فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

حساسیت به گناه در جامعه
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترناصررفیعیمحمدی

مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد آدمی ،حساسیت به انجام گناه در جامعه است .نقطه مقابل این مسهأله،
بیتفاوتی نسبت به جرم و گناه در جامعه است که موجب رکود و سقوط انسان خواهد شد .گناه و
معصیت دارای دو بعد فردی و اجتماعی است .گاه انسان در منزلد مرتکهب گنهاهی میشهود و
برای مثال نماز نمیخواند یا شراآ مینوشد .اگرچه انجام این کارها بسیار زشت و ناپسند است،
اما فردی است؛ این در حالی است که گاهی گناه و معصیت در سطح جامعه رخ میدهد؛ ماننهد
رباخواری ،رشوهگیری ،اختالس ،بهدحجابی ،گرانفروشهی و  . ...سهکوت و بیتفهاوتی در برابهر
چنین گناهانی ،هم فرد و هم جامعه را به سقوط و تباهی میکشاند؛ زیرا بیتفاوتی در مقابل گناه،
ابتدا فرد و جامعه را به جامعهای مرده و راکد تبدیل میکند و سپس موجب سهقوط و انحطهاط آن
میشود .اهمیت حساسیت به گناه در جامعه که در واقع مسأله مهم امر به معروف و نهی از منکر
است تا آنجاست که رسولخدا درباره عواقب بیتفاوتی نسبت به آن فرموده اسهت« :نُ ِز َعلتِِ
1
ضِوِلَمِيكُِْلَهلمِنَ ِ
ِ
ٍ
اصلْ ِِفل ِاِلَر ِ
لماء؛
ض َِو ََِل ِِف
من ُه ُمِِال َب َْكَ ُ
اتِِ َو ُِسَ َِّط َِبع ُض ُهم َ
ُ
و
لىِالس َ
َىِبع َ َ
ِعَ َ
برکتها از آنها جدا میشود و بعضی [به ستم] بر بعض دیگر مسلط میگردند و دیگر بهرای آنهها
یاوری در زمین و آسمان نخواهد بود» .امیرالمؤمنین نیز انسهانی را کهه نههی از منکهر را تهرک
ع
لان ِهَِوِي ِ
لهِو ِِلس ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
لد ِ ِ
َ َ
کرده است ،به مرده تشبیه نموده و فرموده استَ « :مِْتَ َْ َكِِإنكَ َارِال ُمنكَِْب َقَب َ َ
اء؛ 2کسی که با قلب و زبان [و دسهتد] کهار ناپسهند را انکهار نکنهد ،پهس او
ِم ِّيت َِبي َِْاِلَح َي ِِ
َف ُه َو َِ
مردهای میان زندگان است».
* عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و مبلو نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب االحكام؛ ج  ،6ص .181
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج  ،16ص .132
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 .1نهی از منکر مقدمه تغيير منکر

انسان هماهنگونه که برای محفو ماندن از شر حیوانات درنده به مکان امنهی پنهاه میبهرد ،بایهد
برای در امان ماندن از شیاطین گرگتفتی که در محیط اطرافد وجود دارند ،به قلعه امهن الههی
پناهنده شود؛ قلعهای که در برخی روایات قدسهی از آن ،بها عنهوان عبهارت توحیهدی «ال الهه اال
الله» 1و «والیة علی بن ابیطالب» 2تعبیر شده است .پیامبر اکهرم دربهاره عبهارت «ال الهه اال
ِ ِ
قمل َاِملاِلَلمِ
ِاّللِتَن َف ُ َِمِْقال َ
ِالع َ
لنهم َ
لْ ُّي َ
ِع ُ
لذاب َِوِالنَ َ
الله» فرموده استَ« :لِتَزا ُل ََِلِإل ََهِِإ وَل ه َ ُ
َهاِوِتَ ُ
َيستخفُّواِ ِبح ِّقها؛ همواره عبارت ال اله اال الله برای گویندهاش نفع دارد و عهذاآ و نقمهت را دفهع
میکند ،مگر اینکه حق این عبارت رعایت نگردد [و نسبت به آن استخفاف شهود]» .از حضهرت
عاصى ه ِ
پرسیدند :چه موقع حق این عبارت رعایت نمیشود .فرمود« :يظهِْالعم ِ ِبم ِ
ِاّللِ َفَليُنكَ ُْ َِوِ
َ َ
ُ َُ ََ ُ َ
َلِيُ َغيو ُِْ؛ 3زمانی که عمل به گناهان آشکار شود و کسی از آن نهی نکند و آن را تغییر ندهد».
استخفاف نسبت به کلمه توحید ،همان استخفاف دین اسهت کهه رسهولخدا بهه اتهحابد
میفرمود« :من بر شما از استخفاف به دین میترسم»؛ 4یعنی میترسم که مهردم نسهبت بهه دیهن
سست و بیتفاوت شوند و ناهنجاریهایی همچون رشوه ،ربها ،گرانفروشهی ،رابطهه بها نهامحرم،
اختالس ،ظلم به دیگران ،دروغ ،احتکار و کمفروشی در جامعه عهادی شهود و مهردم نهه نههی از
منکر کنند و نه درتدد تغییر آن برآیند.
در روایت مربوط به «ال اله اال الله» ،هم نهی از فعل قبیح و هم تغییر فعل قبیح مورد تأکیهد قهرار
گرفته است .واعظان و گویندگان بیشتر درباره نهی از منکر بحهث کهرده و کمتهر بهه تغییهر منکهر
پرداختهاند؛ این در حالی است که نهی از منکر ،مقدمه تغییرآن است .برای مثال ممنوعیهت ورود
به محل کار همراه با آراید ،تغییر منکر است .همچنین قهانون ممنوعیهت افهزاید غیهر معمهول
 .1علی بن عیسی اربلی؛ کشف الغمة فی معرفة االئمة
َ َ

َ َ

َ

َ

َ َ َُ ََ ا اُ ْ ََ ْ َ َ
نْ قال َهنا
؛ ج  ،2ص « :308ک ِلمة َل ِإله ِإَل الله ِحص ِني فم

َدخل ِح ْص ِني َو َم ْْ َدخل ِح ْص ِني أ ِم َْ ِم ْْ َعذ ِابي :کلمه ال اله اال الله ،قلعه [محکهم] مهن اسهت .پهس ههر کهس آن را
بگوید ،داخل قلعه من شده و کسی که داخل قلعه من شود ،از عذاآ من در امان است».

 .2محمد بن علی تدوق؛ عیون اخبار الرضا
َ

َ

ِح ْص ِني أ ِم َْ ِم ْْ َعذ ِابي؛ والیت علی بن ابیطالب

ََ َُ َ ْ َ َ
نْ أ ِبیط ِالنب
؛ ج  ،2ص « :136وَلیة ع ِل ِي ب ِ

ََ ْ َ َ
نْ َدخنل
ِح ْص ِنني فم

 ،قلعه [استوار] من است .پس کسی که داخل قلعه مهن شهود ،از

عذاآ من در امان است».

 .3محمد محمدی ریشهری؛ میزان الحكمه؛ ج  ،6ص  266بهه نقهل از :اسهماعیل بهن محمهد بهن فضهل جهوزی
اتفهانی؛ الترغیب و الترهیب؛ ج  ،3ص .231
 .4محمد بن علی تدوق؛ عیون اخبار الرضا

ِّ َ َ ُ َ ُ
ْ َ ً ِّ
اف َعل ْیک ُم ْاس ِتخفافا ِبالد ِیْ».
؛ ج  ،2ص ِ « :42إني أخ
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اموال فرد در زمان تصدی پست دولتی و پس از انفصال از آن ،تغییر منکهر اسهت و بهه مسهئولین
اجازه نمیدهد که به بیتالمال دستدرازی کنند .اهمیت مسأله نههی از منکهر تها آنجاسهت کهه
ِالض ِعيَِِال ِوذ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َله؛ همانها
يلِْل ُِ
ضِِال ُمؤم َْ و َ
ِج و ِلَيُبغ ُ
یَِلِي َ
ِع وز َِو َ
ِاّلل َ
رسولخدا فرموده است« :إ و ه َ َ
خداوند عزوجل از مؤمن ضعیفی که دین ندارد ،بدش میآید» .سؤال شد :مؤمنی که دین برای او
نیست ،چه کسی است حضرت فرمود« :ال ِ
لىِع ِ
لِْال ُمنكَلْ؛ 1آن کهه نههی از منکهر
ولذ َ
یَِل َِين َه َ
نمیکند».
در طول تاری همواره افراد بیتفاوتی در برابر منکر وجود داشتهاند؛ مانند عبدالله بن عمر کهه بهه
هشدار امام حسین اهمیت نداد و با آنکه میدید منکرات بسیاری در جامعهه رخ میدههد کهه
مهمترین آنها مورو ی شدن خالفت در میان بنیامیه بود ،اما سکوت اختیار کهرده بهود و بها آنهها
مبارزه نمیکرد 2.امام حسین درباره چنین افرادی فرموده است:

لول ه ِ
مِْر َأىِسَ َطاناِج ِائْاِمست ِح اَل ِِلحْ ِم ه ِ ِ ِ ِ ِ
ِاّللِم َخ ِالفا ِِلسنو ِ ِرس ِ
ِاّلل َِيع َمل ُ ِِفل ِ
َ ُ َ
َ
ُُ َ
ُ َ ُ
ِاّللِنَاكثاِل َعهد ه َ ِ ُ
َ َ ُ
ِ
ِعب ِاي ه ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
َلهِ
ِعَ ه َ
َ َ
ِحقيقلا َ
ِاّللِ ِباِلثم َِوِال ُعد َوا ِثُ ومِلَلمِيُ َغ ِّيلِْب َقلول َِو ََِلِفعل ِكَلا َ َ
َلىِاّللِأ ِيُدِخَ ُ
3
َمد َخَ َُِه؛ هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حهالل شهمرده ،پیمهان الههی را
شکسته ،با سنت پیامبر خدا

مخالفت ورزیده و در میان بندگان خدا به سهتم و دشهمنی

رفتار میکند و او با زبان و کردارش با وی به مخالفت برنخیزد ،سزاوار اسهت خداونهد او را
در جایگاه آن سلطان ستمگر هبه دوزخ بیندازد.
 .2ویژگیهای آمران به معروف و ناهيان از منکر

بنا بر روایت 4آمر به معروف و ناهی از منکر باید دارای سه ویژگی باشد که عبارتند از:
الف) عامل بودن

کسی که به وظیفه دینی نهی از منکر مبادرت میورزد ،باید خود نیز در پرتو آگاهی و شناخت بهه
محتوای این وظیفه عمل کند تا بتواند بر مخاطب ا رگذار باشد.
بریمالمسلمانوچومالمت برنمد  
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 .1محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،5ص .59
 .2ر.ک :جعفر بن محمد ابننما حلی؛ مثیر االحزان؛ ص .41
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،44ص .382
 .4محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ج  ،1ص .109
 .5مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی؛ کلیات سعدی؛ ص .708
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واعظی که اهل انفاق نباشد ،نمیتواند بر مخاطب ا رگذار باشهد و او بهه عمهل نیکهو و پسهندیده
ْ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ
ذالبر َو َت ْن َس ْ
ذو َن
َانفاق سوق دهد .از همهین روسهت کهه قهرآن میفرمایهد« :أ تذأمرون النذاس ِب ِ
أ ْن ُف َس ُك ْم؛ 1آیا مردم را به نیکی امر میکنید و خودتان را فرامهوش میکنیهد» و یها میفرمایهد« :ل َ
ذم
ِ
ون ما ال َت ْف َع ُل َ
َت ُق ُول َ
ون؛ 2چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمیکنید».
ب) عادل بودن

ناهی از منکر باید عادل باشد و انصاف را رعایت کند؛ زیرا ممکن اسهت برخهی چیزهها در واقهع
منکر نباشد و حساسیت فرد ناهی از منکر سبب شود نسبت به آن مسأله از جاده انصهاف و عهدل
خارج شود .برای مثال اگر کسی به سبب شک نسبت بهه انجهام ذبهح شهرعی ،از ههیچ مغهازهای
گوشت و مرغ نخرد و همواره نیز دیگران را به رعایت شرعیات هنگام ذبح امر کند ،در واقع دچهار
حساسیت بید از اندازه شده است .این در حالی است که طبق قاعده سوق در فقه اسالمی ،باید
بنا را بر تحت و طهارت گذاشت؛ به ویژه آنکه علما و مراجع عظام نیهز از مغازهههای خیابهان و
بازار مسلمانان خرید میکنند.
ج) رفيق بودن

«رفیق» از ماده « ِرفق» و به معنای مدارا کردن و نرمخویی نمودن است 3.فهرد آمهر بهه معهروف و
ناهی از منکر باید اهل مدارا باشد .گاهی برخی افراد با خشونت و اهانت به دیگران هنگام امر بهه
معروف و نهی از منکر ،موجب میشوند دیگران به جای پهذیرش سهخن ،بها لجبهازی بهه رفتهار
ناهنجار خود ادامه دهند .این در حالی است که اگر این اتل مههم اسهالمی بها برخهورد نیهک و
رعایت ادآ همراه باشد ،همه آن را با روی باز میپذیرند و نتیجه مطلوآ حاتل میشود.
حجةاالسالم والمسلین قرائتی با ذکر خاطرهای شیرین در این باره میگوید:
در زمان طاغوت ،رانندههای اتوبوسهای مسافری برای رفع خستگی در طول راه موسهیقی
گوش میدادند و تدای آن را نیز بلند میکردند تا در تمام اتوبهوس پخهد شهود .دوسهتی
داشتم که میگفت« :وقتی میخواهم به مسافرت بروم ،مقداری سهوهان و شهیرینی همهراه
خودم میبرم و وقتی سوار اتوبوس میشوم ،به راننهده و شهاگرد راننهده تعهارف مهیکنم .در
 .1بقره.44 :
 .2همان.
 .3ر.ک :محمد بن مکرم ابنمنظور؛ لسان العرب؛ ج  ،10ص 118؛ خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتفاب العفین؛ ج ،5
ص 149؛ فؤاد افرام بستانی؛ فرهیگ ابجدی؛ ترجمه رضا مهیار؛ ص .438

حساسیت به گناه در جامعه 73 

نتیجه در بین راه یا موسیقی روشن نمیکنند و یا اگر روشهن کننهد ،بها تهذکر مهن خهاموش
میکنند».

1

این روش میتواند تأ یر بسیار خوبی بر مخاطب داشته باشد .برای مثهال وقتهی خادمهان حهرم بها
خانم بدحجابی روبهرو میشوند ،اگر به جای تذکر دادن برای رعایت حجاآ به او پیشنهاد دهند
که هر گاه به حرم آمد ،میتواند خادم افتخاری حرم باشد؛ میتوانند بهگونهای بر او تأ یر بگذارنهد
که او نیز رفتارش را اتالح کند.
 .3لزوم نهی از منکر در همه سطوح جامعه

هر فردی به اندازه تواند وظیفه دارد در ههر سهطحی از جامعهه کهه خطهایی دیهد ،نسهبت بهه آن
حساسیت نشان دهند؛ برای مثال اگر فروشندهای را دید که گرانفروشی میکند ،بایهد بهه او تهذکر
دهد .در این مسأله نیز نباید به فرافکنی برخی افراد اهمیت داد .چنانکه ممکهن اسهت فهردی کهه
حق فرد دیگری را غصب کرده است ،در مقابل تذکر و نهی از منکر فسادهای کالنتهر در سهطح
جامعه را مطرح کند .در واقع این سخن ،فرافکنی است.
 .4حساسيت امام علی

نسبت به خطا در جامعه

امیرالمؤمنین علی نسبت به گناهان و خطاهای افراد مختلف ،حساسیت خاتی داشهت و در
برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی ،بسهیار جهدی بهود .بهرای مثهال روزی آن حضهرت در کنهار
عدهای ایستاده بود .زنی وجیه و زیبارو از کنار آن جمع گذشت .افراد آن جمع بها چشهمچرانی آن
زن را نگاه کردند .امام آشفته شد و فرمود:

ول َِطو ِام َِو ِِإ و ِ َذ ِل َ ِسببِ َه َن ِاتهاِ َف ِِّ َذاِ َن َظِْ َأح ُدكُم ِِإلَلىِام ٍ ِ
ِإ و ِ َأبصارِ َه ِذ ِ ِال ُفح ِ
لهِ
َ َ
َ
َ َ ُ
َ ُ
ُ
لْ َأةِتُع ِجبُ ُ
َ َ
َ
َ 2
ِ
َفَ َيَ َمسِ َأهَ َُهِ َف ِِّن َوماِه َ ِام َْ َأةِ َكام َْأة؛ همانها دیهدگان ایهن مهردان بهر ههوا افکنهده شهده و
این گونه نگاه کردن ،سبب هیجان شهوت است .هر گاه کسی از شهما بها نگهاه بهه زنهی بهه
شگفتی آید ،پس باید با همسر خوید بیامیزد که او نیز زنی چون زن وی باشد.

رفتههار آن حضههرت نسههبت بههه انجههام خطهها و گنههاه از سههوی فرمانههداران و اسههتانداراند بسههیار
سختگیرانهتر بود؛ چنانکه وقتی منذر بن جارود  4000درهم از بیتالمال را ربود ،به سرعت او
را از مقامد عزل کرد و هم او را شالق زد ،هم زنهدانیاش کهرد و ههم پهول را بهه بیتالمهال بهاز
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گرداند 1.نقل است روزی حضرت به عیادت عالء بن زیاد رفت که در بستر بیمهاری افتهاده بهود.
وقتی خانهاش را دید ،به او فرمود« :با این خانه وسیع در دنیا چه میکنی ،در حالی که در آخهرت
به آن نیازمندتری آری؛ اگر بخواهی ،میتوانی با همین خانه به آخرت برسی .در این خانه وسیع
[سه کار انجام بده ]:مهمانان را پذیرایی کن ،به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوند و حقوقی کهه بهر
گردن توست ،به تاحبان حق برسان! پس آنگاه تو با همین خانه وسهیع بهه آخهرت نیهز میتهوانی
برسی» .عالء گفت« :از برادرم عاتم بن زیاد به شما شکایت مهیکنم» .امهام فرمهود« :او را
چه شده است » .عالء گفت« :عبایی پوشیده و از دنیا کناره گرفته است» .امام فرمهود« :او را
بیاورید» .وقتی آمد ،به او فرمود« :ای دشمنک جان خوید! شیطان سرگردانت کرده ،آیا تو به زن
و فرزندانت رحم نمیکنی تو میپنداری که خداوند نعمتهای پهاکیزهاش را حهالل کهرده ،امها
دوست ندارد تو از آنها استفاده کنی تو در برابر خدا کوچکتر از آنهی کهه اینگونهه بها تهو رفتهار
2
کند».
در واقع امام نه در برابر خطای عالء بن زیاد که مال دنیا سهبب غفلهت او از توجهه بهه حهق و
حقوق فقرا شده بود ،سکوت کرد و نه نسبت به عزلتنشینی و افراط در زهد برادر وی بیتهوجهی
نمود؛ بلکه به آنان تذکر داد و آنها را از انجام کار ناپسند نهی کرد.
«ابههوعمرو زاذان» یکههی از ایرانیهههایی بههود کههه در کوفههه بههه سههر میبههرد و از عالقمنههدان بههه
امیرالمؤمنین بود و تدای دلنشینی داشت .روزی در حهال خوانهدن آواز بهود .امهام علهی
تداید را شنید و به او فرمود« :تهدای خهوبی داری .چهرا قهرآن نمیخهوانی » .عهر کهرد:
«چگونه قرآن بخوانم به خدا سوگند! از قرآن مگر به آن اندازه کهه در نمهاز خوانهدهام ،نمیتهوانم
بخوانم» .حضرت فرمود« :نزدیک من بیا» .وقتی نزدیک شد ،امام در گوشد سخنی گفت و
سپس لبهای مبارک را بر لبهای زاذان نهاد .پس از آن ،او بها کرامهت امیرالمهؤمنین حهافظ
قرآن شد 3.او میگوید:
روزی همراه قنبر نزد امام علی رفتیم .قنبر عر کرد« :ای امیرمؤمنان! برخیز کهه بهرای شهما
گنجینهای نهفتهام» .حضرت فرمود« :چه گنجینهای » .قنبر گفت« :با من بیایید» .امام علهی
برخاست و با او به خانه رفت .در آنجا دو گونی پر از جامههای زر و سهیم بهود .قنبهر گفهت« :ای
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امیرمؤمنان! شما را عادت بر این اسهت کهه ههر چهه [از غنهایم] هسهت ،در میهان مهردم تقسهیم
میکنید .من اینها را برای شما اندوختهام» .حضرت با ناراحتی فرمود« :اگر آتشی فراوان بهه خانهه
من میافکندی ،بهتر از این بود» .پس شمشهیر خهود برکشهید و بهر آن گونیههای زر و سهیم زد؛
1
بهطوری که جامها به اطراف پراکنده شد ...آنگاه دستور داد آنها را بین مردم تقسیم کنند.
قنبر ،غالم آزاد شده و خدمتگزار امام علی و دلباخته و شهید راه محبت آن حضرت است ،اما
حضرت در برابر خطاهای او نیز بیتفاوت نبود .نقل است :فردی شراآ خورده بهود .امهام بهه
قنبر فرمود« :هشتاد ضربه شالق به او بزن .قنبر بهه اشهتباه هشهتاد و سهه ضهربه زد .حضهرت
شالق را از قنبر گرفت و به دست آن فرد داد و فرمود« :سهه ضهربه اضهافی را کهه قنبهر اضهافه زده
2
است ،به او بزن».
حساسیت امام علی در برابر خطا و گناه در جامعه به انهدازهای بهود کهه نقهل اسهت روزی در
کوچههای مدینه دختر بچه کنیزی را دید که گریه میکرد .از او علت گریسهتند را پرسهید .دختهر
گفت« :اربابم به من گفت که خرما بخرم .من هم خریهدم و بهه خانهه بهردم ،امها او گفهت :ایهن
خرماها خوآ نیست و آنها را به فروشنده پس بده .من نزد فروشنده آمدم ،امها او خرماهها را پهس
نمیگیرد .اگر با این خرماها به خانه ،
بهروم ،از اربهابم کتهک میخهورم» .حضهرت بهه او فرمهود:
«برخیز تا با هم نزد فروشنده برویم» .وقتی نزد فروشنده رسیدند ،امام به فروشنده گفت« :ای
بنده خدا! این کنیز است و اختیاری ندارد .پولد را برگردان و خرماهایت را پهس بگیهر» .آن مهرد
که امام را نشناخت ،ناگهان عصبانی شد و مشتی بر سینه آن حضرت زد .امهام بهه خهاطر
خدا تبوری کرد .مردمی که در آنجا حاضر بودند ،به او گفتند« :این شهخ  ،امیرالمهؤمنین
است» .آن مرد از رفتارش خجالتزده شد و از امام عذرخواهی کرد .خرماها را پس گرفهت و
3
پول کنیز را به او برگرداند.
موارد فوق نمونههایی از سیره امام علی که گویای حساسیت ویژه آن حضرت در برابر خطها و
گناه در جامعه است ،بیانگر این نکته درسآموز است که حساسهیت نسهبت بهه ناهنجاریهها در
اجتماع ،موجب رشد و ترقی انسان و جامعهه میشهود و در نقطهه مقابهل ،بیتفهاوتی و سهکوت
نسبت به ناهنجاریها و یا رضایت به آنها ،سبب رکود و سهقوط فهرد و اجتمهاع خواههد شهد .از
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،41ص .135
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همین روست که در زیارت عاشورا نه تنها قاتلین امام حسین  ،بلکه افرادی را نیهز کهه در برابهر
این فاجعه سکوت کردند ،لعن میکنیم.
امام حسین با هشدار به عاقبت افرادی که در برابر منکر سکوت کردند و مهورد لعهن خداونهد
قرار گرفتند ،میفرماید:
ای مردم! از پند و اندرزی که خداوند به دوستان خود داده به سبب سهخن ماللتبهارش بهه

ُ ُ َّ َّ ُّ َ َ ْ َ
َْ َْ
اأ ْح ُ
بذار
ذانيون و
دانشمندان یهود ،عبرت بگیرید؛ آنجا که میفرماید« :لو ال ينهذاهم الرب ِ
ْ ْ
َ
َع ْن ق ْو ِل ِه ُم ِاْلث َم؛ 1چرا الهیون و دانشمندان ،آنان را از گفتار گناهآلود باز نمیدارنهد » و [در
ْ َ ْ
َ َ
َ ْ
َُ َ
ُ َ َّ َ َ َ ُ
ذن
آیهای دیگر] میفرمایهد« :ل ِعن الِين كفروا ِمن بني ِإسرائي علی ِل ِ
سان داود و عيسی اب ِ
ُ
ََ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََُ ُ َ ْ
َ َ ْ َ ُ َْ َُ َ ُ
َْ ََ َ
ذوه ل ِبذئ َس مذا كذانوا
ون كانوا ال يتناهون عن منكر فعل
ذلك ِبما عصوا و كانوا يعتد
مريم ِ
َ ْ َ ُ َ 2
يفعلون؛ از میان فرزندان اسرائیل ،آنان که کفر ورزیدند ،به زبان داوود و عیسی بهن مهریم

مورد لعنت قرار گرفتند .این کیفر به خاطر آن بود کهه عصهیان ورزیهده و [از فرمهان خهدا]
تجاوز میکردند و از کار زشتی کهه آن را مرتکهب میشهدند ،یکهدیگر را بهاز نمیداشهتند.
راستی ،چه بد بود آنچه میکردند» و تنها دلیل انتقاد و بدگویی خداوند از ایشان این بود که
آن افراد با اینکه اعمال منکر و ناپسند ستمکاران را مشاهده میکردند ،ولی به جهت بهرهای
که از آنان می بردند و ترس و هراسی که از آن بر حذر بودند ،در منع و بازداشتن ایشان هیچ
قدمی بر نمیداشتند.

3

یک نفر شتر حضرت تالح را کشت ،اما همه قوم مود عذاآ شدند .امهام علهی دربهاره
علت آن فرمود« :ای مردم! ناقه تالح را یک نفر پی کرد ،اما همه قوم به عذاآ دچار شدند؛ زیهرا
4
همگی به فعل او راضی بودند».
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