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WJPچارچوب مفهومی شاخص حاکمیت قانون 

محدودیت .1
در اختیارات 

دولت

توسط قانونگذار

توسط قوه قضاییه

با حسابرسی و بازنگری مستقل

مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار

اختیارات دولت مشمول بررسی های غیردولتی

انتقال قدرت تابع قانون
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النصیحة الئمة المسلمین
صِيحَةِ بَابُ مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى اهلل عليه و آله بِالنَّ-103•

«2»لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ و اللُّزُومِ لِجَمَاعَتِهِمْ، و مَنْ هُمْ « 1»
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ . 1/ 1058•

 بْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبَانِٰ  عِيسى
ه هِ عليٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ:عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ

هِ صلى اهلل عليه و آله خَطَبَٰ  أَنَّ رَسُولَ اللّ»: السالم
:النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَقَالَ

336: ، ص2؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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النصیحة الئمة المسلمین
و حَفِظَهَا « 4»عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا « 3»نَضَّرَ اللّهُ •

؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ «6»، و بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا «5»
مَنْ هُوَ أَفْقَهُ « 8»ٰ  حَامِلِ فِقْهٍ إِلى« 7»فَقِيهٍ، و رُبَّ 

إِخْلَاصُ : قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ« 9»مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَايُغِلُّ عَلَيْهِنَّ 
، و اللُّزُومُ و النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَالْعَمَلِ لِلّهِ، 

، «10»لِجَمَاعَتِهِمْ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ و رَائِهِمْ 
ٰ  دِمَاؤُهُمْ، و يَسْعى« 1»إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ « 11»الْمُسْلِمُونَ 

«3». «أَدْنَاهُمْ« 2»بِذِمَّتِهِمْ 
336: ، ص2؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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النصیحة الئمة المسلمین
.«من النصيحة»: «ف»في (. 1)•
، استفهام خبر مقدّم« مَن»: و قوله. «ومن هم منهم»: «بر»و في . «ومن معهم»: «ف»في (. 2)•

.«ما»مبتدأ مؤخّر، و الجملة مجرورة محلًاّ عطفاً على « هم»و 
ه و ٰ  و كذا نَضّر اللّ. هُ و جهَه، أي جَعَلَه حَسَناًٰ  و نَضَر اللّ. نَضَر و جهُه، أي حَسُن(. 3)•

، 2الصحاح، ج : راجع. ه امرأً، تعني نعَّمهٰ  نضّر اللّ: و إذا قلت. ه و جههٰ  جهَه، و أنضَر اللّ
(.نضر)830ص 

(.وعا)207، ص 5النهاية، ج : راجع. ، أي حفظها و فَهِمها«فوعاها»(. 4)•
.«وحفظها»/ -:29في األمالي للصدوق و الخصال و األمالي للمفيد و الوسائل، ج (. 5)•
.بدون لم« يسمعها»: في مرآة العقول(. 6)•
.«ربّ»/ -:«بح»في (. 7)•
.«ربّ حامل»متعلّق بمقدّر خبر « إلى»: قوله(. 8)•

336: ، ص2؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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النصیحة الئمة المسلمین
.  «عليهنّ»/ -:و شرح المازندراني« بف»في (. 9)•

أو هو . في كلّ شي ءالخيانةإمّا من اإلغالل، و هو « ال يُغِلُّ»: و قوله•
الحِقْد و، أو من الغِلّ، و هو الدخول في الشرّيَغِلُ من الوُغول بمعنى 

ع في موض« عليهنّ»و . ، أي ال يدخله حقد يزيله عن الحقّالشحناء
أنّ هذه: و المعنى. ال يغلّ كائناً عليهنّ قلبُ مؤمن: الحال، تقديره

به من الغالل الثالث تُستَصْلَح بها القلوب فمن تمسّك بها طَهُرَ قل
(.غلل)381، ص 3النهاية، ج : راجع. الخيانة و الدَغَل و الشَرّ

 عدم و يبعّده. بفتح الميم« مَن»: «ب، ض»و في . أي محيطة بهم من جوانبهم و شاملة كلّهم، اليشذّ عنها أحد منهم(. 10)•
.متعدّياً بنفسه« أحاط»كون 

336: ، ص2؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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النصیحة الئمة المسلمین
.«المؤمنون»: في األمالي للمفيد(. 11)•
.«يتكافأ»: «ج، بس»في (. 1)•
و سمّى أهل الذمّة لدخولهم في عهد . الذمّة و الذمام بمعنى العهد و األمان و الضمان و الحرمة و الحقّ»: في الوافي(. 2)•

إذا أعطى أحد من الجيش العدوّ أماناً جاز ذلك على جميع : «يسعى بذمّتهم أدناهم»المسلمين و أمانهم، و منه الحديث 
على بناء « ىيُسع»: و نقل المجلسي عن بعض مشايخه أنّه قرأ. «المسلمين و ليس لهم أن يخفروه و ال أن ينقضوا عليه عهده

.ثمّ جعله ما فيه التكلّف. بدل من الضمير، أو مفعول مكان الفاعل« أدناهم»ف  . المجهول
« ثالث ال يغلّ عليهنّ»: ، من قوله369و في فقه الرضا، ص . ، بسند آخر13، ح 23، المجلس 186األمالي للمفيد، ص (. 3)•

عن النبيّ 446، ص 2، و ج 173، ص 1و تفسير القمّي، ج 42؛ و في تحف العقول، ص «اللزوم لجماعتهم»: إلى قوله
:  ، إلى قوله33288، ح 89، ص 27؛ الوسائل، ج 551، ح 98، ص 2صلى اهلل عليه و آله، مع اختالف يسير الوافي، ج 

.35186، ح 75، ص 29؛ و ج «إلى من هو أفقه منه»

•______________________________

336: ، ص2؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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مَنْ سِوَاهُمْوَ هُمْ يَدٌ عَلى

أَيْضاً عَنْ حَمَّادِ بْننِ عُثْمَنانَ« 4»و رَوَاهُ•
: يهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ، و زَادَ فِ«5»
و ذَكَنرَ فِني « مَنْ سِوَاهُمْوَ هُمْ يَدٌ عَلى»

حَدِيثِهِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْنوَدَاِِ بِمِنًنى
«7». فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ« 6»

2337ج(    دارالحديث-ط )کافی 
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مَنْ سِوَاهُمْوَ هُمْ يَدٌ عَلى
د بنن راجع إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ فقد روى هو عن حمّنا« رواه»الضمير المستتر في (. 4)•

.607-606، ص 2معجم رجال الحديث، ج : راجع. عثمان في عددٍمن األسناد
/ :+و المطبنوِ« ب، ج، ض، ف، و، بح، بر، بنس، بنف»و في . «بر»و حاشية « ألف»هكذا في (. 5)•

.«عن أبان»
هنذا فني غينر-و هو ابن عثمنان-و الصواب ما أثبتناه، فإنّا لم نجد رواية حمّاد بن عثمان عن أبان•

؛ و 3، ح 56، المجلنس 287في األمالي، ص -مع زيادة-يؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الصدوق. المورد
ان، ، بسنديه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن حمّاد بن عثمن182، ح 149الخصال، ص 

عنن]أضف إلى ذلك ما و رد في األسناد من رواينة حمّناد بنن عثمنان . عن عبد اللَّه بن أبي يعفور
ر ينتهي إلى حمّاد بن أبي يعفور مباشرةً، و أنّ طريق الشيخ الصدوق إلى عبداللَّه بن أبي يعفو[ عبداللَّه

.427، ص 4؛ الفقيه، ج 412؛ و ص 406، ص 6معجم رجال الحديث، ج : راجع. بن عثمان
.«بمنى»/ -:«ف»في (. 6)•
، 182، بناب الثالثنة، ح 149؛ و الخصنال، ص 3، ح 56، المجلنس 350األمالي للصدوق، ص (. 7)•

لوافي، ج بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ا
.«مثله»: ، إلى قوله35186، ذيل ح 76، ص 29؛ الوسائل، ج 551، ذيل ح 98، ص 2

2337ج(    دارالحديث-ط )کافی 
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النصیحة الئمة المسلمین

أي "و النصيحة ألئمة المسلمين•
و خلوص االعتقاد فيهم و المودة لهم

عالهم، متابعتهم في جميع أقوالهم و أف

324: ، ص4؛ ج (مجلسى دوم)مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول
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النصیحة الئمة المسلمین
ألئمة إن الدين النصيحة هلل و لرسوله و لكتابة و: فيه: قال في النهاية•

ر ، النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخيالمسلمين و عامتهم
معناها ، و ليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمعللمنصوح له

معنى نصحه و نصحت له و: غيرها، و أصل النصح في اللغة الخلوص، يقال
ادته، و و إخالص النية في عبنصيحته هلل صحة االعتقاد في وحدانيته 

وله صلى اهلل النصيحة لكتاب اهلل هو التصديق و العمل بما فيه، و نصيحة رس
ه و نهى عنه، عليه و آله و سلم التصديق بنبوته و رسالته و االنقياد لما أمر ب

اروا و و نصيحته األئمة أن يطيعهم في الحق و ال يرى الخروج عليهم إذا ج
.نصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، انتهى

324: ، ص4؛ ج (مجلسى دوم)مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول
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النصیحة الئمة المسلمین
ه لما كان اإلمام عنده كل من اجتمع الناس علي: و أقول•

رىمن خلفاء الحق و الجور فسر نصيحة األئمة بما ت

324: ، ص4؛ ج (مجلسى دوم)مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول
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و اللزوم لجماعتهم
عنوا أي لما اجتملألئمةإما الضمير"و اللزوم لجماعتهم•

هنم علنى عليه فإنه ليس بينهم اختالف و ال تفرق، و كل
النذين اتفقنوا علنيهم و هنم الشنيعةللقومأمر واحد أو 

ى و يرجنع إلنالمسنلميناإلمامية، أو الضمير راجع إلى 
من المعنى الثاني فإن جماعة المسلمين هم أئمة الحق و
الف اتفقوا عليهم فإنهم على أمر واحد لنيس فنيهم اخنت

.اآلراء و األهواء

323: ص ..... 1الحديث 4325مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول    ج
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و اللزوم لجماعتهم

ار في معاني األخب( ره)كما روى الصدوق •
ئل سن: عن أبي عبد اهلل عليه السالم قنال

م منا رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سل
من كان على الحق و : جماعة أمتك؟ قال

إن كانوا عشرة، 

323: ص ..... 1الحديث 4325مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول    ج
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و اللزوم لجماعتهم
جاء رجل: و في رواية أخرى عن أبي حميد رفعه قال•

ن السنة أخبرني ع: إلى أمير المؤمنين عليه السالم فقال
و البدعة، و عن الجماعة و عنن الفرقنة؟ فقنال أمينر 

لى اهلل السنة ما سن رسول اهلل ص: المؤمنين عليه السالم
عليه و آله و سلم، و البدعة منا أحندث منن بعنده، و 
الجماعة أهل الحق و إن كنانوا قلنيال و الفرقنة أهنل 

الباطل و إن كانوا كثيرا، 
.المراد مالزمة صالة الجماعة مع المسلمين و ال يخفى بعده: و قيل•

323: ص ..... 1الحديث 4325مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول    ج
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فإن دعوتهم محیطة من ورائهم
الظاهر إرجناِ الضنميرين"فإن دعوتهم محيطة من ورائهم"•

إلى المسلمين، و الدعوة المنرة منن الندعاء و إضنافتها إلنى 
لينه و الضمير إضافة إلى المفعول، أي دعاء النبي صنلى اهلل ع

آله و سلم لهم محيطة بهم، فإذا دخل فنيهم و لنزم جمناعتهم
هم شمله ذلك الدعاء، أو إلى الفاعل أي دعاء المسلمين بعضن

لبعض يشمله، 
و يحتمل إرجناِ الضنمير األول إلنى األئمنة، و الثناني إلنى •

.ملهالمسلمين، أي دعاء األئمة عليهم السالم بشيعتهم يش

323: ص ..... 1الحديث 4325مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول    ج
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و اللزوم لجماعتهم
326: ، ص4العقول في شرح أخبار آل الرسول، جمرآة •
•______________________________
و فإن دعوتهم تحيط منن ورائهنم أي تحنوطهم و تكفهنم و تحفظهنم: و قال في النهاية•

.الدعوة المرة الواحدة من الدعاء
ينة أي من جهة اإلسالم و اإليمان ال يعتبر في األحكام الظاهرة الجار"المسلمون إخوة"•

ذا قتنل فإ"دماؤهم"بالهمز و قد تخفف أي تساوي"تتكافأ"عليهم سوى ذلك، فلذلك
م أي المسنلمون تتكافنأ دمناؤه: فينه: شريف وضيعا أو جرحه يقتص منه، و في النهاينة

علنى "دناهميسعى بذمتهم أ"تتساوى في القصاص و الديات، و الكفو النظير و المساوي
م، و كنان بناء المعلوم أي يسعى أدنى المسلمين في عقد األمان من قبلهم و إمضائه علنيه

ير، أي يسعى على بناء المجهول، بأن يكون أدنناهم بندال منن الضنم: يقرأ بعض مشايخنا
ل أي يجب أن يسعى في إمضاء ذمة أدنى المسلمين، أو يكون أدناهم مفعوال مكان الفاعن

ن يسعى األدنى بسبب ذمة المسلمين الصادرة عن هذا األدننى و ال يخفنى منا فيهمنا من
.التكلف و األصوب ما ذكرنا أوال

323: ص ..... 1الحديث 4325مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول    ج
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و اللزوم لجماعتهم
ان و قد تكرر في الحديث ذكر الذمة و الذمام، و هما بمعنى العهند و األمن: في النهايةقال •

الضمان و الحرمة و الحق، و سمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين و أمانهم، و منه
ميع الحديث يسعى بذمتهم أدناهم، أي إذا أعطى أحد الجيش لعدو أمانا جاز ذلك على ج

.المسلمين، و ليس لهم أن يخفروا و ال أن ينقضوا عليه عهده، انتهى
اهلل علينه و ما معنى قول النبي صلى: قلت له عليه السالم: و سيأتي في كتاب الجهاد قال•

لو أن جيشنا منن المسنلمين حاصنروا قومنا منن : يسعى بذمتهم أدناهم، قال: آله و سلم
طناه أعطوني األمان حتى ألقنى صناحبكم و أننا،ره، فأع: المشركين فأشرف رجل فقال

أدناهم األمان وجب
327: ، ص4مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج•
•______________________________
لنى هم يد على من سواهم، أي هم مجتمعون ع: على أفضلهم الوفاء به، و قال في النهاية•

أنه جعل أعدائهم ال يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع األديان و الملل، ك
.أيديهم يدا واحدا، و فعلهم فعال واحدا

323: ص ..... 1الحديث 4325مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول    ج
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النصیحة الئمة المسلمین
(و النصيحة الئمة المسلمين: قوله•
و المراد بها هنا طاعة االئمة والنصيحة إرادة الخير للمنصوح ( 1)•

هم و اعانتهم على الحق و تأليف القلوب الى انقيادهم و الصالة خلف
الجهاد معهم و بالجملة إرادة كل ما هو خير فى الدنيا و اآلخرة لهم و

اء أيضا، و ترك الغش عليهم و يمكن تعميم االئمة بحيث يتناول العلم
ن من النصح لهم قبول رواياتهم و الرجوِ إليهم فى االحكام و حس

الظن بهم و الذب عنهم و عن أعراضهم و توقيرهم و جلب المنافع 
رر المشروعة إليهم و سد خلتهم و ترك حسدهم و غشهم و دفع الض

.عنهم

15: ، ص7؛ ج (مازندرانى، محمد صالح )شرح الكافی



20

اللزوم لجماعتهم
أى الحضنور فيهنا و الندوام ( و اللزوم لجمناعتهم: قوله•

عليها و االهتمام بها على قندر االمكنان و انمنا خنص 
رات و الثالثة المذكورة بالذكر النها اصول لجمينع الخين

.م االخرفروِ لاليمان الحقيقى باللّه و برسوله و باليو

715ج(    للمولى صالح المازندرانی)األصول و الروضة -شرح الكافی
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فان دعوتهم محیطة من ورائهم
تعلينل للنزوم ( فان دعوتهم محيطنة منن ورائهنم: قوله•

الجماعة و ترغيب فى حضورها و الندعوة أخنص منن 
الدعاء النها للمرة الواحدة و المراد أن دعنوتهم تحنيط 
بهم اى تحدق بهم من جميع جنوانبهم و تحفظهنم منن
جميع جهاتهم يقال حاطه يحوطه حوطنا و حياطنة اذا 
حفظه و ذب عنه و أحناط بنه اذا أحدقنه منن جمينع 

ه جوانبه و منه قولك أحطت به علما أى أحدق علمى ب
.من جميع جهاته و عرفه من كل وجه

715ج(    للمولى صالح المازندرانی)األصول و الروضة -شرح الكافی
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المسلمون اخوة تتكافى دماؤهم
فنى أى يتساوى( المسلمون اخوة تتكافى دماؤهم: قوله•

ريف و القصاص و الجنايات و الديات ال تفاوت بين الش
.الوضيع، و الكفؤ النظير و المساوى

715ج(    للمولى صالح المازندرانی)األصول و الروضة -شرح الكافی
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النصیحة الئمة المسلمین
"ثَلَاثَ لَا يَغْلِ عَلَيْهَا قَلْبِ امرى ء مُسْلِمٍ":وَ فِي الْحَدِيثَ•

ة لهم و عد منها النصيحة الئمة المسلمين، قيل هي شدة المحب•
علهم و و عدم الشك فيهم و شدة متابعتهم في قبول قولهم و ف

. بذل جهدهم و مجهودهم في ذلك

418: ، ص2مجمع البحرين؛ ج 
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النصیحة الئمة المسلمین
عتقاد فالنصيحة هلل اال: لفظ حامل لمعان شتى"النصيحة"و•

فيه، و في وحدانيته و إخالص النية في عبادته و نصرة الحق
ه و الذب النصيحة لكتاب اهلل هو التصديق به و العمل بما في

عنه دون تأويل الجاهلين و تحريف الغالين و انتحال 
ه و رسالته و المبطلين، و النصيحة لرسول اهلل التصديق بنبوت

حة و و النصيحة ال تكون قبي. االنقياد لما أمر به و نهى عنه
ي آثاركم لكن ربما يستقبحها السامع لصعوبتها و كم سقت ف

غ في أي المبال: و قد يستفيد الظنة المتنصح. من نصيحة
.  النصيحة

418: ، ص2مجمع البحرين؛ ج 
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النصیحة الئمة المسلمین
نصح •
مالءمةٍ بین النون و الصاد و الحاء أصلٌ يدلُّ على •

.  شیئین و إصالح لهما
به، الخَيطُ يُخاط: و النِّصاح. الخَيّاط: أصلُ ذلك النَّاصح•

ي و الجمع نِصاحات، و بها شبِّهت الجلود التي تُمدُّ ف
:قال. الدِّباغ على األرض

« 1»مِثلمَا مُدَّتْ نِصاحاتُ الرُّبَحْ فتَرَى القومَ نَشاوَى كلُّهُمْ •

435: ، ص5معجم مقائیس اللغة؛ ج 
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النصیحة الئمة المسلمین
اصح و هو ن. و نَصَحْتُه أنْصَحُه. خِالف الغِشّ: و منه النُّصح و النَّصيحة•

الجيْب لمَثلٍ، إذا وُصِف بخُلوص العمل 
: و يقال. ةلنَّصُوح منه، كأنّها صحيحةٌ ليس فيها خَرْقٌ و ال ثُلْمَالتَّوبة او •

.أنْصَحْتُ اإلبلَ، إذا أرويتَها فنَصَحَت، أي رَوِيت

435: ، ص5معجم مقائیس اللغة؛ ج 
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النصیحة الئمة المسلمین
ماذِيُّه، كأنّه الخالص: و ناصِحُ العَسَل. هو من القياس الذي ذكرناهو •

ميصٌ و ق. و نصحت له و نَصَحْتُهُ بمعنًى. الذي ال يتخلَّله ما يشوبُه
.مَخِيط: مَنصوح

435: ، ص5معجم مقائیس اللغة؛ ج 
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النصیحة الئمة المسلمین
قال صلّى اللّه عليه و آله فني خطبنة حجّنة-10•

امرء ثالث ال يغلّ عليهنّ قلب: مسجد الخيف بمنى
إخننالص العمننل للّننه و النصننيحة ألئمننة : مسننلم

الى غينر ذلنك « 3»المسلمين و اللزوم لجماعتهم 
من األخبار الدالّنة علنى وجنوب النصنيحة لكنل 

مسلم، و وجوب االهتمام بأمور المسلمين،

143: ؛ ص(میانجى، على احمدى)األسیر فی اإلسالم
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النصیحة الئمة المسلمین
خیرخواهى و دلسوزى . مرحله سوم•

ده تعبينر شن« نصح»كه در متون اسالمى از آن به •
ول عن اال كلكم راِ و كلكم مسئ: است بنابر اصل

مردم خنود را در مسنئوليت ديانران . «5»رعيته 
سننهيم مى بينننند و سرنوشننت همننه را از خننود و 

 كنند،سرنوشت خود را مربوط به دياران تلقى مى
. 6مجموعه ورام، ص ( 5)•

228: ، ص1؛ ج (عمید)فقه سیاسى 
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النصیحة الئمة المسلمین

ه  و اين پيوند عواطف جامعه را يكجا به هنم رنر•
در مى زند و مانند سرنشين اتنومبيلى اسنت كنه

د كنار راننده آن از سرعت زياد اتومبيل مى هراس
و با دلسوزى و خير خواهى راننده را به مراعات
مقننررات رانننندرى هشنندار مى دهنند زيننرا كننه 

نده سرنوشت خود را رره خورده به سرنوشت ران
.مى بيند

228: ، ص1؛ ج (عمید)فقه سیاسى 
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النصیحة الئمة المسلمین
ئمنه النصنيحه ال»كلينى در اصنول كنافى فصنلى را بعننوان •

رم اختصاص داده كه حديث ذيل را از پينامبر اكن« المسلمين
:در آن فصل نقل مى كند

ثالثه ال يغل عليهن قلب امنرئ مسنلم اخنالص العمنل هلل و•
.«1»النصيحه الئمه المسلمين و اللزوم لجماعتهم 

عضاى امام صادق عليه السالم آنااه كه مسئوليتها و و،ائف ا•
و زكناة اللسنان : بدن را در برابر خدا مى شنمارد مى فرمايند

.«2»النصح للمسلمين و التيقظ للغافلين 

 229: ، ص1، ج (عمید)فقه سیاسى 
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النصیحة الئمة المسلمین
در اين مرحله انتقاد سالم و سنازنده كنه از عواطنف و •

 شود از تعهد به مسئوليت و سرنوشت مشترك ناشى مى
تمامى ابعاد و زواياى جامعنه ماننند بنزاق در دهنان و 
انسننولين در لوزالمعننده كننه در مراحننل هضننم غننذا و 
سوخت و سنوز بندن نقنش عمنده اى را ايفنا مى كنند 

ر تراوش مى كند و همه ناخالصيها را پاك و مواننع را بن
.طرف مى سازد و زناارها را مى زدايد

 229: ، ص1، ج (عمید)فقه سیاسى 
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النصیحة الئمة المسلمین
نظارت همااني•

يكي از اساسي ترين پايه هاي استواري هر نظام 
دم سياسي، به خصوص حكومت اسالمي، مشاركت مر
ان در سرنوشت خويش و توجه به عاليق و خواست آن

.در اداره جامعه است

https://noo.rs/sMhDw

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=86787
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النصیحة الئمة المسلمین
سند مردم در نظام اجتماعي خويش بايد به اين باور بر•

شت كه حكومت از آنان و نظرياتشان در تعيين سرنو
در اين صورت با تمام توان از . جامعه مؤثر است

.  حكومت خويش دفاِ خواهند كرد

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
د و اساسا در نظام اسالمي، مردم حاكم بر سرنوشت خو•

ان صاحب حق هستند و بايد با نظارت دقيق بر ارك
ند و حكومت، به نحو احسن حقوق خود را استيفا نماي
ه از ناذارند كساني در حكومت قدرتي را كه به وديع

ق مردم دريافت نموده اند، به تباهي كشانده و يا آن ح
هي الهي را از آنان سلب يا در خدمت منافع فرد يا ررو

.خاص قرار دهند

https://noo.rs/sMhDw



36

النصیحة الئمة المسلمین
مردم از آنجايي كه از تعلّقات رروهي و زد و عامه •

، بندهاي سياسي بدورند، در عرصه نظارت بر قدرت
ر خالف آزادتر و از تأثيررذاري بيشتري برخوردارند؛ ب

احزاب و رروهها كه راهي در بند منافع رروهي خود 
.ررفتار آمده و در برابر قدرت مماشات مي كنند

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
قّي از اين رو قانون اساسي با تكيه بر آموزه هاي متر•

دين اسالم، راهكارهاي مناسبي را براي نظارت عمومي
:مردم فراهم آورده است

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
، امر به معروف و نهي از منكرنصيحت( الف•

سابقه در تعبيري آشنا و پر« النصيحة الئمة المسلمين»
فرهنگ سياسي اسالم است كه ريشه در قرآن و 

(  44)روايات دارد

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
براساس آن، همه مردم حق دارند زمامداران را و •

نصيحت و آرا ونظريات خيرخواهانه خود را براي 
اطالِ رساني و راهنمايي كاررزاران حكومت از 

ار اوضاِ و احوال جامعه يا براي اصالح و كنترل رفت
.  آنان مطرح سازند

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
مردم نسبت به حكومت و حاكمان در خيرخواهي •

منطق اسالم آنچنان با اهميت است كه حضرت امير
ي عليه السالم آن را حق حاكم دانسته اند تا و،يفه ا

:دباشد براي مردم كه قابليت اسقاط نداشته باش

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
فِي ةُالنّصِيحوَ أمّا حَقّي عَلَيْكُم؛ فَالْوَفاء بِالْبَيْعَةِ، و »•

و اإلِجابَةِ حِينَ أدْعُوكم، وَ الطّاعَةُ الْمَشْهَد و الْمَغِيبِ
به: و اما حق من بر شما اين است كه». «حينَ آمُرُكُمْ

در نهان و آ شكار، حق بيعت وفادار باشيد و 
، چون شما را بخوانم، اجابت خيرخواهي ادا كنيد

(45)«.نماييد و چون فرمان دهم بپذيريد

https://noo.rs/sMhDw

https://hawzah.net/fa/Article/View/91672/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86#Text236240
https://hawzah.net/fa/Article/View/91672/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86#Text236240
https://hawzah.net/fa/Article/View/91672/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86#Text236240
https://hawzah.net/fa/Article/View/91672/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86#Text236240
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النصیحة الئمة المسلمین
حضرت با اينكه خود، معصوم از هر خطا و اشتباه •

ق است، از مردم دعوت مي كند نسبت به او از سخن ح
ه از رفتن سخن حق يا مشورت عادالن»:دريغ نورزند

ان خودداري مكنيد؛ زيرا من شخصا به عنوان يك انس
ن در خود را فراتر از اين كه اشتباه كنم نمي دانم و از آ
كند، كارهايم ايمن نيستم، مار اينكه خداوند مرا حفظ

ر چرا كه مالكيت خداوند بر جان من، از خودم بيشت
«.است

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
ِ امر به معروف و نهي از منكر، نيز يكي از فرو•

دين و يك و،يفه همااني در جهت رواج خوبي
ها و جلوريري از رسترش زشتي ها در جامعه 
است كه جايااه و اهميت آن در اسالم بر كسي

.پوشيده نيست

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
نْدَ و ما أعمالَ البِرّ كُلُّها وَ الْجِهاد فِي سَبيل اللّه عِ»•

ي األمْرِ بِالمعْرُوف و النَّهَي عنِ المُنكَرِ االّ كَنَفْنَةٍ ف
تمام اعمال نيك و جهاد در راه خدا ». «بحْرٍ لُجِّيٍّ

در نزد امر به معروف و نهي از منكر مانند آب 
(46)«.دهاني است در درياي پهناور

https://noo.rs/sMhDw

https://hawzah.net/fa/Article/View/91672/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86#Text57403
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النصیحة الئمة المسلمین
، همواره بر امت اسالمي واجب است با تمام توان•

مراقب جامعه بوده و نسبت به آنچه در
رش آن مي رذرد آراهي داشته باشند و بر رست

ن معروف، رشد و شكوفايي نيكي ها و ريشه ك
.شدن فساد و پليدي ها، اهتمام ورزند

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
حاكمان جامعه اسالمي نيز مشمول اين و،يفه •

عمومي هستند و جايااه ايشان در جامعه موجب 
هي نمي شود كه مردم عادي نتوانند به آنان امر و ن

.كنند

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
حضرت امام خميني قدس سره به عنوان حاكم •

:اسالمي مي رويند
د ارر ارر من هم پايم را كج رذاشتم شما مسؤولي»

وم كنيد، ناوييد چرا پايت را كج رذاشتي، بايد هج
د، امت بايد نهي از منكر كن... نهي كنيد كه چرا؟
(47)«.امر به معروف كند

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
معموالً حكومت به تدريج از مسير اصلي خود•

ي ارر و،يفه امر به معروف و نه. منحرف مي شود
ا از منكر به خوبي در جامعه اجرا شود و از ابتد

منكرات به حاكمان روش زد و راه صحيح 
اهان نمايانده شود، طبعا از انباشت منكرات و رن

جلوريري مي شود و دوام حكومت را در پي 
.دارد

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
اما ارر به اين امر اعتناي كافي نشود، كاررزاران •

وء حكومت به تدريج در رناهان و بدي ها غرق و با س
مد استفاده از قدرت در پي شهوتراني خود برخواهند آ

و جامعه را به تباهي خواهند كشاند و آن وقت است 
:كه ديار فريادرسي نخواهد بود

رار امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه اش»
سي بر شما تسلط مي يابند بعد هر چه فرياد كنيد ك

(48)«.پاسخ شما را نمي دهد
https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، با عنايت•

و امر به نصيحت، خيرخواهي همه فوايدي كه 
معروف و نهي از منكر در كنترل حكومت و 
: قدرتمندان دارد در اصل هشتم مقرر داشت

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
، امر بهدعوت به خيردر جمهوري اسالمي ايران »•

معروف و نهي از منكر و،يفه اي است همااني و
لت متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديار، دو

«...نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

https://noo.rs/sMhDw
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النصیحة الئمة المسلمین
پی نوشت ها•

؛ 99، ص2؛ الوافي، ج68و62، آيه(7)اعراف : به.ك.ر. 44
3، كتاب االمامه، باب 27بحاراألنوار، ج

34نهج البالغه، خطبه. 45
366نهج البالغه، حكمت . 46
47، ص8صحيفه نور، ج. 47
47نهج البالغه، نامه . 48

https://noo.rs/sMhDw
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
ا فَأمَّن! إنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَنقٌّ! يُّهَا النَّاسُا•

لَنيْكُمْ، وَ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَ: حَقُّكُمْ عَلَيَّ
. مُواتَعْلِيمُكُمْ كَيْ لَا تَجْهَلُوا وَ تَأدِيبُكُمْ كَيْ مَا تَعْلَ

يحَ: وَ أمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ• ةُ فِني فَالوَفَناءُ بِالبَيْعَنةِ، وَ النَّصنِ
المَشْهَدِ وَ المَغِيبِ، وَ اإلجَابَةُ حِنينَ أدْعُنوكُمْ وَ الطَّاعَنةُ 

. حِينَ آمُرُكُمْ

.84، ص 1؛ و من الطبعة المصريّة بتعلیقة الشیخ محمّد عبده، ج 34ذيل الخطبة « نهج البالغة»
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
ئُولٌ عَننْ رَاٍِأَلَا كُلُّكُنمْوَ قَالَ ِ• وَ كُلُّكُنمْ مَسنْ

ئُولٌ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ عَلَى النَّاسِ رَاٍِ وَ هُنوَ مَسنْ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاٍِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِنهِ وَ هُنوَ 
مَسْئُولٌ عَنْهُمْ فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَنةٌ عَلَنى أَهْنلِ بَيْنتِ 
بَعْلِهَا وَ وُلْدِهِ وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَننْهُمْ وَ الْعَبْندُ رَاٍِ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَنا فَكُلُّكُنمْ

رَاٍِ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه
6: ، ص1مجموعة ورام، ج
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
لَنى وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الْأَمِيرُ الَّذِي عَ•

النَّاسِ رَاٍِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِنهِ وَ الرَّجُنلُ 
أَةُ رَاٍِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَ المَرْ

رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْنلِ بَيْنتِ بَعْلِهَنا وَ وُلْندِهِ وَ هِنيَ 
 هُوَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ الْعَبْدُ رَاٍِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَ

لٌ عَنْ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاٍِ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُو
رَعِيَّتِه

1184ج(    للديلمی)إرشاد القلوب إلى الصواب 



56

و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
األمر بالمعروف و النهي عن المنكر •
ان كل مسلم رأى اخاه المسلم يترك واجبا أو يفعل حراما فان ك. 91•

جاهال وجب ان يعلمه و ان كان عاصنيا وجنب ان يردعنه، فنان لنم 
اال يرتدِ و امن الضرر و احتمل التأثير جاز، أو وجنب ان يضنربه و

قاطعه، و اقل مراتبه االعراض عنه بالوجه و اإلنكار بالقلب،

154: ؛ ص(صاحب تحرير المجلةلكاشف الغطاء)سؤال و جواب وَ قَالَ ع
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
سالم و فريضة األمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهم فرائض اإل•

و لو ان المسلمين التزموها و اوقف كل إنسان عند حنده لمنا تمنزق 
شمل اإلسالم و سقط هذا السقوط و قد جعنل الشنارِ الحكنيم كنل

ول عن كلكم راِ و كلكم مسئ)مسلم رقيبا على اآلخر و حاكما عليه 
و لمنا اهملنت هنذه الفريضنة ضناعت المقناييس و سنقطت ( رعيته

.الموازين و تحطمت دعائم الدين
ل و نجفى، كاشف الغطاء، محمد حسين بن على بن محمد رضا، سنؤا•

، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، ه  ق(لكاشف الغطاء)جواب 

154: ؛ ص(صاحب تحرير المجلةلكاشف الغطاء)سؤال و جواب وَ قَالَ ع
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
نفر و يجب إبالغ األحكام إلى األنام سألوا عنها أم ال، آلية ال(: الثاني)•

، و و هذا الوجوب كفائي و قد يصير عينيا لجهات أخنرى« 1»غيرها 
ال فرق بين كون المبلغ مجتهندا أو مقلّندا أو محتاطنا بعند أن عنرف

اللّنه و قد روى الفريقان عنن النبني صنلّى. الحكم بوجه معتبر شرعا
بال . «2« »كلكم راِ و كلكم مسؤول عن رعيته»: عليه و آله أنّه قال

.ب حصلفرق بين أن يكون ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب، بأيّ سب

89: ، ص1؛ ج (للسبزواري)مهذب األحكام 
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
:في مراتب الوالية-الثالث•
قيقة ذات ال يخفى ان الوالية التشريعية بمعنى حق التصرف و األمر ح•

:مراتب
.-تعالى-فمرتبتها الكاملة ثابتة للّه•
-ألئمنةو ا« ص»و مرتبة منها ثابتة لبعض األنبيناء و للنبني األكنرم •

وادث و و في عصر الغيبة للفقينه العنادل العنالم بنالح-عليهم السالم
و . باتهابمسائل زمانه البصير بها القويّ على حلّها على ما يأتي من إث

نحو يعبر عن واجد هذه المرتبة باالمام و الوالي و األمير و السلطان و
.ذلك

77: ، ص1دراسات فی والية الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة؛ ج 
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
ر و المجنون و و مرتبة منها أيضا ثابتة لألب و الجد بالنسبة الى الصغي•

.البنت الباكر، و لعدول المؤمنين أيضا في بعض الموارد
رعا بل و لعله يوجد مرتبة منها للوالدين مطلقا بنحو تحسن عقال و ش•

تلزم اطاعتهما و عدم التخلف عن أوامرهما ما لم تنزاحم أمنرا أهنم، 
.لكونهما من أولياء النعم

77: ، ص1دراسات فی والية الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة؛ ج 
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
وَ »:-عزّ و جلّ-و مرتبة منها ثابتة لكل مؤمن و مؤمنة، كما قال اللّه•

 وَ اءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِنالْمَعْرُوفِٰ  اتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰ  الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِن
اذ ،اهر اآلية ان كلّ واحد من المنؤمنين و « 1« ».يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

سبة الى مرتبة من الوالية بالن-تعالى-المؤمنات جعل له من قبل اللّه
كلّ احد، بحيث يحقّ له اجماال أمره و نهيه، غاية األمنر ضنيق نطناق

كلكنم راِ و كلكنم»: «ص»و في الحديث عن رسنول اللّنه . واليته
«2« ».مسئول عن رعيّته

•______________________________
، كتاب الجمعة باب الجمعة في القنرى160/ 1صحيح البخاري -(2)•

.و المدن

77: ، ص1دراسات فی والية الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة؛ ج 
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
األمر بالمعروف و النهي عن المنكر•

عنل كل مسلم رأى اخاه المسلم يترك واجبا أو يف. 91•
حراما فان كان جاهال وجب ان يعلمه و ان كان عاصيا

ل وجب ان يردعه، فان لم يرتدِ و امن الضرر و احتم
التأثير جاز، أو وجب ان يضنربه و اال قاطعنه، و اقنل

مراتبه االعراض عنه بالوجه و اإلنكار بالقلب، 
•

154: ؛ ص(لكاشف الغطاء)سؤال و جواب 
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و کلّكم مسئول عن رعیّتهراعکلّكم
ائض و فريضة األمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أهم فر•

نند اإلسالم و لو ان المسلمين التزموها و اوقف كل إنسان ع
ل حده لما تمزق شمل اإلسالم و سقط هذا السقوط و قد جع

لينه الشارِ الحكيم كل مسلم رقيبا على اآلخر و حاكمنا ع
و لما اهملنت هنذه ( کلكم راع و کلكم مسئول عن رعیته)

منت الفريضة ضاعت المقاييس و سنقطت المنوازين و تحط
.دعائم الدين

نجفى، كاشف الغطاء، محمد حسين بن علنى بنن محمند رضنا، سنؤال و •
، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، ه  ق(لكاشف الغطاء)جواب 

154: ؛ ص(لكاشف الغطاء)سؤال و جواب 
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االمر بالمعروف و النهی عن المنكر

ةٌ یَْدُعوَن إِلَى َو ْلتَُكْن ِمْنُكْم أُم  
اْلَمْعُروِف وَ یَأُْمُروَن بِ اْلَخْیِر َو 

َو أُوٰلئَِك ُهُم یَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 
﴾104اْلُمْفِلُحوَن ﴿

104: ، اآلية63: ، الصفحة4، الجزء عمرانآل
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االمر بالمعروف و النهی عن المنكر

ِ َو الْ  یَْوِم اْْلِخِر وَ یُْؤِمنُوَن بِاَّلل 
یَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن 

ِت َن فِي اْلَخْیَرا َو یَُساِرُعواْلُمْنَكرِ 
الِ  ﴾114ِحیَن ﴿َو أُوٰلئَِك ِمَن الص 

114: ، اآلية64: ، الصفحة4، الجزء عمرانآل
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االمر بالمعروف و النهی عن المنكر

یَاُء ُت بَْعُضُهْم أَْولِ َو اْلُمْؤِمنُوَن َو اْلُمْؤِمنَا
ِن وِف َو یَْنَهْوَن عَ یَأُْمُروَن بِاْلَمْعرُ بَْعٍض 

الَةَ َو یُْؤتُوَن  َو یُِقیُموَن الص  اْلُمْنَكرِ 
 َ َكاةَ َو یُِطیعُوَن ّللا  َو َرُسولَهُ أُوٰلئِكَ الز 
 َ ُ إِن  ّللا  ﴾71 َعِزیٌز َحِكیٌم ﴿َسیَْرَحُمُهُم ّللا 

71: ، اآلية198: ، الصفحة10التوبة ، الجزء 
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االمر بالمعروف و النهی عن المنكر

ْن قَاُت بَْعُضُهْم مِ اْلُمنَافِقُوَن َو اْلُمنَافِ 
َكِر َو یَْنَهْونَ یَأُْمُروَن بِاْلُمنْ بَْعٍض 

ُضوَن أَْیِدیَُهمْ َو یَْقبِ َعِن اْلَمْعُروِف 
َ فَنَِسیَُهمْ  ُهُم إِن  اْلُمنَافِِقینَ نَُسوا ّللا 

﴾67اْلفَاِسقُوَن ﴿

67: ، اآلية197: ، الصفحة10التوبة ، الجزء 


