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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  ست و پنجميمقدمه چاپ ب
 است   نام گرفته"  ديباچه" بخش اول كه. كتاب حاضر داراي سه بخش است

 به "  موج اسالمي"  و"  دعوتهاي سه بعدي" شامل دو مقاله تحت عنوانهاي
هاي   مقدمه اين دو مقاله در اصل. رتضي مطهري استمقلم متفكر شهيد استاد

مقاالتي از    كه مجموعه"  محمد خاتم پيامبران" جلدهاي اول و دوم كتاب
مسي برابر با ش هجري 1346سال چند تن از نويسندگان اسالمي است و در 

  هجرت از سوي مؤسسه  هجري قمري به مناسبت آغاز پانزدهمين قرن1400
  البته در آن. باشد منتشر گرديد مي )قبل از استعفاي استاد(حسينيه ارشاد 

كتاب اين دو مقدمه به نام استاد چاپ نشده بلكه با امضاي مؤسسه مذكور 
 به خط استاد موجود است و مناسب ديديم درج گرديده ولي اصل اين مقاالت

 اين دو مقاله را در ابتداي اين كتاب قرار دهيم تا هم كتاب پربا ر شود و  كه
بديهي است قسمتهاي اندكي از اين . هم آثار استاد تمركز بيشتري پيدا كند

  . باشد حذف گرديده است دو مقاله كه در توضيح مقاالت آن كتاب مي
باشد مشتمل بر هشت سخنراني استاد  اصلي كتاب ميبخش دوم كه قسمت "

   است كه در ايام"  سيره نبوي" شهيد تحت عنوان
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 هجري شمسي 1354 مطابق با فروردين   هجري قمري1396 فاطميه سال 

 منابع " عنوان اوليه اين بحث.  است در مسجد جامع بازار تهران ايراد شده
تاد پس از برشمردن چند منبع، كه اس.  بوده است" شناخت از نظر اسالم

 از منابع شناخت از نظر اسالم معرفي  سيره اولياء دين را نيز به عنوان يكي
قبل از ورود به اين بحث، . شوند  مي"  نبوي  سيره" نموده و از آنجا وارد بحث
 ما قادر به پيروي از "  پيرامون اين فكر انحرافي كه استاد شهيد بحث كوتاهي

اين بحث را مقدمه آن هشت جلسه سخنراني . نمايند  مي" يستيماولياء دين ن
 بحثي بسيار گسترده است و اگر "  سيره نبوي" بديهي است بحث. قرار داديم

 بخواهد كتابي در اين باب بنگارد چند مجلد قطور خواهد شد، چنانكه  كسي
  : فرمايند استاد در همين كتاب مي

زمينه سيره پيغمبر اكرم  چند سال پيش من فكر كردم كه در " 
مقدار زيادي يادداشت . بنويسم به همين سبكي كه عرض خواهم كرد كتابي

 ولي هر چه جلوتر رفتم ديدم مثل اين است كه دارم وارد دريايي  تهيه كردم
دانم كه من  البته صرف نظر نكردم و مي. شود  تدريج عميقتر مي شوم كه به مي
م سيره پيغمبر را بنويسم ولي ما ال يدرك كله ال توان توانم ادعا كنم كه مي نمي

 باالخره تصميم دارم به حول و قوه الهي روزي چيزي در اين زمينه  يترك كله
   ." بنويسم تا بعد ديگران بيايند بهترش را بنويسند

 "  در سيره نبوي  سيري" به همين جهت بهتر آن ديديم كه نام اين كتاب را
  . بگذاريم
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 يادداشتهاي "  سيره نبوي" اند، درباره  استاد خود متذكر شدههمان طور كه

جهت استفاده "اين يادداشتها به فضل خدا . زيادي از ايشان موجود است
  . منتشر خواهد شد يمطهرمحققين در سلسله يادداشتهاي استاد 

سخنراني    نام گرفته است متشكل از يك"  ضميمه" بخش سوم اين كتاب كه
سخنراني مذكور، . باشد مي )ص(ن از پيامبر اسالم و ترجمه صد سخ

  و نيز تحليل سخناني چند از آن )ص(اي است از زندگي رسول اكرم  تاريخچه
 صادق  و امام )ص(بزرگوار كه در هفدهم ربيع االول مصادف با زادروز پيامبر 

 ،  هجري شمسي در حسينيه ارشاد ايراد شده است1348و در حدود سال  )ع(
  .  توضيحي دارد كه در همين كتاب ذكر شده است"  صد سخن" و آن

 و با رفع ين كتاب بازخوانيت چاپ كتاب حاضر، ايفيجهت باال بردن ك
 شد و اكنون ينيگر حروفچيره بار دي و غي از نظر عالمت گذارياشكاالت جزئ
. د است مورد پسند عالقه مندان واقع شوديام.  شودي عرضه ميبه شكل بهتر

  . منتشر شده است1364ن كتاب در سال ي اچاپ اول
استحكام پشتوانه "اميد است كه همچون ديگر آثار آن متفكر گرانقدر در 

 به اين انقالب  فرهنگي انقالب اسالمي مفيد، و راهنماي عمل همه عالقمندان
 اكرم، از خداي  الهي واقع شود، و چه راهنمايي بهتر از سيره و روش رسول

  . نمائيم ر مسئلت ميمتعال توفيق بيشت
  1383رماه يت

  1425 ي االوليبرابر با جماد
  شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد مرتضي مطهري 
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  ديباچه 

  دعوتهاي سه بعدي : الف
پديده دعوت كه فردي از افراد يك نوع، ساير افراد را به عقيده و مرامي بخواند 

  . بشري استو آنها را به سويي بكشاند، از مختصات اجتماع 
  شعاع تأثير اين دعوتها از حيث عرض و طول و عمق يكسان نيست، متفاوت

گيرد و لهذا  تأثير بيشتر آنها كم، و در ابعاد كوچكي صورت گرفته و مي. است
اي از دعوتها  اما پاره. از جنبه تاريخي و اجتماعي قابل توجه و اهميت نيست

ت، مثال سطح وسيعي را ولو است كه الاقل در يك بعد پيشروي داشته اس
 مردمي  براي مدت كوتاهي فراگرفته، و يا قرنهاي متمادي هر چند در ميان

دار گرچه در ميان مردمي اندك و در زماني  اندك دوام يافته، و يا نفوذي ريشه
اينگونه دعوتها در خور اهميت و شايسته بررسي . نسبة كوتاه پيدا كرده است

  . استو تحليل و احيانا تجليل 
  آنچه بيش از همه در خور اهميت و قابل توجه است 
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دعوتهايي است كه در همه ابعاد پيشروي داشته است، هم سطح بسيار 
  قرنهاي متمادي در كمال اقتدار حكومت كرده و  را اشغال كرده و هموسيعي

  .  دوانده است هم تا اعماق روح بشر ريشه
كدام مكتب . پيامبران استاينگونه دعوتهاي سه بعدي مخصوص سلسله 

توان پيدا كرد كه مانند اديان بزرگ جهان، بر صدها   و فلسفي را مي فكري
 نفر، در مدت سي قرن و بيست قرن و حداقل چهارده قرن حكومت  ميليون

 همين جهت سبب شده كه پيامبران، ؟كند و به سر ضمائر افراد چنگ بيندازد
  . ي تاريخ باشندمستقيم يا غير مستقيم، آفريننده اصل

تاريخ به دست بشر و بشر بيش از هر چيز ديگر به دست پيامبران ساخته و 
 "  انسان" اگر در عرصه خالقيت و سازندگي، زمينه را. پرداخته شده است

  ناموس. رسد فرض نمائيم هيچ هنرمند و صنعتگري به پاي پيامبران نمي
نيروي ايمان، و پيامبران را آفرينش، جهان را مسخر انسان، و انسان را مسخر 

  . سلسله جنبان اين نيرو قرار داده است
 و  هر چيزي جز آنچه ايمان نام دارد، از عقل و علم و هنر و صنعت و قانون

اي است براي ارضاي تمايالت و  غيره، ابزاري است در دست آدمي و وسيله
نها را در راه  آدمي همه ايوهاي پايان ناپذير ا تسكين غرائز و تأمين خواسته

كند و همچون ابزاري از آنها بهره  مقاصد و هواهاي نفس خويش استخدام مي
 عرضه   آن هم از نوع ايماني كه پيامبران-تنها نيروي ايمان است . برد مي
  به تعبير قرآن حيات "  كه از يك طرف-كنند  مي
  

١٢ 
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ي و انساني و  سلسله هدفهاي عال ، يعني با ارائه يك)1(دهد اي به روح مي تازه
  جود وهاي نوي به مافوق طبيعي خواسته

كند و باالخره  آورد و بالتبع احساسات رقيق و عواطف لطيف خلق مي مي 
بخشد، و از طرف   انسان را دگرگون ساخته و بسي وسعت مي جهان درون

  . نمايد ديگر تمايالت و غرائز طبيعي را تعديل و مهار مي
ر، هيچ دژ تسخير ناپذيري وجود ندارد جز در مقابل قدرت علمي و فني بش

كوه و صحرا و دريا و فضا و زمين و . يكي، آن دژ روح و نفس آدمي است
  تنها مركزي كه از اين. آسمان همه در قلمرو قدرت علمي و فني بشر است

  مطيع كردن و مسخر ساختن. قلمرو خارج است نزديكترين آنها به آدمي است
   كار عقل و هوش نيست، شير باطن سخره خرگوش" :اين دژ، به قول مولوي

   ." نيست
 و  و از قضا خطرناكترين دشمنان آسايش و آرامش، امنيت و عدالت، آزادي

  مساوات، و باالخره خوشبختي و سعادت بشر در همين دژ پنهان شده و كمين
  :كرده است

   .)2(» اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك  « 
    نالد، از چه  همه موفقيتهاي علمي، دردمندانه ميبشر امروز پس از اين

   آيا جز در ناحيه خلق؟ها و كمبودهايش در كدام ناحيه است  كسري؟نالد مي
   بشر؟ است"  آدميت" و خوي و

  
  : پاورقي

 ه سور» يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم« .1
  24 /االنفال

زرگترين دشمنان تو همان نفس توست كه ميان دو پهلوي ب: [ حديث نبوي.2
  ]. توست

١٣ 
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 نهاده كه آهنگ سفر افالك كرده و   امروز از نظر علمي و فكري پا به جائي
روح و "سقراط ها و افالطونها بايد افتخار شاگرديش را بپذيرند، اما از نظر 

 انسان.  بيش نيست"  زنگي مست تيغ بران به دست" خوي و منش، يك
 و  با همه پيشرفتهاي معجزآسا در ناحيه علم و فن، از لحاظ مردمي امروز

  ترين دوران سياه خويش بازگشته انسانيت گامي پيش نرفته بلكه به سياه
 خويش،  است، با يك تفاوت، و آن اينكه از بركت قدرت علمي و فلسفي و ادبي

 انسانيت و اخالق،   بهاي از تظاهر برخالف گذشته، تمام جنايتها را در زير پرده
صراحت و يكرويي جاي . دهد نوع پرستي، آزاديخواهي و صلحدوستي انجام مي

اي  در هيچ دوره.  است خود را به دو رويي و فاصله ميان ظاهر و باطن داده
مانند عصر جديد درباره عدالت، آزادي، برادري، انساندوستي، صلح و صفا، 

سان و خدمت سخن گفته نشده است و راستي و درستي، امانت و صداقت، اح
در نتيجه . در هيچ عصري هم مانند اين عصر بر ضد اين امور عمل نشده است

  : بشر امروز مصداق سخن خداوند شده است
  

  و من الناس من يعجبك قوله في الحيوش الدنيا و يشهد اهللا علي ما في« 
 الحرث  يها و يهلك و اذا تولي سعي في االرض ليفسد ف.قلبه و هو الد الخصام

   .)1(»و النسل 
  

  : پاورقي
 )مصالح(در  اي از مردم هستند كه سخن آنها و پاره [205 و 204 / بقره - 1

زندگاني دنيا تو را به شگفت آورد و خوشايند توست و خداوند را بر آنچه در 
گيرند و حال آنكه سرسخترين دشمنان هستند و چون از  دل دارند گواه مي

منابع (كنند تا در زمين فساد كنند و كشت و زرع  وند، كوشش مينزد تو بر
  ]. را تباه سازند )نيروهاي انساني(و نسل  )اقتصادي
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خواهي و بشر دوستي با بانگي هر چه  در جهان امروز از يك طرف الف نوع
 خود نوعي  ملت پرستي كهخراشد و از طرف ديگر دامنه  بلندتر گوشها را مي
 افروزيهاي  ه تعصبات و خودخواهي ها و قساوتها و آتشتوحش است، با هم

 كه منطق بشر  اين يكي از تناقضاتي است. گيرد ناشي از آن روز به روز باال مي
  . امروز گرفتار آن است

توان يافت كه از طرفي مذهب، آن  تر از اين مي تر و دعوتي پوچ آيا سخني ياوه
 از  بگذاريم و از طرف ديگر دميگانه پشتوانه ارزشهاي انساني را پشت سر 

 توخالي  انسانيت و اخالق بزنيم و بخواهيم با زور لفاظي و پند و اندرزهاي
 ضامن و   كاري است از قبيل نشر اسكناس بدون؟طبيعت بشر را تغيير دهيم

  . پشتوانه
كند، و يا  نه اين است كه بشر اين قرن اين نقصها و كمبوديها را احساس نمي

اين . كند  نيفتاده است، خير، به تمام وجود خويش آن را لمس ميبه فكر چاره
هاي بلند باال  هاي پرطمطراق و سازمانهاي عظيم بين المللي و اعالميه فلسفه
   مولود چه احساسي غير از احساس اين كم و سرهاست؟ "  حقوق بشر" به نام

. شود تكرار مي بار ديگر "  زنگ و گربه" اما متأسفانه مثل اينكه تجربه معروف
  .فقدان قدرت اجرائي: عيب و اشكال كار همان عيب و اشكال است

  ها سودي به انسان محروم ها و قطعنامه ها و سازمانها و اعالميه  اين فلسفه
 كه   ريسمانهايي"  سركنگبين صفر افزود" نبخشيد، بلكه نتيجه معكوس داد و

هايي دور   به صورت حلقهبه نام باال كشيدن او از قعر چاه به وجود آمده
  . دهد گلويش پيچيده و بيش از پيش آن را فشار مي

١٥ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

حقيقت اين است چيزي كه در نظام آفرينش محكوم چيز ديگر آفريده شده "
حاكم بر آن چيز قرار توان آن را   زور فلسفه و اعالميه و مقاله و خطابه نمي به
  اما محكوم طبيعتعلم و فكر و فلسفه حاكم بر طبيعت جهاني است . داد

  حقوق بشر تا وقتي كه فقط شكل يك فلسفه دارد طبعا ابزاري براي. انساني
  . طبيعت بشر خواهد بود

كنيم كه آن چيزي كه محكوم طبيعت بشر  ما اكنون در جهاني زندگي مي
 سخت توسعه يافته و نيرو گرفته، اما آن چيزي كه حاكم بر طبيعت  است
و الاقل به نسبت توسعه و توانايي آن ديگري پيش  ناتوان مانده است  اوست
 است، نتيجه آنهمه پيشرفتها در سطح مسائلي كه محكوم طبيعت بشر  نرفته

رود و در پي مقصودي كه   شده كه هر كس در راهي كه مي است اين
دود، بدون آنكه در نوع خواسته  رود و مي تر مي خواهد، سريعتر و پر قدرت مي

 زندگي و هدف زندگي، و در احساسات و تمايالت و  بارهو طرز تفكر او در
عواطف او و باالخره در سطح مسائلي كه حاكم بر طبيعت او است كوچكترين 

بشر تا توانسته محيط اطراف خود را تغيير داده بدون . تغييري پيدا شده باشد
را آنكه بتواند يا بخواهد خود را و طرز تفكر خود را و عواطف و تمايالت خود 

ريشه مشكالت امروز بشر را در همين جا بايد جست، همچنانكه . عوض كند
ريشه نياز بشر را به دين و معنويت و ايمان و پيامبر نيز در همين جا بايد به 

  . دست آورد
  : گويد مصلح و مفكر بزرگ اسالمي، اقبال الهوري مي

  تعبيري :  بشريت، امروز به سه چيز نيازمند است" 
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و اصولي اساسي داراي تأثير جهاني ) 1( جهان، آزادي روحاني فرد روحاني از
  . كندكه تكامل اجتماع بشري را بر مبناي روحاني توجيه

  
  : گويد كند و مي آنگاه اضافه مي

  
  اي و مثالي تأسيس كرده شك نيست كه اروپاي جديد دستگاههاي انديشه 

قل محض به دست دهد كه حقيقتي كه از راه ع است، ولي تجربه نشان مي
اي را داشته باشد كه تنها به الهام  تواند آن حرارت اعتقاد زنده آيد نمي مي

به همين دليل است كه عقل محض چندان تأثيري . شود  حاصل مي شخصي
در نوع بشر نكرده، در صورتي كه دين پيوسته مايه ارتقاي افراد و تغيير شكل 

اي در  گز به صورت عامل زندهمثاليگري اروپا هر.  بشري بوده است جوامع
 سرگرداني است كه در ميان "  من"  در نيامده و نتيجه آن حيات آن

پردازد كه كار منحصر   ناسازگار با يكديگر به جستجوي خود مي دموكراسيهاي
سخن مرا باور كنيد كه . كشي از درويشان به سود توانگران است آنها بهره

  ) 2 (".ه پيشرفت اخالق بشريت استاروپاي امروز بزرگترين مانع در را
  

  اگر نهرو نخست وزير فقيد هند پس از يك عمر الديني، 
  

  :پاورقي
   .كند.  تنها آزاديهاي سياسي و اجتماعي كافي نيست.1
   204 و203 احياي فكر ديني در اسالم، صفحه .2
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 ": شود كه آيد و معتقد مي در شامگاه عمر خويش به جستجوي خدا بر مي 
پذيرد بيش از ديروز بايد   تمدن جديدي كه رواج مي ابر خال معنويدر بر

 براي اين است كه به ريشه اصلي " بيابيم  پاسخهاي معنوي و روحاني
وقت ديگر مشكالت امروز بشر پي برده و دانسته كه بشر امروز بيش از هر

در اين نيازمندي بدون اينكه ] رفع[نيازمند به آزادي روحاني و معنوي است و 
 كه هستي و حيات را با -شود " او تغيير اساسي داده  طرز تفكر و جهان بيني

بينيم كه  و اگر برنارد شاو را مي.  ميسر نيست-معني بداند نه پوچ و عبث 
  : گويد مي
  
  كنم و از هم اكنون آثار آن پديدار شده است كه  چنين پيش بيني مي" 

 بود و به عقيده من اگر مردي ايمان محمد مورد قبول اروپاي فردا خواهد
 او صاحب اختيار دنياي جديد شود طوري در حل مسائل و مشكالت  چون

   ."  خواهد يافت كه صلح و سعادت آرزوي بشر تأمين خواهد شد دنيا توفيق
  

كند كه عالوه بر لزوم تفسيري روحاني از  براي اين است كه احساس مي
لي اساسي داراي تأثير جهاني الزم جهان، و لزوم آزادي روحاني افراد، اصو

 :كه تكامل اجتماع بشري را بر مبناي روحاني توجيه كند و به قول اقبال است
ترين ژرفناي زندگي بيان شود و به  بتني بر وحيي باشد كه از درونيم"

   ." بودن صوري آن رنگ باطني دهد ظاهري
  دترينقرآن در آيات زيبا و دلنشين خود سه چيز را به عنوان شدي

  : كند نيازمنديهاي بشر يادآوري مي
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به  " جهان را صاحبي باشد خدا نام "، ايمان به اينكه " اهللا " ايمان به -  1
  . "عبارت ديگر تفسيري روحاني از جهان 

 ايمان به رسول و رسالت او، يعني ايمان به تعليمات آزاديبخش و - 2
    توجيه كند و به زندگي صوريجانداري كه تكامل اجتماع را بر مبناي روحاني 

  . رنگ معنوي بدهد
  . يعني آزادي و آزادگي معنوي )1( جهاد به مال و نفس در راه خدا، -  3"

  . تر از اين نيازها نتوان يافت نيازي مبرم
  در ميان مكتبها و مسلكها و دينها و آئينها تنها اسالم است كه قدرت

   چهارده قرن كه از ظهور اسالمپس از. پاسخگوئي به اين سه نياز را دارد
 كه  آن روزي. گذرد، جهان همان اندازه نيازمند آن است كه در روز اول بود مي

   و چنين روزي دور نيست بشر راهي-احساس اين نيازها عموميت پيدا كند 
  . جز اينكه خود را به آغوش اسالم افكند نخواهد داشت

اسالم نيز در . هب مشهود استامروز نوعي ضعف و اعراض نسبت به همه مذا
  حقيقت اين است كه اسالم در اين جهت. درون خود دچار نوعي بحران است

عكس العملهاي ناهنجاري كه كليسا در . پردازد غرامت اشتباه كليسا را مي
  دوره رنسانس در برابر علم و تمدن نشان داد ضربه بزرگي به حيثيت مذهب

 كه افكار سطحي خاصيت دين و مذهب را به طور عموم وارد آورد و سبب شد
 .اين قضاوت ديري نخواهد پائيد.  طور كلي مبارزه با علم و دانش تلقي كنند به

  اي دارند  از هم اكنون بر كساني كه الاقل در تاريخ اسالم مطالعه
  

  : پاورقي
 » تؤمنون باهللا و رسوله و تجاهدون في سبيل اهللا باموالكم و انفسكم« .1

   11/ الصف
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اسالم خود بنيانگذار يك .  كه حساب اسالم از كليسا جداست روشن است
 و در تاريخ افتخار آميز خود دانشگاهها به وجود آورد و  تمدن عظيم است
با . [ جهان تحويل داد و به علم و تمدن كمك فراوان كرد دانشمندان نابغه به

سالم به تمدن به ارزش عظيم و غرورآميز خدمات ا]  اسالم مطالعه تاريخ
، ]شويم مي [ تمدن اسالمي واقف بشري و ديون بسيار سنگين اروپاي امروز به

كه آنچه درباره اسالم صادق است درست ضد آن چيزي ] گردد مي[معلوم 
كليسا نه تنها تمدني به وجود نياورد . باشد است كه درباره كليسا صادق مي

   ولي اسالم خود تمدنبلكه تمدني را كه به او گرويده بود فاسد كرد،
  درخشاني به وجود آورد و به جهان عرضه داشت، اسالم تنها ديني است كه

  : به قول شيخ محمد عبده. توانسته خود بنيانگذار يك تمدن همه جانبه بشود
  
 روزي   اروپا از آن روزي كه مذهب خويش را رها كرد جلو رفت و ما از آن" 

   ." رفتيمكه مذهب خويش را رها كرديم عقب 
  

 خويش  رها كردن اروپا مذهب... شود تفاوت دو مذهب از همين جا روشن مي
 صورت  را، پس از برخورد با جهان اسالم صورت گرفت و اين رها كردن به

  . گرايش به ارزشهاي اسالمي انجام شد
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  موج اسالمي : ب
اي در جهان طبيعت، خواه طبيعت بيجان يا طبيعت جاندار،  هر حادثه

بلكه هر . آورد آفريند و موجي گرداگرد خويش به وجود مي بشي ميجن
 خود موجي و جنبشي است كه بر سطح اين اقيانوس بيكران نمودار  اي حادثه

  . گردد مي
   و غيره"  جهان، طبيعت، گيتي" اين اقيانوس كه ما آن را با نامهاي

  ره از درونخوانيم و از طول و عرض و عمق آن فقط خدا آگاه است، هموا مي
  آنچه بر ما از اين. كند فكند و جنبشهايي توليد مي خويش امواجي برون مي

گيرد و عقل ما در  شود و در حيطه حواس ما قرار مي اقيانوس نمودار مي
  آيد از نظري همين امواج و چين و شكنها  جستجوي كنه و ماهيت آنها بر مي

نهيم و در  ي مختلف بر آنها ميخوانيم و نامها  مي"  حادثه" است كه آنها را
 عبارت  اگر اين امواج و چين و شكنها، و به. آييم جستجوي معرفت آنها بر مي

  بود، راهي براي معرفت نبود، زيرا نشاني نبود  نمي " تعينات"اگر اين : ديگر"
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چه، جدايي طبيعت از جنبش و تموج . بلكه طبيعت و جهاني در كار نبود
  .  نيستامكان پذير

 ما  ها و عالمتها و پيچ و خمها و نشيب و فرازها است كه به حواس مين نشانهه
دهد و آن عكس و تصويرها به دست قاضي  امكان عكسبرداري از اشياء مي

  . شود  سپرده مي عقل
از اينرو، هر چيزي در طبيعت تا هست متموج است و در جنبش و تكاپو 

بي موجي و بي جنبشي . است، و تا متموج است و در تكاپو است هست
  .  نيستي است مساوي

  ساحل افتاده گفت گرچه بسي زيستم 
  آه نه معلوم شد هيچ كه من چيستم 

  اي تيز خواميد و گفت  موج زخود رفته
  روم، گر نروم نيستم  هستم اگر مي

  امواج، طبق خاصيت ذاتي خود، به محض پيدايش، رو به وسعت و گسترش
افزايند و فاصله محيط و مركز را  دائره خويش مينهند، متواليا بر وسعت  مي

و از طرف ديگر به هر نسبت كه بر وسعت دائره خود . كنند بيشتر مي
  شود، تدريجا ضعيف افزايند، از قوت و شدت و طول آنها كاسته مي مي

  شود تا آنكه به نيستي و نابودي گردند و طولشان كم و كمتر مي وضعيفتر مي
  . پيوندند گرايند و به دنياي عدم مي يالاقل از نظر ما م

امواج قويتر . گردد برخورد امواج با يكديگر سبب خنثي شدن موج ضعيفتر مي
از . فرستند گيرند و آنها را به ديار نيستي مي جلو توسعه امواج ضعيفتر را مي

اينرو برخورد با موانع و عوامل قويتر، عامل ديگري است براي نابود شدن امواج 
   نوع از نيستي و نابودي  حكما اين. هاي جهان دث و پديدهو حوا
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 و نوع اول را كه از پايان " اخترامي موت"را كه در اثر برخورد با موانع است  
  . نامند  مي" طبيعي موت" شود يافتن نيروي بقا ناشي مي

  
   )1. (»ثم قضي اجال و اجل مسمي عنده ... هو الذي« 

o   
ع حوادث بزرگ و كوچك، سودمند يا زيان محيط اجتماع بشري با مجمو

دهد خود دريايي است پر از موج و جنبش و طوفان و   كه در آن رخ مي آوري
نهند و در برخورد با هم،  امواج اين دريا نيز به تدريج رو به وسعت مي. لرزش

  اما برخي از امواج اين درياي عظيم، برخالف. نمايند يكديگر را مغلوب مي
  شود از قدرت و قوتشان كاسته ه هرچه بر وسعتشان افزوده ميساير امواج ك

 و  روند، به موازات وسعت دائره، بر قوت و قدرت شود و رو به نابودي مي مي
گيرد،   مي شود و توان مقابله آنها با امواج مخالف فزوني طول آنها افزوده مي

 و رشد در "  نمو" مندند و نيروي مرموز گويي از نوعي خاصيت حياتي بهره
  . آنها نهفته است

امواج زنده همانها است كه از جوهر . اند آري برخي از امواج اجتماعي زنده
  گيرد، مسيرشان مسير حيات و جهتشان رقاء و تكامل حيات سرچشمه مي

اي از نهضتهاي فكري، علمي، اخالقي و هنري از آن جهت جاويد  پاره. است
  . مندند روي مرموز حيات بهره نياند و از مانند كه خود زنده مي

  :  پاورقي
، و مدتي معلوم سپس اجل و مدتي قرار داد... ت كهاو كسي اس [2 /انعام . 1

  ]. نيز نزد خود دارد
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 و  پيوند اين امواج. ترين امواج اجتماعي، امواج و جنبشهاي ديني است زنده

در . لتر استاين نهضتها با جوهر حيات و فطرت زندگي از هر چيز ديگر اصي
هيچ حركت و در هيچ موج ديگر اين اندازه نيروي حياتي و قدرت رشد و 

  . بالندگي وجود ندارد
اسالم در ابتدا به . تاريخ اسالم، از اين نظر سخت آموزنده و تكاندهنده است

  آن روز كه حضرت محمد بن. صورت يك موج بسيار كوچكي پديد آمد
 دنياي   به زير آمد در حالي كه"  حرا" كوهعبداهللا صلي اهللا عليه و آله از 

درونش دگرگون شده بود و با درياي غيب و ملكوت اتصال يافته و از فيوضات 
 اين موج " » تفلحوا  قولوا ال اله اال اهللا « " :الهي لبريز شده بود و فرياد برآورد

 برخالف هزاران امواج پر سرو صدا و پر دبدبه جهان، در روزهاي. شروع شد
را  )ع(و خديجه و علي  )ص(محمد : اي كه تنها سه تن اول از چهار ديوار خانه

  هاي مكه اندكي طول نكشيد كه به ساير خانه. كرد گرفت تجاوز نمي دربر مي
پس از حدود ده سال به خارج مكه بالخصوص مدينه كشيده شد، . سرايت كرد

 و در كمتر از نيم و در مدت كمي به ساير نقاط جزيرش العرب امتداد يافت،
اش سراسر جهان متمدن آنروز را گرفت و آوايش به همه گوشها  قرن دامنه

  . رسيد
اين موج، همانطور كه خاصيت موجهاي زنده است، به موازات اينكه رو به 

هيچ دين، آئين، .  افزودوسعت و گسترش نهاد، بر قوت و قدرت و طول خويش
 تأثير   طول اين چهارده قرن تحتتوان يافت كه در مسلك و نهضتي را نمي

توان پيدا كرد كه در آنجا  نقطه متمدن را نمي"اسالم قرار نگرفته باشد و هيچ 
  امروز نيز، پس از چهارده قرن و. اسالم نفوذ نكرده باشد
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 تدريجي و قوت و قدرت روز   در آغاز پانزدهمين قرن بعثت، بشر شاهد وسعت
  . افزون آن است
دهد كه اين آئين پاك قرن به قرن پيشتر رفته و بر عدد  ان ميتاريخ و آمار نش

 و اگر  پيروان خويش افزوده است و اين پيشرفت، تدريجي و طبيعي بوده است
سرزميني را مانند اندلس، به زور از زير سايه پرچم مقدس و پر جاللش بيرون 

 غيره به اند سرزمينهاي بزرگتر و پرجمعيت تري مانند اندونزي و چين و برده
  . اند طوع و رغبت افتخار پيرويش را پذيرفته

  : كند قرآن كريم خاصيت رشد و نمو جنبش اسالمي را چنين توصيف مي
  
 از آن  و مثل آنها در انجيل، مثل زراعتي است كه اول فقط سبزه نازكي.. ." 

گردد،  سازد، آنگاه ستبر مي دمد، پس خداوند او را نيرومند مي زمين بر مي
  ايستد، رشد و نمو سريع و سبزي و خرمي اين روي تنه خويش ميپس 

شود، تا خداوند كافران و بدخواهان  زراعت موجب شگفتي همه كشاورزان مي
   .)1("را به خشم آرد

  
: موج اسالمي، در طول تاريخ چهارده قرني خود با امواج مخالف سهمگين

ريم از سدها و بگذا. نژادي، مذهبي، سياسي و فرهنگي روبرو شده است
  ديوارهايي كه مردم لجوج و

  
  : پاورقي

 و مثلهم في االنجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوي علي ...«.1
   29 /الفتح. »سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
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 مقدس كشيدند و يكي   متعصب و جاهل عرب صدر اسالم در جلو اين موج
سالم مخصوصا در دويست ساله اول پر تاريخ ا. از ديگري درهم شكست"پس 

است از امواج مخالف مذهبي، نژادي و سياسي كه هيچ كدام تاب مقاومت 
اند و اكنون جز نامي از آنها در تاريخ نيست و تنها  نياورده، نيست و نابود شده

اي عليه السالم  در اين قرن، استعمارگران غربي كه به هر ريسمان پوسيده
  . اند برداري از آنها افتاده دد بهرهيازند در ص  مي دست

اين  از آنها باالتر نهضتها و موجهاي فكري و فلسفي و علمي و باالخره فرهنگي
اما هر . نهضتهاي فرهنگي با كسي و چيزي سر عناد ندارند. چهارده قرن است

دارند و هر درخت كهنسالي را كه سر راه را  مانع و سدي را از جلو خود بر مي
  . كنند ه كن ميبگيرد ريش

  اي از نهضتهاي اسالم در تاريخ چهارده قرني خود نه تنها ضربه و صدمه
تمدن و . فرهنگي نديده است بلكه خود موجد نهضتهاي عظيم فرهنگي شد

 را در خدمت خويش گرفت و رهبري كرد و به آنها جان و ايمان داد و  فرهنگ
  . قوي و پايدارشان ساخت
قرن بيستم است و دوران جنگ ايدئولوژيها و عقايد اكنون نيز كه نيمه دوم 

 خدمت  رود، آنها را يا به است اسالم رقيب سرسختي براي آنها به شمار مي
 نشاني  چه. كند گمارد و يا پيروزمندانه با آنها دست و پنجه نرم مي خود مي

   !؟براي جاندار بودن و جاويد ماندن بهتر از اين
  است، عقل را بهرا با عقل سخت استوار كرده اسالم از طرفي پيمان خويش 
  عنوان يكي از اركان اصلي دين
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از طرف ديگر ملك و ملكوت، .  است  پذيرفته، باالتر، پيامبر درونيش خوانده
ظاهر و باطن، ماده و معني را يكجا در نظر "دنيا و آخرت، جسم و روح، 

از . وري جسته استگرفته و همه جانبه نگريسته و از هر افراط و تفريطي د
 خويش را به وسيله رهبري شايسته و مجرياني "  برنامه كامل" اينها گذشته،

  . اليق به جهان عرضه كرده است
از اينرو عجيب نيست كه وقتي امروز در فاصله چهارده قرن تمام، كارنامه 

  . بينيم  مي كنيم آن را مملو از افتخارات مشعشع اين آئين پاك را مطالعه مي
  ذاريم از گروهي مغرض و جاهل كه به عللي كه بر كسي پوشيده نيست گاهبگ

  وجدان جهان، ترازوي عدل. اند بيگاه قضاوتهاي مغرضانه درباره اسالم كرده
  ماند، حقيقت خود به تجربه نشان الهي است، حقيقت براي هميشه مكتوم نمي

  . انگيزد داده است كه در نهايت امر وجدان و انصاف دشمن را بر مي
  نيرومندترين و مجهزترين مخالفان اسالم در طول اين چهارده قرن مسيحيان

  بينيم نگريم مي هنگامي كه به تاريخچه داوري اين رقيب نيرومند مي. اند بوده
 وجدان  و اين خود از طرفي نشانه. دوره به دوره به سوي انصاف گرائيده است
  . اسالم استجهاني است و از طرف ديگر نشانه حقيقت 

موجي چنان زنده كه فرهنگهاي جهان را در خود جذب، و عقلهاي نيرومند 
مفكران و فالسفه و دانشمندان را در پيشگاه خود خاضع، و انصاف دشمن را 

  برانگيزد، و پيوسته در حال 
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جمعيت بشري را در  )1( باشد تا آنجا كه در حدود هفتصد ميليون رشد و نمو
 سرچشمه بگيرد و پيام "يوح" نمايد جز اينكه از صميمخود خاضع "پيشگاه 

خداي بشر براي بشر باشد و براي نجات بشر رسيده باشد چيز ديگري 
تواند اين اندازه  هرگز موجي كه از دماغ يك بشر برخيزد نمي. تواند باشد نمي

  . خاصيت و اثر داشته باشد
 بي   ميان مردمي و درس نخوانده از"امي" آور نيست كه مردي راستي حيرت

  و در سرزميني كه جز جهل و فساد و خودخواهي و خودپرستي )اميون(سواد 
اثري در آن نيست، بپاخيزد و نهضتي چنين مبارك و ميمون و پر ثمر ايجاد 

   ؟نمايد
 ،)2(»ما ما ينفع الناس فيمكث في االرضفاما الزبد فيذهب جفاء و ا« : آري

  . صدق اهللا العظيم
  

  : پاورقي
  ]. مطابق آمار آن زمان [.1
رود، و اما آنچه براي مردم  اما كف پوچ و تباه شده از بين مي [17 /عدر. 2

  ]. ماند سودمند است در زمين مي
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  مقدمه 

يكي از منابع شناخت از نظر اسالم، سيره اولياء و پيشوايان اسالم از شخص 
. ن استپيغمبر اكرم تا ائمه اطهار، و به عبارت ديگر سيره معصومي

هاشان به جاي خود، شخصيتشان، يعني سيره و روششان منبعي است  گفته
سيره پيغمبر براي ما يك منبع الهام است، و نيز سيره ائمه، .  شناخت براي

  . كند هيچ فرق نمي
  
لقد كان لكم في رسول اهللا اسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر « 

   .)1(»و ذكر اهللا كثيرا 
  

  ه سيره پيغمبر يعني چه، و به چه شكل براي ما يك منبع شناخت استاينك
  : كنم اي را ذكر مي در اينجا نكته. توضيحش را عرض خواهم كرد

  
  : پاورقي

   21 / احزاب.1
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مورد سيره پيغمبر و ايم در  ما ظلمي نظير ظلمي كه در مورد قرآن كرده" 
او كه : گوئيم چنين بود، ميگويند پيغمبر  وقتي مي. ايم  اطهار كرده ائمه

او كه علي بود، تو ما : گوئيم گويند علي چنين بود، مي پيغمبر بود، يا وقتي مي
 امام جعفر   ما را به!؟كني  ما را به پيغمبر قياس مي!؟كني را به علي قياس مي

 و !؟"  زآب و خاك دگر و شهر و ديار دگرند"  آنها كه!؟كني صادق قياس مي
كار " دگر و شهر و ديار دگرند ديگر به ما مربوط نيست،چون زآب و خاك 

   ".پاكان را قياس از خود مگير
گاهي يك تك مصراع ضررش براي يك ملت صد بار از وبا و طاعون بيشتر 

 كار " :از آن تك مصراعهاي گمراه كننده در دنيا يكي همين است. است
اش يك  نظر گوينده البته اين تك مصراع از ." پاكان را قياس از خود مگير

خواهيم بگوئيم كار خود  ما مي.  ديگر رايج است معنا دارد و در ميان ما معنايي
 كار پاكان را قياس از " :گوئيم را قياس از پاكان مگير، اين را با اين تعبير مي

   ." خود مگير
اين شعر از مولوي است، ضمن يك داستان آمده است كه آن داستان چيز 

 بود " :اي داشت بقالي طوطي: گويد مي.  و البته افسانه استگويد  مي ديگري
بقال . زد  اين طوطي زبان داشت و با او حرف مي." بقالي مر او را طوطي اي
آمد آنجا او سر و  كرد، احيانا اگر كسي مي  شاگرد را مي گاهي از او استفاده يك

بقال با او مأنوس گفت، و  زد و يا بعد چيزي مي  يا حرف مي انداخت صدا راه مي
روزي اين طوطي بيچاره مثال از روي يك جعبه پريد روي جعبه . و خوش بود

   يك شيشه به روي شيشه ديگر، يك شيشه ديگر يا از روي
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گذشته از اين، روغن بادام ريخت روي اجناس ديگر، .  روغن بادام ريخت
 بقال   با اينكه.خيلي چيزها را از بين برد و يك ضرر فاحشي به بقال وارد كرد"

 كار  اي خاك به سرت كه اين: طوطي را دوست داشت، زد تو سر اين طوطي
از آن به بعد ديگر . را كردي، آنچنان زد كه پرهاي روي سر طوطي ريخت
بقال از كار خودش . طوطي خاموش و ساكت شد و يك كلمه حرف نزد

 هر !دم طوطي خوشخوان خودم را چنين كر!عجب كاري كردم:  شد پشيمان
كار كرد برايش نقل و نبات ريخت، او را نوازش كرد ديگر طوطي براي او حرف 

روزي يك آدم كچل آمد دم دكان بقالي كه يك . مدتها گذشت. نزد كه نزد
تا ديد سرش . طوطي نگاه كرد به او ديد سر او هم كچل است.  بخرد چيزي
  :  است به زبان آمد، گفت كچل

  تو مگر از شيشه روغن ريختي   يختياز چه اي كل با كالن آم 
: گفت  . باز شد  زبانش؟اي كه سرت كچل شده آيا تو هم روغن بادامها را ريخته

  كند كه گويد، بعد به اشخاصي حمله مي  مولوي در اينجا مطلبي را مي
  در اينجا طوطي خودش را مقياس. دهند خودشان را مقياس بزرگان قرار مي

   خودش قياس گرفت، يعني كچل را مانند خودشداد، آن كچل را بهقرار 
 حرف  اين. گويد اين كار را نكن، بزرگان را مانند خودت ندان مي. پنداشت

  اين بسيار اشتباه است كه انسان كه خودش را داراي يك. درستي است
 نماز  تواند يك مثال فردي نمي]. ديگران را نيز چنين بداند[بيند  احساساتي مي
 ديگران هم همين جور هستند، مگر !اي بابا: گويد  بخواند، ميبا حضور قلب

  شود نماز با حضور مي

٣١ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

ما . اين غلط است. دهد  قرار مي  يعني خودش را مقياس ديگران!؟ قلب خواند
 "  كار پاكان را قياس از خود مگير" .نبايد ديگران را به خودمان قياس بكنيم
ولي اين شعر . ن حرف درستي استاي. يعني خودت را مقياس پاكان قرار نده

ديگران را مقياس خودت قرار نده، يعني : گوييم خوانيم و مي  مي را ما اغلب
 )يعني از پيغمبر پيروي كنم(كني كه من مانند پيغمبر بشوم  توچه فكر مي

  . مانند و پيرو علي باشم
  همان طور كه. گويم اين شعر در ميان ما گمراه كننده شده اين است كه مي

  قرآن را برداشتيم به طاقچه باال گذاشتيم و به طاق آسمان كوبيديم، سيره
 برداشتيم  انبياء و اولياء و مخصوصا سيره پيغمبر اكرم و ائمه معصومين را هم

او كه پيغمبر است، حضرت زهرا هم كه ديگر : به طاق آسمان كوبيديم، گفتيم
 است، امام  لمؤمنينحضرت زهرا است، اميرالمؤمنين هم كه حضرت اميرا

 عمر براي ما  اش اين است كه اگر يك حسين هم كه امام حسين است، نتيجه
 كه مثال بگويند  تاريخ پيغمبر بگويند، براي ما درس نيست، و مثل اين است

.  ما چه مربوط خوب فرشتگان كردند به. فرشتگان در عالم باال چنين كردند
گوييم  گزد، مي  نمي زنند، اصال ككمانيك عمر اگر بيايند درباره علي حرف ب

يك عمر براي ما از امام حسين هم . شود مقياس ما قرار بگيرد علي كه نمي
 يعني اين ."  كار پاكان را قياس از خود مگير" بايد يك قدم برداشت، چون

 خدا بجاي ،بود در صورتي كه اگر اينجور مي. منبع شناخت را هم از ما گرفتند
 انسان كامل،  پيغمبر يعني انسان كامل، علي يعني. فرستاد يپيغمبر فرشته م

  حسين يعني انسان كامل، زهرا يعني انسان كامل، يعني
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 بشريت را دارند با كمال عالي مافوق ملكي، يعني مانند يك بشر   مشخصات
خورند، احتياج به  شوند آب مي خورند، تشنه مي مي"شوند غذا   مي گرسنه

هاي خودشان را دوست دارند، غريزه جنسي دارند،  ، بچهكنند خواب پيدا مي
اگر اينجور نبودند امام و پيشوا . توانند مقتدا باشند عاطفه دارند، و لهذا مي

داشت، يعني اگر  اگر العياذ باهللا امام حسين عواطف يك بشر را نمي. نبودند
ن يام حسامبرد،  شود رنج مي  يك بشر از رنجي كه بر فرزندش وارد مي چنانكه
هايش را هم  و اگر بچه برد ي شود رنج نمي كه بر فرزندش وارد مياز رنج

سوخت و مثل اين بود  كردند هيچ دلش نمي جلوي چشمش قطعه قطعه مي
  من هم اگر اينجور باشم اين.  كنده را تكه تكه بكنند، اين كه كمالي نشد كه

  . كنم كار را مي
ز ما قويتر است و در عين حال در هاي بشريشان ا اتفاقا عواطف و جنبه

  و لهذا امام. هاي كمال انساني از فرشته و از جبرئيل امين باالترند جنبه
  او هم وقتي. تواند پيشوا باشد، چون تمام مشخصات بشري را دارد حسين مي

گيرد، و صد  خواهد دلش آتش مي آيد از او اجازه مي كه جوان رشيدش مي
ا ش بيشتر است و عاطفه از كماالت  فرزند دوستي از من و تو عاطفه  درجه

  . گذارد  است ولي در مقابل رضاي حق پا روي همه اينها مي بشريت
 فرمود ؟دهي  به من اجازه مي!آمد گفت پدر جان. »فاستأذن اباه فأذن له « 

 .اند اينجا مورخين خيلي نكات خوبي را متعرض شده. برو فرزند عزيزم
  يك نگاهي كرد نگاه» ه نظر آيس منه و ارخي عينيه فنظر الي« اند  نوشته

هاي روانشناسي و تأثير  از جنبه. كسي كه از حيات ديگري مأيوس است
   روحي  حاالت
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اي به   مژده در عوارض بدني انسان، اين يك امر واضحي است كه انسان وقتي
بالين انسان اگر بر . شود شكفد و چشمهايش باز مي دهند بي اختيار مي او مي
ميرد، وقتي  ميعزيز خودش نشسته باشد در حالي كه يقين دارد كه او "يك 

كند نيمي از چشمهايش خوابيده است، با آن نيم ديگر   او نگاه مي به چهره
دهد خيره  خوابد، كأنه دل نمي كند، يعني چشمهايش روي هم مي  مي نگاه

اده ياشب عروسي او  خالف آنجايي كه مثال فرزندش قهرماني نشان د بشود، به
گويند حسين را ديديم در  مي. كند همين جور خيره است است، وقتي نگاه مي

فنظر اليه نظر « : انداخت  چشمهايش را خواباند و به جوانش نظر مي حالي كه
گويي جاذبه علي اكبر چند قدم حسين را پشت سر خودش . » منه  آيس
  : گفت. شت سر او روانه شداو رفت، ديدند حسين چند قدم هم پ. كشاند مي

  ويند هر نوعي سخن گدر رفتن جان از بدن 
  رود  ديدم كه جانم مين من خود به چشم خويشت    

اش را بلند كرد، عمر سعد را  آمد و آمد جلو، يكمرتبه آن صداي مردانه
  :  خدا نسلت را ببرد كه نسل مرا قطع كردي!اي پسر سعد: مخاطب قرار داد

  . » كما قطعت رحمي قطع اهللا رحمك« 
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  يره نبويس
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  و انواع آن" سيره " معني 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 عبداهللا و  و السالم علي الصلوةالحمد هللا رب العالمين باري الخالئق اجمعين و 

رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته سيدنا و نبينا و موالنا ابي 
 الشيطان  ين الطاهرين المعصومين اعوذ باهللا منالقاسم محمد و آله الطيب

  : الرجيم
لقد كان لكم في رسول اهللا اسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر « 

   )1(»و ذكر اهللا كثيرا 
 راه  يكي از منابع شناخت كه يك نفر مسلمان بايد ديد و بينش خود را از آن

 و  ر اكرم صلي اهللا عليه و آلهاصالح و تكميل بكند سيره وجود مقدس پيغمب
  .سلم است

 يك مقدمه كوچك يادآوري بكنم و آن اينكه يكي از نعمتهاي خدا بر ما
 است  مسلمين و يكي از افتخارات ما مسلمين نسبت به پيروان اديان ديگر اين

  كه از طرفي قسمت بسيار زيادي از سخنان پيغمبر ما كه شك
  

  : پاورقي
   21 / احزاب.1
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 سخن ايشان است يعني متواتر و مسلم است، امروز در دست است،  كه نيست 
تواند چنين ادعائي بكنند كه به  ديگر نمي" كه هيچيك از اديان  در صورتي

يا  )ع(اي است كه از زبان مثال موسي  صورت قطع بگويند فالن جمله، جمله
ت هاي زيادي هس جمله. و يا يك پيامبر ديگر شنيده شده است )ع(عيسي 

 و ما سخنان متواتر از پيغمبر خودمان زياد ، ولي آنقدرها مسلم و قطعي نيست
  .مداري

در اين .  پيغمبر ما تاريخ بسيار روشن و مستندي است  از طرف ديگر تاريخ
حتي دقايق و جزئياتي از . جهت هم رهبران ديگر جهان با ما شركت ندارند

ز در دست است كه درباره  صورت قطع و مسلم امرو زندگي پيغمبر اكرم به
هيچكس ديگر چنين نيست، از سال و ماه و حتي روز تولدش و حتي روز 
هفتم تولدش، دوران شيرخوارگيش، دوراني كه در صحرا زندگي كرده است، 

 مسافرتهايش به خارج عربستان، شغلهايي كه قبل از ، دوران قبل از بلوغش
و سالي بوده است، چه  است، ازدواجش در چه سن  نبوت مجموعا داشته

اند در  اند و آنهاشان كه قبل از خودش از دنيا رفته فرزنداني براي او متولد شده
رسد به دوران رسالت و بعثتش،  تا مي. اند، و امثال اينها چه سني از دنيا رفته

اول كسي كه به او : شود گردد چون حادثه بزرگي مي  اطالعات دقيقتر مي كه
 فالنكس در چه سالي ايمان ؟ دومين و سومين فرد كه بود؟ آورد كه بود ايمان
  شد؟ چه كارهايي كرد؟ چه روشي چه سخناني ميان او و ديگران مبادله ؟آورد

داشت؟ در صورتي كه حضرت عيسي كه نزديكترين پيغمبران از پيغمبران 
 صاحب شريعت به ما است اگر تأييد قرآن از او نبود كه مسلمانان عالم،  بزرگ

اند اصال عيسي را در  سي را به حكم قرآن يك پيغمبرحقيقي و الهي دانستهعي
خود مسيحيها از جنبه تاريخي اصال اعتقاد . شد اثبات و تأييد كرد دنيا نمي

گويند از تاريخ ميالد حضرت مسيح  مي"ندارند به اين تاريخ ميالدي كه مثال 
   قراردادي است نه يك حرف.  سال گذشته است1975
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 1354 قمري و   سال1395گوييم از هجرت پيغمبر ما  اگر ما مي. قي حقي
 از  رود، اما اينكه سال شمسي گذشته است به اصطالح موالي درزش نمي

 سال گذشته باشد يك حرف قراردادي است و تاريخ آن را 1975ميالد مسيح 
احتمال هست دويست سيصد سال بعد از اين تاريخ بوده . كند هيچ تأييد نمي

اي از  رود دويست سيصد سال بعد از تاريخ بوده است، و عده  احتمال ميو
اي كه ايماني هم به مسيح داشته باشد  مسيحيهاي جغرافيايي نه مسيحي

گويند آيا مسيحي در دنيا وجود داشته، يا مسيح يك شخصيت  اساسا مي
بته ال. كنند  اصال در وجود مسيح شك مي؟اند  است و او را ساخته اي افسانه

  تأييد كرده، و ما از آن] وجود مسيح را[قرآن .  از نظر ما چرند است اين حرف
 ]همچنين اينكه. [جهت كه به قرآن ايمان داريم، در اين مطلب شك نداريم

 انجيل در چه تاريخي و چند صد سال بعد ؟حواريين عيسي چه كساني بودند
 اينها همه ؟ چند انجيل بود؟از عيساي مسيح به صورت كتاب در آمد

 است، ولي براي ما مسلمين، اين منبع، چه منبع گفتار و چه منبع  مخدوش
رفتار پيغمبر اكرم به صورت دو منبع بسيار مسلم و تا شعاع بسيار زيادي 

اين مطلبي بود كه در مقدمه اين .  فقط ظني قابل اعتماد وجود دارد قطعي نه
  .  خواستم عرض بكنم بحث

 از وجود پيغمبر اكرم استفاده بكنيم، هم در گفتار است حال آنچه ما موظفيم
 ما  و هم در رفتار، هم در قول است و هم در فعل يعني سخنان پيغمبر براي

. راهنما و سند است و بايد از آن بهره بگيريم، و همچنين فعل و رفتار پيغمبر
ع به اول اين بحث را راج. اين مطلب عرض بكنم"در اينجا بايد توضيحي براي 

  . سخن و گفتار بكنم تا بعد در رفتار هم بتوانم توضيح بدهم

٣٩ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  )ص(عمق آالم پيغمبر 
  عمده در كلمات بزرگان اين است كه نكات بسيار دقيقي كه در اين كلمات

 درباره  گنجانيده شده است، افراد بتوانند درك بكنند، خصوصا كه پيغمبر اكرم
   :)و عمل هم نشان داد(سخنان خودش فرمود 

  
   )1(» اعطيت جوامع الكلم « 

  . خدا به من كلمات جامعه داده است
  

  يعني خدا به من قدرتي داده است كه با يك سخن كوچك يك دنيا مطلب
  .توانم بگويم مي

  توانستند به عمق سخنان شنيدند ولي آيا همه مي  سخنان پيغمبر را همه مي
 .رسيدند ود و نه شان هم نميشايد صدي ن.  ابدا؟پيغمبر آنچنانكه بايد برسند

اي دارد  جمله. كند پيش بيني ميخود پيغمبر اكرم ببينيد چگونه مطلب را 
شنويد ضبط و نگهداري كنيد و  سخناني كه از من مي: كه مفاد آن اين است

 نسلهاي آينده تحويل بدهيد و بسپاريد، اي بسا نسلهاي آينده و خيلي دور  به
  در آن. از شما كه امروز پاي منبر من هستيدبهتر معني حرف مرا بفهمند 

حديث معروفي كه در كتب معتبر ما هست و از احاديثي است كه شيعه و 
اند و در كافي و تحف العقول و كتابهاي ديگر هست،  سني روايت كرده"

  : پيغمبر اكرم فرمود
  
  » نضر اهللا عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلغها من لم يسمعها « 

اي را كه سخن مرا بشنود و ضبط كند و  ازد چهره آن بندهخداي خرم س
  .اند برساند به كساني كه آنها از من نشنيده

  
  : پاورقي
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  :  بعد اين جمله را اضافه فرمود
  
   .)1(» فرب حامل فقه غير فقيه و رب حامل فقه الي من هو افقه منه « 
  

 "   فقه" .اي است به آينده در آن هست، يعني اشارهاين جمله خيلي نكته 
 " .اي است كه عمق داشته باشد يعني فهم عميق، ولي در اينجا مقصود جمله

 "  فقه"  مطلق فهميدن است و"  فهم"  فرقش اين است كه"  فهم"  با" فقه
 كه  وقتي كه فقه به كالم اطالق بشود يعني سخني. گويند فهم عميق را مي

  بسا مردمي كه حامل يك سخن عميقند ولي خودشان: فرمود. د داردعمق زيا
تواند به عمق آن  كند ولي خودش نمي ميجمله را هميشه نقل . عميق نيستند

  كنند يعني اي را، فقهي را حمل مي بسا مردمي كه جمله: باز فرمود.  ببرد پي
كند   نقل ميظ دارند، فقيه هم هستند وليفاند ح اي را كه از من شنيده جمله

كند براي كسي كه از او  تر است يعني نقل مي براي كسي كه از خود او فقيه
كند  عميقتر است و عمق فكرش بيشتر است، او كه وقتي برايش نقل مي

اين است كه . فهمد فهمد كه خود اين كه براي او نقل كرده نمي چيزهايي مي
دا يم پي گوينم (يشتري قرن عمق ببينيم سخنان پيغمبر دقيقا قرن به ما مي
غمبر، ائمه ي پيايد حساب اوصي دانيالبته م. ( آن كشف شده استيبرا) كرده

 دارم يراجع به افراد عاد. غمبر استيكلمات آنها مثل كلمات پ. اطهار جداست
 توانستند يدر قرن اول و دوم هرگز به اندازة قرن سوم نم.)  كنميصحبت م

ر قرن سوم به اندازة قرن چهارم، و در قرن غمبر برسند، و ديبه عمق مطالب پ
اگر . دهد تاريخ علوم اسالمي اين امر را نشان مي. چهارم به اندازه قرن پنجم

  شما اخالق را مطالعه كنيد، فقه را مطالعه كنيد، معارف و
  

  : پاورقي
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يد در هر قسمت كه بين  فلسفه را مطالعه كنيد، عرفان را مالحظه كنيد، مي
اند واقعا بهتر  هاي بعد آمده  گفته است، مفسريني كه در دوره پيغمبر سخن

ما تنها . اعجاز پيغمبر در همين است.  عمق كالم پيغمبر برسند اند به توانسته
 خودمان را در نظر بگيريم، چنانچه يك نابغه هزار سال پيش را مثال  اگر فقه

شيخ مفيد و حتي شيخ طوسي را در نظر در نظر بگيريم، شيخ صدوق و 
پيغمبر در مسائل فقهي، و بعد بيابيم نهصد ] كلمات[ معاني  بگيريم در فهم

بينيم شيخ مرتضي   شيخ مرتضي انصاري را در نظر بگيريم، مي سال بعدش
انصاري در نهصد سال بعد از شيخ طوسي و شيخ مفيد و شيخ صدوق بهتر 

آيا از اين جهت است كه شيخ مرتضي . ل بكندتواند سخن پيغمبر را تحلي مي
 نه، علم زمان او وسعت ؟ طوسي داشته است نبوغ بيشتري دارد از شيخ

 طوسي، علم جلوتر رفته است و در نتيجه اين  بيشتري دارد از علم زمان شيخ
.  پيغمبر برسد تا او كه در هزار سال قبل بوده تواند به عمق سخن بهتر مي

صد سال ديگر، دويست سال ديگر افرادي پيدا .  استآينده هم همينجور
.  انصاري سخنان پيغمبر را درك بكنند خواهند شد كه خيلي عميقتر از شيخ

  . اين در گفتار
  

  ) ص(عمق رفتار پيغمبر 
   

  همين طور كه. در تفسير و توجيه رفتار پيغمبر هم عينا همين مطلب هست
دا شده است، رفتارهاي پيغمبر سخن پيغمبر معني دارد و براي يك معني ا

  :  همه معني و تفسير دارد و بايد در آنها تعمق كرد هم
  
  "لقد كان لكم في رسول اهللا اسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر"
   

    گويد كه در وجود پيغمبر اسوه و تأسي اي مخصوصا با تعبيري كه قرآن مي
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روش [ است كه ما از آن كانون بايد است براي شما، و وجود پيغمبر كانوني
صرف اينكه يك نفر بيايد كلمات پيغمبر را روايت . استخراج بكنيم] زندگي را

 اينكه ما .كنند خيلي راويها هستند كه چيزي درك نمي]. كافي نيست[كند 
 جا اينجور كرد  بياييم تاريخ پيغمبر اكرم را نقل كنيم كه پيغمبر اكرم در فالن

 جا پيغمبر  در فالن. فسير و توجيه عمل پيغمبر مهم استكافي نيست، ت
 پس همينطور ؟ چه منظوري داشت؟اينجور رفتار كرد، چرا اينجور رفتار كرد

كه گفتار پيغمبر نياز به تعمق و تفسير دارد، رفتار پيغمبر هم نياز به تعمق و 
  . تفسير دارد

  اري بكنيم كه ما كهتوانيم از اين اظهار تأسف درباره خودمان خودد ما نمي
پيغمبر آخر الزمان هستيم، از هر كداممان اگر بپرسند، نه چند تا سخن  امت

از پيغمبر بلديم حتي لفظش را هم بلد نيستيم چه رسد به معني و تفسيرش 
اين را من در بعضي . توانيم چند كلمه بگوئيم مي"و نه از سيره و رفتار پيغمبر 

هاي معروف ايران كه دو سه سال  از نويسندهيكي : ام جلسات ديگر هم گفته
كه هيچ مذهبي نبوده، اين آخر  ابتداي عمرش( نبود  پيش مرد و البته مذهبي

 كتابهايي از من كه منتشر شده بود با من ارتباط، و تمايلي  عمريها به واسطه
من دارم كتابي را ترجمه : يك وقتي به من گفت )پيدا كرده بود] به مذهب[

ر حكمت اديان، يعني حكمتهايي كه در دينهاي مختلف عالم وجود كنم د مي
حكمتهايي كه امروز در دين يهود وجود دارد، حكمتهايي كه در همين : دارد

دهند، حكمتهايي كه  انجيل وجود دارد، حكمتهايي كه به زردشت نسبت مي
دهند، حكمتهايي كه از كنفسيوس است، و حكمتهايي كه از  به بودا نسبت مي

من فقط به رگ سيديم برخورده، زيرا از هر كسي : گفت. يغمبر ماستپ
 زيادي نقل كرده ولي به پيغمبر اسالم كه رسيده چند جمله كوتاه نقل  كلمات

خواهم اندكي بيشتر نقل كنم  كرده، و چون ترجمه من ترجمه آزاد است مي
  ن نقلام صد آيه از قرآ من تصميم گرفته: گفت.  دسترسي ندارم ولي من كه

در .  كنم، صد جمله از كلمات پيغمبر، و صد جمله از كلمات اميرالمؤمنين
هست خودم  )اي قرآن آقاي قمشه(مورد قرآن گفت چون قرآن مترجم 
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كه او –سنده ما يك نويم كه ي كرده باشينقدر كوتاهيد ايچرا ما مسلمانها با
  سخنانغمبر ي اطالع نداشته باشد كه اصال پ- كرده استيهم كوتاه

  
  يپاورق
  .]ن بخش آورده استيان اين جمالت در پايا[ .1
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ن سخنان را انتخاب نكرده ينكه من ايا ندار، با اي هم دارد يزيآم حكمت 
 ي را از رويه و بعضي عشري اثني را از روي در ذهنم بود، برخيبودم، بعض

  .ارش قرا دادميتحف العقول نوشتم و در اخت
چند .  در سيره و رفتار پيغمبر شايد ما از اين هم بيشتر كوتاهي كرده باشيم

  دم كه در زمينه سيره پيغمبر اكرم كتابي بنويسم بهسال پيش من فكر كر
مقدار زيادي يادداشت تهيه كردم ولي هر . همين سبكي كه عرض خواهم كرد

شوم كه به   جلوتر رفتم، ديدم مثل اين است كه دارم وارد دريايي مي چه
توانم ادعا  دانم كه من نمي البته صرف نظر نكردم و مي. شود  عميقتر مي تدريج
توانم سيره پيغمبر را بنويسم ولي ما ال يدرك كله ال يترك كله   كه مي كنم

باالخرش تصميم دارم به حول و قوه الهي روزي چيزي در اين زمينه بنويسم 
كند  ولي وقتي انسان تعمق مي. تا بعد ديگران بيايند بهترش را بنويسند

است رفتار همين طور كه سخنان پيغمبر ما عميق . بيند چقدر عميق است مي
شود قوانين  ترين كار پيغمبر مي پيغمبر ما آنقدر عميق است كه از جزئي

استخراج كرد، يك كار كوچك پيغمبر يك چراغ است، يك شعله است، يك 
  . دهد  براي انسان كه تا مسافتهاي بسيار دور را نشان مي نور افكن است

  

   "  سيره" معني
توانم   نمي ا اين لغت را معني نكنم را معني بكنم كه ت"  سيره" ابتدا لغت

 "  سير"   در زبان عربي از ماده"  سيره" .سيره پيغمبر را تفسير بكنم
   )1(است

  : پاورقي
گواينكه در .  را شايد از قرن اول و دوم هجري مسلمين به كار بردند"  سيره"  لغت.1

شايد . خاب كردند بسيار عالي انت عمل، مورخين ما از عهده خوب بر نيامدند ولي لغت
 بعد از او ابن هشام آن را به صورت يك  ها را ابن اسحاق نوشته كه قديمترين سيره

گويند ابن اسحاق شيعه بوده و در حدود نيمه قرن دوم  و مي. كتاب درآورده است
  . زيسته است هجري مي
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سيره بر . راه رفتن يعني نوع "سيره"   يعني حركت، رفتن، راه رفتن" سير "
مثال جلسه يعني . كند بر نوع  عربي داللت مي زن فعلة است و فعله در زبانو

سير يعني رفتن، رفتار، ولي .  دقيقي است سبك و نوع نشستن، و اين نكته
آنچه مهم است شناختن سبك رفتار پيغمبر . سيره يعني نوع و سبك رفتار

ن كتابهايي كه ما به اي. اند اند رفتار پيغمبر را نوشته آنها كه سيره نوشته. است
مثال سيره حلبيه سير است نه سيره، . نام سيره داريم سير است نه سيره

رفتار پيغمبر نوشته شده است نه .  واقعش سير است اسمش سيره هست ولي
  .  نه اسلوب رفتار پيغمبر، نه متد پيغمبر،سبك پيغمبر در رفتار

  

  سبك شناسي 
گوئيم شاعر،   شعر، رودكي را ميمثال در باب. مسئله متد خيلي مهم است

  گوئيم شاعر، فردوسي را هم گوئيم شاعر، مولوي را هم مي سنائي را هم مي
. گوئيم شاعر گوئيم شاعر، حافظ را هم مي گوئيم شاعر، صائب را هم مي مي

گويد شعر، شعر  مي. براي يك آدمي كه وارد سبك شعر نباشد همه شعر است
فهمد كه شعر  ند ولي يك آدم وارد ميك است ديگر، شعر كه فرق نمي

 مختلف دارد، شعر به سبك هندي داريم، شعر به سبك خراسان  سبكهاي
داريم، شعر مثال به سبك عرفان داريم، و سبكهاي ديگر در شعر شناسي آنچه 

   سبك شناسي است كه ملك الشعراي بهار كتابي در سبك شناسي  مهم است
. ناسي هست و اختصاص به شعر نداردحتي در نثر هم سبك ش. نوشته است

 است و نثر را آن وقت ينثر شناسسبك شناسي غير از شعر شناسي و غير از 
اورد، و شعر را ي مختلف را به دست بي تواند بشناسد كه سبك نثرهايانسان م

  .اوردي مختلف در شهر را به دست بي تواند بشناسد كه سبكهايآن وقت م
ييست، بنّاي كه وارد در هنر ني آدمكي يبرا. م سراغ هنريي آ يم
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ك ير وارد، ارسطو يك آدم غياز نظر . م سراغ تفكراتيي آينها باالتر، مياز ا
ك عالم و متفكر است، ي يرونيحان بيلسوف و متفكر است، ابوريعالم و ف

ك عالم متفكر يكن يس بيافالطون فرانس ك عالم و متفكر است،ينا ي سيبوعل
م سراغ يبعد از آن طرف برو. ن طوريل و دكارت و هگل همياست، استوارت م

ك عالم است، اخوان ي ينيخ كلي شك عالم است،يخ صدوق يش: گريك عدة دي
هم شيعه هستند، خواجه نصيرالدين ك عده علما بودند و همه شان يالصفا 

داند كه ميان سبك و متد و روش اين  ولي يك آدم وارد مي. يك عالم است
يك عالم سبكش سبك استداللي و .  است عالمها از زمين تا آسمان تفاوت

اگر طب . كند نطق ارسطوئي پيروي ميقياسي است يعني در همه مسائل از م
خواهد با منطق ارسطوئي به دست  را در اختيار او قرار بدهي طب را مي

خواهد با منطق ارسطوئي استدالل بكند،   مي بياورد، اگر فقه را هم به او بدهي
 در اختيارش قرار بدهي منطق ارسطوئي را در  اگر ادبيات و نحو و صرف را هم

  يكي . گونه است  اين ، سبكشبرد آن به كار مي
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گويند فرق  مي.  جديد ديگر سبكش سبك تجربي است، مثل بسياري از علماي
 سبك بوعلي سينا  سبك ابوريحان بيروني و سبك بوعلي سينا اين است كه

 و تجربي بوده  منطقي ارسطوئي است ولي سبك ابوريحان بيروني بيشتر حسي
يك نفر سبكش .  دو هم نابغه هستنداست، با اينكه اينها معاصر هم و هر
 ندارند،  بعضي اصال سبك عقلي هيچ. عقلي است ديگري سبكش نقلي است

 ديگر به  در همه مسائل اعتمادشان فقط به منقوالت است، غير از منقوالت
مثال مرحوم مجلسي اگر طب هم بخواهد بنويسد . هيچ چيز اعتماد ندارند

  الت، و چون تكيه اش روي منقوالتخواهد طبي بنويسد براساس منقو مي
  يا الاقل در كتابهايش] سقيمش[دهد به صحيح و  است خيلي اهميت هم نمي

  خواهد در سعد و نحس ايام هم بنويسد باز به اگر مي. كند همه را جمع مي
يكي سبكش منقول است يكي سبكش معقول است، . كند منقوالت استناد مي

استداللي است، يكي سبكش مثال به  سبكش حسي است، يكي سبكش  يكي
 يبيند، يك  امروزيها ديالكتيكي است يعني اشياء را در جريان و حركت مي قول

. دهد ي اصال حركت را در نظام عالم دخالت نميسبكش استاتيك است يعن
  .سبك وجود دارد چندين
 يسيره شناس . مختلف دارديرفتارها نيز سبكها. آييم در رفتارها يحال م

  يكيسالطين عالم به طور كل:  داردياوال يك كليت. ي سبك شناسييعن
 كه ميان يو يك سيره و يك روش مخصوص به خود دارند با اختالفات سبك
فالسفه يك سبك مخصوص به خود دارند، رياضتكشها يك سبك  .هست آنها

 يك سبك مخصوص به خود يپيغمبران به طور كل .مخصوصبه خود دارند
. يك سبك مخصوص به خود دارد[بگيريم  ا كه جدا در نظريك ر دارند و هر

  .دارد مثالپيغمبر اكرم يك سبك مخصوص به خود
  اين كه عرض كردم در : در اينجا يك نكته ديگر را بايد عرض بكنم
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  بكها مختلف است، در شعر سبكها مختلف است، در تفكر سبكها مختلفرسهن
   است كه سبك داشتهيدمهاي آيعمل سبكها مختلف است اين برا است، در

 گويند اصال ي افراد كه شعر ميخيل. اصال سبك ندارند اكثريت مردم. باشند
  شايد اين( از اين هنرمندها يخيل. شود ينم سبك ندارند، سبك سرش

  از مردم دريخيل. شود يسرشان نم اساسا سبك )كوبيستها اينطور باشند
  كند، يك ينقل استناد م ه بهتفكرشان اصال سبك و منطق ندارند، يك دفع

 يدفعه عقل شود، يك ي ميكند، يك دفعه حس يدفعه به عقل استناد م
  رفتار هم در. ها كار ندارم من به مادون منطق. اينها مادون منطقند .شود يم

در [ به ما اگر بگويند سبكت را. اكثريت قريب به اتفاق مردم سبك ندارند
مشكالت   كن، روشت را بيان كن، تو در حلبگو، سيره خودت را بيان] رفتار
 ي خودش در زندگي برايهر كس]. نداريم ي پاسخ؟ي داريچه روش [يزندگ

 ي است، يكي هدفش عالييك باشد، خواهد يهدف دارد، هدفش هر چه م
باالخره  . هدفش دنياستي هدفش خداست،يكيهدفش پست است، يك

روش  ان اصال سبك ندارند،خودش  هدفي افراد برايبعض. انسانها هدف دارند
  از مردم اينجورند و االي قليليشود،ول ياند، روش سرشان نم انتخاب نكرده

دون روشند، به اصطالح هرج و مرج  اكثريت مردم دون منطقند، دون سبكند،
 ]هستند[ » همج رعاع« ] اعمالشان حكمفرماست و بر[

  يل و در روش برا كه پيغمبر در عميپيغمبر، متود  سبكيسيره پيغمبر يعن
 بحث ما در مقاصد پيغمبر نيست، مقاصد .برد يمقاصد خودش به كار م

 يروش در سبك پيغمبر است، در بحث ما.  ما محرز استيپيغمبر عجالتا برا
  مثال پيغمبر تبليغ . هدف و مقصد خودشيبرد برا يكه پيغمبر به كار م

  يپيغمبر چه سبك يغ سبك تبلي؟ بودي پيغمبر چه روشيروش تبليغ. كرد يم
   پيغمبر در همان حال كه مبلغ بود و اسالم را تبليغ ؟بود
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 كه آمد به مدينه، ي جامعه خودش از وقتي بود برايسياس كرد، يك رهبر يم
سبك و . حكومت تشكيل داد، خودش رهبر جامعه بود داد، جامعه تشكيل

مبر در همان  پيغ؟ بوديپيغمبر در جامعه چه متود   و مديريتيمتود رهبر
 ؟ بوديسبك قضاوتش چه سبك. كرد يقضاوت م   بود و ميان مردميحال قاض

 داشت، زنان متعدد داشت، يخانوادگ يزندگ پيغمبر مثل همه مردم ديگر
 سبك پيغمبر در ؟چگونه بود� ي زن دار"در  سبك پيغمبر. فرزندان داشت

  ؟بود و به اصطالح مريدها چگونه  معاشرت با اصحاب و ياران
سبك و روش پيغمبر در رفتار با دشمنان . غمبر دشمنان سرسختي داشتيپ

 و دهها سبك ديگر در قسمتهاي مختلف ديگر كه اينها بايد روشن ؟چه بود
  .بشود

  

  سبكهاي مختلف در رفتار
 مثال رهبرهاي اجتماعي و سياسي، بعضي اساسا سبكشان يعني آنچه كه 

ي جز زور به چيز ديگري ايمان و اعتماد  اعتماد دارند فقط زور است، يعن بدان
 غير  يعني. يك گره شاخ از دو ذرع دم بهتر است: منطقشان اين است. ندارند

كنند   مي زور هر چه هست بريز دور، سياستي كه االن آمريكائيها در دنيا عمل
شود حل كرد، غير زور را رها  كه معتقدند مشكالت را فقط و فقط با زور مي

 و  گر در سياست و در اداره امور بيش از هر چيزي به نيرنگبعضي دي. كن
 اولي  آن. اي سياست انگليس مابانه، سياست معاويه: فريب اعتماد دارند
يزيد و معاويه هر دو از نظر هدف يكي هستند، هر دو . سياست يزيدي بود

. كند شقي و اشقي االشقياء هستند ولي متود يزيد با متود معاويه فرق مي
د يزيد الدرم بولدرم يعني زور بود ولي متود معاويه بيش از هر چيز ديگر متو

  .نيرنگ، فريب، نفاق، حقه بازي و مكاري بود
 يك نفر ديگر ممكن است متودش بيشتر اخالق به معني واقعي باشد نه 

  اي، صداقت، صفا  شود همان نيرنگ معاويه تظاهر به اخالق كه باز مي
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. و سيره معاويه در سياست در همين بود )ع(عليتفاوت سيره . و صميميت
گفتند، سياست يعني  دادند، مي  زمان، سياست معاويه را ترجيح مي اكثر مردم

تو چرا : گفتند مي )ع(آمدند به علي مي. )1.(كند  كاري كه معاويه مي همين
 ؟بري تا كارت پيش برود برد به كار نمي  معاويه به كار مي همان متودي را كه

 به اين فكر باش كه كارت پيش برود، حاال هر چه شد، يك جا آدم بايد تو
دهد،  اي مي  از اين بگيرد به آن بدهد، يك جا هم يك وعده،پول قرض كند

بگذار كارت . تواند وعده بدهد بعد هم عمل نكند دروغ هم درآمد درآمد، مي
 كه شايد تا جايي كه براي بعضي توهم پيدا شد.  مهمتر است پيش برود، آن

علي اين راهها را بلد نيست، معاويه زيرك و زرنگ است، علي اين زرنگيها را 
  :ندارد، كه فرمود

   
  »دهي مني و اهللا ما معاويه باَ« 

.  به خدا قسم كه معاويه از من داهيه تر و زيركتر نيست!؟كنيد  چرا اشتباه مي
   !؟ نيستمبرم راهش را بلد كنيد من كه غذر به كار نمي شما خيال مي

  » و لكنه يغدر و يفجر « 
  . كند برد و فسق و فجور مي او عذر و نيرنگ به كار مي

  »و لوال كراهية الغدر لكنت من ادهي الناس « 
  ديديد من به دارد غداري را، آنوقت مي اگر نبود كه خداي متعال دوست نمي
خوانيد  ميايد دهاء و معاويه را داهيه  آن معنايي كه شما اسمش را گذاشته

  وقت آن] ؟داهيه هستم يا نه[
  
  : پاورقي 
 در ميان ما مساوي است با نيرنگ و فريب، و حال آنكه " سياست " هنوز هم لغت .1

 " وساسة العباد ": گوييم  ائمه مي ما درباره. سياست يعني اداره، و سائس يعني مدير
 لغت مفهوم نيرنگ و  بندگان، ولي كم كم اين يعني سياستمداران بندگان، سائسهاي

  . فريب را پيدا كرد
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 مي   ؟ديديد كه داهيه كيست، من داهيه هستم يا معاويه
   و كل فجرة كفرة و لكل غادر لواء يعرف به يومةو لكن كل غدرة فجر« 

  )1(»القيامة 
دانم عذر و نيرنگ  من چگونه در سياست نيرنگ به كار ببرم در صورتي كه مي

ت، و اين فسق و فجورها در حد كفر است و در و فريب، فسق و فجور اس
   . برم  ابدا من غدر به كار نمي!گردد داري با پرچمي محشور مي»قيامت هر 

  
 نيرنگ  كند، سبكي كه به سبكي كه به زور اعتماد مي: گويند سبك اينها را مي
 موش  كند، يعني خود را به كند، سبكي كه به تماوت اعتماد مي اعتماد مي
يك سياستمداري بود پيرمرد، در . دن، خود را به بي خبري زدنمردگي ز

 بوده  دانم واقعا ساده چند سال پيش مرد، معروف بود به اين قضيه، حاال نمي
يكي . نخست وزير بود. زد گويند خودش را به سادگي مي اي مي  ولي عده؟يا نه

ه آقا چرا او  ك از مالهاي خيلي بزرگ را گرفته بودند، بعد رفته بودند سراغش
 حاال نخست وزير مملكت است، ؟ گفته بود كار دست كيست؟را گرفتند

 سبكي   خوب او هم؟ به كي من مراجعه كنم؟گويد كار دست كيست مي
انتخاب كرده بود كه خودش را بزند به حماقت و نفهمي و ناداني، و از همين 

 از پل  رشهدف اين است كه خ. راه هم به اصطالح خرش را از پل بگذارند
 سبك : اين هم يك سبكي است. بگذرد ولو اينكه مردم بگويند او احمق است

تماوت، يعني خود را به مردگي زدن، خود را به حماقت زدن، خود را به بي 
  . برند اي با اين سبك كار خودشان را پيش مي خبري زدن، وعده

  وقتبعضي سبكشان در كارها دفع الوقت كردن است، واقعا به دفع ال
  

  :پاورقي
   200خطبه، 318 نهج البالغه صبحي صالح، ص .1
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بعضي در سبك . بعضي سبكشان بيشتر دورانديشي است.  اعتماد دارند
. بعضي در سبكشان قاطع و برنده نيستند. خودشان قاطع و برنده هستند

بعضي . گيرند  فردي هستند يعني تنها تصميم مي بعضي در سبك خودشان
 بگيرند، آنجا هم كه كامال مطلب برايش  ند تنها تصميماساسا حاضر نيست

 و اين مخصوصا در سيره پيغمبر اكرم ،گيرد روشن است باز تنها تصميم نمي
در مقام نبوت، در مقامي كه اصحاب آنچنان به او ايمان دارند كه : عجيب است

در عين ريزيم،   خود را به دريا بريزيم به دريا مي گويند اگر تو فرمان بدهي مي
 انفرادي باشد و در مسائل تنها تصميم بگيرد، براي  خواهد سبكش حال نمي

 است كه به اصحاب خودش شخصيت نداده، يعني  اينكه اقل ضررش اين
 شما كه فهم و شعور نداريد، شما ابزاريد، من ،گويي شما اساسا فكر نداريد

 است كه فردا اش اين آنوقت الزمه. بايد فقط دستور بدهم و شما عمل كنيد
الزمه رهبر اين : هر كس ديگر هم رهبر بشود همين جور عمل بكند و بگويد

است كه رهبر فكر و نظر بدهد و غير رهبر هر كه هست فقط بايد ابزارهاي بال 
ولي پيغمبر در مقام نبوت چنين كاري را .  بكنند اي باشند و عمل اراده
آيد   پيش مي" بدر" ؟بكنيمدهد، كه اصحاب چه   مي شورا تشكيل. كند نمي

اند  اينها آمده: دهد آيد شورا تشكيل مي  پيش مي"احد"دهد،  شورا تشكيل مي
 از مدينه خارج بشويم و در بيرون ؟دانيم نزديك مدينه، چه مصلحت مي

مدينه با آنها بجنگيم يا در همين مدينه باشيم و وضع خودمان را در داخل 
كنند، اگر موفق نشدند شكست   محاصره ميمستحكم بكنيم، اينها مدتي ما را

اين "بسياري از سالخوردگان و تجربه كارها تشخيصشان . گردند خورده بر مي
 اصطالح  جوانها كه بيشتر به. بود كه مصلحت اين است كه در مدينه بمانيم

 بمانيم و  ما در مدينه: خورد گفتند حالت غروري دارند و به جوانيشان بر مي
رويم بيرون  دهيم، مي  ما تن به چنين كاري نمي!؟ محاصره كنندبيايند ما را

    نويسد خود پيغمبر اكرم تاريخ مي. جنگيم هر جور هست مي
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  گفت اگر در مدينه باشيم ديد كه از مدينه خارج بشوند، مي مصلحت نمي
  موفقيتمان بيشتر است، يعني نظرش با آن سالخوردگان و تجربه كارها موافق

 اهللا  نه يا رسول: ديد اكثريت اصحابش كه همان جوانها بودند گفتندبود، ولي 
. جنگيم رويم در دامنه احد همان جا با آنها مي زنيم بيرون، مي ما از مدينه مي
: يك وقت ديدند پيغمبر اسلحه پوشيده بيرون آمد و فرمود. جلسه تمام شد

 يا رسول اهللا :گفتندهمانهايي كه اين نظر را داده بودند آمدند . برويم بيرون
چون شما از ما نظر خواستيد ما اينجور نظر داديم، ولي در عين حال ما تابع 

مانيم  دانيد ما بر خالف نظر خودمان مي شما هستيم، اگر شما مصلحت نمي
پيغمبر همينقدر كه اسلحه پوشيد و بيرون آمد ديگر صحيح : فرمود. در مدينه

  .رويم بيرون اال كه بنا شد برويم بيرون، ميح. اش را كنار بگذارد نيست اسلحه
   غرض اين جهت است كه اينها سبكها و روشهاي مختلف است كه خوب است

اينها فهرستهاي مختصري بود كه براي . در قسمتهاي مختلف بررسي بشود
شايد هر شبي توفيق پيدا كنيم كه شيوه و روش پيغمبر را . شما عرض كردم

   .تها براي شما بيان بكنيمدر هر قسمتي از اين قسم
  

  فلسفه ذآر مصيبت
  اي را چون  ايام از نظري تعلق دارد به حضرت زهرا سالم اهللا عليها نكته

  خواهم برايتان عرض بكنم، شايد خوب ديشب يكي از جوانان سؤال كرد مي
  البته من هيچوقت اصرار ندارم كه در هر سخنراني لزوما ذكر مصيبت. باشد
خن رسيد به جايي كه ببينم ذكر مصيبت كردن، به خودم اگر س. بكنم

ولي اكثر . گويم  كردن است و بايد از جايي به جاي ديگر بروم، نمي تحميل
. كنم خصوصا در ايام مصيبت ولو به طور اشاره هم شده است ذكر مصيبت مي

   اگر بناست؟ از من پرسيد كه آيا اين كار ضرورتي يا حسني دارد يا نه جواني
  كتب امام حسين عليه السالم احياء بشود آيا ذكر مصيبت م
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 گفتم بله، دستوري است كه ائمه اطهار به ما ؟ ضرورتي دارد امام حسين هم
اي دارد و آن اينكه هر مكتبي اگر چاشيني از   دستور فلسفه اند و اين داده

ا عاطفه نداشته باشد و صرفا مكتب و فلسفه و فكر باشد، آنقدرها در روحه
 بقا ندارد، ولي اگر يك مكتب چاشنيي از عاطفه داشته  نفوذ ندارد و شانس

معنا و فلسفه يك مكتب، آن مكتب را . دهد  به آن حرارت مي باشد، اين عاطفه
. كند دهد، آن مكتب را منطقي مي كند، به آن مكتب منطق مي روشن مي

ايد آموخت  حسين منطق و فلسفه دارد، درس است و ب بدون شك مكتب امام
 مكتب را صرفا به صورت يك مكتب فكري بازگو بكنيم  اما اگر ما دائما اين

اين، بسيار نظر . گردد شود و اساسا كهنه مي  مي حرارت و جوشش گرفته
 است، يك دور انديشي فوق العاده عجيب و  اي بوده بزرگ و عميقانه

  ي را شما از دستاند براي هميشه اين چاشن اي بوده است كه گفته معصومانه"
ندهيد، چاشني عاطفه، ذكر مصيبت حسين بن علي عليه السالم، يا 

 اين .يا ائمه ديگر و يا حضرت زهرا سالم اهللا عليها ناميرالمؤمنين يا امام حس
  . چاشني عاطفه را ما حفظ و نگهداري بكنيم

چون اين ايام فاصله زمان وفات رسول اكرم و وفات حضرت زهرا هست قهرا 
اي ذكر مصيبت  لق بيشتري دارد به وجود مقدس ايشان، دو سه كلمهتع

  .كنم مي
 هما زالت بعد ابيها معصبة الرأس، ناحلة الجسم، باكية العين منهد« : اند  نوشته
اي را كه به سر بسته  زهرا را بعد از پدر نديدند كه هيچوقت عصابه. »الركن 

بعد از پدر هميشه . شد تر مي اتوانروز بروز زهرا الغرتر و ن. بود از سرباز كند
 جمله خيلي معني  اين»  الركن همنهد« . زهرا را با چشمي گريان ديدند

هايي دارد و   پايه  يعني پايه، مثل يك ساختمان كه" ركن ". عجيبي دارد
 فقرات ركن انسان  از نظر جسماني، پا و ستون. ها ايستاده است روي آن پايه

گاهي از . ايستد  مي ايستد روي اين بناي استخواني است، يعني انسان كه مي
  شود، نظر جسمي، اين ركن خراب مي
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 كنيد پاهايش را بريده باشند يا ستون فقراتش درهم   مثل كسي كه فرض
شود كه   انسان از نظر روحي آنچنان درهم كوبيده مي ولي گاهي. شكسته باشد
زهرا را . ت خراب شده است روي آن ايستاده اس هاي روحي كه گويي آن پايه

زهرا و پيغمبر عاشقانه يكديگر را دوست . اند  كرده بعد از پدر اينچنين توصيف
كند به فرزندانش امام حسن و امام حسين، بي اختيار   مي نگاه كه. دارند مي
 كجا رفت آن پدر مهربان شما كه شما را به !فرزندان من"گويد  گريد، مي مي

گذاشت و دست نوازش به سر شما  به دامن ميگرفت، شما را  دوش مي
  ؟كشيد مي

   اال باهللا العلي العظيم و صلي اهللا علي محمد و آلهة و ال حول و ال قو
  .الطاهرين
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  منطق عملي ثابت  
  

   اگر چه ابتدا در نظر داشتم كه از امشب وارد يك يك از قسمتهاي مختلف
ه الزم دانستم آن مطلب را سيره رسول اكرم بشوم ولي مطلبي به نظر رسيد ك

 " غير از " سير "ديشب عرض كردم كه . در دنباله عرايض ديشب عرض بكنم
هر كسي در عالم همچنان كه گفتار دارد رفتار . سير يعني رفتار.  است"سيره 

 افراد  ولي سيره عبارت است از سبك و اسلوب و متود خاصي كه. هم دارد
 مردم  همه. برند خودشان به كار ميصاحب اسلوب و سبك و منطق در سير 

 مردم  سير دارند ولي همه مردم سيره ندارند، يعني اينچنين نيست كه همه
سلسله اصول در "در رفتار خودشان از يك منطق خاص پيروي بكنند و يك 

براي افرادي . رفتار خودشان داشته باشند كه آن اصول معيار رفتار آنها باشد
كنم و رد   مي شنا هستند اين دو جمله را عرضكه في الجمله با منطق آ

 منطقي  كنند، ولي همه مردم در منطق فكري، همه مردم فكر مي: شود مي
  منطقي فكر كردن يعني انسان يك سلسله معيارها به نام. كنند فكر نمي

داشته باشد و تفكرش براساس  منطق كه در علم منطق محرز است در دست
كنند اين حساب در   معدودي هستند كه وقتي تفكر ميافراد.  معيارها باشد آن

   بادستشان هست كه تفكرشان منطبق
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شوند كه رفتارشان   افراد كمي پيدا مي همچنين.  آن معيارها و مقياسها باشد
 معيارهاي مشخصي است كه از آن  منطق دارد يعني براساس يك سلسله
 اكثر مردم رفتارشان منطق شوند، واال معيارها و اصول و مواضع هرگز جدا نمي

 و مرج بر آن حاكم است،  ندارد و همينطور كه فكرشان منطق ندارد و هرج
  .هرج و مرج بر رفتارشان هم حاكم است

اگر . ]رسانم به عرض مي[ مطلب ديگري را براي اينكه بحث ما ناقص نماند 
كنم كه خيلي مختصر  كنم كوشش مي گاهي اصطالحات علمي را ذكر مي

 بكنم كه با وضع اكثريت مستمعين ما ناجور درنيايد، ولي چون ذكر  عرض
  .نكردن، نقص مطلب است ناچارم ذكر بكنم

  

  تقسيم منطق 
:  در حكمت و فلسفه اين حرف گفته شده است كه حكمت بر دو قسم است

و  )هيئت، موسيقي"حساب، هندسه، (الهيات، رياضيات. نظري و عملي
گويند ح كمت نظري يا  را مي )ي، گياه شناسيفيزيك، حيوان شناس(طبيعيات

گويند حكمت  فلسفه نظري، و در مقابل، اخالق، سياست و تدبير منزل را مي
 مطلب صحيح است  در منطق چنين سخني گفته نشده است ولي. عملي

همان منطقهاي (معيارهاي نظري: يعني همچنانكه فلسفه بر دو قسم است
 "رهاي عملي همان است كه ما نام آنها را معيا. و معيارهاي عملي )معمولي

  . گذاريم  يا روش مي"سيره 
  
  ؟توان در عمل يك منطق ثابت داشت  ميايآ

  اينجا اين مسئله. اند و بعضي نيستند  قبال گفتم كه بعضي افراد داراي منطق
شان جلب بشود به اين   و مخصوصا جوانان ممكن است توجه-شود  طرح مي

  تواند در عمل، در همه شرايط زماني و  انسان مي كه آيا يك - مطلب 
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 داشته باشد، يك منطق ثابت محكم كه از منطق خودش  مكاني يك منطق
زنيم كه پيغمبر اكرم   ما درباره پيغمبر اكرم چنين حرفي مي؟تجاوز نكند

 سيره داشت، روش و اسلوب داشت، منطق داشت، و ما  مردي بود كه در عمل
كه سيره ايشان را بشناسيم، منطق عملي ايشان را كشف   مسلمانان موظفيم

حال آيا يك انسان . كنيم براي اينكه از آن منطق در عمل استفاده بكنيم
 كه آن منطق براي او اصل ؟تواند از اول تا آخر عمر يك منطق داشته باشد مي

 تواند يك منطق ثابت داشته باشد  يا اصال بشر نمي؟ باشد باشد و اصالت داشته
و تابع شرايط زندگي و مخصوصا تابع " شرايط زماني و مكاني  يعني انسان تابع

موضع گيري طبقاتي است و در هر وضعي از شرايط اجتماعي و اقتصادي كه 
   ؟كند باشد جبرا از يك منطق بالخصوصي پيروي مي

  ماركسيسم براين. اين يك مسئله مهمي است كه در دنياي امروز مطرح است
   ماركسيسم كه براي فكر و عقيده و ايمان اصالتي در مقابل.اساس است

: گويد شرايط اجتماعي و اقتصادي و مخصوصا موقعيت طبقاتي قائل نيست مي
تواند در شرايط مختلف يك جور فكر كند و يك منطق  اساسا يك انسان نمي

را به كار ببرد، انسان در كاخ و در كوخ دو منطق دارد، در كاخ يك جور فكر 
دهد، كوخ  كند، در كوخ جور ديگري، كاخ يك جور به انسان منطق مي مي

 يك آدم محروم، يك آدمي كه هميشه در زير ظلم و شكنجه و. جور ديگري
چشد، خواه ناخواه يك   بوده است و انواع محروميتها را چشيده و مي اختناق

آورد،  كند يعني وضع زندگيش براي او يك جور فكر به وجود مي جور فكر مي
گويد مساوات و برابري، اوست كه  گويد عدالت، اوست كه مي  مي اوست كه

كند كه اين  واقعا هم فكرش اين است چون وضعش اقتضا مي. گويد آزادي مي
همين آدم اگر وضعش تغيير بكند، اين آدم خاك نشين اگر . جور فكر بكند

  يير  بشود و خاك، كاخ بشود، شرايط خارجي براي او تغ كاخ نشين
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گويد كه نه، اين  شود و مي  صورت فكرش هم عوض مي كند و در اين مي
كند،   نيست، مصلحت هم جور ديگري اقتضا مي گويند صحيح حرفها كه مي

 نيست، كمي جلوي آزاديها را هم بايد گرفت، و  مساوات چندان حرف درستي
 ناخواه يعني وضع زندگي كه خواه. كند  تفسير مي عدالت را هم جور ديگري

تواند از منافع و  تغيير كرد، منافع و مصالحش كه تغيير كرد، چون انسان نمي
به حسب اين مكتب، . ]كند فكرش نيز تغيير مي[خودش دست بكشد "مصالح 
 فكر بشر اين جور ساخته شده كه آن مغناطيسش منافع خودش است،  عقربه

ه نفع طبقه محروم  منافعش در جهت طبقه محروم است، اين عقربه ب وقتي كه
گردد، وقتي كه منافعش عوض شد و او آمد به طبقه مرفه، عقربه فكر هم  مي

  .چرخد  ناخواه و جبرا در جهت طبقه مرفه مي خواه
  

  داستان طلبه و اقتدا در نماز  
كرديم، حاال  در قديم يك حرفهايي را ما به عنوان شوخي و متلك تلقي مي

گويند اينها  اند، مي نها فلسفه درست كردهها اصال براي اي بينيم بعضي مي
هاي مشهد  يك شوخي بود كه طلبه.  نيست بلكه جدي است شوخي

من هميشه به آن آقايي كه به : گفته است اي مي گفتند طلبه كردند، مي مي
هر كس به من پول بدهد . كنم و نماز من صحيح است من پول بدهد اقتدا مي

اگر هر كس به : گفتند مي.  قطعا صحيح استكنم و نماز من به همو اقتدا مي
هر : گفت مي. كني كني، پس تو براي پول اقتدا مي تو پول بدهد به او اقتدا مي

شود كه  ام اين مي دهد عقيده  پول ندهد چون به من پول نمي كس كه به من
اما .  وقت اگر من پشت سرش نماز بخوانم نمازم باطل است او فاسق است و آن

ام  بينم عقيده آيد مي  به من پول بدهد، پول كه به دستم مي ي كههمان ساعت
شود كه آن آقا عادل است و  ام اين مي هم تغيير كرد، از همان ساعت عقيده

  خوانم نماز هم  آن وقت كه نماز مي
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 به من بدهد  اگر پول: چون عقيده من تابع پول من است. درست است
ام واقعا اين  عادل است، و اگر ندهد عقيدهكه او "شود  ام واقعا اين مي عقيده

بنابراين من بايد هميشه هر كس كه به من پول . شود كه او فاسق است مي
 چون نمازم باطل است، و هر كه به من پول  ندهد پشت سرش نماز نخوانم

  .بدهد پشت سرش نماز بخوانم و نمازم درست است
بينيم نه،  يم، حاال ميكرد  ما اين را هميشه به صورت يك شوخي تلقي مي

 فكر بشر آنچنان  اي است در دنيا كه عقربه اين خودش كم و بيش يك فلسفه
 خودش فكر  تواند در غير جهت منافع و مصالح ساخته شده است كه نمي

  . او امكان ندارد بكند، جبر تاريخ است، جبر اقتصاد است، و غير از اين براي
  

  هاي تاريخي ناقص اين نظريه نمونه
 اين هم يك حرفي است، ولي ادعاست، و اينچنين ادعاها را ما ازكجا 

.  ما در عمل بايد بفهميم؟توانيم بفهميم كه آيا درست است يا نادرست مي
 بايد روي افراد بشر ؟واقعا برويم تجربه كنيم ببينيم آيا همين جور است

 ؟ فعشان استتجربه بكنيم ببينيم واقعا افراد بشر وجدانشان اينقدر ملعبه منا
 ؟ وجدان بشر تا اين حد ملعبه منافع او است؟واقعا بشر چنين ساختماني دارد

 آيا اين نظريه يك نظريه صد در صد ضد ؟آيا اين منتهاي اهانت به بشر نيست
 مطلب از اين  انصافا بيني و بين اهللا كه. گرديم رويم مي  مي؟انساني نيست
 ايمان ندارند بدون  دارند، آنهايي كهدر مورد آنهايي كه منطق ن. قبيل نيست

شود گفت بشر الزاما و اجبارا چنين است، به  شك همين جور است، ولي نمي
  . كنيم دليل صدها موردي كه بر ضد آن پيدا مي
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  علي عليه السالم 
يك نويسنده عربي هست به نام علي الوردي كه اصال عراقي است، استاد 

  ل پيش كتابهايي از او منتشر شد كه بعضيدانشگاه بوده و در حدود بيست سا
  او شيعه است ولي در عين حال تمايالت. از آنها به فارسي هم ترجمه شد

در كتاب خودش، هم تمايل مذهبي شيعي دارد و هم . ماركسيستي دارد
 ماركسيستي، و چون در عين حال كمي ت مايل مذهبي دارد مانعي  تمايل

انصاف : گويد مي. ضد ماركسيسم حرف بزندنيست كه در بعضي از موارد بر 
 علي عليه السالم در زندگي خود اين اصل ماركس را نقض كرد  اين است كه

تواند در كاخ و در كوخ يك جور فكر بكند، خواه ناخواه   نمي كه يك انسان
شود و آن عقربه فكرش در جهت وضع اجتماعيش تغيير   مي فكرش عوض

داد كه مطلب از اين قبيل نيست، به جهت اينكه نشان  )ع(تاريخ علي. كند مي
بينيم، در آن حد نزديك  ما علي را در دو وضع طبقاتي اجتماعي مختلف مي
يعني يك روز ما علي را . به صفر، و در آن نقطه اوج كه از آن باالتر نيست

 صورت يك كارگر، به صورت يك سرباز ساده فقير، به صورت يك  بينيم به مي
رود براي مثال قنات جاري  كند از خانه خودش و مي  حركت مي صبح كسي كه

زحمت :  كشت كردن، زراعت كردن و احيانا مزدوري كردن كردن، درخت
علي را ما در قيافه يك كارگر .  به صورت يك كارگر كشيدن و مزد گرفتن

همين علي بعدها كه اسالم توسعه . كند  يك جور فكر مي بينيم بينيم، مي مي
گيرد، و حتي در زمان   زيادي در اختيار مسلمين قرار مي و اموال[كند  پيدا مي

 توسعه پيدا كرد، دنياي  البته وقتي اسالم. ]كند خالفت همان طور فكر مي
اين را ما هم قبول داريم . اسالم ثروتمند شد و غنائم به سوي آن سرازير شد

 نفر از مسلمين را كه آنگاه كه سيل ثروت به دنياي اسالم ريخت، ايمان صدها
كنيم، ولي   بسياري از افراد انكار نمي ما اصل تأثير را درباره. هم با خودش برد

  زبير يك. كنيم  نمي گفتيم اين را به صورت اصل كلي قبول
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 ثروت و هنگفت و غنائم بي ؟زبير را چه فاسد كرد.  مسلمان با ايمان بود
 و هزار غالم و چندين حساب كه ريخت به دامنش و شد صاحب هزار اسب،

طلحه را چه .  در مدينه يك خانه در مصر، يك خانه در كوفه و يك خانه: خانه
و خيلي ديگر از اصحاب پيغمبر را بدون شك يا مقام و .  همينها؟فاسد كرد

خالفت فاسد كرد، آرزوي مقام و طمع به مقام فاسد كرد و يا پول و ثروت 
بود بايد تمام اصحاب پيغمبر  يح ميفاسد كرد، ولي اگر اين اصل كلي صح

 پول و مقام آمد، اين  العياذ باهللا در يك مسير قرار بگيرند و همين قدر كه
بينيم در اين ميان  ولي ما مي. سيل پول و مقام همه را يك جور حركت بدهد

هايي هستند كه اين سيلهاي عظيم كه حركت كرد و آمد نتوانست  استوانه
  .آنها را تكان بدهد

  لمانس
 تكان   نه تنها اين جاه و مقامها و اين ثروتهاي فوق العاده، علي را نتوانست

 يك ذره  مگر سلمان را توانست. بدهد، شاگردانش را هم نتوانست تكان بدهد
سلماني كه .  سلمان حاكم مدائن همان سلمان عهد پيغمبر است؟عوض بكند

است چون ايراني است و  معين كرده  خليفه او را در مدائن به عنوان حاكم
 بوده است و سياست خليفه اقتضا  مدائن هم به اصطالح پايتخت ايران قديم

كند كه مسلماني را بفرستد از خود ايرانيها تا آنها از جنبه نژادي وحشت  مي
نكنند و نگويند چرا غير نژاد ما آمده است اينجا، و ببينند از نژاد خودشان يك 

كرده، در   در مقري كه انوشيروان حكومت ميفرد صد در صد مؤمن آمده،
كرده با هزارها غالم و هزارها كنيز، در آنجا   مي مقري كه خسرو پرويز حكومت

 نوازشگرانش چندين هزار نفر بودند و ده دوازده هزار نفر  كه يزگرد بوده كه
 حبس و گرفتار بودند، آري همين سلمان ايراني تربيت  زن فقط در حرمش

اش را   از اول تا آخر تاريخ حكومتش تمام اثاث زندگي، بيت اسالمشده به تر
خواهد اثاثش را جمع بكند  دهد، يعني وقتي مي بار تشكيل مي فقط يك كوله
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  .رخ داده و غنائم زيادي آمده است

  
  ابوذر

: گويم زندگي علي نظريه ماركس را نقض كرد، من مي: گويد ي علي الوردي م
  زندگي سلمان هم نظريه ماركس را نقض كرد، زندگي ابوذر هم نظريه ماركس

 ديگران  در همان زماني كه؟مگر ابوذر تا اواسط دوره عثمان نبود. را نقض كرد
 ،دگرفتن هاي صد هزار درهم از خليفه مي پولهاي صد هزار دينار و جايزه

هاي اسب  هاي گوسفند و گله كردند و براي خودشان رمه جيبهايشان را پر مي
كردند، ابوذر بود و امر به معروف و نهي از  و كنيزها درست مي"و غالمها 

عثمان هر چه . منكر، و جز امر به معروف و نهي از منكر چيز ديگري نداشت
عثمان بيشتر بود  كرد اين زباني را كه ضررش از صدها شمشير براي  كوشش

 تبعيدش كرد به شام نشد، آورد كتكش زرد نشد، غالمي داشت، .ببندد نشد
اگر بتواني اين كيسه پول را به ابوذر بدهي، :  پول به او داد و گفت يك كيسه

 آمد  غالم چرب زبان. كنم قانعش بكني كه اين پول را از ما بگيرد تو را آزاد مي
 چيست كه  پول: نطقي به كار برد ابوذر گفتپيش ابوذر، هر كار كرد و هر م

 من  خواهد به اگر سهم مرا مي.  اين اول بايد روشن باشد؟دهد به من مي
  خواهد سهم دهد كه حاال مي  سهم ديگران را مي؟بدهد، سهم ديگران را چطور

 اگر سهم ديگران است كه دزدي است، اگر سهم من است پس كو ؟مرا بدهد
اما چرا . پذيرم ل ديگران را بدهد مال من را هم بدهد، مي اگر ما؟سهم ديگران

آخر اين غالم از يك راه .  هر كار كرد قبول نكرد؟خواهد بدهد تنها به من مي
 بنده آزاد  خواهد يك  آيا تو دلت نمي!ديني و مذهبي وارد شد، گفت ابوذر

ان با  عثمانم، عثم من غالم: گفت. خواهد چرا، خيلي هم دلم مي:  گفت؟بشود

٦٥ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد ٦٦ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

خواهد تو آزاد  خيلي دلم مي: گفت. من آزاد بشومخودت بلكه براي اينكه 
  خودماي ولي  بشوي ولي خيلي متأسفم كه اگر اين پول را بگيرم تو آزاد شده

  . ام غالم عثمان شده
  

  ) ص(پيغمبر اآرم
  من عرض. زندگي عملي علي اين نظريه را نقض كرد: گويد  علي الوردي مي

  نه تنها زندگي علي اين نظريه را نقض كرد، قبل از علي زندگي: كنم مي
پيغمبر شعب ابي طالب را ببينيد و پيغمبر روز وفات . پيغمبر آن را نقض كرد

پيغمبر شعب ابي طالب، اوست و يك جمع قليل از اصحاب كه در . را ببينيد
رسد و آنچنان بر  اند، آب، غذا و احتياجات ديگر به آنها نمي اي محبوس دره

 را مخفي كرده  آنان سخت است كه بعضي از مسلميني كه در مكه اسالمشان
 رابطه[ )ع ( بودند با بعضي از مسلميني كه در شعب بودند و بالخصوص علي

رفتند و انبان غذايي  ها مي  آن تاريكيهاي شب از گوشه]برقرار كرده بودند و در
 قدر كه سد جوعشان  خوردند همين آوردند و مسلمين هر كدام اندكي مي مي

 دهم هجري  در سال. رسد به سال دهم هجري اين پيغمبر بعد مي. بشود
طر كنند و در مقابل او احساس خ حكومتهاي جهان رويش حساب مي

  كنند، نه تنها تمام جزيرش العرب تحت نفوذش هست و به صورت يك مي
  كنند كه اين قدرت تمام در آمده است، بلكه سياسيين جهان پيش بيني مي

در . كند و متوجه آنها خواهد شد قدرت عن قريب از جزيرشالعرب سرريز مي
 از همان حال پيغمبر سال دهم هجرت با پيغمبر سال دهم بعثت كه دارد

  . آيد بيرون يك ذره از نظر روحيه فرق نكرده است  ابي طالب مي شعب
 جا  در حدود سال دهم هجرت كه برو و بيا زياد است و شهرت پيغمبر در همه

خواهد با  وقتي كه مي. پيغمبر"آيد خدمت  پيچيده است يك عرب بياباني مي
   رعب پيغمبر  پيغمبر حرف بزند، روي آن چيزهايي كه شنيده
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از ديدن من : شود  مي پيغمبر ناراحت. افتد گيرد، زبانش به لكنت مي او را مي
فشارد كه بدنش بدن او  گيرد و مي  فورا او را در بغل مي!؟زبانش به لكنت افتاد

 من از آن ؟ترسي  بگو، از چه مي آسان» هون عليك  « !برادر: را لمس بكند
من پسر آن زني . » بملك لست« : اي نيستم اي كه تو خيال كرده جبابره

من مثل برادر تو . دوشيد هستم كه با دست خودش از پستان بز شير مي
  وخواهد دل تنگت بگ هستم، هر چه مي

 ذره توانسته   آيا اين وضع، اين قدرت، اين نفوذ، اين توسعه و اين امكانات يك
 عرض كردم كه تنها پيغمبر چنين.  ابدا؟است روح پيغمبر را تغيير بدهد

نيست، پيغمبر و علي مقامشان خيلي باالتر از اين حرفهاست، بايد برويم سراغ 
  .ها و صدها نفر امثال اينها سلمانها، ابوذرها، عمارها، اويس قرني

  

  شيخ انصاري 
  شود مرجع بينيم مردي كه مي مي.  بياييم جلوتر، برويم سراغ شيخ انصاريها
 آن ساعتي كه به صورت يك ميرد با كل في الكل شيعه، آن روزي كه مي

اش  روند خانه وقتي كه مي.  فقير دزفولي رفته نجف هيچ فرق نكرده است طلبه
يك نفر به او . كند بينند مثل فقيرترين مردم زندگي مي كنند مي را نگاه مي

  آيد هيچ دست اينهمه وجوه به دست تو مي. كني گويد آقا تو خيلي هنر مي مي
 !گويند هنر از اين باالتر  مي؟ام  چه هنري كردهگويد مي. زني به آن نمي

روند تا اصفهان  كار خركچيهاي كاشان است كه مي"حداكثر كار من : گويد مي
دهند كه برويد از  آيا خركچيهاي كاشان كه پول به آنها مي. گردند و بر مي

مردم  ايد كه به پول اصفهان كاال بخريد بياييد كاشان هيچ وقت شما ديده
اين . ]در مال مردم دست ببرم[ امينم، حق ندارم   من يك؟كنندخيانت 

آنچنان مقام مرجعيت، .  خيلي به نظرتان مهم آمده مسئله مهمي نيست كه
   اين مرد بزرگ  تواند روح يك ذره نمي
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  .را تحت تسخير خودش قرار بدهد
تواند در منطق عملي يك منطق ثابت و   پس ما اين مسئله را كه آيا بشر مي

   بايد روي؟توانيم كشف كنيم يكنواخت داشته باشد و تغيير نكند از كجا مي
  روي. آقاي ماركس اشتباه كرده مطالعاتش ناقص بوده. افراد مطالعه كنيم

اند  افرادي نظير مروان حكم و عثمان و زبير و طلحه كه اينها مال تاريخ اسالم
 حسابي   داشته، روي آدمهاياند مطالعه و هزارها امثال اينها كه در دنيا بوده

  اگر روي آدمهاي حسابي مطالعه. مطالعه نداشته كه اين حرف را زده
  . زد داشت هرگز چنين حرفي نمي مي

  پس اين اصلي است كه افرادي در دنيا هستند و پيغمبر اكرم در رأس
  آنهاست كه اينها داراي سيره و منطق عملي هستند، داراي يك سلسله

كنند يعني شرايط اجتماعي،  د كه از آن معيارها تخلف نميمعيارها هستن
  . اوضاع اقتصادي و موقعيتهاي طبقاتي قادر نيست آن اصول را از آنها بگيرد

  

  برهان و شعر
برهان نظير دالئلي است كه در .  در منطق نظري ما برهان داريم و شعر

  اضياتيك دانش آموز كه دارد ري. كنند رياضيات براي مطلب اقامه مي
  گويند مجموع وقتي مي. كنند خواند و مثال احكام مثلث را برايش بيان مي مي

ال است كه برابر بشود با م درجه و 180زواياي يك مثلث مساوي است با 
گويند  برهان را كه مي. كنند  درجه، برايش برهان ذكر مي179 درجه يا 181
 او  دارد كه اختيار دستآيا معلم رياضيات چنين قدرتي . بيند درست است مي

  خواهد برهان اقامه كند بر اينكه زواياي مثلث يك دفعه دلش مي: باشد
  كند، يك  درجه، چنين برهاني اقامه مي180مساوي است با دو قائمه يعني 
كند كه مجموع زواياي مثلث مساوي است با  دفعه هم برهان ديگري اقامه مي

  مبادي .  اختيار با او نيست؟ درجه120مثال 
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اگر اينشتين را .  نيست، بشر بايد تابع آنها باشد عقلي نظري به اختيار انسان
تواند  هم در دنيا بياورند و بخواهد آنطور برهان اقامه بكند يك دانش آموز مي

زند و حرف زور را عقل   چون دارد حرف زور مي؟ چرا.او را محكوم بكند
تواند بر  ترين افراد دنيا هم نمي ويپذيرد ق  چيزي را كه عقل نمي. پذيرد نمي

  .خالفش حرف بزند، چون حساب، حساب برهان است
  شعر يعني يك چيزي كه مثل موم در اختيار انسان. رويم سراغ شعر  اما مي

تواند براي هر چيزي مطابق ميل خودش با تشبيه و استعاره و  انسان مي. است
  مثال به. رهان كه نيستشعر است ديگر، منطق و ب. تخيل يك چيزي بسازد

همان را بگويند مذمت . كند مدح مي"گويند فالن چيز را مدح كن،  شاعر مي
آيد، او را  فردوسي يك روز از سلطان محمود خوشش مي. كند كن، مذمت مي

  : !كند چه مدحي مدح مي
    به آبشخور آرد همي ميش و گرگ جهاندار محمود شاه بزرگ
  :گويد رنجد، مي د و ميآي  يك روز هم از او بدش مي

  سيم و زر تا به زانو بدي مرا   اگر مادر شاه بانو بدي 
  بهاي ته نان به من داده است  همانا كه شه نانوازاده است 

گويد بله مسافرت خوب است، يك  ك شاعر بگو مسافرت را مدح كن، مييبه 
   !؟جا بودن يعني چه

  درخت اگر متحرك بدي زجاي به جاي
   اره كشيدي و نه جفاي تبرنه جور      

  زنند، چون كشند و تبر مي آيند به آن اره مي بيني هي مي  اين درخت كه مي
گويي بيا برعكس، شعر بگو در  مي. اگر مسافر بود اينجور نبود. يك جا نشسته

مدح اينكه آدم خوب است سرجايش باشد، سنگين باشد، اين سو و آن سو 
  بينيد، چون سرجايش كه با اينهمه عظمت ميگويد بله اين كوه را  نرود، مي

  كند چون كس به آن اعتنا نمي بينيد هيچ است، اما اين باد كه مي
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اين جور شعر گفتن يعني با تخيل چيزي را به چيز . كند  دائما حركت مي
گويم، هر نظمي  شعر به معناي تخيل را مي: اشتباه نشود.  كردن ديگر تشبيه

گويم، شعر به اصطالح منطق را  الم منظوم را نميگويم، ك را من شعر نمي
  .تخيل، مقياس و ميزان ندارد. تخيل مسائل را جور كردن"گويم، يعني با  مي

 يكي از سالطين دشمني داشت كه مدتها مخفي بود تا باالخره او را گير آورد 
شاعري كه به اصطالح مريد آن . و به دار كشيد و مدتها هم باالي دار بود

اي در مدح او گفت و در ميان مردم پخش  به دار زده شده بود قصيده  شخص
در يك . البته بعدها معلوم شد. اش كيست كرد و كسي نفهميد كه گوينده

  :گفت  مي شعرش
  لعمري ذاك احدي المحكمات    و في المماتهعلو في الحيا 

 كه  نهما. زيست زيست، در مردگي هم باال مي به به، در زندگي واال مي: گفت
 شعر را  كشيد و اين خواست كسي مرا به دار مي دلم مي: او را دار زده بود گفت

  . شود گفت ور ميج شعر است ديگر، همه. گفتند در مدح من مي
اند  بعضي در منطق عملي مانند برهان: منطق عملي افراد هم اين جور است

درتي كنند هيچ ق اصول و مبادئي را كه پيروي مي. يعني سفت و محكم
تواند از آنها بگيرد، زور محال است، طمع محال است، شرايط اجتماعي  نمي

اصولي : اوضاع اقتصادي محال است، وضع طبقاتي محال است.  است محال
 اصول برهاني، مثل اصول رياضي كه به اختيار فرد نيست كه  محكم مثل

چنين اين. بخواهد تغيير بدهد، دل بخواهي نيست، به عاطفه مربوط نيست
 )ع(يعني كسي كه چنين اصولي دارد، علي )ص(پيغمبر.  دارند اصول محكمي

يعني كسي كه چنين اصولي  )ع( كه چنين اصولي دارد، حسين يعني كسي
سلمان يعني كسي كه چنين اصولي دارد، ابوذر، عمار :  پيروان اينها دارد، بلكه

نصاري يعني مرتضي ا"و مقداد يعني كساني كه چنين اصولي دارند، شيخ 
  اما يك عده از . كسي كه چنين اصولي دارد
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پول به او بده .  در زندگي مثل اصول فكري يك شاعر است مردم اصولشان
شود، چون فكر او مبدأ   وعده به او بده فكرش عوض مي،شود فكرش عوض مي

 يكي از عمده مطلبهايي كه ما در مقدمه سيره پيغمبر اكرم  پس. و اصل ندارد
 بكنيم اين است كه اصال آيا مكتب اسالم چنين مكتبي  وي آن بحثبايد ر

 انسان چنان فطرت و سرشت و ساختماني دارد كه ]طبق آن[هست كه 
 نظري از منطقي پوالدين و غير قابل تغيير  تواند در منطق همچنان كه مي

اي برسد كه هيچ قدرتي  تواند به پايه  مي پيروي بكند، در منطق عملي هم
  : د او را متزلزل كندنتوان

  
  ) 1.(»كالجبل الراسخ ال تحركه العواصف « 
  

 قدرت  مؤمن مانند كوه است كه هيچ باد تندي: اند  اينكه در باب ايمان گفته
 ؟ تند چيست آن بادهاي. ]به همين معني است[ندارد او را از جا حركت بدهد 
دهد،  ن مييك نفر را محروميت از جا تكا. بادهاي تند، يكي همينهاست
  : دهد ديگري را رفاه از جا تكان مي

  
 اصابته  و من الناس من يعبد اهللا علي حرف فان اصابه خير اطمئن به و ان« 
  ).2( »ة انقلب علي وجهه خسر الدنيا و االخرةفتن
  
  روند كه گويد بعضي از مردم راه ايمان و حق را تا وقتي مي قرآن مي 

  شود، همين قدر كه ضرر ببينند به آن پشتمنافعشان هم در آن راه تأمين ب
   .اينها ايمان نيست. كنند مي
  

  :پاورقي
   اختالفي، با اندك37نهج البالغه، خطبه.1 
   11 /حج .2
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  تعريف زهد

 ديگر  در نهج البالغه در تعريف زهد كه )ع(اي دارد موالي متقيان علي  جمله
: فرمايد مي. ايد گرفتتعريف زهد را از علي ب. شود گفت بهتر از اين نمي

يعني ( شده زهد در دو جمله قرآن بيان. ») 1(الزهد بين كلمتين من القرآن«
آنجا  )زهد، اين خشكه مقدس بازيها نيست، زهد به روح انسان مربوط است

لكيال تأسوا علي ما فاتكم و ال تفرحوا بما « : فرمايد كه در سوره حديد مي
مرحله كه اگر دنيايي كه داريد از شما گرفته اينكه برسيد به اين . )2(»آتيكم 

 نداريد، دنيا يكمرتبه  شد غم زده نشويد، غم دنيا شما را نگيرد، و اگر چيزي
 ديگر اگر تمام دنيا در دست  به شمار رو بياورد، شادي زده نشويد، و به عبارت
  آدم باشي كه هيچ چيز نداشته شماست، چنانچه آن را از شما بگيرند تو همان
علي زهد را همان .  آدم باشي باشي، و همه دنيا را هم به تو بدهند تو همان

. توانند در مورد بشر تصور كنند كند كه امثال ماركس نمي چيزي تعريف مي
 كه علي زهد را تعريف كرده  گويند اصال بشر محال است بتواند آنچنان آنها مي

اشد كه مافوق طبقات و  ب زاهد باشد يعني بشر آنچنان شخصيت عاليي داشته
مكتب اسالم يا به .  است منافع قرار بگيرد، ولي مكتب اسالم بر اين اساس

اصطالح امروز امانيزم اسالم، اصالة االنسان اسالم، انسان راستين اسالم بر اين 
 آن زاهدهايي كه ما اسمشان  تواند زاهد بشود اما نه اساس است كه انسان مي

لكي ال تأسوا علي «  كرده كه  ه زاهدي كه علي تعريفگذاريم زاهد، بلك را مي
  .»ما فاتكم و ال تفرحوا بما آتيكم 

پس نتيجه اين شد كه سيره يعني منطق عملي غير از منطق نظري است، و 
  شود انسان علي رغم شرايط اجتماعي و اقتصادي و موقعهاي مي
  
  :پاورقي 
  439نهج البالغه، حكمت . 1
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يعني تز اسالم اين است و .  داراي يك منطق ثابت باشد مختلفطبقاتي  
  . تواند چنين باشد  اسالم هم نشان دادند كه بشر مي تربيت شدگان واقعي

  متودولوژي
 گفتيم كه در منطق عملي مثل منطق نظري سبكها و متودها مختلف است، 

 مثال به عنوان. كند كنند فرق مي هايي كه افراد جستجو مي يعني راه حل
 يكي منطقش منطق زور است، ديگري منطقش منطق محبت و اخالق  گفتيم

 سومي منطقش منطق دور انديشي و تدبير است، چهارمي ، و رأفت است
 و تصميم فوري و معطل نشدن است، يكي ديگر  منطقش منطق سرعت

وشي   است، يكي منطقش منطق تماوت و مرده منطقش منطق نيرنگ و فريب
اكنون در تتمه سخنم همين قدر عرض بكنم كه در .  زديمو مثال. است

اي تابع منطق تجربي و   بودند، عده اي تابع منطق قياسي منطق نظري، عده
كردند،  قياسيها تجربيها را نفي مي. اي تابع منطق آماري و عده. حسي شدند

 در عصر اخير،. و وضع به همين منوال بود. كردند تجربيها قياسيها را نفي مي
 يعني " متودلوژي " بود كه علمي به نام  از كارهاي بسيار خوبي كه شد اين

گويند متود  آنها كه مي: گويد  علم مي اين. علم متودشناسي به وجود آمد
كنند، آنها هم كه  كنند متودهاي ديگر را اشتباه مي قياسي و نفي مي

كنند، آن   ميرا اشتباه"  كنند متود قياسي گويند متود تجربي و نفي مي مي
عمده . كند گويد متود ديالكتيكي و نه استاتيكي، اشتباه مي هم كه مثال مي

 قياسي است، كجا  اين است كه انسان جايش را بشناسد، كجا جاي اسلوب
اين مقدمه را براي اين عرض . جاي اسلوب تجربي، و كجا جاي آن ديگري

در منطق نظري . ستكردم كه در منطق عملي هم عينا مطلب از همين قرار ا
 نبود، مثل  بعضي از اسلوبها اصال به كلي طرد شد چون آنها اسلوب علمي

 بزرگان اعتماد  هاي ديگران حتي اينكه انسان در مسائل علمي بخواهد به گفته
  بكند و مثال بگويد فالن 
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گفته هيچ عالمي . شود غير از اين باشد مطلب را چون ارسطو گفته ديگر نمي
  .حجت نيست

  

  سعد و نحس ايام  
در منطق عملي هم بسياري از سبكها از اساس منسوخ است، اسالم هم آنها را 

 ايام  داند، مثال آيا پيغمبر در كارها و متود خودش از سعد و نحس منسوخ مي
ما برويم سيره پيغمبر را از اول . اي است  اين خودش مسئله؟كرد استفاده مي

اند  كه شيعه و سني در تاريخ پيغمبر نوشتهتا آخر ببينيم، تمام كتبي را 
 از  مطالعه بكنيم ببينيم آيا پيغمبر اكرم در روش و متود خودش يكي

 مثال ؟كرد مسئله سعد و نحس ايام بود يا نه چيزهايي كه از آن استفاده مي
يا امروز سيزده . گفت امروز دوشنبه است براي مسافرت خوب نيست آيا مي

 جانه  شكند آن هم از سيزده  بيرون نرود گردنش ميعيد نوروز است هر كس
 در ؟ در سيره علي عليه السالم چطور؟ آيا چنين حرفهايي هست!؟از يك جا

پيغمبر يا ائمه اطهار "بينيم كه   ما هرگز نمي؟سيره ائمه عليهم السالم چطور
 باشند، بلكه عكسش را  خودشان در عمل از اين حرفها يك ذره استفاده كرده

تصميم گرفت برود به  ) ع(در نهج البالغه هست كه وقتي كه علي. بينيم مي
:  بود با عجله و شتابان آمد جنگ خوارج، اشعث قيس كه آن وقت جزو اصحاب

كنم صبر كنيد، حركت نكنيد، براي اينكه يكي از   خواهش مي!يا اميرالمؤمنين
رض شما خواهد به ع  دارد و مي خويشاوندان من كه منجم است يك حرفي

 من منجم و متخصص !يا اميرالمؤمنين: گفت. آمد. بگو بيايد: فرمود. برساند
ام كه اگر  من در حسابهاي خودم به اينجا رسيده. شناختن سعد و نحس ايام

خوريد و شما و   قطعا شكست مي كنيد برويد به جنگ شما االن حركت
ا تصديق بكند هر كس كه تو ر: فرمود. اكثريت اصحاب شما كشته خواهند شد

!  اصحاب من!؟گويي  كه مي پيغمبر را تكذيب كرده، اين مزخرفات چيست
  سيروا علي«
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 خدا اعتماد و توكل كنيد و حركت كنيد   بگوييد به نام خدا، به» اسم اهللا
دانيم  و مي. علي رغم نظر اين شخص، همين االن حركت كنيم برويم. برويد

  .اين جنگ فاتح نشد اندازه  به )ع(كه در هيچ جنگي علي
 ).ع(آيد خدمت امام صادق عبدالملك بن اعين مي:  اين حديث در وسائل است

او . عبدالملك برادر زراره است و خودش هم از راويان بزرگ و مرد عالمي است
 كم كم .كرد نجوم خوانده بود و به همين جهت به اين چيزها عمل مي

آيد بيرون،   از خانه مياحساس كرد براي خودش مصيبت درست كرده، مثال
 خواهد شد،  بيند كه امروز قمر در عقرب است، اگر بروم چنين يك وقت مي
اش  بيند فالن ستاره از جلويش درآمد، كم كم خود بيچاره يك روز مي

روزي آمد خدمت ". احساس كرد كه دست و پايش به كلي بسته شده است
ام به نجوم   مبتال شده من!يا ابن رسول اهللا: و عرض كرد )ع(امام صادق

كنم كه   احساس مي من كتابهايي در اين زمينه دارم و كم كم ).1(احكامي
ام و تا به اين كتابها مراجعه نكنم در هيچ كاري  ام، اصال گرفتار شده مبتال شده

تو از :  صادق با تعجب فرمود  امام؟تكليف من چيست. توانم تصميم بگيرم نمي
بله يا ابن رسول ! كني؟ مي  چيزها عمل ات ما به ايناصحاب ما، تو راوي رواي

االن بلند شو برو منزل، به محض رسيدن، تمام اين كتابها را آتش : فرمود. اهللا
  . اي  حتي به يك كلمه از اين حرفها عمل كرده بزن، و ديگر نبينم كه

 روايات  علي رغم يك سلسله روايات كه در اين زمينه هست، ما يك سلسله
في ايام « : داريم كه در تفسير الميزان در ذيل يكي از آيات سوره فصلتديگر 

  از مجموع رواياتي كه از اهل. ذكر شده است) 2(»نحسات 
  

  : پاورقي
نجوم .  داريم  البته نجوم رياضي غير از نجوم احكامي است، اشتباه نشود، دو نجوم.1 

نجوم . ياضيات استرياضي يعني حساب خسوف و كسوف و امثال اينها، و جزء ر
  .احكامي است كه بي اعتبار است

  16 /فصلت  .2
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شود كه اين امور يا اساسا اثر   بيت اطهار رسيده است اين مطلب استنباط مي  
 پيغمبر  ندارد و يا اگر هم اثر دارد توكل به خدا و توكل به پيغمبر و اهل بيت

عه واقعي، در عمل به اين بنابراين يك مسلمان، شي. برد اثر اينها را از بين مي
 به خدا توكل ،خواهد برود مسافرت، صدقه بدهد كند، اگر مي امور اعتنا نمي

از همه . كند، به اولياي خدا توسل بجويد و به هيچيك از اين امور اعتنا نكند
باالتر اين است كه شما ببينيد در تاريخ پيغمبر و ائمه اطهار آيا يك دفعه هم 

 يعني چنين " سيره " !؟ بكنند د آنها به اين مسائل عملاتفاق افتاده كه خو
اند يا  آيا آنها در منطق عملي خودشان از اين جور امور استفاده كرده. چيزها

  ؟نه
   در خراسان يك چيزي معروف است كه من در بعضي از شهرستانهاي ايران

رزا و در بعضي ديگر نيست، و استاد بزرگوار ما مرحوم حاج مي ام هست ديده
 ؟ علي آقا شيرازي ريشه آن را به دست داد كه اين چه بوده و از كجا پيدا شده
  در واليت ما به اصطالح فريمان خيلي شايع بود و شايد هنوز هم هست كه

اگر شخصي بخواهد برود مسافرت، چنانچه اول كسي كه به او بر : گفتند مي
گردد،  ن سفر بر نميخورد سيد باشد، اين امر نحس است و او قطعا از آ مي

 جور  واقعا اين. ولي اگر غربتي به او بر بخورد، اين سفر، سفر ميموني است
:  دارد اي اين يك ريشه: مرحوم حاج ميرزا علي آقا شيرازي گفت. معتقد بودند

 بودند در خانه  ها اوالد پيغمبر مخفي در دوره بني العباس، سادات را كه بيچاره
 از بين  نه تنها خود آنها بلكه تمام آن خاندانآوردند  هر كسي گير مي

 معناست،  رفتند، كم كم اين فكر براي مردم پيدا شد كه سيد نحس به اين مي
 آمد او  نحس سياسي است نه نحس فلكي، يعني يك سيد در خانه هر كسي

 شد به  اين نحس سياسي كم كم در فكر مردم تبديل. ديگر خانه خراب است
 زنها و  بعد بني العباس هم كه از بين رفتند كم كم. كينحس تكويني و فل

  ها و مردم ساده لوح گفتند اصال سيد نحس است خصوصا در بچه
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  .  مسافرت
خواستم بروم قم، از  سفر دوم يا سومي بود كه مي:  براي خود من اتفاق افتاد

منزلمان كه بيرون آمديم سوار اسب شدم چون در دو فرسخي مهمان بوديم، 
  دوستان براي بدرقه آمده. خواستيم سوار ماشين بشويم و برويم از آنجا ميو 

خدا حافظي كرديم و "بودند و ما هم در منزل با مرحومه والده و ديگران 
سوار اسب كه شدم يك . خيلي هم عالقه داشتم كه زودتر بيايم. آمديم بيرون

بفهمند كه اگر گفتم خدا نكند زنها . آيد وقت ديدم سيدي از جلو دارد مي
كردم، ايستادم، سيد آمد جلوي  خدا خدا مي. بفهمند نخواهند گذاشت بروم

رويد به آن ده كه  خواست از من بپرسد كه شما كه مي اسب من را گرفت، مي
گرديد اينجا و از  رويد قم يا بر مي اسمش رامان بود آيا از رامان يكسره مي

 شاء اهللا ديگر  آقا ان: ت گف؟رويد شويد و مي اينجا سوار ماشين مي
با خود گفتم اگراين به . گردم نه، ان شاء اهللا ديگر برنمي: گفتم. گرديد برنمي

 شاء اهللا كه ديگر بر  گوش زنها برسد كه سيد جلو آمده و بعد هم گفته ان
اما رفتم و برگشتم و حاال دارم با . گردي، محال است بگذارند من بروم نمي

  . گذرد ال هم از آن زمان ميزنم، سي س شما حرف مي
 توكل  پس. يك فرد مسلمان نبايد فكر خودش را با اين موهومات خسته بكند

زنيم، هم دم از توسل، و هم از گربه سياه   ما هم دم از توكل مي؟براي چيست
گويد توسل و واليت،  گويد توكل، و بالخصوص مي آدمي كه مي. ترسيم مي

گويد اگر توسل  گويد واليت، مي آن كه مي. ديگر نبايد اين حرفها را بزند
 اصلي  پس هر يك از اينها خودش يك. داري، به اين مهمالت اعتماد نكن

  . ملغي است غدر و نيرنگ، و نيز استفاده از وهمها در سيره پيغمبر اكرم: است
  

  ... باسمك العظيم العظم االجل االكرم يا اهللا
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 خودت را  آن قرار بده، انوار معرفت و محبت پروردگارا ما را قدردان اسالم و قر
در قلبهاي ما بتابان، محبت و معرفت پيغمبر و آل پيغمبرت را در دلهاي ما 
جايگزين بفرما، حاجات مشروعه ما را برآور، اموات ما مشمول عنايت و رحمت 

  . خودت بفرما
  و عجل في فرج موالنا صاحب الزمان 
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  " و نسبيت اخالق" سيره " 
  
  حثي كه قبال طرح كرديم در اطراف اينكه آيا يك انسان ممكن است داراي ب

معيارها و منطقهاي عملي ثابت باشد در شرايط مختلف زماني و مكاني و در 
اوضاع مختلف اجتماعي و در موقعيتهاي متفاوت طبقاتي، از آن جهت الزم و 

  ير قرآن اسوهضروري بود كه اگر غير آن كه گفتم باشد اساسا بحث از به تعب
يعني بحث از اينكه يك انسان كامل را ما امام و مقتدا و پيشواي خود قرار 

  يك: بدهيم و از زندگي او شناخت بگيريم قهرا ديگر معني نخواهد داشت
انساني در هزار و چهارصد سال پيش با منطق خاصي عمل كرده است، من كه 

هر شرايطي منطقي "است، و در شرايط او نيستم، او هم در شرايط من نبوده 
تواند الگو   نمي اين سخن معنايش اين است كه هيچ فردي. كند را ايجاب مي

 اينكه جوابي به  و من براي همين جهت بحث قبلي را عرض كردم براي. باشد
 كرد ان شاء اهللا و  اين مطلب داده باشم، و در بحثهايي هم كه در آينده خواهم

خواهد روي اين مطلب  يت فرمايد باز دلم مياگر خداي متعال توفيق عنا
 است كه چون  اي به زبانها افتاده بيشتر تكيه بكنم زيرا در عصر ما مسئله

 است و آن،  اند سبب يك سلسله بد آموزيها شده درست آن را درك نكرده
  مسئله نسبيت 
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 چه چيز خوب است و چه چيز  اخالق است، يعني آيا معيارهاي انساني، اينكه
 است چگونه نباشد، امري  د است، انسان خواب است چگونه باشد و خوبب

هاي ا مروز، در كتابها،   اگر اين مطلب زياد در نوشته؟است نسبي و يا مطلق
كردم ولي چون زياد  ها مطرح نبود، آن را طرح نمي ها و مجله ها، روزنامه مقاله

  .شود بايد ما طرح بكنيم طرح مي
  

  ؟تآيا اخالق، نسبي اس 
اي معتقدند كه به طور كلي اخالق نسبي است يعني معيارهاي خوب و   عده

  معناي. بد اخالقي نسبي است و به عبارت ديگر انسان بودن امري است نسبي
نسبيت يك چيز اين است كه آن چيز در زمانها و مكانهاي مختلف تغيير 

 است، كند، يك چيز در يك زمان، در يك شرايط، از نظر اخالقي خوب مي
يك چيز در يك اوضاع و . همان چيز در زمان و شرايط ديگر ضد اخالق است

اين، . احوال، انساني است، همان چيز در اوضاع و احوال ديگر ضد انساني است
  .معني نسبيت اخالق است كه بسيار به سر زبانها افتاده است"

 كنم بعد در اطرافش  مطلبي است كه من اكنون اصل مدعا را عرض مي
دهم، و آن اين است كه اصول اوليه اخالق، معيارهاي اوليه   مي توضيح

 هيچ وجه نسبي نيست، مطلق است، ولي معيارهاي ثانوي نسبي  انسانيت به
است، و در اسالم هم ما با اين مسئله مواجه هستيم كه اين بحثي كه راجع به 

  .كنم اين مطلب را تدريجا توضيح خواهد داد  مي سيره نبوي
  اصول بينيم كه اينها يك سلسله اصول را مي )1( سيره رسول اكرمدر
   
  .:اورقيپ
 امام  گويم سيره رسول اكرم نگوييد سيره  البته توجه داشته باشيد وقتي مي1 

  البته. حسين هم همين جور است، سيره حضرت علي هم همين جور است
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 و ملغي است يعني پيغمبر در سيره و روش خودش، در منطق عملي   باطل
خودش هرگز از اين روشها در هيچ شرايطي استفاده نكرده است همچنان كه 

اينها از نظر اسالم بد . اند  از اين اصول و معيارها استفاده نكرده ائمه ديگر هم
  .يط و در تمام زمانها و مكانهااست در تمام شرا

  

  سرمايه شيعه  
 اين  اي داريم كه اهل تسنن اين سرمايه را ندارند و آن ما شيعيان يك سرمايه

  اي كه يك شخصيت معصوم در آن است كه براي آنها دوره معصوم يعني دوره
شود به طور جزم بهره برد بيست و سه  وجود داشته است كه از سيره او مي

و درست است . دانند پيغمبر اكرم مي"شتر نيست چون تنها معصوم را  بي سال
كه پيغمبر در طول بيست و سه سال با شرايط مختلف بوده است و در شرايط 

 است، ولي ما شيعيان همان بيست و سه  مختلف، بسيار سيره پيغمبر آموزنده
 273حدود يعني ما مجموعا در .  سال ديگر250سال را داريم به عالوه تقريبا 

توانيم استفاده بكنيم، از زمان   معصوم مي سال دوره عصمت داريم و از سيره
 260  ساليعني) ع (ي حضرت امام عسكروفات بعثت پيغمبر اكرم تا زمان

 است كه عموم، يبت صغري غي گذرد ابتداي سال كه از هجرت م260 يهجر
سال از بعثت تا  13 سال به عالوة 260آن .  به امام معصوم ندارنديدسترس

ط و اوضاع ي سال شرا273ن يدر ا. عه دورة عصمت استي شيهجرت، تمام برا
ن دوره ها معصوم وجود داشته است و ين گونه عوض شده و در تمام ايچند

مثالً امام . ميح را استنباط كنيم روش صحي توانيط مختلف ميلهذا ما در شرا
ه دورة ي شبي كه دوره ايرت العباس هم بوده است در صويصادق در دوران بن

 ي ما غنيه هاين جهت سرماياز ا. غمبر اكرن نداده استي پي العباس برايبن
  .تر و جامعتر است
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  ياصول ملغ

   اصل غدر.الف

 همكه آن را طرد يغمبر تا امام عسكريم از پيني بي از اصول را ما ميبعض
 در همه  است كهي و جزمي قطعيارهاينها معيم كه اي فهميكردهاند؛ م

  . بشوديد نفيط بايشرا
مثال : كنيم ؤال مي است، ما از آنها سيند اخالق مطلقاً نسبي گوي كه مييآنها

 كار ببرند همان اصل  هاشان ممكن است به يكي از معيارها كه افراد در سيره
 سياستمداران جهان از اصل غدر و  اكثريت قريب به اتفاق. غدر و خيانت است

بعضي تمام . كنند  مي و مقصود خودشان استفادهخيانت براي مقصد 
 از آن استفاده  سياستشان براساس غدر و خيانت است و بعضي الاقل جايي

. گويند در سياست، اخالق معني ندارد، بايد آن را رها كرد يعني مي. كنند مي
 ولي تا وقتي ،خورد بندد، سوگند مي دهد، پيمان مي يك مرد سياسي قول مي

همين .  اقتضا بكند قول و پيمان و سوگند خودش هست كه منافعشپايبند به 
 ديگر، فورا پيمانش را  قدر كه منافع در يك طرف قرار گرفت، پيمان در طرف

چرچيل در آن كتابي كه نوشته است در تاريخ جنگ بين الملل . كند نقض مي
 را كردند و من مقداري از آن هاي ايران منتشر مي دوم كه يك وقت روزنامه

 اگر چه ما ": گويد كند مي خواندم، وقتي كه حمله متفقين به ايران را نقل مي
با ايرانيها پيمان بسته بوديم، قرارداد داشتيم و طبق قرارداد نبايد چنين كاري 

 ولي اين ": گويد دهد، مي  مي بعد خودش به خودش جواب. "كرديم  مي
 كوچك درست است، دو نفر پيمان و وفاي به پيمان، در مقياسهاي: معيارها

گذارند درست است، اما در سياست، وقتي كه  وقتي با همديگر قول و قرار مي
من .  اين حرفها ديگر موهوم است،آيد پاي منافع يك ملت در ميان مي

 عنوان اينكه اين كار ضد اخالق است  توانستم از منافع بريتانياي كبير به نمي
  ايم و نقض ر پيمان بستهچشم بپوشم كه ما با يك كشور ديگ
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اين حرفها اساسا در مقياسهاي كلي و .  پيمان بر خالف اصول انسانيت است
 اصل غدر و خيانت  اين همان. "در شعاعهاي خيلي وسيع درست نيست 

آنچه كه . كرد از آن پيروي مي"است، اصلي كه معاويه در سياستش مطلقا 
ه به استثناي امثال پيغمبر اكرم  البت را از سياستمداران ديگر جهان )ع(علي

كند   غدر و خيانت در روش پيروي نمي كند اين است كه او از اصل متمايز مي
 چون ؟چرا.  خالفت از دستش برود ولو به قيمت اينكه آنچه دارد و حتي

گويد اساسا من پاسدار اين اصولم، فلسفه خالفت من پاسداري اين اصول  مي
 است، پاسداري امانت است، پاسداري وفاست، انساني است، پاسداري صداقت
آن وقت چطور ممكن است . ام براي اينها  خليفه پاسداري درستي است، و من
شود   خالفت من براي اينهاست، چطور مي!؟ كنم كه من اينها را فداي خالفت

 نه تنها خودش چنين است، در فرماني كه به !؟ بكنم من اينها را فداي خالفت
به مالك اشتر . كند  است نيز به اين فلسفه تصريح مي وشتهمالك اشتر ن

 با هر كسي پيمان بستي ولو با كافر حربي، مبادا پيمان !مالك: گويد مي
. پيمان خودشان هستند تو نيز باش مادامي كه آنها سر. خودت را نقض بكني

« : گويد قرآن هم مي.(البته وقتي آنها نقض كردند ديگر پيماني وجود ندارد
در مورد مشركين و بت پرستهاست كه  ).1(»فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 

مادامي كه آنها به عهد خودشان وفادار هستند : با پيغمبر پيمان بسته بودند
 ).اما اگر آنها شكستند، شما نيز بشكنيد. شما هم وفادار باشيد و آن را نشكنيد

بندي، با هر كه ببندي، با   هرگز عهد و پيماني را كه مي!مالك: فرمايد مي
. با كفار، با مشركين، با دشمنان اسالم، آن را نقض نكن. دشمن خوني خودت

. براي اينكه اصال زندگي بشر براساس اينهاست: فرمايد كند، مي بعد تصريح مي
  گريمحترم شناخته نشود داگر اينها شكسته بشود و 

  
  :پاورقي 
  . 7 / توبه.1
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ستم و اال به ين عبارات را حفظ ني متاسفم كه ع)1( ماند ي نمي باقيزيچ
 شود ين بهتر نميگر از اي كند كه ديان ميبا بين مطلب را زي اي عليقدر

  .ان كرديب
:  پرسمينها مي است، من از ايند اخالق مطلقاً نسبي گوي كه ميينهايحاال ا

 ي ميعنيد؟ ي داني ميانت را هم نسبيك رهبر، اصل غدر و خي يا شما برايآ
ط يك شرايانت نكند، در يگر خي ديانت كند، در جايد خيك جا بايد در ييگو

ا نه، اصل غدر و يگر خالف آن؟ يط ديانت درست است، در شراياصل غدر و خ
   .انت مطلقاً محكوم استيخ
  

  اصل تجاوز.ب

ا آنجا كه يآ. دشمن  بايك قدم جلو رفتن حتي از حد يعنياصل تجاوز جطور؟ 
مشرك و  دشمن ولو مشرك، حاال كه او دشمن است و  رود، باياسب ما م

گويد حد در كار   قرآن مي؟ضد مسلك و عقيده ما، ديگر حدي در كار نيست
و قاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم « : گويد است حتي در مورد مشرك مي

جنگند بجنگيد   با اين كافران كه با شما مي!اي مسلمانان ).2(»و ال تعتدوا 
كه "با كفار و مشركين هم :  اينجا اساسا سخن از كافر است. ال تعتدواولي و

 اين را در ؟يعني چه حد را از دست ندهيد. جنگيد حد را از دست ندهيد مي
 خودشان  پيغمبر اكرم در وصاياي: كند اند، فقه هم بيان مي تفاسير ذكر كرده

 جنگها توصيه كردند، علي عليه السالم نيز در هميشه در جنگها توصيه مي
كرد و در نهج البالغه هست كه وقتي دشمن افتاده و مجروح است و مثال  مي

 پيرمرد در  فالن. ديگر دستي ندارد تا با تو بجنگد، به او كاري نداشته باشيد
  جنگ شركت نكرده، به او كاري 

  :پاورقي
  . ، فرمان مالك اشتر1027نهج البالغه فيض االسالم، ص . 1
  190 / بقره.2
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از اين .  كاري نداشته باشيد آب را بر آنها نبنديد به كودكانشان. نداشته باشيد
.  معمول است مثل استفاده از گازهاي سمي نكنيد كارهايي كه امروز خيلي

 نبوده ولي استفاده از آن نظير اين كارهاي غير  گازهاي سمي در آن زمان
اينها ديگر از حد . دند اين است كه آب را ببن انساني و ضد انساني، و مثل

 ببينيد راجع به خصوص كفار قريش قرآن چه دستور  حتي. تجاوز كردن است
 پيغمبر و كساني بودند كه نه تنها مشرك و بت   اينها الدالخصام؟دهد مي

 حدود بيست سال با پيغمبر جنگيده بودند و از  پرست و دشمن بودند بلكه
عموي پيغمبر را . هي نكرده بودند باشد كوتا هيچ كاري كه از آنها ساخته

 همينها كشتند، عزيزان پيغمبر را اينها كشتند، در دوره مكه چقدر پيغمبر و
 دندان پيغمبر را همينها شكستند، پيشاني !اصحاب و عزيزان او را زجر دادند

ولي آن اواخر، دوره .  و ديگر كاري نبود كه نكنند،پيغمبر را همينها شكستند
. اي است كه بر پيغمبر نازل شده  مائده آخرين سوره سوره. رسد فتح مكه مي

در اين .  مانده ولي ديگر قدرت دست مسلمين است بقايايي از دشمن باقي
  : فرمايد سوره مي

  
و ال يجرمنكم شنئان قوم علي ان ال تعدلوا، اعدلوا هو ... يا ايها الذين آمنوا« "

  ). 1(»اقرب للتقوي 
  

دانيم دلهاي شما از اينها پر از   ما مي! اي اهل ايمان: خالصه مضمون اين است
عقده و ناراحتي است، از اينها شما خيلي ناراحتي و رنج ديديد، ولي مبادا آن 

  . خارج بشويد ناراحتيها سبب بشود كه حتي درباره اين دشمنها از حد عدالت
  شود گفت   آيا مي]؟مطلق است يا نسبي[ ؟ اين اصل چه اصلي است

  
  :قيپاور

  8 / مائده.1 
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 خير، از حد تجاوز كردن در ؟كه از حد تجاوز كردن در يك مواردي جايز است
هر چيزي ميزان و حد دارد، از آن حد نبايد تجاوز .  موردي جايز نيست هيچ
 يك ؟جنگي پرسم با دشمن براي چه مي  مي؟ حد تجاوز در جنگ چيست.كرد
. آن مال اسالم نيست.  خالي كنمهاي دلم را گويي براي اينكه عقده  مي وقت
جنگم تا خاري را از سر راه بشريت  گويي من با دشمن مي  يك وقت مي ولي

آن شاخه كه خار نيست . خوب خار را كه برداشتي ديگر كافي است. بردارم
  . اين، معني حد است!؟خواهي برداري شاخه را براي چه مي

  
  اصل انظالم و استرحام. ج

حام از اصولي است كه هرگز پيغمبر يا اوصياي پيغمبر از  اصل انظالم و استر
  يعني آيا بوده در يك جايي كه چون دشمن را قوي. اين اصل پيروي نكردند

ديدند به يكي از اين دو وسيله چنگ بزنند، يكي اينكه استرحام كنند  مي
 التماس كردن، ناله و زاري كردن  يعني گردنشان را كج كنند و شروع كنند به

. اين هم ابدا.  يعني تن به ظلم دادن؟انظالم چطور.  ابدا؟ه به ما رحم كنك
اينها يك سلسله اصول است كه هرگز پيغمبر اكرم و همچنين اوصياي 

 مكتب او اين اصول را استفاده  بزرگوار او و بلكه همچنين تربيت شدگان
  . اند نكرده

  اند ولو به  كردهولي يك سلسله اصول است كه هميشه از آن اصول استفاده
  .شود اينجاست كه مسئله نسبيت در بعضي از موارد مطرح مي. طور نسبي

  

  اصل قدرت و اصل اعمال زور
   ما يك اصل داريم به نام اصل قدرت، و يك اصل ديگر داريم به نام اصل

  توانا بودن براي. اصل قدرت يعني اصل توانا بودن. اعمال زور
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تصريح قرآن . توانا بودن براي تو سر دشمن زدن طمع نكند نه   اينكه دشمن
  : است

  
لخيل ترهبون به عدو اهللا و و من رباط ا قوهو اعدوا لهم ما استطعتم من « 

  ).1(»عدوكم
  

اصل اقتدار، اصل مقتدر بودن، اصل نيرومند بودن در حدي كه دشمن بترسد 
  ن است كهاند مقصود از ترهبون اي همه مفسرين گفته. از اينكه تهاجم بكند

  .دشمن به خودش اجازه تهاجم ندهد
 آيا اسالم اين ؟ حال اين اصل آيا يك اصل مطلق است يا يك اصل نسبي

.  در همه زمانها؟داند يا در همه زمانها  را در يك زمان خاص معتبر مي اصل
ولي يك اصل ديگر داريم . مادام كه دشمن وجود دارد اصل قدرت هم هست

 معني  اعمال قدرت غير از خود قدرت و توانايي، و به. درت نام اصل اعمال ق به
 ؟دارد يا نه داند و روا مي آيا اسالم اعمال زور را جايز مي. اعمال زور است

 ؟ كرده كرده است يا نمي پيغمبر اكرم در سيره خودش اعمال زور هم مي
داد،   مي يعني در يك مواردي اعمال زور را اجازه. كرده، ولي به طور نسبي مي

آخر : گويند به تعبير معروف، مي. آنجايي كه هيچ راه ديگري باقي نمانده بود
 تعبيري از اميرالمؤمنين  حال. داد به عنوان آخر الدوا اجازه مي. الدواء الكي

  :علي عليه السالم
 پيغمبر  اي دارد درباره پيغمبر اكرم كه در نهج البالغه است و سيره  علي جمله

طبيب پيغمبر پزشكي بود براي : فرمايد مي. كند بيان ميرا در يك قسمت 
  البته معلوم است كه مقصود پزشك بدن نيست كه مثال براي مردم. مردم

  داد، بلكه مقصود پزشك روان و پزشك  نسخه گل گاوزبان مي
  

  : پاورقي
   60 / انفال.1
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شبيه در اولين تشبيه كه او را به طبيب ت»  طبيب دوار بطبه«. اجتماع است
خواهد بگويد روش پيغمبر روش يك طبيب معالج بود با بيماران  كند مي مي

 از جمله خصوصيات ؟كند  طبيب معالج با بيمار چگونه رفتار مي يك. خودش
كما اينكه خود .  نسبت به بيمار، ترحم به حال بيمار است طبيب معالج

  : فرمايد هج البالغه مين در )ع(علي
  

العصمة و المصنوع اليهم في السالمة ان يرحموا اهل و انما ينبغي الهل « 
  ).1(»الذنوب و المعصية 

 معصيت  اند بايد به بيماران اشخاصي كه خدا به آنها توفيق داده كه پاك مانده 
  . ترحم كنند

  
 آنها  اند پس چيزي به  آيا چون اليق ترحم؟يعني چه. اند گنهكاران اليق ترحم

 تفاوت هم  يق ترحم است يعني فحشش نده و بي يا نه، اگر مريض ال؟نگوييم
ولي .  معالج بود پيغمبر اكرم روشش روش يك طبيب. اش كن نباش، معالجه

 ثابت داريم و طبيب  ما طبيب. كند طبيب هم با طبيب فرق مي: فرمايد مي
اي باز كرده، تابلويش را هم نصب كرده و در مطب  يك طبيب، محكمه. سيار

 مرا معالجه كن، به او نسخه  آمد به او مراجعه كرد كهخودش نشسته، هر كس 
ولي يك طبيب، طبيب سيار . دهد، كسي مراجعه نكرد به او كار ندارد مي

است، قانع نيست به اينكه مريضها به او مراجعه كنند، او به مريضها مراجعه 
رفت سراغ مريضهاي اخالقي و  پيغمبر مي. رود سراغ مريضها كند و مي مي

مسافرت به طائفش براي چه .  بود  در تمام دوران زندگيش كارش اين.معنوي
خواند،   سراغ اين، سراغ آن، قرآن مي رفت  اساسا در مسجدالحرام كه مي؟بود

  اين را جلب 
  

  : پاورقي
   428، ص 140 نهج البالغه فيض االسالم، خطبه .1

٩٢ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

ام كه مصونيتي  در ايام ماههاي حر؟كرد براي چه بود  مي كرد، آن را دعوت مي
 آمدند براي اينكه اعمال حج را به همان ترتيب  عرب مي كرد و قبايل پيدا مي

 انجام بدهند، وقتي در عرفات و منا و بالخصوص در  بت پرستانه خودشان
رفت در ميان  كرد مي استفاده مي"شدند پيغمبر از فرصت  عرفات جمع مي

حرف اين را گوش نكنيد، : گفت  مي آمد و هي ابولهب هم از پشت سر مي. آنها
 اين دروغگوست العياذ باهللا اين ديوانه  دانم كه پسر برادر خودم است، من مي

اين . داد ولي او به كار خود ادامه مي.  است است، اين چنين است، اين چنان
فرمايد پيغمبر روشش روش طبيب بود ولي طبيب سيار نه   مي؟براي چه بود

دهيم،  د كه هر كس آمد از ما پرسيد ما جواب ميطبيب ثابت كه فقط بنشين
نه، او مسؤوليت خودش را باالتر از . هر كس نپرسيد ديگر ما مسؤليتي نداريم

در روايات ما هست كه عيساي مسيح عليه السالم را . دانست اين حرفها مي
يا روح : مريدها تعجب كردند. ديدند كه از خانه يك زن بد كاره بيرون آمد

خيلي . رود طبيب به خانه مريض مي:  گفت؟كردي  اينجا چكار ميتو! اهللا
  !حرف است

  
  )1(»طبيب دوار بطبه، قد احكم مراهمه و احمي مواسمه  « 
  

آيا پيغمبر با . كند ها را علي عليه السالم اينگونه ذكر مي  نسبيت متدها و سيره
كرد   عمل مي  با مالطفت و مهرباني؟كرد يا با خشونت مردم با نرمش رفتار مي

هر دو، ولي جاي هر كدام را : گويد  علي مي؟يا با خشونت و اعمال زور
در :  است اين تعبير خود اميرالمؤمنين. هم مرهم داشت هم ميسم. شناخت مي

خواهند زخمي را  وقتي مي. يك دستش مرهم بود و در دست ديگرش ميسم
   كنند، روي آن مرهم عالجه مبا يك دوا نرم نرم

  
  :يپاورق
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در يك دست مرهم .  يعني آلت جراحي، آلت داغ كردن ميسم. گذارند  مي
شد معالجه بكند معالجه  آنجا كه با مرهم مي.  ديگر ميسم داشت، در دست

كرد كه بسيار   كه مرهم كارگر نبود، ديگر سكوت نمي كرد ولي جاهايي مي
ممان كارگر نيست پس بگذاريم به حال خودش باشد، اگر حال كه مره"خوب 

شود معالجه كرد، بايد داغش كرد و با اين  يك عضو فاسد را ديگر با مرهم نمي
پس در .  معالجه نمود، با جراحي بايد قطعش كرد، بريد و دور انداخت وسيله

  هر كدام را در جاي خودش. جايي اعمال زور، در جاي ديگر نرمش و مالطفت
 .پس اصل قدرت يك مطلب است، اصل اعمال زور مطلب ديگر. برد به كار مي

هاي دنيا باشد  ترين جامعه جامعه اسالمي بايد قوي: در اسالم اين اصل هست
 مردمش و  هايش، به سرزمينهايش، به كه دشمن نتواند به منابعش، به سرمايه

ولي .  است اين ديگر اصل نسبي نيست، اصل مطلق. به فرهنگش طمع ببندد
اعمال قدرت، يك اصل نسبي است، در يك جا بايد اين كار را كرد، در جاي 

  . ديگر نه
  

  اصل سادگي در زندگي و دوري از ارعاب 
يكي ديگر از اصولي كه از يك نظر مطلق است اگر چه از يك نظر بايد گفت 

  انتخاب سادگي در زندگي براي. نسبي است، اصل سادگي در زندگي است
سيره پيغمبر را  )ع(ما از زبان علي. بر اكرم ما منابع زيادي داريمپيغم

 از زبان ، ايم ايم، از زبان ائمه ديگر شنيده ايم، از زبان امام صادق شنيده شنيده
 و روايتي ، ايم، مخصوصا دو روايت در اين باب هست بسياري از صحابه شنيده

 عليه  ام حسن مجتبيام تر است روايتي است كه راوي آن كه از همه مفصل
  شايد كمتر شنيده باشيد كه امام حسن. السالم است از دايي ناتني شان

دايي ناتني حضرت مردي است به نام هند  .اند مجتبي يك دايي ناتني داشته
  او فرزند خوانده پيغمبر اكرم بود و در واقع برادر ناتني حضرت . هاله ابن ابي

  زهرا به شمار 
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هند مثل اسامة  .زند خديجه بود از شوهر قبل از رسول اكرمرفت، يعني فر مي
ولي اسامه  .بن زيد كه مادرش زينب بنت جحش بود پسر خوانده پيغمبر بود

 اما هند چون ، كوچكتر است و فقط دوران مدينه پيغمبر را درك كرده است
 و در ده سال  بزرگتر بوده در آن سيزده سال مكه هم در خدمت پيغمبر بوده

 .ينه هم بوده، و حتي در خانه پيغمبر و مثل فرزند پيغمبر بوده استمد
در  .]اند  كرده نقل[جزئيات احوال پيغمبر را اين مرد گفته است و امام حسن 

 جدم !هند: روايات ماست كه امام حسن عليه السالم بچه بود، به هند گفت
ام حسن پيغمبر را آنچنان كه ديدي براي من توصيف كن، و هند براي ام
 عينا براي  كوچك توصيف كرده است و امام حسن هر چه را كه هند گفته

آقايان اگر بخواهند مطالعه كنند، در  .ديگران نقل كرده و در روايات ما هست
 اندازه دو ورق يعني  ها هست كه شايد به تفسير الميزان، جلد ششم اين جمله

د نقل كرده است و جزئيات زندگي پيغمبر را اين مر .چهار صفحه باشد
 كه خيال  ديگران هم نقل كرده است يكي از صحابه معروف حضرت است

  . كنم ابوسعيد خدري باشد مي
ولي اين تعبير مال يكي (اند اين است  گفته هايي كه تقريبا همه  يكي از جمله

پيغمبر  .»كان رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله خفيف المؤونة  « :)از آنهاست
در خوراك، : همه چيز در .ندگي، روش سادگي را انتخاب كرده بوداكرم در ز

در پوشاك، در مسكن، و در معاشرت و برخورد با افراد روشش سادگي بود، در 
كرد و اين   مؤونه استفاده مي تمام خصوصيات از اصل سادگي و سبك بودن

 كار بردن روش ارعاب كه  پيغمبر از به .اصلي بود در زندگي آن حضرت
اغلب، قدرتمندان عالم از روش  .كرد دش يك روشي است اجتناب ميخو

اند كه  كنند، و برخي روش ارعاب را به حدي رسانده ارعاب استفاده مي
   .گويند كسي فكر هم نبايد بكند مي

   نوشته بود خواندم و در " .... ميلوان"در كتابي كه چند سال پيش 
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در وقتي كه در كرمان بود و آن تاريخ ديگري نخواندم كه محمد خان قاجار 
  ها ر ا كرد و آنهمه مردم را كور كرد و آنهمه قناتها را پر كرد و آنهمه  عام قتل

خرابكاري كرد كه واقعا عجيب است، روزي يكي از سربازها آمد به او گزارش 
دستور داد  .داد كه فالن سرباز يا افسر تصميم دارد تو را به قتل برساند

 سرباز و  قتي تحقيق كردند معلوم شد كه دروغ است، بين اينو .تحقيق كنند
 دختر را  آن سرباز يا افسر سر يك دختر رقابتي بوده و آن سرباز يا افسر آن

 گزارش غلطي  گرفته و اين براي اينكه بتواند از او انتقام بگيرد آمده چنين
ليعهدش  زمان و فتحعلي شاه كه اسم كوچكش باباخان است در آن .داده است

 فتحعلي شاه يعني به  به .)اش است خودش كه بچه نداشت، برادر زاده. (بود
وقتي رفت  . تحقيق كن  برو در اين قضيه!باباخان: باباخان آن وقت گفت

حاال به : محمدخان گفت .تحقيق كرد ديد قضيه از اين قرار و دروغ است
ش دروغ داده بايد  بابا گزار معلوم است، اين:  گفت؟عقيده تو ما چه بكنيم

گويي، با منطق عدالت حرف درستي است  گفت آنچه تو مي .مجازات بشود
از نظر منطق عدالت، همين حرف  .سياست درست نيست"ولي با منطق 

اي در  ولي هيچ فكر كرده .درست است، او مقصر است و بايد مجازات بشود
اش سخن   همهكني  تو داري در اطراف اين قضيه تحقيق مي اين چند روز كه

اش صحبت از كشتن من است، اين   قاجار است، همه از كشتن محمدخان
گويد من قصد نداشتم بكشم، شاهدها   بكشي، آن مي گويد تو قصد داشتي مي

 قصد كشتن در كار نبوده، چند شبانه روز است كه ، آمدند شهادت دادند كه نه
ت، در فكر متهم  من هست، در فكر شاهدها هس در فكر اينها تصور كشتن

مردمي كه چند شبانه روز در  . اتهام زده هست هست، در فكر آن كسي هم كه
مغز خودشان فكر كشتن من را راه داده باشند يك روز هم به فكر كشتن 

اند زنده   چند روز تصور كشتن من را كرده مصلحت نيست كساني كه .افتد مي
  اهدها را دستور همه اينها را، اتهام زن، متهم و حتي ش .باشند
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  . دادم يكجا بكشند چون چند روز اين فكر در مغزشان آمده
 درجه كوچكش اين است كه ؟كرد  تيمور چكار مي؟كرد  چنگيز چكار مي

  ها ايجاد بكنند براي ها و طنطنه  از اوهام مردم استفاده بكنند يعني دبدبه الاقل
  . اينكه مردم تحت تأثير آن قرار بگيرند

  

   )ع(يبيان عل 
اي دارد كه سيره پيغمبر اكرم را تفسير   علي عليه السالم در نهج البالغه جمله

 قدري  من وقتي كه به اين نكته برخورد كردم به .كند و عجيب هم هست مي
 به  داستان رفتن موسي و هارون .تحت تأثير آن قرار گرفتم كه حد ندارد

فرمايد اينها وقتي  مي .كند مي"پيشگاه فرعون براي دعوت فرعون را نقل 
بر  )تعبير چوپان از من است(مأمور شدند، در لباس چوپاني مانند دو تا چوپان

هاي پشمينه  هر دو جامه»  الصوف  و عليهما مدارع«  .فرعون وارد شدند
و هركدام يك » و بايديهما العصي «ها بوده،  ترين جامه پوشيده بودند كه ساده

حاال فرعون  . اين دو نفر همين بود مام سرمايهعصا به دست گرفته بودند و ت
اند   مندرس پشمينه و دو تا عصا آمده با آن جالل و شوكت، دو نفر با لباسهاي

كنند كه ما  و با كمال قدرت و توانايي روحي دارند به او خطاب مي )1(نزد او
لب را اصل مط .ايم اين رسالت را تبليغ بكنيم  آمده، پيامي داريم، رسالتي داريم

ايم با تو اتمام  اند كه ما در اين رسالت خودمان پيروزيم، آمده مسلم گرفته
اول آمديم پيش خودت كه اگر از فرعون مابي خودت : گويند مي .حجت بكنيم
ما عزت و ملك را براي تو تضمين  )2( و واقعا اسالم بياوري دست برداري

  فرعون  . در مدار اسالم كنيم ولي مي
  :پاورقي

اين جهت در اينجا نيامده كه چقدر معطل شدند تا آخر فرصت پيدا كردند خودشان  .1 
  . را به او برسانند

 اسالم يعني همان دين حق كه در همه زمانها بوده و به دست پيغمبر اكرم به حد 2. 
  .  است داند و تعبير آن اسالم قرآن همه را اسالم مي. كمال خودش رسيده
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 اين دو تا را ؟» اال ترون هذين« : گويد د و ميكن نگاهي به اطرافش مي
بينيد با اين لباسهاي كهنه مندرسشان و با اين دو تا چوب خشك كه به  نمي

 اصل مسئله برايشان مسلم است كه اينها پيروزند، تازه !؟اند دست گرفته
خواهي بعد هم عزيز باشي و به خاك  كنند كه اگر مي اند با من شرط مي آمده

   .فتي بيا اسالم بياورمذلت نيا
اينها اگر »  من ذهب هفهال القي عليهما اساور « ؟حال منطق فرعون چيست

 پس كو طال ؟چيست"اي دارند پس اين سرو وضعشان  به راستي چنين آينده
اعظاما « : گويد  مي  علي؟ پس كو تشكيالت و تشريفاتشان؟و جواهرهاشان

ه نظرش پول خيلي بزرگ آمده و ب .»للذهب و جمعه و احتقارا للصوف و لبسه
گويد و با  كند اين اگر راست مي لباس ساده كوچك آمده با خودش فكر مي

 بيايد به او ده برابر ما گنج و جواهر و  يك مبدأ الهي ارتباط دارد، آن خدايش
  ؟پس چرا ندارد .دبدبه بدهد

   اينگونه به فلسفه اينكه چرا خدا پيغمبران را]كند اشاره مي[بعد  )ع (  علي
  كند و همراه آنها از اين تجهيزات ظاهري و تشكيالت و قدرتهاي مبعوث مي

اگر اينها را خدا بدهد ديگر اختيار : گويد  مي؟دهد برو و بيا و پول و جواهر نمي
آيند ايمان   مي اگر ايمان جبري در كار باشد همه مردم .رود در واقع از بين مي

 از روي حقيقت  ايمان آن است كه مردم .يستآورند ولي آن ديگر ايمان ن مي
خدا  )تعبير خود اميرالمؤمنين است( و اال]گرايش پيدا كنند[و اختيار 

 طور نمونه براي سليمان  تواند حيوانات را مسخر اينها قرار بدهد كه به مي
پيغمبر اين كار را كرد مرغها را مسخر اينها قرار بدهد و وقتي كه اين دو نفر 

 بكنند، حيوانها آنها را  نزد فرعون مرغها از باالي سرشان حركتآيند  مي
 نماند و اصال اختيار به كلي  تعظيم بكنند تا ديگر هيچ شكي براي مردم باقي

اين ايمان » ال لزمت االسماء معانيها « فرمايد در اين صورت  مي .از بين برود
 .ي در كار نباشد است كه هيچ نوع جبر ايمان آن ايماني .ديگر ايمان نيست

  معجزه و كرامت هم در حد 
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گويد آيه،  وقتي تا حد دليل است قرآن مي .]شود اعمال مي[ باشد  اينكه دليل
پيغمبر كارخانه معجزه "گويد   اما اگر از حد دليل بيشتر بخواهند، مي معجزه

او آمده است ايمان خودش را بر مردم عرضه بدارد، و براي  .سازي نياورده
 باشد، خدا به دست او  شاهد و گواهي هم بر صدق نبوت و رسالتشاينكه 

همين قدر كه اتمام حجت شد ديگر در معجزه  .كند مي معجزه هم ظاهر
 آنجا، او بگويد  نه اينكه يك معجزه اينجا، يك معجزه .شود سازي بسته مي

آن يكي پيشنهاد ديگر بكند، بسيار  .فالن معجزه را انجام بده، بسيار خوب
 آن آدم را سوسك  گويم يكي بگويد كه من مي .مثل اين معركه گيرها .وبخ

بديهي  . اسب بكني خواهم كه اين االغ را تبديل به كن، ديگري بگويد من مي
بود، ديگر ايمانها   جور مي گويد اگر اين مي )ع(علي .است كه مسئله اين نيست

  .ايمان نبود
خدا از اين جور : گويد  كه مي اين است جمله بعدش كه محل شاهد من است 

دهد، اين  ها هرگز به پيغمبرش نمي ها و طنطنه تشريفات و تشكيالت و دبدبه
دهد   تأثير قرار بدهد خدا به پيغمبران نمي جور نيروها كه واهمه مردم را تحت
و لكن اهللا سبحانه جعل رسله « كنند   نمي و پيغمبران هم از اين روش پيروي

خدا هر نيرويي كه به پيغمبران داده، در همتشان » مهم في عزائ قوهاولي 
آيد با آن  شان داده، در عزمشان داده، در روحشان داده كه مي داده، در اراده

ايستد و با چنان   دست در مقابل فرعوني مي لباس پشمي و عصاي چوبي به
بعد  ).1(»و ضعفة فيما تري االعين من حاالتهم « گويد  قدرتي سخن مي

  : رمايدف مي
  
  مع قناعة تمال القلوب و العيون غني، و خصاصة تمال « 
  

  : پاورقي
 قرارشان داده  آيد ضعيف و ناتوان و در حاالتشان كه به چشم ديگران مي: ترجمه[ .1

  . ]است
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  ) 1(»االبصار و االسماع اذي
خواهد   مي شايد نتوانم اين تعبير را براي شما تفسير و ترجمه بكنم ولي دلم (
 نيروي عزم و  خدا به آنها در درونشان )توانم و شما هم درست درك بكنيدب

تصميم و اراده داد با يك قناعتي كه دلها و چشمها را از نظر بي نيازي پر 
 دارم   كه چي دارم و چي" داشتن "بينيد با  يك كسي شما مي .كند مي
 و اعتنا ندارم نيازم  ندارم ولي بي"يك كسي با  .خواهد چشمها را پر بكند مي

كردند  گويد پيغمبران هم چشمها را پر مي مي )ع(علي .كند  چشمها را پر مي"
 نه با اينكه اين باغ را دارم، اين خانه را دارم، اين " ندارم و بي نيازم "ولي با 

 قدر نوكر پشت سر من حركت  كند، اين قدر اسب پشت سر من حركت مي
 هيچ از اين برو و بياها به .  بيا را دارمكند، اين جالل و جبروت و برو و مي

 همان سادگي، آن جالل و  در نهايت سادگي، ولي .بستند خودشان نمي
  . كرد جبروتها وحشمتها را خرد مي

  

  اسكندر و ديوژن  
 است به نام ديوژن كه  مردي كه) 2(حكيم معروفي است از حكماي كلبي

 مولوي در ديوان شمس  روفگفتند ديوجانس، و آن شعر مع مسلمين به او مي
  :اوست"اشاره به 

   دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر 
  كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست      

  ايم ما  نشود گشته گفتند يافت مي
  نشود آنم آرزوست گفت آنچه يافت مي      
  يپاورق

  192 نهج البالغه، خطبه.1
د، يعني مردمان به اصطالح زاهد پيشه به كردن البته اينها در اين كارها افراط مي. 2

او حتي خانه و زندگي هم  .شكل عجيبي بودند و به مال و ابزار دنيا هيچ اعتنا نداشتند
  .نداشت
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گويند در روز چراغ به دست   داستان مربوط به همين ديوژن است كه مي
  ك گفت دنبال ي؟اي گفتند چرا چراغ به دست گرفته .رفت  بود و راه مي گرفته

  .  گفت دنبال آدم؟گردي گفتند دنبال چه مي .گردم چيزي مي
   اسكندر بعد از آن كه ايران را فتح كرد و فتوحات زيادي نصيبش شد، همه

 آخر .آمدند در مقابلش كرنش و تواضع كردند، ديوژن نيامد و به او اعتنا نكرد
ابان سراغ رفت در بي .رويم سراغ ديوژن دل اسكندر طاقت نياورد، گفت ما مي

آن  .آمد اسكندر مي .او هم به قول امروزيها حمام آفتاب گرفته بود .ديوژن
 بلند شد، نگاهي كرد  نزديكيها كه سر و صداي اسبها و غيره بلند شد او كمي

 اسكندر با اسبش رسيد باالي  تا وقتي كه .و ديگر اعتنا نكرد، دو مرتبه خوابيد
دو سه كلمه با او حرف زد و او جواب  وبلند ش: گفت .همان جا ايستاد .سرش

گفت فقط يك چيز  . چيزي از من بخواه يك: در آخر اسكندر به او گفت .داد
من اينجا آفتاب  .ات را از سر من كم كن سايه:  گفت؟چي: گفت .خواهم مي

وقتي كه اسكندر  . انداختي و جلوي آفتاب را گرفتي گرفته بودم، آمدي سايه
برگشت، سران گفتند عجب آدم پستي بود، عجب آدم   با سران سپاه خودش

توانست   دولت عالم به او رو آورده، او مي!يعني اين قدر پست" آدم !حقيري
اي  جمله .ولي اسكندر در مقابل روح ديوژن خرد شده بود .همه چيز بخواهد

 اگر اسكندر نبودم دوست داشتم ديوژن ": گفت .گفته كه در تاريخ مانده است
اين  . باشدنسكندر هم بود باز دوست داشت ديوژولي در حالي كه ا ."  باشم
 براي اين بود كه جاي به اصطالح عريضه " اگر اسكندر نبودم " گفت  كه

  .  نباشد خالي
  گويد پيغمبران در زي قناعت و سادگي بودند و اين  علي عليه السالم مي

 و  ردند ولي نه با جاللك آنها هم دلها را پر مي .سياستشان بود، سياست الهي
  به  .هاي ظاهري، بلكه با جالل معنوي كه توأم با سادگيها بود دبدبه
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 پيغمبر اكرم از اين جالل و حشمتها تنفر داشت كه سراسر زندگي او پر  قدري
اي  خواست راه بيفتد، چنانچه عده اگر يك جا مي . قضيه است از اين

اگر سواره بود و يك  .داد ميخواستند پشت سرش حركت كنند اجازه ن مي
 يكي از اين كارها را بايد انتخاب !برادر: گفت  با او بيايد مي خواست پياده مي

يا  .روم تو بعد بيا آيم، يا من مي يا تو جلو برو من از پشت سرت مي: بكني
بيا دو نفري با : فرمود احيانا اگر ممكن بود كه دو نفري سوار بشوند مي

  محال .آيد من سواره باشم تو پياده، اين جور در نمي .يمشو همديگر سوار مي
  در مجلس كه .بود اجازه بدهد او سواره حركت بكند و يك نفر پياده

 حلقه بنشينيم كه مجلس ما باال و پايين ]به شكل[گفت  نشست مي مي
شويد  اگر من در صدر مجلس بنشينم و شما در اطراف، شما مي . باشد نداشته

پيغمبر تا زنده بود  .خواهم  دبدبه من، و من چنين چيزي را نمي و جزء جالل
 اصل تجاوز نكرد، مخصوصا از يك نظر اين را براي يك رهبر ضروري و  از اين
عليه السالم هم در زمان خالفت "بينيم علي  و لهذا ما مي .دانست  مي الزم

ا اگر يك رهبر مخصوص .كند  مي خودش، در نهايت درجه اين اصل را رعايت
دهد كه  جنبه معنوي و روحاني هم داشته باشد هرگز اسالم به او اجازه نمي

 و جبروتش در همان  اصال جالل .براي خودش جالل و جبروت قائل بشود
 نه در جسمش و نه  همان قناعتش است، در روحش است معنويتش است، در

ند به  كه آمد اميرالمؤمنين در زمان خالفت وقتي .در تشكيالت ظاهريش
مدائن كه نزديك بغداد است و قصر قديم انوشيروان يعني قصر مدائن در آنجا 

 شروع كرد به  شخصي .كردند بود، رفتند داخل اين قصر و آن را تماشا مي
 !؟فرمود اينها چيست ..وخواندن يك شعر عربي در بي وفايي دنيا كه رفتند 

  : آيه قرآن بخوان
  
  وع و مقام كريم و نعمة كانوا كم تركوا من جنات و عيون و زر«
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  .)1(»فيها فاكهين
  وقتي كه حضرت وارد سرزمين ايران شدند و ايرانيها خبردار شدند كه علي 

 آمدند  اي از سران كشاورزان  عده،)2(آيد، يك عده از دهاقين عليه السالم مي
 صدايشان  حضرت .به استقبال حضرت، و شروع كردند در جلوي ايشان دويدن

 بزرگان   گفتند اين احترامي است كه ما براي؟كنيد چكار مي: و فرمودكرد 
به احترام شما چنين  .دويم آوريم كه در ركابش در جلويش مي خود بجا مي

كنيد،  فرمود شما با اين كارتان خودتان را حقير و پست مي" .كنيم كاري مي
 اين  من از!؟اين كارها چيست .رسد  يك ذره سود نمي به آن بزرگ هم

من بشري هستم شما هم  .انسان هستيد و آزاد .تشريفات بري و مبرا هستم
   .بشري

  اين است كه يكي از اصول زندگي رسول اكرم و از اصول روشهاي پيغمبر اكرم
  و تا آخر عمر اين اصل» كان رسول اهللا خفيف المؤونة « اصل سادگي بود كه 

) اند  كرده اهل تسنن هم نقل(اند در يكي از احاديث نقل كرده. را رعايت كرد
 جرياني كه  شود به اتاق پيغمبر اكرم، در آن كه عمر بن الخطاب وارد مي

 طالق و يا صبر  حضرت از زنهايشان اعراض كردند و آنها را مخير نمودند ميان
 خيلي ساده  اي از زنها گفتند آخر ما وضعمان عده. كردن به زندگي ساده
زندگي من : فرمود. خواهيم، از غنائم به ما هم بدهيد مياست، ما هم زر و زيور 

 معمول كه يك زن  من حاضرم شما را طالق بدهم و طبق. زندگي ساده است
يعني بايد مجهز كرد و يك  (مطلقه را به تعبير قرآن بايد ت سريح كرد،

   حاضرم چيزي هم به)چيزي هم به او داد،
  
  : پاورقي 
ها و زراعتها و مجالس  چه باغستانها و چشمه: ترجمه[ 27 . تا25 سوره دخان، آيات .1

  ] بودند، رها نمودند نيكو و عيش و نوشهاي فراواني را كه در آنها دلخوش
خدا د يعني ك دهاقين جمع دهقان است كه معرب دهگان است، و اصل معني دهقان. 2

  . نه كشاورز عادي
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خواهيد  د، و اگر ميسازيد بسازي  زندگي ساده من مي اگر به . شما بدهم
شان گفتند خير، ما به زندگي ساده   البته همه. رهايتان كنم رهايتان بكنم

اند عمر بن الخطاب وقتي كه اطالع  نوشته . است سازيم، كه جريان مفصل مي
اند، رفت كه با حضرت صحبت   ناراحت شده پيدا كرد حضرت از زنهايشان

 واقع به منزله دربان بود كه حضرت گويد يك سياهي بود آنجا كه در مي .بكند
تا رفتم آنجا، گفتم به حضرت بگو كه عمر  . نيايد به او سپرده بودند كسي

من رفتم و دو مرتبه آمدم، اجازه  . جوابي ندادند: و آمد گفت رفت .است
بيا، وقتي رفتم، ديدم : دفعه سوم گفت .جواب نداد"  خواستم بازهم به من

 فقط فرشي كه گويي از ليف خرماست در آن افتاده  اتاقي كه پيغمبر در يك
استراحت كرده، و وقتي من رفتم مثل اينكه حضرت كمي از جا حركت 

خيلي ناراحت  . فرش روي بدن مباركش اثر گذاشته كردند، ديدم خشونت اين
 چرا ؟ يا رسول اهللا چرا بايد اين جور باشد:)و شايد با گريه(گويد بعد مي .شدم

صرها غرق در تنعم باشند و تو كه پيغمبر خدا هستي چنين ها و قي كسري
شود و  شود، از جا بلند مي  حضرت مثل اينكه ناراحت مي؟ وضعي داشته باشي

 تو خيلي به ؟بافي  اين مهمالت چيست كه مي؟گويي تو  مي چه: فرمايد مي
اي من كه اينها را ندارم، اين محروميتي است  نظرت جلوه كرده، خيال كرده

 به خدا قسم كه تمام ؟اي آن نعمت است براي آنها  كرده  و خيال؟اي منبر
  . شود، ولي اينها براي كسي افتخار نيست  مي آنها نصيب مسلمين

وقتي كه مرد از خودش چه باقي گذاشت؟  . ببينيد زندگي پيغمبر چگونه بود
وقتي كه علي مرد از خودش چه باقي گذاشت؟ پيغمبر وقتي كه از دنيا 

طبق معمول، هر انساني طبق عاطفه بشري و  .رود يك دختر بيشتر ندارد مي
خواهد برايش  اگر از اين معيارها پيروي بكند، باالخره دخترش است، دلش مي

ولي برعكس، يك روز وارد خانه  .يك ذخيرهايي مثال خانه و زندگي تهيه كند
  بيند  شود، مي فاطمه مي
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با  .د و يك پرده الوان هم آويخته استفاطمه دستبندي از نقره به دست دار
 .گردد  بدون اينكه حرفي بزند بر مي،آن عالقه مفرطي كه به حضرت زهرا دارد

 .پسندد  اين مقدار را هم براي او نمي كند كه پدرش حضرت زهرا احساس مي
زهرا كه هميشه اهل ايثار بوده است و آنچه از  .چرا؟ زيرا دوره اهل صفه است

گردد فورا آن دستبند  بخشد، تا پيغمبر بر مي رد به ديگران ميدا"مال دنيا 
كند و همراه كسي  كند، آن پرده الوان را هم مي نقره را از دستش بيرون مي

فرستد خدمت رسول اكرم، يا رسول اهللا دخترتان فرستاده است و عرض  مي
 هك آن وقت است .دانيد برسانيد  را به هر مصرف خيري كه مي كند اين مي

اي پدرش به : فرمايد اي از اين قبيل مي شكفد و جمله چهره پيغمبر مي
   !قربانش

  اند به عنوان براي زهرا فقط يك پيراهن نو خريده . شب عروسي زهرا است
 زفاف  مسائلي در شب .پيراهن شب زفاف، و يك پيراهن قبلي هم داشته است

 ؟ست مرا بپوشاندمن عريانم، كسي ني: كند آيد در خانه زهرا صدا مي مي
 اين  زهرا كه عروس .شوند كه چيزي به او بدهند ديگران متوجه اين سائل نمي

  بيند كسي خانه است و به اصطالح معروف عروسي است كه به تخت است مي
رود در خلوت، اين لباس نو را از  كند مي متوجه نيست، فورا تنها حركت مي

   و لباس نو را تقديم سائلپوشد كند و لباس كهنه خودش را مي تنش مي
 .  د ر راه خدا دادم]گويد مي[ ؟پرسند پيراهنت كو آيد، مي وقتي مي .كند مي

 تشكيالت و !؟ لباس يعني چه!؟براي زهرا اينها چه عظمتي و چه اهميتي دارد
 كه اسالم  رود از باب اين است  زهرا اگر دنبال فدك مي!؟دبدبه يعني چه

رفت د   چون اگر نمي!؟د و اال فدك چه ارزشي دارددان احقاق حق را واجب مي
 را آنها در راه  نبال فدك، تن به ظلم داده بود و انظالم بود، واال صد مثل فدك

كند،  چون انظالم نبايد كرد زهرا حق خودش را مطالبه مي .دادند خدا مي
يعني ارزش فدك براي حضرت زهرا از جنبه حقوقي بود نه از جنبه اقتصادي 

  از .اديو م
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فدك داشته باشم، " اگر   جنبه اقتصادي و مادي ارزشش فقط اين قدر بود كه
  .به ديگران بتوانم برسم

ولي زهرا قبل از وفات مخصوصا لباس  . آري، زهرا چنين شب عروسيي داشت
:  گفت اسماء بنت عميس .اي پوشيد كه احضارش در آن حالت باشد پاكيزه

 رسول اكرم  وز و يا نود و پنج روز بعد از وفاتيك روز حال يا هفتاد و پنج ر
 سپس ، بي بهتر است، از جا حركت كرد و نشست ديدم مثل اينكه حال بي

 )1. ( آن لباسهاي پاكيزه مرا بياور!حركت كرد و غسل نمود و بعد فرمود اسماء
بي   حال بي گويد من خيلي خوشحال شدم كه الحمد هللا مثل اينكه اسماء مي
 . باد رفت بي گفت كه تمام اميدهاي اسماء به اي بي ولي يك جمله .بهتر است

اي، لحظاتي با  اي، لحظه خوابم، تو هنيئه  من االن رو به قبله مي!اسماء: فرمود
من حرف نزن، همينكه مدتي گذشت مرا صدا كن، اگر ديدي جواب ندادم 

 .ه باد رفت اسماء ب اينجا بود كه تمام اميدهاي .بدان كه لحظه مرگ من است
 و علي را از مسجد ، طولي نكشيد كه اسماء فرياد كشيد و به سراغ علي رفت

   .صدا كرد و حسنين آمدند
  اال باهللا العلي العظيم و صلي اهللا علي محمد و آله قوهو ال حول و ال "

   .الطاهرين
  باسمك العظيم االعظم االجل االكرم يا اهللا

  
  :پاورقي

 زهرا بوده يعني  او به اصطالح جاري قبلي حضرت .فها نبوده اسماء، كلفت و اين حر1 
بعد از جناب جعفر زن  .شد جاري حضرت زهرا قبال زن جناب جعفر بود كه آن وقت مي

 . است از همين اسماء به دنيا آمد ابوبكر شد كه محمد بن ابي بكر كه بسيار مرد شريفي
ه محمد بن ابي بكر پسر خوانده بعد از ابوبكر حضرت امير با اسماء ازدواج كردند ك

 شده اميرالمؤمنين است و والء اميرالمؤمنين را دارد و با  اميرالمؤمنين شد و تربيت
همان وقت هم كه  .اي است غرض اين است كه اسماء زن مجلله . ندارد پدرش ارتباطي

لي  خاندان ع است، دوست علي است و ارادتمند به )ع(همسر ابوبكر است، والءش با علي
   .نه به خاندان شوهرش
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ت به همة يق عمل و خلوص نيا ما را قدردان اسالم و قرآن قرار بده، توفيخدا 
 نور ، دلهاي ما قرار بدهما كرامت بفرما، انوار محبت و معرفت خودت را در 

اموات ما  .محبت و معرفت پيغمبر و آل پيغمبرت را در دلهاي ما بتابان
   .فرمامشمول عنايت و رحمت خودت ب

  . و عجل في فرج موالنا صاحب الزمان
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  آيفيت استخدام وسيله

   
  يكي از مسائلي كه از سيره رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله بايد آموخت

 در  انسان اوال بايد در اهداف خودش يعني . است"كيفيت استخدام وسيله "
ثانيا بايد در هدفها مسلمان باشد يعني هدفش مقدس و عالي و الهي باشد، و 

بعضي از مردم از  .استخدام وسيله براي همان هدفها هم واقعا مسلمان باشد
نظر هدف مسلمان نيستند يعني در زندگي هدفي جز خورد و خوراك و 

 است  كنند اين پوشاك و لذت گرايي ندارند، تنها هدفي كه درباره آن فكر مي
 هدفهاي  در حقيقت .اشندكه چگونه زندگي بكنند كه بيشتر تن آساني كرده ب

شود   اينها نمي نه تنها مسلمان به .كند اينها از حد هدف يك حيوان تجاوز نمي
انسان " جهت كه  يك انسان از آن .شود گفت گفت، انسان هم به اينها نمي

اي باالتر از حدود شهوات حيواني داشته باشد، و اگر انسان واقعا  است بايد ايده
 و رضاي  شود و آن خداست فها در يك كلمه خالصه ميمسلمان باشد تمام هد

  . حق
 در مرحله بعد انسان براي هدفهاي پاك و مقدس و عالي خودش ناچار از 

  كه آيا همين اي كه مطرح است اين است مسئله .وسائلي بايد استفاده بكند
  كافي است كه هدف، انساني باشد و باالتر اينكه هدف الهي
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اي براي  كند و از هر وسيله ي بود ديگر وسيله فرق نمي اگر هدف اله؟ باشد
 فرض اين است كه هدف ما هدف ؟توان استفاده كرد  مي آن هدف مقدس

آيا براي هدف مقدس از هر وسيله ولو وسائل نامقدس و پليد  .مقدسي است
 يا نه، براي هدف مقدس از وسيله مقدس بايد استفاده ؟ كرد توان استفاده مي

كنيم تا مطلب روشن  حال مثالهايي ذكر مي .وسيله نامقدس و پليدكرد نه از 
  .بشود

   
  استفاده از وسيله نامشروع در تبليغ دين  

 من  يك وقت هدف .شود ديگر از اين بهتر كه نمي .هدف ما تبليغ دين است
خواهم بكند،  در يك كاري شخص خودم هست، يك كاري را براي خودم مي

ولي اگر من  .آنجا محرز است .خواهم انجام بدهم  ميبراي رفاه و منفعت خودم
 آيا  بخواهم كاري را نه براي خودم بلكه براي دين انجام بدهم، در اين صورت

 خودم   اگر من بخواهم براي منافع؟اي استفاده بكنم جايز است از هر وسيله
انيد تو  مي كار بكنم، مثال وقتي كار من گير پولي يا اداري بيايم پيش شما كه

مشكلم حل بشود، "مشكل مراحل بكنيد چهارتا در وغ جعل بكنم براي اينكه 
گويند اين را ببين، براي اينكه مشكلش  كنند، مي در اينجا همه مرا مالمت مي

 .زند گويد، تهمت مي كند، دروغ مي گويد، چاپلوسي مي حل بشود تملق مي
براي  .بسازمخواهم يك مسجد  من مي .ولي يك وقت هدف چيز ديگر است

 . نامقدسي ندارم واقعا هم در مسجد ساختن هدف .خواهم بسازم خودم كه نمي
ايم در فالن محل كه مسجد ندارد  من جزء كساني هستم كه باني شده

ند نماز بخوانند، مجالس وعظ يايآجا مردم بمسجدي ساخته بشود كه در 
اين  .و جلساتي باشدها بيايند دستورهاي دين را ياد بگيرند  بچهل بشود، يتشك

 اداري ممكن است  خواهد، گرفتاريهاي ديگر دارد، اشكاالت مسجد مصالح مي
   اهل خير پاشنه گيوه را  حاال يك آدم .پيدا كند، و از مردم نيز بايد پول گرفت
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رود پيش كسي، يك  مي .ور كشيده براي اينكه كار اين مسجد را درست بكند
گويد   او پول در بياورد، چهارتا دروغ ميزند كه هر جور هست از حرفي مي

دوتا دروغ به يك  .آورد براي مسجد ولي باالخره پنج هزار تومان پول در مي
كند كه شما   ديگري مي گويد، چهارتا تملق و چاپلوسي نسبت به نفر ديگر مي

 ارادت داريم، خواب  چنين هستيد، چنان هستيد، ما به شما از قديم از قديم
زديد، حتما همچنين چيزي  كه داشتيد در بهشت كله معلق ميديدم مثال 

پنجاه هزار تومان از يكي ديگر  .گيرد ده هزار تومان هم از اين مي .هست
 شايد بسياري از مردم اين عمل را ؟گوييم حال اين را ما چه مي .گيرد مي

 بيچاره براي  گويند ببين اين كنند، مي تقديس و نوعي فداكاري تلقي مي
كند، از صبح تا غروب پاشنه گيوه را ور كشيده فقط براي  ش كه كار نميخود

رسد،   به هر كس مي!؟كند اين آدم ببين براي اين كار، ديگر چه نمي .مسجد
آورد، واقعا مرد  اين مسجد در مي"به هر وسيله شده باالخره اين پول را براي 

  .فداكار و با گذشتي است
   .  مسئلةٌ؟ت نيستآيا اين كار درست است يا درس

  

  جعل حديث 
 براي اينكه مردم را هدايت و -  كه اينها در تاريخ رخ داده است - ديگري 

كند در حالي كه  آيد حديثي از پيغمبر يا امام جعل مي راهنمايي كند، مي
كند كه اگر   شخصي ندارد بلكه غرضش هدايت مردم است ولي فكر مي غرض

 .پذيرند براي مردم نقل بكند مردم بهتر مي از پيغمبر يا امام  چنين حديثي
كنند و حرف لغو   مردمي كه اين قدر غيبت مي]گويد با خود مي[مثال 
 براي اينكه غيبت نكنند و حرف لغو نگويند من بيايم  زنند، خوب است مي

حديثي جعل بكنم در فضيلت فالن دعا كه اين حديث را مردم بخوانند و 
يبت بروند دعا بخوانند، يا در ثواب قرآن بگويم بجاي حرف لغو و بيهوده و غ

  فالن سوره قرآن را اگر چهل بار پشت

١١١ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  .  سر يكديگر بخوانيد فالن اثر را دارد
خواهد  هدف مقدس است ولي يك كسي مي:  مسئلة؟ آيا اين كار خوبي است

آيا اين درست است يا درست  .با دروغ و جعل اين هدف مقدس را تأمين بكند
 است كه در  حديثي .اند اند كه چنين كاري كرده  تاريخ، خيليها بوده در؟نيست

 هست و من  اند، ظاهرا در مقدمه مجمع البيان هم اغلب كتب تفسير نوشته
كنند در فضائل   مي اين حديث را از ابي بن كعب نقل .ام مكرر در كتابها خوانده
 اسم فضيلت  هاي قرآن، مثال براي خواندن سوره سبح مخصوص قرائت سوره

فضيلت و ثواب ديگري، "كنند، سوره هل اتيك حديث الغاشية  خاصي ذكر مي
 ثواب ديگري، سوره آل  سوره لم يكن الذين كفروا ثواب ديگري، سوره بقره

همه هم از پيغمبر  .اند  گفته عمران ثواب ديگري، براي هر كدام يك چيزي
: كرد پرسيد  روايت مي حديث را شخصي رفت از آن كسي كه اين .روايت شده

كني و يك نفر ديگر غير  آخر چطور است كه فقط تو اين حديث را روايت مي
راستش را بخواهيد اين حديث را من براي رضاي :  گفت؟از تو روايت نكرده
كنند به  نشينند شروع مي من ديدم مردم در مجالس كه مي .خدا جعل كردم

ديدم وقت  .و اشعار جاهليت را خواندن  ها و تاريخ جاهليت را نقل كردن افسانه
براي اينكه به جاي اين كار بيهوده، مردم را  .شود مردم دارد بيهوده تلف مي

وادار كنم به تالوت قرآن، آمدم اين حديث را از زبان پيغمبر گفتم، اينكه 
  !عيبي ندارد
كند با  كند، و فكر مي آيد براي فالن مقصد يك خواب جعل مي  ديگري مي

آيا اين كارها درست است كه انسان براي  .كند  خواب مردم را هدايت مي اين
  .  نه، اين كار غلط است؟ استفاده بكند هدف مقدس، از وسائل نامقدس

   اين مطلب قبال در ذهن خودم مكرر آمده بود، همين امروز كه باز
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ليغ  ادب تب)1(كردم ديدم ايشان  تفسير الميزان را در همين زمينه مطالعه مي
اند كه به طور كلي چه آدابي را همه انبياء و  نبوت را كه از قرآن استنباط كرده
اند  كردند از جمله همين مطلب را ذكر كرده از جمله رسول اكرم رعايت مي

 هرگز انبياء در سيره و روش خودشان، براي رسيدن به حق، از باطل  كه
  . كنند حق استفاده ميكنند، براي رسيدن به حق هم از خود   نمي استفاده

  

  ؟آيا داستانهاي قرآن حقيقت ندارد 
  اند كه گاهي در كلمات غير مصريها هم  بعضي از مصريها يك حرف مفتي زده

شود راجع به بعضي قصص قرآن كه فالن داستان در تواريخ دنيا پيدا  ديده مي
 در  دهمگر تمام قضايايي كه در دنيا واقع ش .خوب پيدا نشده باشد .نشده است

 كتب تاريخي كه ما االن داريم، از حدود سه هزار سال !؟كتب تاريخ هست
 اين  يعني از حدود هزار و چهارصد سال پيش از دوره اسالم به .پيش است
شود گفت تاريخ دنيا تا حدي روشن است، از آن جلوتر اصال ما تاريخ  طرف مي

 آن طرف را اساسا از چهار پنج هزار سال قبل به .درستي در دنيا نداريم
  .ازمنه ماقبل تاريخ: گويند مي

اند كه قرآن هدفش مقدس است،  بعضيها راجع به بعضي از قصص قرآن گفته 
  كند براي پند و عبرت گرفتن، قرآن كه كتاب تاريخ نيست قصص را نقل مي

  كند، وقتي كه بخواهد وقايع نگاري بكند، وقايع را قرآن براي پندها ذكر مي
كند واقعا  اي كه نقل مي كند كه آن واقعه ند است ديگر فرق نميكه هدف پ

 . شده باشد، يا آن را به صورت يك داستان نقل بكند كه نتيجه بگيرد واقع
مگر نيست كه بسياري از حكيمان دنيا پندهاي بسيار بزرگ را از زبان 

  دانند كه اينها  اند كه همه مردم مي  بيان كرده حيوانات
  

  يپاورق
  )]ره(ييرحوم عالمه طباطبام.[1
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 داستانهاي كليله و دمنه كه خرگوش مثال چنين گفت،  واقعيت ندارد، مثل
روباه چنين گفت، شير چنين گفت، شير آمد با روباه چنين سخن گفت، بعد 

بايد عاقل و "خواهد بگويد كه انسان  و وقتي مي ...خرگوش مأموريت پيدا كرد
گويد   بكند، مي ند با عقل و فكر و هوش برابريتوا فتن باشد و هيكل و زور نمي

اي، شير به آن بزرگي و زورمندي را آخر  خرگوش به اين كوچكي و كم قوه
گويد واال داستاني واقع نشده  اين را براي پند و اندرز مي .كند در چاه معلق مي

 .كه واقعا شيري باشد و روباهي و خرگوشي و با همديگر حرف زده باشند
اند چنين حرفي العياذ باهللا بگويند كه اصال ضرورتي ندارد ما در  ستهبعضي خوا

باب قصص قرآن، راجع به اين جهتش فكر بكنيم كه آيا قصص قرآن تاريخ 
  .است يا تمثيل است براي پند و اندرز

  محال است كه انبياء، در منطق .ولي اين حرف، بسيار حرف مفتي است 
هللا يك امر واقع نشده و يك دروغ را ولو به نبوت، براي يك حقيقت، العياذ با

 غير از . در ادبيات دنيا از اين حرفها زياد است .صورت تمثيل بيان بكنند
اند   حيوانات نگفته اند، آنهايي هم كه از زبان آنهايي كه از زبان حيوانات گفته

 سعدي كه در گلستان و  حتي همين داستانهاي .]اند از تمثيل استفاده كرده[
 داشته باشد و خيلي  وستان و غيره آمده هيچ معلوم نيست كه ارزش تاريخيب

از آنها مسلم شبهه ندارد، به جهت اينكه اصال داستان، خودش را نقض 
آنجا  . سومنات گويد در هندوستان كه بودم رفتم در بتخانه مثال مي .كند مي

 .م، چنان كردم كرد بعد زدم بتها را شكستم، چنين .خواندند زند و پازند مي
و به عالوه اگر در  .اصال معلوم نيست سعدي به عمرش رفته باشد به آنجا

در : گويد  يا مي!؟ كرده است بتخانه سومنات رفته، آنجا زند و پازند چكار مي
خواند، من به  اي را ديدم كه داشت فالن كتاب نحو را مي كاشغر كه بودم بچه

نه او هدفش آن اندرزي است كه  .داداو چنين گفتم و او به من چنين جواب 
  بان زاز  .خواهد بدهد مي
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  . اينها واقعيتي ندارد .گويد سلطان محمود و اياز حرفهايي مي
   قرآن، پيغمبر، ائمه و كساني كه تربيت شده اين مكتب هستند محال است

 امر  كه براي هدف مقدس، از يك امر نامقدس، مثال از يك امر پوچ، از يك
 كه ما  اين است .ز يك امر بي حقيقت ولو يك تمثيل استفاده كنندباطل، ا

  شك نداريم كه تمام قصص قرآن همان جور كه قرآن نقل كرده است عين
  كند، ما بعد از نقل قرآن احتياجي داستاني كه قرآن نقل مي .واقعيت است

 تأييد  آنتواريخ دنيا بايد از قر .نداريم كه تأييدي از تواريخ دنيا پيدا بكنيم
اي از  در تفسير الميزان اين اصل را با ادله )عالمه طباطبائي(ايشان .بگيرند

 وجود نداشته  كنند كه اساسا در سيره انبيا چنين چيزي آيات قرآن ثابت مي
  .كه حتي براي هدف مقدسشان از يك امر نامقدس استفاده بكنند

  

  دو سخن باطل شايع ميان متجددين و متقدمين 
 زمينه يك حرفي در ميان متجددين ما پيدا شده و يك حرفي در  در اين

اند   بعضي از متقدمين ما، و هر دوي اينها آنچنان به حقيقت ضربه زده ميان
اما آنچه كه در ميان متجددين به اصطالح طرح شده و خيلي  .داند  خدا مي كه
ين قاعده و شود، از فرنگيها گرفته شده است و مصريها با ا  رويش تكيه مي هم

 يعني هدف وسيله را مباح »الغايات تبرر المبادي«: كنند به اين تعبير بيان مي
براي هدف مقدست از هر  .پس كوشش كن هدفت مقدس باشد .كند مي

و آنچه كه در ميان بعضي از  .تواني استفاده بكني وسيله ولو نامقدس مي
 )1(كنند ل ميمتقدمين ما تا حدي معمول شده اين است كه يك حديثي نق

  د كه ياگر اهل بدعت را ديديد يعني اگر افرادي را ديد كه
  

  يپاورق
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 مكاسب "اين حديث هست و حتي شيخ انصاري رضوان اهللا عليه در البته . 1
 آن را نقل كرده و در دو جا هم نقل كرده، در يك جا تفسير "محرمه 

   .كند كند ولي در جاي ديگر تفسير مي نمي
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 آنهايي كه در دين بدعت " .)1(»فباهتوهم « كنند  يجاد ميدر دين بدعت ا
آورند  كنند و مي  چيزهايي جعل مي  يعني افرادي كه در دين"كنند  ايجاد مي

 را بدعت " الدين في الدين   ادخال ما ليس في"كه جزء دين نيست 
 نيست به نام دين وارد  گويند، يعني كسي بيايد چيزي را كه جزء دين مي

عكسش هم .  است ند به طوري كه مردم خيال كنند اين جزء ديندين بك
 كنند اين جزء  چيزي را كه جزء دين هست كاري بكند كه مردم خيال: هست

در اينجا قبل از توضيح اين حديث، . [هر دو صورتش بدعت است. دين نيست
  ]. ذكر يك نكته ضروري است

  

  بدعت و نوآوري
 عيبي  نوآوري در غير امر دين ." بدعت "گويند   را مي" نوآوري " امروز 
خواهد  خواهد نوآور باشد، يك كسي در هنر مي يك كسي در شعر مي .ندارد

 ندارد ولي  اين مانعي .خواهد نوآور باشد نوآور باشد، يك كسي در فلسفه مي
 امام هم  حتي .در دين، نوآوري معني ندارد چون آورنده دين ما نيستيم

 پيغمبر  آنچه كه .ام وصي پيغمبر و خزانه علم اوستام .آورنده دين نيست
خدا به وسيله ملك  .خود هم آورنده دين نيست .]كند او بيان مي[گفته است 

كند، پيغمبر به مردم  و گاهي بدون وسيله ملك دين را به پيغمبر وحي مي
آورنده دين حتي  .كند  امام بيان مي اش را يكجا براي كند و همه ابالغ مي

بله، نو  .در دين نوآوري غلط است، بدعت است و حرام .ر هم نيستپيغمب
اخباريين اجتهاد را خيال  . نوآوري نيست استنباط كردن درست است كه آن

 .كنند اشتباه مي .گويند اجتهادها همه بدعت است مي .كنند نوآوري است مي
 ممكن است مجتهدي مطلبي را از نو استنباط .اجتهاد يعني حسن استنباط

   جور ديگر استنباط بكند كه قبال خود او يا ديگران
  

  يپاورق
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   .]پس آنها را مبهوت كنيد: ترجمه[ .1
امروز، مطلق نوآوري را  .اين، مسئله استنباط است نه آورندگي .اند كرده  مي

گويند فالن كس بدعت  كنند و مثال مي نامند و از بدعت حمايت مي بدعت مي
در ميان ما  . اصطالح غلط است اصال اين . بكنيمولي ما نبايد اشتباه .آور است
 . يعني نوآوري در دين، ادخال في الدين ماليس في الدين" بدعت "از قديم 

 . كم بگوييم پس بدعت اشكالي ندارد نبايد چيز ديگر را بدعت بناميم بعد كم
اگر امروز نوآوري را  .اين را خواستم بگويم كه بعضي از جوانها اشتباه نكنند

 اگر در مسائل هنري، شعري، فلسفي يا علمي  گويند بدعت، اين بدعت يم
 كمال است، ولي در دين آن هم به معناي  بلكه است نه فقط عيب نيست

 چيزي را كه در دين نيست از خود جعل  آوردن نه به معني اجتهاد، يعني
  :حتي حديث است .كردن، در حد بزرگترين گناهان است

  
   )1(.»فقد خرب الدين )دعامبت(من زار مبدعا «

  .  اگر كسي به ديدن يك اهل بدعت برود دين را خراب كرده است
  

كند، بر ديگران حرام است كه با او   يعني اگر كسي بدعتي در دين ايجاد مي
  . ديد و بازديدش هم حرام است .ديد و بازديد بكنند

  است كه باري، در زمينه اهل بدعت، حديثي داريم كه در ضمن آن آمده 
 است و اين   از ماده بهت"باهتوهم". »فباهتوهم«هرگاه اهل بدعت را ديديد 

 محكوم ، شود، يكي در مورد مبهوت كردن ماده در دو مورد به كار برده مي
  كه در خود قرآن آمده است كه (كردن و متحير ساختن 

  
  يپاورق

يكاف.1   اختالفي با اندك54ص /1،ج
يكاف.2  »يجالسة اهل المعاصم« ، باب 375ص / 2،ج
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 با آن جبار زمان خودش كه مباحثه كرد، در نهايت امر  حضرت ابراهيم
شد، محكوم  او در مقابل منطق ابراهيم درماند، مبهوت )1(»بهت الذي كفرف«

دانيم  شد، مفتضح شد، و ديگر در مورد بهتان يعني دروغ جعل كردن كه مي
 .تان عظيم يعني دروغ بزرگ، به)2(»سبحانك هذا بهتان عظيم « در آيه 

 معناي اينكه اگر با اهل بدعت روبرو شديد  كند كه شيخ انصاري تصريح مي
باهتوهم يعني با منطقي قوي با آنها روبرو بشويد، مبهوتشان بكنيد آنچنانكه 

فبهت «  نمرود مباحثه كرد و مبهوتش نمود  ابراهيم با جبار زمان خودش
ق وارد بشويد تا مردم بفهمند اينها اهل بر اهل بدعت با منط» الذي كفر

  . با آنها مباحثه كنيد و محكومشان نمائيد .گويند بدعت هستند و دروغ مي
 را  اند كه اگر اهل بدعت اند از اين حديث اين جور استفاده كرده اي آمده  عده

 هر ،خواهيد به اينها بدهيد ديديد، ديگر دروغ گفتن جايز است، هر نسبتي مي
  خواهيد ببنديد، يعني براي كوباندن اهل بدعت كه يك هدف ميدروغي 

  مقدس است از اين وسيله نامقدس يعني دروغ بستن استفاده بكنيد، كه اين
آدمهاي حسابي هرگز چنين حرفي را  .شود اش وسيعتر هم مي امر دايره

  . اند  آدمهاي ناحسابي گاهي دنبال بهانه.زنند نمي
 انسان گاهي !رهاي نفس اماره عجيب است مك! مكائد نفس عجيب است
مثال شب والدت  .فهمد كند كه خودش هم نمي نفسش آنچنان مكرر مي

 سرور  خواهد جشن بگيرد شب سرور است، حاال كه شب پيغمبر است، مي
  گويد شب سرور است، شب والدت آورد و مي است فسق و فجور به جا مي

  غمبر چنين كاري  من به خاطر پي!؟پيغمبر، مگر اشكال دارد
  :يپاورق
  258/ بقره  .1
 16/ نور  .2
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   !كنم مي
گفتند يك .  ارزش داشت" شاهي "داستاني است مربوط به آن زماني كه يك 

عرق  .نفر رفت دم دكان عرق فروشي و به فروشنده گفت يك شاهي عرق بده
 يك  شود، باالخره هر چه مي: گفت .شود فروش گفت يك شاهي كه عرق نمي

  گفت اگر يك .شود كرد كه نمي او اصرار مي .شود ك چيزي ميشاهي هم ي
  گفت اين .شود آن را تقسيم بر بيست كن همان را به من بده قران عرق مي

 .گفت همان را بده .معنايش اين است كه ته يك استكان هم مثال پر نشود
اش چيست كه آن را به تو  خورند كه مست بشوند، فايده گفت مردم عرق مي

  . اش با خودم  گفت تو همان را بده، بد مستي؟بدهم
 .اش با آنها  بعضي از مردم دنبال بهانه هستند براي بد مستي، ديگر بد مستي

اجازه : اند گفته .كافي است يك بهانه پيدا بكند براي هرزگي كردن و بد مستي
بعد با هر  . بكنيم اند هر دروغي كه دلمان بخواهد، براي اهل بدعت جعل داده

دهد، يك   مي كند فورا به او يك نسبتي كسي كه كينه شخصي پيدا مي
 جعل  كند به شروع مي .گويد او اهل بدعت است زند و بعد مي تهمتي مي

آن وقت  .اند گويد به ما اجازه داده  مي؟چرا .كردن، دروغ گفتن و تهمت زدن
ات تبرر الغاي" :گويد  فرنگي ماب ما مي!؟آيد شما ببينيد بر سر دين چه مي

 .هدف بايد خوب باشد، هدف كه خوب بود وسيله هر چه شد شد ".المبادي
 دلمان  اند باهتوهم، حق داريم هر چه گويد به ما گفته متقدم ماب ما هم مي
آن وقت ببينيد به سر  .گوئيم هر چه دل خودمان بخواهد بخواهد بگوئيم و مي

  !؟آيد دين چه مي
  

  ابوهريره و پياز فروش 
  كه ابوهريره از سوي معاويه حاكم مكه بود مردي مقداري پياز از عكه زماني 

  .كسي نخريد .آورده بود به مكه تا بفروشد )همين عكاي فعلي(
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پيازها ماند، امكان بردن به جاي ديگر هم نبود و داشت در هواي گرم  
 ؟تواني بكني  يك ثواب مي!ابوهريره: رفت پيش ابوهريره و گفت .گنديد مي

اند در مكه پياز پيدا   گفت من يك مسلمانم، به من گفته؟ چه ثوابي:گفت
خواهند، من هر چه مال التجاره داشتم همه را  شود و مردم مكه پياز مي نمي

تو  .رود خرد و دارد از بين مي پياز خريدم و آوردم اينجا، حاال هيچكس نمي
تواني  آيا مي .كني دهي، يك نفسير را احياء مي  يك مؤمني را نجات مي داري
شود   گفت بسيار خوب، روز جمعه كه نماز جمعه خوانده مي؟ بكني يا نه كاري

  آن روز وقتي كه .دانم پيازها را در يك جاي معين حاضر كن، آن وقت من مي
 »ايها الناس سمعت من حبيبي رسول اهللا«: مردم همه جمع شدند، گفت

صل عكة في مكة وجبت له من اكل ب«:  از حبيبم پيغمبر كه فرمود شنيدم
 .بخورد بهشت بر او واجب است )1(هر كس پياز عكه را در مكه ».الجنة

خيلي هم آقاي ابوهريره در وجدانش  . تمام پيازها را مردم خريدند يكساعته
 را از ورشكستگي نجات  راضي بود كه من مؤمني را نجات دادم، تاجر مسلماني

پيغمبر بايد وسيله اين جور چيزها اي خدا مرگت بدهد، مگر حديث  .دادم
 شايد صدي نود و پنج !اند ها چه حرفها كه نگفته  بعدها در همين زمينه؟باشد

اند، چيزهايي بوده كه افراد به  خبرها و حديثهايي كه در فضيلت شهرها گفته
خير القري «: اند پيغمبر فرمود مثال گفته .اند بگويند نفع خودشان خواسته

بهترين جاها بيهق است،  )ه معني اعم از ده و شهر استقري ب(» . بيهق
 بيايد از ميان پيغمبر به بيهق چه كار داشت كه حاال .همين نزديك سبزوار

خواسته   فالن آقاي بيهقي مي خير القري بيهق چرا؟ چون: اينهمه جا بگويد
 اگر بخواهم برايش مثال  و امثال اينها كه. براي خودش وسيله درست بكند

  خواهم ذكر بكنم ولي اين  بكنم الي ماشاءاهللا هست كه نميذكر
  

  :يپاورق
ر ياز غيد باشد، پياز عكه باير مكه هم نه؛ آنهم پيبالخصوص در مكه، در غ. 1

   !عكه نه
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 كه همين طوري  قدر بدانيد كه دين را اين چيزها خراب كرده است و حال آن
 نبوت و جزء سيره كلي همه فرمايند جزء آداب مي )عالمه طباطبائي(كه ايشان

 براي حق از باطل  انبياء اين بوده است كه هرگز براي هدف مقدس يعني
  .استفاده نكردند

  

  و استخدام وسيله )ع(علي 
 . شك نيست كه هدفش مقدس بود؟پذيرفت  سياست علي چرا انعطاف نمي

 ؟دها مگر چه بو  پيشنهاد مغيرش بن شعبه؟ها مگر چه بود پيشنهاد ابن عباس
همين مغيرش بن شعبه عليه ما عليه كه بعدها جزء اصحاب خاص معاويه و از 

شد در آغاز خالفت اميرالمؤمنين آمد با حضرت صحبت  )ع(دشمنان علي
ام اين است كه   ابتدا سياستمدارانه به حضرت پيشنهاد كرد كه من عقيده،كرد

كنيد يعني او را  يك كلمه حرف نزنيد و حتي تثبيتش  شما فعال درباره معاويه
هم مانند افراد ديگر كه اليق حكومت هستند فعال تثبيت كنيد بگذاريد 

 . اوضاع برقرار شد يكمرتبه از كار بركنار كنيد خيالش راحت بشود، همينكه
كنم براي اينكه اگر بخواهم معاويه را ولو   نمي حضرت فرمود من چنين كاري
ست كه من معاويه را ولو در اين  معنايش اين ا براي مدت موقت تثبيت بكنم

نه به مردم ين زمي دانمو در اي و من او را صالح نمدانم، مدت موقت صالح مي
 كند يد حرفش اثر نمي ديوقت.  كنميم، تحمل هم نمي گويدروغ هم نم

. د، حق با شماستيد بكنين كار را بايدم كه هميمن هم فكر كردم د: گفت
 يده اش بود ولياول كه آن نظر را داد عق :ابن عباس گفت. ن را گفت و رفتيا

چرا . ه رفتين را گفت و نزد معاويره ايمغ. ده اش نبودين را گفت عقيدوم كه ا
اء بود و آن ينكه ادامه دهندة راه و روش انبي اي كرد؟ براي قبول نميعل
نكه گفته اند ابوبكر نابغه ي ها را نداشت و ايشگياست پي ها و سياست بازيس

   آن ي برايله اين بود كه از هر وسيها هم ر نابغه بود، آن نابغه بودنبود، عم
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 ياست علي خواهند سي نميچرا عده ا.  كردندي كه داشتند استفاده ميهدف
 دارد و ي دارد، هدفيرياست انعطاف ناپذيك سينند ي بيرند؟ چون ميرا بپذ

د، در هر  خواهد به آن حق برسي ميده؛ وقتيحق را او هدف د. ييله هايوس
 يول.  كند تا به آن هدف حق برسدي كه حق باشد استفاده ميله ايگام از وس

 يت نميل اهميگر به وسايم حق است؛ ديگران اگر هم هدفشان فرض كنيد
  .ند هدف درست باشدي گويدهند، م

  

  رسول اآرم و استخدام وسيله 
خواهيم  مييا رسول اهللا ما : اي از قبيله ثقيف آمدند خدمت رسول اكرم عده

 اينكه اجازه  يكي .مسلمان بشويم ولي سه تا شرط داريم، اين شرطها را بپذير
گويند   آنهايي كه مي مثل. (بده يك سال ديگر ما اين بتها را پرستش بكنيم

بگذار يك سال ديگر ما خوب اينها را  )بگذار ما يك شكم سيري بخوريم
 اينكه اين نماز  دوم .شيمپرستش بكنيم كه ديگر شكمي از عزا در آورده با

داد ركوع و   نمي عرب آن تكبرش اجازه. (خيلي بر ما سخت و ناگوار است
 بر طبيعت  سجود كند، چون تمام نماز خضوع و خشوع است و از اين جهت

 دست خودتان  سوم اينكه بت بزرگمان را به ما نگو به .)اينها گران بود
 كه فالن  كنيد پيشنهاد آخرتان يفرمود از اين سه پيشنهادي كه م .نشكنيد

 .فرستم بت را به دست خودتان نشكنيد مانعي ندارد، من يك نفر ديگر را مي
 فكر نكرد  يعني پيغمبر هرگز چنين .اما آنهاي ديگر، محال است چنين چيزي

 بگذار يك ، كه يك قبيله آمده مسلمان بشود، او كه چهل سال بت را پرستيده
 زيرا اين .ند، بعد از يك سال بيايد مسلمان بشودسال ديگر هم پرستش بك

گفتند يا  نه فقط يك سال بلكه اگر مي .پرستي يعني صحه گذاشتن روي بت
 پرستيم و بعد از آن  بنديم كه يك شبانه روز بت رسول اهللا ما با تو قرارداد مي

   قرارداد پذيرفته مسلمان بشويم كه اين يك شبانه روز را پيغمبر طبق
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 بده كه ما يك شبانه  گفتند يا رسول اهللا اجازه اگر مي . محال بود بپذيرد باشد
 كه آن يك شبانه روز -روز نماز نخوانيم بعد مسلمان بشويم و نماز بخوانيم 

 محال بود پيغمبر اجازه -نماز نخواندن طبق قرارداد و امضاي پيغمبر باشد 
  . كرد اي استفاده نمي از هر وسيله .بدهد

  

  ه از جهالت مردم به نفع ديناستفاد 
  از وسيله نامقدس استفاده كردن يك:  از همه عجيبتر به نظر من اين است

  تر است اين است كه تر و دقيق مطلب است، مطلب ديگر كه از اين هم رقيق
از : اي است  مسئله؟شود استفاده كرد يا نه آيا از خواب مردم، براي حق مي

 به نظر .  ناداني مردم به نفع دين استفاده كردنخواب غفلت مردم، از جهالت و
 آدم  گويند اين بيچاره مي .رسد كمتر كسي بگويد اين كار مانعي دارد مي

 خبري  جاهلي است، آدم ناداني است، آدم بي خبري است، در همان عالم بي
بي   بي فالن كس از راه .و جهالت و ناداني خودش يك اعتقادهايي پيدا كرده

 او را از  حاال ما چكار داريم كه .مثال يك عقيده و ايماني پيدا كردهشهربانو 
 واقعا شهربانو  خوابش بيدار كنيم، او باالخره از همين راه اعتقاد پيدا كرده كه
 شهيد شده  مادر حضرت سجاد در كربال بوده است و بعد كه امام حسين
 به اين  ق زدهاست، يكمرتبه سوار اسبي كه در آنجا بسته بوده شده و شال

 و آنها آمده  اند، او فرار كرده اسب و بعد هم اتباع عمر سعد او را تعقيب كرده
بي شهربانو نظر كرده بوده ناچار بايد بگوييم  حاال اگر بگوئيم اسب بي .اند

 يك  اند كه صد و پنجاه فرسخ اسبهاي لشكر عمر سعد هم نظر كرده بوده
 كوه كه  بي شهربانو به آن اند چون بي تر بوده نفس آمدند، و تازه آنها نظر كرده

 ي وقترسيدند، ماند، آنها داشتند مي رسيد ديگر اسبش داشت از راه مي
ر، اشتباه كرد يمرا بگ» ا هوي«د ي خواست بگوي گرفتند ميداشتند او را م

  !ر و كوه هم گرفتيمرا بگ» ا كوهي«گفت 

١٢٤ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 يث به ما ميخ و حديرتا! هين دختران مغاويگفت خسن و خس! ب استيعج
 بعد از وضع يعنيدر نفاس ) هيسالم اهللا عل(د والدة مكرمة حضرت سجاديگو

 يك مقتل را شما نمي. ا رفت و اساساً در زم كربال وجود نداشتيحمل از دن
ا هر كس ي شهربانو ي بيحاال ب(د كه گفته باشد والدة حضرت سجادينيب
 است كه افسانه سازها يافسانه ا. اصالً در كربال وجود داشته است) يگريد

ند حاال ي گوي ميعده ا. ك عده هم به آن اعتقاد داشته انديجعل كرده اند، 
ن راه ي مردم از هميم، دروغ است كه دروغ باشد، ولين حرف داريما چكار به ا

  .دا كرده اندي پيك اعتقاديباالخره 
ك ي از يادان ن مردم از خواب غفلت،از جهالت ويعنيا نه؟ ين درست است يا

م يا ما حق داريده اند؛ آي رسيحيدة صحيك عقيسلسله خرافات، باالخره به 
  .ا نه؟ نهيم يت و امضا كنينها را تثبيا
 . اي بود كه يادم رفت عرض بكنم در كالم اميرالمؤمنين كه قبال خواندم نكته 

  :فرمايد آنجا كه مي
  

  »ه طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه و احمي مواسم « 
  
  :فرمايد بعد ذيلش مي 

ة يضع من ذلك حيث الحاجة اليه من قلوب عمي و آذان صم و السن « 
  ).1(بكم

  
برد،  برد، يك جا قدرت و ميسم به كار مي پيغمبر ابزار و وسائلي كه به كار مي

  كرد يك جا مرهم، يك جا با خشونت و صالبت رفتار مي يك
  

  : پاورقي
   321، ص 107 خطبه  نهج البالغه فيض االسالم،.1
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در : كند و بعد اين طور تعبير مي .شناخت  جا با نرمي، ولي مواردش را مي
كرد، در جهت بيداري و آگاهي مردم   از اين وسائل كه استفاده مي،همه جا
زد كه مردم را بيدار كند نه به خواب  شمشير را جايي مي .كرد  مي استفاده

 .شد برد كه سبب آگاهي و بيداري مي  را در جايي به كار مي اخالق .كند
كرد، گوش كري را  برد كه دل كوري را بينا مي  به كار مي شمشير را در جايي

يعني  .كرد كرد، زبان گنگي را گويا مي  كوري را باز مي كرد، چشم شنوا مي
  . برد در جهت بيداري مردم بود  پيغمبر به كار مي تمام وسائلي كه

  
  گرفتن خورشيد وفات فرزند پيغمبر و  

  داستاني است كه در كتب حديث ما آمده است و حتي اهل تسنن هم نقل
 . اهللا رسول اكرم پسري دارد از ماريه قبطيه به نام ابراهيم بن رسول .اند كرده

 .رود اين پسر كه مورد عالقه رسول اكرم است در هجده ماهگي از دنيا مي
ريزد و  شود و حتي اشك مي  ميرسول اكرم كه كانون عاطفه بود قهرا متأثر

  ريزد، اي ابراهيم ما به خاطر تو محزونيم سوزد و اشك مي دل مي: فرمايد مي
تمام مسلمين، ناراحت  .گوييم ولي هرگز چيزي برخالف رضاي پروردگار نمي

 .و متأثر به خاطر اينكه غباري از حزن بر دل مبارك پيغمبر اكرم نشسته است
مسلمين شك نكردند  .گيرد شود و مي د منكسف ميهمان روز تصادفا خورشي

 خورشيد  يعني .كه گرفتن خورشيد، هماهنگي عالم باال بود به خاطر پيغمبر
  . )1(گرفت براي اينكه فرزند پيغمبر از دنيا رفته

 ! اين مطلب در ميان مردم مدينه پيچيد و زن و مرد يكزبان شدند كه ديدي
  مبر اكرم شد گرفت، در خورشيد به خاطر حزني كه عارض پيغ

  
  : پاورقي

 است  به خاطر پيغمبر ممكن.  البته اين مطلب في حد ذاته مانعي ندارد.1
  . اينها مسئله مهمي نيست. دنيا زير و رو بشود
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حالي كه پيغمبر به مردم نگفته العياذ باهللا كه گرفتن خورشيد به خاطر اين 
 به پيغمبر اضافه شود، و مردم اين امر سبب شد كه عقيده و ايمان مردم .بوده

  . كنند  گونه مسائل بيش از اين فكر نمي هم در اين
  خواهد از نقاط ضعف مردم براي هدايت  پيغمبر نمي؟كند  ولي پيغمبر چه مي

خواهد از نقاط قوت مردم استفاده كند، پيغمبر  مردم استفاده كند، مي
خواهد از  استفاده كند، ميخواهد از جهالت و ناداني مردم به نفع اسالم  نمي

  خواهد از نا آگاهي و غفلت پيغمبر نمي .علم و معرفت مردم استفاده بكند
خواهد از بيداري مردم استفاده كند، چون قرآن به او  مردم استفاده كند، مي

  ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم« : دستور داده
 حرفي   عوام چنين]پيغمبر نفرمود[ .ذكر كردهوسائلي  .)1(»بالتي هي احسن 

 باالخره نتيجه ،)2(اند، خذ الغايات و اترك المبادي از روي جهالتشان گفته
 .كنيم ما هم كه به آنها نگفتيم، ما در اينجا سكوت مي .اند خوب از اين گرفته

سكوت نكرد، آمد باالي منبر صحبت كرد، خاطر مردم را راحت كرد، گفت 
  . به خاطر بچه من نبود ورشيد گرفت خ اينكه

 ؟كند اين جور بايد باشد چرا  نمي  مردي كه حتي از سكوتش سوء استفاده
بگذار كساني بروند از  . چيزهايي ندارد براي اينكه اوال اسالم احتياج به چنين

 جور سكوتها استفاده كنند كه دينشان  خوابهاي دروغ، از جعلها و از اين
ن و دليل ندارد و آثار حقانيت دينشان روشن و نمايان منطق ندارد، برها

همان كسي هم كه از اين : ثانيا .اسالم نيازي به اين جور چيزها ندارد .نيست
همگان را : مثل معروف .كند  امر اشتباه مي كند، در نهايت وسائل استفاده مي

  يعني بعضي  . داشت توان در جهالت نگاه هميشه نمي
  

  يپاورق
و اندرز نيكو دعوت  )دالئل عقلي(به راه پروردگارت با حكمت[ 125/  نحل.1

  ]كن و با بهترين روش با آنان به بحث و مجادله پرداز
  .]به هدفها بپرداز و وسائل را رها كن[ 2 
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 مردم را هم در يك  شود در جهالت نگاه داشت، همه از مردم را هميشه مي 
 همگان را براي هميشه  ، وليشود در جهالت و بي خبري نگه داشت زمان مي

و به [دهد  گذشته از اينكه خدا اجازه نمي .در جهالت نگه داشتشود  نمي
خواهد دينش تا   كه مي  اگر اين اصل هم در كار نبود، پيغمبري]عبارت ديگر

داند كه صد سال ديگر، دويست سال ديگر، هزار سال  ابد باقي بماند، آيا نمي
 و باالتر همين كه خدا به او !؟كنند گري قضاوت ميآيند جور دي ديگر مردم مي

  . دهد اجازه نمي
   

  وسيله حق براي هدف حق
 بدانم  اگر من: معني اين حرف اين است . براي حق بايد از حق استفاده كرد

چنانچه يك حرف ناحق و نادرست، يك دروغ، يك حديث ضعيف، يك 
مين امشب همه دانم است را براي شما بخوانم ه حديثي كه خودم مي
در عين [شود،   شما نماز شب خوان مي كنند و همه گنهكاران شما توبه مي

دهد ما  آيا اسالم اجازه مي .دهد  نمي  اسالم به من چنين كاري را اجازه]حال
شنود كه   آن كه مي؟ اشك بريزند دروغ بگوييم كه مردم براي امام حسين

حسين هم كه شك ندارد اجر و   اشك ريختن براي امام .داند دروغ است نمي
حق  .اسالم نيازي به اين دروغها ندارد . ابدا؟دهد آيا اسالم اجازه مي .ثواب دارد

وقتي انسان حق را ضميمه باطل  .برد  مي را با باطل آميختن، حق را از ميان
حق تاب اينكه همراه باطل باقي  .رود  مي ايستد، حودش كرد، حق ديگر نمي

  . بماند ندارد
يك  .يكي از علماي بزرگ يكي از شهرستانها پاي منبري نشسته بود: فتند گ

 از  آن آقا كه .خواند هاي دروغ مي آقايي كه شال سيدي به سر داشت، روضه
  آقا اينها چيست داري: مجتهدين خيلي بزرگ بوده، از پاي منبر گفت

 ،  اصولتتو برو دنبال فقه و: گويي؟ يك وقت او از باالي منبر فرياد زد مي
   .گويم اختيار جد خودم را دارم، هر چه دلم بخواهد مي
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  !؟ يعني چه" اختيار جدم را دارم "
 است از  يكي از راههايي كه از آن راه بر دين ضربه وارد شده:  غرضم اين است

 هدفمان  هاي مختلف، رعايت نكردن اين اصل است كه ما همان طور كه جنبه
كنيم   مي م كه براي اين هدف مقدس استخدامبايد مقدس باشد، وسائلي ه

 نبايد تهمت ، مثال ما نبايد دروغ بگوييم، نبايد غيبت بكنيم .بايد مقدس باشد
 دين هم نبايد دروغ  نه فقط براي خودمان نبايد دروغ بگوييم، به نفع .بزنيم

بگوييم، يعني به نفع دين هم نبايد بي ديني بكنيم، چون دروغ گفتن بي 
به نفع  . كردن است به نفع دين دروغ گفتن، به نفع دين بي ديني .تديني اس

 كردن،  به نفع دين غيبت .دين تهمت زدن، به نفع دين بي ديني كردن است
 خودش ما  دهد ولو به نفع دين اجازه نمي .به نفع دين بي ديني كردن است

بينيد ب. ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة« . بي ديني بكنيم
 . بوده هاي ايشان است چگونه ترين سيره سيره تبليغي پيغمبر اكرم كه از مهم

بعدا ان شاءاهللا  .چگونه ارشاد و هدايت كرد .پيغمبر، اسالم را چگونه تبليغ كرد
  . دارم  مي كنم و عرايضي عرضه درباره سيره تبليغي رسول اكرم صحبت مي

  

  نعلي عليه السالم و بستن آب به روي دشم 
   ما واقعا بايد در احوال پيشوايان بزرگ دينمان يعني در احوال معصومين

  جنگ:  اين خيلي فكر دارد؟تأمل و تفكر بكنيم، ببينيم آنها چگونه بودند
   يعني" شريعه "اصحاب معاويه  .هاي فرات رخ داد صفين در يكي از كرانه

شود، اصحابش  د ميوار )ع(علي بعد .گيرند شد آب برداشت مي محلي را كه مي
 مذاكره و  ايم براي فرستد نزد معاويه كه آخر ما اول آمده مي .مانند بي آب مي

 مسلمين بردارد  صحبت كردن، بلكه خداوند با مسالمت اين مشكل را از ميان
كند   فكر مي  ولي معاويه كه؟چرا دست به چنين كاري زدي .و حل بكند

  پيروزي بزرگي به دست آورده گوشش 
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بيند كه فايده ندارد، دستور حمله   اميرالمؤمنين مي وقتي كه .دهكار نيستب
شوند و اصحاب   شام نرسيده اصحاب معاويه رانده مي دهد و همان روز به مي
گويند ما حاال ديگر مقابله به مثل  بعد اصحاب مي .گيرند شريعه را مي )ع(علي
گويد ولي من اين كار  مي )ع(علي .دهيم اينها آب بردارند  نمي كنيم و اجازه مي

كنم چون آب يك چيزي است كه خدا آن را براي كافر و مسلمان قرار  را نمي
  اين كار دور از شهامت و فتوت و مردانگي است، آنها چنين كردند شما. داده

  خواهد پيروزي را به بهاي يك عمل ناجوانمردانه به دست علي نمي. نكنيد
  . بياورد

   .ه بزرگان زياد است اين نكات در سير
  

  عمرو عاص و استخدام وسيله  
اين   گويم، شايد خيلي از افراد بگويند اگر ما بجاي علي بوديم داستاني را مي 

  . كرديم كار را نمي
 روزي علي عليه السالم در.  عمرو بن العاص مجسمه شيطنت و رذالت است

  ن را به كشتن چرا اينهمه مردم مسلما!معاويه: صفين آمد و فرياد كرد
مغلوب    خودت بيا با يكديگر نبرد بكنيم، هر كه غالب شد، و هر كه؟دهي مي
گاهي سر به   عمرو عاص. منطق روشن بود، نتيجه هم از اول معلوم است. شد

همين است، تو   گويد، حرف  راست مي!معاويه: گفت گذاشت مي سر معاويه مي
معاويه كه حساب  . جنگ عليهم كه مرد شجاعي هستي، اسلحه بپوش برو به

بفرستد ولي نه به   دستش بود با نيرنگ توانست روزي عمرو عاص را به جنگ
شجاعي بوده، مصر را او  البته او في حد ذاته مرد. جنگ با علي عليه السالم

  : ميدان جنگ و مبارز طلبيد عمرو عاص اسلحه پوشيد آمد در. فتح كرده بود
  يا قاتلي عثمان خير المؤتمن  ن الكوفة من اهل الفتهيا قاد
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   )1( اضربكم و ال أري اباحسن يا ايها االشراف من أهل اليمن
 .كرد كه يك وقت با حضرت امير مواجه نشود ضمنا گوشه و كنار را نگاه مي 

از . بينم زنم ولي علي را نمي شما را مي .اضربكم و ال اري اباحسن :گفت مي
ظاهرا همين جا ] حضور داشته[ابوالفضل   اند حضرت جمله جاهايي كه نوشته

اي كه  اميرالمؤمنين آهسته به گونه. است  بوده كه جواني چهارده ساله بوده
خواست تا آخر هم در غفلت  است ولي نمي  عمرو عاص ابتدا نفهمد كه علي

حضرت، نزديك . است) ع(نفهميد كه علي  عمرو عاص. باقي بماند آمد و آمد
انا االمام القرشي  :نفهمد با كه مواجه است، گفت  هم اوكه رسيد نخواست باز

من علي هستم، كه : خودش را معرفي كرد. منم امام قرشي مؤتمن .المؤتمن
عاص خودش را باخت، فورا سر اسب را برگرداند و شروع به فرار  ديگر عمرو

 و پريد  اميرالمؤمنين او را تعقيب كرد، شمشيري به او زد، او از روي اسب .كرد
بيني اي   اي كرده بود، قبال چه پيش دانم چه تعبيه من نمي. خورد به زمين

كه با يك   دانست علي مردي نيست كرده بود، فورا كشف عورت كرد، چون مي
برگرداندند و  تا اينجور كرد، حضرت رويشان را. آدم اينچنين مواجه شود

خوبي پيدا   ع ولي تو شفي!گفت عمرو عاص معاويه تا آخر عمر مي. رفتند
مقدسي   كنم كه شفيعي به اين كردي، در همه دنيا من يك نفر را پيدا نمي

  !پيدا كرده باشد
كنند، تيپ عمرو  اي استفاده مي  حاال آدمهايي كه براي هدفها از هر وسيله

در چه   واي ببين چه آدمي را علي: گويد هر كس ديگر باشد مي. عاص اند
 كردي پدرش را در اش مي ير حواله خوب يك شمش!؟فرصتي رها كرد

  ولي علي مردي نبود كه ولو براي كشتن عمرو عاص، اين مردي كه. آوردي مي
  براي نجات خودش به عورت خودش متوسل شده از مسير حق

  
  : پاورقي

   با اندكي تفاوت371كتاب صفين نصر بن مزاحم، ص  .1
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ا را در سيره ائمه و ما نظاير اينه. رويش را برگرداند و رفت . منحرف شود
شوند دست از  با دشمن هم كه رو برو مي: بينيم پيغمبر اكرم زياد مي اطهار و

اينهاست كه نشان . دارند معالي اخالق و مكارم اخالق خودشان بر نمي  آن
كر  اينها در يك سطح ديگري بودند و در سطح ديگري فكر مي  دهد كه مي
  .دانند قت ميرا پاسدار حق و حقي  آنها خودشان. دند

  

  امام حسين و استخدام وسيله  
  براي امام حسين مسئله اين نيست كه كشته بشود يا كشته نشود، مسئله اين

  صبح. است كه دين كشته نشود، يك اصل ولو اصل كوچك دين كشته نشود
الجوشن كه در بدسرشتي، شايد در دنيا نظير  شمر بن ذي. شود عاشورا مي

 فكر كرد از.  قبل از شروع جنگ بيايد اوضاع را ببيند شتاب دارد كه،ندارد
 دانست كه قبال ها بيايد بلكه دست به يك جنايتي بزند، ولي نمي پشت خيمه

  ها را دستور داده نزديك يكديگر به اي ديده است، خيمه امام حسين تعبيه
شكل خط منحني در بياورند، پشتش هم يك خندق بكنند و مقداري ني 

وقتي .  بريزند و آتش بزنند كه دشمن نتواند از پشت سر بيايدآنجا خشك در
بعضي . مواجه شد با اين وضع، ناراحت شد و شروع كرد به فحاشي كردن آمد،

يا : اصحاب گفت  يكي از بزرگان. اصحاب جواب دادند البته نه فحاشي
يال خ. نه: فرمود. حرامش كنم  اجازه بدهيد االن با يك تير همين جا!اباعبداهللا

يا ابن : گفت. چه آدمي است كرد حضرت توجه ندارند به اين جهت كه او
. دانم مي: فرمود. شقيي است  دانم چه شناسم و مي رسول اهللا من اين را مي

تا در ميان . خواهم شروع كرده باشم نمي  من:  فرمود؟دهيد پس چرا اجازه نمي
ان روبروي يكديگر صورت دو گروه مسلم  ما جنگ برقرار نشده است هنوز به

. زنم خونريزي نزنند من دست به جنگ نمي تا آنها دست به جنگ و. هستيم
الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات « : است  اين اصل قرآني را كه در قرآن

  قصاص فمن اعتدي

١٣٢ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

كه حضرت امير هم در ) 1(»فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم    عليكم
كنم به حكم اين  گفت من شروع نمي كرد و مي تناد ميهمين آيه اس  صفين به

كنيم، امام حسين در مورد شمر هم رعايت  شروع كردند دفاع مي آيه، ولي اگر
گويد قبل از آن كه جنگ عمال از طرف دشمن شروع بشود از  مي كند و مي

اين نكات است كه مقام معنويت امام را نشان . شروع بشود طرف ما نبايد
يك اصل كوچك ولو يك مستحب هم : كردند چگونه فكر مي آنهادهد كه  مي

  .نبايد پايمال شود
آماده  آيد، لشكر عمر سعد كم كم روز بر مي. ولي در دشمن اين فكرها نيست

دهد، ميسره تشكيل  امام حسين عليه السالم هم ميمنه تشكيل مي. شوند مي
كند كه آنها  ر نميدهد، و فك مي دهد، پرچمدار قرار دهد، قلب تشكيل مي مي

دهد  دهد به زهير، ميسره را مي را مي  ميمنه. سي هزار نفرند ما هفتاد و دو نفر
مرد . برادرش ابوالفضل العباس سالم اهللا عليه  دهد به به حبيب، و پرچم را مي

ولي دشمن اصولي نيست، . ايستد نفر لشكر مي و مردانه در مقابل سي هزار
و نامردي مطرح نيست، عمر سعد هم طمع دنيا   نگياصلي ندارد، براي او مردا

گرفته است و تمام كارهايش شكل چاپلوسي  و حكومت ري جلوي چشمش را
رويم نزد  دارد كه چه كار بكنيم كه وقتي مي و جلب رضايت عبيداهللا زياد را

باشد و ديگر ايراد و اشكالي در حكومت ري وارد   عبيداهللا او از ما بيشتر راضي
اول تير را خود پسر سعد به طرف . كند به كمان مي يك وقت تيري را. نشود

 !ايها الناس، لشكريان من: گويد كند و بعد مي مي  لشكر امام حسين پرتاب
  .شهادت بدهيد كه اول تير را خودم پرتاب كردم همه شما در حضور امير

  
  پاورقي

 اگر مشركين  پس( ماه حرام در مقابل ماه حرام است [194.  سوره بقره، آيه1
و در )  بجنگيد در ماه حرام با شما جنگيدند شما هم در ماه حرام با آنان

چيزهاي محترم قصاص جايز است، پس هر كس به شما تجاوز كرد شما هم 
  ].به همان اندازه به او تجاوز كنيد

١٣٣ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

تير مثل باران به طرف اصحاب امام . تيرانداز دارد  پسر سعد حداقل چهار هزار
اي از اصحاب امام حسين هم كه تيرانداز بودند  عده اند نوشته. آمدحسين 

كردند و يك زانو را بلند، و مردانه شروع كردند به   مخصوصا يك زانو را خم
افتاد چند نفر از دشمن  مقابل هر نفرشان كه مي در. تيراندازي كردن

. از بين رفتنداصحاب اباعبداهللا در همين تيراندازي  افتادند، كه شايد بيشتر مي
جنگ روز عاشورا با يك تير آغاز شد و با يك تير  .ولي حسين شروع نكرد

. اي استراحت كند حسين ايستاد تا لحظه» ليستريح ساعة   فوقف«. پايان يافت
جنگد و بايد  كند حسين يك نفر است و با شمشير مي نمي دشمن كه ابدا فكر

ين تمام نيروهايش هم ضعيف داند اگر حس از نزديك با او جنگيد، چون مي
  پرانند، پيشاني مقدس تواند با او بجنگد، از دور سنگ مي باشد، نمي  شده

اينجاست كه  برد كه خونها را پاك كند، پيراهن را باال مي. شكند اباعبداهللا مي
ديگر . افتد زمين مي  يابد، اباعبداهللا از روي اسب به روي جنگ عاشورا پايان مي

: شنيدند كه فرمود  كنم كه يك وقت د، همين قدر عرض ميگويم چه ش نمي
  . »اسم اهللا و باهللا و علي ملة رسول اهللاب«

  
  .و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين

  ...باسمك العظيم االعظم االجل االكرم يا اهللا
 پروردگارا عاقبت امر همه ما ختم به خير بفرما، ما را قدردان اسالم و

ما را حق شناس و استفاده كننده از وسيله حق قرار . قرآن قرار بده
انوار محبت و معرفت خودت را در دلهاي ما قرار بده، انوار محبت  بده،

معرفت پيغمبرت و آل پيغمبرت را در دلهاي ما بتابان، اموات ما  و
  .عنايت و مغفرت خودت بفرما  مشمول

  و عجل في فرج موالنا صاحب الزمان
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  پاسخ به دو پرسش  
  

   و مسئله استخدام وسيله) ع(داستان داوود 
  در موضوع استخدام وسيله كه براي دعوت و ارشاد به حق، از باطل نبايد

  پس در داستان داوود و پيغمبر كه در قرآن كريم: استفاده كرد سؤال كردند
   ممكن است برخي با اين داستان سابقه؟آمده است مطلب از چه قرار است

  داستان آن مقدارش كه در قرآن آمده است همين قدر است كه. نداشته باشند
ناگاه از  داستان بنده ما داوود را ياد كن آنگاه كه در محراب بود و: فرمايد مي

بيش از دو   آمدند كه ظاهر اين است كه) گروه متخاصم(باالي محراب، جمعي
ولي » ان هذا اخي « : گويد اند اگر چه در يك جا به زبان فرد مي نفر بوده

. اند تعبيرهاي جمع است و مثل اينكه بيش از دو نفر بوده تعبيرهاي ديگر
به اين صورت طرح كرده است كه اين دو نفر آمدند نزد  قرآن مطلب را

كه داوود از كساني است كه هم پيغمبر خدا و هم ملك و  دانيد و مي(داوود
 يكي از اين دو نفر از .)بوده استدر ميان قوم خودش   پادشاه يعني حاكم
يا يكي از افراد به نمايندگي جمع از ديگري شكايت كرد  ديگري شكايت كرد

) حاال يا واقعا برادر صلبي بوده است يا برادر ديني(من است اين برادر: گفت
  گوسفند دارد و من  نود و نه
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خشونت هم با   يكي بيشتر ندارم، در عين حال آمده از من همان يكي را
 قرآن همين مقدار .)1(»فقال اكفلنيها و عزني في الخطاب « . كند مطالبه مي

كند كه ديگري  نمي  فرمايد كه شاكي چنين اظهار داشت، و ديگر نقل نقل مي
لقد ظلمك «  :فرمايد كه داوود گفت بعد مي. از خودش دفاع كرد يا نكرد

. »علي بعض   غي بعضهمبسؤال نعجتك الي نعاجه و ان كثيرا من الخلطاء ليب
 شركاء افرادي كه با ،بله بسياري از افراد. او با اين كارش به تو ستم كرده است

. كنند بعضي ديگر ظلم مي  يكديگر نزديك اند و اختالفي باهم دارند بعضي به
علم است دانست كه   اند به معناي گويد كه داوود ظن كه گفته بعد قرآن مي

كه ما مورد ) 2(»انما فتناه  و ظن داوود« : بوده استاين از طرف ما امتحاني 
به تضرع و توبه و استغفار، و خدا هم  ايم، پس افتاد ابتال و امتحانش قرار داده

  .اين مطلب را بيان نكرده است قرآن بيش از. توبه او را پذيرفت
  يكي اينكه آنهايي كه آمدند نزد داوود كه:  در اينجا دو سؤال مطرح است

واقعا ؟  آيا واقعا انسانهايي بودند و اين داستان هم داستان واقعي بود؟دبودن
داشت و   انسانهايي بودند و يكي از آنها گوسفندان زيادي داشت و ديگري يكي

شكايت كرد  خواست مال آن ديگري را هم ببرد و بعد او آن كه زياد داشت مي
فرشتگاني بودند كه  ند، يا نه، اينها اساسا انسان نبود؟و داوود قضاوت نمود

حقيقت نداشت،   خدا براي امتحان داوود فرستاد و چون فرشته بودند موضوع
 تعدي و تجاوزي نبود يعني واقعا گوسفندي در كار نبود، دو برادري نبودند،

 امتحان داوود و به  بلكه اينها به امر خدا آمدند اين صحنه را ساختند براي
و .  شد و افتاد به استغفار  داوود هم ناگهان متوجهتعبير آنها براي تنبه داوود،

  اگر اينها فرشته بودند چرا آمدند تا سبب
  

  :پاورقي
كرده   و گويد آنرا به من واگذار، و در گفتگو و مجادله با من خشونت [.1 

   ].است
  24 و 23 / ص.2 
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  ؟بيداري داوود بشوند   
دانم در شيعه هم  نميدر اينجا رواياتي از اهل تسنن بالخصوص هست و  

كه خالصه اينها (كند يا نه، ولي تفسير الميزان از مجمع البيان نقل مي  هست
   به هر حال روايت اگر ضعيف.)مجمع ذكر كرده و تكذيب و رد نموده است را

  در بعضي از روايات چنين آمده. كند مال شيعه باشد يا سني باشد فرق نمي
  ست كه داوود پيغمبر زنان متعددي در خانهاست كه اين داستان چنين بوده ا

  جريان اين بود كه]. شيفته زني شد[داشت، در عين حال در يك جرياني 
 كرد، شيطان ابتدا به صورت يك مرغ زيبا ظاهر داوود در محرابش عبادت مي

 .اي كه در آن جايگاه عبادت وجود داشت شد، آمد در آن كوه يعني روزنه
  بود كه داوود نمازش را شكست رفت آن را بگيرد، آنآنچنان اين مرغ زيبا 

طرف تر پريد، رفت بگيرد، پريد روي پشت بام داوود هم دويد رفت پشت بام 
در خانه (از سربازها به نام اروپا  اتفاقا زن يكي. اش دارالعماره و دارالسلطنه

. برددل داوود را . نهايت جمال و زيبايي كرد و زني بود در آبتني مي) مجاور
 در ؟آن سرباز كجاست. فالن سرباز است   اين زن؟تحقيق كرد اين كيست

به سردار خودش كه هر جور هست اين   اي نوشت نامه. ميدان جنگ است
او هم آن . بدر نبرد و كشته شود  سرباز را يك جايي بفرست كه جان سالم
د اين زن وقتي كه او كشته ش. شد  سرباز را به مقدم جبهه فرستاد و او كشته

مالئكه اين صحنه . او ازدواج كرد اش كه تمام شد داوود با بالمانع شد، عده
مثل تو مثل آدمي است كه : بگويند ساختگي را براي اين ساختند كه به او

گوسفند دارد، با اينكه خودش نودونه   نودونه گوسفند دارد و رفيقش يك
آن وقت داوود تازه . تديگران هم بسته اس گوسفند دارد طمع به يك گوسفند
اش را قبول  است كه توبه كرد و خدا هم توبه  متوجه شد كه مرتكب گناه شده

  .كرد
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  حقيقت داستان 
و    در عيون اخبار الرضا در مباحثاتي كه امام رضا عليه السالم با اصحاب ملل

مقاالت يعني با نمايندگان مذاهب مختلف غير اسالمي و بعضي مذاهب 
  يهوديها، نصرانيها، زردشتيها، ستاره پرستان و بعضي از علماي اهل با ، اسالمي

 تسنن انجام داده، روايت شده است كه در مجلسي كه مأمون تشكيل داده بود
 كرد، حضرت رضا از يكي از پيشوايان اهل تسنن سؤال كرد و امام مباحثه مي
؟ آمده استگوييد دربار ه داستان داوود كه اجمالش در قرآن  كه شما چه مي

چنين   چطور شما به پيغمبر خدا!سبحان اهللا: امام فرمود. همين حرف را زد
   آخر اين چه پيغمبري شد كه مشغول نماز باشد چشمش!؟دهيد نسبتي مي

اين  .به يك كبوتر زيبا كه بيفتد آنچنان دستپاچه بشود كه نمازش را بشكند
دنبال  ها بدود ل بچهتازه بعد از شكستن نمازش مث. گناه اول، يعني فسق

نبوده كه   كبوتر، در حالي كه هم پيغمبر است و هم پادشاه، و گويي كسي هم
آنجا يك كبوتر  به او بگويد آن كبوتر را براي من بگير، برود تا پشت بام و
زن زيبا، اين دل   ديگر از نوع انسان برايش پيدا بشود، چشمش بيفتد به يك

نه صد دل عاشق   بوتر را رها كند و يك دلهر جايي كه دنبال كبوتر بود ك
. شوهر دارد يا ندارد  تازه تحقيق كند كه اين زن. اين گناه دوم. اين زن بشود

سرباز فداكار كه دارد در    زن يك؟زن كي است. به او بگويند شوهر دارد
بكند كه اين سرباز كشته   دوز و كلك درست. كند ميدان جنگ فداكاري مي

هست، فجور هست، قتل   پس فسق. كه با زن او همبستر بشودبشود براي اين
آخر اين چه . هست نفس هست، نماز شكستن هست، عشق به زن شوهردار

   !؟پيغمبري شد
 : فرمود؟ از امام سؤال كردند پس قضيه چيست؟ حاال ريشه قضيه چيست

  اين حرفها چيست كه از خودتان. قرآن كه اصال اين حرفها را طرح نكرده
  كه حكمتها و قضاوتهاي داوود-روزي داوود :  قضيه اين است!؟ايد تهساخ

   كوچكترين عجبي در قلبش پيدا شد كه- ضرب المثل است 
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قضاوت داوودي است، آنچنان صحيح در ميان مردم    اگر قضاوت هم هست
مثل داستان يونس و . شود يك ذره تخلف نمي  كنم كه هيچ وقت قضاوت مي

شود كه خدا عنايت   يك ذره عجب سبب مي.انهاي ديگرداستان آدم و داست
 ما در. خودش را از بنده بگيرد تا بنده عجزش بر خودش ثابت بشود

 انسان در هر. »و ال تكلني الي نفسي طرفة عين ابدا « خوانيم  دعاهايمان مي
خدايا مرا يك چشم بر هم : مقامي كه باشد هميشه بايد به خدا عرض كند

  .امگذاربه خودم و  زدن
 يك شب در دل شب بيدار شدم، ديدم پيغمبر در بستر: گويد ام سلمه مي 

  گوش كردم. يك وقت متوجه شدم در گوشه اتاق مشغول عبادت است. نيست
الهي ال تشمت بي عدوي و ال تردني الي كل « : گويد به سخنانش، ديدم مي

مرا به   خدايا.)1(»و ال تكلني الي نفسي طرفة عين ابدا ... استنقذتني منه سوء
خدايا ...  دشمن شاد نفرمااي بر نگردان، خدايا مرا بديهايي كه از آنها رهانيده

مرا يك لحظه، يك چشم به هم زدن به خودم وامگذار، يعني عنايت و لطف 
به اينجا كه رسيد، ) گويد  مي اين را پيغمبر آخر الزمان.(خودت را از من مگير

دعاي نماز .  و فرياد زدن د هق هق گريه كردنام سلمه بي اختيار شروع كر
يا : كند گريي؟ عرض مي ام سلمه چرا مي: فرمايد شود مي پيغمبر كه تمام مي

 خدايا مرا يك چشم به هم  گوييد كه رسول اهللا وقتي كه شما اين سخن را مي
) العياذ باهللا(نفرمود من تعارف كردم. زدن به خود وامگذار، پس واي به حال ما

البته همين است، برادرم يونس يك لحظه خدا او : فرمود. ي تعليم تو گفتمبرا
  . را به خود واگذاشت و آمد به سرش آنچه آمد

شود خدا عنايت خودش را بگيرد؟ كوچكترين تصوري از   حال چطور مي
   براي يك پيغمبر خدا پيش بيايد عنايت خدا منيت

  
  : پاورقي
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  .شود و سقوطش همان ته مي گرف
آيا از   در دل مقدس اين پيغمبر بزرگ اين عجب پيدا شد كه: امام رضا فرمود

. شد  در قلب داوود پيدا" من " تصور ؟من بهتر قاضي هم در عالم هست
خدا اين  . در ذهنت باشد" من " تصور " من " تو ديگر نبايد فكر !داوود

قضاوتش شتاب  از داوود گرفته شد، درعنايت خدا كه . امتحان را پيش آورد
دعوي خودش   كرد حتي به صورت تقديري، يعني يادش رفت كه وقتي مدعي

. تقدير و فرض  كند قاضي نبايد يك كلمه حرف بزند ولو به صورت را طرح مي
برده است، با ثروت  بينيد مال بنده را اين آقا كه مي: گويد يك نفر آمده مي

 به اين يك گوسفند -  ه گوسفند دارد و من يكي دارم نودون-زيادي كه دارد 
انساندوستي خودش قرار گرفت،  داوود تحت تأثير عواطف. من هم طمع كرده

فورا . او هم از خودش دفاعي دارد آخر. گويد صبر نكرد كه ببيند طرف چه مي
 اگر اين جور باشد او به تو ظلم :در واقع شايد هم به صورت تقدير : گفت

 شرط !يكمرتبه متوجه شد كه داوود تا چنين پيشدستي كرد. تكرده اس
نشنيده، سخن بگويي، قاضي بايد سكوت  قضاوت اين نبود كه حرف ديگري را

و از خودش دفاع بكند آن وقت حرفش  كند بگذارد ديگري هم حرفش را بزند
در امر قضاوت اشتباه كرده است، نه تنها  اينجا بود كه داوود فهميد. را بزند

كرده، بلكه ريشه اشتباه خودش را هم فورا به   فهميد در امر قضاوت اشتباه
.  كردي، گفتي منم" من " از آنجا كه فكر ؟خوردي  از كجا!داوود: دست آورد
در قرآن صحبت زني نيست، .  خوردي" م ن "آن  اي بود كه از اين ضربه

ين صحبت مرغي كه پريده باشد نيست، صحبت ا صحبت اوريايي نيست،
  حرفها نيست 

  

  ريشه پيدايش اين داستان
  ؟ حال چطور شد كه اين داستان در بعضي از كتب ما مسلمين پيدا شد
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  امان از دست يهود كه بر سر دنيا از دست اينها چه: قدر به شما بگويم   همين
دارد   دهد كه هنوز هم ادامه  يكي از كارهايي كه قرآن به اينها نسبت مي!؟آمد

دنيا باشند،   اينها شايد با هوش ترين مردم. يف و قلب حقايق استمسئله تحر
متقلب هميشه   اين نژاد با هوش. يك نژاد فوق العاده با هوش و متقلب

اقتصادي و   دستش روي آن شاهرگهاي جامعه بشريت است، شاهرگهاي
در حال   اگر كسي بتواند تحريفهايي را كه اينها حتي. شاهرگهاي فرهنگي

آوري  جمع(كنند  تاريخهاي دنيا، در جغرافيها و در خبرهاي دنيا ميحاضر در
. به قدر كافي  اند ولي نه اي اين كار را كرده  البته عده.)كند، كار مفيدي است

حساس است به   االن خبرگزاريهاي بزرگ دنيا كه يكي از آن شاهرگهاي خيلي
ممكن است   شانچرخد، براي اينكه قضايا را تا حدي كه براي دست يهود مي

هر مملكتي  در. خواهند به دنيا تبليغ كنند و برسانند آن طور كه خودشان مي
جمعي مثل  اگر بتوانند آن شاهرگها را، وسائل به قول امروزيها ارتباط

تحريف  شود تغيير داد، مطبوعات و به طور كلي آن جاهايي كه فكرها را مي
 و .)گيرند مي  در دست(قتصادي راكرد، تبليغ كرد و گرداند و نيز شاهرگهاي ا

  :فرمايد مي قرآن در يك جا. اينها از قديم االيام كارشان اين بوده
  
  افتطمعون ان يومنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا ثم«  

  ) 1(»يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون
  

 اينها !؟شناسيد ا نمي آيا اينها ر!؟ايد  شما به ايمان اينها چشم بسته!مسلمين
اجدادش   همان كساني هستند يعني االن هم روح همان روح است و اال كسي

  اينها همان روح . شود فاسد باشند دليل فساد حااليش نمي
  

  : پاورقي
  75 / بقره.1

١٤٢ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

اند كه با موسي هم كه بودند، سخن خدا را كه  اجداد خودشان را حفظ كرده
تند آن را مطابق ميل خودشان عوض گش  وقتي كه بر مي،شنيدند مي
تحريف و قلب حقايق، .  جهالت و ناداني، در كمال دانايي كردند، نه از روي مي

در ميان .  اساسي يهود است از چند هزار سال پيش تا امروز يكي از كارهاي
هاي  شوند و افكار و انديشه هر قومي در لباس و زي خود آن قوم ظاهر مي

كنند، منويات خودشان را از زبان  مردم پخش مي ود آنخودشان را از زبان خ
. خواهند ميان شيعه و سني اختالف بياندازند مثال مي. گويند مي  خود آن مردم
كند و او شروع  يك سني پيدا مي. است كه خودش حرف بزند نه اين طور

 البته دفاع. گويد زند و دروغ مي تواند عليه شيعه تهمت مي مي  كند آنچه كه مي
جاي خودش بايد دروغها را رد كرد، ولي گاهي اوقات افرادي را   از حقيقت به

  كه چهارتا دروغ هم او بيايد" الخطوط العريضة "كنند نظير صاحب  مي پيدا
تورات  اينها. بندند و از زبان آن به اين از زبان اين به آن دروغ مي. ببندد

هست كه   از امتهاي گذشتهخودشان را پر از اين دروغها كردند و داستانها 
اي  قرآن به گونه  اي نقل كرده است، قرآن به گونه ديگر، و بلكه تورات به گونه

و در تورات   نقل كرده است كه دروغ اينها را كه داستان را تحريف كرده
را العياذ باهللا   و اينها براي اينكه قرآن. كند اند آشكار مي تحريف شده آورده
يا ائمه و يا مثال بعضي  اند يك سلسله روايات به نام پيغمبر تكذيب بكنند آمده

اند به نفع آنچه در تورات آمده است ولي به  از صحابه پيغمبر جعل كرده
از جمله كه شايد عبرت . اينطور نيست اند كه كسي نفهمد اي جعل كرده گونه

 همين بيت المقدس فعلي را اشغال كرده  آموز باشد در داستان عمالقه كه
اند، بيائيد  به زور اينجا را اشغال كرده گفت آنها بودند و موسي به اينها مي

   :گفتند كردند، مي مي ]حفظ جان[برويم آنجا، اينها 
  
  يا موسي انا لن ندخلها ابدا ماداموا فيها فاذهب انت و ربك « 
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   ).1(»فقاتال انا هيهنا قاعدون  
  

هنر  كمي غيرت داشته باشيد،: فتهر چه موسي گ: قرآن آبروي اينها را برده
زورمند، ما  خير، آنها مردمي هستند: داشته باشيد، حقتان را بگيريد، گفتند

عمالقه را بيرون  ايم، تو و خدايت دوتايي برويد آنجا بجنگيد اينجا نشسته
. وارد آنجا بشويم  كنيد، وقتي كه كارها تمام شد بيا ما را خبركن كه برويم

  : گفت
گر به مغز   جنبم  كه من از جاي خود نمي  م زني و گردنبم

توكل   به خدا!؟ موسي دوباره آمد با اينها صحبت كرد كه اين حرفها يعني چه
ياري  اگر در راه خدا جهاد كنيد خدا شما را. كنيد، در راه خدا جهاد كنيد

رويم كه  نمي :گفتند. دهد قضيه، قضيه عملي بوده است كند، كه نشان مي مي
گويد  است كه مي  در اينجا قرآن آبروي اينها را به اين صورت برده. يمرو نمي

كشيده باشند   خواستند بدون آنكه زحمتي اينها مردمي بودند طماع و مي
مفت به چنگشان آمده باشد، كه در جنگ بدر ظاهرا ] سرزمين بيت المقدس[

زنيم كه  يا رسول اهللا ما آن حرف را نمي: اسود به پيغمبر عرض كرد مقداد
به موسي گفتند كه تو با خدايت برو با آنها بجنگ، وقتي كه تصفيه  يهود

گوييم كه تو هر چه امر بكني  كردي و مانع را برداشتي ما را خبر كن، ما مي
كنيم، اگر امر كني خودتان را به دريا بريزيد خودمان را به  همان را اطاعت مي

  .ريزيم دريا مي
ولي  ند كه تورات را تأييد و قرآن را تكذيب بكننداينها فكر كردند چكار كن 

ها  افسانه آمدند. كنند مسلمين هم نفهمند كه اينها دارند قرآن را تكذيب مي
دانيد  بودند مي  گفتند اين عمالقه كه در بيت المقدس. براي عمالقه ساختند

  خواستند  مي(؟چه جور آدمهايي بودند
  

  : پاورقي
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نرفت بجنگد حق داشت و قرآن العياذ باهللا بيخود اعتراض   نژاد مايند اگربگو 
 .)ولي بسياري از مسلمين اين مطلب را نفهميدند. جنگيدن نبود  كرده، جاي
كه در آنجا بودند از اين نژادهاي آدمهاي معمولي نبودند كه بشود با   آن نژادي

   كه مسلمين"يد كه بشود با آنها جنگ"البته اين را نگفتند . جنگيد آنها
بود   گفتند مردمي آنجا بودند از اوالد زني به نام عناق، و عناق، زني. بفهمند

  گرفت، و پسري داشت به نشست ده جريب در ده جريب را مي كه وقتي مي
  نام عوج كه وقتي موسي با عصايش آمد كنار او ايستاد، با اينكه چهل ذراع

   ذراع از زمين جستن كرد، تازهقدش بود و چهل ذراع طول عصايش، و چهل
 جمعي از اينها آمده بودند در. عصاي او خورد به قوزك پاي عوج بن عناق

اي جاسوس فرستاد بود براي اينكه بروند خبر  موسي عده. بيابان بيت المقدس
  آدمهايي كه قدشان چند فرسخ بود و حتي. كنند بياورند كه اينها چه مي

خوردند و در  كردند و مي  مقابل خورشيد كباب ميگرفتند ماهي را از دريا مي
چيزهايي روي زمين   رفتند، يك وقت يكي از آنها ديد يك صحرا آنطور راه مي

از آنها را گرفت، در   چند تا.)كه همان افراد موسي بودند(جنبند دارند مي
اينها : ريخت آنجا و گفت آستينش ريخت و آمد نزد پادشاهشان، آنها را

در بيت المقدس يك چنين نژادي  اگر واقعا.  اينجا را از ما بگيرندخواهند مي
آنجا را بگيريد، حق با آنها بود كه  بوده است پس موسي بيخود گفت برويد

خدايت برويد آنها را بيرون كنيد تا ما بعد  گفتند كار، كار ما نيست، تو و مي
  .اند نبوده  آنها كه آدم معمولي. بيابيم

آمدند اين  ه انتقاد قرآن از قوم يهود را زيركانه رد كرده باشنداينها براي آنك 
خود مسلمين  بعد. داستانها را جعل كردند و در زبان خود مسلمين انداختند

گفتند و  مي  گفتند، از اهميت عمالقه نشستند داستان عوج بن عناق را مي مي
   !؟گويد چه ميبه اينها اينكه اگر قضيه اينجور باشد پس قرآن 
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  اين داستان مرغ و عاشق شدن.  در داستان داوود هم قضيه از اين قرار بود
  يك داستان جعلي[داوود به زن اوريا و بعد به كشتن دادن داوود اوريا را 

 اند كه هنوز اوريا كشته نشده بود كه داوود را هم گفته و حتي بدترش] است
گذشته  زنا كرد و خيال كرد كارالعياذباهللا زن او را آورد به خانه خودش و با او 

تكليف  ام، است ولي بعد از مدتي آن زن به او اطالع داد كه من حامله شده
متولد    وقتي كه داوود ديد اين زن از او حامله شده و فردا بچه؟چيست

  !گردد دستور داد كشته شود شود و مشتش باز مي مي
تحريفي اين   ده، و تورات قرآن داستان داوود را به آن نزاهت و نظافت نقل كر

داستان را به اين كثافت نقل كرده بعد آمدند اين روايات مجعول را به زبان 
امام رضاست . شود آشكار مي ارزش ائمه در اينجا. خود مسلمين هم انداختند

اين چرندها و مزخرفات  گويد كند و مي آيد دروغ اينها را روشن مي كه مي
 در !؟دهيد پيغمبر خدا مي  ا چيست كه به اين نسبته!؟گويد چيست كه مي

قضيه را بيش از اين نقل    قرآن كه!؟كجاي قرآن چنين مطلبي آمده است
، ])آنها از ديگري شكايت كرد نزد داوود و يكي از[(كند كه افرادي آمدند  نمي

كه داوود وقتي كه سخن مدعي را  گويد و در مورد قضاوت نيز همين مقدار مي
متوجه شد كه اشتباه كرده و   خودش را گفت، بعد يكدفعهشنيد فورا حكم 
  .صحبت زني مطرح نبوده است قضيه از اين قرار بوده و. بعد استغفار كرد

پس   اگر انسان بودند؟آيا اينها فرشته بودند يا انسان: قضيه دو جنبه دارد 
 آنها اصال قضيه، قضيه واقعي بوده و بنابراين خدا هم كه آن انسانها را فرستاد

واقعا براي آنها   نيامده بودند براي اينكه به اصطالح داوود را متنبه كنند بلكه
قضاوت را اعمال كرد   داستاني پيش آمده بود، ولي وقتي كه داوود آن سرعت

جايز، از يك امر  پس اينجا از يك وسيله غير. خودش يكدفعه متوجه شد
  . دروغ استفاده نشده است

  اند ملك باشند و براي تنبه داوود آمده ه آمده و اما اگر آنهايي ك
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شود كه آن ملكها چگونه آمدند يك صحنه   اين سؤال مطرح مي، باشند
 و سؤالي كه از ما شد در واقع اين !؟كردند براي بيداري داوود  ساختگي درست

 !؟كه چطور دوتا فرشته آمدند يك صحنه ساختگي خلق كردند جهت بود
  .داوود، و مقدس بود ولي داستاني كه گفتند مجعول استتنبه   البته هدفشان

  

  پاسخ 
كنم كه عالمه طباطبايي در تفسير   اينجا من همان مطلبي را عرض مي

اند در يك سطح بااليي  اند اگر چه چون بياني كه ايشان كرده فرموده  الميزان
   مسلماوال قضيه: گويند ايشان مي. شايد نتوانم در اين جلسه بيان بكنم  هست

فرشتگان   اند، و به فرض اينكه فرشته باشند، تمثل نيست كه آنها فرشته بوده
تكليف   بوده است و تمثل فرشته غير از اين است كه در عالم مادي و عالم

كه برايشان  "بر داوود وارد شوند و داستاني را به دروغ نقل كنند [(افرادي 
يك چيزي   اين مسئله كه: دفرماين به عبارت ديگر ايشان مي. جايز نيست

نگوئيم مربوط به   راست است يا دروغ و ما وظيفه داريم راست بگوئيم و دروغ
آمدند در  موجود مي اگر در عالم مادي و عيني دو. عالم مادي و عيني است

داخل در اين   گفتند، اين گفتند و دروغ مي مقابل داوود و سخنشان را مي
حقيقتي   مسئله تمثل يعني. له ديگري استقضيه بود ولي مسئله تمثل مسئ
با اينكه   رؤياي صادقه. كند، نظير رؤياي صادقه به صورت ديگر ظهور پيدا مي

مثال را من   اين(مثال. تمثل است صدق و كذب به اين معنا در آن راه ندارد
ميمون از   كند كه گروهي پيغمبر اكرم در عالم رؤيا مشاهده مي) كنم ذكر مي
حالي كه روي  اند و در روند و امت او پاي منبر نشسته باال و پايين ميمنبر او 

. شوند منبر دور مي روند يعني به طرف عقب، از آنها به منبر است به قهقرا مي
اي است  نشانه يك ضربه  كه اين. كند حس مي. شود محزون از خواب بيدار مي

  جبرائيل اين رؤيا را . به عالم اسالم
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 و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك اال فتنة للناس و« (كند فسير ميبراي پيغمبر ت
 كه )1) (»الشجرش الملعونة في القرآن و نخوفهم فما يزيدهم اال طغيانا كبيرا 

امت تو  اميه بر اين رؤيا تعبير دارد و تعبيرش اين است كه بعد از تو بني
اسالم  كه ظاهرشوند و بر همين منبر تو خواهند نشست و در حالي  مسلط مي

  گويند و روي مردم هم به سوي كنند و با نام اسالم سخن مي را رعايت مي
  اين خوابي است كه خدا به. كنند اسالم است عمال مردم را از اسالم دور مي

   اگر بگوييم خواب؟اين خواب دروغ است يا راست. پيغمبر نمايانده است
  ديده ظاهر بشود، در اينراست خوابي است كه به همان شكلي كه انسان 

 صورت اين خواب دروغ است زيرا واقعا ميموني نرفت باالي منبر پيغمبر، و
به  واقعا اين جور اتفاق نيفتاد كه مردم پاي منبر پيغمبر نشسته باشند و عمال

چون   ولي در عين حال اين خواب راست است. شوند طرف عقب، از آن دور
مردم   ا تمثل بني اميه هستند و اينكهميمونه. صورتي از يك حقيقت است

ن رفتن معنا و ي حفظ صورت اسالم و از بيعني روند، ينشسته به قهقرا م
 در تمثّلشان يعني شوند، يغمبر متمثل مي پياگرمالئكه برا.قت اسالميحق
ن يدر آنجا مسألة راست و دروغ به ا.  شودي به آن صورت متمثل ميقتيحق

ن است كه با يغمبر به ايوغ تمثل فرشتگان بر پراست و در. ستيشكل مطرح ن
 هم منطبق بود نه به همان يقتيا نباشد، كه با حقيقت منطبق باشد يك حقي

د در عالم عيني واقع شده باشد همان طور كه در يصورتي كه متمثل شده، با
  .  واقع بشوديني كه متمثل شده، در عالم عيست صورتي صادقانه الزم نيايرو

  به فرض اينكه اينها فرشته باشند اگر چه قطعي نيست كه فرشته بنابراين 
  اند جواب اين سؤال كه چگونه براي يك حقيقت از چنين  بوده

  
  يپاورق

ز آن شجره يم و نياندي را كه در خواب به تو نمايياهايو ما رو [60/ياسر. 1
و ما . ها امتحان آنيم مگر برايه را قرار ندادي اميخاندان بن(ملعونة در قرآن 

  .]ديفزايان آنها ني جز بر طغيم ولي دهيم ميشان را بيا
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اند و از نظر  استفاده شده است همين است كه عالمه طباطبايي داده  اي وسيله
دانم توانستم مطلب را چنان كه بايد  جواب درست است گو اينكه نمي  من هم
   .بدهم يا نتوانستم  توضيح

  
  له استخدام وسيله تصاحب آاالي آفار قريش و مسئ 

 دهم اين بود كه اگر در  سؤال ديگر كه من خودم آن را يك مقدار توسعه مي
  هاي نامشروع و فاسد براي هدف مشروع استفاده اسالم جايز نيست از وسيله
  داد كه مسلمين بروند جلوي قافله مال التجاره بشود چرا پيغمبر اجازه مي

  آمد از نزديك مدينه رفت وقتي كه مي كفار قريش را كه از شام به مكه مي
 عبور كند بگيرند و كاالي آن را كه تصاحب كنند كه اروپائيها حتي تعبير

هدف   آيا غير از اين بود كه اين كار براي. اند زشت راهزني را به كار برده
  گويم خود جهاد هم ممكن دهم، مي  من اين سؤال را توسعه مي؟مقدسي بود

همين قبيل است چون جهاد هم در نهايت امر يعني است كسي بگويد از 
.  بديهي است كشتن انسانها في حد ذاته كار درستي نيست!انسانها  كشتن

گوييد براي   مي؟دهد في حد ذاته درست نيست چرا اسالم اجازه مي  كاري كه
 پس خود اجازه جهاد در اسالم، اجازه دادن اين است كه از . هدفي مقدس

  . براي هدف مشروع استفاده بشودمشروع وسايل نا
   دروغ"گويد كه  مگر فقه ما نمي: مثالهاي ديگري نيز در اين زمينه داريم

ولي   اين جمله مال سعدي است. "مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز است 
يك   گويد اگر در يك جايي فقه هم مي. دهد فقه هم اين مطلب را اجازه مي

اگر در   ود، اين دروغ گفته شود، به اين معنا كهدروغي به مصلحت اجتماع ب
  يك جايي امر داير است مثال ميان يك راست گفتن و نفس محترم يك

شخص مؤمن بي گناهي را به كشتن دادن، و يا دروغ گفتن و يك بي گناهي 
    اين همان دروغ. نجات دادن، در اينجا دروغ بگو و بي گناه را نجات بده را
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براي  اين مگر غير از اين است كه ما از وسيله نامشروع،. مصلحت آميز است
  ؟كنيم هدف مشروع استفاده مي

در مورد . وسيله، نامشروع هم نيست  در بعضي از موارد حتي:  جواب اين است
اين اشتباه است كه ما خيال . است جهاد و مال و ثروت قضيه از اين قرار

ي به اصطالح شد ديگر جان و بيولوژيك  بكنيم همين قدر كه انسان، انسان
اين . هو انسان در هر شرايطي بود، بود مالش محترم است، از نظر انسان بما

گويندانسانها يعني نوع آدم، انسان زيست  مي طرز فكر فرنگيهاست كه
داند، و البته  انساني كه علم بيولوژي او را انسان مي شناسي، انسان بيولوژي،

داند يعني آن موجودي كه يك سر و  را انسان ميبيولوژي او   انساني كه علم
دست به اين شكل خاص داشته باشد، ناخنهايش پهن باشد،  دو گوش و دو
موجودي با اين عالئم، انسان . باشد و روي دو پا راه برود  مستقيم القامه
شناسي و بيولوژي معاويه يك انسان است و ابوذر  از نظر زيست .بيولوژي است
 يعني اين جور نيست كه مثال بگوييم گروه خون ابوذر بر گروه ، هم يك انسان
از نظر بيولوژي موسي چومبه و . از نظر بيولوژي ترجيح دارد  خون معاويه

  .ك حديلومومبا دو انسان هستند در 
 يست؛ سخن در انساني نيست شناسي در باب انسان سخن در انسان زيول

د ي آينسان ضد انسان از آب در مك اي] و لهذا[ت، ي انسانيارهاياست با مع
ه انسان ضد انسان است، شمر بن ي چومبة انسان ضد انسان است، معاويموس

در آنجا مالك، . تهاي ضد انسانيعني الجوشن انسان ضد انسان است، يذ
ك موجود به فالن شكل ي يست كه دندانهاين نيت ايانسان. تهاستيانسان
، ي، آزاد منشي خواهي، عدالت، آزرادلت، تقوايك شرافت، فضيت يانسان. باشد

، انسان بالقوه يو لوژيانسان ب.  استي انسانيارهاينهاكه معي؛ ايحلم، بردبار
ام كند؛ يت قي بر ضد انسانياگر انسان. ي است نه انسان بالفعل اجتماعياجتماع
  ام ي قي كه بر ضد آزاديآن انسان
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 و يرده، بر ضد راستام كيام كرده، برضد عدالت قيد قيكرده، بر ضد توح
ام كرده، او از ابتدا احترام ندارد، يها قيام كرده، بر ضد همة خوبي قيدرست

ن بردن ينكه خون و مالش احترام دارد و از بيخون و مالش احترام ندارد؛ نه ا
ن كار زشت را ي هدف مقدس اي ما براي است وليخون و مال او كار زشت

  .ستياصال زشت ن. مي دهيم.انجام
أله قصاص و قاتل را قصاص كردن به معني اين نيست كه مع االسف كار  مس

اگر انساني رسيد به . تر شويم به خاطر يك مصلحت عالي مرتكب مي زشتي را
انسانهاي ديگر را بدون تقصير كشت، يعني حرمت خودش را ديگر   حدي كه

شود اين   آن دستي كه به خيانت، عالما عامداو با ابالغ دراز مي.از بين برد
چه خوب گفت سيد مرتضي در . حرمت خودش را از بين برده است  دست
فهمم چطور  اين قانون اسالم را من نمي: ابوالعال گفت. ابوالعالي معري  جواب

در جاي ديگر  گويد پانصد دينار، و است كه در يك جا ديه يك دست را مي
ارزشش چقدر  .دگويد اگر دزدي كرد، حتي به خاطر ربع دينار بريده شو مي

 ؟كند نوسان پيدا مي   چطور تا دو هزار درجه؟ ربع دينار يا پانصد دينار؟است
  : سيد مرتضي فرمود

  عز االمانة اغالها و اركسها 
       ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

  گويند ديه دست اگر مي. دست به معناي اين عضو گوشتي احترام ندارد 
. امانت است احترام مال انسانيت و. احترام داردپانصد دينار است، دست امين 

خيانت و دزدي است كه   عزت امانت است كه قيمتش را باال برده است، و ذلت
برد، خيانت ارزش را  باال مي امانت ارزش را. آورد اين قدر درجه را پايين مي

برد، و در مقابل، آن  باال مي انسانيت ارزش خون و مال را. آورد پايين مي
ظلم و تجاوز به حقوق مردم و  يارهاي دروغ و كذب و غيبت و آدم كشي ومع

تر  كه از هر بي ارزشي بي ارزش آورد آزاديها و غيره تمام ارزشها را پايين مي
  .شود مي

   اند جز  كفار قريش كه تا آن وقت الاقل سيزده سال كاري نداشته
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م نرسد چون برضد حلقوم پيغمبر را بگيرند كه نداي حقيقت به مرد  اينكه
  ها بكشند و از هيچ آنهاست، مسلمين را تعذيب بكنند، در زير شكنجه  منافع

 گويد، باز ما فهمند او دارد حق را مي جنايتي خودداري نكنند در حالي كه مي
   اوال آن مال!؟شان محترم است بگوئيم مال اينها محترم است، مال التجاره

در   به نص قرآن يك عده رباخوار بودند؟اند التجاره را از كجا به دست آورده
 آورده  مكه كه مالي هم كه به دست آورده بودند از دزدي و رباخواري به دست

  !؟آيا مال اينها محترم است. بودند
  پس اينطور نيست كه در عين اينكه اين مالها محترم است پيغمبر به آن 

هدف  بلكه اگر.  استدليل اجازه تصاحب آنها را داده است كه هدفش مقدس
  .مقدسي هم نبود اين مال احترام نداشت

است كه   در موارد ديگر، مسئله از اين قبيل نيست، بلكه از قبيل اهم و مهم 
هم بايد  اند كه در اين مورد فقها در باب مقدمه واجب بالخصوص مطرح كرده

  : توضيحي برايتان عرض بكنم
كند و نيز سخن عالمه طباطبايي  مي سخن ما در اينكه هدف وسيله را مباح ن

 هدف نبوت اين بود كه ما در راه ايمان، براي حفظ و تقويت ايمان مردم، در
 در راه دعوت مردم به حق و حقيقت و اسالم، از باطل نبايد استفاده كنيم،
 يعني ايمان و دعوت به راه حق، طبيعتش يك طبيعتي است كه وسيله پوچ و

ايشان   آيه قرآني كه.  در اينجا بود نه در جاي ديگرسخن ما. پذيرد باطل نمي
   :است  كنند آيه بسيار عتاب آميزي نسبت به پيغمبر اكرم به آن استدالل مي

 هالحيا  و لوال ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليال اذا الذقناك ضعف« 
  ) 1( »هو ضعف المما

  : پاورقي
   75 و 74 /ء أسرا.1
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پيغمبر چه   يت الهي نبود نزديك بود لغزش بكني، حاال لغزش اگر عنا!پيغمبر
لغزش كرده است،  اند نه اين است كه پيغمبر  آنطور كه در تفاسير نوشته؟بوده

. خالفش گرفته  شايد تصوركي براي پيغمبر پيدا شده ولي فورا تصميم به
ه بده به ما اجاز  آنها گفتند يا رسول اهللا. كند قرآن در عين حال عتابش مي

ك سال نماز نخوانيم، يا يك سال متعرض يبراي اينكه اسالم اختيار بكنيم 
نگرفت ولي شايد در قلب او خطور كرد    پيغمبر چنين تصميميوبتهاي ما نش

اي، يك سازشي، يك مماشاتي  يك مداهنه كه براي هدايت اينها و براي خدا
ا با معاويه مماشات خواستند كه براي خد  مي) ع(نظير آنچه كه از علي(بكنم
اگر مسئله . پذيرد ها و اين مماشاتها را نمي مداهنه   نه، طبيعت ايمان اين.)كن

مطرح بود [نبود، مسئله حقوق اجتماعي و حقوق افراد   ايمان و حقيقت مطرح
براي نجات جان يك فرد چه مانعي دارد كه انسان دروغ  مثال]. مانعي نداشت

 كه او اين دروغ را براي نجات جان وي گفته كشف بشود  هم بگويد، بعد هم
ولي من بخواهم مردم را دعوت به خدا بكنم، دليلي ذكر  .عيبي ندارد. است

دروغ، بعد معلوم بشود كه اين دليلي كه من آوردم و راهي  بكنم بي حقيقت و
براي دعوت مردم به حقيقت، دروغ بوده و اصال من با دروغ   كه من طي كردم

زند كه ديگر التيام پذير  اي به ايمان مي ايمان كردم، اين ضربه مردم را با
  .نيست
قبال مثالي عرض كردم كه بعضي . سخن ما در موضوع تبليغ بود   پس
تقويت ايمان، تهمت هم به اهل بدعت بزنيد، و به عبارت   گويند در راه مي

 آنها .خواهيد ببنديد تقويت ايمان، به اهل بدعت هر دروغي مي  ديگر براي
يك چراغ سبز به اصطالح بدهند، به بهانه اينكه هدف ما ايمان  خواستند مي

وقت هدف ايمان شد اسالم به ما چراغ سبز داده كه به دشمنان  است و هر
گفتيم نه، هرگز اسالم براي ايمان و در راه دعوت به حق . ببنديد  اسالم دروغ
  دهد به هيچ  دروغ را اجازه نمي، و حقيقت

پ  : اورقي
  24 و 23 / كهف.1
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   .هم از همين قبيل است   شكلي و به هيچ نحوي ساير كارهاي مقدس
  

   سخن حاج ميرزا حسين نوري
 مرحوم حاج ميرزا حسين نوري اعلي اهللا مقامه از بزرگان محدثين شيعه 

گذرد چون وفات  و از وفات ايشان در حدود هفتاد و دو سال بيشتر نمي  است
مرحوم ابوي ما قدس اهللا سره .  هجري قمري بوده است1321در سال   ايشان
فرمودند در اين سال  شوند نجف براي تحصيل، مي  مشرف مي21سال  كه در
طلبگي شان بوده است مرحوم حاجي را ما يك بار ديديم كه منبر   كه اول

و يادم هست ) محدث بزرگواري بوده است. رفتند ايشان منبر هم مي و(رفت
ء اني فاعل ذلك غدا اال ان يشاء  و ال تقولن لشي« : ا عنوان كردآيه ر  كه اين

 استاد.  بعد هم طولي نكشيد كه ايشان مريض شدند و از دنيا رفتند.)1(  اهللا
مرحوم حاج شيخ عباس قمي رضوان اهللا عليه بوده، و مرحوم حاج ميرزا 

كتاب كوچكي نوشته كه من اين . نوري واقعا محدث متبحري است  حسين
اول تا آخر خواندم، فوق العاده تحت تأثير آن قرار گرفتم و مكرر  كتاب را از
  ام راجع به دستور براي اهل منبر و از اين كتاب ترويج و تبليغ كرده در مكرر

كنند، به نام  از بعضي اهل منبر كه شرايط تبليغ دين را رعايت نمي انتقاد
كرده كه بعضي از اهل منبر ايشان فكر .  كه به فارسي است"و مرجان  لؤلؤ"

كنند يكي راستگويي را آن هم به بهانه اينكه هدف ما  را رعايت نمي دو چيز
است و براي هدف مقدس اين امر اهميتي ندارد، اگر حديث ضعيف   مقدس

هدف ديگر ما گرياندن ] گذشته از دعوت به ايمان. [خوانديم خوانديم  هم
ايمان   دس است، آن هم دعوت بهبراي امام حسين است كه آن هم هدف مق

داده   ايشان نيمي از كتابش را اختصاص. است و مسئله ايمان مطرح است
  است
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براي  دهد ما  به بحث راست و دروغ و اينكه به هيچ وجه اسالم اجازه نمي
  تبليغ دين حتي به روايات ضعيف متوسل بشويم تا چه رسد به چيزي كه

  كتاب خودش را اختصاص داده است به مسئلهنيم ديگر . دانيم دروغ است مي
  امام حسين عليه] براي[اخالص كه در تبليغ دين و در ابكاء و گرياندن 

خواستم در سيره  السالم خلوص نيت شرط است كه جزء مباحثي كه مي
اكرم عرض بكنم همين مسئله است و بعد مسئله اجر و اجرت را طرح  پيغمبر
امروز اين . ار فراوان دارد روي همين مطلبايشان در آن كتاب اصر .كرده

يادم افتاد كه همين مطلبي كه من تحت عنوان استخدام وسيله ذكر   قضيه به
هاي خوشمزه و  كند و گاهي هم يك تكه با عنوان ديگري ذكر مي  كردم ايشان

گويد كه يك عالمي از هندوستان براي من   از جمله مي.كند شيرين نقل مي
گويند و  آيند خيلي حرفهاي دروغ مي در اينجا افرادي مي   كهنامه نوشته است

خوانند، شما كه در مركز هستيد كاري بكنيد،  مي  حديثهاي ضعيف و باطل
گويد من در جواب نوشتم  ايشان مي. اينها را بگيرند  كتابي بنويسيد تا جلوي

ن بعد ايشا. شود نه در جاي ديگر مركز جعل مي  كه اين دروغها در همين
ببينيد كار به كجا رسيده است كه يك عالم  گويد راجع به اين مطلب مي

شدم مشهد  از يزد از راه كوير مشرف مي  يزدي براي من نقل كرد كه سفري
يك شب . مصادف شديم با ايام محرم .براي زيارت حضرت رضا عليه السالم
كه اين متأثر شدم . ايم يك دهي رسيده  ديدم كه شب عاشورا است، و ما به

ايام عاشورا ما نرسيديم به مشهد يا الاقل به يك شهري كه در آن عزاداريي 
. هر چه باشد البد يك مراسمي در آن هست  گفتيم باالخره ده هم. بشود

مثال هست و آنجا مردم اقامه عزاداري   اي پرسيديم، معلوم شد يك تكيه
وقتي . جا رفت منبرخوان دهاتي در آن  رفتيم ديديم يك بابا روضه. كنند مي

مسجد رفت يك دامن سنگ آورد   كه رفت باالي منبر نشست ديدم خادم
.  من تعجب كردم كه اين براي. ريخت در دامن اين آقاي مداح يا روضه خوان

   مقداري ؟چيست
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شروع كرد . گفت چراغها را خاموش كردند. نكرد  روضه خواند ولي كسي گريه
رياد مردم بلند شد، جيغ و داد مردم بلند شد آن، ف سنگ پراندن به سر اين و

 ؟بعد كه كار تمام شد من به او گفتم اين چه كاري بود .و باالخره گريه كردند
 گفت اين مردم براي امام ؟ديه دارد، چرا اين كار را كردي اين جنايت است و

به هر حال بايد اشك مردم را جاري . كنند اين راه گريه نمي حسين جز از
   .وسيله شده بايد استفاده كرد ز هركرد، ا

مگر ! ؟ يعني چه" از هر وسيله شده "گويد اين مطلب غلط است،  ايشان مي
محبت امام   اگر او دل دارد، اگر او!؟قدر مصائب جانسوز ندارد امام حسين آن

راست هم   حسين را دارد، اگر واقعا شيعه امام حسين است كه تو روضه
ندارد، اگر  اگر دل ندارد، اگر محبت امام حسين راكند، و  بخواني گريه مي
اي  وسيله  خواهم صد سال هم گريه نكند، اين چه شناسد، مي حسين را نمي

   !؟كني است كه تو داري استخدام مي
 شود اي نمي  پس اين مطلبي كه عرض كردم كه براي حقيقت از هر وسيله

مين است يعني در راه استفاده كرد منظورم ايمان است و منظور ايشان هم ه
در . ايماني به ايمان بي دعوت به حق و حقيقت، در راه عبور دادن مردم از

اهم و مهم جايش جاي   مسئله. اينجا اصال باب اهم و مهم هم مطرح نيست
عبادات شخصي و فردي  ديگر است يعني در مصالح اجتماعي و حتي در مورد

 اما در باب تبليغ و ،  اينهاستمثل نماز خواندن، و يا زمين غصبي و امثال
]. تجاوز كند[حقيقت  رساندن پيام اسالم يك ذره نبايد انسان از حق و

اين حديث را اينطور  خواهد نقل بكند، بعد بگويد اگر حديثي را انسان مي
گفت فضولي است، حق اين  اين گناه است، بايد. طرح بكنم اثرش بيشتر است

  كنند كه خدا تضمين مي تي از قرآن ذكرايشان بعد آيا. حرفها را نداري
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خودمان را در راه تبليغ ياري   ما پيامبران) 1(»انا لننصر رسلنا « :  كرده است
حقيقت برويد، ديگر اثر كردن با   شما از راه حق و!اي پيغمبران من. كنيم مي

اي كه  همين راه رفتند و به نتيجه پيغمبران هم از. كنيم ما، ما تضمين مي
استخدام وسيله در راه دعوت مردم به  پس ما در. خواستند رسيدند ميخود 

اتفاقا . وسيله كه شده است استفاده بكنيم دين و ايمان مجاز نيستيم كه از هر
ما كه از نظر منابع فقير نيستيم، . دهد مي  كنيم، نتيجه معكوس اشتباه مي

 مقصودم اين است كه .فقيرند بروند جعل بكنند  بگذار آنهايي كه از نظر منابع
نيازش هم  نظر منابع غني هستيم كه حتي احساس  ما اين قدر از!؟ما چرا

نسبت به امام حسين عليه السالم بگرياني،  خواهي مردم را مي. غلط است
هست، آن قدر پر از عاطفه هست، آن قدر   صحنه عاشورا آن قدر پر از حماسه

و جذاب و دلسوز دارد كه اگر در هاي با شكوه  صحنه پر از رقت هست، آن قدر
بشنويم و اشك ما  اي از ايمان باشد كافي است كه نام حسين را قلب ما ذره
يك محبت  )2(» ان للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين« . جاري بشود

  انا قتيل« . مخفي در عمق دل هر مؤمن نسبت به امام حسين هست
  .من كشته اشكها هستم) 3(»هالعبر
امام صادق عليه السالم، و خيلي   ي است به عربي از يكي از اصحاب شعر

مشهد بود و هنوز به قم نرفته بودم  ام در شايد در اوايل طلبگي. عجيب است
ايشان . محدث قمي حفظ كردم " نفثه المصدور "كه آن را از كتاب 

اند  تهگف بوده است كه به او مي نويسند كه ابوهارون مكفوف كه ظاهرا نابينا مي
گويد  او مي. گفته است عبداهللا مي مكفوف شاعري توانا بوده و گاهي مرثيه ابا

فرمود از آن شعرهايي كه در  .روزي رفتم خدمت امام صادق عليه السالم
  .كنم مي  گفتم اطاعت. اي براي ما بخوان مرثيه جدم گفته

  : پاورقي
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زنها هم . بكنند  فرمود زنها را هم بگوييد بيايند پشت پرده تا آنها هم استفاده 
شروع كرد به خواندن شعرهايي  .از اندرون آمدند نزديك، پشت پرده آن اتاق

شما ببينيد، و اصال درس را  ولي مضمون را. كه ظاهرا تازه هم گفته بود
اي  مصراع بيشتر نيست خواند و لوله  وقتي اين شعرها را با اينكه پنج. ببينيد

همين جور اشك از چشمهايش   امام صادق. در خانه امام صادق بلند شد
ناله و گريه از خانه امام   صداي. كرد هاي مباركش حركت مي ريخت و شانه مي

هايي  اينهمه مرثيه. است  بلند شد كه بعد ظاهرا خود امام گفتند ديگر كافي
  :گويد مي. ام كم ديدهو ام و يا ظير اين را يا نديدهكه گفته شده است من ن

  فقل العظمه الزكية   امرر علي جدث الحسين  
  و طفاء ساكبة روية    أ اعظما الزلت من  

     فاطل به وقف المطية    و اذا مررت بقبره
    النقيةهو المطهر   و ابك المطهر للمطهر  
  ) 1(يوما لواحدها المنية    كبكاء معولة اتت  

 گويد اي رهگذر، اي باد صبا گذر كن به قبر مي: مضمون شعرش اين است
. برسان حسين بن علي، پيام دوستانش را به او برسان، پيام عاشقانش را به او

استخوانها   اي باد صبا پيام ما را به استخوانهاي مقدس حسين برسان، بگو اي
ريزند و شما  مي اشكهااين . دائما شما با اشك دوستان حسين سيراب هستيد

اگر حسين را با لب  اگر روزي شما را از آب منع كردند و. كنند را سيراب مي
خودشان را نثار شما   تشنه شهيد كردند، اين شيعيان و دوستان دائما اشك

رساندن پيغام قناعت   اي باد صبا اگر گذشتي و گذر كردي، تنها به. كنند مي
بايست و مصائب حسين را ياد  خيلي هم نگهدار،دار،  آنجا مركبت را نگه. نكن

  كن و اشك بريز و اشك بريز و اشك 
  

  :پاورقي
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آدم عادي بلكه مثل آن زني كه يك فرزند بيشتر ندارد،   بريز، نه مثل يك
ز بگري ريزد، اينجور اشك بري فرزند خودش اشك مي  چگونه در مرگ يك
  .پدر پاك، فرزند مادر پاك براي آن پاك، فرزند

  اال باهللا العلي العظيم، و صلي اهللا علي محمد و آله قوهو ال حول و ال  
  . الطاهرين
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  ط مبلغيغ و شرايارزش مسأله تبل
  

   بسم اهللا الرحمن الرحيم
و   اهللا و السالم علي عبدهالخالئق اجمعين و الصال الحمد هللا رب العالمين باري

موالنا  رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته، سيدنا و نبينا و
الشيطان   القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ باهللا من ابي

   .الرجيم
اهللا باذنه و    و داعيا الي0يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا « 

  .)1(»سراجا منيرا 
 يكي از آموزشهاي الزم از سيره مقدس رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله و 

سلم آموزش نحوه دعوت به حق و نحوه تبليغ و رساندن پيام حق به مردم 
  شايد در ابتدا براي افرادي كار كوچكي به نظر برسد اينكه انسان بخواهد. است

برساند،   را به آنهامردم را به حق و به سوي پروردگار دعوت كند و پيام الهي
دعوتها و ابالغ  كند با ساير فكر كنند كه اين دعوت و ابالغ پيام چه فرقي مي

كه قرآن تا چه   اول برداشت خود قرآن را در اين زمينه عرض بكنم. پيامها
توضيح بدهم كه چه  داند، و بعد اندازه اين كار را مهم و سخت و دشوار مي

. بالغ اين پيام با ساير دعوتها و ابالغ پيامهاميان اين دعوت و ا.تفاوتي هست
  . هست

  
  :پاورقي
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  از خدا ) ع(در خواستهاي موسي 
  قرآن در سوره مباركه طه در مورد موسي بن عمران علي نبينا و آله و عليه 

موسي : كند كه به حسب ظاهر جريان ديگري هست السالم مطلب را طرح مي
گيرد و او به دنبال آتش  برگردد به مصر، زنش درد زايمان ميكرده كه   حركت
رود كه همسر خودش را در اين سرما گرم بكند، در وادي  اي مي آتشگيره  براي

رسد و بعد  شود، براي اولين بار وحي به او مي مواجه با وحي الهي مي  مقدس
  رسيده استموسي . مأموريت براي رساندن پيام الهي به فرعون و فرعونيها  هم

  پس يك آدم عادي نيست كه چنين سخني. به مقامي كه نايب نبوت است
ابالغ  گويند برو پيام خدا را به فرعون و فرعونيها وقتي كه به او مي. گفته باشد

دوش   كند بار بسيار سنگين و رسالت فوق العاده مشكلي به كن، احساس مي
رب اشرح «  :كند  تقاضاها ميها يك سلسله با اين جمله. او گذاشته شده است

 خالصه معنيش " شرح صدر " .پروردگارا به من شرح صدر بده .»لي صدري 
خدايا بر . "تحمل فوق العاده زياد   ظرفيت روحي بسيار وسيع و": اين است

پس . كار مرا بر من آسان گردان  و يسرلي امري. ظرفيت روحي من بيفزا
و احلل عقدش من  « . نگينكند كه كاري است ثقيل و س احساس مي

كنند كه  بعضي چنين فكر مي .از زبان من باز كن) يا گره را(گروهي را»لساني
 اين است كه موسي اندكي " گره را از زبان من باز كن "اين كه  مقصود از

اند  حتي گفته. كرده است  را خوب تلفظ نمي" سين "گرفته و مثال  مي  زبانش
  خواست امتحانش بكند و آتش سرخ شده به ون ميوقتي كه بچه بود و فرع  آن

داشته   كنم اينها اساسي خيال نمي]. زبانش دچار لكنت شد[دهانش گذاشت 
آن  مكرر روي   ظاهرا همان است كه قرآن" گره را از زبان من باز كن ". باشد

رساندنش بايد روشن   كند كه پيغمبر ابالغش بايد ابالغ مبين، و پيام تأكيد مي
« : فرمايد هم مي  چون بعدش. شكار و آشكار كننده و راهنمايانه باشدو آ

تو را وارد فهم مردم   تا سخن مرا درك بكنند، من بتوانم پيام»يفقهوا قولي 
  بكنم و
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كردن، واضح شدن مطلب   فهم كردن يعني روشن شدن، درك.  مردم بفهمند
 به ازري و اشركه اخي اشدد  و اجعل لي وزيرا من اهلي هارون « صبراي شخ

پروردگارا اين بار خيلي . )1(»كثيرا   في امري كي نسبحك كثيرا و نذكرك
كند،  انساني را كه خودش پيشنهاد مي .سنگين است، براي من كمك بفرست

برادرم هارون را وزير كه معني لغويش معاون  پروردگارا: برادرش هارون است
 براي ؟چرا. ار با من شريك گرداناو را در اين ك است و كمك من قرار بده، و

خواهم العياذ باهللا  كار ما بيشتر باشد نه اينكه من مي  اينكه به اصطالح راندمان
  »كي نسبحك كثيرا و نذكرك كثيرا «  .امتناع كرده باشم

  

  خطاب قرآن به رسول اآرم  
 )2( ولي نه به صورت سؤال- در جاي ديگر، قرآن خطاب به رسول اكرم  

شده را ذكر    يك كار انجام- از خدا بلكه به صورت بيان الهي رسول اكرم
  : فرمايد در سوره مباركه الم نشرح مي. فرمايد مي
  »ا لم نشرح لك صدرك  « 

  ؟آيا ما به تو شرح صدر نداديم
  
   صورت يككند، ولي نسبت به پيغمبر اكرم به موسي تقاضاي شرح صدر مي 

 فراوان  ما به تو شرح صدر نداديم؟ ظرفيتآيا : فرمايد امر داده شده قرآن مي
نداديم؟ يعني ظرفيت فراوان شرط اين كار است، و ما اين شرط را به تو 

  .ايم داده
  

   :پاورقي
   34  تا25 /طه .1
  ] درخواستيبه معن[  .2
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  »و وضعنا عنك وزرك « 
  .اين بار سنگين را از دوش تو نهاديم

  
و   ن بار سنگين را براي من آساناي. »و يسرلي امري « : گفت آنجا موسي مي 

دوش  فرمايد كه اين بار سنگين را از اينجا قرآن به پيغمبر اكرم مي. سبك كن
   .تو برداشتيم

  
  .»الذي انقض ظهرك « 
  

سنگين بود كه داشت پشت   اين بار سنگين كه آنچنان:  اين خيلي حرف است
ار دعوت و تبليغ و بار هم جز ب مخاطب، خاتم االنبياء است،. شكست تو را مي

هدايت و راهنمايي، بلكه كشاندن  مواجه شدن با مردم نيست، مردمي كه قصد
اين كار سنگين است كه تعبير قرآن   آنچنان. آنها به سوي پروردگار را دارد

: انقض ظاهرا معنايش اين است. شكست مي داشت پشت تو را: اين است كه
گيني مثال عده زيادي انسان يا يك بسيار سن اگر ما سقفي داشته باشيم و بار

چوبها صدايش در بيايد و به اصطالح   ء سنگين روي آن باشد كه اين شي
. نقض، و يا نظير اين تعبير انقض يا: گويند معروف جرق و جرق بكند، مي

هاي  بود كه گويي صداي مهره  خواهد بگويد اين بار آنچنان سنگين وقتي مي
  . »ظهرك   انقض« : فرمايد شد مي پشت تو داشت شنيده مي

  
  .»و رفعنا لك ذكرك  « 

   .ما نام تو را در همه جا بلند كرديم
  
  : باز سخن از سختي كار است 
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ربك    و الي0 فاذا فرغت فانصب 0 ان مع العسر يسرا 0فان مع العسر يسرا  « 
  )1(»فارغب 
  تي سخت است كار، اما اگر انسان سختيها را تحمل بكند با سخ!پيغمبر

سستي هست، يعني سستيها در شكم سختيهاست، هر سختي در درون 
فان مع « .صبر كن، استقامت بورز: معنايش اين است. دارد  خودش سستي

كه پيغمبر از اين آيه »ان مع العسر يسرا « :  بار ديگر تأكيد كرد،العسر يسرا
احساس كرد كه همراه هر سختي دو آساني خواهد بود كه چهره   چنين

سختي با دو  فرمود كه يك كرد، مي شد و بعد هي تكرار مي  باركش شكفتهم
خداي من به من وعده آساني و وعده سستي همراه  !سستي چه خواهد كرد؟
  »فاذا فرغت فانصب و الي ربك فارغب «  .اين سختيها داده است

اتر متو  اي با آيه موسي كرده باشيد و بعد اين جمله  اگر اين آيه را يك مقايسه
 السالم   علي عليهميان شيعه و سني را در نظر بگيريد كه پيغمبر راجع به

  :فرمود
  )2(»انت مني بمنزلة هارون من موسي  « 

  .تو نسبت به من نسبت هارون به موسي است
 يعني همچنان كه هارون معاون و شريك موسي در اين كار بود تو هم يكي 

بينيد اينكه در تفاسير شيعه آمده  از آن دو پدر امت هستي، در اين صورت مي
 مقام   ناظر به"»اذا فرغت فانصب  « "و روايات هم ظاهرا تأييد كرده است كه 

  خيلي خوب به دل. خالفت اميرالمؤمنين علي عليه السالم است
  

  پاورقي
   8 -1/ انشراح .1
سفينة البحار، .(»اال انه ال نبي بعدي : ادامه حديث به اين صورت است .2

  )584 و 583ص /2ج 

١٦٤ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

ولي فعال بحث ما روي مطلب . كه بايد هم چنين باشد نه چيز ديگر چسبد مي
  . است  ديگري

  

  سخن سنگين  
  آيه ديگر در قرآن كه باز اهميت فوق العاده و سنگيني شديد امر دعوت به 

 اي است كه در سوره مباركه يا ايها كند آيه حق و پيامرساني الهي را بيان مي
هايي  سوره دانيد يا ايها المزمل و يا ايها المدثر از ست كه ميالمزمل آمده ا

  :فرمايد مي. هستند كه در اول بعثت نازل شدند
  
  )1(»انا سنلقي عليك قوال ثقيال «  

  . كنيم ما عن قريب سخن سنگيني به تو القاء مي
  
سخن يعني چه كه سنگين باشد؟ خود سخن از آن جهت كه سخن است كه  

محتواي سخن و اجراء مدلول سخن است كه ممكن .  نداردسبكي و سنگيني
: گوييم خود ما گاهي مي. است سخت و دشوار باشد، و ممكن است آسان باشد

 فالن كس سخن سختي گفت، يعني سخني كه تحمل معني آن  فالن كس به
. مأموريت سنگيني به ما داده شده است: گوئيم يا مي. براي او شديد بود

گويد مأموريت سنگيني به  شود، مي  مقامي مأمور مي يكشخصي كه از طرف 
اند برو فالن كار را انجام   صادر شده است، به او گفته يك ابالغ. ما داده شد

مأموريت يعني چه كه سنگين . گويد مأموريت سنگيني به ما داده شد مي. بده
كي و باشد؟ مأموريت، آن ابالغ و آن كاغذ و آن سخن و آن نامه و غيره كه سب

  وقتي كه محتواي آن مأموريت كاري. بحث در اينها نيست. سنگيني ندارد
  ،فوق العاده دشوار باشد

   
  : پاورقي
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   5 /مزمل. 1
انا سنلقي عليك قوال «  :فرمايد آيه قرآن مي. گوييم مأموريت سنگين مي

كه جز همان دعوت و  كنيم، ما عنقريب سخن سنگيني به تو القاء مي»ثقيال
  .دم چيز ديگري نيستهدايت مر

 ممكن است افرادي بپرسند چرا قرآن اينهمه امر دعوت و تبليغ را كار 
   ؟دشواري تلقي كرده است

  

  ارزش مسئله تبليغ  
چون  .ايم بعضي از مسائل هست كه ما به حق، ارزش آن مسائل را درك كرده 

  ايم، قهرا آن را در سطح خودش ارزشش را يعني سطحش را درك كرده
مثال امر افتاء و فتوا دادن خوشبختانه تا حد زيادي، الاقل نود و . شناسيم مي

افتاء كاري است سنگين و در سطح   شناسند كه پنج در صد جامعه ما مي
كنند كه چنين ادعايي بكنند و نه  مي  نه افرادي زود جرأت. بسيار بسيار باال

جامعه اين را . پذيرد يكردند جامعه زود م اگر افراد خوش اشتهايي اين ادعا را
ولي مسئله دعوت مردم به سوي . باالست احساس كرده كه سطح اين كار
ارشاد و هدايت مردم، مسئله حركت دادن   حق، مسئله تبليغ مردم، مسئله

سطح آن شناخته [حركت دادن است   مردم به سوي خدا، كه سخن، سخن
  : گفت]. نشده است

   در اين ره انبيا چون ساربانند
  دليل و رهنماي كاروانند       
  وز ايشان سيد ما گشته ساالر 
  همو اول همو آخر در اين كار      

   جمال جانفزايش شمع جمع است
  مقام دلگشايش جمع جمع است       
  روان از پيش و دلها جمله از پي  
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  گرفته دست جانها دامن وي      
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 خيلي مكتبها.  نه؟ر به سوي آخو؟حركت دادن بشر است، آن هم به كجا
دهند، اما به سوي  دهند، خوب هم حركت مي هستند كه بشر را حركت مي

به : كمي مقام مقدستر هم بگوييم. به سوي آخور، به سوي منافعش؟ چه
حقوقشان كه باالخره منافعشان در حقوقشان است، و تا اينجا ما هم   سوي

جزء . ي احقاق حقوقشاندهند به سو  پيغمبرها هم مردم را سوق مي، موافقيم
پيغمبران يكي اين حركت دادن است، ولي اين، آن حركت كوچكي   برنامه

دهند به سوي اينكه اي  محروم را سوق مي  دهند كه است كه پيغمبران مي
 برو حق خودت را از ظالم ! اي مظلوم،  برو حق خودت را استيفا كن!محروم
 دارند ولي كوچكترين كه انبياء  اين هم جزء حركتهايي است. بگير

طبيعي انسان هم آن را تأييد   حركتهاست چون حركتي است كه منافع و ميل
در اين . "از زورگويان بگيريد   رنجبران متحد بشويد حق خودتان را". كند مي

خواهم بگويم كار كوچكي است، اما  نمي مسير حركت دادن، البته كاري است،
اند و از ديگران  ك انبياء است كه انجام دادهكوچ در برنامه انبياء، اين آن كار

دهند، حركتي است كه  آن حركت بزرگي كه انبياء مي .اند هم بهتر انجام داده
  : گفت.ددهن به سوي حق سوق مي  انسان را از منزل نفس

  صالي باده زد پير خرابات 
  بده ساقي كه في التأخير آفات       

  سلوك راه عشق از خود رهايي است 
  نه طي منزل و قطع مسافات       

عليه   يعني بشر را از درون خودش.  بشر را از خودي رهاندن و به حق رساندن
من ظالم  نه تنها شماي مظلوم را عليه من ظالم برانگيزد،. خودش برانگيختن

توبه،  شود را هم احيانا و در خيلي موارد عليه خودم برانگيزد كه اسمش مي
حقيقت   نسانها از خودي و از نفس پرستي به سويبازگشت، حركت دادن ا

  هركس در اين . كار مشكل اين است. پرستي
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فالن رهبر . توانيم برايش حساب باز بكنيم كرد آنوقت مي  كار با انبياء رقابت
منافعشان حركت داده است ولو به نام احقاق " در جهت انقالبي مردم را

براي به دست آوردن حقوقشان، تعبير واقعا   گوييم حقوقشان، به نام هم نمي
كار انبياء كه . است اما كار كوچك انبياء است  كار بزرگي. كنيم مقدس هم مي

 الي اهللا و هر مبلغ و رساننده پيام خدا بايد آن را  رقيب ندارد و هر داعي
: پيغمبر و علي برود، و كاري مشكل است اين است  تعقيب كند، به دنبال

خودي، خودخواهي، نفس پرستي و نفع پرستي، به  ا ازحركت دادن انسانه
اين است كه كار، بسيار كار دشواري . پرستي  سوي حق پرستي و حقيقت

  . است
 گفتيم ما ارزش بعضي از كارها را، بعضي از شؤون را در سطح خودش تا 

 ايم و بايد هم همين جور درك بكنيم، ايم و بجا درك كرده حدي درك كرده
  تراف بكنيم كه ارزش بعضي از كارها را در سطح خودش دركاما بايد اع

امر  امشب تصادفي رخ داد كه برنامه من آموزش از سيره نبوي را در. ايم نكرده
بايد   تبليغ و دعوت باشد و خطيب دانشمند جناب آقاي فلسفي هم كه به حق

ن شهر اي  اند و خدمات بسيار بسيار بزرگ به گفت در صدر اين فن قرار گرفته
امري   عرض كردم. اند در مجلس ما حضور داشته باشند و به اين كشور كرده

اينچنين  مقصودم اين است كه من چنين فكري نكرده بودم و. است تصادفي
ارزش اينها و ارزش كساني را كه در اين سطح خون جگرها . شد و خوب شد

 ممكن – قيال بيك خطي و يك داعيخورده اند تا توانسته اند به صورت 
 -  استيم كافيي هم بگويق نسبي باالتر است، اليليد مقام اسالم خيياست بگو

  :گفت. د دانستيند بايدر آ
  اًي الزجاجة صافي الناس دهناً فيري 

   راس سمسم ي عليجريدر ما يو لم      
  دانند  بينند اما نمي يعني مردم روغن صاف شده كنجد را در يك شيشه مي
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اش را  نجد بيچاره چه آمد كه حاال آنها روغن صاف شدهسر آن دانه ك  به
دانند  ولي نمي بينند اش را مردم مي  تبليغ صاف شده و پاك و پاكيزه.بينند مي

سر آن بيچاره آمده است كه امروز آنها دارند روغن صافش را مشاهده  چه بر
  كنند  مي

  خدا؟چرا. هبه هر حال قرآن اين مطلب را در سطحي بسيار بسيار باال برد 
ا لم «  :يا»انا سنلقي عليك قوال ثقيال « : توانست فقط به پيغمبر بگويد مي

حقيقت را   اين. ولي همه اينها براي امت، آموزش است. »نشرح لك صدرك 
 ؟گذارد مي  كند و در اختيار همه امت چرا خدا با پيغمبر خودش بازگو مي

نيست،   ربوط به كار عمومخيلي مسائل بين خدا و پيغمبر هست ولي چون م
طرح   اي وقتي كه مسئله. داند و پيغمبر، و براي غير طرح نشده خدا مي

تبليغ  كار دعوت است، كار. شود عالمت اين است كه بايد آن را آموخت مي
امر  آموزيم كه اولين شرط در پس ما از قرآن مي. است، كار آساني نيست

  . اندازه دنيا  سيع، ظرفيت وسيع بهدعوت و پيام رساني، شرح صدر است، دل و
  

  ابالغ به عقل و فكر  
 : كنم  عرض مي؟ممكن است بگوييد چرا پيام رساندن اينقدر كار مشكلي باشد

  يك ابالغ است كه فقط ابالغ به حس. هر پيام رساندني اينقدر مشكل نيست
كند و  ابالغي كه مأمور دادگستري مي. بديهي است كار آساني است. است

كند، ابالغ به  اخطاري را به شخصي به عنوان مطلع يا متهم ابالغ مي ثالم
شما اگر بخواهيد پيامي را ابالغ بكنيد، اگر . رساند كه به رؤيت مي  حس است

باشد كه به حس طرف برسانيد، به رؤيت يا سمع او   تان فقط اين وظيفه
. ي را رساندشود به گوش يا چشم مردم حرف نيست، مي  برسانيد كار مشكلي
شا ن فقط اين است كه مطلب را  بالغ مبين دارند وظيفه  ولي آيا پيغمبران كه

  و همين به گوش مردم برسانند

١٧٠ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

ابالغ به   نه، باالتر از؟ به چشم مردم ابالغ شده باشد كافي است؟ كافي است
مطلب را   يعني. حس و ابالغ به چشم يا گوش مثال، ابالغ به عقل و فكر است

آيد كافي  مي  آنچه كه به چشم انسان. ن بيان كردن كه تا عقل نفوذ بكندآنچنا
نيست كه   رسد كافي آنچه كه به گوش انسان مي. نيست كه عقل هم بپذيرد

صوت يا شكل يا  رساند، آن ابزاري كه يك پيام را به عقل مي. عقل هم بپذيرد
 و جز با ابزار است  عقل دروازه خودش را بسته. كتابت نيست، چيز ديگر است

پيامي را در خودش  و مركب برهان و استدالل و به تعبير قرآن حكمت،
اول به عقلها ابالغ   خواهند سخن خودشان را در درجه پيغمبران مي. پذيرد نمي

: گويد است و مي  بينيد مسيحيت بر ضد اين سخن قيام كرده اگر مي. بكنند
مسيح . مسيحيت است  ر تحريفكار ايمان با عقل ارتباط ندارد، اين در اث

گفت و نه بعد از   مسيح اصلي نه تثليث. گويد اصلي هرگز چنين سخن نمي
دروازه خودش را بر روي   آيد و عقل اينكه ديد تثليث با هيچ عقلي جور درنمي
ايمان حسابش از عقل  :دهد گفت تثليث بسته است و به هيچ وجه راه نمي

عقل حق مداخله  طقه ممنوعه است،جداست، منطقه ايمان براي عقل من
چنين سخني   هيچ پيغمبري.  اين مربوط به تحريف مسيحيت است!ندارد
آن آمده  ولي قرآن كه آنچه حقيقت است از همه پيغمبران، در. گويد نمي

  .دي گويم -است با اضافاتي
  
   )1(»ل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةي سبيادع ال« 
  
! مردم را به راه پروردگارت بخوان:  حكمت است كنديان مي كه بيزين چياول
  . اهللاي الي داعيا

  
  يپاورق

   125 /نحل. 1
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  )1(»راًي إنّا ارسلناك شاهداًٌ و مبشراً و نذيا النبيا اي«
  

گواه به هر مهنا كه بخواهد باشد كه (ين امت باشيم كه گواه ايتو را فرستاده ا
ن امت فرستاده ي ايهنده براد ديد بخش و نويتو را نو) ستيفعالً بحث ما ن

 را ييار عاليج بسي نتايعنيج ي نتايعنيق كن،يد بهد، تشوي نو،م؛ بشارت بدهيا
ر فرستاده يو تورا نذ» راًيو نذ«  شان برسان يبه آگاه رير و مسين سيكه در ا

ترساننده ترجمة . ستيترساننده ن» رينذ «يم كه معنيمكرر گفته ا. ميا
 اعالم خطر يعني.  اخص از ترساننده دارديمعنك ي» رينذ«. است» مخوف«

 ي ناهنجاري صدايرون برود،كسي خواهد بياگرانسان مثالً از در م. كننده
 ترساندن را يانذار نوع. ستين انذار ني ايجاد كند، انسان را ترسانده اس، وليا
 يك راهي گرفته است و از يمي تصميشخص:  خطر باشديند كه نوعي گويم
ن كار تو و يد به دنبال اي گوي كند، ميد اعالم خطر مي آيم ي رود؛ كسيم
  . ن راه تو فالن خطر هستيا
م دهندة ي، بير باشيم كه نذيما تو را فرستاده ا! غمبري پيا] دي گويقرآن م[

 اول بعثتش آمد در ي؛ كه در سالهاي، اعالم خطر كننده باشين معنا باشيبه ا
مرسوم بود كه شعار   ري كه در آن وقتدامنه صفا ايستاد، فرياد كشيد آن طو

 مردم در ! خطر!خطر  يعني) ها و از اين جمله(دادند يا صباحا يا صباحا مي
از محمد امين صلي اهللا   براي اولين بار؟چه خبر است. دامنه صفا جمع شدند
اي نظير   آيا قصه؟است   چه خطري! خطر!خطر: شنوند عليه و آله و سلم مي

 تاكنون !ايها الناس: خواست   اول از مردم تصديق؟ش آمدهقصه عام الفيل پي
اگر :  فرمودوامين و راستگ: گفتند   همه؟ايد مرا در ميان خود چگونه شناخته

  اعالم خطر بكنم كه در پشت االن من شما را انذار بكنم و به شما
  

  : پاورقي
  45/ احزاب  .1
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د بريزد بر سر شما، خواه مي دشمن با لشكر جرار آمده است و) 1( اين كوهها
  :تا اين گواهي را گرفت فرمود .البته:  گفتند؟كنيد يا نه سخن مرا باور مي

  
  )2(»اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد «  

  رويد دنبالش عذاب پس به شما اعالم خطر بكنم كه اين راهي كه شما مي
   .شديد الهي است در دنيا و آخرت

  
  )3.(»نذيرا و داعيا الي اهللا باذنه انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و « 
حركت  خواني به اذن پروردگار به سوي پروردگار، مردم را اي مردم را مي آمده 

اهللا كار   اين دعوت الي. تو داعي الي اهللا هستي. دهي به سوي پروردگار مي
شود مردم  مي  حاال كه تو داعي الي اهللا هستي، به چه وسيله. كوچكي نيست
شود مثال انسان خواب ببيند و با خواب مردم را دعوت الي   مي؟را دعوت كرد

 بگويد امروز خوابي ديدم براي اين كار، مردم هر روز صبح بيايد؟ اهللا بكند
بياييد چنين كنيد؟ نه، قرآن راهش را معين كرده، دعوت به خداست، دعوت 

  بزرگترين حقايق عالم است، دعوت به چيزي است كه عقلهاي بشر را به
شود هدايت كرد و حركت داد به آن سو دعوت به چيزي است كه بايد  مي

  .با چه؟ با دليل، برهان، حكمت و سخن منطقي.  را بپذيرند عقلها آن
  

  : پاورقي
  مي1 .   .دانيد مكه در ميان كوه است

 [2.   ]ام من پيشاپيش شما را به عذابي سخت بيم دهنده
   46 و 45/ احزاب. 3
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  ابالغ به دل  
ابالغ  آيا در ابالغ پيامبران و. كند يك جهت است كه اين كار را دشوار مي 

گفتيم    حس كه؟دعوت الهي، كافي است كه اين پيام به عقلها رسانده بشود
 ؟كافي است  آيا اين. هيچ كافي نيست، بايد اين پيام به مرحله عقل هم برسد

همين است كه   فقطاش يك معلم وظيفه. نه، اين تازه مرحله اول مطلب است
آيد پاي تخته  مي .سخن خودش را، علم خودش را به عقل دانش آموز برساند

را برايش طرح   ايستد، دانش آموز آنجا نشسته است، مسئله رياضي سياه مي
داند  هنوز نمي  كند دانش آموز عقلش اول كه اصل مسئله را طرح مي. كند مي

معلم برهان و   بعد كه. خواهد ميكه واقعا اين جور هست يا نه، ولي دليل 
دانش آموز شده   دليل رياضي را اقامه كرد، آنجاست كه مدعاي او وارد عقل

. عقل مردم بكنند اند كه فقط مدعاهايي را وارد اما پيغمبران نيامده. است
كه سخني را تا عقل   فالسفه كاري كه دارند، هر اندازه موفق بشوند اين است

پيام الهي گذشته از اينكه در . اما از آن بيشتر ديگر نهدهند  مردم نفوذ مي
دلها بايد نفوذ بكند، يعني بايد در عمق روح بشر وارد  عقلها بايد نفوذ بكند، در

و لهذا . احساسات او يعني تمام وجودش را در اختيار بگيرد  بشود و تمام
د نه توانند بشر را در راه حقيقت به حركت در آورن مي  پيغمبرانند كه

كشد، آخر كارش  كشد، خودش را مي بيچاره زحمت مي  فيلسوف. فيلسوفان
اي كه  دهد آن هم نه همه مردم بلكه عده نفوذ مي  فكري را تا عقل مردم

بايد بيايند نزد او درس بخوانند تا با زبانش   شاگردانش هستند و چند سال
 ندارد و بايد در بالغ مبين نيست، قدرت بالغ مبين  آشنا بشوند، چون بالغش
: به قول يكي از اساتيد بزرگ ما. خود را بيان نمايد  لفافه صدها اصطالح سخن

هي . برد از عجز و ناتوانيش است اصطالح به كار مي  فيلسوف كه اينهمه
امكان استقبالي، امكان استعدادي، واجب الوجود بالذات،  امكان ذاتي،: گويد مي

  اند حرف خودش را جز در لفافه اينها تو دوم، چون نمي  عقل اول، عقل
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بينيم بدون اينكه هيچ  ولي پيغمبران، ما مي. ناتوانيش است بگويد، و اين از
كار باشد، آن آخرين حرفي را كه در پرتو و در لفافه صدها  اصطالحي در

اند كه  است، با بالغ مبين، با دو كلمه، با دو جمله گفته  اصطالح بيان شده
ماند كه چطور سهل ممتنع، مطلب به اين سادگي گفته شده  مي فيلسوف در

  : است
  و لم يكن له كفوا0 لم يلد و لم يولد 0 اهللا الصمد 0قل هو اهللا احد  « 
  )1(»احد
السموات و    له ملك0سبح هللا ما في السموات و االرض و هو العزيز الحكيم « 

 االخر و الظاهر و ء قدير، هو االول و االرض يحيي و يميت و هو علي كل شي
  ) 2(»ء عليم  الباطن و هو بكل شي

  
  . در نهايت سادگي

 پس پيغمبران، گذشته از اين كه پيام خودشان را به عقل مردم هم بهتر از 
  رسانند، كار بزرگتري دارند كه پيام را به دل برسانند، يعني به فالسفه مي

شود   يك پيغمبر ميآن كه مريد. ماند سراسر وجود كه ديگر چيزي باقي نمي
  . شود آورد، سراسر وجودش وابسته به او مي يعني به يك پيغمبر ايمان مي

  

  داستان بوعلي و بهمنيار  
ايد ولي چون گواه خوبي است بر اين   اين داستان معروف را شايد مكرر شنيده

  بوعلي سينا. داستان معروف بوعلي سيناست. كنم مدعا باز عرض مي
  

  : پاورقي
. 1   4 -1/صاخال

  3 - 1 /حديد. 2
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 .اي بود چون آدم خارق العاده] قويتر از حد معمول بود[حواس و فكرش  در
  چشمش از ديگران شعاعش بيشتر بود، گوشش خيلي تيزتر بود، فكرش خيلي

  كم كم مردم درباره حس بوعلي، چشم بوعلي و گوش بوعلي. قويتر بود
 بود و صداي چكش مسگرهاي كاشان ها نقل كردند كه مثال در اصفهان افسانه

  هايي ها را معموال در زمينه البته اينها افسانه است، ولي افسانه. شنيد مي را
 شاگردش بهمنيار به او. اي داشته باشد سازند كه شخص جنبه خارق العاده مي
 تو از آن آدمهايي هستي كه اگر ادعاي پيغمبري بكني، مردم از تو: گفت مي
 ؟گفت اين حرفها چيست مي. آورند  روي خلوص نيت ايمان ميپذيرند و از مي

بوعلي  .خير، مطلب از همين قرار است: گفت بهمنيار مي. فهمي تو نمي
مسافرت  در يك زمستاني كه با يكديگر در. خواست عمال به او نشان بدهد

گفت،  مي  بودند و برف زيادي آمده بود، مقارن طلوع صبح كه مؤذن اذان
 ؟ چه كار داريوش  بلند! بله!بهمنيار: ر بود، بهمنيار را صدا كردبوعلي بيدا
. من رفع تشنگي بكنم  ام، اين كاسه را از آن كوزه آب كن بده كه خيلي تشنه

رفته بود يك ساعت زير  .در آن زمان وسائلي مثل بخاري و شوفاژ كه نبوده
تر گرم چه حاال از اين بس .لحاف، در آن هواي سرد خودش را گرم كرده بود

 خودتان طبيب هستيد، !شروع كرد استدالل كردن كه استاد. جور بيرون بيايد
التهاب باشد اگر انسان آب سرد   دانيد، معده وقتي كه در حال از همه بهتر مي

مريض بشويد، خداي ناخواسته   شود، ممكن است بخورد، يكمرتبه سرد مي
ام براي من آب  ن تشنه م، گفت من طبيبم تو شاگرد مني. ناراحت بشويد

آوردن كه آخر صحيح نيست،   باز شروع كرد به استدالل كردن و بهانه. بياور
اگر من . خواهم را مي درست است كه شما استاد هستيد ولي من خير شما
: گفت.(را اطاعت كنم خير شما را رعايت كنم بهتر از اين است كه امر شما

 شروع كرد از اين .)كند تو مي  انه بهآدم تنبل را كه كار بفرمايي نصيحت پدر
  ثابت كرد كه او بلند شو  همينكه بوعلي خوب به خودش. نصيحتها كردن
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يادت هست كه به . امتحان بكنم  نيست، گفت من تشنه نيستم، خواستم تو را
 من اگر ادعاي ؟پذيرند مردم مي كني، گفتي چرا ادعاي پيغمبري نمي من مي

اي  سال پيش من درس خوانده  گرد مني و چندينپيغمبري بكنم، تو كه شا
گويم بلند شو براي من  تو مي  حاضر نيستي امر مرا اطاعت كني، خودم دارم به

آوري عليه حرف من، آن بابا بعد از چهار  آب بياور، هزار دليل براي من مي
گذشته، بستر گرم خودش را رها كرده رفته  صد سال كه از وفات پيغمبر

اشهد ان : اينكه اين ندا را به عالم برساند كه   به آن بلندي، برايباالي مأذنه
  .است نه من كه بوعلي سينا هستم او پيغمبر. محمدا رسول اهللا

نفوذ و   وقتي كه پيامي آن هم پيام الهي بخواهد به دلها برسد و دلها را تحت 
 تنها نه  ها را به حركت در بياورد، آن هم تسخير خودش در بياورد، جامعه

 اشكها را ،حركتي در مسير منافع و حقوق، بلكه بخواهد انسانها را تائب كند
 « :شود سيل اشكها جاري بشود  بريزد كه وقتي آيات قرآنش خوانده مي

زمين و   كه بيفتند روي) 1(»و يخرون لالذقان يبكون ... يخرون لالذقان سجدا
  .ل استبگريند، اين، كار آساني نيست، بسيار دشوار و مشك

  

  بالغ مبين  
رسول   بينيم قرآن از زبان انبياي ديگر و از زبان در اين زمينه است كه ما مي 

چه   دهد كه دعوت كردن كند، يعني متود را به دست مي اكرم مطالبي ذكر مي
  اولين شرطش همان بود كه عرض كردم كه قرآن در آيات. شرايطي دارد
  .  يعني رساندن پيام" بالغ "ه كه كلمه  را آورد" سخن بالغ "بسيار زيادي 

  
  :پاورقي

 .1   109 و 107 /اسري
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بعضي كلمات سرنوشتهاي شومي دارند و بعضي : اين را هم عرض بكنم 
كلمه تبليغ در زمان ما البته در اصطالح . سرنوشتهاي خوبي دارند  كلمات

 " تبليغ "  االن در ميان متجددين. متجددين سرنوشت بدي پيدا كرده
خواهيم  مي  معنايش اين است كه يك چيزي حقيقت ندارد، با دروغ پراكني

من هميشه  .ولي اين، اصطالح غلط امروز است. آن را به خورد مردم بدهيم
اصطالح  ام اگر يك اصطالح صحيحي ما در قرآن و سنت داريم و امروز گفته

. كنيم  را رهاتغيير كرده و مفهوم ديگري پيدا نموده ما نبايد اصطالح خودمان
اينكه    را ديگر به كار نبريد براي" تبليغ "گفتند اين كلمه  چون بعضي مي

با روغن    يعني آن كاري كه" تبليغ "گوييم  دانيد در عرف امروز وقتي مي مي
مثقالش را  گويند اگر چند مثال مي. كنند، يعني دروغ محض نباتي مثال مي

هر جا گفتند  .شود ل نيرويت بيشتر ميتواني بدوي، از في بخوري مثل آهو مي
كلمه   پس خوب است ما در اصطالحات ديني خودمان. تبليغ يعني دروغ

آمده،    تبليغ اصطالحي است كه در قرآن!؟ گفتم چرا!تبليغ را به كار نبريم
ما  وقتي يك اصطالح، يك معني صحيح و درست دارد. بالغ در قرآن آمده

را   در جامعه شده و معني ديگري پيدا كرده آننبايد به دليل اينكه تحريفي 
 گوييم كه در كنيم و هم مي ما معني خودمان را استعمال مي. به كار نبريم

  .تبليغ يعني رساندن پيام. قرآن و اساسا در لغت اصلي معني تبليغ چيست
 پس قرآن، هم كلمه بالغ را به كار برده است و هم گفته است بالغ مبين، 

  اي، آن داعي و آن مبلغي در هدف آن دعوت كننده. ر كنندهآشكار و آشكا
  رسد كه بالغش مبين باشد، بيانش در عين اينكه در اوج خودش به نتيجه مي

 حقايق است ساده باشد، روشن باشد، عمومي فهم باشد، مردم حرفش را
 زند و مردم هم در آن آدمي كه قلمبه سلمبه حرف مي. بفهمند و درك بكنند

شخصي بعد از بلند [گفت ]. بالغش بالغ مبين نيست گويند  به ميآخر به
  گفت  خيلي به به مي] سخنران  شدن از پاي سخن يك
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بسيار خوب، خوب بود، چه   از او پرسيدند!دانيد چقدر خوب بود كه نمي
  !؟چيزش خوب بود  پس چه. من كه نفهميدم:  گفت؟گفت مي

  شود چيزي قتي كه بلند ميدر سخن، اساس مطلب اين است كه مستمع و 
  بزرگترين يا يكي از شرايط داعي و مبلغ اين است كه مستمع. فهميده باشد

اين  خيزد با دامني پر برخيزد، واقعا مطلبي را فهميده باشد، و وقتي كه بر مي
  كنند اگر كسي حرفهايش بعضي خيال مي. از توانايي داعي و مبلغ است

 نه اين جور]. عالي است[خيلي حرفهايش جوري بود كه نفهميدند پس او 
 گفت كه بعد از كرد، در اوجي مي نيست، پيغمبر هم اگر جايي صحبت مي
ولي  كردند كه قبليها نفهميده بودند، چهارصد سال افراد به معانيي برخورد مي

  تمام آنهايي هم كه در مجلس پيغمبر نشسته بودند به اندازه خودشان
هايي  لي با آن اوجي كه دارد در عين حال خطبههاي ع خطبه. فهميدند مي

كه همان كساني هم كه در مجلس نشسته بودند به اندازه ظرفيت   است
  .فهميدند كردند و مي اين سخنان استفاده مي خودشان از

   

  نصح يا خلوص سخن  
زياد    از زبان داعيان الهي" نصح "در قرآن راجع به ابالغ و دعوت، كلمه  

عرب   صح يعني خيرخواهي به معني خلوص، چون نصح در لغتن. آمده است
خودش  وقتي كه در يك جنسي، در يك كااليي از غير. در مقابل غش است

نصح كه در مقابل غش . اند گويند غش داخلش كرده قاطي بكنند اصطالحا مي
خلوص داشته باشد، يعني از كمال خيرخواهي طرف و  است يعني سخن بايد

تواند داعي الي اهللا و مبلغ پيام خدا   آن كسي مي.سته باشداز سوز دل برخا
اي جز خير و مصلحت مردم   يعني هيچ انگيزه،باشد كه سخنش نصح باشد

ان الكالم اذا خرج من القلب  :برخيزد كه  نداشته باشد، سخنش از سوز دل
  يتجاوز  دخل في القلب و اذا خرج من اللسان لم
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و سخني كه فقط از  " آيد نشيند ال جرم بر دل  سخن كز جان برون" . االذان
تجاوز   خبر باشد از گوشهاي مردم زبان بيرون بيايد و دل از آن بي

انا لكم  )2(و انصح لكم،« : گويند آيند مي  هي پيغمبران مي.)1(كند نمي
وقتي . اين است اش سخن از  همه.)4(» و اني لكما لمن الناصحين،)3(ناصح

آن  گويد ا خداي خودش از سنگيني كار سخن ميكه موسي بن عمران ب
 خواهم در مقابل فرعون با آن قدرت و سنگيني فقط اين نيست كه من مي

نه، يك سنگينيهاي ديگري . جباريت سخن بگويم، پس كار سنگين است
خدايا مرا مدد كن كه موسايي باشم كه موسي ديگر در او وجود نداشته  :است
د، خودي وجود نداشته باشد، انانيتي وجود مني وجود نداشته باش باشد،

  .  در نهايت خلوص بتوانم پيام تو را به مردم عرضه بدارم،نداشته باشد
  

   پرهيز از تكلف
در   اي داريم در قرآن آيه.  است" پرهيز از تكلف " شرط ديگر تبليغ دين 

  :سوره مباركه ص
  )5(»و ما اسئلكم عليه من اجر و ما انا من المتكلفين « 

   .خواهم، و من متكلف نيستم گر نيستم، مزدي نمي من معامله
     مفسرين سخناني دارند كه شايد همه آنها به يك" تكلف "در مورد 

  
  :پاورقي

مسائل    اين سخنها در ابالغ پيام الهي هست ولي در ابالغ پيامهاي ديگر اين.1
  .مطرح نيست

   62 / اعراف.2
   68 / اعراف.3
   21 / اعراف.4

 .5  86/ ص
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 ؟چطور. نداختن اتكلف يعني به خود بستن، خود را به مشقت. مطلب برگردد 
اعتقاد   يك وقت خداي ناخواسته انسان چيزي را اعتقاد ندارد، چيزي را كه

باالتر نيست   دردي از اين. خواهد اعتقادش را در دل مردم وارد كند ندارد مي
اعتقاد را در   بعد بخواهد آنكه انسان خودش به چيزي اعتقاد نداشته باشد، 

  :دل مردم وارد بكند گفت
  كي تواند كه شود هستي بخش ذات نايافته از هستي بخش  
  كي تواند كه كند آبدهي كهنه ابري كه بود ز آب تهي  
انسان    چون يك!خواهد سرزمينها را سيراب بكند كهنه ابري كه آب ندارد مي 

  . ش سخت استخواهد بكند خيلي براي اين كار را مي
  كه ابن مسعود اينچنين گفته است و بسياري از" تكلف " معني ديگر 

 يعني غير از.  است" قول به غير علم "اند  مفسرين ديگر هم اينچنين گفته
  پيغمبر و امام هر كس ديگر را شما در دنيا پيدا كنيد و بخواهيد همه مسائل

 چه ."مه چيز را همگان دانند  ه": گفت. داند را از او سؤال بكنيد قهرا نمي
را   اش دايره(توانيد از مسائل ديني تواند ادعا بكند كه هر چه مي كسي مي

پيغمبر   بله،؟از من بپرسيد تا جواب همه را به شما بدهم) كنم محدود مي
 غير .)1(»سلوني قبل ان تفقدوني«: تواند بگويد تواند ادعا بكند، علي مي مي

خودم را  پس من بايد حد. شد توقع از او بيجاستخواهد با علي هر كه مي
خوب آنچه را  .من فالن مسائل از مسائل ديني را ممكن است بدانم. بشناسم
 از من ، دانم چيزي را كه نمي. دانم همان را به مردم ابالغ بكنم كه مي

داني  نمي  خواهم به زور آن را بگويم، خوب چيزي را كه پرسند، باز هم مي مي
قل ما تعلم، و ال تقل » : ابن مسعود گفت!؟تواني به ديگران بفهماني يچگونه م
داني نگو آنچه را كه   نميداني بگو و آنچه را كه آنچه را مي» مما ال تعل

  داني، اگر از تو بپرسند، با كمال صراحت نمي
  
  :پاورقي 
  .]ديابيد از من قبل از آنكه مرا نيبپرس [586 ص 1 سفينة البحار، ج .1
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  : بعد اين آيه را خواند. دانم نمي دانه بگو مر
  

  . »و ما اسئلكم عليه من اجر و ما انا من المتكلفين « 
  

   ابن الجوزي يكي از وعاظ معروف است، رفته بود باالي منبري كه سه پله
 بپرسيد از من قبل از آنكه مرا[زني . كرد داشت براي مردم صحبت مي. داشت
زن، پررو . دانم او گفت نمي. اي از او پرسيد د مسئلهپاي منبر بلند ش"]. نيابيد
 گفت اين ؟اي داني چرا سه پله از ديگران باالتر نشسته گفت تو كه نمي بود
 دانم و شما اي است كه من مي ام به آن اندازه پله را كه من باالتر نشسته  سه
خواستم  مي  تماگر به اندازه مجهوال. ام به اندازه معلوماتم باال رفته. دانيد نمي

من اگر . رفت مي كردند كه تا فلك االفالك باال باال بروم بايد منبري درست مي
الزم بود كه تا   خواستم بروم باالي منبر، منبري دانم هايم مي به اندازه نمي

  . دانم نمي گويد داند مي انسان چيزي را كه نمي. رفت آسمان بايد باال مي
  مردي است كه در علم و تقوا نابغه. تري بودهشوششيخ انصاري دانيم كه   مي

 .كنند به فهم دقايق كالم اين مرد هنوز علما و فقها افتخار مي. روزگار است
 دانست تعمد داشت بلند پرسيدند اگر نمي گويند وقتي چيزي از او مي مي

بگيرند كه  گفت كه شاگردها ياد اين را مي. ندانم ندانم ندانم: گفت بگويد، مي
  . دانم دانند ننگشان نكند، بگويند نمي چيزي را نمياگر 

بود و    يك سالي رفته بوديم نجف آباد اصفهان، ماه رمضاني بود، چون تعطيل
خيابان   يادم هست كه آمدم از عرض. دوستان ما آنجا بودند رفته بوديم آنجا

گرفت،  رد بشوم، وسط خيابان كه رسيدم يك باباي دهاتي آمد جلوي مرا
غسل : گفت وبگ: گفتم. اي دارم، مسئله مرا جواب بدهيد آقا مسئلهگفت 

اين حرف را   واهللا من معناي:  گفتم؟گيرد يا به جون جنابت به تن تعلق مي
  غسل جنابت مثل هر غسلي از يك جهت . فهم نمي
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خواهد، و از جهت ديگر به تن آدم،  مربوط است چون نيت مي  به روح آدم
 گفت نه، جواب درست ؟مقصودت اين است. ايد بشويدتنش را ب  چون انسان

. دانم من نمي:  گفتم؟گيرد يا به جون غسل جنابت به تن تعلق مي"بدهي بايد
  ) 1(؟اي پس اين عمامه را چرا سرت هشته :گفت

   .گويد پيغمبر چنين سخني مي. من متكلف نيستم»و ما انا من المتكلفين  « 
  

  : پاورقي
 [1 .  " ].اي يعني گذاشته
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   روش تبليغ 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
عبداهللا و    و السالم عليه الحمد هللا رب العالمين باري الخالئق اجمعين و الصال

و موالنا  رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته سيدنا و نبينا
باهللا من  اعوذ. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين) ص(القاسم محمد ابي

  .لشيطان الرجيما
باهللا   الذين يبلغون رساالت اهللا و يخشونه و ال يخشون احدا اال اهللا و كفي« 

  .)1(»حسيبا 
به   اول بحثي راجع. بحث درباره سيره نبوي در مورد دعوت و تبليغ اسالم بود 

 اهميت و سنگيني اين وظيفه و مأموريت كرديم و بعد راجع به بعضي از
  مسأله. اكرم و يا عموم پيغمبران عرايضي عرض شدخصوصيات سيره پيغمبر 

 شرح صدر كه قرآن كريم مطرح كرده است جزء اين ضرورتهاست و كاشف از
  و ديگر مسأله بالغ مبين، مسأله نصح و خيرخواهي، و مسأله. اهميت مطلب

  .كنيم اكنون قسمتهاي ديگري را به حول و قوه الهي عرض مي. عدم تكلف
   : اكرم فرمود"ال تالوت كردم، قرآن كريم درباره پيغمبر اي كه قب در آيه

  
  يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الي  « 
  

  :  پاورقي
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  )1(»باذنه و سراجا منيرا   اهللا 
كننده   ما تو را فرستاديم مبشر و نويد دهنده، و منذر و اعالم خطر!اي پيامبر

  ] كننده به سوي خدا به اذن او، و چراغي نورانيو دعوت[
  
از   يك توضيح مختصري در اطراف تبشير و انذار بدهم و بعد در اطراف بعضي 

  .هاي پيغمبر اكرم عرايضي عرض بكنم توصيه
   

  تبشير و انذار  
بخواهيد  مثال اگر شما.  مژده دادن است، از مقوله تشويق است"تبشير "

از هر دو راه در آن  ار به يك كار بكنيد، از يكي از دو راه يافرزند خودتان را واد
خواهيد بچه به  مي  يكي راه تشويق و نويد كه مثال وقتي. شويد واحد وارد مي

مدرسه رفتن دارد   كنيد آثار و فوائد و نتايجي را كه مدرسه برود شروع مي
د و طبع و تحريك بشو براي بچه ذكر كردن تا ميل و رغبت او براي اين كار
كشيده شود، و راه دوم  روحش عاشق و متمايل به اين كار گردد و به اين سو

كه اگر انسان مدرسه  كنيد اينكه عواقب خطرناك مدرسه نرفتن را ذكر مي
بچه براي اينكه از آن  شود، و نرود و بي سواد بماند، بعد چنين و چنان مي

: يكي از دو كار شما  نييع. آورد حالت فرار بكند، به درس خواندن رو مي
تشويق و تحريك  تشويق و تبشير شما كشاندن بچه است از جلو، دعوت و

 البته به همان - ترساندن  رغبت اوست از جلو، و كار ديگر شما يعني انذار و
 اين .اوست از پشت سر   راندن- اعالم خطر كردن : معنايي كه عرض كردم

.  يعني جلوكش" قائد ". ار، سائقگويند تبشير، قائد است و انذ است كه مي
  كسي كه مثال مهار اسب يا شتري را

  
  يپاورق
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 "و . گويند قائد رود و حيوان از پشت سرش، او را مي  از جلو مي،گيرد  مي
تبشير حكم . راند گويند كه از پشت سر حيوان را مي  آن كسي را مي"  سائق

 شد، و انذار حكم سائق را، يعني از پشت سرك دارد، يعني از جلو مي قائد را
يكديگر  حال اگر اين دو با. دهند راند، و هر دوي اينها يك عمل انجام مي مي

بكشد و  باشد، هم قائد وجود داشته باشد و هم سائق، يكي از جلو حيوان را
و . بوده ديگري از پشت سر حيوان را براند، هر دو عامل در آن واحد حكمفرما

تنهايي   دو براي بشر ضروري است، يعني تبشير و انذار هيچكدام بهاين هر 
شرط   انذار هم. تبشير شرط الزم هست ولي شرط كافي نيست. كافي نيست

  اينكه به قرآن كريم سبع المثاني گفته. الزم هست ولي شرط كافي نيست
شود شايد يك جهتش اين است كه هميشه در قرآن تبشير و انذار مقرون  مي
انذار  يعني از يك طرف بشارت است و نويد، و از طرف ديگر. يكديگر است  به

  .و اعالم خطر
مبلغ تنها  اشتباه است اگر داعي و. در دعوت، اين هر دو ركن بايد توأم باشد 

 و بلكه جانب ،اش روي انذارها باشد اش روي تبشيرها باشد و يا تنها تكيه تكيه
كريم تبشير را مقدم   ن دليل است كه قرآنو شايد به همي. تبشير بايد بچربد

  . »بشيرا و نذيرا، مبشرا و نذيرا « : دارد مي
  

  تنفير  
 تنفير .  است" تنفير"غير از تبشير و انذار، يك عمل ديگر داريم كه اسمش  

خواهد انذار بكند، انذار را با تنفير  گاهي انسان مي. يعني عمل فرار دادن
كه عمل سائق را انجام بدهد، يعني   وقت انذار استانذار آن . كند اشتباه مي

 ولي عمل تنفير يعني كاري وسوي جل  واقعا از پشت سر، شخص را براند به
مثل اين است كه : زنم حيوان مثال مي  باز به همان. كردن كه او فرار بكند

خواهد او را بيشتر پشت سر  بعد مي كشد، انسان حيواني شتري، اسبي را مي
  كه كند  مي»هاي و هو«كت بدهد، نوعي خودش حر
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  كشد، افسارش را پاره مرتبه اين حيوان، محكم سرش را به عقب مي  يك
بعضي   در روح انسان، گاهي. " تنفير "گويند  اين را مي. رود كند و در مي مي

نفرت   از دعوتها نه تنها سوق دادن و قائديت نيست بلكه تنفير است، يعني
روان انسان اين  روح و. و اين، اصلي است رواني. ر دادن استايجاد كردن و فرا

بسياري از اوقات پدر و  :كنيم همان مثال بچه و مدرسه را عرض مي. طور است
كنند،  انذار، تنفير مي ها به جاي تبشير و مادرها يا بعضي از معلمهاي بچه

از مدرسه تنفر و گريز   ها بجاي يك حالت كنند كه در روح بچه يعني كاري مي
  .مدرسه است پيدا بشود، و عكس العمل روح اين بچه گريز از

براي   وقتي پيغمبر اكرم معاذبن جبل را فرستاد به يمن) 1:(نويسد تاريخ مي 
ن ي به او چن– طبق نقل سيره ابن هشام - ) 2(دعوت و تبليغ مردم يمن

  : كنديه ميتوص
   

  پاورقي
  ..كنم هست عرض مي  من آن موردي را كه يادم. ستظاهرا اين قضيه مكرر اتفاق افتاده ا .1

گرفته باشد    يمن از آن جاهايي است كه مردمش بدون آنكه هيچگونه لشكركشي صورت.2 
اكرم بود كه به خسرو پرويز   علت مسلمان شدن مردم يمن داستان نامه رسول. اند مسلمان شده

ها نوشتند به همه سران بزرگ جهان و  نامه. دنداسالم كر  پادشاه ايران نوشتند و او را دعوت به قبول
  به آنها ابالغ كردند، رسالت خودشان را

شان جوابهاي بسيار   اگر بعضي از آنها جواب ندادند ولي بسياري. خسرو پرويز پادشاه ايران
 احترام كردند، همراه او هدايايي براي حضرت محترمانه و متواضعانه دادند، فرستاده پيغمبر اكرم را

  تنها فردي كه بي ادبانه رفتار كرد، خسرو پرويز بود كه. اي دادند مؤدبانه  فرستادند و باالخره جواب
اي  الحماية ايران بود، نامه  نامه حضرت را دريد و چون پادشاه يمن دست نشانده ايران، و يمن تحت

 و به خود جرأت داده كه در جزيرش العرب پيدا شده  نوشت به بازان پادشاه يمن كه اين مرد كيست
غمبر يپ(! ؟بنويسد و مرا دعوت كند و اسم خودش را قبل از اسم من بنويسد  است كه به من نامه
 يعني ،ي از كي كيسد به سوياو توقع داشت بنو. ي كي به سوين نامه از كيطبق معمول نوشت ا

ست، ي نيمت بزرگ باشد عالي به كينكه از كيكه ا ينشان بدهد كه من كوچك تو هستم؛ در صورت
ن است كه تو يعالمت ا» ي از كيبه ك«سد ياگر بنو]  كردياو فكر م [ي است وليعيچون قاعدة طب

   بتيليخ

١٨٨ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

به  فرستي درباره اين مرد تحقيق بكند و او را كت بسته بياورد  كسي را ميفورا) ي هستي بزرگ
او هم نماينده ايران را با يك  .يمن، بعد او را بفرست نزد من تا مجازاتش بكنم، و از اين مهمالت

اي نوشته است،  خسرو چنين نامه: رسول اكرم و گفت  نماينده از طرف خودش فرستاد مدينه خدمت
 ، بسيار خوب: آمدند براي جواب، فرمود. پيغمبر اكرم اينها را معطل كرد؟ دهيد شما چه جواب مي

شايد حدود چهل . بعد بيائيد فرمود.  آمدندچند روز بعد. حاال اينجا باشيد تا من به شما جواب بدهم
ديگر ما وظيفه نداريم بيش از اين : حضرت گفتند  يك روز آمدند خدمت. روز اينها را معطل كرد
 جواب خداوندگار ما خسرو. ايم برويم، آخرين جوابي كه داريد بدهيد گرفته  معطل بشويم، تصميم

خداوندگار شما خسرو    ديشب خداي ما شكم"  فرمود جوابش اين است كه؟دهيد پرويز را چه مي
پيغمبر طبق معمول نوشت اين نامه از كي   پرويز را به دست پسرش شيرويه دريد و موضوع از اساس

بنويسد به سوي كي از كي، يعني نشان بدهد كه من كوچك تو هستم،   او توقع داشت. به سوي كي
او فكر [ نيست چون قاعده طبيعي است ولي كه اين از كي به كي باشد عالمت بزرگي  در صورتي

 > :پاورقي بت بزرگي هستي   عالمت اين است كه تو خيلي" به كي از كي "اگر بنويسند ] كرد مي
گزارش نرسيده بود چون از مدائن تا  هنوز.(وقتي كه برگشتند خبر را به بازان دادند. "منتفي شد 

صبر . ست باشد عالمت نبوت و پيغمبري اين مرد استاگر اين را : بازان گفت.)آنجا خيلي فاصله بود
خسرو پرويز   چند روز گذشت كه فرستاده شيرويه آمد كه. آيد ببينيم از ايران چه خبر مي  كنيم مي

كه در عربستان ادعاي نبوت و   راجع به آن مردي. كشته شد و اكنون من پادشاه اين مملكت هستم
به عالوه در يمن عده . زمينه اسالم در يمن پيدا شد   كه اينجا بودورسالت دارد، تو متعرض نش

  ايم كه  اين موضوع را ذكر كرده" خدمات متقابل اسالم و ايران "در كتاب  ما. زيادي ايراني بودند
تبليغ از يمن آمد، و خلوصي   اساسا ايرانيها اولين بار در يمن مسلمان شدند و اسالم ايرانيها از جنبه

و چون يمن تحت الحماية ايران بود، . آنها نشان ندادند  مقيم يمن نشان دادند غيرهم كه ايرانيهاي
آزادگان  كه آنها را ابناء و احرار و .كردند رفته بودند به يمن و در آنجا زندگي مي  ايرانيهاي زيادي

ا يمن در زمان رسول خد  نيمي از مردم. گفتند و اينها قبل از ديگران اسالم اختيار كردند مي
نبودند پيغمبر اكرم يك نبوت معاذبن جبل را و   مسلمان بودند، و براي نيم ديگر كه هنوز مسلمان

علي عليه السالم را براي تبليغ و دعوت به يمن فرستاد كه اين دومي   يك نوبت هم وجود مقدس
ليه السالم از علي ع  آخر و در حجة الوداع بود، يعني دو ماه قبل از وفات رسول اكرم، كه وقتي  نوبت

 تو !علي جان: حضرت از او سؤال كرد  يمن بازگشت، در مكه با رسول خدا مالقات كرد و وقتي
:  فرمود؟ حج تمتع نيت كردي يا چيز ديگر؟را نيت كردي   يعني چه نوع حجي؟چگونه احرام بستي

هر جور  ماش. ميقات نيت كردم، نيت كردم بر آنچه كه رسول خدا نيت كرده است من وقتي كه در
. ايم، تو هم اينچنين نيت كرده فرمود بسيار خوب، ما. ام ايد من همان جور نيت كرده نيت كرده

  ". اي و نيتت درست است همينطور نيت كرده
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  )1(»يا معاذ بشر و ال تنفر، يسر و ال تعسر « 
  

كاري  اساس كارت تبشير و مژده و ترغيب باشد،. روي براي تبليغ اسالم مي
روي ميل و رغبت به اسالم   مردم مزاياي اسالم را درك بكنند و ازبكن كه

اي است  چون انذار جزء برنامه  و ال تنذر انذار نكن: نفرمود. گرايش پيدا كنند
اشاره كرد اين بود كه بشر و ال   اي كه پيغمبر اكرم نكته. كه قرآن دستور داده

مطلب را طوري . تنفر بكنيبدهي و م تنفر كاري نكن كه مردم را از اسالم فرار
و اين چه نكته . فرار از اسالم باشد  تقرير نكن كه عكس العمل روحي مردم

 بزرگي است و نياز به توضيح دارد و قبل از آن بايد نكته ديگري را از خود
 رسول اكرم و روايات ديگري كه از ائمه اهل بيت در توضيح و تفسير و تأييد

  .آن رسيده است عرض بكنم
  

   افت روحلط
 اگر. دهد  روح انسان فوق العاده لطيف است و زود عكس العمل نشان مي

  انسان در يك كاري بر روح خودش فشار بياورد تا چه رسد به روح ديگران
 . مثال در عبادت. كند گريز و فرار است عكس العملي كه روح انسان ايجاد مي

  نقدر انجام دهيد كههاي پيغمبر اكرم اين است كه عبادت را آ جزء توصيه
 .دهيد روحتان نشاط عبادت دارد يعني عبادت را با ميل و رغبت انجام مي
نافله  وقتي يك مقدار عبادت كرديد، نماز خوانديد، مستحبات را بجا آورديد،

كنيد االن  مي  انجام داديد، قرآن خوانديد و بيدار خوابي كشيديد، ديگر حس
تحميل    به زور داريد بر خودتاناين عبادت سخت و سنگين است يعني

. نكن  ديگر اينجا كافي است، عبادت را به خودت تحميل: فرمود. كنيد مي
  همينقدر كه تحميل كردي روحت 

  
  يپاورق
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يس .1  237 / 4ره ابن هشام، ج
عبادت را مانند يك دوا به او   شود و گويي كم كم از عبادت گريزان مي

هميشه كوشش كن در . كند پيدا مي  دتاي، آن وقت يك خاطره بد از عبا داده
به . خوش از عبادت داشته باشد  عبادت نشاط داشته باشي و روحت خاطره

  : جابر فرمود
  

ال  يا جابر ان هذا الدين لمتين فأوغل فيه برفق فان المنبت ال ارضا قطع و « 
  )1.(»ظهرا ابقي 

  
بعد  . رفتار كن دين اسالم دين با متانتي است، با خودت با مدارا!اي جابر

فشار  با كنند  آن آدمهايي كه خيال مي!جابر) !چه تشبيه عاليي(فرمايد مي
  رسند اشتباه آوردن بر روي خود و سخت گيري بر خود زودتر به مقصد مي

مثل آنها مثل آن آدمي است كه مركبي . رسند كنند، اصال به مقصد نمي مي
كند هر چه به اين  و خيال مياند كه از شهري به شهري برود، ا او داده  به

چند منزل اول را با يك . رسد بيشتر شالق بزند و فشار بياورد زودتر مي  مركب
شود كه حيوان بيچاره را  رود ولي يك وقت متوجه مي به يك روز مي  منزل

و حيوان هم از راه مانده و جابجا ايستاد، به مقصد نرسيد،   زخمي كرده
آدمي كه بر روي خود فشار : فرمود.  كردمجروح و ناقص  مركبش را هم

كند  كند خيال مي استعداد خويش بر خودش تحميل مي آورد و زائد بر مي
شود مثل  روحش مي. رسد اصال به مقصد نمي رسد، او زودتر به مقصد مي

. دارد ماند و ديگر قدم از قدم بر نمي راه مي مركبي كه زخم برداشته باشد، از
  . است ن طورنسبت به مردم هم همي

  
  يپاورق
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  مسلمان و همسايه مسيحي
 مردي بود مسلمان و عابد،: فرمود. كند  امام صادق داستاني نقل مي

  كرد تا كم كم تمايل به اسالم با او رفت و آمد مي. اي داشت مسيحي همسايه
  خواست اوبعد اين آدم به خيال خودش. پيدا كرد و به دست او مسلمان شد

  آن بيچاره كه تازه مسلمان. را خيلي مسلمان كند و خيلي به ثواب برساند
شده بود و فردا روز اول اسالمش بود يك وقت ديد كه قبل از طلوع صبح 

چه كاري .  من همسايه مسلمان توام؟كيستي. زند اش را مي در خانه  كسي
بيچاره بلند . ي عبادتمسجد برا  ام كه با همديگر برويم  من آمده؟پيش آمده

گفت تمام ] خواندن نمازهاي نافله پس از. [شد وضو گرفت و رفت مسجد
 نه، ؟تمام شد. نماز صبح را هم خواند .نه، نماز صبحي هم هست:  گفت؟شد

آنقدر نافله بخوانيم كه بين الطلوعين . است  بگذار نافله بخوانيم، مستحب
گفت يك مقدار بعد از آفتاب هم . اول آفتاب شد .بيدار باشيم تا اول آفتاب

هم او را نگهداشت براي نماز و تا عصر نيز نگاه داشت و  ظهر]. عبادت كنيم[
اي، نيت روزه هم بكن، و خالصه او را تا دو  غذا نخورده  تو كه: بعد گفت

اش را زد، گفت  فردا صبح كه رفت در خانه. گذشته رها نكرد  ساعت از شب
ام برويم براي عبادت،  اي، آمده مانت، براي چه آمدهبرادر مسل  كيستي، گفت

دين براي آدمهاي بي كار خوب است، ما استعفا داديم، رفتيم به   گفت اين
اين شخص يك آدمي را . بعد امام صادق فرمود كه اين جور نباشيد .دين اول
  . كرد و بعد به دست خودش مرتد و كافر كرد  مسلمان

 .كند ر دارد يعني مردم را از اسالم متنفر مي خيلي چيزهاست كه اثر تنفي
نظافت از . مثال نظافت در اسالم بدون شك سنت است و مستحب مؤكد

امروز هم اگر . است و پيغمبر ما نظيفترين مردم زمان خودش بود  ايمان
يكي از چيزهايي كه . ديديم بود او را مردي فوق العاده نظيف مي مي پيغمبر
  كرد، استعمال شد و توصيه مي جدا نميهيچوقت از آن  پيغمبر
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در عين حال نظافت، امري است سنت و مستحب،  . عطر و بوي خوش است
يك نفر مبلغ لباسش كثيف و چركين و بدنش  حال اگر. و واجب نيست

شايد نشود گفت او كار حرامي مرتكب شده، ولي   متعفن باشد، از نظر فقهي
ا اين وضع كثيف و چركين و متعفن، شما اين حساب را بكنيد كه اين آدم ب

خواهم تو را به  گويد من مي خيلي نظيف و پاكيزه مي  آمده به يك جوان
اين اگر سخنانش از جواهر هم باشد او . نمايم  اسالم دعوت بكنم و تبليغ

گويند يكي از  زنند، مي متكلمين حرف خوبي مي .رود زيربار حرفش نمي
بر صفتي كه موجب تنفر مردم باشد وجود پيغم شرايط نبوت اين است كه در

دانيم كه نقص جسمي به كمال روحي  مي .نداشته باشد ولو نقص جسمي
يك چشمش كور است، صورتش   فرض كنيد انساني. زند انسان صدمه نمي

اين مگر نقصي . كند نگاه مي  كند يك وري هم يك وري است و وقتي نگاه مي
در حد سلمان فارسي باشد، از   ن آدم نه، ممكن است اي؟است در روح انسان

تواند  اي مي آدمي با چنين قيافه  سلمان فارسي هم باالتر باشد، ولي آيا چنين
. اش نفرت آور است چون قيافه گويند نه،  متكلمين مي؟پيغمبر باشد يا نه

بايد شرايطي در او باشد كه وجودش  پيغمبر. نقص نيست ولي نفرت آور است
نفرت آور نباشد، با اينكه نقص   ني جذاب باشد و الاقلحتي از جنبه جسما

قيافه يك نفر مبلغ و دعوت   پس وقتي كه. جسمي، نقص روحي نيست
خصوصيات او از جمله رفتار و كردارش  كننده به خدا نبايد متنفر باشد، ساير

كه در مردم نفرت و تنفر و فرار  گويد نبايد طوري باشد و سخناني كه مي
  . ايجاد كند

  

  مالمت زياد 
 . مالمت گاهي خيلي مفيد است.  خشونتها و مالمتهاي زياد از اين قبيل است

. ولي مالمت هم جا دارد. شود انسان با مالمت غيرتش تحريك مي گاهي يك
  : شود اغراء مي   سبب- به قول ابونواس -گاهي مالمت 
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  دع عنك لومي فان اللوم اغراء  
  )1( الداءو دواني بالتي كانت هي      

  
نفرت  اين مطلب كليت ندارد ولي در بسياري از موارد، مالمت زياد بيشتر 

مرتكب  مثال خيلي افراد در تربيت فرزند اين اشتباه را. كند ايجاد مي
بر   اي خاك: زنند كنند و سركوفت مي شوند، دائما بچه را مالمت مي مي

   تو خيلي بيسرت، فالن بچه هم سن توست، ببين او چطور پيش رفته،
  كنند با اين خيال مي. عرضه و نااليق هستي، من كه ديگر به تو اميدي ندارم

  در صورتي كه در اين موارد، اگر مالمت. شود مالمتها غيرت بچه تحريك مي
 كند، روح او حالت انقباض و از حدش بگذرد عكس العمل خالف ايجاد مي

  شود و دنبال آن كار هم محال يكند و او از نظر روحي بيمار م فرار پيدا مي
  اين است كه پيغمبر اكرم در دستورهاي خودش نه تنها به. است كه برود

يسر  بشر و ال تنفر،« : فرمود معاذبن جبل بلكه به معاذبن جبلها، به همه مي
آساني  آسان بگير، سخت نگير، هي به مردم نگو مگر دينداري كار» و ال تعسر

است،   ، خيلي هم مشكل است، فوق العاده مشكلاست، دينداري مشكل است
 كار هر بز " تواند ديندار باشد، كار هر كس هر كس نيست، هر كس كه نمي

هي از مشكل بودن  "خواهد و مرد كهن  گاو نر مي نيست خرمن كوفتن
گويد وقتي اينقدر مشكل است  ترسد و مي مي گويي، در نتيجه او دينداري مي

  . يسر آسان بگير: فرمود مي يغمبرپ. پس آن را رها كنيم
  

  اسالم دين با گذشت و آسان 
  : فرمود همچنين مي 

  
  : پاورقي

رها كن مالمت كردن مرا زيرا كه مالمت، موجب تجري : ترجمه [1. 
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  )1.(»بعثت علي الشريعة السمحة السهلة  « 
و  )با گذشت(رده است بر شريعت و ديني كه با سماحتخدا مرا مبعوث ك 

  . آسان است
  

با    يعني انسان" سماحة "گويند  به يك انسان مي.  دين اسالم سماحت دارد
 تواند با  مگر دين هم مي؟ يعني چه" دين با گذشت است "گذشت، ولي 
   ديني كه به؟چطور.  دين هم با گذشت است ولي اصولي دارد؟گذشت باشد

گويد اگر زخم يا بيماريي در  گويد وضو بگير، همين دين به شما مي ا ميشم
گويد يقين داري به  نمي(تو هست و خوف ضرر داري، بيم ضرر داري  بدن
اش سماحت اين دين است، يعني يك  اين معني. تيمم بكن، وضو نگير )ضرر
گويد  يا مي. يك دنده لجوج بي گذشت نيست، در جايش گذشت دارد  دين

اي را بخورد گناه مرتكب  واقعا اگر انسان بدون عذر روزه. واجب است  وزهر
بينيم در جاي خودش گذشت زيادي نشان  ولي همين دين مي. است  شده
. روزه است در مورد. »يريد اهللا بكم اليسر و ال يريد بكم العسر «  .دهد مي

ير، روزه نگ مسافر هستي، در مسافرت روزه گرفتن براي تو سخت است،
و من كان مريضا « :مريض هستي. »يريد اهللا بكم اليسر«قضايش را بعد بگير، 

). 2(»العسريريد بكم  او علي سفر فعدش من ايام اخر يريد اهللا بكم اليسر و ال
 ضرر داري، الزم  حتي وقتي خوف. يعني ديني است با سماحت و با گذشت

 از گفته يك  وفنيست صد در صد يقين داشته باشي، و ممكن است اين خ
 خوف و نگراني  طبيب فاسق يا كافر در دل تو پيدا بشود، ولي به هر حال اين

  و حديث داريم كه. در قلب تو پيدا شده
  

   :پاورقي
ه و لكن ي اهللا بالرهبانيرسلنيلم «: ن آمده استي چن494ص/ 5، جيدر كاف [-1. 

  ] ».فه السهله السمحهي بالحنيبعثن
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   185/ بقره  .2
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خوف و نگراني براي ديگران پيدا بشود و ديگران خائف   يست اين الزم ن
تو خودت اگر در قلب خودت ) 1(»علي نفسه بصيرش   ان االنسان« . باشند

داري كه نكند اين روزه بيماري تو را تشديد بكند   كني كه خوف احساس مي
حتي براي يك پيرمرد . نيست از كس ديگر بپرسي  همين كافي است و الزم

اي كه نزديك وضع حمل اوست لزومي  حامله   يك زن مقرب يعني زنيا
 يك پيرمرد يا پيرزن ممكن است .نيست كه خوف ضرر هم نداشته باشد

روزه [رسيده به حد پيري و فرتوتي  ]چون[ضرر هم نداشته باشد ولي  خوف
  .گذشت است اين، سماحت و]. بر او واجب نيست

   حائري اعلي اهللا مقامه در آخر عمر كهمرحوم آيةاهللا حاج شيخ عبدالكريم 
 :به ايشان گفته بودند . گرفت پيرمرد بود و روزه برايش سخت بود، روزه مي

  ايد و فتواي خودتان  شما خودتان در رساله نوشته؟گيريد چرا شما روزه مي
 آيا فتوايتان عوض شده يا هنوز. است كه بر شيخ و شيخه روزه واجب نيست

نه، فتوايم تغيير :  گفت؟كنيد حساب نمي" يعني پير -خودتان را شيخ 
آن رگ :  گفت؟كنيد پس چرا افطار نمي .دانم پيرم نكرده، خودم هم مي

» بعثت علي الشريعة السمحة السهلة «  پيغمبر فرمود .گذارد عوامي ام نمي
 است بر شريعت و ديني با گذشت، و در موارد خودش  خدا مرا مبعوث كرده

اتفاقا از نظر آنهايي . دين غير عملي نيست.  است عملي  ديني.سهل و آسان
كند، يكي از چيزهايي كه به موجب آن اسالم همه   دارند نگاه مي كه از بيرون

پيغمبر فرمود يك . كند همين سهولت و سماحت اين دين است  مي را جذب
 به  بايد مبلغ سماحت و سهولت اين دين باشد، كاري بكند كه مردم نفر مبلغ
  . تشويق و ترغيب بشوند امر دين

  
  : پاورقي

بل « : امده است) 14/امهيق(در قرآن ]. انسان بر نفس خود آگاه است [.2
   .]»رهي نفسه بصياالنسان عل
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  خشيت الهي  
«  :فرمايد  يكي ديگر از مسائل در دعوت، آن چيزي است كه آيه قرآن مي

آن  از. ») 1(شون احدا اال اهللالذين يبلغون رساالت اهللا و يخشونه و ال يخ
  آنان كه رساالت: آيات كمرشكن براي داعيان و مبلغان دين و مذهب است

 رسانند و دو كنند، آنان كه پيامهاي خدا را به مردم مي الهي را تبليغ مي
  و ديگر اينكه[ترسند  يكي اينكه خودشان از خدا مي: شرط در آنها وجود دارد

 ترسد و يك آدم خدا ترس است و خودش از خدا مي. ]ترسند از غير خدا نمي
  .خوف خدا و خشيت الهي در قلبش جا گرفته است

  
  )2.(»انما يخشي اهللا من عباده العلماء «  

  
دعاي ما  فرمود و اين دعاها در كتابهاي جزء دعاهايي كه پيغمبر اكرم مي

   ايننوشته شده است دعايي است كه در شب نيمه شعبان وارد شده است كه
  نويسند اين دعا را در همه وقت بخوانيد، گو اينكه دعا خوانده بشود ولي مي

در شب نيمه شعبان وارد شده، در غير نيمه شعبان هم خواندنش خوب است 
  : و دعاي پيغمبر اكرم است

  
  اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معصيتك و من طاعتك « 

اللهم . ن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنياما تبلغنا به رضوانك و م
امتعنا باسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احييتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثارنا 

 ديننا و ال  علي من ظلمنا و انصرنا علي من عادانا و ال تجعل مصيبتنا في
  تجعل الدنيا اكبر همنا

   
  : پاورقي

   39 / احزاب.1
  ]. گان داناي خدا از او ترس و خشيت دارندبند [28 / فاطر.2
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  .»يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين  و ال مبلغ علمنا و ال تسلط علينا من ال
  
 ،خواهند ياد بگيرند كساني كه مي. اند خوانده دعايي است كه پيغمبر اكرم مي 

 از. هست در مفاتيح يا زاد المعاد، اعمال شب نيمه شعبان را ببينند در آنجا
  : است  جمله اول اين. آن دعاهاي جامع مصالح دنيا و آخرت انسان است

  
  . »اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معصيتك  « 

   پروردگارا از خشيت و هيبت خودت آنقدر نصيب ما بگردان كه هميشه آن
ما   خشيت در قلب ما وجود داشته باشد و همان خشيت، حائل و مانعي ميان

  ".  معاصي بشودو
  

كه   كند خشية اهللا است قرآن درباره مبلغ، اول شرطي كه در اين آيه ذكر مي
قلبش  يعني آنچنان هيبت و عظمت الهي در. از خدا بينه و بين اهللا بترسد

گناه را  شود، اين خشيت، ورود دارد كه تا تصور يك گناه در قلبش پيدا مي
  . زند عقب مي

  
  .» اهللاو ال يخشون احدا اال « 

  .ترسند و جز خدا از احدي نمي 
  
  البته خشيت يك معناي. ترسد ترسد و از غير خدا از احدي نمي از خدا مي 

   يعني نگران عاقبت و آينده" خوف ". كند خاصي دارد كه با خوف فرق مي
آن  " خشيت "ولي . بودن، فكر و تدبير براي آينده و عاقبت يك كار كردن

  شود و انسان جرأت را از دست بر انسان مسلط ميحالتي است كه ترس 
  جرأت خود را از دست دادن . دهد مي
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اما تدبيرهاي عاقالنه براي  يعني شجاعت نداشتن، شهامت نداشتن،
بيايد غير از اين است كه   نگرانيهايي كه در عاقبت كار ممكن است پيش

عيان الي اهللا و دا: گويد مي  قرآن. انسان جرأت و شهامتش را از دست بدهد
دارند، جرأت و تجري بر خدا يك   الهي مبلغان حقيقي، در مقابل خدا، خشيت

غير از خدا جرأت محض هستند و   ذره در وجودشان نيست، ولي در مقابل
  .»احدا اال اهللا   و ال يخشون« . بازند يك ذره خود را نمي

  مبر اكرم هميناز خصوصيات ديگر در سيره انبياء و بالخصوص در سيره پيغ 
  مسئله جرأت يعني خود را نباختن و استقامت داشتن است كه در زندگي

محمد "نوشته است به نام  يك فرنگي كتابي. پيغمبر اكرم بسيار نمايان است
با اينكه كتابش عيبهايي دارد ولي نظر به . "پيغمبري كه از نو بايد شناخت 

سالم را زياد مطالعه كرده و حتي كتابش كار كرده و تاريخ ا  اينكه خيلي روي
عربستان بوده براي اينكه منطقه را از نزديك ببيند و تاريخ را با  سالها در
دو . جغرافيائي تطبيق بكند، نكات خوبي هم در اين كتاب وجود دارد  منطقه
را به اين خوبي مجسم نكرده باشد، يكي تدبير خارق العاده رسول اكرم   نكته
تواند پيغمبر را  سلمان هم اين كتاب را مطالعه بكند نمياگر يك غير م  كه

 اي نداند، و ديگر اينكه پيغمبر اكرم در و مدبر و سائس خارق العاده  حكيم
باخت و جرأتش را از دست  بود خود را مي شرايطي كه هر كس ديگر مي

رسد به جايي بر  گاهي جريانها مي. كند يك ذره تغيير حالت پيدا نمي داد، مي
. ظاهر و شرايط ظاهري كه ديگر راه اميدي براي مسلمين وجود ندارد  سبح

بيند كالجبل الراسخ مثل  بيند، مي حال وقتي انسان پيغمبر را مي  در همان
واقعا شما تاريخ پيغمبر را از . »و ال يخشون احدا اال اهللا « است   كوه ايستاده

الذين يبلغون « رد تا معنيمطالعه كنيد و از هر نظري بايد مطالعه ك اين نظر
  را دريابيد و ببينيد چگونه» اهللا و يخشونه و ال يخشون احدا اال اهللا   رساالت

  پيغمبر از خداي خودش
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ندارد و هيچ چيزي    خشيت دارد و چگونه از غير خدا از احدي خشيت و بيم
  . آورد را به حساب نمي

  

   تذآر
شبيه   ه قرآن با اين بيان و بياناتي نكته ديگر در تبليغ و دعوت مطلبي است ك

و ذكر فاِن الذكري تنفع « :فرمايد در يك جا مي. »ذكر« :كند اين ذكر مي
 لست 0فذكر انما انت مذكر « : فرمايد و در جاي ديگر مي .)1(»المؤمنين 

كه ) 2(» فيعذبه اهللا العذاب االكبر 0اال من تولي و كفر  0عليهم بمصيطر 
 مردم را بيدار !اي پيامبر. ست و جداگانه بايد بحث بكنيماستثناء ا  راجع به

  . تذكر بده، يادآوري كن، كن
. تذكر در قرآن دو مطلب نزديك به يكديگر ذكر شده است، يكي تفكر و ديگر 

و اما  .كند دانيم، قرآن دعوت به تفكر هم مي تفكر يعني كشف چيزي كه نمي
انسان و   خيلي مسائل در فطرت. دنتذكر يعني به ياد آور. تذكر يعني يادآوري

 احتياج ، حتي گاهي در تعليم انسان وجود دارد ولي انسان از آنها غافل است
عبارت ديگر بشر   به. به تنبه و بيداري دارد، احتياج به تذكر و يادآوري دارد

گاهي ما از . خواب  يكي حالت جهل و ديگر حالت. دو حالت مختلف دارد
بيداريم ولي چون  .دانيم ريم به دليل اينكه نمياطراف خودمان بي خب

به دليلي اينكه   و گاهي از اطراف خود بي خبريم نه. دانيم بي خبريم نمي
است ولي حالتي بر او   آدم خواب، عالم. دانيم ولي فعال خوابيم دانيم، مي نمي

ب اين در خوا. كند نمي  هاي خود استفاده استيال پيدا كرده است كه از دانسته
  بشر يك. ظاهري

  
  : پاورقي

   55 / ذاريات.1
   24 تا 21 / غاشيه.2
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اي . گذارند خواب غفلت يا غفلت مي  خواب ديگري هم دارد كه اسم آن را
. روبرو هستي، با غافل هم روبرو هستي   تو خيال نكن كه فقط با جاهل!پيغمبر

  اندازه كه جاهلبه تفكر وادار و غافل را به تذكر، و مردم بيش از آن  جاهل را
 خواب را  وقتي. باشند غافل و خوابند، خوابها را بيدار كن و غافلها را متنبه

يك آدم اگر خواب باشد و خطري . رود بيدار كردي او خودش دنبال كار مي
متوجه او باشد، مثال قافله حركت كرده و او خواب مانده است، تو او را بيدار 

 همينكه بيدار  بلكه! نيست به او بگويي خطركن، وقتي بيدار كردي ديگر الزم 
ديگر وقتي كه بيدار شد الزم  به عبارت. بيند خطر است بشود خودش مي

 كرده خودش  نيست به او بگويي برو، بلكه وقتي بيدار شد و ديد قافله حركت
] فرمايد قرآن خطاب به پيغمبر اكرم مي[اين است كه . افتد دنبال قافله راه مي

 احساسهاي خفته را ،]و از آنها غافلند[يي كه در مردم وجود دارد آن احساسها
و لهذا در اسالم .  است قسمتي از ايمان، بيداري احساسهاي خفته. بيدار كن

  .جبر يعني اجبار در ايمان وجود ندارد
ال اكراه في الدين قد تبين « . »فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر  « 

  ).1(»الرشد من الغي 
 بايد  اي است كه در اسالم اجبار به ايمان وجود ندارد، كه  اين خودش مسأله

 درباره اين  ان شاء اهللا بعدا به تفصيل. آن را يك مقدار مفصلتر طرح بكنيم
  .كنم اي عرض مي اكنون فقط چند كلمه. كنم مطلب بحث مي

  
  پاورقي

   256/ بقره.1
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  ايمان اجباربردار نيست 
  ر بر ايمان وجود دارد كه مردم را مجبور بكنيد كه مؤمنآيا در اسالم اجبا 

ايمان   اولين دليلش اين است كه.  به داليل زيادي؟به چه دليل.  نه؟بشوند
ظاهري و   خواهند ايمان است نه اسالم آنچه پيغمبران مي. اجبار بردار نيست

ايش  گر، اظهار اسالم، و ايمان اجبار بردار نيست، چون ايمان اعتقاد است
عالقه و مهر و  شود ايجاد كرد، اعتقاد را كه با زور نمي. است، عالقه است

شود  به زور نمي  شود ايجاد كرد، گرايش باطني را كه محبت را كه به زور نمي
كه از او  شود پدر و مادري به دخترشان كه پسري را آيا مي. ايجاد كرد

را دوست  كنيم كه او مياالن كاري : كند دوست ندارد، بگويند خواستگاري مي
دوست داشته  زنيم تا او را داشته باشي، چوب فلك را بياوريد، اينقدر مي

يعني حرفش را به   شود آنقدر كتكش زد تا بگويد دوست دارم  بله، مي!؟باشي
خرد بكنند آيا ممكن است  دروغ بگويد، اما اگر تمام چوبهاي دنيا را به بدن او

آن راه ديگري . است   چنين چيزي محال!؟دكه با چوب دوستي ايجاد بشو
راهش جبر و زور نيست،  خواهيم ايمان در دل مردم ايجاد بكنيم، اگر مي. دارد

جادلهم بالتي هي احسن «  است،»الموعظة الحسنه « راه آن حكمت است، 
اسالم پيش بيايد كه ان  حال ممكن است مسائلي از قبيل جهاد در. است»

يك حديث مختصر برايتان  .كنيم اف اين مطلب بحث ميشاء اهللا بعدا در اطر
  .بخوانم و تدريجا عرايض خودم را خاتمه بدهم

.  كه اميرالمؤمنين علي عليه السالم بر منبر بود- در بحار - در حديث است  
ايها الناس سلوني قبل «  :)فرمود اي كه هميشه تكرار مي جمله(به مردم فرمود

خود در نيابيد هر چه سؤال داريد   نكه مرا در ميان قبل از اي.)1(»ان تفقدوني 
  من به راههاي آسمان از . دهم مي  از من بپرسيد و هر چه بپرسيد من جواب

   
   :پاورقي
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 بپرسيد، از آسمان خواهيد  مي راههاي زمين آگاهترم، يعني از زمين
اش  ديدند شخصي كه قيافه  قتيك و. خواهيد بپرسيد، محدوديتي نيست مي

اش نشان  هم قيافه(است  داد از مهوده عرب يعني از عربهاي يهودي نشان مي
داد كه يهودي  نشان مي  اش داد كه عرب است و هم طرز لباس و قيافه مي

بلند قد سياه چرده كه يك   يك آدم مثال باريك اندام: اند عالمتي گفته. است
شروع كرد با خشونت  گوشه مجلس بلند شداز ) كماني هم انداخته بود

كه چيزي را كه  ايها المدعي ما ال يعلم اي آدم پر مدعا: صحبت كردن
 آيا !؟بپرسيد   اين حرفها چيست كه از همه جا از من!كني داني ادعا مي نمي

كرد به هتاكي    شروع!؟تواني هر چه از تو بپرسند جواب بدهي واقعا تو مي
دانست  اينكه او مي  مثل. يه السالم با اينكه خليفه استكردن نسبت به علي عل

فحش هم بدهد فورا  كه علي چه روشي دارد و كسي نيست كه اگر كسي به او
يكمرتبه از جا حركت   چون جسارت كرد، اصحاب. بگويد گردنش را بزنيد

اي  جمله. جلوشان را گرفت  فورا علي. خواستند به او حمله بكنند كردند و مي
الطيش ال «  :فرمود. كردم   كه من به اعتبار آن جمله اين حديث را نقلدارد

حرفي زده . اقامه كرد شود  با فشار، حجج الهي را نمي.)1(،»يقوم به حجج اهللا 
اگر جواب . سؤالي دارد بگذاريد بيايد پيشمن سؤالش را بكند. و به من گفته

با خفه . ا را گرفتجلوي اينه شديدا. شود دادم خودش از عملش پشيمان مي
 !؟آوريم، اين فضوليها يعني چه مي شو، گم شو، كتكش بزنيد، پدرت را در

خواهيد حجت الهي را اقامه بكنيد راهش  مي اگر]. شود حجج الهي اقامه نمي[
ماليمت است، چون سر و كار با دل است، سر و  اين نيست، راهش نرمش و

كه مقام، مقام دعوت و تبليغ ي وقت. كار با روح است كار با فكر است، سر و
  . از اين قبيل است شود، مطلب اسالم مي

  
  يپاورق
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شود، سر را  حسين بن علي عليه السالم آنجا كه بالجاج دشمن روبرو مي 

تواند خم به ابروي او بياورد تا چه  گيرد كه هيچ قدرتي نمي باال مي  چنان
شود با اشخاصي  ولي وقتي هم مواجه مي. را پايين بياورداين سر   رسد كه
اينها را ارشاد و هدايت بكند، احيانا از بي اعتنايي هايشان هم  كه بايد

زهير بن القين از مكه حركت كرده و با . كند و چشم پوشي مي صرف نظر
كند  زهير كوشش مي. آيد امام حسين هم دارد مي. آيد مي اش دارد قافله

بيند امام حسين نزديك است  روبرو نشود، يعني اگر مي  ام حسينكه با ام
اگر يك جا ايشان فرود آمدند مخصوصا در . برد ديگر مي  قافله را از طرف

خواهم چشمم به  گويد نمي آيد، مي ديگر فرود مي  يك سرچشمه و منزل
اين (رو در بايستيش گرفتار نشوم  چشم حسين بيفتد براي اينكه به

زهير براي ] دور شدن[فهمد كه  مي   امام حسين هم.)ش استخالصه حرف
تشخيص داده زهير مردي است اغفال  اما امام حسين كه اينجا. اين است

شود در محيطي   معلوم مي، شده، به اصطالح عثماني يعني مريد عثمان
اند، ولي آدم بي  برده  بوده كه مريدهاي عثمان او را درگروه خودشان

بكند، ما  كرده است،  به ما بي اعتنايي] گويد خود ميبا [غرضي است، 
زهير اجبارا   اتفاقا در يكي از منازل بين راه. وظيفه هدايت و ارشاد داريم

خواست به  مي در جايي فرود آمد كه اباعبداهللا فرود آمده بود، چون اگر
 البته اباعبداهللا .توانست به حركت ادامه دهد اش نمي منزل ديگر برود قافله

 امام حسين .شان را در يك طرف زده بودند و زهير در طرف ديگر خيمه
را متذكر  خواهد زهير خواهد با او مواجه نشود، ولي مي داند كه زهير مي مي

غفلت   خواهد بيدارش كند، از خواب ، مي»فذكر انما انت مذكر « كند 
تاد، فرمود فرس يك نفر را نزد او. خواهد مجبورش بكند بيرون بياورد، و نمي

خواهد،  عبداهللا تو را مي يعني بگو ابا» اجب اباعبداهللا « : برو به زهير بگو
اند، سفره پهن  همديگر نشسته اي دور زهير و اصحابش در خيمه. بيا اينجا

باال رفت و اين مرد وارد   يكمرتبه پرده. كرده و مشغول غذا خوردن هستند
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اطالع   از مذاكرات ابا عبداهللا و زهير بن القين: كند تذكر اين جور كار مي 
آنچه قطعي و  دقيقي در دست نيست كه حضرت چه به زهير فرمود، ولي

  با زهيري كهمسلم است اين است كه زهيري كه رفت خدمت ابا عبداهللا 
يعني زهير خسته كوفته بي ميل با رو . بيرون آمد گويي دو نفر بودند

دربايستي و اخمهاي گرفته رفت، يكمرتبه ديدند زهير بشاش، خندان و 
: اند همين قدر مورخين نوشته. خوشحال از حضور ابا عبداهللا بيرون آمد

  ه بود و غافلحضرت جريانهايي را كه در اعماق روح او بود و فراموش كرد
وقتي كه تبشير باشد، . بود به يادش آورد يعني يك خواب را بيدار كرد

  تذكر باشد، بيداري باشد اين جور يك افسرده را تبديل به
  

  : پاورقي
  ].باشد  اي روي سرش مي گويي پرنده [1 
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اش تغيير كرد و آن  ديدند زهير چهره. كند و انرژي مي اي از نيرو مجسمه
: تا رسيد فرمان داد. گاه خودش آمد به سوي خيمه نيست،زهير قبلي 

اموال من چنين بشود، : كرد به وصيت كردن   و شروع!خيمه مرا بكنيد
فالن : چنين، راجع به زنش وصيت كرد  پسرهاي من چنين، دخترهاي من

حرف زد كه همه فهميدند كه زهير   جوري. كس او را ببرد نزد پدرش
. گردد كند كه ديگر بر نمي مي  ارد خداحافظيديدند زهير طوري د. رفت

آمد دست به دامن . درك كرد را اين زن عارفه بيش از هر كس ديگر مطلب
 تو رسيدي به مقامات ! زهير:  زهير انداخت و گريست و اشك ريخت، گفت

عاليه و جايي كه بايد برسي، من فهميدم، تو در ركاب فرزند فاطمه شهيد 
 كاري نكن كه !زهير. تو در قيامت خواهد شد حسين شفيع .خواهي شد

زنم به اين  قيامت جدايي بيفتد، من دست به دامن تو مي ميان من و تو در
  .مادر حسين از من هم شفاعت كند  اميد كه در قيامت

  اين تذكر و بيداري كار را به جايي رساند كه همين زهير كاره از مالقات
ر اصحاب ابا عبداهللا قرار گرفت و امام حسين، به جايي رسيد كه در صد

  آنقدر اين مرد شريف از آب. عاشورا ابا عبداهللا ميمنه را به زهير داد روز
 دانيم در روز عاشورا وقتي كه ابا عبداهللا تنها ماند و ديگر درآمد كه مي

 احدي از اصحاب و ياران و اهل بيتش نبود، آنگاه كه آمد وسط ميدان و
 ، يكي از افرادي كه در رديف اول نامشان را برداصحاب خودش را صدا زد

  يا اصحاب الصفا و يا فرسان الهيجاء يا مسلم بن عقيل« : جناب زهير بود
  يا هاني بن عروش و با زهير قوموا عن نومتكم بني الكرام و ادفعوا عن حرم

  چرا! عزيزم!زهير جان: گويد خالصه مي. »الرسول الطغاش اللئام 
  . لند شو، از حرم پيغمبر خودت دفاع كن ب؟اي خوابيده

 

  باسمك العظيم االعظم االجل. اال باهللا العلي العظيم قوه و ال حول و ال 
  ..االكرم يا اهللا
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 پروردگارا عاقبت امر همه ما ختم به خير بفرما، خوف و خشيت خودت را
   ...در قلبهاي همه ما قرار بده، نيتهاي همه ما را خالص بگردان
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    نبوي و گسترش سريع اسالمسيره 
الحمد هللا رب العالمين باري الخالئق اجمعين و  بسم اهللا الرحمن الرحيم

عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ    و السالم عليهالصال
و آله الطيبين ) ص(القاسم محمد نبينا و موالنا ابي رساالته، سيدنا و

   : من الشيطان الرجيماعوذ باهللا .الطاهرين المعصومين
  فبما رحمة من اهللا لنت لهم، و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من« 

  حولك فاعف عنهم، و استغفر لهم، و شاورهم في االمر، فاذا عزمت فتوكل
  ) 1(»علي اهللا

مسئله گسترش سريع اسالم يكي از مسائل مهم تاريخي جهان است كه 
اي دين  البته مسيحيت و تا اندازه. شود علل آن بحث و گفتگو مي  درباره

اند، مخصوصا  ادياني هستند كه در جهان گسترش يافته بودا هم از
سرزمينش بيت المقدس است ولي در غرب جهان  مسيحيت كه مهد و

دانيم اكثريت مردم  همچنانكه مي. يافته است  بيش از شرق جهان گسترش
 بودن آنها اخيرا بيشتر گواينكه مسيحي اروپا و آمريكا مسيحي هستند

جنبه اسالمي دارد نه رسمي وواقعي، ولي باالخره منطقه آنها منطقه 
ديني است كه ظهورش در هند   دين بودا هم. شود مسيحيت شمرده مي

دين او بيشتر در خارج   بودا در هند ظهور كرد ولي گسترش. بوده است
  هند 

  
   :پاورقي 
   159. / آل عمران.1
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دين يهود . پيرواني دارد  در خود هند همو چين است و البته مثال در ژاپن 
. و نژاد خارج نشده است  ديني است قومي و نژادي، محدود، و از يك قوم

ايران ظهور كرد و   دين زردشت هم تقريبا ديني است محلي كه در داخل
حال پا از ايران  حتي نتوانست همه مردم ايران را اقناع بكند، و به هر

هستند كه به نام  بينيم زردشتيهايي در هند نگذاشت و اگر امروز ميبيرون 
ايراني هستند   پارسيان هند معروفند، آنها هندي نيستند بلكه زردشتيهاي

به هند   اند، و همينها كه از ايران كه از ايران به هند مهاجرت كرده
دين  اي را تشكيل بدهند و اند يك هسته زنده اند نتوانسته مهاجرت كرده

  . زردشت را در ميان ديگران گسترش بدهند
 اسالم از آن جهت كه از سرزمين خودش خارج شد و افقهاي ديگري را 

اسالم در جزيرش العرب ظهور كرد و امروز ما . مانند مسيحيت است گشود
 كه در آسيا، آفريقا، اروپا، آمريكا و در ميان نژادهاي مختلف دنيا  بينيم مي

كنند  تي عدد مسلمين گواينكه مسيحيها كوشش ميپيرواني دارد و ح
آنچه كه هست نشان بدهند و اغلب كتابهاي ما آمارشان را از  كمتر از
گرفتند ولي طبق تحقيقي كه در اين زمينه به عمل آمده شايد  مي فرنگيها
ولي در اسالم يك خصوصيتي . مسيحيان بيشتر باشد و كمتر نباشد از عدد

در مسيحيت نيست و آن مسئله سرعت گسترش كه  هست از نظر
خيلي كند پيشروي كرده است ولي اسالم   مسيحيت. گسترش اسالم است

در سرزمين عربستان و چه در   فوق العاده سريع پيشروي كرده است چه
  .خارج عربستان، چه در آسيا، چه در آفريقا و چه در جاهاي ديگر

   حتي؟سريع پيشروي كرداين مسئله مطرح است كه چرا اسالم اين اندازه  
اگر سه چيز را در نظر بگيريم : گويد المارتين شاعر معروف فرانسوي مي

مردي : يكي فقدان وسائل مادي. رسد به پايه پيغمبر اسالم نمي  احدي
كند در حالي كه هيچ نيرو و قدرتي ندارد و  دعوتي مي كند و ظهور مي

  خيزند،  ه دشمني بر ميو خاندان خودش با او ب  حتي نزديكترين افرادش
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شود،  و همدستي ندارد، از خودش شروع مي كند، هيچ همكار تك ظهور مي
طفلي كه در خانه هست و پسر عموي  آورد، همسرش به او ايمان مي

آورند آن هم در  افراد ديگر ايمان مي آورد، تدريجا ايمان مي) ع(اوست علي
 عامل زمان، و سوم پيشرفت يا   و ديگر، سرعت!چه سختيها و مشقتها

وسائل و با سرعتي كه با اين   اگر اهميت هدف را با فقدان. بزرگي هدف
بگيريم، پيغمبر اسالم به  فقدان وسائل به آن هدف رسيده است در نظر

مسيحيت اگر . نظير ندارد گويد در دنيا شبيه و گفته المارتين و درست مي
صد سال كه از رفع  در دنيا نفوذ و پيشرفتي پيدا كرد، بعد از چند

  .كرد اي در جهان جايي براي خود پيدا گذشته بود تا اندازه) 1(مسيح
   راجع به علل پيشرفت سريع اسالم، ما به تناسب بحث خودمان كه بحث

قرآن اين مطلب را توضيح داده است . گوييم در سيره نبوي است سخن مي
كي از آن علل و كند كه ي تاريخ هم همين مطلب را به وضوح تأييد مي و

 و روش پيغمبر اكرم يعني خلق و خوي و رفتار و "سيره نبوي  "عوامل 
. البته علل ديگري هم در كار است. تبليغ پيغمبر اكرم است طرز دعوت و
معجزه پيغمبر است، آن زيبائي قرآن، آن عمق قرآن، آن   خود قرآن كه

عامل اول . تآن جاذبه قرآن، بدون شك عامل اول اس شورانگيزي قرآن،
ولي . محتواي قرآن براي نفوذ و توسعه اسالم در هر جا خود قرآن است و

 رسول اكرم، خلق و خوي رسول از قرآن كه صرف نظر بكنيم، شخصيت
اكرم، سيره رسول اكرم، طرز رفتار رسول اكرم، نوع رهبري و مديريت 
  رسول اكرم عامل دوم نفوذ و توسعه اسالم است و حتي بعد از وفات
  پيغمبر اكرم هم تاريخ زندگي پيغمبر اكرم يعني سيره او كه بعد در تاريخ

   عامل بزرگي بوده است-  خود اين سيره تاريخي -نقل شده است 
  

  يپاورق
  ] ح به عالم بااليعروج مس[ .١
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   :فرمايد اي كه در ابتداي سخنم تالوت كردم مي آيه. اسالم  براي پيشرفت
  
  .»هم فبما رحمة من اهللا لنت ل« 
  
   به موجب رحمت الهي!اي پيامبر گرامي: كند خدا به پيغمبرش خطاب مي 

 به تو، در پرتو لطف خدا تو نسبت به مسلمين اخالق لين و نرم و بسيار
 اي است كه با ماليمي داري، نرمش داري، ماليم هستي، روحيه تو روحيه

حسن مسلمين هميشه در حال ماليمت و حلم و بردباري و حسن خلق و 
   .تحمل و عفو و امثال اينها هستي رفتار و

  
   .»و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك « 
  

  اگر اين خلق و خوي تو نبود، اگر به جاي اين اخالق نرم و ماليم، اخالق
شدند، يعني اين  خشن و درشتي داشتي مسلمانان از دور تو پراكنده مي

اين خودش نشان . ب مسلمينخود يك عاملي است براي جذ اخالق تو
خواند  كند و مي مدير و آنكه مردم را به اسالم دعوت مي دهد كه رهبر، مي

. است كه در اخالق شخصي و فردي نرم و ماليم باشد  يكي از شرائطش اين
جواب بعضي از سؤاالتي كه در ذهنها   در اينجا توضيحاتي بايد بدهم كه

  شود داده بشود پيدا مي
  

  ائل شخصي و صالبت در مسائل اصولينرمش در مس 
كنيم پيغمبر ماليم بود و بايد يك رهبر ماليم باشد،   اينكه عرض مي

اين است كه پيغمبر در مسائل فردي و شخصي نرم و ماليم بود نه  مقصود
در آنجا پيغمبر صد درصد صالبت داشت يعني . اصولي و كلي  در مسائل

    بدي راجع به شخص پيغمبروقت كسي رفتار يك. بود انعطاف ناپذير
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اي بود مربوط به  اين، مسئله. كرد به شخص پيغمبر مي   مثال اهانت،كرد مي
كرد، مثال دزدي  يكوقت كسي قانون اسالم را نقض مي شخص خودش، و

 آيا يعني اگر ؟گوئيم پيغمبر نرم بود مقصود چيست مي  آيا اينكه. كرد مي
هم نيست، تازيانه به او نزنيد، گفت م پيغمبر مي كرد كسي شرب خمر مي

ديگر مربوط به شخص پيغمبر نبود، مربوط به قانون    آن!؟مجازاتش نكنيد
گفت مهم نيست، الزم  كرد باز پيغمبر مي دزدي مي  آيا اگر كسي. اسالم بود

 پيغمبر در سلوك فردي و در امور شخصي نرم و . ابدا؟نيست مجازات بشود
مسؤوليتهاي اجتماعي نهايت درجه صالبت  ماليم بود ولي در تعهدها و

  : كنم مثالي عرض مي. داشت
شود كه من از  گيرد، مدعي مي آيد در كوچه جلوي پيغمبر را مي  شخصي مي

 گويد اوال تو از من طلبكار پيغمبر مي. طلبكارم، طلب مرا االن بايد بدهي تو
يست، اجازه بده كني، و ثانيا االن پول همراهم ن نيستي و بيخود داري ادعا مي

خواهد برود  پيغمبر هم مي.(آن طرف بروي  گذارم گويد يك قدم نمي مي. بروم
هر . بايد پول من را بدهي و دين مرا بپردازي همين جا) براي نماز شركت كند

ورزد تا آنجا كه با  دهد او بيشتر خشونت مي مي  چه پيغمبر با او نرمش نشان
كند، دور گردن ايشان  غمبر را لوله ميپي  شود و رداي پيغمبر گالويز مي

مسلمين . شود گردن پيغمبر ظاهر مي كشد كه اثر قرمزيش در پيچد و مي مي
. يك يهودي چنين ادعايي دارد بينند آيند كه چرا پيغمبر دير كرد، مي مي
نداشته باشيد من خودم   گويد كاري خواهند خشونت كنند، پيغمبر مي مي
كه يهودي همان جا  دهد آنقدر نرمش نشان مي. مدانم با رفيقم چه بكن مي
گويد تو با چنين  و مي  اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد انك رسول اهللا: گويد مي

تحمل، تحمل يك فرد   اين] !؟دهي نشان مي[قدرتي كه داري اينهمه تحمل 
  . عادي نيست، پيغمبرانه است

  به.  كرده استزني از اشراف قريش دزدي:  ظاهرا در فتح مكه است

٢١٤ 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

وقتي قضيه ثابت و مسلم شد و . قانون اسالم دست دزد بايد بريده شود   حكم
 اينجا. شد بايست حكم درباره او اجرا مي ام، مي اقرار كرد كه دزدي كرده  زن

از  شود  اگر مي!يا رسول اهللا: يكي گفت. ها و وساطتها شروع شد بود كه توصيه
 دانيد چقدر دختر فالن شخص است كه ميمجازات صرف نظر كنيد، اين زن 

  پدرش آمد، برادرش. رود محترم است، آبروي يك فاميل محترم از بين مي
 هر چه گفتند،. رود آمد، ديگري آمد كه آبروي يك فاميل محترم از بين مي

اگر ! ؟گوئيد من قانون اسالم را معطل كنم محال ممتنع است، آيا مي: فرمود
بود همه  ك فاميل اشرافي نميي بود و وابسته به ميهمين زن يك زن بي كس 

 آفتابه دزد مجازات بشود، يك .گفتيد بله دزد است بايد مجازات بشود شما مي
مجازات بشود، ولي اين زن به دليل   فقير كه به علت فقرش مثال دزدي كرده

به قول شما آبروي يك فاميل اشرافي از  اينكه وابسته به اشراف قريش است و
ابدا شفاعتها و . خدا تعطيل بردار نيست   قانون!؟رود مجازات نشود ن ميبي

  .وساطتها را نپذيرفت
داد در حالي كه در  پس پيغمبر در مسائل اصولي هرگز نرمش نشان نمي 

شخصي فوق العاده نرم و مهربان بود، و فوق العاده عفو داشت و با   مسائل
  .شودپس اينها با يكديگر اشتباه ن. بود  گذشت

 علي عليه السالم در مسائل فردي و شخصي، در نهايت درجه نرم و مهربان و 
به  دو نمونه را. پذيرد خوشروست، ولي در مسائل اصولي يك ذره انعطاف نمي

  علي مردي بود بشاش برخالف مقدس مابهاي ما كه. كنم عنوان دليل ذكر مي
هاي عبوس و  هرهخواهند، هميشه چ هميشه از مردم ديگر بهاي مقدسي مي

درهم كشيده دارند و هيچ وقت حاضر نيستند يك تبسم به لبشان   اخمهاي
  : گفت. الزمه قدس و تقوا عبوس بودن است  بايد، گويي
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   صبا از من بگو يار عبوسا قمطريرا را
      كتيرا را نمي چسبي به دل زحمت مده صمغ و

  في وجهه و حزنه فيالمؤمن بشره « : چرا بايد اينجور بود و حال آنكه 
اندوه   مؤمن. اش است و اندوهش در دلش مؤمن بشاشتش در چهره) 1(»قلبه

زندگي فردي،   اندوه دنيا، اندوه آخرت، مربوط به: خودش را در هر موردي
وقتي با مردم  دارد و  در دلش نگه مي-مربوط به عالم آخرت، هر چه هست 

السالم   علي عليه. كند  مياش ظاهر اش را در چهره شود شادي مواجه مي
. پيغمبر شد مثل خود هميشه با مردم با بشاشت و با چهره بشاش روبرو مي

 پيغمبر   حد باطل نرسد، همچنانكهمادام كه به. كرد علي با مردم مزاح مي
عيب (رنود موال يگانه عيبي كه به علي گرفتند براي خالفت. كرد مزاج مي

 است كه  عيب علي اين: اين بود كه گفتند) توانستند بگيرند واقعي كه نمي
كند، مردي بايد خليفه بشود كه عبوس باشد و مردم  خنده روست و مزاح مي

پس . كنند بي جهت هم شده از او بترسند از او بترسند، وقتي به او نگاه مي
  : فرمايد چرا پيغمبر اينجور نبود؟ خدا كه درباره پيغمبر مي

  هم و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا منفبما رحمة من اهللا لنت ل « 
  .»حولك

توانستي مسلمين را  بودي، نمي اگر تو آدم تندخو و خشن و سنگدلي مي
  .رفتند  كني و مسلمين از دور تو مي جذب

 اسالم در رهبري و مديريت   پس سبك و متود و روش و منطقي كه
 است نه پسندد لين بودن و نرم بودن و خوشخو بودن و جذب كردن مي

   درباره خليفه دوم عبوس بودن و خشن بودن آن طور كه علي عليه السالم
  

  پاورقي
  333نهج البالغه، حكمت .1
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فصيرها في حوزش خشناء يغلظ كلمها و يخشن مسها و يكثر «  :فرمايد مي
ابوبكر خالفت را به شخصي داد داراي طبيعت  .)1(»االعتذار منها  العثار فيها و

و خشن كه ) مثل مقدسهاي ما(ترسيدند، عبوس م از او ميو روحي خشن، مرد
گفت فالن مسئله را تا عمر زنده بود جرأت نكردم طرح كنم و  عباس مي  ابن

درش عمر اهيب من سيف حجاج تازيانه عمر هيبتش از شمشير حجاج  :گفتم
  .  بيشتر است

   مزاحرو بود و علي در مسائل شخصي خوشخو و خنده! چرا بايد اينجور باشد؟
برادرش عقيل چ ند روز . كرد ولي در مسائل اصولي انعطاف ناپذير بود مي
خواهد صحنه بسازد، آنچنان  دارد، مي هايش را مخصوصا گرسنه نگه مي بچه
شود  دهد كه چهره آنها از گرسنگي تيره مي  طفلكها را گرسنگي مي اين

هاي گرسنه   بچهگويد اين كند و به او مي بعد علي را دعوت مي) 2(كالعظلم
.  قرض دارم، گرسنه هستم، چيزي ندارم، به من كمك كن، برادرت را ببين

برادر . "دهم   بسيار خوب، از حقوق خودم از بيت المال به تو مي": فرمايد مي
چقدرش خرج تو بشود و چقدرش به من ! همه حقوق تو چه هست؟! جان

دهد آهني را داغ و  تور ميدس) ع(علي. دستور بده از بيت المال بدهند! برسد؟
. بردار! برادر: فرمايد گذارند و مي كنند و جلوي عقيل كه كور بود مي قرمز مي

  خود عقيل. تا دستش را دراز كرد سوخت. عقيل خيال كرد كيسه پول است
  : تا ناله كرد فرمود. گويد مثل يك گاو ناله كردم مي
  ا انسانها للعبه و تجرنيثكلتك الثواكل يا عقيل اتئن من حديدش احميه « 

  )3(»الي نار سجرها جبارها لغضبه 
   :پاورقي
  )شقشقيه(3نهج البالغه، خطبه  .1
 ].مانند نيل[ .2
آيا ! داغديدگان به عزايت بنشينند! عقيل [224 صالح، خطبه ينهج البالغه صبح .3

كني، و مرا به  از آهني كه يك انسان از روي بازي و شوخي داغ نموده فرياد مي
  !]. است؟ كشي كه خداوند جبار از روي خشم خود آنرا برافروخته شي ميسوي آت
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 مسائل همان علي يي كه در مسائل شخصي و فردي اينقدر نرم است، در
 در آنچه كه مربوط به مقررات الهي و حقوق اجتماعي است تا اين ، اصولي
 صالبت دارد، و همان عمر كه در مسائل شخصي اينهمه خشونت داشت  اندازه

كرد، با  كرد، با پسرش با خشونت رفتار مي با خشونت رفتار مي  و با زنش
كرد، در مسائل اصولي تا حد زيادي نرمش  با خشونت رفتار مي  معاشرانش
مسئله تبعيض در بيت المال از عمر شروع شد، كه سهام  .داد نشان مي

بازيها، ها و سياست تفاوت بدهند براساس يك نوع مصلحت بيني  مسلمين را به
در مسائل اصولي انعطاف داشتند و در مسائل . سيره پيغمبر  يعني برخالف

حال آنكه پيغمبر و علي در مسائل فردي نرم بودند و در  فردي خشونت، و
به »فبما رحمة من اهللا لنت لهم « فرمايد  قرآن مي. صالبت مسائل اصولي با

مين رفتار ماليم است پروردگار، تو رفتار شخصي و فرديت با مسل  موجب لطف
اي، و اگر تو آدم خشن و قسي  جهت مسلمين را جذب كرده  و به همين
گذشت »فاعف عنهم « . شدند مسلمين از دور تو پراكنده مي  بودي القلبي مي

و استغفر « ) خود عفو داشتن از شؤون نرمي است.(عفو كن، بگذر داشته باش،
آيند پيش  كنند مي  لغزشي ميبراي مسلمين استغفار و طلب مغفرت كن، لهم
  .برايشان دعا و طلب و مغفرت كن تو

فريفتگي و . داشت كه عجيب بود   آنچنان كه پيغمبر با مسلمين اخالق نرمي
آنچنان پيغمبر اكرم با . العاده است  شيفتگي مسلمين نسبت به پيغمبر فوق
يا : ددوي اش متولد شده بود مي بچه  مسلمين يگانه است كه مثال زني كه

من اذان و اقامه بگويي، يا ديگري   خواهد به گوش اين بچه رسول اهللا دلم مي
  دلم !يا رسول اهللا: آورد اش را مي بچه يكساله
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خواهد اين بچه مرا مقداري روي زانوي خودت بنشاني و به او نگاه بكني   مي
رد، حديث دا. بسيار خوب: فرمود مي ام دعا بكني، تا تبرك بشود، يا به بچه
افتاد بچه در دامن پيغمبر  اتفاق مي  اند كه گاهي شيعه و سني روايت كرده

 پدر و مادرها ناراحت و عصباني ،شد تا او ادرارش شروع مي. كرد ادرار مي
اين كار » ال تزرموا « : فرمود مي. بگيرند دويدند كه بچه را از بغل پيغمبر مي

كنيد ادرار بچه قطع بشود كه گرفته است، كاري ن  نكنيد، بچه است، ادرارش
اي است كه در طب و روانشناسي امروز  اين مسئله شود، و موجب بيماري مي

شان را در  گاهي پدر و مادرهايي بچه: بسيار اشتباه است ثابت شده كه اين كار
كند، براي اينكه جلوي ادرار بچه را بگيرند  اين بچه ادرار مي اند، جايي نشانده

كشند، و  كنند آن طرف يا به سرش فرياد مي بانيت پرت ميبا عص فورا او را
كند كه تا آخر عمر اثرش از بين  كه اين بچه يك بيماري پيدا مي  بسا هست

از نظر بچه ادرار . كند چون يك حالت هيجان و گمراهي پيدا مي رود، نمي
شود با عكس العمل شديد پدر يا  امر طبيعي است، بعد مواجه مي  كردن يك

  گويد ادرار نكن، در نتيجه گويد ادرار كن، امر پدر يا مادر مي طبيعت مي .مادر
تا اين حد پيغمبر اكرم  .شود دچار هيجان و اضطراب و آشفتگي روحي مي

  ].ماليم بود[
  

   مشورت 
. اين هم از شؤون اخالق نرم و ماليم پيغمبر بود. »و شاورهم في االمر  « 

 !عجبا . در كارها با مسلمين مشورت كن! ماپيغمبر ما، عزيز] گويد قرآن مي[
نياز به   كند كه پيغمبر است، نيازي به مشورت ندارد، رهبري مشورت مي

او نياز به امر مشورت ندارد ولي براي اينكه اين اصل را پايه . مشورت دارد
مافوق ] بگويند او[شد،  گذاري نكند كه بعدها هر كس كه حاكم و رهبر

  بايد عمل بكنند و   بايد دستور بدهد ديگرانديگران است، او فقط
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كرد،  مشورت مي  علي هم]. كرد لهذا مشورت مي[ مشورت معني ندارد، 
ولي مشورت  آنها نيازي به مشورت نداشتند. كرد پيغمبر هم مشورت مي

كردن شخصيت   كردند براي اينكه اوال ديگران ياد بگيرند، و ثانيا مشورت مي
ولو صد در  -آن رهبري كه مشورت نكرده . يروان استدادن به همراهان و پ

 ؟كنند مي  گيرد، اتباع او چه حس  تصميم مي- صد هم يقين داشته باشد 
. و بي جان  شود ما حكم ابزار را داريم، ابزاري بي روح گويند پس معلوم مي مي

تصميم شريك  ولي وقتي خود آنها را در جريان گذاشتيد، روشن كرديد و در
و «  .كنند كنند و در نتيجه بهتر پيروي مي  احساس شخصيت مينموديد

 ولي كار مشورتت !اي پيغمبر .»شاورهم في االمر فاذا عزمت فتوكل علي اهللا 
قبل از اينكه تصميم بگيري  به آنجا نكشد كه مثل آدمهاي دو دل باشي،

تصميمش بايد قاطع   مشورت كن، ولي رهبر همين قدر كه تصميم گرفت
 ديگري ؟است گويد اگر اينجور بكنيم چطور بعد از تصميم يكي مي. باشد
تصميم گرفتيم و كار  نه، ديگر:  بايد گفت؟گويد آنجور بكنيم چطور است مي

همين قدر كه . قاطعيت  قبل از تصميم مشورت، بعد از تصميم. تمام شد
كن و از خداي متعال   تصميم گرفتي، به خدا توكل كن و كار خودت را شروع

  .هم مدد بخواه
بحث دعوت و تبليغ بود كه يكي از    اين مطلب را كه عرض كردم به مناسبت

اصول دعوت و تبليغ، رفق و نرمش و ماليمت و پرهيز از هر گونه خشونت و 
رهبري و مديريت مسئله مستقلي در سيره   خود مسئله. اكراه و اجبار است

ن كنيم يكي از مسائل آن تحليلي بيا  نبوي است كه اگر بخواهيم يك سيره
جامعه است كه مقداري به تناسب   روش پيغمبر اكرم در مديريت و اداره

چگونه بودند و علي عليه السالم   عرض كردم كه پيغمبر اكرم در مديريتشان
پيغمبر در مديريت بحث   هم همانطور، و به هر حال خود بحث و روش

بحث خودم را درباره سيره   ريمستقلي است و ان شاء اهللا شايد در جلسه ديگ
  را  نبوي ادامه بدهم و قسمتهاي ديگري از سيره نبوي
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تبليغ  فعال بحث ما در دعوت و.  از جمله درباب رهبري و مديريت عرض بكنم
  .است

  

  پرهيز از خشونت در دعوت و تبليغ  
 تواند نمي  دعوت نبايد توأم با خشونت باشد، و به عبارت ديگر دعوت و تبليغ 

آيا اساس  :پرسند اي است كه خيلي مي مسئله. توأم با اكراه و اجبار باشد
 ؟اجبار است  يعني ايمان اسالم اساسش بر؟دعوت اسالم بر زور و اجبار است

العاده تبليغ   اين، چيزي است كه كشيشهاي مسيحي در دنيا روي آن فوق
منحصرا از   هاند دين شمشير يعني ديني ك اسم اسالم را گذاشته. اند كرده

اين  شك ندارد كه اسالم دين شمشير هم هست و. كند شمشير استفاده مي
دين    اسالم"گويند  كمالي است در اسالم نه نقص در اسالم، ولي آنها كه مي

برد  مي خواهند بگويند اسالم در دعوت خودش ابزاري كه به كار  مي"شمشير 
  : گويد شمشير است، يعني چنانكه قرآن مي

  
ع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي اد«

  )1(»احسن
  

  ادع: خواهند اينجور وانمود كنند كه دستور پيغمبر اسالم اين بوده آنها مي
  ادع الي سبيل ربك« : حاال كسي نيست بگويد پس چرا قرآن گفته. بالسيف

در عمل هم پيغمبر و »بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن 
  گويند اسالم دين ادع كنند بعد مي يك نوع خلط مبحثي مي. چنين بوده است

  حتي. بالسيف است، دعوت و تبليغ كن با شمشير
  

   :پاورقي
   125 / نحل.1
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كنند، كاريكاتور مردي را  به پيغمبر اكرم اهانت مي  در بعضي از كتابهايشان
در دست ديگرش شمشير، و باالي دستش قرآن است و   كشند كه در يك مي

. زنم بايد به اين قرآن ايمان بياوري و يا گردنت را مي سر افراد ايستاده كه يا
  . اند كارها در دنيا زياد كرده  كشيشها از اين

  

  )ع(مال خديجه و شمشير علي 
  زنيم كه گاهي خود ما مسلمانان حرفهايي مي:  اين را هم به شما عرض بكنم

يعني  منطبق است و نه با قرآن، با حرفهاي دشمنها منطبق است،نه با تاريخ 
  كنيم كه اسلحه اي تعبير مي اش درست است به گونه حرفي را كه يك جنبه

  اسالم با دو چيز پيش: گويند دهيم، مثل اينكه برخي مي به دست دشمن مي
زور  اگر ديني با زر و. رفت، با مال خديجه و شمشير علي، يعني با زر و زور

 آيا قرآن در يك جا دارد كه دين !؟تواند باشد پيش برود، آن چه ديني مي
يك جا گفت كه دين اسالم با زر و ) ع( آيا علي!؟زور پيش رفت اسالم با زر و

   شك ندارد كه مال خديجه به درد مسلمين خورد، اما آيا مال!؟پيش رفت زور
داشت، پول خديجه  يعني خديجه پول زيادي ؟خديجه صرف دعوت اسالم شد

   آيا يك جا انسان در تاريخ چنين؟به كسي دادند و گفتند بيا مسلمان شو را
   يا نه، در شرائطي كه مسلمين و پيغمبر اكرم در نهايت؟كند چيزي پيدا مي

درجه سختي و تحت فشار بودند جناب خديجه مال و ثروت خودش را در 
مبر العياذ باهللا به كسي رشوه پيغمبر گذاشت ولي نه براي اينكه پيغ اختيار
اين مال آنقدر هم . دهد و تاريخ نيز هيچگاه چنين چيزي نشان نمي بدهد،

ثروت . توانسته اينقدر زياد باشد و اصال در آن زمان، ثروت نمي  زياد نبوده
زياد بود، نسبت به ثروتي كه در آن روز در آن مناطق بود زياد بود   خديجه كه

 يكي از ميلياردهاي تهران كه بگوئيم او مثل يكي از حد ثروت مثال نه در
مكه شهر كوچكي بود، البته يك عده تاجر و . دارهاي تهران بود  سرمايه
  داشت،  بازرگان
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نيشابور    سرمايه دار هم داشت ولي سرمايه دارهاي مكه مثل سرمايه دارهاي
. اين قبيل  ازمثال بودند نه مثل سرمايه دارهاي تهران يا اصفهان يا مشهد و
. آورد در مي پس اگر مال خديجه نبود فقر و تنگدستي شايد مسلمين را از پا
پول مسلمان  مال خديجه خدمت كرد اما نه خدمت رشوه دادن كه كسي را با
نجات داد و  كرده باشد، بلكه خدمت به اين معني كه مسلمانان گرسنه را

  .دمسلمانان با پول خديجه توانستند سد رمقي بكنن
شمشير علي بدون شك به اسالم خدمت كرد و اگر شمشير علي نبود  

اسالم سرنوشت ديگري بود اما نه اينكه شمشير علي رفت باالي سر   سرنوشت
زنم، بلكه در  مي كسي ايستاد و گفت يا بايد مسلمان بشوي يا گردنت را

 بود كه در  شرايطي كه شمشير دشمن آمده بود ريشه اسالم را بكند علي
 را در " خندق "  و يا" احد " يا " بدر "كافي است ما . مقابل دشمن ايستاد

 " خندق "در . است  نظر بگيريم كه شمشير علي در همين موارد به كار رفته
شوند، ده هزار نفر  مي  مسلمين توسط كفار قريش و قبائل همدست آنها احاطه

ار سخت اجتماعي و بسي كنند، مسلمين در شرايط مسلح مدينه را احاطه مي
اميدي براي آنها باقي   گيرند و به حسب ظاهر ديگر راه اقتصادي قرار مي

حتي آن خندقي را كه  رسد كه عمرو بن عبدود كار به جايي مي. نمانده است
در تمام دور مدينه   البته اين خندق. شكافد اند مي مسلمين به دور خود كشيده

جاهايش احتياجي به    است كه خيلينبوده است چون دور مدينه آنقدر كوه
در همان بين راه   يك خط موربي بوده است در شمال مدينه. خندق ندارد

طرف شمال مدينه  احد كه مسلمين ميان دو كوه را كندند چون قريش هم از
مسلمين اين طرف  .آمده بودند و چاره اي نداشتند جز اينكه از آنجا بيايند

باريكتري را پيدا   عمرو بن عبدود نقطه. ندقخندق بودند و آنها آن طرف خ
پرند و  خندق مي  كند، اسب قويي دارد، خود او و چند نفر ديگر از آن مي
 هل "صداي  ايستد و آيد در مقابل مسلمين مي  آنگاه ميوآيند به اين س مي

   ش را بلند"من مبارز 
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دارد كه بيرون بيايد چون شك ن كند احدي از مسلمين جرأت نمي. كند  مي
علي بيست و چند ساله از جا . شود مي  اگر بيايد با اين مرد مبارزه بكند كشته

پيغمبر . علي جان بنشين: فرمود. اجازه بده  يا رسول اهللا به من: شود بلند مي
عمرو رفت و جوالني داد، . اصحاب كامل بشود  خواست اتمام حجت با همه مي

.  يك نفر جواب نداد؟ن مبارزهل م: اسبش را تاخت و آمد دوباره گفت
يا رسول : علي از جا بلند شد. اي بود را نداشتند چون مرد فوق العاده  قدرتش

 بار سوم يا چهارم عمرو رجزي خواند كه تا.  فرمود بنشين علي جان! من! اهللا
  : گفت. استخوان مسلمين را آتش زد و همه را ناراحت كرد

   مبارز و لقد بححت من النداء بجمعكم هل من
  القرن المناجز  و وقفت اذ جبن المشجع موقف    
  ان السماحة و الشجا  

  )1(عة في الفتي خير الغرائز    
  يك مرد اينجا وجود" هل من مبارز "گفت ديگر خفه شدم از بس گفتم  

هاي شما به بهشت  كنيد كشته  شما كه ادعا مي! آهاي مسلمين!؟ندارد
نم، يك نفر پيدا بشود بيايد يا بكشد و بفرستد هاي ما به جه و كشته روند مي
  عمر براي. علي از جا حركت كرد. جهنم و يا كشته بشود و برود به بهشت  به

  شود حق يا رسول اهللا اگر كسي بلند نمي: اينكه عذر مسلمين را بخواهد گفت
 بشود كشته اين مردي است كه با هزار نفر برابر است، هر كه با او روبرو. دارد
كله الي   برز االسالم« : فرمايد رسد كه پيغمبر مي كار به جايي مي. شود مي

اينجاست كه  .تمام اسالم با تمام كفر روبرو شده است) 2(»الشرك كله 
   آورد اسالم را عمرو بن عبدود را كه از پا در مي) ع(علي

  
  :پاورقي
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  .دده نجات مي
  گوييم اگر شمشير علي نبود اسالمي نبود، معنايش اين نيست پس وقتي مي

 معنايش اين است كه اگر. كه شمشير علي آمد به زور مردم را مسلمان كرد
شمشير علي در دفاع از اسالم نبود دشمن ريشه اسالم را كنده بود همچنانكه 

   اين كجا و آن حرف.مال خديجه نبود فقر، مسلمين را از پا درآورده بود اگر
  !؟مفت كجا

  

  دفاع از توحيد  
  اسالم دين شمشير است اما شمشيرش هميشه آماده دفاع است يا از جان 

 مسلمين يا از مال مسلمين يا از سرزمين مسلمين و يا از توحيد اگر به خطر
را  )دفاع از توحيد(افتاده باشد كه عالمه طباطبائي سلمه اهللا تعالي اين مطلب

اكراه في  ال« فسير الميزان چه در آيات قتال در سوره بقره و چه در آيه در ت
يك مطلب را   بله، اسالم. اند عالي بحث كرده»الدين قد تبين الرشد من الغي 

براي نجات  داند، اسالم هر جا كه توحيد به خطر بيفتد از آن بشريت مي
آقاياني كه   اين. چون توحيد عزيزترين حقيقت انساني است. كوشد توحيد مي

آزادي است  دانند كه توحيد الاقل در حد كنند نمي راجع به آزادي بحث مي
اگر : ام مجالس گفته اين را من مكرر در. اگر باالتر نباشد و قطعا باالتر است

 اگر ؟دانيد يا غلط مي  كسي از جان خودش دفاع بكند، آيا اين دفاع را صحيح
خواهد بكند،  هر كار مي گوييد بگذار او ا ميجان شما مورد حمله قرار گرفت آي

گوئيم اگر   همچنين مي.  نه؟من نبايد به زور متوسل شوم، بگذار مرا بكشد
اگر مال و ثروت كسي مورد  ناموس كسي مورد تجاوز واقع شد بايد دفاع بكند،

تجاوز قرار گرفت بايد دفاع بكند،اگر سرزمين مردمي مورد تجاوز واقع شد 
  تا. بكنندبايد دفاع 
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گويم اگر جان يا مال و يا سرزمين مردمي مظلوم  مي. بحث ندارد   اينجا كسي
ظالمي قرار گرفت آيا براي يك شخص سوم شركت در دفاع از  مورد تجاوز
 نه تنها صحيح است بلكه باالتر است از وقتي ؟صحيحي است يا نه مظلوم كار

ي خودش دفاع بكند از كند چون اگر انسان از آزاد خودش دفاع مي كه از
كرده اما اگر از آزادي ديگري دفاع بكند آزادي دفاع كرده كه   خودش دفاع

اگر يك نفر مثال از اورپا بلند شود برود به دفاع از . است خيلي مقدستر
كنيد از  با آمريكائيها بجنگد شما او را صد درجه بيشتر تقديس مي ويتناميها و

  با اينكه خودش در!يد اين چه مرد بزرگي استگوييد ببين ويتنامي، و مي  يك
خطر نيست، از مملكت خودش حركت كرده رفته به سرزمين ديگري براي 

 .از آزادي ديگران، از جان ديگران، از مال ديگران و از سرزمين ديگران  دفاع
دفاع   اگر كسي براي.  چون آزادي مقدس است؟چرا. اين صد درجه باالتر است

انسان به  در جايي علم به خطر افتاده،.( همين طور است؟طوراز علم بجنگد چ
نجات علم   دليل اينكه علم كه يكي از مقدسات بشر است به خطر افتاده براي

  . همين طور است؟ براي نجات صلح بجنگد چطور.)بجنگد
اسالم اگر . حقيقتي است كه مال من و شما نيست، مال بشريت است  توحيد

 چون توحيد جزء فطرت انسان است و - طر بيفتد توحيد به خ  در جايي
كند بلكه عامل ديگري  او را به ضد توحيد رهبري نمي هيچوقت فكر بشر

دهد، ولي اين معنايش اين  نجات توحيد دستور اقدام مي   براي-دخالت دارد 
توحدي را به زور وارد قلب مردم كند بلكه عواملي را كه  خواهد نيست كه مي

برد، عوامل كه از بين رفت  توحيد از بين برود از بين مي  سبب شده است
 تلقينات، ،مثال وقتي تقاليد. كند فطرت انسان به سوي توحيد گرايش پيدا مي

كه انسان اصال  شود ها و چيزهايي را كه وجود آنها سبب مي ها و بتكده بتخانه
كه قرآن تعبيري   شود به در توحيد فكر نكند از بين برد فكر مردم آزاد مي

  .فرمايد درباره حضرت ابراهيم مي
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كه مردم از شهر خارج شده و شهر را خلوت كرده   گويد ابراهيم در روزي  مي
رفت بتها را شكست و تبر را به گردن بزرگترين  بودند و بتكده هم خلوت بود

برگشتند و رفتند نزد بتها براي عرض حاجت و   مردم كه شب. بتها آويخت
اند، فقط بت بزرگ  وجود ندارد، خرد و خمير شده  ديدند بتياظهار اخالص، 

كند كه اين بت بزرگ آمده اين  امر حكايت مي ظاهر. وجود دارد با تبر
چه كسي چنين . كند  ولي فطرت بشر قبول نمي، كوچكها را زده و از بين برده

م سراغ ابراهي) 1(»فتي يذكرهم يقال له ابراهيم  سمعنا: قالوا « ؟كرده است
ابراهيم تو چنين كردي با  »؟بالهتنا يا ابراهيم ا انت فعلت هذا« روند  مي

اين »بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون  :قال « ؟محبوبهاي ما
توا  گفتند آنها كه نمي. بزرگ است، بايد از خودشان بپرسيد  كار، كار آن بت

 پس چه چيز را پرستش توانند حرف بزنند گفت اگر نمي. بزنند  نند حرف
 اينجا بود كه به خود باز) 2(»فرجعوا الي انفسهم « : گويد قرآن مي! ؟كنيد مي

  . آمدند
   

  آزادي عقيده 
بهانه   شوند به ها مي آنهايي كه وارد بتخانه: ام من مكرر اين مطلب را گفته 

در واقع احترام به اسارت [زنند  آزادي عقيده و يك كلمه حرف نمي
احترام به عقايد هندوها  ملكه انگلستان رفت هندوستان، به خاطر]. ندگزار مي

از سر كوچه كفشها را به  كندند او اگر خود هندوها از در بتخانه كفشها را مي
 چقدر براي عقايد مردم !عجب مردمي هستند] كه بگويند[احترام بتها كند 

آن عقيده انعقاد . دده نمي   آخر آن عقيده را كه فكر به انسان!احترام قائلند
  است كه وهم  است، تقليد است، تلقين است يعني زنجيري

  
  : پاورقي
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  64-62/اء يانب. 2
گذاشتن يعني  بشر را در اينجور عقايد آزاد. به دست و پاي بشر بسته است

  به همان   و پاي خودش بسته است زنجيرهاي اوهامي را كه خود بشر به دست
. آزادي  ولي اين، احترام به اسارت است نه احترام به. شتنحال باقي گذا

عقيده است   احترام به آزادي اين است كه با اين عقايد كه فكر نيست بلكه
تفكر باشد و  عقيده ممكن است ناشي از. يعني صرفا انعقاد است مبارزه شود

 .ديگر باشد ممكن است ناشي از تقليد يا وهم يا تلقين و يا هزاران چيز
يعني بستگي   عقايدي كه ناشي از عقل و فكر نيست، صرفا انعقاد روحي است

دست و پاي   دهد يك زنجير به اسالم هرگز اجازه نمي. و زنجير روحي است
  .باشد  كسي باشد ولو آن زنجير را خودش با دست مبارك خودش بسته

ر و فك   پس مسئله آزادي عقيده به معني اعم يك مطلب است، مسئله آزادي
تحقيق و   آزادي ايمان به معني اينكه هر كسي بايد ايمان خودش را از روي

آزاديهاي   جنگد براي اينكه موانع قرآن مي. فكر به دست بياورد مطلب ديگر
مملكت   پرسند چرا مسلمين به فالن مي. اجتماعي و فكري را از بين ببرد

ذاته  ان في حدمن كار ندارم كه كارش( حتي در زمان خلفا؟هجوم بردند
مردم   مسلمين كه هجوم بردند نرفتند به) صحيح بوده يا صحيح نبوده است

حكومتهاي جباري دست و پاي مردم را به زنجير . بگويند بايد مسلمان بشويد
اين دو را با . جنگيدند ملتها را آزاد كردند بسته بودند، مسلمين با حكومتها

 ايران يا روم جنگيدند، با دولتهاي مسلمين اگر با .كنند همديگر اشتباه مي
ملتهايي را آزاد كردند و به همين دليل ملتها با شوق و   جنگيدند كه جبار مي

گويد وقتي كه سپاه مسلمين وارد  چرا تاريخ مي. پذيرفتند شعف مسلمين را
 چون آنها را فرشته ؟رفتند هاي گل به استقبالشان مي دسته شد مردم با مي

 ! عجب"كنند كه  اينها را برخي با يكديگر اشتباه مي .دانستند نجات مي
 كردند به سراغ مردم البد وقتي به ايران حمله. حمله كردند  مسلمين به ايران

  رفتند و به آنها گفتند
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دولتهاي جبار  آنها به مردم كار نداشتند، با. " حتما بايد اسالم اختيار بكنيد 
همينقدر شائبه توحيد در   د مردمي را كهدولتها را خرد كردند، بع. كار داشتند

بشويد عينا مثل ما هستيد   آنها بود در ايمانشان آزاد گذاشتند كه اگر مسلمان
بنديم كه آن شرايط  قرارداد مي و اگر مسلمان نشويد در شرايط ديگري با شما

فوق العاده سهل و آسان و   گويند و شرايط ذمه مسلمين را شرايط ذمه مي
  .  استساده بوده

به    پس اصل رفق، نرمي، ماليمت و پرهيز از خشونت و اكراه و اجبار راجع
  نه راجع به موانع اجتماعي و فكري ايمان كه آن حساب ديگري(خود ايمان

  : جزء اصول دعوت اسالمي است) دارد
  

باهللا   ال اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن « 
  .)1(»تمسك بالعروش الوثقي فقد اس

  
  قرآن خالصه منطقش اين است كه در امر دين اجباري نيست، براي اينكه
حقيقت روشن است، راه هدايت و رشد روشن، راه غي و ضاللت هم روشن، هر 

  .خواهد آن راه را كس مي خواهد اين راه را انتخاب بكند، و هر كس مي
  ند كه نزديك يكديگر است و همها در شأن نزول اين آيه چند چيز نوشته 

وقتي كه بني النظير كه هم پيمان . تواند در آن واحد درست باشد مي
بودند خيانت كردند، پيغمبر اكرم دستور به جالي وطن داد كه از   مسلمين

 ميان آنها بودند كه عده اي از فرزندان مسلمين در. بيرون برويد اينجا بايد
يهوديها فرهنگ و ] قبل از ظهور اسالم[ي بودند؟ حال چرا يهود.  بودند يهودي

  اعراب حجاز مردمي. ثقافت باالتري از اعراب حجاز داشتند
  

  يپاورق
  256/بقره . 1
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يهوديها كه اهل كتاب بودند سواد و . سواد و بي اطالع العاده بي   بودند فوق
. ندكرد بيشتري داشتند و لهذا فكر خودشان را به آنها تحميل مي  معلومات

ابن عباس . ورزيدند پرستان به اينها عقيده مي حتي بت  طوري بود كه
افتاد بعضي زنها كه  اهل مدينه گاهي اتفاق مي  گويد در ميان زنان مي
اي پيدا كنند او را بفرستند در  كه اگر بچه كردند شدند نذر مي دار نمي بچه

كردند   مياعتقاد را داشتند چون حس  اين. ميان يهوديها يهودي بشود
و گاهي . پرستي است باالتر است بت  مذهب آنها از مذهب خودشان كه

. يهوديها تا به آنها شير بدهند فرستادند نزد هاي شيرخوارشان را مي بچه
يهودي بشوند بديهي است يهودي  هايي كه اينها نذر كرده بودند آن بچه

وديها به آنها هايي هم كه يه بچه .رفتند در ميان يهوديها شدند و مي مي
گرفتند، مادر و برادر و خواهر  مي دادند قهرا اخالق يهوديها را شير مي

به . شدند برخي از آنها يهودي مي شدند و كردند و آشنا مي رضاعي پيدا مي
مادرهايشان از انصار و از اوس و  هر حال يك عده بچه يهودي كه پدر و

النضير بروند، مسلمين  وقتي كه قرار شد بني. خزرج بودند وجود داشتند
ها كه به دين يهود  اي از بچه عده .هايمان بروند گذاريم بچه گفتند ما نمي

. اي براي مسلمين شد مسئله .رويم بودند گفتند ما با همدينانمان مي
هايمان را با خودشان ببرند و  بچه گذاريم اينها مسلمين گفتند ما هرگز نمي

خواهيم با  گفتند ما مي  ها برخي يهودي باقي بمانند، ولي خود بچه
خواهيم   ما نمي!رسول اهللا يا: آمدند خدمت پيغمبر اكرم. همدينانمان برويم

: پيغمبر اكرم فرمود) نازل شد آيه ظاهرا در آنجا.(هايمان بروند بگذاريم بچه
خواهد، اسالم اختيار بكنند،  مي  هاي شما دلشان بچه. اجباري در كار نيست

خواهند بروند بروند، دين امر  مي ، اختيار با خودشان،خواهند اگر نمي
الرشد من الغي فمن يكفر   ال اكراه في الدين قد تبين« اجباري نيست 

چون طبيعت ايمان »الوثقي  بالطاغوت و يؤمن باهللا فقد استمسك بالعروش
   .پذيرد نمي  اجبار و اكراه و خشونت را به هيچ شكل
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 0 اال من تولي و كفر 0 عليهم بمصيطر  لست0فذكر انما انت مذكر « 
  )1(»فيعذبه اهللا العذاب االكبر 

  
از  مردم را) قبال معني تذكر را عرض كردم( به مردم تذكر بده!اي پيامبر

مردم را  خواب غفلت بيدار كن، به مردم بيداري بده، به مردم آگاهي بده،
تو شأني   مذكرانما انت« . از راه بيداري و آگاهي شان به سوي دين بخوان

قرار  غير از مذكر بودن نداري، تو مصيطر نيستي، يعني خدا تو را اينجور
اال من «  "آيا . »اال من تولي و كفر « نداده كه به زور بخواهي كاري بكني 

استثناي از   است يا"لست عليهم بمصيطر  « " استثناي از "تولي و كفر 
داليل ذكر  فرمايد و زان مي در تفسير المي؟"»فذكر انما انت مذكر « "

« تذكر بده :  است"»انما انت مذكر » «فذكر  « " كه استثناي از - كند  مي
اي، با اينكه تذكر  تو به آنها تذكر داده  اال من تولي و كفرغ مگر افرادي كه

« . ديگر تذكر بعد از تذكر فايده ندارد اند و اي معذلك اعراض كرده داده
كه ] كند عذاب اكبر پس خدا او را عذاب مي[» كبر فيعذبه اهللا العذاب اال

  . عذاب جهنم است
  

  ) س(و رحلت زهرا) ع(علي
شب آخر است و مخصوصا بايد ذكر مصيبت بشود و طبق معمول و  

   .تناسب ايام بايد ذكر مصيبت حضرت زهرا سالم اهللا عليها بشود خصوصا با
  حضرت زهرا حالشان. مصيبت زهرا بر علي فوق العاده سخت و دشوار است

 .علي عليه السالم باالي سر زهرا نشسته بود. نا مساعد بود و در بستر بودند
هايي فرمود كه علي عليه  متواضعانه جمله. زهرا شروع كرد به سخن گفتن

  مضمون. از اين تواضع فوق العاده زهرا رقت كرد و گريست  السالم
  يپاورق

  21-24/ ه يغاش - 1
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رسد،   دوران زندگي ما دارد به پايان مي!علي جان: است   تعبير حضرت اين
ام چنين و  روم، من در خانه تو هميشه كوشش كرده مي من دارم از دنيا

هميشه اطاعت بكنم، من هرگز امر تو را مخالفت  چنان باشم، امر تو را
آنچنان علي را متأثر كرد كه فورا زهرا را . اين قبيل نكردم، و تعبيراتي از

 !دختر پيغمبر: زهرا را به سينه چسبانيد و گريست رفت، سردر آغوش گ
هستي، تو واالتر از اين هستي كه اساسا اين   تو واالتر از اين سخنان

گفته بشود، يعني چرا اينقدر تواضع   سخنان از سوي تو صحيح باشد كه
اي  محبت فوق العاده. شوم از اين تواضع زياد تو ناراحت مي" من !؟كني مي

توانيم  زهرا حكمفرماست كه قابل توصيف نيست، و لهذا مي لي وميان ع
اي  فقط چند جمله. كند تنهايي علي بعد از زهرا با علي چه مي  بفهميم كه

متقيان علي عليه السالم روي قبر زهرا فرمود كه جزء   را كه خود موالي
  .كنم البالغه است عرض مي  كلمات ايشان در نهج

   خودت مرا غسل بده و تجهيز و دفن! علي جان": زهرا وصيت كرده بود 
اند در  خواهم كساني كه به من ظلم كرده شب مرا دفن كن، نمي. كن

افرادي . تاريخ كارش هميشه لوث است. "جنازه من شركت كنند   تشييع
شوند و بعد خودشان در قيافه يك دلسوز ظاهر  را مرتكب مي  جنايتي

امام : وث بكنند، عين كاري كه مأمون كرداينكه تاريخ را ل  شوند براي مي
زند و  كند، بعد خودش بيش از همه مشت به سرش مي مي رضا را شهيد

نمايد، و لهذا تاريخ را در ابهام باقي  سرايي مي  كند و مرثيه فرياد مي
توانند باور كنند كه مأمون بوده است كه امام رضا  نمي  اي گذاشته كه عده

زهرا براي اينكه تاريخ لوث نشود . تاريخ است  لوثاين .را شهيد كرده است
پيغمبر : الاقل اين عالمت استفهام در تاريخ بماند. كن  فرمود مرا شب دفن
نداشت، چرا بايد اين يك دختر شبانه دفن بشود و  يك دختر كه بيشتر

 اين بزرگترين سياستي است كه زهراي !؟بماند  چرا بايد قبرش مجهول
  را به روي تاريخ باز بگذارد كه بعد از  كه اين درمرضيه اعمال كرد 
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  : بگويند هزار سال هم كه شده بيايند و
  والي االمور تدفن ليال  
  بضعة المصطفي و يعفي ثراها      

  
مگر ! ؟ چرا دختر پيغمبر را در شب دفن بكنند!سبحان اهللا: تاريخ بگويد

، و آن هم تشييع جنازه يك امر مستحبي نيست آن هم مستحب مؤكد
  و!؟ چرا بايد افرادي معدود به او نماز بخوانند!؟جنازه دختر پيغمبر  تشييع

چرا اصال محل قبرش مجهول بماند و كسي نداند زهرا را در كجا دفن 
  ! اند؟ كرده

   بعد كه!علي جان: زهرا همچنين وصيت كرده بود.  علي زهرا را دفن كرد
اي روي قبر من بايست و  ، لحظهسپردي و قبر مرا پوشانيدي مرا به خاك

علي در آن شب . نشو كه اين، لحظه اي است كه من به تو نياز دارم دور
حاال بر علي چه . كند تمام وصاياي زهرا را مو به مو اجرا مي  تاريك

زهراي خود را با دست خود دفن كند : توانم توصيف بكنم نمي  گذرد من مي
«  :گويد دانم كه تاريخ مي لي اينقدر ميقبر او را بپوشاند، و و با دست خود

علي قبر زهرا را پوشاند  .)1(»فلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن 
لحظه مشغول كار بود و   تا آن. و گرد و خاك لباسهايش را تكان داد

كارش . كند ايجاد مي  اشتغال به يك كار قهرا تا حدي براي انسان انصراف
تا به اين . بماند  هد وصيت زهرا را اجرا كند يعنيخوا حاال مي. تمام شد

كند نياز به درد  مي  احساس. مرحله رسيد غمهاي دنيا بر دل علي رو آورد
 سرش را در چاه ، گفت گاهي علي درد دلهاي خودش را با چاه مي. دل دارد
كند  فكر مي برد، ولي براي درد دلي كه در زمينه زهرا دارد فرو مي

  :اكرم كند به قبر مقدس پيغمبر بر بهتر نيست، رو ميهيچكس از پيغم
  

  :پاورقي
  155 بيت االحزان، ص .1
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 السالم عليك يا رسول اهللا عني و عن ابنتك النازلة في جوارك و« 
  ) 1(».السريعة اللحاق بك قل يا رسول اهللا عن صفيتك صبري

  
  د و آله اال باهللا العلي العظيم و صلي اهللا علي محمهو ال حول و ال قو

  . الطاهرين
  

  : پاورقي
   193 نهج البالغه فيض االسالم، خطبه .1
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  ضميمهبخش 
 و تحليل سخناني از آن حضرت) ص(تاريخچه زندگاني پيامبر

  )ص( از كلمات كوتاه حضرت رسول  .1
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  و السالم علي الصلوة الحمد هللا رب العالمين باري الخالئق اجمعين و 

 داهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته، سيدنا وعب
 اعوذ. القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين نبينا و موالنا ابي

   .باهللا من الشيطان الرجيم
لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم « 

   .)1(»رؤوف رحيم   بالمؤمنين
  

امام و همچنين روز والدت امام ششم، ) ص(رسول اكرم روز والدت 
امروز براي ما شيعيان قهرا روزي است كه عيد مضاعف . است) ع(صادق

ولي .  دو عيد است، دو والدت بزرگ در اين روز واقع شده است است چون
شود نكردو آن اينكه با اينكه از نظر ما از آن   از خودمان نمي يك گاليه
ستيم، اين روز، روز والدت پيغمبر اكرم است، و از آن  مسلمان ه جهت كه
 مسلمان شيعه هستيم، روز والدت امام صادق است، ولي ابراز  جهت كه

  دهيم نه با ابراز  ما مردم شيعه در اين روز به خرج مي احساساتي كه
   

  : پاورقي
   128 / توبه.1
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ي دهند برابر مسيحيان در والدت مسيح به خرج مي احساساتي كه
و نه با ابراز احساساتي كه دنياي تسنن ) ندارد  و بلكه تناسب هم(كند مي

دانيد كه دنياي  مي. كند والدت رسول اكرم مي  در همين روزها به مناسبت
گيرد به  چندين روز عيد رسمي خود را مي مسيحيت، در والدت مسيح،

نن شود، و دنياي تس هم ظاهر مي  طوري كه آثارش در ميان ما مسلمين
تقريبا با عيد نوروز ما   گيرد كه ترين عيدي كه براي خود مي هم طوالني

است كه تعطيل چند   كند، همان والدت رسول اكرم ايرانيها برابري مي
دوازدهم ربيع االول يعني  البته آنها روز. روزه دارند و عيد چند روزه است

الدت رسول اكرم روز و  گيريم پنج روز قبل از روز هفدهم را كه ما عيد مي
شود و ظاهرا تا پنج  مي  دانند، ولي عيد آنها از روز دوازدهم هم شروع مي

عيد نوروز يعني يك  آنچه براي ما. كند روز بعد از هفدهم ادامه پيدا مي
والدت رسول   عيد عمومي طوالني است، در دنياي تسنن همان ايام

خودمان  ه را ازولي در ميان ما شيعيان كه عرض كردم اين گل. خداست
 گذرد و بسياري از مردم ما آيد و مي  والدت رسول خدا مي-شود نكرد  نمي

  و اگر تنها، مسئله. كنند كه چنين روزي هم بر آنها گذشت احساس نمي
تعطيل رسمي و تعطيل شدن بانكها و بيكار شدن كارمندان اداري نبود، 

ا اينكه عيد مضاعف داد، ب كوچكترين احساسي در جامعه ما رخ نمي اساسا
  . دانم شود گذاشت، من نمي اسم اين را چه مي حاال. است

 امروز من قصد دارم يك بحث خيلي مختصر درباره تاريخچه رسول اكرم 
حدي كه براي جوانان دانش آموز و احيانا بعضي دانشجويان كه در اين  در

ختصاص اطالعات كمي دارند مفيد باشد بكنم، بعد سخن خودم را ا  زمينه
قسمتي از كلمات رسول اكرم و تفسير بعضي از سخنان آن   بدهم به
  . بزرگوار
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  والدت و دوران آودآي
  والدت پيغمبر اكرم به اتفاق شيعه و سني در ماه ربيع االول است، گو

اند و شيعه بيشتر روز هفدهم  اينكه اهل تسنن بيشتر روز دوازدهم را گفته
 صاحب كتاب كافي كه ايشان هم روز دوازدهم  به استثناي شيخ كليني،را

 ؟رسول خدا در چه فصلي از سال متولد شده است. دانند والدت مي را روز
ولد في فصل الربيع در فصل : نويسد در السيرش الحلبية مي. بهار  در فصل
اند تا ببينند روز  بعضي از دانشمندان امروز حساب كرده. دنيا آمد  ربيع به
شود، به  كرم با چه روزي از ايام ماههاي شمسي منطبق ميرسول ا  والدت

شود با بيستم  اند كه دوازدهم ربيع آن سال مطابق مي رسيده  اين نتيجه
و قهرا هفدهم . آوريل مطابق است با سي و يكم فروردين  آوريل، و بيستم
پس قدر مسلم اين است كه . با پنجم ارديبهشت شود ربيع مطابق مي
دنيا آمده است حال يا سي و يكم فروردين يا   فصل بهار بهرسول اكرم در 

 شيعه ؟از ايام هفته به دنيا آمده است  در چه روزي. پنجم ارديبهشت
اند در  اند، اهل تسنن بيشتر گفته دنيا آمده  معتقد است كه در روز جمعه به

ر  شايد اتفاق نظ؟اند شبانه روز به دنيا آمده در چه ساعتي از. روز دوشنبه
  .اند، در بين الطلوعين دنيا آمده  باشد كه بعد از طلوع فجر به

پدر بزرگوارشان عبداهللا بن . تاريخچه رسول اكرم، تاريخچه عجيبي است 
اي است كه حاال داستان  د و برازندهيار رشياو پسر بس. عبد المطلب است

 در عبداهللا جوان، جواني بود كه .آن مسئله نذر ذبحش و اين حرفها بماند
 بسيار رشيد، بسيار مؤدب، ،جواني بود بسيار زيبا. درخشيد همه مكه مي

او با مخدره . را داشتند بسيار معقول كه دختران مكه آرزوي همسري او
. كند آيد، ازدواج مي مي آمنه دختر وهب كه از فاميل نزديك آنها به شمار

رت به شام عزم مساف  گذرد كه به در حدود چهل روز بيشتر از زفافش نمي
در . بازرگاني بوده است شود و ظاهرا سفر، سفر و سوريه از مكه خارج مي

  آيد كه خويشاوندان مادر او ميبه مدينه برگشتن 
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كند  عبداهللا در وقتي وفات مي. كند آنجا بودند، و در مدينه وفات مي  در
 آيد يتيم به دنيا مي) ص(محمد. پيغمبر اكرم هنوز در رحم مادر است  كه

  به رسم آنوقت عرب، براي تربيت كودك. يعني پدر از سرش رفته است
  دانستند كه بچه را به مرضعه بدهند تا به باديه ببرد و در آنجا به الزم مي

  از باديه) حليمه، زني از قبيله بني سعد(حليمه سعديه. او شير بدهد
 اين طفل نصيب او. آيد به مدينه كه آن هم داستان مفصلي دارد مي
كنند كه از روزي كه  خود حليمه و شوهرش داستانها نقل مي  شود كه مي

خانه ما گذاشت، گويي بركت، از زمين و آسمان بر خانه   اين كودك پا به
كودك تا سن چهار سالگي دور از مادر و دور از جد و   اين. باريد ما مي

 پيش دايه شهر مكه، در باديه در ميان باديه نشينان، خويشاوندان و دور از
مادر مهربان، . گيرند سن چهار سالگي او را از دايه مي در. كند زندگي مي

شما حاال آمنه را در نظر بگيريد، زني . گيرد خود مي  اين بچه را در دامن
آلي داشته است به نام عبداهللا  اصطالح شوهر ايده  كه شوهري محبوب و به

كند كه  ختران مكه افتخار ميكند به همه د مي  كه آن شبي كه با او ازدواج
هنوز بچه در رحمش است كه اين . من شده است  اين افتخار بزرگ نصيب
براي زني كه عالقه وافر به شوهر خود دارد،  .دهد شوهر را از دست مي

يادگار بسيار بزرگ از شوهر عزيز و   بديهي است كه بچه براي او يك
منه تمام آرزوهاي خود آ. باشد محبوبش است، خصوصا اگر اين بچه پسر

  .كند او هم كه ديگر شوهر نمي .بيند در عبداهللا را، اين كودك خردسال مي
عالوه بر آمنه، متكفل اين   جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا،

آمنه از . مدينه بودند قوم و خويشهاي آمنه در. كودك كوچك هم هست
شاوندانش به مدينه خوي گيرد كه سفري براي ديدار عبدالمطلب اجازه مي

كنيزي كه داشت به نام ام   همراه. برود و اين كودك را هم با خودش ببرد
ديدار دوستان را انجام   رود به مدينه مي. كند ايمن با قافله حركت مي

  همين سفر است كه در  سفري كه پيغمبر اكرم در كودكي كرده،.(دهد مي
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 با مادر و كنيز مادر بر ) ص(محمد.) سن پنج سالگي، از مكه رفته به مدينه
نام ابواء كه االن هم هست،   در بين راه مكه و مدينه، در منزلي به. گردد مي

گردد و قدرت حركت را از  مي  شود، به تدريج ناتوان مادر او مريض مي
كودك خردسال مرگ مادر   اين. كند در همان جا وفات مي. دهد دست مي

كنند و  همانجا دفن مي مادر را در. يندب را در خالل مسافرت، به چشم مي
اي بود  بعدها زن آزاد شده   كه-همراه ام ايمن، اين كنيز بسيار بسيار با وفا 

حسن و حسين را از  و تا آخر عمر خدمت رسول خدا و علي و فاطمه و
ام ايمن روايت   دست نداد، و آن روايت معروف را حضرت زينب از همين

. گردد به مكه مي اي بود بر بيت پيامبر پيرزن مجللهكند، و در خانه اهل  مي
هجرت بود كه   تقريبا پنجاه سال از اين قضيه گذشته بود، حدود سال سوم

پيغمبر اكرم در يكي از سفرها آمد از همين منزل ابواء عبور كند، پائين 
حرف بزند، به طرفي روانه   اصحاب ديدند پيغمبر بدون اينكه با كسي. آمد
ديدند رفت و رفت، . رود مي ي در خدمتش رفتند تا ببينند كجابعض. شد

كرد به خواندن دعا و حمد و   اي كه رسيد، در آنجا نشست و شروع به نقطه
فرو رفت و به همان نقطه زمين   ولي ديدند در تأمل عميقي.. وقل هو اهللا 

خواند كم كم اشكهاي  مي  توجه خاصي دارد و در حالي كه با خودش
 چرا !رسول اهللا يا: پرسيدند. ش از گوشه چشمانش جاري شدنازنين
پيش من مادرم را   اينجا قبر مادر من است، پنجاه سال:  فرمود؟گرييد مي

  .در اينجا دفن كردم
  عبدالمطلب ديگر بعد از مرگ اين مادر، تمام زندگيش شده بود رسول 

عزيز   وق العادهاكرم، و بعد از مرگ عبداهللا و عروسش آمنه، اين كودك را ف
از  گفت كه او با ديگران خيلي فرق دارد، او داشت و به فرزندانش مي مي

برود،  خواست از دنيا وقتي كه مي. دانيد اي دارد و شما نمي طرف خدا آينده
اش بود  باقيمانده ابوطالب كه پسر ارشد و بزرگتر و شريفتر از همه فرزندان

  المطلب عبد. ديد پدرش يك حالت اضطرابي دارد
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 من هيچ نگراني از مردن ندارم جز يك چيز و آن،: به ابوطالب گفت  خطاب
  آيا تو؟اين كودك را به چه كسي بسپارم. سرنوشت اين كودك است

 ؟كني از ناحيه من كه كفالت او را به عهده بگيري  تعهد مي؟پذيري مي
 وطالب،بعد از آن، جناب اب. دهم، و كرد  من قول مي!بله پدر: كرد  عرض

  . متكفل بزرگ كردن پيغمبر اكرم بود) ع(پدر بزرگوار اميرالمؤمنين علي
  

  مسافرتها 
رسول اكرم، به خارج عربستان فقط دو مسافرت كرده است كه هر دو قبل  
  يك سفر در دوازده سالگي همراه. دوره رسالت و به سوريه بوده است از

گي به عنوان عامل عمويش ابوطالب، و سفر ديگر در بيست و پنج سال
جه كه از خودش پانزده سال بزرگتر بود و يوه به نام خدي بي زني برا تجارت

 ييالبته بعد از رسالت، در داخل عربستان مسافرتها. بعدها با او ازدواج كرد
بر كه شصت فرسخ تا مكه فاصله يمثالً به طائف رفته اند، به خ. كرده اند

ه است و يبا مرز سوري به تبوك كه تقردارد و در شمال مكه است رفته اند،
رة يام رسالت از جزي در اينه فاصله دارد رفته اند، وليصد فرسخ تا مد

  .چ خارج نشده انديالعرب ه
  

  شغلها
، شغل و كار ي و بازرگاني داشته است؟ جز شبانييغمبر اكرم چه شغلهايپ
ان قبل از غمبران در دوري از پياريبس. ميشان سراغ نداري را ما از ايگريد

 دارد، ما ي دارد اين چه راز الهيحاال ا( كرده اندي ميرسالتشان شبان
غمبر اكرم هم يپ.  كرده استي شبانيهمچنانكه موس) مي دانيدرست نم

 را با خودش به يگوسفندان.  كرده استي مين است كه شبانيقدر مسلم ا
.  است گشتهيده و بر مي چراني كرده و ميت مي برده است، رعايصحرا م
   بود كه خودش به يك سفر، سفر اولي نكهيبا ا.  هم كرده استيبازرگان
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ك سفر در دوازده سالگي همراه عمويش رفته يفقط ( رفت ي ميبازرگان
  .انجام داد كه موجب تعجب همگان شد   آن سفر را با چنان مهارتي.)بود
  

  سوابق  
  ان همه پيغمبران در مي؟سوابق قبل از رسالت پيغمبر اكرم چه بوده است 

. جهان، پيغمبر اكرم يگانه پيغمبري است كه تاريخ كامال مشخصي دارد
از سوابق بسيار مشخص پيغمبر اكرم اين است كه امي بود، يعني   يكي

نرفته و درس نخوانده بود كه در قرآن هم از اين نكته ياد شده   مكتب
 ديگر اين است يكي. مردم آن منطقه در آن زمان، امي بودند اكثر. است

چهل سال قبل از بعثت، در آن محيط كه فقط و فقط   كه در همه آن
اند  البته عده قليلي بوده. هرگز بتي را سجده نكرد پرستي بود، او محيط بت
اند ولي  كه آنها هم از سجده كردن بتها احتراز داشته " حنفا "معروف به 

فكر برايشان پيدا شد كه اين آخر عمرشان، بلكه بعدا اين  نه اينكه از اول تا
است و از سجده كردن بتها اعراض كردند و بعضي از آنها   كار، كار غلطي
پيغمبر اكرم در همه عمرش، از اول كودكي تا آخر،  اما. مسيحي شدند

. اين، يكي از مشخصات ايشان است. سجده بت نكرد هرگز اعتنائي به بت و
اي كه  ل بتي كرده بود، در دورهكوچكترين تواضعي در مقاب و اگر يك بار
تو خودت بودي كه يك روز آمدي : گفتند كرد به او مي مي  با بتها مبارزه

نه تنها بتي را سجده نكرد، بلكه در . هبل تواضع كردي اينجا مقابل الت و
جواني، در مكه كه شهر لهو و لعب بود، به اين امور  تمام دوران كودكي و

پرستي عربستان  اينكه مركز بت يكي:  داشتخصوصيت مكه دو. آلوده نشد
داران عرب در مكه  بود و سرمايه  بود و ديگر اينكه مركز تجارت و بازرگاني

ها و كنيزها را خريد   اينها برده.داران عرب در مكه بودند خفته بودند و برده
نوش اعيان و اشراف هم همين  در نتيجه مركز عيش و. كردند و فروش مي

   ،واع لهو و لعبها، شرابخواريهاان. شهر بود
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روم  رفتند كنيزهاي سپيد و زيبا را از ها، به طوري كه مي نواختنها، رقاصي
آمدند در مكه به اصطالح  خريدند و مي مي) از همين شام و سوريه

كردند كه  ها استفاده مالي مي كردند و از اين عشرتكده درست مي  عشرتكده
تازد، همين  اطر آن سخت به اينها ميچيزهايي كه قرآن به خ يكي از

   :فرمايد است، مي
  
  )1(»و ال تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا « 
  

 خواستند عفاف خودشان را حفظ كنند، مي) كنيزها(هاي بدبخت آن بيچاره
پولي  كردند و در مقابل، ها را وادار به زنا مي ولي اينها به اجبار اين بيچاره

 .انه هاي مكه در دو قسمت بود، در باال و پائين شهر بودخ. گرفتند مي
  باالها را اعيان و اشراف هميشه صداي تار و تنبور و بزن و بكوب و بنوش

پيغمبر اكرم در تمام عمرش هرگز در هيچ مجلسي از اين . بلند بود
  .دائر مكه شركت نكرد  مجالس

  فطانت معروف ودر دوران قبل از رسالت، به صداقت و امانت و عقل و 
  به صداقت و امانتش. خواندند او را به نام محمد امين مي. مشهور بود

عقل و .  كردندي و اتكا مدر بسياري از كارها به عقل. اعتماد فراوان داشتند
غمبر اكرم سخت به آنها مشهور بور ي بود كه پيصداقت و امانت از صفات

ا شما تاكنون از من يآ: ود كه فرمي كه در زمان رسالت وقتيبود، به طور
 يابدا، ما تو را به صدق و امانت م: د، همه گفتنديده اي شنيسخن خالف

  م يشناس
  نيشان است اي كه نشان دهندهة عقل و فطانت اييانهاي از جريكي

  
  : پاورقي

   33/  نور.1
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تا دو )  آن را برداشتنديوارهايد( خانه خدا را خراب كردند ياست كه وقت
 خواستند دوباره ي كه ميهنگام. ز برداشتنديند، حجراالسود را نمرتبه بساز

 يله ميد نصب كنم، آن قبي گفت من بايله مين قبيآن را نصب كنند، ا
 ي رويديب بود كه زد و خورد شديد نصب كنم، و عن قريگفت من با

ه، يقض.  حل كردي ساده ايليه را به شكل خيغمبر اكرم آمد قضيپ. دهد
  .رمي خواهم وقت شما را بگير نمگيمعروف است، د

 شان هست، مسأله احساسي كه باز در دوران قبل از رسالت ايگريمسأله د
  پيغمبر اكرم بعدها در دوره رسالت، از كودكي خودش. تأييدات الهي است

  گاهي هم... كردم از جمله فرمود من در كارهاي اينها شركت نمي. فرمود
گويد  مي. كند  غيبي مرا تأييد ميكردم كه گويي يك نيروي احساس مي

سالم بيشتر نبود، عبداهللا بن جدعان كه يكي از اشراف مكه بود،   من هفت
هاي مكه به عنوان كار ذوقي و كمك دادن به او  بچه. ساخت مي  عمارتي

رفتم  من هم مي. كردند اي به نقطه ديگر سنگ حمل مي نقطه رفتند از مي
ريختند، دامنشان را  نگها را در دامنشان مي آنها س. كردم همين كار را مي

من يك دفعه تا . شد شلوار نداشتند كشف عورت مي  زدند و چون باال مي
دامنم، مثل اينكه احساس كردم كه دستي آمد  رفتم سنگ را گذاشتم در

بكنم، با  و زد دامن را از دستم انداخت، حس كردم كه من نبايد اين كار را
نيز اميرالمؤمنين  در رواياتي، و) ع(امام باقر.  بودماينكه كودكي هفت ساله

  :كنند  اين مطلب را كامال تأييد مي- در نهج البالغه -
و لقد قرن اهللا به من لدن ان كان فطيما اعظم ملك من مالئكته، «  

  .)1(»به طريق المكارم و محاسن اخالق العالم   يسلك
  

  : پاورقي
  و همانا خداوند از آغاز كودكي [.قاصعه: 234 نهج البالغه، خطبه .1

حضرت بزرگترين فرشته از فرشتگان خود را مأمور وي ساخته بود كه او را 
  ]. برد  راه مكارم و محاسن اخالق عالم مي به
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همراهي  بودند فرشتگاني الهي كه از كودكي او را: فرمايد مي) ع(امام باقر 
  يدم، يك كسي به منشن فرمود من گاهي سالم مي پيامبر مي. كردند مي
 گاهي با. ديدم كردم، كسي را نمي  نگاه مي!گفت السالم عليك يا محمد مي

كردم شايد اين سنگ يا درخت است كه دارد به من سالم  خودم فكر مي
  .داده است بعد فهميدم فرشته الهي بوده كه به من سالم مي دهد، مي

 " ارهاصات "تكلمين از جمله قضاياي قبل از رسالت ايشان، به اصطالح م 
رؤياهاي . آيد است كه همين داستان ملك هم جزء ارهاصات به شمار مي

العاده عجيبي بوده كه پيغمبر اكرم مخصوصا در ايام نزديك به   فوق
يأتي مثل « : ديدم كه گويد من خوابهايي مي مي. ديده است مي  رسالتش

ود، اينچنين مثل فجر، مثل صبح صادق، صادق و مطابق ب »فلق الصبح 
چون بعضي از رؤياها از همان نوع وحي و الهام . ديدم مي  خوابهاي روشن

خيزد، نه رؤيايي كه  رؤيايي، نه رؤيايي كه از معده انسان بر مي است، نه هر
جزء اولين مراحلي كه . و توهمات پيشين است  ها، خياالت محصول عقده

كرد،  بل از رسالت طي ميوحي الهي در دوران ق پيغمبر اكرم براي الهام و
كرد،  تعبير خودشان مانند صبح صادق ظهور مي  ديدن رؤياهايي بود كه به

روشن نيست، پراكنده است، و گاهي   چون گاهي خود خواب براي انسان
نيست، اما گاه خواب در نهايت   خواب روشن است ولي تعبيرش صادق
گي ندارد، و بعد هم اصطالح آشفت  روشني است، هيچ ابهام و تاريكي و به

  . تعبيرش در نهايت وضوح و روشنايي است
  از سوابق ديگر قبل از رسالت رسول اكرم يعني در فاصله والدت تا بعثت،

   تا سن بيست و پنج سالگي دو بار به خارج- عرض كرديم -اين است كه 
  . عربستان مسافرت كرد
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 .دار نبود يك سرمايه پيغمبر فقير بود، از خودش نداشت يعني به اصطالح 
قول   يتيم بود، خوب معلوم است، بلكه به. هم يتيم بود، هم فقير و هم تنها

 فقير . لطيم هم بود يعني پدر و مادر هر دو از سرش رفته بودند" نصا ب "
كرد  مي داري نبود، خودش شخصا كار بود، براي اينكه يك شخص سرمايه

  كند و به سان روحي پيدا ميوقتي ان. نمود، و تنها بود و زندگي مي
رسد كه  اي از فكر و افق فكري و احساسات روحي و معنويات مي مرحله
تنهايي روحي . ماند ناخواه ديگر با مردم زمانش تجانس ندارد، تنها مي  خواه

اگر چه اين مثال خيلي رسا . تنهايي جسمي صد درجه بدتر است از
 عالم بسيار عالم و بسيار با شما يك: كند مطلب را روشن مي  نيست، ولي
ولو آن افراد، پدر . ميان مردمي جاهل و بي ايمان قرار بدهيد ايماني را در

  يعني پيوند جسماني. و مادر و برادران و اقوام نزديكش باشند، او تنهاست
  او از نظر روحي در يك افق زندگي. تواند او را با اينها پيوند بدهد نمي
   چندان كه نادان را از دانا وحشت": گفت. ق ديگريكند و اينها در اف مي

قوم    پيغمبر اكرم در ميان". است، دانا را صد چندان از نادان نفرت است
با   بعد از سي سالگي در حالي كه خودش. خودش تنها بود، همفكر نداشت

خديجه زندگي و عائله تشكيل داده است، كودكي را در دو سالگي از 
. طالب است كودك، علي بن ابي. آورد در خانه خودش ميگيرد و  مي  پدرش

شود به رسالت و تنهائيش با مصاحبت وحي الهي  كه مبعوث مي  تا وقتي
رود، يعني تا حدود دوازده سالگي اين كودك، مصاحب و  مي  تقريبا از بين

يعني در ميان همه مردم مكه كسي كه . كودك است  همراهش فقط اين
هم افقي او را داشته باشد، غير از اين كودك  وحي ولياقت همفكري و همر

كند كه من بچه بودم، پيغمبر وقتي به صحرا  مي  نقل) ع(خود علي. نيست
  . برد كرد و مي سوار مي رفت، مرا روي دوش خود مي

البته . كند  در بيست و پنج سالگي، معني خديجه از او خواستگاري مي
   زن شيفته خلق و خوي و معنويت و بايد خواستگاري بكند ولي اين  مردم
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كند  خودش افرادي را تحريك مي. همه چيز حضرت رسول است زيبايي و
آيند،  مي. وادار كنيد كه بيايد از من خواستگاري كند كه اين جوان را

گويند تو غصه اين چيزها  خالصه به او مي. چيزي ندارم  فرمايد آخر من مي
گويي اشراف و اعيان و  اي كه تو مي خديجهفهمانند كه  مي را نخور و به او

اند و حاضر نشده است، خودش  او خواستگاري كرده رجال و شخصيتها از
عجيب اين . دهد داستان خواستگاري و ازدواج رخ مي  تا باالخره. خواهد مي

حاال كه همسر يك زن بازرگان و ثروتمند شده است، ديگر دنبال : است
  ه دوره وحدت يعني دوره انزوا، دوره خلوت، دورهتاز. رود بازرگاني نمي كار

آن حالت تنهايي يعني آن فاصله . شود تحنف و دوره عبادتش شروع مي
. شود اي كه او با قوم خودش پيدا كرده است، روز بروز زيادتر مي  روحي
كند  حركت مي. خورد اين مكه و اجتماع مكه، گويي روحش را مي ديگر

خدا . كند رود، تفكر و تدبر مي راه مي) 1(كهكوههاي اطراف م تنها در
در همين وقت است . توانيم بفهميم چه عالمي دارد، ما كه نمي  داند كه مي

  .كس ديگر، همراه و مصاحب او نيست) ع(آن كودك يعني علي كه غير از
 كه در -شود در يكي از همين كوههاي اطراف مكه  ماه رمضان كه مي 

و از سلسله كوههاي مكه مجزا و مخروطي شرقي اين شهر است   شمال
 كه بعد از آن دوره اسمش را گذاشتند " حرا "نام كوه    به- شكل است 
شايد خيلي از شما كه به حج مشرف . گزيند خلوت مي) نور  كوه(جبل النور

و من . ايد كه به كوه حرا و غار حرا برويد را پيدا كرده  ايد اين توفيق شده
نصيبم شده است و جزء آرزوهايم اين است كه مكرر در   دو بار اين توفيق

براي يك آدم متوسط حداقل يك . من نصيب بشود  مكرر اين توفيق براي
پائين دامنه اين كوه برسد به قله آن، و حدود  كشد كه از ساعت طول مي

  سه ربع
  

  :پاورقي
  .دانند اطراف مكه همه كوه است اند مي  كساني كه مشرف شده.1
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  .پائين بيايد كشد تا  مي هم طول
كند و حتي از خديجه  شود اصال به كلي مكه را رها مي ماه رمضان كه مي 

دارد  يك توشه خيلي مختصر، آبيناني با خودش بر مي. گزيند دوري مي  هم
يك مرتبه كسي را  رود به كوه حرا و ظاهرا خديجه هر چند روز و مي
ماه را به تنهايي در   تمام اين. فرستاد تا مقداري آب و نان برايش ببرد مي

حضور داشته و شايد  در آنجا) ع(البته گاهي فقط علي. گذراند خلوت مي
مسلم اين است كه  قدر. دانم بوده، اين را من االن نمي) ع(هميشه علي
  : فرمايد بوده است، چون مي) ع(گاهي علي

  
  .»بحراء حبن نزول الوحي ) ص(و لقد جاورت رسول اهللا « 

  . اعتي كه وحي نزول پيدا كرد من آنجا بودمآن س 
  

  اينكه. كرد آمد و در آنجا خداي خودش را عبادت مي  از آن كوه پائين نمي
ورزيد و چه عوالمي را  كرد، چگونه به خداي خودش عشق مي چگونه تفكر مي

  اي در اين وقت بچه) ع(علي. كرد، براي ما قابل تصور نيست آنجا طي مي در
در آن ساعتي كه بر پيغمبر اكرم وحي نازل .  دوازده سالهاست حداكثر

. كند پيغمبر يك عالم ديگري را دارد طي مي.  او آنجا حاضر است،شود مي
بودند چيزي را در اطراف خود احساس  مثل ما اگر در آنجا مي هزارها
قسمتهاي . كند يك دگرگونيهايي را احساس مي) ع(علي  كردند ولي نمي

  : گويد كرده است، چون مي پيغمبر را درك مي  مزيادي از عوال
  

   .»و لقد سمعت رنة الشيطان حين نزول الوحي  « 
  . من صداي ناله شيطان را در هنگام نزول وحي شنيدم
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دارد،   مثل شاگرد معنوي كه حاالت روحي خودش را به استادش عرضه مي
 بر شما نازل  آن ساعتي كه وحي داشت!يا رسول اهللا: پيغمبر عرض كرد  به
انك «  !بله علي جان فرمود. شد، من صداي ناله اين ملعون را شنيدم مي

 تو آنها كه !شاگرد من )1(»تسمع ما اسمع و تري ما اري و لكنك لست بنبي
بيني ولي تو پيغمبر  مي بينم، شنوي و آنها كه من مي شنوم، مي من مي
  .نيستي

  از رسالت پيغمبر اكرم كه الزماين، مختصري بود از قضاياي مربوط به قبل  
  . ديدم براي شما عرض بكنم مي
  

  سيري در سخنان رسول اآرم  
 كنم كه خود چند تا از سخنان اين شخصيت بزرگوار را براي شما نقل مي 

مخصوصا ) قرآن كه سخن خداست به جاي خود(سخنان پيغمبر معجزه است
 ، او را يتيم قرارداد دركودكي كه سرنوشت. توجه به سوابقي كه عرض كردم با

  وقتي كه در رحم مادر بود، و لتيم قرارداد در سن پنج سالگي، دوران
شيرخوارگيش در باديه گذشته است و در مكه سرزمين اميت و بيسوادي 

اي كار نكرده است، مسافرتهايش  شده و زير دست هيچ معلم و مربي  بزرگ
اني به خارج جزيرش العرب، بوده به دو سفر كوچك، آن هم سفر بازرگ محدود

هيچ فيلسوفي، حكيمي، دانشمندي برخورد نداشته است، معذلك قرآن  و با
  گردد، و بعد هم سخناني شود و بر قلب مقدس او نازل مي زبان او جاري مي  به

گويد، و اين سخنان آنچنان حكيمانه است كه با سخنان تمام  خود او مي
 حاال اينكه ما. ند بلكه بر آنها برتري داردك عالم نه تنها برابري مي  حكماي

مسلمانها اينقدرها عرضه اين كارها را نداريم كه سخنان او را جمع بكنيم و 
  درست پخش و تشريح بكنيم، مسئله

  
  يپاورق
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من مخصوصا . اند كلمات پيغمبر را در جاهاي مختلف نقل كرده.  ديگري است
از قديمترين منابعي كه در دست . كنم منابع، قسمتي را نقل مي  ترين  قديماز

.  جاحظ است" البيان و التبيين "ام كتاب  من در دست داشته  است ياالاقل
زيسته است، يعني اين سخنان تقريبا در  نيمه دوم قرن سوم مي جاحظ در

نگيها و اين كتاب حتي از نظر فر. سوم نوشته شده است  نيمه اول قرن
اينها سخناني نيست كه بگوئيد . كتابهاي بسيار معتبر است مستشرقين جزء

اند، نه، در قرن سوم به صورت يك كتاب در آمده است كه  كرده  بعدها نقل
  .كند از قرن سوم هم بوده است، چون جاحظ اينها را با سند نقل مي  البته قبل
، اين شخصيت بزرگ چگونه ببينيد در زمينه مسؤليتهاي اجتماعي  مثال شما
مردمي سوار كشتي شدند و دريايي پهناور را طي : فرمايد  مي؟گويد سخن مي

كند يعني سوراخ  نفر را ديدند كه دارد جاي خودش را نقر مي  يك. كردند مي
چون دستش را نگرفتند آب . از اينها نرفت دست او را بگيرد يك نفر. كند مي

  .  شدند، و اينچنين است فسادشد و همه آنها غرق  وارد كشتي
  شود، مرتكب منكرات يك نفر در جامعه مشغول فساد مي:  توضيح اينكه

گويد من و او را كه  گويد به من چه، ديگري مي كند مي يكي نگاه مي. شود مي
. كند كه مثل جامعه، مثل كشتي است فكر نمي. يك قبر دفن نمي كنند در
  و از جايگاه يك فرد وارد بشود، تنها آندر يك كشتي آب وارد بشود، ول اگر

  .كند كند بلكه همه مسافرين را يكجا غرق مي فرد را غرق نمي
    توان گفت آيا درباره مساوات افراد بني آدم، سخني از اين باالتر مي
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 اي را هم درآورد دانم شانه حاال من نمي) (1(»الناس سواء كاسنان المشط « 
از   ببينيد آيا يكي. هاي آن را ببينيد د، دندانهشانه را نگاه كني) ؟يا نه
هاي شانه  دندانه انسانها مانند.  نه؟هاي آن از دندانه ديگر بلندتر هست دندانه

انساني اينچنين درباره  ببينيد در آن محيط و در آن زمان،. برابر يكديگرند
به چهارصد سال هنوز كسي  گويد كه بعد از هزار و مساوات انسانها سخن مي

   !اين خوبي سخن نگفته است
  :زند  در حجة الوداع فرياد مي

  
 ال ،  ان ربكم واحد و ان اباكم واحد كلكم الدم وآدم من تراب!ايها الناس«  

  .)2(»فضل لعربي علي عجمي اال بالتقوي 
  
تان  همه  پروردگار همه مردم يكي است، پدر همه مردم يكي است،!ايها الناس 

ماند كه  نمي  جايي باقي. دم هم از خاك آفريده شده استفرزند آدم هستيد، آ
اينجور حرفها   كسي به نژاد خودش، به نسب خودش، به قوميت خودش و به

پس افتخار، به  .همه از خاك هستيم، خاك كه افتخار ندارد. افتخار بكند
فقط تقوا است و   مالك فضيلت. فضيلتهاي روحي و معنوي است، به تقواست

  .ن چيز ديگري نيستغير از اي
  : كنم اين حديث را كه از رسول اكرم است، از كافي نقل مي 

  
 الئمة  العمل هللا و النصيحةاخالص: ثالث ال يغل عليهن قلب امرء مسلم«

  ) 3(»المسلمين، و اللزوم لجماعتهم 
   سه چيز است كه هرگز دل مؤمن نسبت به آنها جز اخالص،

  :پاورقي 
  . از امام صادق عليه السالم،368 تحف العقول، ص .1
  . با كمي اختالف110، ص 2 تاريخ يعقوبي، ج .2
   403، ص 1 اصول كافي، ج .3
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يكي . ورزد، يعني در آن سه چيز محال است خيانت بكند نمي   چيز ديگري
ديگر، خيرخواهي . ورزد يك مؤمن در عملش ريا نمي. خدا  اخالص عمل براي

 يعني خيرخواهي در جهت خير مسلمين، واقعي مسلمين،  براي پيشوايان
سوم مسئله وحدت و اتفاق . پيشوايان در جهت خير مسلمين  ارشاد و هدايت
نفاق نورزيدن، شق عصاي مسلمين نكردن، جماعت مسلمين   مسلمين، يعني
  . را متفرق نكردن

  : ايد ها را مكرر شنيده  اين جمله
  

  ) 1(»كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته  « 
  .») 2( المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده« 
  ) 3(»لن تقدس امة حتي يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع «  
 رسد مگر آنگاه كه افراد ضعيفش بتوانند هيچ ملتي به مقام قداست نمي 

   .مطالبه كنندبدون لكنت زبان حقوقشان را از اقويا 
  اند كه در دوره حابش نقل كردهاص! كند؟ بينيد سيرت چيست و چه مي

رسالت، در سفري خدمتشان بوديم، در منزلي پائين بوديم و قرار بود كه در 
  گوسفندي آماده شده بود تا جماعت. آنجا غذايي تهيه شود

  
   :پاورقي 

   95صالجامع الصغير،  .1
 234، ص 2اصول كافي، ج  .2
  .]استآمده » وخذيال» «وخذي يحت «يبجا[ 53. نهج البالغه، نامه .3
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يكي از  . آن را ذبح كنند و از گوشت آن مثال آبگوشتي بسازند و تغذيه كنند
پوست  گويد گويد سر بريدن گوسفند با من، ديگري مي اصحاب به ديگران مي

اكرم  پيغمبر.. وگويد پخت آن با من  كندن آن با من، سومي مثال مي
رسول اهللا  يا: دنداصحاب عرض كر. فرمايد جمع كردن هيزم از صحرا با من مي

بنشينيد، ما   ما خودمان افتخار اين خدمت را داريم، شما سر جاي خودتان
من نگفتم كه شما  دانم، فرمود بله، مي. دهيم خودمان همه كارها را انجام مي

  :گفت، فرمود  اي بعد جمله. دهيد ولي مطلب چيز ديگري است انجام نمي
  
   .)1(»يزا بين اصحابه ان اهللا يكره من عبده ان يراه متم«  

 اي را ببيند در ميان بندگان ديگر كه براي خود دارد كه بنده  خدا دوست نمي
  . امتياز قائل شده است

  
پس براي خودم نسبت به  من اگر اينجا بنشينم و فقط شما برويد كار بكنيد،

اي خودش را در چنين  بنده  خدا دوست ندارد كه. ام شما امتياز قائل شده
   ! ببينيد چقدر عميق است.)2(در بياوردوضعي 

انسانهاي    در مقابل اعتماد به" اعتماد به نفس " اين مسئله به اصطالح امروز 
اعتماد به نفس . ديگر حرف درستي است، البته نه در مقابل اعتماد به خدا

 كار خود را تا ، سخن بسيار درستي است، يعني اتكال به انسان ديگر نداشتن
  .خود انجام دادن و از احدي تقاضا نكردن"مكن است جايي كه م

  »بعثت التمم مكارم االخالق « اين !  است  ببينيد اين تربيتها چقدر عالي
  

  :  پاورقي
  .277 ص هدية االحباب، .1
اهللا   مرحوم حاج شيخ عباس قمي رضوان.  اين داستان در كتب شيعه هست.2

  .استعليه آن را در چندين كتاب خودش نقل كرده 
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كه در يكي از مسافرتها در ) 1(اند كرده   باز اصحابش نقل؟معنيش چيست
شدند براي اينكه تجديد وضويي بكنند و   همه متفرق. منزلي فرود آمديم
اكرم بعد از آنكه از مركب پائين آمد،  ديديم كه پيغمبر. آماده نماز بشوند

اصحاب با خود فكر . دور شد، ناگهان برگشت  مقداريكه. طرفي را گرفت و رفت
 آيا از تصميم اينكه امروز اينجا بمانيم ؟بازگشت  كنند كه پيغمبر براي چه مي

دهد كه حركت كنيد  منتظرند ببينند آيا فرمان مي   همه؟منصرف شده است
. رسد به مركبش آيد مي تا مي. گويد پيامبر چيزي نمي بينيد  ولي مي؟برويم

آورد، زانوي  آن، زانو بند شتر را در ميتوبره روي  بعد از آن خورجين يا
اصحاب با تعجب . افتد به همان طرف دو مرتبه راه مي بندد و باز شترش را مي

 اگر از آنجا ! اين كه كار كوچكي بود!؟چنين كاري آمد  پيامبر براي: گفتند
. دويدند  برو زانوي شتر مرا ببند، همه با سر مي!فالن كس  آري: زد صدا مي
خواستيد به ما امر بفرمائيد، به هر كدام ما امر   مي!اهللا   رسولگفتند يا

ببينيد سخن، در چه . داد كمال افتخار اين كار را انجام مي فرموديد، با مي
ال يستعن احدكم من غيره « :  فرمود!محل و چقدر عالي است  موقع و در چه

نگيريد ولو  توانيد در كارها از ديگران كمك تا مي» سواك   و لو بقضمة من
تواني انجام بدهي،  آن كاري را كه خودت مي.  مسواك براي خواستن يك

گويد كمك نگير و از ديگران استمداد نكن ولو در كاري  نمي. خودت انجام بده
گويد كمك نگير و از ديگران  نمي.  انجام بدهي، خودت انجام بده تواني كه نمي

نه، آنجا جاي . جام بدهيتواني ان استمداد نكن ولو در كاري كه نمي
  .است"استمداد

   اگر كسي اين توفيق را پيدا بكند كه سخنان رسول اكرم را از متون كتب
معتبر جمع آوري كند و هم توفيق پيدا كند كه سيره پيغمبر اكرم را به 

   آن سيره تحليلي از روي مدارك معتبر جمع و تجزيه و تحليل بكند، سبك
  : پاورقي

 البته . رحوم حاج شيخ عباس قمي رضوان اهللا عليه نقل كرده است اين را هم م.1
  . اند ديگران هم نقل كرده
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شود كه در همه جهان، شخصيتي مانند اين شخص بزرگوار  معلوم مي  وقت
نه فقط قرآنش اعجاز است، . تمام وجود پيغمبر اعجاز است. است  ظهور نكرده

را با چند كلمه دعا خاتمه عرايض خودم . تمام وجودش اعجاز است  بلكه
   .دهم مي

  ... باسمك العظيم االعظم االعز االجل االكرم يا اهللا
خودت   انوار معرفت و محبت.  پروردگارادلهاي ما را به نور ايمان منور بگردان

ما را  .ما را شناساي ذات مقدس خودت قرار بده. را بر دلهاي ما بتابان
در دلهاي   انوار محبت پيغمبر اكرمت را.شناساي پيغمبر بزرگوارت قرار بده

دلهاي همه ما  انوار محبت و معرفت اهل بيت پيغمبر را در. همه ما قرار بده
ما را قدردان . قرار بده ما را آشنا با سيرت پيغمبر خودت و ائمه اطهار. قرار بده

ما را مشمول عنايات و   اموات. اسالم و قرآن و اين وجودات مقدسه بفرما
   .خود بفرمارحمت 

  و عجل في فرج موالنا صاحب الزمان
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  ) ١) (ص(از آلمات آوتاه حضرت رسول
  
و   حرص: گردد شود، دو صفت در او جوانتر مي هر چه فرزند آدم پيرتر مي. 1

  .وآرز
 يابد و  دو گروه از امت من هستند كه اگر صالح يابند، امت من صالح مي.2

   . علما و حكام:شود اگر فاسد شوند، امت من فاسد مي
  . شما همه شبان و مسؤول نگاهباني يكديگريد.3
  ..توان توان همه را به مال راضي كرد اما به حسن خلق، مي  نمي.4
بيماري   ناداري بالست، از آن بدتر، بيماري تن، و از بيماري تن دشوارتر،.5

  دل
   . مؤمن، همواره در جستجوي حكمت است.6
  . و گرفتتوان جل  از نشر دانش نمي.7
از  دل انساني همچو پري است كه در بيابان به شاخه درختي آويزان باشد،. 8

  . شود وزش بادها دائم در انقالب است و زير و رو مي
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  .مسلمان آن است كه مسلمانان از دست و زبان او در آسايش باشند.9
  . رهنماي به كار نيك، خود كننده آن كار است.10
  . عاقبت پاداشي استاي را   هر دل سوخته.11
  .  بهشت زير قدمهاي مادران است.12
نيكي دريغ   در رفتار با زنان، از خدا بترسيد و آنچه درباره آنان شايد، از.13

  .ننمائيد
 همه فرزند آدميد و آدم از.  پروردگار همه يكي است و پدر همه يكي.14

  . ترين شما نزد خداوند، پرهيزكارترين شماست گرامي. خاك است
  .  از لجاج بپرهيزيد كه انگيزه آن، ناداني و حاصل آن، پشيماني است.15
باز   بدترين مردم كسي است كه گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و.16

  .اميدوار نباشند از او بدتر كسي است كه مردم از گزند او در امان و به نيكي او
  . بينديش خشم مگير و اگر گرفتي، لختي در قدرت كردگار .17
بساز و   چون تو را ستايش كنند، بگو اي خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند.18

  .قرار مده گويند دانند بر من ببخش و مرا مسؤول آنچه مي آنچه را از من نمي
  . به صورت متملقين، خاك بپاشيد .19
  .دهد قرار مي"اي را اراده كند، نفس او را واعظ و رهبر او  اگر خدا خير بنده.20
  . گذرد مگر آنكه بر خود گمان خطا ببرد صبح و شامي بر مؤمن نمي .21
جا  ترين دشمن تو، همانا نفس اماره است كه در ميان دو پهلوي تو ت سخ.22
  . دارد
  . دالورترين مردم آن است كه بر هواي نفس، غالب آيد.23

  .  با هواي نفس خود نبرد كنيد تا مالك وجود خود گرديد24. 
     خوشا به حال كسي كه توجه به عيوب خود، او را از توجه به عيوب.25
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  . ديگران باز دارد
  . زايد بخشد و از دروغ، شك و پريشاني مي  راستي به دل آرامش مي.26
  . شود گيرد و مأنوس ديگران مي مؤمن آسان انس مي .27
  . دارند  مؤمنين همچو اجزاء يك بنا، همديگر را نگاه مي.28
  ثل مؤمنين در دوستي و علقه به يكديگر، مثل پيكري است كه چون م.29

  . شوند عضوي از آن به درد بيايد، باقي اعضا به تب و بي خوابي دچار مي
  . هاي شانه، با هم برابرند  مردم مانند دندانه.30
  .  دانش جوئي بر هر مسلماني واجب است.31
از   خردمندي و عبادتي واالترتر از ناداني و ثروتي باالتر از  فقري سخت.32

  . تفكر نيست
  . از گهواره تا به گور، دانشجو باشيد. 33

. 34   .نش بجوئيد گرچه به چين باشددا
  داري و عزت او در بي نيازي از  فت مؤمن در شب زندهآ. 35

  ..ديگران است"
  . اند  دانشمندان، تشنه آموختن.36
  . كند  دلباختگي، كر و كور مي.37
  . خدا با جماعت است دست .38
  .بخشد  پرهيزكاري، جان و تن را آسايش مي.39
   هر كس چهل روز به خاطر خدا زندگي كند، چشمه حكمت از دلش به.40

  .زبان جاري خواهد شد
تر  پسنديده با خانواده خود بسر بردن، از گوشه مسجد گرفتن، نزد خداوند. 41

  . است
  .شما را به شما بنمايد بهترين دوست شما آن است كه معايب .42

. 43  . دانش را به بند نوشتن در آوريد
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دل   تا دل درست نشود، ايمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود،.44
  . درست نخواهد بود

  . ايد، به اسالم آوردن او واقعي نگذاريد  تا عقل كسي را نيازموده.45
  .است  ل ندارد از اين تهيآنكه عق. توان به نيكيها رسيد  تنها به عقل مي.46
  . رسانند زيان نادانان، بيش از ضرري است كه تبهكاران به دين مي. 47
  گوش دادن به:  هر صاحب خردي از امت مرا چهار چيز ضروري است.48

  . علم، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل كردن
  شود  مؤمن از يك سوراخ، دوبار گزيده نمي.49
  . براي امت خود، از بي تدبيري بيم دارم نه از فقر من .50
   داردي را دوست مييبايباست و زي خداوند ز.51
  . دارديخداوند مومن صاحب حرفه را دوست م .52
  .. تملق، خوي مؤمن نيست.53
غالب   نيرومندي به زور بازو نيست، نيرومند كسي است كه بر خشم خود.54
  . آيد
  .رين آنان به حال ديگرانند بهترين مردم، سودمندت.55
   .بهترين خانه شما آن است كه يتيمي در آن به عزت زندگي كند. 56
  .  چه خوب است ثروت حالل در دست مرد نيك.57
مستمر   خيراتي كه: شود مگر به سه وسيله  رشته عمل، از مرگ بريده مي.58

دعاي   ينباشد، علمي كه همواره منفعت برساند، فرزند صالحي كه براي والد
   .خير كند

  يكي آنان كه از ترس، عبادت: پرستش كنندگان خدا سه گروهند. 59
  كنند و اين عبادت بردگان است، ديگر آنان كه به طمع پاداش، عبادت مي
 كنند و اين عبادت مزدوران است، گروه سوم آنان كه به خاطر عشق و مي

  . كنند و اين عبادت آزادگان است محبت، عبادت مي
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به  دستگيري با وجود تنگدستي، از حق خود: سه چيز نشانه ايمان است ..60
  . نفع ديگري گذاشتن، به دانشجو علم آموختن

  .  دوستي خود را به دوست ظاهر كن تا رشته محبت محكمتر شود.61
   .فقيه بدكار، پيشواي ظالم، مقدس نادان:  آفت دين سه چيز است.62
  ناسيد، چه، انسان همخوي خود را به دوستي مردم را از دوستانشان بش.63
  . گيرد مي
  .رساند، گناه آشكار، به جامعه  گناه پنهان، به صاحب گناه زيان مي.64
فردا    در بهبودي كار دنيا بكوشيد اما در كار آخرت چنان كنيد كه گوئي.65

  . رفتني باشيد
  . روزي را در قعر زمين بجوئيد. 66
مقام خود  كاهند و از فروتني، بر ئي، از قدر خود مي چه بسا كه از خودستا.67
  افزايند مي
  .  فراخترين روزي مرا در پيري و پايان زندگي كرامت فرما! خدايا.68

نوشتن   از جمله حقوق فرزند بر پدر اين است كه نام نيكو بر او بگذارد و69.
  .به او بياموزد و چون بالغ شد، او را همسر انتخاب كند

  .برد قدرت، آن را به نفع خود به كار مي صاحب .70
شود، خوشخوئي  ترين چيزي كه در ترازوي اعمال گذارده مي  سنگين.71

  است
 ، بهبودي زندگاني، توشه آخرت:  سه امر، شايسته توجه خردمند است.72 

  . عيش حالل
   خوشا كسي كه زيادي مال را به ديگران ببخشد و زيادي سخن را براي.73

  .ردخود نگاهدا
  . كند نياز مي  مرگ، ما را از هر ناصحي بي.74
   ! اينهمه حرص حكومت و رياست و اينهمه رنج و پشيماني در عاقبت.75
  .  عالم فاسد، بدترين مردم است.76
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منتظر   هر جا كه بدكاران حكمروا باشند و نابخردان را گرامي بدارند، بايد.77
  .بالئي بود

 زيبائي 79 .. خود را به دوش ديگران بگذارد نفرين باد بر كسي كه بار.78
  . شخص، در گفتار اوست

  .  عبادت، هفت گونه است كه از همه واالتر، طلب روزي حالل است.80
. آنهاست   نشانه خوشنودي خدا از مردمي، ارزاني قيمتها و عدالت حكومت.81
  . هر قومي شايسته حكومتي است كه دارد.82
  .بري ينه مردم، سودي نمي از ناسزا گفتن، بجز ك.83
  . است  اند، در افتادن با مردم  پس از بت پرستيدن، آنچه به من نهي كرده.84
  . كاري كه نسنجيده انجام شود، بسا كه احتمال زيان دارد.85
   آنكه از نعمت سازش با مردم محروم است، از نيكيها يكسره محروم.86

  . خواهد بود
  .رچه يك چوب مسواك باشد از ديگران چيزي نخواهيد گ.87
  . ببيند  اي را بين يارانش، با امتياز مخصوص  خداوند دوست ندارد كه بنده.88
  .رو و شوخ است، و منافق، عبوس و خشمناك  مؤمن، خنده.89
فراموش كن   اگر فال بد زدي، به كار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردي،.90

  .و اگر حسود شدي، خوددار باش
  . برد يكديگر را به دوستي بفشاريد كه كينه را از دل مي دست .91
  . هر كه صبح كند و به فكر اصالح كار مسلمانان نباشد، مسلمان نيست.92
  .برد  خوشروئي كينه را از دل مي.93
  ! مبادا كه ترس از مردم، شما را از گفتن حقيقت باز دارد.94
  . بسازد خردمندترين مردم، كسي است كه با ديگران بهتر.95
   با.  در يك سطح زندگي كنيد تا دلهاي شما در يك سطح قرار بگيرد.96
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  . يكديگر در تماس باشيد تا بهم مهربان شويد
   فرشتگان؟پرسند از ثروت چه باقي گذاشته  هنگام مرگ، مردمان مي.97
  .؟پرسند از عمل نيك چه پيش فرستاده مي
  . ت منفورترين حاللها نزد خداوند، طالق اس.98
  .  بهترين كار خير، اصالح بين مردم است.99

 خدايا مرا به دانش، توانگر ساز و به بردباري، زينت بخش و به .100
  ! دهييباي زي بدار و به تندرستي گراميزگاريپره
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