسيده است، از همين دنيا رسيده است. دنيا جای بدی نيست. اگر تصور کرده ايم 
جايی است که ان شا اهلل زودتر تمام بشود، اشتباه است. بعضی ها درصدد آخرتی هستند به اين 
معنا که از صبح تا شب عبادت کنند. خيال هم می کند که مثاًل آخرت را آن طور می شود به 

دست آورد، آخرت طلبی غلط!
انبياء کسانی بودند که آخرت را به ما شناساندند. اما در همين مسير دنيا بيش ترين تالش ها را 
هم همان ها داشتند. در حاالت موالی من و شما اميرالمومنين)صلوات اهلل و سالمه عليه( است 
که حضرت با چه تالشی زمين را می کندند، به آب که می رسيدند، هنوز دست شان تر بود و تميز 
نشده بود -آلوده به خاک و اينها بود-، می فرمودند يک چيزی بياوريد که بنويسيم اين را برای چه 
مسيری می خواهيم مصرف کنيم. بيشترين تالش ها را داشتند. ببينيد آقا ما در عصری واقع شديم 
که هر کدام از ما واقعا می توانيم منشاء اثر باشيم. اما به شرط اينکه اراده بکنيم. اما اگر نخواهيم، 

نه نمی شود. اراده بکنيد، دوتا دوتا، سه تا سه تا، چهارتا چهارتا، می توانيد.

   نگویید پنج نفر شدید، من هم ششمی ا ش!
من معتقدم می توانيم اثر گذار باشيم. اما اين طرز تلقی که از دست من چه کاری بر می آيد اشتباه 
است. اين جور مواقع هم ديده ايد، بعضي می گويند آقا شما پنج نفر را فراهم کن، من ششمی! 
معموالً اين جوری می گويند. آقا اين غلط است. اين شريعت آمده به شما می گويد آقا داری 
ِقيَن إَِماما«، بگذار من جلو بيفتم. »َواْجَعلَْنا  نماز می خوانی، در قنوت نمازت بخوان »َواْجَعلَْنا لِلُْمَتّ
ِقيَن إَِماما« يعنی اين جا از آن مواردی نيست که شما خيال بکنيد، بايد تواضع بکنم که بگذار  لِلُْمَتّ
حاج آقا جلو بيفتد، نخير برويد جلو. حاال نهايتش اين است که مثاًل اين محروميت اجتماعی را 
هم پيدا می کنيد، يک خورده هم سرتان شلوغ می شود. شريعت آمد گفت تکليف است که اين 
مسئوليت را بپذيريد. البته به تعبير عالی امير المومنين)صلوات اهلل و سالمه عليه( شخص متقی 

انسانی است که »ألُْمْؤِمُن نَْفُسُه ِمْنُه فی تََعب، َوالّناُس ِمْنُه فی راَحه«.
مرحوم استاد ما می گفت شخصی بود غالمی داشت؛ سرما خورده بود و عطسه می زد. به قدري 
تنبل بود، صدا زد: غالم! گفت: بله. گفت: دستمال بيار. دستمال آورد. گفت: غالم. گفت: بله. گفت: 
بگذار روی بينی ام. گذشت ديد ارباب کاری نکرد. گفت: ارباب فينش را هم من داشته باشم، فين 

ديگر مال خودت است!
مورچگان را چو فتد اتفاق        شير ژيان را بدرند بند بند
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شما را به خدا سر انگشتی حساب بکنيد، ما چند تا مسجد داريم. سر انگشتی حساب بکنيد، چند 
تا هيئت مذهبی داريم. سر انگشتی حساب بکنيد، چند تا کتابخانه داريم. سر انگشتی حساب 
بکنيد... اين همه توانايی داريم ما. اما »آبادی بتخانه ز ويرانی ماست« قبول داريد؟ آبادی بتخانه 

ز ويرانی ماست...
انصافاً تصميم بگيريم، اراده بکنيم، فکرهايمان را روی هم بگذاريم. کار اول را می توانيم انجام 
باشد که  اين  نزدن است. کسی ذهنيتش  بزرگ عالمت  آقايان! سنگ  را.  بعد کار دوم  بدهيم، 
مسئوليت اول و آخر دستش باشد، بعد بخواهد کاری بکند، کاری نمی کند. عموماً اين طور مواقع 
به جايی هم که می رسند، همه چيز را فراموش می کنند. اين شريعت مقدس آمد و گفت از بچه 
خودت تا بچه ای که بيرون می بينی مسئولی. خدا می داند، نسبت به غير مسلمان ها هم من 
َُّهم مَّْسُئولُوَن« فرمود انسان که می ميرد، وقتی می  و شما مسئوليم. ذيل آيه کريمه »َوقُِفوُهْم إِن
برندش به عالم ديگر، بنده قدم از قدم بر نمی دارد مگر اينکه حداقل از چهار چيزش سوال می 
پرسند. يک، از عمرش سوال می پرسند. از کل عمر می پرسند از جوانی هم می پرسند. اين شد 
دو تا. سه، از مالش هم می پرسند. يکی اش هم که می پرسند از آبروی آدم هاست. می پرسند 
که آقا شما اين جا که آبرو داشتی از اين آبرو چقدر به نفع دين استفاده کردی؟! با اين آبرويی که 
داشتی چه کار کردی؟! بله من و شما وظيفه داريم که تالش کنيم و آبرو بدست بياوريم. وظيفه 
است، »ان العزه هلل و لرسوله و للمومنين«. حرف درستی است، اما شريعت فرمود احتکار در جاهای 

ديگر عيب دارد ولی در آبرو عيب ندارد.

 برای کار یادگرفنت، کار کنید!
اين تلقی هم که من اگر بخواهم آدم خوبی بشوم بايد کاری را نگيرم، اگرکاری بدست بگيرم کار را 
خرابش می کنم، اشتباه است. آقا برويد ياد بگيريد، اين از چيزهايی است در زمان ما اصطالحاً می 
گويند مهارت، يعنی تمرين الزم دارد. دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، ده دفعه، بيست دفعه، تمرين 

الزم دارد. سنخ مسئوليت پذيری در اسالم از سنخ مهارت است، از سنخ علم نيست. 
که  آنهايی  عزيزند.  توی چشمش  کسانی  چه  ببيند  و  بکند  نگاه  زندگی خودش  در  هر کسی 
مسئوليت می پذيرفتند يا آنهايی که از بار مسئوليت فرار می کردند؟ برای اين که شخص بتواند 
خودش را بشناسد... البته من عرض کردم »َمن َصَنَف فقد اسَتهَدف« اگر مسئوليت پذيرفت خطا 
هم خواهد کرد. اگر مرحوم شهيد بهشتی داخل حوزه می ماند، کارهای کذا که انجام داد، انجام 
نمی داد، از خيلی از آقايان ديگر جلوتر می افتاد. مرحوم شهيد بهشتی گاه گاهی وقتی می نشستند، 
معماهايی را طرح می کردند که در کل آن جلسه دو نفر می توانستند معما را حل کنند. ذهن 
شهيد بهشتی بسيار عجيب بود، اما تنها حرکت نکرد به دويدن، يکی را هم همراه خودش کرد، 
بعد دومی را، بعد سومی را. در مقابل از اين سمت نگاه بکنيد. آنهايی که واقعا دنبال اين کارها را 
نگرفتند، آن طور که ما از شريعت می فهميم، نبايد محور عزت قرار بگيرند. بدآموزی خواهد داشت 
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که آدم هايی که مسئوليت نداشتند ما داخل دايره احترام بياوريم، برعکس بايد باشد.
حال حرف آخر اين باشد. آقا شما ببينيد نسبت به اين همه مسئوليتی که عرض کردم امروز چند 
تايش را به گردن داريد؟ به استقبال مسئوليت بايد برويم. برادر چند تا مسئوليت داريم مسئوليت 
فرزندان مان، مسئوليت همسرمان، مسئوليت حفظ دين خودمان، مسئوليت اجتماع مان. يکی از 
بزرگترين مسئوليت هايی که ما داريم، حفظ حکومت اسالم است. امام)ره( فرمود حفظ حکومت 
اسالم از نماز واجب تر است. از بزرگترين مسئوليت های ما اين است. سوالی دارم، حکومت اسالم 
را چطور می توانيد حفظ بکنيد؟ مگر غير از اين است که حفظ حکومت به حفظ ارکان حکومت 
است؟! غير از اين است؟! آقا من هرگز از عمل اين مجری دفاع نمی کنم! از عمل آن مجری دفاع 

نمی کنم! اساس حکومت را دارم عرض می کنم.

 یک دو ریالی بیشرت خرج ندارد!
اين آقا خطا می کند؟ البته. آن يکی آقا خطا می کند؟ احتمال اين معنا وجود دارد. در نامه امام 
علی )عليه السالم( برای مالک دارد که امتی راه تقدس را پيش نمی برد، اال اينکه به اينجا برسد 
که ضعيف او در مقابل قوی اش وقتی می خواهد حقش را بگيرد، دچار لکنت زبان نشود.کسی که 
می خواهد حق را از او بگيرند، به اين راحتی که حق را واگذار نمی کند. مقاومت خواهد کرد، بی 
آبرو خواهد کرد، اذيت خواهد کرد، هزار و يک کار خواهد کرد. از اين سمت من و شما واقعاً چه 
تالشی بايد انجام بدهيم. من در يک زمانی يک جايی نماز می خواندم، يکی از دوستان نزديک ما 
هم داشت مقاله می نوشت. نوشت و آورد نگاه کردم. گفتم آقا اين عبارتی که نوشتی غلط است، 
در باره انبيا)عليهم الصاله و السالم( بود؛ عرض کردم اين غلط است اصالحش بکن.گفت نمی شود 
ديگر درستش هم نمی کنم، حرف همين است که من زده ام. عرض کردم برادر! باالخره هر طور 
که بتوانم اين را بر می دارم. گفت نمی شود. يک جايی نماز می خواندم. رفتم آن جا صحبت کردم، 
عرض کردم آقا اين عبارتی که هست غلط است. تلفن های آن زمان دوريالی بود، عرض کردم يک 
دوريالی بيشتر خرج ندارد، خب برويد هر کدامتان که می توانيد يک زنگی بزنيد که آقا اين چه 
مقاله ای است که شما نوشتيد. به جان خودم قسم، حرف را اين جا گفتم، اول غروب شده نشده، 
مدير مسئول آن روزنامه پيغام فرستاد که آقا چی کار داری می کنی با ما. صدا زد که بيا دفتر ما، 
رفتيم دفتر ايشان، گفت آقا اين مقاله را که من نخواندم، شما چرا اين ها را عليه ما شوراندی؟! 
گفتم من می گويم عبارت غلط است، حاال تو می خواهی قبول بکن، می خواهی قبول نکن. خيلی 
از مواقع از دست من يکی همين اندازه بيشتر کار بر نمی آيد که حرف بزنم، آن يکی بلد است زنگ 

بزند. ديگری زنگ دوم را مي زند...
اميدوارم ان شا اهلل خداوند همه ما را کمک بکند که هم مسئوليت هايمان را درست بشناسيم، هم 

درست بتوانيم به وظايفمان درست عمل بکنيم.



بعد از مطالعه، این جزوه را به دست دیگر هم جبهه ای ها برسانید! 
همچنین می توانید فایل جزوات را از پایگاه اینرتنتی قرارگاه شهید باقری 

)q-b.ir( دریافت و به نام تشکل خودتان چاپ کنید.

این طرز تلقی که از دست من چه کاری برمی آید 

اشتباه است. این جور مواقع هم دیده اید، بعيض 

من  کن،  فراهم  را  نفر  پنج  شام  آقا  می گویند 

اين  آقا  می گویند.  جوری  این  معموالً  ششمی! 

می گوید  شام  به  آمده  رشیعت  این  است!  غلط 

بخوان  داری مناز می خوانی، در قنوت منازت  آقا 

بیفتم.  جلو  من  بگذار  إَِماما«،  ِلْلُمتَِّقنَي  »َواْجَعْلَنا 

»َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي إَِماما« یعنی این جا از آن مواردی 

بکنم... تواضع  باید  بکنید  خیال  شام  که  نیست 


