وجوب امربه معروف و نهی از منکر در کالم امام راحل
*ّوِ ی هلت هَظفٌذ ثِ ایٌىِ ًظبرت داضتِ ثبضٌذ ٍ در ّوِ ی وبرّبیی وِ اآلى هزثَط ثِ اسالم است.اگز دیذیذ وِ یه
وویتِ خذای ًخَاستِ ثز خالف همزرات اسالم دارد ػول هیىٌذ  ،ثبساری ثبیذ اػتزاض وٌذ؛ هغلهیي ٍ ػلوب ثبیذ اػتزاض وٌٌذ.
اػتزاض وٌٌذ تب ایي وح را راست وٌٌذ .اگز دیذًذ یه هؼون ثز خالف هَاسیي اسالم ،خذای ًخَاستِ ،هی خَاّذ ػول ثىٌذ،
ّوِ هَظفٌذ وِ خلَیص را ثگیزًذ وِ اهزٍس غیز رٍسّبی دیگز است.آى ٍلت ّن ثبیذ ثگیزًذ ،اهب حبال وبر هْن است .حبال
اسبس ،اسبس ٍخِْ ی اسالم است .اسبسی است وِ اآلى اسالم ثِ دست هب افتبدُ ،دارین چِ هی وٌین؟ ثٌبثز ایي،آًی وِ ثِ ًظز
ثٌذُ هْن است ایي است ٍ ،الجتِ ایٌْب ّن ثبیذ ػول ثطَد؛ اهب ایٌْب دردرخِ ی دٍم است؛ درخِ ی اٍلص ػجبرت اس ایي است وِ
ّوِ ی هب ّ،وِ ی لطزّب ّ،وِ ،ایٌْب ّوِ ثبیذ ایي خْت سا تَخِ داضتِ ثبضٌذ ٍ ّوِ ی آًْب هزاػبت ایي هسبئل را ثىٌٌذ ()۱
تَخِ داضتِ ثبضٌذ وِ مثبدا هي یه ٍلت یه ولوِ ثز خالف همزرات اسالم ثگَین .اػتزاض وٌٌذ؛ ثٌَیسٌذ ،ثگَیٌذ .آلب،
خذای ًخَاستِ آلب ،ضوب ،ایطبى ،ایطبى ،ایٌْبیی وِ اآلى هزدم تَخِ ثِ آًْب دارًذ ٍ هی گَیٌذ ایٌْب هثالً دارًذ ادارُ هی وٌٌذ،
چِ حىَهت ثبضذ ٍ چِ وسبًی وِ ػزض ثىٌن وِ اس ایي دادگبُ ّب ثبضذّ ،ز خب ثبضذ ،اآلى ٍلت ایي است وِ ّوِ ی ایٌْب
هَاظجت وٌٌذ خَدضبى را[را] .هَاظجت وٌٌذ در ایٌىِ یه لذم وح ًگذارًذ؛ ٍ اسالم را حفظ وٌٌذ .صَرت اسالم را آًغَری
وِ ّست ًطبى ثذٌّذ ٍ .اگز خذای ًبخَاستِ یه وسی پیذا ضذ وِ یه وبر خالف وزد ،اػتزاض وٌٌذهزدم؛ هزدم ّوِ ثِ اٍ
اػتزاض وٌٌذ وِ چزا ایي وبر را هی وٌی...
صحیفه امام؛ج،۸ص۵

*اآلى هىلفین هب ،هسئَلین ّوِ هبىّ ،وِ هبى هسئَلین ًِ ،هسئَل ثزای وبر خَدهبى؛ هسئَل وبرّبی دیگزاى ّستین«ولّىن راع ٍ
ولّىن هسَل ػي رػیتِ»ّ ،وِ ثبیذ ًسجت ثِ ّن رػبیت ثىٌٌذّ .وِ ثبیذ ًسجت ثِ دیگزاى .هسئَلیت هي ّن ًسجت ثِ دیگزاى.
هسئَلیت هي ّن گزدى ضوبست؛ ضوب ّن گزدى هي است .اگز هي پبین را وح گذاضتن  ،ضوب هسئَلیذ اگزًگَییذ چزا پبیت را
وح گذاضتی؟ ثبیذ ّدَم وٌیذًْ ،ی وٌیذ وِ چزا؟ اگز خذای ًخَاستِ یه هؼوّن در یه خب پبیص را وح گذاضتّ ،وِ
رٍحبًیَى ثبیذ ثِ اٍ ّدَم وٌٌذ وِ چزا ثز خالف هَاسیي؟ سبیز هزدم ّن ثبیذ ثىٌٌذًْ .ی اس هٌىز اختصبظ ثِ رٍحبًی ًذارد؛
هبل ّوِ است .اهت ثبیذ ًْی اس هٌىز ثىٌذ؛ اهز ثِ هؼزٍف ثىٌذ.
صحیفه امام؛ج،۸ص۴۸۷

*هسئَلین در همبثل خذا ٍ در همبثل ٍخذاىٍّ .وِ هبى ثبیذ هزاػبت ثىٌین؛ یؼٌی ًِ ایٌىِ هزاػبت خَدهبى را؛ هي هزاػبت ّوِ
ضوب را ثىٌن؛ ضوب ّن ّز یه هزاػبت ّوِ را.یه ّوچَى ثزًبهِ ای است وِ ّوِ را ٍادار وزدُ وِ ثِ ّوِ«چزا» ثگَیینّ ،وِ
را .ثِ ّز فزدی ،السم وزدُ ،ثِ ایٌىِ اهز ثِ هؼزٍف وٌذ .اگز یه فزد خیلی ثِ ًظز هزدم هثالً پبییي ،یه فزدی وِ ثِ ًظز هزدم
خیلی اػال رتجِ ّن ّست ،اگز اس اٍ یه اًحزافی دیذ ،ثیبیذ(اسالم گفتِ ثزٍ ثِ اٍ ثگَ ًىي) ثبیستذ در همبثلص ثگَیذ ایي
وبرَت اًحزاف ثَد ًىي.
صحیفه امام؛ج،۱۰ص۱۱۰

*هسلوبًب ى اگز ثخَاٌّذ اّتوبم ثِ اهَر هسلویي ًذاضتِ ثبضذ وِ هسلوبى[ًیست]؛ لیس ثوسلن؛ هي اصجح ٍ لن یْتنّ ثبهَر
الوسلویي فلیس ثوسلنّ ،ی ّن ثگَ الالِ اال اهلل ،هسلن ًیست ایٌغَر .اسالم آى عَر است وِ ثِ درد هسلویي ثخَرد ،ثزسذ ثِ
درد هسلن ،وِ آلب وطتٌذ خَاًْبی هب .هب ثی تفبٍت ثبضین؟وطتٌذ ػلوبی هب را ،هب ثی تفبٍت ثبضین؟وطتٌذ هؤهٌیي ٍ هسلویي را،
هب ثی تفبٍت ثبضین؟ هب راضی ثطَین ثِ ایي اهز؟ هب وبری ثىٌین وِ اس آى اًتشاعِ رضبیت ثطَد؟ثبیذ هب خَدهبى را ػَض وٌین.
صحیفه امام؛ج،۳ص۳۴۰

*هب ٍظیفِ دارین هزدم هظلَم ٍ هحزٍم را ًدبت دّین .هب ٍظیفِ دارین پطتیجبى هظلَهیي ٍ دضوي ظبلویي ثبضینّ .ویي ٍظیفِ
است وِ اهیزالوَهٌیي(ػلیِ السالم) در ٍصیت هؼزٍف ثِ دٍ فزسًذ ثشرگَارش تذوز هی دّذ ٍ هی فزهبیذ ٍ :وًَب للظّبلن
خصوبٍ،للوظلَم ػًَب .دضويِ ستوگز ٍ ،یبٍرِ پطتیجبى ستوذیذُ ثبضیذ.
والیت فقیه؛ص۳۷

*اگز یه هلتی ثخَاّذ همبٍهت وٌذ ثزای یه حزف حمی ،ثبیذ اس تبریخ استفبدُ وٌذ .اس تبریخ اسالم استفبدُ وٌذ ،ثجیٌذ وِ
در تبریخ اسالم چِ گذضتِ؛ ٍ ایٌىِ گذضتِ سزهطك ّست اس ثزای هب .حضزت سیذ الطْذاء ،ثب یه ػذد ووی حزوت وزدًذ ٍ
همبثل یشیذ وِ خَة یه حىَهت للذری ثَد ،یه حىَهت همتذری ثَد ٍ اظْبر اسالم ّن هی وزد ٍ ،اس لَم ٍ خَیص ّبی
خَد ایٌْب ّن ثَد؛ در ػیي حبلی وِ اظْبر اسالم هی وزد ٍ حىَهتص(ثِ خیبل خَدش) حىَهت اسالهی ثَد ٍ خلیفِ رسَل
اللِّ(ثِ خیبل خَدش ثَد ) ثَد لىي اضىبل ایي ثَد وِ یه آدم ظبلوی ثَد وِ ثز همذرات یه هولىت ،ثذٍى حك تسلظ پیذا
وزدُ است ایٌىِ حضزت اثی ػجذاللِّ(ػلیِ السالم)ًْضت وزد ٍ لیبم وزد ثب ػذد ون در همبثل ایي ،ثزای ایي [ثَد]وِ گفتٌذ
تىلیف هي ایي است وِ استٌىبر وٌن اس ایيًْ ،ی اس هٌىز وٌن .اگز یه حبون ظبلوی ثز هزدم هسلظ ضذ ،ػلوبی هلت،
داًطوٌذاى هلت ثبیذ استٌىبر وٌٌذ .در ػیي حبل وِ هی داًست ،یؼٌی ثِ حست لَاػذ ّن هؼلَم ثَد ،ثِ حست لَاػذ ّن یه
ػذُ ی ووی وِ آى ٍلتی وِ ّوزاّبًص ّوِ ثب ّن ثَدًذ هی گَیٌذ چْبر ّشار ًفز ثَدًذ لىي ضت آًْب رفتٌذ ،یه ػذد ثسیبر

ون ّفتبد_ّطتبد ًفزیّ ،فتبد ٍ دٍ ًفزی هبًذ ،در ػیي حبل اٍ تىلیف هی دیذ ثزای خَدش وِ ثبیذ اٍ ثب ایي لذرت همبٍهت
وٌذ ٍ وطتِ ثطَد تب ثِ ّن ثخَرد ایي اٍضبع؛ تب رسَا ثىٌذ ایي لذرت را ثب فذاوبری خَدش ٍ ایي ػذُ ای وِ ّوزاُ خَدش
ثَد.

صحیفه امام؛ج،۵ص۱۶۲

*هب ثِ تجغ تؼبلین ػبلیِ ی لزآى ٍ آًچِ اس اسالم ٍ سیزُ ی رسَل اوزم ٍ ائوِ ی هسلویي ثِ دست آٍردین ٍ اس سیزُ ی
ریي ثََرُ وٌٌذ ٍ
ة
اًجیب(چٌبًچِ در لزآى ًمل هی فزهبیذ) ثِ دست آٍردین ،آى است وِ هستضؼفیي ثب ّن هدتغ ضًَذ ٍ ثز هسته
ًگذارًذ حمَق آًْب را ثجزًذ .صحیفِ اهبم؛ج،۷ظ۱۱۷
خیبل ًىٌیذ وِ اسالم وِ اسالم فمظ ایي تىِ است؛ ًوبس ٍ رٍسُ است فمظً ،یست ایي عَر ،پیغوجز ّن هی ًطست تَی
هسدذش ٍ ًوبس هی خَاًذ .چزا اس اٍل ػوزش تب آخز سحوت وطیذ ،خٌگ وزد ،سد ٍ خَرد وزد ،ضىست خَرد ،ضىست
داد ،تب هسبئل را آى لذری وِ هی تَاًست ػول وزد .اهیزالوؤهٌیي ّن ّویي عَر ،دیگزاى ّن ّویي عَر ،صُلحب ّن ّویي
عَرًذ ،اضخبظ ثیذار ایي عَرًذ .ایي عَر ًیست وِ ثٌطیٌٌذ تَی هسدذ ٍ وبر ثِ ایي وبرّب ًذاضتِ ثبضٌذ .ثٌطیٌٌذ تَی خبًِ
ّبیطبى ٍ وبر ثِ وسی ًذاضتِ ثبضٌذ؛ ثی عزف ثبضٌذ؛ وبری هب ثِ ایي وبرّب ًذارین! اگز ایي هٌغك اًجیب ایي ثَد وِ اثزاّین ًوی
رفت ّدوِ وٌذ ثز آًْب ،پیغوجز ایي وبر را ًوی وزد .هٌغك اًجیب ایي ًیست وِ «اضذاء» ثبیذ ثبضٌذ ثز وفبر ٍ ثز وسبًی وِ ثز ضذ
ثطزیت ّستٌذ ،ثیي خَدضبى ّن رحین ثبضٌذ ٍ .آى ضذّت ّن رحوت است ثز آًْب.
صحیفه امام؛ج،۱۹ص۱۴۰

نًذ ،تب در پیطگبُ
*ػلوبی اسالم ٍظیفِ دارًذ ّز ٍلت ثزای اسالم ٍ لزآى احسبس خغز وزدًذ ،ثِ هزدم هُسلن گَضشد ى
خذاًٍذ هتؼبل هسئَل ًجبضٌذ.
صحیفه امام؛ج،۱ص۱۳۷

*ایي خوبػت را اثتذا ثبیذ ًصیحت ٍ ثیذار وزد .ثِ آًْب گفت هگز خغز را ًوی ثیٌیذ؟ هگز ًوی ثیٌیذ وِ اسزائیلی ّب دارًذ هی
سًٌذ ٍ هی وطٌذ ٍ اس ثیي هی ثزًذ ٍ ،اًگلیس ٍ آهزیىب ّن ثِ آًْب ووه هی وٌٌذ ٍ ،ضوب ًطستِ ایذ توبضب هی وٌیذ.آخز ضوب
ثبیذ ثیذار ضَیذ؛ ثِ فىز ػالج ثذ ثختی ّبی هزدم ثبضیذ .هجبحثِ ثِ تٌْبیی فبیذُ ًذارد؛ هسألِ گفتي ثِ تٌْبیی دردّب را دٍا ًوی

وٌذ .در ضزایغی وِ دارًذ اسالم را اس ثیي هی ثزًذ ،ثسبط اسالم را ثِ ّن هی سًٌذ ،خبهَش ًٌطیٌیذ ...ثیذار ضَیذ ٍ ،ثِ ایي
حمبیك ٍ ٍالؼیت ّب تَخِ وٌیذ.ثِ هسبئل رٍس تَخِ وٌیذ.خَدتبى را تب ایي اًذاسُ هْول ثبر ًیبٍریذ.
والیت فقیه؛ص۱۴۵

*اوٌَى وِ دٍلت غبضت اسزائیل ،ثزای فتٌِ اًگیشی ثیطتز ٍ تدبٍس سیبدتز ثِ سزسهیي ّبی ػزثی ٍ اداهِ ی دست غبصجبًِ در
لجبل صبحجبى حك ،ثپب خَاستِ ٍ آتص حك ،خٌگ را چٌذهیي ثبر ضؼلِ ٍر سبختِ است ٍ ،ثزادراى هسلوبى هب در راُ ریطِ وزدى
ایي هبدُ ی فبسذ ٍ آسادی فلسغیي خبى ثز وف ًْبدُ در خجِْ ی ًجزد ٍ هیذاى ضزف ثِ خٌگ پزداختِ اًذ ،ثز ػوَم دٍلت ّبی
هوبله اسالهی ٍخصَظ دٍَل ػزثی السم است وِ ثب تَول ثِ خذای هتؼبلی ٍ تىیِ ثز لذرت الیشالّ ،وِ ی لَا ٍ ًیزٍی
خَیص را ثسیح سبختِ ثِ یبری هزداى فذاوبری وِ در خظ اٍل خجِْ چطن اهیذ ثِ هلت اسالم دٍختِ اًذ ثطتبثٌذ ،ثزای آسادی
فلسغیي ٍ احیبی هدذ ٍ ضزف ٍ ػظوت اسالهی در ایي خْبد همذس ضزوت وٌٌذ.
صحیفه امام؛ج،۳ص۱

*ػوَم هزدم را هَظف هیذاًین وِ اًحزاف اس هسیز اسالهی را در ّز ودب وِ هی ثیٌٌذ اس پبییي تزیي تب ثبال تزیي همبهبت ثبال
فبصلِ خلَ گیزی وٌٌذ ٍ .ثذیي تزتیت اس رضذ فسبد خلَگیزی هی ضَد ٍ هدبل ثز ػٌبصز ًیش ثستِ هی هبًذ.
صحیفه امام؛ج،۴ص۴۱۳

*هب ّوِ اهزٍس ٍظیفِ دارین .اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌىز ثز ّوِ ی هسلویي ٍاخت است .خلَگیزی اس هٌىزات ثز ّوِ ی
هسلویي ٍاخت است .سفبرش ثِ حك وِ اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌىز است ثز ّوِ ی هسلویي ٍاخت است  .ضوب ٍ هب هَظفین
وِ ّن در توبم اهَری وِ هزثَط ثِ دستگبّْبی اخزایی است اهز ثِ هؼزٍف وٌین ٍ.اگز اضخبصی پیذا ضَد وِ خالف هی
وٌٌذ هؼزفی وٌین ثِ همبهبتی وِ ثزای خلَگیزی هْیب ّستٌذ ٍ.هطىالتی را ّن تحول وٌین.
صحیفه امام؛ج،۱۳ص۴۷۰

*اوٌَى ثز ػلوبی اسالم ٍ ًَیسٌذگبى ٍ داًطوٌذاى ٍ ٌّزهٌذاى ٍ فیلسَفبى ٍ هحممبى ٍ ػبرفبى ٍ رٍضٌفىزاًی وِ اس ایي هسبئل
رًح هی ثزًذ ٍ ثِ حبل اسالم ٍ هسلویي تأسف هی خَرًذ ،در ّز هٌغمِ ٍ دارای ّز هذّت ٍ هسلىی وِ ّستٌذ ،السم است
ثزای خلَگیزی اس ایي خغز ػظین وِ اسالم ٍ هسلویي گزفتبر آى ّستٌذ داهي ّوت ثِ ووز سًٌذ ٍ ،ثب ّز ٍسیلِ ی هوىي در
هسبخذ ٍ هحبفل ٍ هدبلس ػوَهی هسلوبًبى را ّطذار دٌّذ ٍ اس آًبى غفلت سدایی ًوبیٌذ ٍ ،آًبى را ثزای یه ًْضت ػوَهی
اسالهی هْیب وٌٌذ ٍ .ثبیذ ثذاًٌذ وِ ایي اهزی است هوىي ٍ ضذًیٍ ،لی هحتبج ثِ وَضص ٍ فذاوبری هی ثبضذ.
صحیفه امام؛ج۱۹ص۲۱

*هب یه تىلیفی دارین  ،ادا هی وٌین .هب ثِ ضزط غلجِ لیبم ًوی وٌین ،هب هی خَاّین یه تىلیفی ادا ثىٌین .اگز غبلت ضذین وِ
ًتیدِ ّن ثِ دست آهذُ ٍ چٌبًچِ غبلت ًطذین ٍ وطتِ ضذین ،اًجیب ّن خیلی ضبى ،اٍلیب ّن خیلی ضبى لیبم هی وزدًذ ٍ ًوی
تَاًستٌذ ثِ همصذ خَدضبى ثزسٌذ .هب هىلفین وِ در همبثل یه ّوچَ ظلوی وِ در آستبًِ ی ایي است وِ اسالم را ٍارًٍِ وٌذ
ٍ وح فْوی ّب اسالم را صذهِ ثشًٌذ ،هب هیخَاّین وِ در همبثل یه ّوچَ ثذػت ّبیی اظْبر ًظز ثىٌین ،چِ غبلت ثطَین ٍ
خِ ًطَین.
صحیفه امام؛ج،۱۳ص۱۳۸

*ػبلن پز اس ظلن است .هب ثتَاًین خلَی ظلن را ثگیزین ،ثبیذ ثگیزین؛ تىلیفوبى است .ضزٍرت اسالم ٍ لزآى[است]،تىلیف هب
وزدُ است وِ ثبیذ ثزٍین ّوِ وبر را ثىٌین.
صحیفه امام؛ج،۲۱ص۱۶

