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پيشگفتار 

كتاب حاضر دارای سه بخش است . بخش اول كه " ديباچه " نام گرفته 
است شامل دو مقاله تحت عنوانهای " دعوتهای سه بعدی " و " موج اسالمی 

" به قلم متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری است . اين دو مقاله در اصل 
مقدمههای جلدهای اول و دوم كتاب " محمد خاتم پيامبران " كه مجموعه 

مقاالتی از چند تن از نويسندگان اسالمی است و در سال 1346 هجری شمسی برابر 
با 1400 هجری قمری به مناسبت آغاز پانزدهمين قرن هجرت از سوی مؤسسه 

حسينيه ارشاد ( قبل از استعفای استاد ) منتشر گرديد ميباشد . البته در آن 
كتاب اين دو مقدمه به نام استاد چاپ نشده بلكه با امضای مؤسسه مذكور 

درج گرديده ولی اصل اين مقاالت به خط استاد موجود است و مناسب ديديم كه 
اين دو مقاله را در ابتدای اين كتاب قرار دهيم تا هم كتاب پربا ر شود و 

هم آثار استاد تمركز بيشتری پيدا كند . بديهی است قسمتهای اندكی از اين 
دو مقاله كه در توضيح مقاالت آن كتاب ميباشد حذف گرديده است . 
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بخش دوم كه قسمت اصلی كتاب ميباشد مشتمل بر هشت سخنرانی استاد شهيد

تحت عنوان " سيره نبوی " است كه در ايام فاطميه سال 1396 هجری قمری 
مطابق با فروردين 1354 هجری شمسی در مسجد جامع بازار تهران ايراد شده 

است . عنوان اوليه اين بحث " منابع شناخت از نظر اسالم " بوده است . 
كه استاد پس از برشمردن چند منبع ، سيره اولياء دين را نيز به عنوان يكی 

از منابع شناخت از نظر اسالم معرفی نموده و از آنجا وارد بحث " سيره 
نبوی " ميشوند . قبل از ورود به اين بحث ، استاد شهيد بحث كوتاهی 
پيرامون اين فكر انحرافی كه " ما قادر به پيروی از اولياء دين نيستيم " 
مينمايند . اين بحث را مقدمه آن هشت جلسه سخنرانی قرار داديم . 

بديهی است بحث " سيره نبوی " بحثی بسيار گسترده است و اگر كسی 
بخواهد كتابی در اين باب بنگارد چند مجلد قطور خواهد شد ، چنانكه استاد 

در همين كتاب ميفرمايند : 
" چند سال پيش من فكر كردم كه در زمينه سيره پيغمبر اكرم كتابی 

بنويسم به همين سبكی كه عرض خواهم كرد . مقدار زيادی يادداشت تهيه كردم 
ولی هر چه جلوتر رفتم ديدم مثل اين است كه دارم وارد دريايی ميشوم كه به 

تدريج عميقتر ميشود . البته صرف نظر نكردم و ميدانم كه من نميتوانم ادعا 
كنم كه ميتوانم سيره پيغمبر را بنويسم ولی ما ال يدرك كله ال يترك كله 

باالخره تصميم دارم به حول و قوه الهی روزی چيزی در اين زمينه بنويسم تا 
بعد ديگران بيايند بهترش را بنويسند " . 

به همين جهت بهتر آن ديديم كه نام اين كتاب را " سيری در سيره نبوی 
" بگذاريم . 

همان طور كه استاد خود متذكر شدهاند ، درباره " سيره نبوی " 
يادداشتهای زيادی از ايشان موجود است . اين يادداشتها به فضل خدا 
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جهت استفاده محققين در سلسله يادداشتهای استاد منتشر خواهد شد . 
بخش سوم اين كتاب كه " ضميمه " نام گرفته است متشكل از يك 

سخنرانی و ترجمه صد سخن از پيامبر اسالم ( ص ) ميباشد . سخنرانی مذكور ، 
تاريخچهای است از زندگی رسول اكرم ( ص ) و نيز تحليل سخنانی چند از آن 

بزرگوار كه در هفدهم ربيع االول مصادف با زاد روز پيامبر ( ص ) و امام 
صادق ( ع ) و در حدود سال 1348 هجری شمسی در حسينيه ارشاد ايراد شده است 

، و آن " صد سخن " توضيحی دارد كه در همين كتاب ذكر شده است . 
بخش اعظم اين كتاب يعنی نه سخنرانی مذكور قبال با كسب اجازه از 

مسؤولين امر به صورت كتابی تحت عنوان " سيره نبوی " منتشر شده است . 
اگر چه تنظيم آن كتاب نسبتا خوب بود ولی جهت حفظ اصالت آثار استاد 

الزم بود كه تنظيم مجددی با اعمال دقت كافی صورت گيرد . لهذا سخنرانيهای 
مذكور از نوبه دقت از نوار استخراج شد و مجددا با دقت وامانت الزم 

تنظيم و خوشبختانه اشكاالت جزئی موجود در چاپ گذشته برطرف گرديد و 
اينك با اضافاتی به صورتی كه مالحظه ميشود منتشر ميگردد . الزم به ذكر 

است كه غير از چاپ گذشته اول بار اين كتاب از سوی يكی از واحدهای 
انتشاراتی بدون كسب اجازه از مسؤولين امر به صورت تلفيقی از آن هشت 

جلسه سخنرانی منتشر شد كه در آن . تنظيم كننده ، مطالب استاد را به قلم 
خود درآورده و اصالت كالم استاد را از بين برده بود و به عالوه دقت الزم 

در تنظيم آن به كار نرفته بود كه البته در همان ايام از نشر مجدد آن 
جلوگيری به عمل آمد و بديهی است كه كتاب مذكور فاقد اعتبار ميباشد . 

به هر حال از اين پس اين كتاب فقط به صورت حاضر عرضه خواهد شد و 
اميد است كه همچون ديگر آثار آن متفكر گرانقدر در 
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استحكام پشتوانه فرهنگی انقالب اسالمی مفيد ، و راهنمای عمل همه عالقمندان 
به اين انقالب الهی واقع شود ، و چه راهنمايی بهتر از سيره و روش رسول 

اكرم ، از خدای متعال توفيق بيشتر مسئلت مينمائيم . 
شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهيد مرتضی مطهری 
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ديباچه 

الف : دعوتهای سه بعدی 

پديده دعوت كه فردی از افراد يك نوع ، ساير افراد را به عقيده و 
مرامی بخواند و آنها را به سويی بكشاند ، از مختصات اجتماع بشری است . 
شعاع تأثير اين دعوتها از حيث عرض و طول و عمق يكسان نيست ، متفاوت 

است . تأثير بيشتر آنها كم ، و در ابعاد كوچكی صورت گرفته و ميگيرد و 
لهذا از جنبه تاريخی و اجتماعی قابل توجه و اهميت نيست . اما پارهای از 

دعوتها است كه الاقل در يك بعد پيشروی داشته است ، مثال سطح وسيعی را 
ولو برای مدت كوتاهی فراگرفته ، و يا قرنهای متمادی هر چند در ميان 

مردمی اندك دوام يافته ، و يا نفوذی ريشهدار گرچه در ميان مردمی اندك و 
در زمانی نسبة كوتاه پيدا كرده است . اينگونه دعوتها در خور اهميت و 

شايسته بررسی و تحليل و احيانا تجليل است . 
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آنچه بيش از همه در خور اهميت و قابل توجه است دعوتهايی است كه در 
همه ابعاد پيشروی داشته است ، هم سطح بسيار وسيعی را اشغال كرده و هم 

قرنهای متمادی در كمال اقتدار حكومت كرده و هم تا اعماق روح بشر ريشه 
دوانده است . 

اينگونه دعوتهای سه بعدی مخصوص سلسله پيامبران است . كدام مكتب فكری 
و فلسفی را ميتوان پيدا كرد كه مانند اديان بزرگ جهان ، بر صدها ميليون 

نفر ، در مدت سی قرن و بيست قرن و حداقل چهارده قرن حكومت كند و به سر 
ضمائر افراد چنگ بيندازد ؟ همين جهت سبب شده كه پيامبران ، مستقيم يا 

غير مستقيم ، آفريننده اصلی تاريخ باشند . 
تاريخ به دست بشر و بشر بيش از هر چيز ديگر به دست پيامبران ساخته و 
پرداخته شده است . اگر در عرصه خالقيت و سازندگی ، زمينه را " انسان " 

فرض نمائيم هيچ هنرمند و صنعتگری به پای پيامبران نميرسد . ناموس 
آفرينش ، جهان را مسخر انسان ، و انسان را مسخر نيروی ايمان ، و 

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

و غيره ، ابزاری است در دست آدمی و وسيلهای است برای ارضای تمايالت و 
تسكين غرائز و تأمين خواستههای پايان ناپذير او . آدمی همه اينها را در 

راه مقاصد و هواهای نفس خويش استخدام ميكند و همچون ابزاری از آنها 
بهره ميبرد . تنها نيروی ايمان است - آن هم از نوع ايمانی كه پيامبران 

عرضه ميكنند - كه از يك طرف 
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به تعبير قرآن حيات تازهای به روح ميدهد ( 1 ) ، يعنی با ارائه يك 
سلسله هدفهای عالی و انسانی و مافوق طبيعی خواستههای نوی به وجود ميآورد

و بالتبع احساسات رقيق و عواطف لطيف خلق ميكند و باالخره جهان درون 
انسان را دگرگون ساخته و بسی وسعت ميبخشد ، و از طرف ديگر تمايالت و 

غرائز طبيعی را تعديل و مهار مينمايد . 
در مقابل قدرت علمی و فنی بشر ، هيچ دژ تسخير ناپذيری وجود ندارد جز 

يكی ، آن دژ روح و نفس آدمی است . كوه و صحرا و دريا و فضا و زمين و 
آسمان همه در قلمرو قدرت علمی و فنی بشر است . تنها مركزی كه از اين 

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

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

و مساوات ، و باالخره خوشبختی و سعادت بشر در همين دژ پنهان شده و كمين 
كرده است . « اعدی عدوك نفسك التی بين جنبيك » ( 2 ) . 

بشر امروز پس از اين همه موفقيتهای علمی ، دردمندانه مينالد ، از چه 
مينالد ؟ كسریها و كمبودهايش در كدام ناحيه است ؟ آيا جز در ناحيه خلق 

و خوی و " آدميت " است ؟ بشر امروز از نظر علمی و فكری پا به جائی 
نهاده كه آهنگ سفر افالك كرده و سقراط ها و افالطونها بايد افتخار 

شاگرديش را بپذيرند ، اما از نظر 

پاورقی : 

.1 يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم 

. سورش االنفال ، آيه . 24 
. 2 حديث نبوی : [ بزرگترين دشمنان تو همان نفس توست كه ميان دو 

پهلوی توست ] . 
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روح و خوی و منش ، يك " زنگی مست تيغ بران به دست " بيش نيست . 
انسان امروز با همه پيشرفتهای معجزآسا در ناحيه علم و فن ، از لحاظ مردمی 

و انسانيت گامی پيش نرفته بلكه به سياهترين دوران سياه خويش بازگشته 
است ، با يك تفاوت ، و آن اينكه از بركت قدرت علمی و فلسفی و ادبی 

خويش ، برخالف گذشته ، تمام جنايتها را در زير پردهای از تظاهر به 
انسانيت و اخالق ، نوع پرستی ، آزاديخواهی و صلحدوستی انجام ميدهد . 

صراحت و يكرويی جای خود را به دو رويی و فاصله ميان ظاهر و باطن داده 
است . در هيچ دورهای مانند عصر جديد درباره عدالت ، آزادی ، برادری ، 

انساندوستی ، صلح و صفا ، راستی و درستی ، امانت و صداقت ، احسان و 
خدمت سخن گفته نشده است و در هيچ عصری هم مانند اين عصر بر ضد اين امور 

عمل نشده است . در نتيجه بشر امروز مصداق سخن خداوند شده است : 
« و من الناس من يعجبك قوله فی الحيوش الدنيا و يشهد اهللا علی ما فی 

قلبه و هو الد الخصام 0 و اذا تولی سعی فی االرض ليفسد فيها و يهلك 
الحرث و النسل »( 1 ) . 

در جهان امروز از يك طرف الف نوعخواهی و بشر دوستی با 

پاورقی : 
1 - سوره بقره آيه 204 و . 205 [ و پارهای از مردم هستند كه سخن آنها 

در ( مصالح ) زندگانی دنيا تو را به شگفت آورد و خوشايند توست و خداوند 
را بر آنچه در دل دارند گواه ميگيرند و حال آنكه سرسخترين دشمنان هستند و 

چون از نزد تو بروند ، كوشش ميكنند تا در زمين فساد كنند و كشت و زرع ( 
منابع اقتصادی ) و نسل ( نيروهای انسانی ) را تباه سازند ] . 
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بانگی هر چه بلندتر گوشها را ميخراشد و از طرف ديگر دامنه ملت پرستی كه 
خود نوعی توحش است ، با همه تعصبات و خودخواهی ها و قساوتها و آتش 

افروزيهای ناشی از آن روز به روز باال ميگيرد . اين يكی از تناقضاتی است 
كه منطق بشر امروز گرفتار آن است . 

آيا سخنی ياوهتر و دعوتی پوچتر از اين ميتوان يافت كه از طرفی مذهب ، 
آن يگانه پشتوانه ارزشهای انسانی را پشت سر بگذاريم و از طرف ديگر دم 

از انسانيت و اخالق بزنيم و بخواهيم با زور لفاظی و پند و اندرزهای 
توخالی طبيعت بشر را تغيير دهيم ؟ كاری است از قبيل نشر اسكناس بدون 

ضامن و پشتوانه . 
نه اين است كه بشر اين قرن اين نقصها و كمبوديها را احساس نميكند ، و 
يا به فكر چاره نيفتاده است، خير، به تمام وجود خويش آن را لمس ميكند. 

اين فلسفههای پرطمطراق و سازمانهای عظيم بين المللی و اعالميههای بلند باال 
به نام " حقوق بشر " مولود چه احساسی غير از احساس اين كم و كسرهاست؟ 

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

اين فلسفهها و سازمانها و اعالميهها و قطعنامهها سودی به انسان محروم 
نبخشيد ، بلكه نتيجه معكوس داد و " سركنگبين صفر افزود " ريسمانهايی 
كه به نام باال كشيدن او از قعر چاه به وجود آمده به صورت حلقههايی دور 

گلويش پيچيده و بيش از پيش آن را فشار ميدهد . 
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حقيقت اين است چيزی كه در نظام آفرينش محكوم چيز ديگر آفريده شده به 
زور فلسفه و اعالميه و مقاله و خطابه نميتوان آن را حاكم بر آن چيز قرار 

داد . علم و فكر و فلسفه حاكم بر طبيعت جهانی است اما محكوم طبيعت 
انسانی . حقوق بشر تا وقتی كه فقط شكل يك فلسفه دارد طبعا ابزاری برای 

طبيعت بشر خواهد بود . 
ما اكنون در جهانی زندگی ميكنيم كه آن چيزی كه محكوم طبيعت بشر است 

سخت توسعه يافته و نيرو گرفته ، اما آن چيزی كه حاكم بر طبيعت او است 
ناتوان مانده است و الاقل به نسبت توسعه و توانايی آن ديگری پيش نرفته 

است ، نتيجه آنهمه پيشرفتها در سطح مسائلی كه محكوم طبيعت بشر است اين 
شده كه هر كس در راهی كه ميرود و در پی مقصودی كه ميخواهد ، سريعتر و پر 

قدرتتر ميرود و ميدود ، بدون آنكه در نوع خواسته و طرز تفكر او درباره 
زندگی و هدف زندگی ، و در احساسات و تمايالت و عواطف او و باالخره در 

سطح مسائلی كه حاكم بر طبيعت او است كوچكترين تغييری پيدا شده باشد . 
بشر تا توانسته محيط اطراف خود را تغيير داده بدون آنكه بتواند يا 

بخواهد خود را و طرز تفكر خود را و عواطف و تمايالت خود را عوض كند . 
ريشه مشكالت امروز بشر را در همين جا بايد جست ، همچنانكه ريشه نياز بشر 

را به دين و معنويت و ايمان و پيامبر نيز در همين جا بايد به دست آورد 
 .

مصلح و مفكر بزرگ اسالمی ، اقبال الهوری ميگويد : 
" بشريت ، امروز به سه چيز نيازمند است : تعبيری روحانی از جهان ، 

آزادی روحانی فرد ( 1 ) و اصولی اساسی دارای تأثير 

پاورقی : 
. 1 تنها آزاديهای سياسی و اجتماعی كافی نيست . 
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جهانی كه تكامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجيه كند " . 
آنگاه اضافه ميكند و ميگويد : 

" شك نيست كه اروپای جديد دستگاههای انديشهای و مثالی تأسيس كرده 
است ، ولی تجربه نشان ميدهد كه حقيقتی كه از راه عقل محض به دست ميآيد 

نميتواند آن حرارت اعتقاد زندهای را داشته باشد كه تنها به الهام شخصی 
حاصل ميشود . به همين دليل است كه عقل محض چندان تأثيری در نوع بشر 

نكرده ، در صورتی كه دين پيوسته مايه ارتقای افراد و تغيير شكل جوامع 
بشری بوده است . مثاليگری اروپا هرگز به صورت عامل زندهای در حيات آن 

در نيامده و نتيجه آن " من " سرگردانی است كه در ميان دموكراسيهای 
ناسازگار با يكديگر به جستجوی خود ميپردازد كه كار منحصر آنها بهرهكشی از 

درويشان به سود توانگران است . سخن مرا باور كنيد كه اروپای امروز 
بزرگترين مانع در راه پيشرفت اخالق بشريت است " ( 1 ) . 

اگر نهرو نخست وزير فقيد هند پس از يك عمر الدينی ، در شامگاه عمر 
خويش به جستجوی خدا بر ميآيد و معتقد ميشود كه : " در برابر خال معنوی 
تمدن جديدی كه رواج ميپذيرد بيش از ديروز بايد پاسخهای معنوی و روحانی 

بيابيم " برای اين است كه به ريشه اصلی مشكالت امروز بشر پی برده و 
دانسته كه بشر امروز بيش از هر وقت ديگر نيازمند به آزادی روحانی و 

معنوی است و [ رفع ] اين نيازمندی بدون اينكه در طرز تفكر و جهان بينی 
او تغيير اساسی داده 

پاورقی : 
. 1 احيای فكر دينی در اسالم ، صفحه 203 ، . 204 
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شود - كه هستی و حيات را با معنی بداند نه پوچ و عبث - ميسر نيست . 
و اگر برنارد شاو را ميبينيم كه ميگويد : 

" چنين پيش بينی ميكنم و از هم اكنون آثار آن پديدار شده است كه 
ايمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود و به عقيده من اگر مردی چون 

او صاحب اختيار دنيای جديد شود طوری در حل مسائل و مشكالت دنيا توفيق

خواهد يافت كه صلح و سعادت آرزوی بشر تأمين خواهد شد " . 
برای اين است كه احساس ميكند كه عالوه بر لزوم تفسيری روحانی از جهان

، و لزوم آزادی روحانی افراد ، اصولی اساسی دارای تأثير جهانی الزم است 
كه تكامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجيه كند و به قول اقبال : " 

مبتنی بر وحيی باشد كه از درونيترين ژرفنای زندگی بيان شود و به ظاهری 
بودن صوری آن رنگ باطنی دهد " . 

قرآن در آيات زيبا و دلنشين خود سه چيز را به عنوان شديدترين 
نيازمنديهای بشر يادآوری ميكند : 

1 - ايمان به " اهللا " ، ايمان به اينكه " جهان را صاحبی باشد خدا 
نام " به عبارت ديگر تفسيری روحانی از جهان " . 

2 - ايمان به رسول و رسالت او ، يعنی ايمان به تعليمات آزاديبخش و 
جانداری كه تكامل اجتماع را بر مبنای روحانی توجيه كند و به زندگی صوری 

رنگ معنوی بدهد . 
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3 - جهاد به مال و نفس در راه خدا ، ( 1 ) يعنی آزادی و آزادگی معنوی 
 .

نيازی مبرمتر از اين نيازها نتوان يافت . 
در ميان مكتبها و مسلكها و دينها و آئينها تنها اسالم است كه قدرت 

پاسخگوئی به اين سه نياز را دارد . پس از چهارده قرن كه از ظهور اسالم 
ميگذرد ، جهان همان اندازه نيازمند آن است كه در روز اول بود . آن روزی 

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

امروز نوعی ضعف و اعراض نسبت به همه مذاهب مشهود است . اسالم نيز 
در درون خود دچار نوعی بحران است . حقيقت اين است كه اسالم در اين جهت 

غرامت اشتباه كليسا را ميپردازد . عكس العملهای ناهنجاری كه كليسا در 
دوره رنسانس در برابر علم و تمدن نشان داد ضربه بزرگی به حيثيت مذهب 

به طور عموم وارد آورد و سبب شد كه افكار سطحی خاصيت دين و مذهب را به 
طور كلی مبارزه با علم و دانش تلقی كنند . اين قضاوت ديری نخواهد پائيد 

. از هم اكنون بر كسانی كه الاقل در تاريخ اسالم مطالعهای دارند روشن است 
كه حساب اسالم از كليسا جداست . اسالم خود بنيانگذار يك تمدن عظيم است 

و در تاريخ افتخار آميز خود دانشگاهها به وجود آورد و دانشمندان نابغه به 
جهان تحويل داد و به علم و تمدن كمك فراوان كرد . [ با مطالعه تاريخ 

اسالم ] به ارزش عظيم و غرورآميز خدمات 

پاورقی : 

. 1 تؤمنون باهللا و رسوله و تجاهدون فی سبيل اهللا باموالكم و انفسكم 

سورش الصف ، آيه . 11 
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اسالم به تمدن بشری و ديون بسيار سنگين اروپای امروز به تمدن اسالمی واقف 
[ ميشويم ] ، معلوم [ ميگردد ] كه آنچه درباره اسالم صادق است درست ضد 

آن چيزی است كه درباره كليسا صادق ميباشد . كليسا نه تنها تمدنی به وجود 
نياورد بلكه تمدنی را كه به او گرويده بود فاسد كرد ، ولی اسالم خود تمدن 

درخشانی به وجود آورد و به جهان عرضه داشت ، اسالم تنها دينی است كه 
توانسته خود بنيانگذار يك تمدن همه جانبه بشود . به قول شيخ محمد عبده : 

" اروپا از آن روزی كه مذهب خويش را رها كرد جلو رفت و ما از آن 
روزی كه مذهب خويش را رها كرديم عقب رفتيم " . 

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

صورت گرايش به ارزشهای اسالمی انجام شد . 
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ب : موج اسالمی 

هر حادثهای در جهان طبيعت ، خواه طبيعت بيجان يا طبيعت جاندار ، 
جنبشی ميآفريند و موجی گرداگرد خويش به وجود ميآورد . بلكه هر حادثهای

خود موجی و جنبشی است كه بر سطح اين اقيانوس بيكران نمودار ميگردد .

اين اقيانوس كه ما آن را با نامهای " جهان ، طبيعت ، گيتی " و غيره 
ميخوانيم و از طول و عرض و عمق آن فقط خدا آگاه است ، همواره از درون 

خويش امواجی برون ميفكند و جنبشهايی توليد ميكند . آنچه بر ما از اين 
اقيانوس نمودار ميشود و در حيطه حواس ما قرار ميگيرد و عقل ما در 

جستجوی كنه و ماهيت آنها بر ميآيد از نظری همين امواج و چين و شكنها 
است كه آنها را " حادثه " ميخوانيم و نامهای مختلف بر آنها مينهيم و 

در جستجوی معرفت آنها بر ميآييم . اگر اين امواج و چين و شكنها ، و به 
عبارت 

23



سيري در سيره نبوي - صفحه : 24

file:///D|/motahari/pages/24.html[2011/08/26 10:18:52 ق.ظ]

ديگر : اگر اين " تعينات " نميبود ، راهی برای معرفت نبود ، زيرا 
نشانی نبود بلكه طبيعت و جهانی در كار نبود . چه ، جدايی طبيعت از 

جنبش و تموج امكان پذير نيست . 
همين نشانهها و عالمتها و پيچ و خمها و نشيب و فرازها است كه به حواس 

ما امكان عكسبرداری از اشياء ميدهد و آن عكس و تصويرها به دست قاضی عقل 
سپرده ميشود . 

از اينرو ، هر چيزی در طبيعت تا هست متموج است و در جنبش و تكاپو 
است ، و تا متموج است و در تكاپو است هست . بی موجی و بی جنبشی مساوی

نيستی است . 
ساحل افتاده گفت گرچه بسی زيستم

آه نه معلوم شد هيچ كه من چيستم
موج زخود رفتهای تيز خواميد و گفت

هستم اگر ميروم ، گر نروم نيستم
امواج ، طبق خاصيت ذاتی خود ، به محض پيدايش ، رو به وسعت و گسترش 

مينهند ، متواليا بر وسعت دائره خويش ميافزايند و فاصله محيط و مركز را 
بيشتر ميكنند . و از طرف ديگر به هر نسبت كه بر وسعت دائره خود 
ميافزايند ، از قوت و شدت و طول آنها كاسته ميشود ، تدريجا ضعيف 

وضعيفتر ميگردند و طولشان كم و كمتر ميشود تا آنكه به نيستی و نابودی 
الاقل از نظر ما ميگرايند و به دنيای عدم ميپيوندند . 

برخورد امواج با يكديگر سبب خنثی شدن موج ضعيفتر ميگردد . امواج قويتر 
جلو توسعه امواج ضعيفتر را ميگيرند و آنها را به ديار نيستی ميفرستند . 

از اينرو برخورد با موانع و عوامل قويتر ، عامل 
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ديگری است برای نابود شدن امواج و حوادث و پديدههای جهان . حكما اين 
نوع از نيستی و نابودی را كه در اثر برخورد با موانع است " موت 

اخترامی " و نوع اول را كه از پايان يافتن نيروی بقا ناشی ميشود " موت 
طبيعی " مينامند . 

« هو الذی . . . ثم قضی اجال و اجل مسمی عنده ». ( 1 ) 
محيط اجتماع بشری با مجموع حوادث بزرگ و كوچك ، سودمند يا زيان آوری 
كه در آن رخ ميدهد خود دريايی است پر از موج و جنبش و طوفان و لرزش . 

امواج اين دريا نيز به تدريج رو به وسعت مينهند و در برخورد با هم ، 
يكديگر را مغلوب مينمايند . اما برخی از امواج اين دريای عظيم ، برخالف 

ساير امواج كه هرچه بر وسعتشان افزوده ميشود از قدرت و قوتشان كاسته 
ميشود و رو به نابودی ميروند ، به موازات وسعت دائره ، بر قوت و قدرت 

و طول آنها افزوده ميشود و توان مقابله آنها با امواج مخالف فزونی 
ميگيرد ، گويی از نوعی خاصيت حياتی بهرهمندند و نيروی مرموز " نمو " و 

رشد در آنها نهفته است . 
آری برخی از امواج اجتماعی زندهاند . امواج زنده همانها است كه از 

جوهر حيات سرچشمه ميگيرد ، مسيرشان مسير حيات و جهتشان رقاء و تكامل

است . پارهای از نهضتهای فكری ، علمی ، اخالقی و هنری از آن جهت جاويد 
ميمانند كه خود زندهاند و از 

پاورقی : 
. 1 سوره انعام آيه 2 [ او كسی است كه . . . سپس اجل و مدتی قرار داد 

، و مدتی معلوم نيز نزد خود دارد ] . 
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نيروی مرموز حيات بهرهمندند . 
زندهترين امواج اجتماعی ، امواج و جنبشهای دينی است . پيوند اين امواج 

و اين نهضتها با جوهر حيات و فطرت زندگی از هر چيز ديگر اصيلتر است . 
در هيچ حركت و در هيچ موج ديگر اين اندازه نيروی حياتی و قدرت رشد و 

بالندگی وجود ندارد . 
تاريخ اسالم ، از اين نظر سخت آموزنده و تكاندهنده است . اسالم در 

ابتدا به صورت يك موج بسيار كوچكی پديد آمد . آن روز كه حضرت محمد بن 
عبداهللا صلی اهللا عليه و آله از كوه " حرا " به زير آمد در حالی كه 

دنيای درونش دگرگون شده بود و با دريای غيب و ملكوت اتصال يافته و از 
فيوضات الهی لبريز شده بود و فرياد برآورد : " « قولوا ال اله اال اهللا 

تفلحوا » " اين موج شروع شد . 
برخالف هزاران امواج پر سرو صدا و پر دبدبه جهان ، در روزهای اول از 

چهار ديوار خانهای كه تنها سه تن : محمد ( ص ) و خديجه و علی ( ع ) را 
دربر ميگرفت تجاوز نميكرد . اندكی طول نكشيد كه به ساير خانههای مكه 

سرايت كرد . پس از حدود ده سال به خارج مكه بالخصوص مدينه كشيده شد ،

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

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

به وسعت و گسترش نهاد ، بر قوت و قدرت و طول خويش افزود . هيچ دين ، 
آئين ، مسلك و نهضتی را نميتوان يافت كه در طول اين چهارده قرن تحت 

تأثير اسالم قرار نگرفته باشد و هيچ 
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نقطه متمدن را نميتوان پيدا كرد كه در آنجا اسالم نفوذ نكرده باشد . امروز 
نيز ، پس از چهارده قرن و در آغاز پانزدهمين قرن بعثت ، بشر شاهد وسعت 

تدريجی و قوت و قدرت روز افزون آن است . 
تاريخ و آمار نشان ميدهد كه اين آئين پاك قرن به قرن پيشتر رفته و بر 

عدد پيروان خويش افزوده است و اين پيشرفت ، تدريجی و طبيعی بوده است 
و اگر سرزمينی را مانند اندلس ، به زور از زير سايه پرچم مقدس و پر 

جاللش بيرون بردهاند سرزمينهای بزرگتر و پرجمعيت تری مانند اندونزی و 
چين و غيره به طوع و رغبت افتخار پيرويش را پذيرفتهاند . 

قرآن كريم خاصيت رشد و نمو جنبش اسالمی را چنين توصيف ميكند : 
" . . . و مثل آنها در انجيل ، مثل زراعتی است كه اول فقط سبزه نازكی 

از آن زمين بر ميدمد ، پس خداوند او را نيرومند ميسازد ، آنگاه ستبر 
ميگردد ، پس روی تنه خويش ميايستد ، رشد و نمو سريع و سبزی و خرمی اين

زراعت موجب شگفتی همه كشاورزان ميشود ، تا خداوند كافران و بدخواهان را 
به خشم آرد " ( 1 ) . 

موج اسالمی ، در طول تاريخ چهارده قرنی خود با امواج مخالف سهمگين : 
نژادی ، مذهبی ، سياسی و فرهنگی روبرو شده است . بگذاريم از سدها و 
ديوارهايی كه مردم لجوج و متعصب و جاهل عرب صدر اسالم در جلو اين موج 

مقدس كشيدند و يكی پس 

پاورقی : 

. . . . 1 و مثلهم فی االنجيل كزرع اخرج شطأه ، فازره ، فاستغلظ ، 

فاستوی علی سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ». سورش الفتح ، آيه 
 29 .
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از ديگری درهم شكست . تاريخ اسالم مخصوصا در دويست ساله اول پر است از 
امواج مخالف مذهبی ، نژادی و سياسی كه هيچ كدام تاب مقاومت نياورده ، 

نيست و نابود شدهاند و اكنون جز نامی از آنها در تاريخ نيست و تنها در 
اين قرن ، استعمارگران غربی كه به هر ريسمان پوسيدهای عليه السالم دست 

مييازند در صدد بهرهبرداری از آنها افتادهاند . 
از آنها باالتر نهضتها و موجهای فكری و فلسفی و علمی و باالخره فرهنگی 

اين چهارده قرن است . نهضتهای فرهنگی با كسی و چيزی سر عناد ندارند . 
اما هر مانع و سدی را از جلو خود بر ميدارند و هر درخت كهنسالی را كه سر 

راه را بگيرد ريشه كن ميكنند . 
اسالم در تاريخ چهارده قرنی خود نه تنها ضربه و صدمهای از نهضتهای 

فرهنگی نديده است بلكه خود موجد نهضتهای عظيم فرهنگی شد . تمدن و فرهنگ 
را در خدمت خويش گرفت و رهبری كرد و به آنها جان و ايمان داد و قوی و 

پايدارشان ساخت . 
اكنون نيز كه نيمه دوم قرن بيستم است و دوران جنگ ايدئولوژيها و 

عقايد است اسالم رقيب سرسختی برای آنها به شمار ميرود ، آنها را يا به 
خدمت خود ميگمارد و يا پيروزمندانه با آنها دست و پنجه نرم ميكند . چه 

نشانی برای جاندار بودن و جاويد ماندن بهتر از اين ؟ ! 
اسالم از طرفی پيمان خويش را با عقل سخت استوار كرده است ، عقل را به 

عنوان يكی از اركان اصلی دين پذيرفته ، باالتر ، پيامبر درونيش خوانده 
است . 

از طرف ديگر ملك و ملكوت ، دنيا و آخرت ، جسم و روح ، 
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ظاهر و باطن ، ماده و معنی را يكجا در نظر گرفته و همه جانبه نگريسته و 
از هر افراط و تفريطی دوری جسته است . 

از اينها گذشته ، " برنامه كامل " خويش را به وسيله رهبری شايسته و 
مجريانی اليق به جهان عرضه كرده است . 

از اينرو عجيب نيست كه وقتی امروز در فاصله چهارده قرن تمام ، 
كارنامه مشعشع اين آئين پاك را مطالعه ميكنيم آن را مملو از افتخارات 

ميبينيم . 
بگذاريم از گروهی مغرض و جاهل كه به عللی كه بر كسی پوشيده نيست گاه 

بيگاه قضاوتهای مغرضانه درباره اسالم كردهاند . وجدان جهان ، ترازوی عدل 
الهی است ، حقيقت برای هميشه مكتوم نميماند ، حقيقت خود به تجربه نشان

داده است كه در نهايت امر وجدان و انصاف دشمن را بر ميانگيزد . 
نيرومندترين و مجهزترين مخالفان اسالم در طول اين چهارده قرن مسيحيان 
بودهاند . هنگامی كه به تاريخچه داوری اين رقيب نيرومند مينگريم ميبينيم 

دوره به دوره به سوی انصاف گرائيده است . و اين خود از طرفی نشانه 
وجدان جهانی است و از طرف ديگر نشانه حقيقت اسالم است . 

موجی چنان زنده كه فرهنگهای جهان را در خود جذب ، و عقلهای نيرومند 
مفكران و فالسفه و دانشمندان را در پيشگاه خود خاضع ، و انصاف دشمن را 

برانگيزد ، و پيوسته در حال رشد و نمو باشد تا آنجا كه در حدود هفتصد 
ميليون ( 1 ) جمعيت بشری را در پيشگاه 

پاورقی : 
. 1 [ مطابق آمار آن زمان ] . 
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خود خاضع نمايد جز اينكه از صميم " وحی " سرچشمه بگيرد و پيام خدای بشر 
برای بشر باشد و برای نجات بشر رسيده باشد چيز ديگری نميتواند باشد . 

هرگز موجی كه از دماغ يك بشر برخيزد نميتواند اين اندازه خاصيت و اثر 
داشته باشد . 

راستی حيرتآور نيست كه مردی " امی " و درس نخوانده از ميان مردمی 
بی سواد ( اميون ) و در سرزمينی كه جز جهل و فساد و خودخواهی و خودپرستی 

اثری در آن نيست ، بپاخيزد و نهضتی چنين مبارك و ميمون و پر ثمر ايجاد 
نمايد ؟ 
آری : 

« فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث فی االرض » (1) 
، صدق اهللا العظيم . 

پاورقی : 
. 1 سوره رعد آيه 17 [ اما كف پوچ و تباه شده از بين ميرود ، و اما 

آنچه برای مردم سودمند است در زمين ميماند ] . 

30



سيري در سيره نبوي - صفحه : 31

file:///D|/motahari/pages/31.html[2011/08/26 10:18:54 ق.ظ]

مقدمه 

يكی از منابع شناخت از نظر اسالم ، سيره اولياء و پيشوايان اسالم از 
شخص پيغمبر اكرم تا ائمه اطهار ، و به عبارت ديگر سيره معصومين است . 

گفتههاشان به جای خود ، شخصيتشان ، يعنی سيره و روششان منبعی است برای

شناخت . سيره پيغمبر برای ما يك منبع الهام است ، و نيز سيره ائمه ، 
هيچ فرق نميكند . 

« لقد كان لكم فی رسول اهللا اسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر 
و ذكر اهللا كثيرا »( 1 ) . 

اينكه سيره پيغمبر يعنی چه ، و به چه شكل برای ما يك منبع شناخت است 
توضيحش را عرض خواهم كرد . در اينجا نكتهای را ذكر ميكنم : 

پاورقی : 
. 1 سوره احزاب ، آيه . 21 
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ما ظلمی نظير ظلمی كه در مورد قرآن كردهايم در مورد سيره پيغمبر و ائمه 
اطهار كردهايم . وقتی ميگويند پيغمبر چنين بود ، ميگوئيم : او كه پيغمبر 
بود ، يا وقتی ميگويند علی چنين بود ، ميگوئيم : او كه علی بود ، تو ما 

را به علی قياس ميكنی ؟ ! ما را به پيغمبر قياس ميكنی ؟ ! ما را به 
امام جعفر صادق قياس ميكنی ؟ ! آنها كه 

" زآب و خاك دگر و شهر و ديار دگرند "
؟ ! و چون زآب و خاك دگر و شهر و ديار دگرند ديگر به ما مربوط نيست ، 

" كار پاكان را قياس از خود مگير . "
گاهی يك تك مصراع ضررش برای يك ملت صد بار از وبا و طاعون بيشتر 

است . از آن تك مصراعهای گمراه كننده در دنيا يكی همين است : 
" كار پاكان را قياس از خود مگير " .

البته اين تك مصراع از نظر گويندهاش يك معنا دارد و در ميان ما معنايی 
ديگر رايج است . ما ميخواهيم بگوئيم كار خود را قياس از پاكان مگير ، 

اين را با اين تعبير ميگوئيم : 
" كار پاكان را قياس از خود مگير " .

اين شعر از مولوی است، ضمن يك داستان آمده است كه آن داستان چيز ديگری 
ميگويد و البته افسانه است . ميگويد : بقالی طوطيای داشت : 

" بود بقالی مر او را طوطی ای " .
اين طوطی زبان داشت و با او حرف ميزد . بقال گاهی از او استفاده يك 
شاگرد را ميكرد ، احيانا اگر كسی ميآمد آنجا او سر و صدا راه ميانداخت 

يا حرف ميزد و يا بعد چيزی ميگفت ، و بقال با او مأنوس و خوش بود . 
روزی اين طوطی بيچاره مثال از روی يك جعبه پريد روی جعبه ديگر يا از روی 

يك شيشه به روی شيشه ديگر ، يك شيشه روغن بادام ريخت . گذشته از اين ،

روغن بادام ريخت روی اجناس ديگر ، 
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خيلی چيزها را از بين برد و يك ضرر فاحشی به بقال وارد كرد . با اينكه 
بقال طوطی را دوست داشت ، زد تو سر اين طوطی : ای خاك به سرت كه اين

كار را كردی ، آنچنان زد كه پرهای روی سر طوطی ريخت . از آن به بعد ديگر 
طوطی خاموش و ساكت شد و يك كلمه حرف نزد . بقال از كار خودش پشيمان 

شد : عجب كاری كردم ! طوطی خوشخوان خودم را چنين كردم ! هر كار كرد 
برايش نقل و نبات ريخت ، او را نوازش كرد ديگر طوطی برای او حرف نزد 

كه نزد . مدتها گذشت . روزی يك آدم كچل آمد دم دكان بقالی كه يك چيزی 
بخرد . طوطی نگاه كرد به او ديد سر او هم كچل است . تا ديد سرش كچل 

است به زبان آمد ، گفت : 
از چه ای كل با كالن آميختی

تو مگر از شيشه روغن ريختی
گفت : آيا تو هم روغن بادامها را ريختهای كه سرت كچل شده ؟ زبانش 

باز شد . مولوی در اينجا مطلبی را ميگويد ، بعد به اشخاصی حمله ميكند كه 
خودشان را مقياس بزرگان قرار ميدهند . در اينجا طوطی خودش را مقياس 

قرار داد ، آن كچل را به خودش قياس گرفت ، يعنی كچل را مانند خودش 
پنداشت . ميگويد اين كار را نكن ، بزرگان را مانند خودت ندان . اين 

حرف درستی است . اين بسيار اشتباه است كه انسان كه خودش را دارای يك 
احساساتی ميبيند [ ديگران را نيز چنين بداند ] . مثال فردی نميتواند يك 

نماز با حضور قلب بخواند ، ميگويد : ای بابا ! ديگران هم همين جور هستند 
، مگر ميشود نماز با حضور قلب خواند ؟ ! يعنی خودش را مقياس ديگران 

قرار ميدهد . اين غلط است . ما نبايد ديگران را به خودمان 
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قياس بكنيم . " كار پاكان را قياس از خود مگير " يعنی خودت را 
مقياس پاكان قرار نده . اين حرف درستی است . ولی اين شعر را ما اغلب 

ميخوانيم و ميگوييم : ديگران را مقياس خودت قرار نده ، يعنی توچه فكر 
ميكنی كه من مانند پيغمبر بشوم ( يعنی از پيغمبر پيروی كنم ) مانند و 

پيرو علی باشم . 
اين است كه ميگويم اين شعر در ميان ما گمراه كننده شده . همان طور كه 
قرآن را برداشتيم به طاقچه باال گذاشتيم و به طاق آسمان كوبيديم ، سيره 

انبياء و اولياء و مخصوصا سيره پيغمبر اكرم و ائمه معصومين را هم 
برداشتيم به طاق آسمان كوبيديم ، گفتيم : او كه پيغمبر است ، حضرت زهرا 

هم كه ديگر حضرت زهرا است ، اميرالمؤمنين هم كه حضرت اميرالمؤمنين 
است ، امام حسين هم كه امام حسين است ، نتيجهاش اين است كه اگر يك 

عمر برای ما تاريخ پيغمبر بگويند ، برای ما درس نيست ، و مثل اين است 
كه مثال بگويند فرشتگان در عالم باال چنين كردند . خوب فرشتگان كردند به 

ما چه مربوط . يك عمر اگر بيايند درباره علی حرف بزنند ، اصال ككمان 
نميگزد ، ميگوييم علی كه نميشود مقياس ما قرار بگيرد . يك عمر برای ما 

از امام حسين هم بايد يك قدم برداشت ، چون 
" كار پاكان را قياس از خود مگير " .

يعنی اين منبع شناخت را هم از ما گرفتند . در صورتی كه اگر اينجور ميبود 
، خدا بجای پيغمبر فرشته ميفرستاد . پيغمبر يعنی انسان كامل ، علی يعنی 

انسان كامل ، حسين يعنی انسان كامل ، زهرا يعنی انسان كامل، يعنی مشخصات

بشريت را دارند با كمال عالی مافوق ملكی ، يعنی مانند يك بشر گرسنه 
ميشوند غذا 
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ميخورند ، تشنه ميشوند آب ميخورند ، احتياج به خواب پيدا ميكنند ، 
بچههای خودشان را دوست دارند ، غريزه جنسی دارند ، عاطفه دارند ، و لهذا 

ميتوانند مقتدا باشند . اگر اينجور نبودند امام و پيشوا نبودند . اگر 
العياذ باهللا امام حسين عواطف يك بشر را نميداشت ، يعنی اگر چنانكه 

يك بشر از رنجی كه بر فرزندش وارد ميشود رنج ميبرد ، و اگر بچههايش را 
هم جلوی چشمش قطعه قطعه ميكردند هيچ دلش نميسوخت و مثل اين بود كه

كنده را تكه تكه بكنند ، اين كه كمالی نشد . من هم اگر اينجور باشم اين 
كار را ميكنم . 

اتفاقا عواطف و جنبههای بشريشان از ما قويتر است و در عين حال در 
جنبههای كمال انسانی از فرشته و از جبرئيل امين باالترند . و لهذا امام 

حسين ميتواند پيشوا باشد ، چون تمام مشخصات بشری را دارد . او هم وقتی 
كه جوان رشيدش ميآيد از او اجازه ميخواهد دلش آتش ميگيرد ، و صد درجه 
از من و تو عاطفه فرزند دوستيا ش بيشتر است و عاطفه از كماالت بشريت 

است ولی در مقابل رضای حق پا روی همه اينها ميگذارد . 
« فاستأذن اباه فأذن له » . آمد گفت پدر جان ! به من اجازه ميدهی ؟ 

فرمود برو فرزند عزيزم . اينجا مورخين خيلی نكات خوبی را متعرض شدهاند 
. نوشتهاند « فنظر اليه نظر آيس منه و ارخی عينيه » يك نگاهی كرد نگاه 

كسی كه از حيات ديگری مأيوس است . از جنبههای روانشناسی و تأثير حاالت 
روحی در عوارض بدنی انسان ، اين يك امر واضحی است كه انسان وقتی 

مژدهای به او ميدهند بی اختيار ميشكفد و چشمهايش باز ميشود . انسان اگر 
بر بالين يك 

35



سيري در سيره نبوي - صفحه : 36

file:///D|/motahari/pages/36.html[2011/08/26 10:18:56 ق.ظ]

عزيز خودش نشسته باشد در حالی كه يقين دارد كه او ميميرد ، وقتی به چهره 
او نگاه ميكند نيمی از چشمهايش خوابيده است ، با آن نيم ديگر نگاه 

ميكند ، يعنی چشمهايش روی هم ميخوابد ، كأنه دل نميدهد خيره بشود ، به 
خالف آنجايی كه مثال فرزندش قهرمانی نشان داده ياشب عروسی او است ، 

وقتی نگاه ميكند همين جور خيره است . ميگويند حسين را ديديم در حالی كه 
چشمهايش را خواباند و به جوانش نظر ميانداخت : « فنظر اليه نظر آيس 

منه » . گويی جاذبه علی اكبر چند قدم حسين را پشت سر خودش ميكشاند . او

رفت ، ديدند حسين چند قدم هم پشت سر او روانه شد . گفت : 
در رفتن جان از بدن

گويند هر نوعی سخن
من خود به چشم خويشتن

ديدم كه جانم ميرود
آمد و آمد جلو ، يكمرتبه آن صدای مردانهاش را بلند كرد ، عمر سعد را 

مخاطب قرار داد : ای پسر سعد ! خدا نسلت را ببرد كه نسل مرا قطع كردی : 
« قطع اهللا رحمك كما قطعت رحمی » . 
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جلسه اول معنی " سيره " و انواع آن 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين باری الخالئق اجمعين و الصلوش و السالم علی 

عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته سيدنا و نبينا 
و موالنا ابی القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ باهللا من 

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

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

راه اصالح و تكميل بكند سيره وجود مقدس پيغمبر اكرم صلی اهللا عليه و آله 
و سلم است . 

يك مقدمه كوچك يادآوری بكنم و آن اينكه يكی از نعمتهای خدا بر ما 
مسلمين و يكی از افتخارات ما مسلمين نسبت به پيروان اديان ديگر اين 

است كه از طرفی قسمت بسيار زيادی از سخنان پيغمبر ما كه شك نيست كه 
سخن ايشان است يعنی متواتر و مسلم است ، امروز در دست است ، در صورتی

كه هيچيك از اديان 

پاورقی : 
. 1 سوره احزاب ، آيه . 21 
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ديگر نميتواند چنين ادعائی بكنند كه به صورت قطع بگويند فالن جمله ، 
جملهای است كه از زبان مثال موسی ( ع ) يا عيسی ( ع ) و يا يك پيامبر 

ديگر شنيده شده است . جملههای زيادی هست ولی آنقدرها مسلم و قطعی نيست 
، و ما سخنان متواتر از پيغمبر خودمان زياد داريم . و از طرف ديگر تاريخ 

پيغمبر ما تاريخ بسيار روشن و مستندی است . در اين جهت هم رهبران ديگر 
جهان با ما شركت ندارند . حتی دقايق و جزئياتی از زندگی پيغمبر اكرم به 

صورت قطع و مسلم امروز در دست است كه درباره هيچكس ديگر چنين نيست ، 
از سال و ماه و حتی روز تولدش و حتی روز هفتم تولدش ، دوران 

شيرخوارگيش ، دورانی كه در صحرا زندگی كرده است ، دوران قبل از بلوغش 
، مسافرتهايش به خارج عربستان ، شغلهايی كه قبل از نبوت مجموعا داشته 
است ، ازدواجش در چه سن و سالی بوده است ، چه فرزندانی برای او متولد 

شدهاند و آنهاشان كه قبل از خودش از دنيا رفتهاند در چه سنی از دنيا 
رفتهاند ، و امثال اينها . تا ميرسد به دوران رسالت و بعثتش ، كه 

اطالعات دقيقتر ميگردد چون حادثه بزرگی ميشود : اول كسی كه به او ايمان 
آورد كه بود ؟ دومين و سومين فرد كه بود ؟ فالنكس در چه سالی ايمان آورد 
؟ چه سخنانی ميان او و ديگران مبادله شد ؟ چه كارهايی كرد ؟ چه روشی 

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

عيسی را به حكم قرآن يك پيغمبرحقيقی و الهی دانستهاند اصال عيسی را در 
دنيا نميشد اثبات و تأييد كرد . خود مسيحيها از جنبه تاريخی اصال اعتقاد 

ندارند به اين تاريخ ميالدی كه مثال 
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ميگويند از تاريخ ميالد حضرت مسيح 1975 سال گذشته است . يك حرف 
قراردادی است نه حقيقی . اگر ما ميگوييم از هجرت پيغمبر ما 1395 سال 

قمری و 1354 سال شمسی گذشته است به اصطالح موالی درزش نميرود ، اما اينكه 
از ميالد مسيح 1975 سال گذشته باشد يك حرف قراردادی است و تاريخ آن را 
هيچ تأييد نميكند . احتمال هست دويست سيصد سال بعد از اين تاريخ بوده و 

احتمال ميرود دويست سيصد سال بعد از تاريخ بوده است ، و عدهای از 
مسيحيهای جغرافيايی نه مسيحيای كه ايمانی هم به مسيح داشته باشد اساسا 

ميگويند آيا مسيحی در دنيا وجود داشته ، يا مسيح يك شخصيت افسانهای 
است و او را ساختهاند ؟ اصال در وجود مسيح شك ميكنند . البته اين حرف 

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

] حواريين عيسی چه كسانی بودند ؟ انجيل در چه تاريخی و چند صد سال بعد از 
عيسای مسيح به صورت كتاب در آمد ؟ چند انجيل بود ؟ اينها همه مخدوش 

است ، ولی برای ما مسلمين ، اين منبع ، چه منبع گفتار و چه منبع رفتار 
پيغمبر اكرم به صورت دو منبع بسيار مسلم و تا شعاع بسيار زيادی قطعی نه 

فقط ظنی قابل اعتماد وجود دارد . اين مطلبی بود كه در مقدمه اين بحث 
خواستم عرض بكنم . 

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

ما راهنما و سند است و بايد از آن بهره بگيريم ، و همچنين فعل و رفتار 
پيغمبر . در اينجا بايد توضيحی برای 
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اين مطلب عرض بكنم . اول اين بحث را راجع به سخن و گفتار بكنم تا بعد 
در رفتار هم بتوانم توضيح بدهم . 

عمق كالم پيغمبر ( ص ) 

عمده در كلمات بزرگان اين است كه نكات بسيار دقيقی كه در اين كلمات 
گنجانيده شده است ، افراد بتوانند درك بكنند ، خصوصا كه پيغمبر اكرم 

درباره سخنان خودش فرمود ( و عمل هم نشان داد ) : 
« اعطيت جوامع الكلم » ( 1 ) 

خدا به من كلمات جامعه داده است . 
يعنی خدا به من قدرتی داده است كه با يك سخن كوچك يك دنيا مطلب 

ميتوانم بگويم . 
سخنان پيغمبر را همه ميشنيدند ولی آيا همه ميتوانستند به عمق سخنان 

پيغمبر آنچنانكه بايد برسند ؟ ابدا . شايد صدی نود و نه شان هم نميرسيدند 
. خود پيغمبر اكرم ببينيد چگونه مطلب را پيش بينی ميكند . جملهای دارد 

كه مفاد آن اين است : سخنانی كه از من ميشنويد ضبط و نگهداری كنيد و به

نسلهای آينده تحويل بدهيد و بسپاريد ، ای بسا نسلهای آينده و خيلی دور 
بهتر معنی حرف مرا بفهمند از شما كه امروز پای منبر من هستيد . در آن 
حديث معروفی كه در كتب معتبر ما هست و از احاديثی است كه شيعه و 

پاورقی : 
. 1 امالی شيخ طوسی ، ج 2 ص 98 و . 99 
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سنی روايت كردهاند و در كافی و تحف العقول و كتابهای ديگر هست ، 
پيغمبر اكرم فرمود : 

« نضر اهللا عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم يسمعها » 
خدای خرم سازد چهره آن بندهای را كه سخن مرا بشنود و ضبط كند و برساند 

به كسانی كه آنها از من نشنيدهاند . 
بعد اين جمله را اضافه فرمود : 

« فرب حامل فقه غير فقيه و رب حامل فقه الی من هو افقه منه » ( 1 ) . 
اين جمله خيلی نكته در آن هست ، يعنی اشارهای است به آينده . " فقه 

" يعنی فهم عميق ، ولی در اينجا مقصود جملهای است كه عمق داشته باشد . 
" فقه " با " فهم " فرقش اين است كه " فهم " مطلق فهميدن است و 

" فقه " فهم عميق را ميگويند . وقتی كه فقه به كالم اطالق بشود يعنی سخنی 
كه عمق زياد دارد . فرمود : بسا مردمی كه حامل يك سخن عميقند ولی خودشان

عميق نيستند . جمله را هميشه نقل ميكند ولی خودش نميتواند به عمق آن پی 
ببرد . باز فرمود : بسا مردمی كه جملهای را ، فقهی را حمل ميكنند يعنی 

جملهای را كه از من شنيدهاند ح فظ دارند ، فقيه هم هستند ولی نقل ميكند 
برای كسی كه از خود او فقيهتر است يعنی نقل ميكند برای كسی كه از او 

عميقتر است و عمق فكرش بيشتر است ، او كه وقتی برايش نقل ميكند 
چيزهايی ميفهمد كه خود اين كه برای او نقل كرده نميفهمد . اين است كه ما 

ميبينيم سخنان پيغمبر دقيقا قرن به 

پاورقی : 
. 1 سفينة البحار ، ج 1 ص . 392 
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چهارم به اندازه قرن پنجم . تاريخ علوم اسالمی اين امر را نشان ميدهد . 
اگر شما اخالق را مطالعه كنيد ، فقه را مطالعه كنيد ، معارف و فلسفه را 

مطالعه كنيد ، عرفان را مالحظه كنيد ، ميبينيد در هر قسمت كه پيغمبر سخن 
گفته است ، مفسرينی كه در دورههای بعد آمدهاند واقعا بهتر توانستهاند به 

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

بگيريم ، شيخ صدوق و شيخ مفيد و حتی شيخ طوسی را در نظر بگيريم در فهم 
معانی [ كلمات ] پيغمبر در مسائل فقهی ، و بعد بيابيم نهصد سال بعدش 

شيخ مرتضی انصاری را در نظر بگيريم ، ميبينيم شيخ مرتضی انصاری در نهصد 
سال بعد از شيخ طوسی و شيخ مفيد و شيخ صدوق بهتر ميتواند سخن پيغمبر را 

تحليل بكند . آيا از اين جهت است كه شيخ مرتضی نبوغ بيشتری دارد از شيخ 
طوسی داشته است ؟ نه ، علم زمان او وسعت بيشتری دارد از علم زمان شيخ 

طوسی ، علم جلوتر رفته است و در نتيجه اين بهتر ميتواند به عمق سخن 
پيغمبر برسد تا او كه در هزار سال قبل بوده . آينده هم همينجور است . صد 

سال ديگر ، دويست سال ديگر افرادی پيدا خواهند شد كه خيلی عميقتر از شيخ 
انصاری سخنان پيغمبر را درك بكنند . اين در گفتار . 
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عمق رفتار پيغمبر ( ص ) 

در تفسير و توجيه رفتار پيغمبر هم عينا همين مطلب هست . همين طور كه 
سخن پيغمبر معنی دارد و برای يك معنی ادا شده است ، رفتارهای پيغمبر هم 

همه معنی و تفسير دارد و بايد در آنها تعمق كرد : 
²لقد كان لكم فی رسول اهللا اسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر 

مخصوصا با تعبيری كه قرآن ميگويد كه در وجود پيغمبر اسوه و تأسی ای 
است برای شما ، و وجود پيغمبر كانونی است كه ما از آن كانون بايد [ 

روش زندگی را ] استخراج بكنيم . صرف اينكه يك نفر بيايد كلمات پيغمبر 
را روايت كند [ كافی نيست ] . خيلی راويها هستند كه چيزی درك نميكنند 

. اينكه ما بياييم تاريخ پيغمبر اكرم را نقل كنيم كه پيغمبر اكرم در فالن 
جا اينجور كرد كافی نيست ، تفسير و توجيه عمل پيغمبر مهم است . در فالن 

جا پيغمبر اينجور رفتار كرد ، چرا اينجور رفتار كرد ؟ چه منظوری داشت ؟ 
پس همينطور كه گفتار پيغمبر نياز به تعمق و تفسير دارد ، رفتار پيغمبر 

هم نياز به تعمق و تفسير دارد . 
ما نميتوانيم از اين اظهار تأسف درباره خودمان خودداری بكنيم كه ما كه 
امت پيغمبر آخر الزمان هستيم ، از هر كداممان اگر بپرسند ، نه چند تا 

سخن از پيغمبر بلديم حتی لفظش را هم بلد نيستيم چه رسد به معنی و 
تفسيرش و نه از سيره و رفتار پيغمبر 
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ميتوانيم چند كلمه بگوئيم . اين را من در بعضی جلسات ديگر هم گفتهام : 
يكی از نويسندههای معروف ايران كه دو سه سال پيش مرد و البته مذهبی 

نبود ( ابتدای عمرشكه هيچ مذهبی نبوده ، اين آخر عمريها به واسطه 
كتابهايی از من كه منتشر شده بود با من ارتباط ، و تمايلی [ به مذهب ] 
پيدا كرده بود ) يك وقتی به من گفت : من دارم كتابی را ترجمه ميكنم در 

حكمت اديان ، يعنی حكمتهايی كه در دينهای مختلف عالم وجود دارد : 
حكمتهايی كه امروز در دين يهود وجود دارد ، حكمتهايی كه در همين انجيل 

وجود دارد ، حكمتهايی كه به زردشت نسبت ميدهند ، حكمتهايی كه به بودا 
نسبت ميدهند ، حكمتهايی كه از كنفسيوس است ، و حكمتهايی كه از پيغمبر 

ماست . گفت : من فقط به رگ سيديم برخورده ، زيرا از هر كسی كلمات 
زيادی نقل كرده ولی به پيغمبر اسالم كه رسيده چند جمله كوتاه نقل كرده ، و 
چون ترجمه من ترجمه آزاد است ميخواهم اندكی بيشتر نقل كنم ولی من كه 
دسترسی ندارم . گفت : من تصميم گرفتهام صد آيه از قرآن را نقل كنم ، صد 

جمله از كلمات پيغمبر ، و صد جمله از كلمات اميرالمؤمنين . در مورد 
قرآن گفت چون قرآن مترجم ( قرآن آقای قمشهای ) هست خودم ميتوانم چند 

آيه انتخاب بكنم . از كلمات اميرالمؤمنين هم چون نهج البالغههای مترجم 
هست ميتوانم انتخاب بكنم ، ولی راجع به سخن پيغمبر چون من به عربی 

چندان وارد نيستم و در فارسی هم هر چه گشتم پيدا نكردم ، اگر ميتوانی صد 
جمله از پيغمبر برای من پيدا كن و ترجمه هم بكن ولی بعد من به قلم خودم 
در ميآورم كه مطابق ذوق خودم باشد . گفتم بسيار خوب . من صد جمله از 

رسول اكرم جمعآوری 
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كردم و در اختيارش قرار دادم ، ترجمه هم كردم كه يكوقت در معنايش 
اشتباه نكند ، بعد هم او در كتابی به نام " حكمت اديان " چاپ كرد ( 1 
) . البته آنجا اسم نبرد كه اين صد جمله پيغمبر را از كجا گرفته است ، 

من هم نميخواستم چون منظورم اين بود كه اين كار انجام شود . به هر حال 
يك وقت به من رسيد و گفت : فالنی ! پيغمبر ما يك چنين سخنانی داشته ؟ 

! من كه نميدانستم . در صورتی كه خود اين نويسنده يك نويسنده معروف 
ايران ، و كسی است كه در كشورهای خارجی احيانا روی او حساب ميكنند و 

وقتی ميخواهند نويسندههای درجه اول ايران را بشمارند يكی هم او را 
ميشمارند . يك آدمی كه به قول خودش سيد است و [ در همه ] عمرش هم سرو 

كارش با كتاب بوده است خبر نداشت كه پيغمبر ما چنين سخنانی دارد . به 
من گفت : پيغمبر ما يك چنين سخنانی داشته و من نميدانستم ؟ ! گفتم : 

بله . بعد كه كتاب چاپ شد گفت : فالنی من حاال ميبينم سخنان پيغمبر اسالم 
بر سخنان تمام پيغمبران عالم ميچربد . اينقدر عميق و پر معناست . 
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در سيره و رفتار پيغمبر شايد ما از اين هم بيشتر كوتاهی كرده باشيم . 
چند سال پيش من فكر كردم كه در زمينه سيره پيغمبر اكرم كتابی بنويسم به 

همين سبكی كه عرض خواهم كرد . مقدار زيادی يادداشت تهيه كردم ولی هر چه 
جلوتر رفتم ، ديدم مثل اين است كه دارم وارد دريايی ميشوم كه به تدريج 
عميقتر ميشود . البته صرف نظر نكردم و ميدانم كه من نميتوانم ادعا كنم 

كه ميتوانم سيره پيغمبر را بنويسم ولی ما ال يدرك كله ال يترك كله باالخرش 
تصميم دارم به حول و قوه الهی روزی چيزی در اين زمينه بنويسم تا بعد 
ديگران بيايند بهترش را بنويسند . ولی وقتی انسان تعمق ميكند ميبيند 

چقدر عميق است . همين طور كه سخنان پيغمبر ما عميق است رفتار پيغمبر ما 
آنقدر عميق است كه از جزئيترين كار پيغمبر ميشود قوانين استخراج كرد ، 
يك كار كوچك پيغمبر يك چراغ است ، يك شعله است ، يك نور افكن است 

برای انسان كه تا مسافتهای بسيار دور را نشان ميدهد . 

معنی " سيره " 

ابتدا لغت " سيره " را معنی بكنم كه تا اين لغت را معنی نكنم 
نميتوانم سيره پيغمبر را تفسير بكنم . " سيره " در زبان عربی از ماده 

" سير " است ( 1 ) . . " سير " يعنی حركت ، رفتن ، راه رفتن 

پاورقی : 
. 1 لغت " سيره " را شايد از قرن اول و دوم هجری مسلمين به كار 

بردند . گواينكه در عمل ، مورخين ما از عهده خوب بر نيامدند ولی لغت 
بسيار عالی انتخاب كردند . شايد قديمترين سيرهها را ابن اسحاق نوشته كه 

بعد از او ابن هشام آن را به صورت يك كتاب درآورده است . و ميگويند 
ابن اسحاق شيعه بوده و در حدود نيمه قرن دوم هجری ميزيسته است . 

47



سيري در سيره نبوي - صفحه : 48

file:///D|/motahari/pages/48.html[2011/08/26 10:19:00 ق.ظ]

" سيره " يعنی نوع راه رفتن . سيره بر وزن فعلة است و فعله در زبان 
عربی داللت ميكند بر نوع . مثال جلسه يعنی سبك و نوع نشستن ، و اين نكته 

دقيقی است . سير يعنی رفتن ، رفتار ، ولی سيره يعنی نوع و سبك رفتار . 
آنچه مهم است شناختن سبك رفتار پيغمبر است . آنها كه سيره نوشتهاند 

رفتار پيغمبر را نوشتهاند . اين كتابهايی كه ما به نام سيره داريم سير 
است نه سيره . مثال سيره حلبيه سير است نه سيره ، اسمش سيره هست ولی 

واقعش سير است . رفتار پيغمبر نوشته شده است نه سبك پيغمبر در رفتار 
، نه اسلوب رفتار پيغمبر ، نه متد پيغمبر . 

سبك شناسی 

مسئله متد خيلی مهم است . مثال در باب شعر ، رودكی را ميگوئيم شاعر ، 
سنائی را هم ميگوئيم شاعر ، مولوی را هم ميگوئيم شاعر ، فردوسی را هم 

ميگوئيم شاعر ، صائب را هم ميگوئيم شاعر ، حافظ را هم ميگوئيم شاعر . 
برای يك آدمی كه وارد سبك شعر نباشد همه شعر است . ميگويد شعر ، شعر 

است ديگر ، شعر كه فرق نميكند ولی يك آدم وارد ميفهمد كه شعر سبكهای 
مختلف دارد ، شعر به سبك هندی داريم ، شعر به سبك خراسان داريم ، شعر 
مثال به سبك عرفان داريم ، و سبكهای ديگر در شعر شناسی آنچه مهم است 

سبك شناسی است كه ملك الشعرای بهار كتابی در سبك شناسی نوشته است . 
حتی در نثر هم سبك شناسی هست و اختصاص به شعر ندارد . سبك شناسی غير

از شعر شناسی و غير از 

48



سيري در سيره نبوي - صفحه : 49

file:///D|/motahari/pages/49.html[2011/08/26 10:19:00 ق.ظ]

شان 
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هم شيعه هستند ، خواجه نصيرالدين يك عالم است . ولی يك آدم وارد 
ميداند كه ميان سبك و متد و روش اين عالمها از زمين تا آسمان تفاوت 

است . يك عالم سبكش سبك استداللی و قياسی است يعنی در همه مسائل از 
منطق ارسطوئی پيروی ميكند . اگر طب را در اختيار او قرار بدهی طب را 
ميخواهد با منطق ارسطوئی به دست بياورد ، اگر فقه را هم به او بدهی 

ميخواهد با منطق ارسطوئی استدالل بكند ، اگر ادبيات و نحو و صرف را هم 
در اختيارش قرار بدهی منطق ارسطوئی را در آن به كار ميبرد ، سبكش 

اينگونه است . يكی ديگر سبكش سبك تجربی است ، مثل بسياری از علمای 
جديد . ميگويند فرق سبك ابوريحان بيرونی و سبك بوعلی سينا اين است كه 

سبك بوعلی سينا منطقی ارسطوئی است ولی سبك ابوريحان بيرونی بيشتر حسی 
و تجربی بوده است ، با اينكه اينها معاصر هم و هر دو هم نابغه هستند . 

يك نفر سبكش عقلی است ديگری سبكش نقلی است . بعضی اصال سبك عقلی هيچ 
ندارند ، در همه مسائل اعتمادشان فقط به منقوالت است ، غير از منقوالت 
ديگر به هيچ چيز اعتماد ندارند . مثال مرحوم مجلسی اگر طب هم بخواهد 

بنويسد ميخواهد طبی بنويسد براساس منقوالت ، و چون تكيه اش روی منقوالت 
است خيلی اهميت هم نميدهد به صحيح و [ سقيمش ] يا الاقل در كتابهايش 

همه را جمع ميكند . اگر ميخواهد در سعد و نحس ايام هم بنويسد باز به 
منقوالت استناد ميكند . يكی سبكش منقول است يكی سبكش معقول است ، يكی 

سبكش حسی است ، يكی سبكش استداللی است ، يكی سبكش مثال به قول 
امروزيها ديالكتيكی است يعنی اشياء را در جريان و حركت ميبيند ، 
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يكی سبكش استاتيك است يعنی اصال حركت را در نظام عالم دخالت نميدهد . 
چندين سبك وجود دارد . 

حال ميآييم در رفتارها . رفتارها نيز سبكهای مختلف دارد . سيره شناسی 
يعنی سبك شناسی . اوال يك كليتی دارد : سالطين عالم به طور كلی يك سبك 

و يك سيره و يك روش مخصوص به خود دارند با اختالفاتی كه ميان آنها 
هست . فالسفه يك سبك مخصوص به خود دارند ، رياضتكشها يك سبك مخصوص 

به خود دارند . پيغمبران به طور كلی يك سبك مخصوص به خود دارند و هر 
يك را كه جدا در نظر بگيريم [ يك سبك مخصوص به خود دارد . مثال ] 

پيغمبر اكرم يك سبك مخصوص به خود دارد . 
در اينجا يك نكته ديگر را بايد عرض بكنم : اين كه عرض كردم در هنر 

سبكها مختلف است ، در شعر سبكها مختلف است ، در تفكر سبكها مختلف 
است ، در عمل سبكها مختلف است اين برای آدمهايی است كه سبك داشته 

باشند . اكثريت مردم اصال سبك ندارند . خيلی افراد كه شعر ميگويند اصال 
سبك ندارند ، سبك سرش نميشود . خيلی از اين هنرمندها ( شايد اين 

كوبيستها اينطور باشند ) اساسا سبك سرشان نميشود . خيلی از مردم در 
تفكرشان اصال سبك و منطق ندارند ، يك دفعه به نقل استناد ميكند ، يك 

دفعه به عقل استناد ميكند ، يك دفعه حسی ميشود ، يك دفعه عقلی ميشود . 
اينها مادون منطقند . من به مادون منطقها كار ندارم . در رفتار هم 

اكثريت قريب به اتفاق مردم سبك ندارند . به ما اگر بگويند سبكت را [ 
در رفتار ] بگو ، سيره خودت را بيان كن ، روشت را بيان كن ، تو در حل 

مشكالت زندگی [ چه روشی داری ؟ پاسخی 
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نداريم ] . هر كسی برای خودش در زندگی هدف دارد ، هدفش هر چه ميخواهد 
باشد ، يكی هدفش عالی است ، يكی هدفش پست است ، يكی هدفش خداست ، 

يكی هدفش دنياست . باالخره انسانها هدف دارند . بعضی افراد برای هدف 
خودشان اصال سبك ندارند ، روش انتخاب نكردهاند ، روش سرشان نميشود ، 

ولی قليلی از مردم اينجورند و اال اكثريت مردم دون منطقند ، دون سبكند ، 
دون روشند ، به اصطالح هرج و مرج [بر اعمالشان حكمفرماست و] « همج رعاع » 

[ هستند ] . 
سيره پيغمبر يعنی سبك پيغمبر ، متودی كه پيغمبر در عمل و در روش برای 

مقاصد خودش به كار ميبرد . بحث ما در مقاصد پيغمبر نيست ، مقاصد 
پيغمبر عجالتا برای ما محرز است . بحث ما در سبك پيغمبر است ، در 

روشی كه پيغمبر به كار ميبرد برای هدف و مقصد خودش . مثال پيغمبر تبليغ 
ميكرد . روش تبليغی پيغمبر چه روشی بود ؟ سبك تبليغی پيغمبر چه سبكی 

بود ؟ پيغمبر در همان حال كه مبلغ بود و اسالم را تبليغ ميكرد ، يك رهبر 
سياسی بود برای جامعه خودش از وقتی كه آمد به مدينه ، جامعه تشكيل داد ، 

حكومت تشكيل داد ، خودش رهبر جامعه بود . سبك و متود رهبری و مديريت 
پيغمبر در جامعه چه متودی بود ؟ پيغمبر در همان حال قاضی بود و ميان مردم 

قضاوت ميكرد . سبك قضاوتش چه سبكی بود ؟ پيغمبر مثل همه مردم ديگر 
زندگی خانوادگی داشت ، زنان متعدد داشت ، فرزندان داشت . سبك پيغمبر 

در " زن داری " چگونه بود ؟ سبك پيغمبر در معاشرت با اصحاب و ياران 
و به اصطالح مريدها چگونه بود ؟ پيغمبر 
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دشمنان سرسختی داشت . سبك و روش پيغمبر در رفتار با دشمنان چه بود ؟ و 
دهها سبك ديگر در قسمتهای مختلف ديگر كه اينها بايد روشن بشود . 

سبكهای مختلف در رفتار 

مثال رهبرهای اجتماعی و سياسی ، بعضی اساسا سبكشان يعنی آنچه كه بدان

اعتماد دارند فقط زور است ، يعنی جز زور به چيز ديگری ايمان و اعتماد 
ندارند . منطقشان اين است : يك گره شاخ از دو ذرع دم بهتر است . يعنی 
غير زور هر چه هست بريز دور ، سياستی كه االن آمريكائيها در دنيا عمل 

ميكنند كه معتقدند مشكالت را فقط و فقط با زور ميشود حل كرد ، غير زور را 
رها كن . بعضی ديگر در سياست و در اداره امور بيش از هر چيزی به نيرنگ 

و فريب اعتماد دارند : سياست انگليس مابانه ، سياست معاويهای . آن 
اولی سياست يزيدی بود . يزيد و معاويه هر دو از نظر هدف يكی هستند ، هر 
دو شقی و اشقی االشقياء هستند ولی متود يزيد با متود معاويه فرق ميكند . 

متود يزيد الدرم بولدرم يعنی زور بود ولی متود معاويه بيش از هر چيز 
ديگر نيرنگ ، فريب ، نفاق ، حقه بازی و مكاری بود . 

يك نفر ديگر ممكن است متودش بيشتر اخالق به معنی واقعی باشد نه تظاهر 
به اخالق كه باز ميشود همان نيرنگ معاويهای ، صداقت ، صفا و صميميت . 

تفاوت سيره علی ( ع ) و سيره معاويه در سياست در همين بود . اكثر مردم 
زمان ، سياست معاويه را ترجيح ميدادند ، ميگفتند ، سياست يعنی همين 

كاری كه معاويه 
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ميكند . ( 1 ) ميآمدند به علی ( ع ) ميگفتند : تو چرا همان متودی را كه 
معاويه به كار ميبرد به كار نميبری تا كارت پيش برود ؟ تو به اين فكر 

باش كه كارت پيش برود ، حاال هر چه شد ، يك جا آدم بايد پول قرض كند 
، از اين بگيرد به آن بدهد ، يك جا هم يك وعدهای ميدهد ، دروغ هم درآمد 

درآمد ، ميتواند وعده بدهد بعد هم عمل نكند . بگذار كارت پيش برود ، آن 
مهمتر است . تا جايی كه برای بعضی توهم پيدا شد كه شايد علی اين راهها

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

« و اهللا ما معاويه بادهی منی » 
چرا اشتباه ميكنيد ؟ ! به خدا قسم كه معاويه از من داهيه تر و زيركتر 

نيست . شما خيال ميكنيد من كه غذر به كار نميبرم راهش را بلد نيستم ؟ ! 
« و لكنه يغدر و يفجر » 

او عذر و نيرنگ به كار ميبرد و فسق و فجور ميكند . 
« و لوال كراهية الغدر لكنت من ادهی الناس » . 

اگر نبود كه خدای متعال دوست نميدارد غداری را ، آنوقت ميديديد من به 
آن معنايی كه شما اسمش را گذاشتهايد دهاء و معاويه را داهيه ميخوانيد [ 

داهيه هستم يا نه ؟ ] آنوقت ميديديد كه داهيه كيست ، من داهيه هستم يا 
معاويه ؟ 

پاورقی : 
. 1 هنوز هم لغت " سياست " در ميان ما مساوی است با نيرنگ و 

فريب ، و حال آنكه سياست يعنی اداره ، و سائس يعنی مدير . ما درباره 
ائمه ميگوييم : " وساسة العباد " يعنی سياستمداران بندگان ، سائسهای 

بندگان ، ولی كم كم اين لغت مفهوم نيرنگ و فريب را پيدا كرد . 
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« اال و ان كل غدرش فجرش و كل فجرش كفرش و لكل غادر لواء يعرف به يوم 
القيامة » ( 1 ) . 

من چگونه در سياست نيرنگ به كار ببرم در صورتی كه ميدانم عذر و 
نيرنگ و فريب ، فسق و فجور است ، و اين فسق و فجورها در حد كفر است و 

در قيامت هر »داری با پرچمی محشور ميگردد ! ابدا من غدر به كار نميبرم 
 .

اينها را ميگويند سبك : سبكی كه به زور اعتماد ميكند ، سبكی كه به 
نيرنگ اعتماد ميكند ، سبكی كه به تماوت اعتماد ميكند ، يعنی خود را به 

موش مردگی زدن ، خود را به بی خبری زدن . يك سياستمداری بود پيرمرد ، 
در چند سال پيش مرد ، معروف بود به اين قضيه ، حاال نميدانم واقعا ساده 
بوده يا نه ؟ ولی عدهای ميگويند خودش را به سادگی ميزد . نخست وزير 
بود . يكی از مالهای خيلی بزرگ را گرفته بودند ، بعد رفته بودند سراغش 

كه آقا چرا او را گرفتند ؟ گفته بود كار دست كيست ؟ حاال نخست وزير 
مملكت است ، ميگويد كار دست كيست ؟ به كی من مراجعه كنم ؟ خوب او هم

سبكی انتخاب كرده بود كه خودش را بزند به حماقت و نفهمی و نادانی ، و 
از همين راه هم به اصطالح خرش را از پل بگذارند . هدف اين است كه خرش 
از پل بگذرد ولو اينكه مردم بگويند او احمق است . اين هم يك سبكی است 
: سبك تماوت ، يعنی خود را به مردگی زدن ، خود را به حماقت زدن ، خود 

را به بی خبری زدن ، وعدهای با اين سبك كار خودشان را پيش ميبرند . 

پاورقی : 
. 1 نهج البالغه صبحی صالح ، ص 318 ، كالم . 200 
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بعضی سبكشان در كارها دفع الوقت كردن است ، واقعا به دفع الوقت اعتماد 
دارند . بعضی سبكشان بيشتر دورانديشی است . بعضی در سبك خودشان قاطع و

برنده هستند . بعضی در سبكشان قاطع و برنده نيستند . بعضی در سبك خودشان 
فردی هستند يعنی تنها تصميم ميگيرند . بعضی اساسا حاضر نيستند تنها تصميم 

بگيرند ، آنجا هم كه كامال مطلب برايش روشن است باز تنها تصميم نميگيرد 
، و اين مخصوصا در سيره پيغمبر اكرم عجيب است : در مقام نبوت ، در 

مقامی كه اصحاب آنچنان به او ايمان دارند كه ميگويند اگر تو فرمان بدهی 
خود را به دريا بريزيم به دريا ميريزيم ، در عين حال نميخواهد سبكش 

انفرادی باشد و در مسائل تنها تصميم بگيرد ، برای اينكه اقل ضررش اين 
است كه به اصحاب خودش شخصيت نداده ، يعنی گويی شما اساسا فكر نداريد 

، شما كه فهم و شعور نداريد ، شما ابزاريد ، من بايد فقط دستور بدهم و 
شما عمل كنيد . آنوقت الزمهاش اين است كه فردا هر كس ديگر هم رهبر 

بشود همين جور عمل بكند و بگويد : الزمه رهبر اين است كه رهبر فكر و نظر 
بدهد و غير رهبر هر كه هست فقط بايد ابزارهای بال ارادهای باشند و عمل 

بكنند . ولی پيغمبر در مقام نبوت چنين كاری را نميكند . شورا تشكيل 
ميدهد ، كه اصحاب چه بكنيم ؟ " بدر " پيش ميآيد شورا تشكيل ميدهد ، 

" احد " پيش ميآيد شورا تشكيل ميدهد : اينها آمدهاند نزديك مدينه ، 
چه مصلحت ميدانيم ؟ از مدينه خارج بشويم و در بيرون مدينه با آنها 

بجنگيم يا در همين مدينه باشيم و وضع خودمان را در داخل مستحكم بكنيم ، 
اينها مدتی ما را محاصره ميكنند ، اگر موفق نشدند شكست خورده بر ميگردند 

. بسياری از سالخوردگان و تجربه كارها تشخيصشان 
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اين بود كه مصلحت اين است كه در مدينه بمانيم . جوانها كه بيشتر به 
اصطالح حالت غروری دارند و به جوانيشان بر ميخورد گفتند : ما در مدينه 

بمانيم و بيايند ما را محاصره كنند ؟ ! ما تن به چنين كاری نميدهيم ، 
ميرويم بيرون هر جور هست ميجنگيم . تاريخ مينويسد خود پيغمبر اكرم 
مصلحت نميديد كه از مدينه خارج بشوند ، ميگفت اگر در مدينه باشيم 

موفقيتمان بيشتر است ، يعنی نظرش با آن سالخوردگان و تجربه كارها موافق 
بود ، ولی ديد اكثريت اصحابش كه همان جوانها بودند گفتند : نه يا رسول 

اهللا ما از مدينه ميزنيم بيرون ، ميرويم در دامنه احد همان جا با آنها 
ميجنگيم . جلسه تمام شد . يك وقت ديدند پيغمبر اسلحه پوشيده بيرون آمد 

و فرمود : برويم بيرون . همانهايی كه اين نظر را داده بودند آمدند گفتند 
: يا رسول اهللا چون شما از ما نظر خواستيد ما اينجور نظر داديم ، ولی در 

عين حال ما تابع شما هستيم ، اگر شما مصلحت نميدانيد ما بر خالف نظر 
خودمان ميمانيم در مدينه . فرمود : پيغمبر همينقدر كه اسلحه پوشيد و 
بيرون آمد ديگر صحيح نيست اسلحهاش را كنار بگذارد . حاال كه بنا شد 

برويم بيرون ، ميرويم بيرون . 
غرض اين جهت است كه اينها سبكها و روشهای مختلف است كه خوب است 

در قسمتهای مختلف بررسی بشود . اينها فهرستهای مختصری بود كه برای شما

عرض كردم . شايد هر شبی توفيق پيدا كنيم كه شيوه و روش پيغمبر را در هر 
قسمتی از اين قسمتها برای شما بيان بكنيم . 
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فلسفه ذكر مصيبت 

ايام از نظری تعلق دارد به حضرت زهرا سالم اهللا عليها نكتهای را چون 
ديشب يكی از جوانان سؤال كرد ميخواهم برايتان عرض بكنم ، شايد خوب 

باشد . البته من هيچوقت اصرار ندارم كه در هر سخنرانی لزوما ذكر مصيبت 
بكنم . اگر سخن رسيد به جايی كه ببينم ذكر مصيبت كردن ، به خودم تحميل 

كردن است و بايد از جايی به جای ديگر بروم ، نميگويم . ولی اكثر خصوصا 
در ايام مصيبت ولو به طور اشاره هم شده است ذكر مصيبت ميكنم . جوانی 

از من پرسيد كه آيا اين كار ضرورتی يا حسنی دارد يا نه ؟ اگر بناست 
مكتب امام حسين عليه السالم احياء بشود آيا ذكر مصيبت امام حسين هم 
ضرورتی دارد ؟ گفتم بله ، دستوری است كه ائمه اطهار به ما دادهاند و اين 

دستور فلسفهای دارد و آن اينكه هر مكتبی اگر چاشينی از عاطفه نداشته باشد 
و صرفا مكتب و فلسفه و فكر باشد ، آنقدرها در روحها نفوذ ندارد و شانس 
بقا ندارد ، ولی اگر يك مكتب چاشنيی از عاطفه داشته باشد ، اين عاطفه 
به آن حرارت ميدهد . معنا و فلسفه يك مكتب ، آن مكتب را روشن ميكند ، 

به آن مكتب منطق ميدهد ، آن مكتب را منطقی ميكند . بدون شك مكتب امام 
حسين منطق و فلسفه دارد ، درس است و بايد آموخت اما اگر ما دائما اين 
مكتب را صرفا به صورت يك مكتب فكری بازگو بكنيم حرارت و جوشش گرفته 

ميشود و اساسا كهنه ميگردد . اين ، بسيار نظر بزرگ و عميقانهای بوده 
است ، يك دور انديشی فوق العاده عجيب و 
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معصومانهای بوده است كه گفتهاند برای هميشه اين چاشنی را شما از دست 
ندهيد ، چاشنی عاطفه ، ذكر مصيبت حسين بن علی عليه السالم ، يا 

اميرالمؤمنين يا امام حسن ، يا ائمه ديگر و يا حضرت زهرا سالم اهللا عليها 
. اين چاشنی عاطفه را ما حفظ و نگهداری بكنيم . 

چون اين ايام فاصله زمان وفات رسول اكرم و وفات حضرت زهرا هست قهرا 
تعلق بيشتری دارد به وجود مقدس ايشان ، دو سه كلمهای ذكر مصيبت ميكنم . 

نوشتهاند : « ما زالت بعد ابيها معصبة الرأس ، ناحلة الجسم ، باكية 
العين منهدش الركن » . زهرا را بعد از پدر نديدند كه هيچوقت عصابهای را 
كه به سر بسته بود از سرباز كند . روز بروز زهرا الغرتر و ناتوانتر ميشد . 

بعد از پدر هميشه زهرا را با چشمی گريان ديدند . « منهدش الركن » اين 
جمله خيلی معنی عجيبی دارد . " ركن " يعنی پايه ، مثل يك ساختمان كه 
پايههايی دارد و روی آن پايهها ايستاده است . از نظر جسمانی ، پا و ستون 

فقرات ركن انسان است ، يعنی انسان كه ميايستد روی اين بنای استخوانی 
ميايستد . گاهی از نظر جسمی ، اين ركن خراب ميشود ، مثل كسی كه فرض 
كنيد پاهايش را بريده باشند يا ستون فقراتش درهم شكسته باشد . ولی گاهی

انسان از نظر روحی آنچنان درهم كوبيده ميشود كه گويی آن پايههای روحی كه 
روی آن ايستاده است خراب شده است . زهرا را بعد از پدر اينچنين توصيف 

كردهاند . زهرا و پيغمبر عاشقانه يكديگر را دوست ميدارند . نگاه كه 
ميكند به فرزندانش امام حسن و امام حسين ، بی اختيار ميگريد ، ميگويد 
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فرزندان من ! كجا رفت آن پدر مهربان شما كه شما را به دوش ميگرفت ،

شما را به دامن ميگذاشت و دست نوازش به سر شما ميكشيد . 
و ال حول و ال قوش اال باهللا العلی العظيم و صلی اهللا علی محمد و آله 

الطاهرين . 
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جلسه دوم منطق عملی ثابت 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين باریالخالئق اجمعين و الصلوش و السالم علی 

عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ و رساالته سيدنا و 
نبينا و موالنا ابی القاسم محمد ( ص ) و آله الطيبين الطاهرين المعصومين 

. اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : 
« لقد كان لكم فی رسول اهللا اسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر 

و ذكر اهللا كثيرا ». 
اگر چه ابتدا در نظر داشتم كه از امشب وارد يك يك از قسمتهای مختلف 

سيره رسول اكرم بشوم ولی مطلبی به نظر رسيد كه الزم دانستم آن مطلب را در

دنباله عرايض ديشب عرض بكنم . ديشب عرض كردم كه " سير " غير از " 
سيره " است . سير يعنی رفتار . هر كسی در عالم همچنان كه گفتار دارد 
رفتار هم دارد . ولی سيره عبارت است از سبك و اسلوب و متود خاصی كه 
افراد صاحب اسلوب و سبك و منطق در سير خودشان به كار ميبرند . همه 

مردم سير دارند ولی همه مردم سيره ندارند ، يعنی اينچنين نيست كه همه 
مردم در رفتار خودشان از يك منطق خاص پيروی بكنند و يك 

62



سيري در سيره نبوي - صفحه : 63

file:///D|/motahari/pages/63.html[2011/08/26 10:19:05 ق.ظ]

سلسله اصول در رفتار خودشان داشته باشند كه آن اصول معيار رفتار آنها 
باشد . برای افرادی كه فی الجمله با منطق آشنا هستند اين دو جمله را عرض 
ميكنم و رد ميشود : در منطق فكری ، همه مردم فكر ميكنند ، ولی همه مردم 

منطقی فكر نميكنند . منطقی فكر كردن يعنی انسان يك سلسله معيارها به نام 
منطق كه در علم منطق محرز است در دستداشته باشد و تفكرش براساس آن 

معيارها باشد . افراد معدودی هستند كه وقتی تفكر ميكنند اين حساب در 
دستشان هست كه تفكرشان منطبق با آن معيارها و مقياسها باشد . همچنين 

افراد كمی پيدا ميشوند كه رفتارشان منطق دارد يعنی براساس يك سلسله 
معيارهای مشخصی است كه از آن معيارها و اصول و مواضع هرگز جدا نميشوند ، 

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

مطلب ديگری را برای اينكه بحث ما ناقص نماند [ به عرض ميرسانم ] . 
اگر گاهی اصطالحات علمی را ذكر ميكنم كوشش ميكنم كه خيلی مختصر عرض 

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

تقسيم منطق 

در حكمت و فلسفه اين حرف گفته شده است كه حكمت بر دو قسم است : 
نظری و عملی . الهيات ، رياضيات ( حساب ، هندسه ، 
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هيئت ، موسيقی ) و طبيعيات ( فيزيك ، حيوان شناسی ، گياه شناسی ) را 
ميگويند ح كمت نظری يا فلسفه نظری ، و در مقابل ، اخالق ، سياست و تدبير 
منزل را ميگويند حكمت عملی . در منطق چنين سخنی گفته نشده است ولی 

مطلب صحيح است يعنی همچنانكه فلسفه بر دو قسم است : معيارهای نظری ( 
همان منطقهای معمولی ) و معيارهای عملی . معيارهای عملی همان است كه ما

نام آنها را " سيره " يا روش ميگذاريم . 

آيا ميتوان در عمل يك منطق ثابت داشت ؟ 

قبال گفتم كه بعضی افراد دارای منطقاند و بعضی نيستند . اينجا اين مسئله 
طرح ميشود - و مخصوصا جوانان ممكن است توجهشان جلب بشود به اين مطلب - 

كه آيا يك انسان ميتواند در عمل ، در همه شرايط زمانی و مكانی يك منطق 
داشته باشد ، يك منطق ثابت محكم كه از منطق خودش تجاوز نكند ؟ ما 

درباره پيغمبر اكرم چنين حرفی ميزنيم كه پيغمبر اكرم مردی بود كه در عمل 
سيره داشت ، روش و اسلوب داشت ، منطق داشت ، و ما مسلمانان موظفيم 
كه سيره ايشان را بشناسيم ، منطق عملی ايشان را كشف كنيم برای اينكه از 

آن منطق در عمل استفاده بكنيم . حال آيا يك انسان ميتواند از اول تا آخر 
عمر يك منطق داشته باشد ؟ كه آن منطق برای او اصل باشد و اصالت داشته 

باشد ؟ يا اصال بشر نميتواند يك منطق ثابت داشته باشد يعنی انسان تابع 
شرايط زمانی و مكانی 
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و تابع شرايط زندگی و مخصوصا تابع موضع گيری طبقاتی است و در هر وضعی از 
شرايط اجتماعی و اقتصادی كه باشد جبرا از يك منطق بالخصوصی پيروی ميكند 
؟ اين يك مسئله مهمی است كه در دنيای امروز مطرح است . ماركسيسم براين

اساس است . ماركسيسم كه برای فكر و عقيده و ايمان اصالتی در مقابل 
شرايط اجتماعی و اقتصادی و مخصوصا موقعيت طبقاتی قائل نيست ميگويد : 

اساسا يك انسان نميتواند در شرايط مختلف يك جور فكر كند و يك منطق را 
به كار ببرد ، انسان در كاخ و در كوخ دو منطق دارد ، در كاخ يك جور فكر 

ميكند ، در كوخ جور ديگری ، كاخ يك جور به انسان منطق ميدهد ، كوخ جور 
ديگری . يك آدم محروم ، يك آدمی كه هميشه در زير ظلم و شكنجه و اختناق 

بوده است و انواع محروميتها را چشيده و ميچشد ، خواه ناخواه يك جور فكر 
ميكند يعنی وضع زندگيش برای او يك جور فكر به وجود ميآورد ، اوست كه 

ميگويد عدالت ، اوست كه ميگويد مساوات و برابری ، اوست كه ميگويد 
آزادی . واقعا هم فكرش اين است چون وضعش اقتضا ميكند كه اين جور فكر 
بكند . همين آدم اگر وضعش تغيير بكند ، اين آدم خاك نشين اگر كاخ نشين 

بشود و خاك ، كاخ بشود ، شرايط خارجی برای او تغيير ميكند و در اين 
صورت فكرش هم عوض ميشود و ميگويد كه نه ، اين حرفها كه ميگويند صحيح 
نيست ، مصلحت هم جور ديگری اقتضا ميكند ، مساوات چندان حرف درستی 

نيست ، كمی جلوی آزاديها را هم بايد گرفت ، و عدالت را هم جور ديگری 
تفسير ميكند . يعنی وضع زندگی كه خواه ناخواه تغيير كرد ، منافع و 

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

منافعش در جهت طبقه محروم است ، اين عقربه به نفع طبقه محروم ميگردد ، 
وقتی كه منافعش عوض شد و او آمد به طبقه مرفه ، عقربه فكر هم خواه 

ناخواه و جبرا در جهت طبقه مرفه ميچرخد . 

داستان طلبه و اقتدا در نماز 

در قديم يك حرفهايی را ما به عنوان شوخی و متلك تلقی ميكرديم ، حاال 
ميبينيم بعضيها اصال برای اينها فلسفه درست كردهاند ، ميگويند اينها شوخی 

نيست بلكه جدی است . يك شوخی بود كه طلبههای مشهد ميكردند ، ميگفتند 
طلبهای ميگفته است : من هميشه به آن آقايی كه به من پول بدهد اقتدا 

ميكنم و نماز من صحيح است . هر كس به من پول بدهد به همو اقتدا ميكنم و 
نماز من قطعا صحيح است . ميگفتند : اگر هر كس به تو پول بدهد به او 

اقتدا ميكنی ، پس تو برای پول اقتدا ميكنی . ميگفت : هر كس كه به من 
پول ندهد چون به من پول نميدهد عقيدهام اين ميشود كه او فاسق است و آن 
وقت اگر من پشت سرش نماز بخوانم نمازم باطل است . اما همان ساعتی كه 

به من پول بدهد ، پول كه به دستم ميآيد ميبينم عقيدهام هم تغيير كرد ، از 
همان ساعت عقيدهام اين ميشود كه آن آقا عادل است و آن وقت كه نماز 

ميخوانم نماز هم درست است . چون عقيده من تابع پول من است : اگر پول 
به من بدهد عقيدهام واقعا اين ميشود 
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كه او عادل است ، و اگر ندهد عقيدهام واقعا اين ميشود كه او فاسق است . 
بنابراين من بايد هميشه هر كس كه به من پول ندهد پشت سرش نماز نخوانم

چون نمازم باطل است ، و هر كه به من پول بدهد پشت سرش نماز بخوانم و 
نمازم درست است . ما اين را هميشه به صورت يك شوخی تلقی ميكرديم ، 
حاال ميبينيم نه ، اين خودش كم و بيش يك فلسفهای است در دنيا كه عقربه 
فكر بشر آنچنان ساخته شده است كه نميتواند در غير جهت منافع و مصالح 

خودش فكر بكند ، جبر تاريخ است ، جبر اقتصاد است ، و غير از اين برای 
او امكان ندارد . 

نمونههای تاريخی ناقص اين نظريه 

اين هم يك حرفی است ، ولی ادعاست ، و اينچنين ادعاها را ما از كجا 
ميتوانيم بفهميم كه آيا درست است يا نادرست ؟ ما در عمل بايد بفهميم . 

واقعا برويم تجربه كنيم ببينيم آيا همين جور است ؟ بايد روی افراد بشر 
تجربه بكنيم ببينيم واقعا افراد بشر وجدانشان اينقدر ملعبه منافعشان است 

؟ واقعا بشر چنين ساختمانی دارد ؟ وجدان بشر تا اين حد ملعبه منافع او 
است ؟ آيا اين منتهای اهانت به بشر نيست ؟ آيا اين نظريه يك نظريه صد 

در صد ضد انسانی نيست ؟ ميرويم ميگرديم . انصافا بينی و بين اهللا كه 
مطلب از اين قبيل نيست . در مورد آنهايی كه منطق ندارند ، آنهايی كه 

ايمان ندارند بدون شك همين جور است ، ولی نميشود گفت بشر الزاما و 
اجبارا چنين است ، به دليل صدها موردی كه بر ضد آن پيدا ميكنيم . 
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علی عليه السالم 

يك نويسنده عربی هست به نام علی الوردی كه اصال عراقی است ، استاد 
دانشگاه بوده و در حدود بيست سال پيش كتابهايی از او منتشر شد كه بعضی 

از آنها به فارسی هم ترجمه شد . او شيعه است ولی در عين حال تمايالت 
ماركسيستی دارد . در كتاب خودش ، هم تمايل مذهبی شيعی دارد و هم تمايل 

ماركسيستی ، و چون در عين حال كمی ت مايل مذهبی دارد مانعی نيست كه در

بعضی از موارد بر ضد ماركسيسم حرف بزند . ميگويد : انصاف اين است كه 
علی عليه السالم در زندگی خود اين اصل ماركس را نقض كرد كه يك انسان 

نميتواند در كاخ و در كوخ يك جور فكر بكند ، خواه ناخواه فكرش عوض 
ميشود و آن عقربه فكرش در جهت وضع اجتماعيش تغيير ميكند . تاريخ علی ( 

ع ) نشان داد كه مطلب از اين قبيل نيست ، به جهت اينكه ما علی را در 
دو وضع طبقاتی اجتماعی مختلف ميبينيم ، در آن حد نزديك به صفر ، و در 

آن نقطه اوج كه از آن باالتر نيست . يعنی يك روز ما علی را ميبينيم به 
صورت يك كارگر ، به صورت يك سرباز ساده فقير ، به صورت يك كسی كه 

صبح حركت ميكند از خانه خودش و ميرود برای مثال قنات جاری كردن ، درخت 
كشت كردن ، زراعت كردن و احيانا مزدوری كردن : زحمت كشيدن و مزد گرفتن 

به صورت يك كارگر . علی را ما در قيافه يك كارگر ميبينيم ، ميبينيم 
يك جور فكر ميكند . همين علی بعدها كه اسالم توسعه پيدا ميكند [ و اموال 

زيادی در اختيار مسلمين قرار 
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ميگيرد ، و حتی در زمان خالفت همان طور فكر ميكند ] . البته وقتی اسالم 
توسعه پيدا كرد ، دنيای اسالم ثروتمند شد و غنائم به سوی آن سرازير شد . 

اين را ما هم قبول داريم كه آنگاه كه سيل ثروت به دنيای اسالم ريخت ، 
ايمان صدها نفر از مسلمين را هم با خودش برد . ما اصل تأثير را درباره 

بسياری از افراد انكار نميكنيم ، ولی گفتيم اين را به صورت اصل كلی قبول 
نميكنيم . زبير يك مسلمان با ايمان بود . زبير را چه فاسد كرد ؟ ثروت و 

هنگفت و غنائم بی حساب كه ريخت به دامنش و شد صاحب هزار اسب ، و 
هزار غالم و چندين خانه : يك خانه در مصر ، يك خانه در كوفه و يك خانه 

در مدينه . طلحه را چه فاسد كرد ؟ همينها . و خيلی ديگر از اصحاب پيغمبر 
را بدون شك يا مقام و خالفت فاسد كرد ، آرزوی مقام و طمع به مقام فاسد 

كرد و يا پول و ثروت فاسد كرد ، ولی اگر اين اصل كلی صحيح ميبود بايد 
تمام اصحاب پيغمبر العياذ باهللا در يك مسير قرار بگيرند و همين قدر كه 

پول و مقام آمد ، اين سيل پول و مقام همه را يك جور حركت بدهد . ولی ما 
ميبينيم در اين ميان استوانههايی هستند كه اين سيلهای عظيم كه حركت كرد 

و آمد نتوانست آنها را تكان بدهد . 

سلمان 

نه تنها اين جاه و مقامها و اين ثروتهای فوق العاده ، علی را نتوانست 
تكان بدهد ، شاگردانش را هم نتوانست تكان بدهد . مگر سلمان را توانست 

يك ذره عوض بكند ؟ سلمان حاكم مدائن همان 
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سلمان عهد پيغمبر است . سلمانی كه خليفه او را در مدائن به عنوان حاكم 
معين كرده است چون ايرانی است و مدائن هم به اصطالح پايتخت ايران قديم 

بوده است و سياست خليفه اقتضا ميكند كه مسلمانی را بفرستد از خود 
ايرانيها تا آنها از جنبه نژادی وحشت نكنند و نگويند چرا غير نژاد ما 

آمده است اينجا ، و ببينند از نژاد خودشان يك فرد صد در صد مؤمن آمده ، 
در مقری كه انوشيروان حكومت ميكرده ، در مقری كه خسرو پرويز حكومت 

ميكرده با هزارها غالم و هزارها كنيز ، در آنجا كه يزگرد بوده كه 
نوازشگرانش چندين هزار نفر بودند و ده دوازده هزار نفر زن فقط در حرمش 

حبس و گرفتار بودند ، آری همين سلمان ايرانی تربيت شده به تربيت اسالم 
، از اول تا آخر تاريخ حكومتش تمام اثاث زندگياش را فقط يك كولهبار 

تشكيل ميدهد ، يعنی وقتی ميخواهد اثاثش را جمع بكند خودش ميتواند به 
پشتش بگيرد حركتكند از آنجا برود ، بعد از اينكه فتوحاتی رخ داده و 

غنائم زيادی آمده است . 

ابوذر 

علی الوردی ميگويد : زندگی علی نظريه ماركس را نقض كرد ، من ميگويم : 
زندگی سلمان هم نظريه ماركس را نقض كرد ، زندگی ابوذر هم نظريه ماركس 

را نقض كرد . مگر ابوذر تا اواسط دوره عثمان نبود ؟ در همان زمانی كه 
ديگران پولهای صد هزار دينار و جايزههای صد هزار درهم از خليفه ميگرفتند 

، جيبهايشان را پر ميكردند و برای خودشان رمههای گوسفند و گلههای اسب و 
غالمها 
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و كنيزها درست ميكردند ، ابوذر بود و امر به معروف و نهی از منكر ، و 
جز امر به معروف و نهی از منكر چيز ديگری نداشت . عثمان هر چه كوشش 

كرد اين زبانی را كه ضررش از صدها شمشير برای عثمان بيشتر بود ببندد نشد 
. تبعيدش كرد به شام نشد ، آورد كتكش زرد نشد ، غالمی داشت ، يك كيسه 

پول به او داد و گفت : اگر بتوانی اين كيسه پول را به ابوذر بدهی ، 
قانعش بكنی كه اين پول را از ما بگيرد تو را آزاد ميكنم . غالم چرب زبان 

آمد پيش ابوذر ، هر كار كرد و هر منطقی به كار برد ابوذر گفت : پول 
چيست كه به من ميدهد ؟ اين اول بايد روشن باشد . اگر سهم مرا ميخواهد به 

من بدهد ، سهم ديگران را چطور ؟ سهم ديگران را ميدهد كه حاال ميخواهد سهم 
مرا بدهد ؟ اگر سهم ديگران است كه دزدی است ، اگر سهم من است پس كو 

سهم ديگران ؟ اگر مال ديگران را بدهد مال من را هم بدهد ، ميپذيرم . اما 
چرا تنها به من ميخواهد بدهد ؟ هر كار كرد قبول نكرد . آخر اين غالم از 
يك راه دينی و مذهبی وارد شد ، گفت ابوذر ! آيا تو دلت نميخواهد يك 

بنده آزاد بشود ؟ گفت : چرا ، خيلی هم دلم ميخواهد . گفت : من غالم 
عثمانم ، عثمان با من شرط كرده كه اگر تو اين پول را بگيری مرا آزاد كند 

. محض اينكه من آزاد بشوم اين پول را بگير . اين پول را بگير نه برای 
خودت بلكه برای اينكه من آزاد بشوم . گفت : خيلی دلم ميخواهد تو آزاد 

بشوی ولی خيلی متأسفم كه اگر اين پول را بگيرم تو آزاد شدهای ولی خودم 
غالم عثمان شدهام . 
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پيغمبر اكرم 

علی الوردی ميگويد : زندگی عملی علی اين نظريه را نقض كرد . من عرض 
ميكنم : نه تنها زندگی علی اين نظريه را نقض كرد ، قبل از علی زندگی 

پيغمبر آن را نقض كرد . پيغمبر شعب ابی طالب را ببينيد و پيغمبر روز 
وفات را ببينيد . پيغمبر شعب ابی طالب ، اوست و يك جمع قليل از 
اصحاب كه در درهای محبوساند ، آب ، غذا و احتياجات ديگر به آنها 

نميرسد و آنچنان بر آنان سخت است كه بعضی از مسلمينی كه در مكه اسالمشان 
را مخفی كرده بودند با بعضی از مسلمينی كه در شعب بودند و بالخصوص علی 

( ع ) [ رابطه برقرار كرده بودند و در ] آن تاريكيهای شب از گوشهها 
ميرفتند و انبان غذايی ميآوردند و مسلمين هر كدام اندكی ميخوردند همين 

قدر كه سد جوعشان بشود . اين پيغمبر بعد ميرسد به سال دهم هجری . در سال 
دهم هجری حكومتهای جهان رويش حساب ميكنند و در مقابل او احساس خطر 

ميكنند ، نه تنها تمام جزيرش العرب تحت نفوذش هست و به صورت يك 
قدرت تمام در آمده است ، بلكه سياسيين جهان پيش بينی ميكنند كه اين 
قدرت عن قريب از جزيرشالعرب سرريز ميكند و متوجه آنها خواهد شد . در 

همان حال پيغمبر سال دهم هجرت با پيغمبر سال دهم بعثت كه دارد از شعب 
ابی طالب ميآيد بيرون يك ذره از نظر روحيه فرق نكرده است . 

در حدود سال دهم هجرت كه برو و بيا زياد است و شهرت پيغمبر در همه 
جا پيچيده است يك عرب بيابانی ميآيد خدمت 
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پيغمبر . وقتی كه ميخواهد با پيغمبر حرف بزند ، روی آن چيزهايی كه شنيده 
رعب پيغمبر او را ميگيرد ، زبانش به لكنت ميافتد . پيغمبر ناراحت 

ميشود : از ديدن من زبانش به لكنت افتاد ؟ ! فورا او را در بغل ميگيرد 
و ميفشارد كه بدنش بدن او را لمس بكند : برادر ! « هون عليك » آسان 
بگو ، از چه ميترسی ؟ من از آن جبابرهای كه تو خيال كردهای نيستم : 

« لست بملك » . من پسر آن زنی هستم كه با دست خودش از پستان بز شير

ميدوشيد . من مثل برادر تو هستم ، هر چه ميخواهد دل تنگت بگو . 
آيا اين وضع ، اين قدرت ، اين نفوذ ، اين توسعه و اين امكانات يك 

ذره توانسته است روح پيغمبر را تغيير بدهد ؟ ابدا . عرض كردم كه تنها 
پيغمبر چنين نيست ، پيغمبر و علی مقامشان خيلی باالتر از اين حرفهاست ، 

بايد برويم سراغ سلمانها ، ابوذرها ، عمارها ، اويس قرنيها و صدها نفر 
امثال اينها . 

شيخ انصاری 

بياييم جلوتر ، برويم سراغ شيخ انصاريها . ميبينيم مردی كه ميشود مرجع 
كل فی الكل شيعه ، آن روزی كه ميميرد با آن ساعتی كه به صورت يك طلبه 

فقير دزفولی رفته نجف هيچ فرق نكرده است . وقتی كه ميروند خانهاش را 
نگاه ميكنند ميبينند مثل فقيرترين مردم زندگی ميكند . يك نفر به او 

ميگويد آقا تو خيلی هنر ميكنی . اينهمه وجوه به دست تو ميآيد هيچ دست 
به آن نميزنی . ميگويد چه هنری كردهام ؟ ميگويند هنر از اين باالتر ! 

ميگويد : حداكثر كار من 
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كار خركچيهای كاشان است كه ميروند تا اصفهان و بر ميگردند . آيا 
خركچيهای كاشان كه پول به آنها ميدهند كه برويد از اصفهان كاال بخريد 

بياييد كاشان هيچ وقت شما ديدهايد كه به پول مردم خيانت كنند ؟ من يك 
امينم ، حق ندارم [ در مال مردم دست ببرم ] . اين مسئله مهمی نيست كه 

خيلی به نظرتان مهم آمده . آنچنان مقام مرجعيت ، يك ذره نميتواند روح 
اين مرد بزرگ را تحت تسخير خودش قرار بدهد . 

پس ما اين مسئله را كه آيا بشر ميتواند در منطق عملی يك منطق ثابت و 
يكنواخت داشته باشد و تغيير نكند از كجا ميتوانيم كشف كنيم ؟ بايد روی 

افراد مطالعه كنيم . آقای ماركس اشتباه كرده مطالعاتش ناقص بوده . روی 
افرادی نظير مروان حكم و عثمان و زبير و طلحه كه اينها مال تاريخ اسالماند 

و هزارها امثال اينها كه در دنيا بودهاند مطالعه داشته ، روی آدمهای 
حسابی مطالعه نداشته كه اين حرف را زده . اگر روی آدمهای حسابی مطالعه

ميداشت هرگز چنين حرفی نميزد . 
پس اين اصلی است كه افرادی در دنيا هستند و پيغمبر اكرم در رأس 

آنهاست كه اينها دارای سيره و منطق عملی هستند ، دارای يك سلسله 
معيارها هستند كه از آن معيارها تخلف نميكنند يعنی شرايط اجتماعی ، 

اوضاع اقتصادی و موقعيتهای طبقاتی قادر نيست آن اصول را از آنها بگيرد . 
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برهان و شعر 

در منطق نظری ما برهان داريم و شعر . برهان نظير دالئلی است كه در 
رياضيات برای مطلب اقامه ميكنند . يك دانش آموز كه دارد رياضيات 

ميخواند و مثال احكام مثلث را برايش بيان ميكنند . وقتی ميگويند مجموع 
زوايای يك مثلث مساوی است با 180 درجه و محال است كه برابر بشود با 

181 درجه يا 179 درجه ، برايش برهان ذكر ميكنند . برهان را كه ميگويند 
ميبيند درست است . آيا معلم رياضيات چنين قدرتی دارد كه اختيار دست 

او باشد : يك دفعه دلش ميخواهد برهان اقامه كند بر اينكه زوايای مثلث 
مساوی است با دو قائمه يعنی 180 درجه ، چنين برهانی اقامه ميكند ، يك 

دفعه هم برهان ديگری اقامه ميكند كه مجموع زوايای مثلث مساوی است با 
مثال 120 درجه . اختيار با او نيست . مبادی عقلی نظری به اختيار انسان 

نيست ، بشر بايد تابع آنها باشد . اگر اينشتين را هم در دنيا بياورند و 
بخواهد آنطور برهان اقامه بكند يك دانش آموز ميتواند او را محكوم بكند 
. چرا ؟ چون دارد حرف زور ميزند و حرف زور را عقل نميپذيرد . چيزی را 

كه عقل نميپذيرد ق ویترين افراد دنيا هم نميتواند بر خالفش حرف بزند ، 
چون حساب ، حساب برهان است . 

اما ميرويم سراغ شعر . شعر يعنی يك چيزی كه مثل موم در اختيار انسان 
است . انسان ميتواند برای هر چيزی مطابق ميل خودش با تشبيه و استعاره و

تخيل يك چيزی بسازد . شعر است ديگر ، منطق و برهان كه نيست . مثال به 
شاعر ميگويند فالن چيز را مدح كن ، 
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مدح ميكند . همان را بگويند مذمت كن ، مذمت ميكند . فردوسی يك روز از 
سلطان محمود خوشش ميآيد ، او را مدح ميكند چه مدحی : 

جهاندار محمود شاه بزرگ
به آبشخور آرد همی ميش و گرگ

يك روز هم از او بدش ميآيد و ميرنجد ، ميگويد : 
اگر مادر شاه بانو بدی

مراسيم و زر تا به زانو بدی
همانا كه شه نانوازاده است

بهای ته نان به من داده است
به يك شاعر بگو مسافرت را مدح كن ، ميگويد بله مسافرت خوب است ، 

يك جا بودن يعنی چه ؟ ! 
درخت اگر متحرك بدی زجای به جای

نه جور اره كشيدی و نه جفای تبر
اين درخت كه ميبينی هی ميآيند به آن اره ميكشند و تبر ميزنند ، چون 

يك جا نشسته . اگر مسافر بود اينجور نبود . ميگويی بيا برعكس ، شعر بگو 
در مدح اينكه آدم خوب است سرجايش باشد ، سنگين باشد ، اين سو و آن سو 

نرود ، ميگويد بله اين كوه را كه با اينهمه عظمت ميبينيد ، چون سرجايش 
است ، اما اين باد كه ميبينيد هيچكس به آن اعتنا نميكند چون دائما 

حركت ميكند . اين جور شعر گفتن يعنی با تخيل چيزی را به چيز ديگر تشبيه 
كردن . اشتباه نشود : شعر به معنای تخيل را ميگويم ، هر نظمی را من شعر 
نميگويم ، كالم منظوم را نميگويم ، شعر به اصطالح منطق را ميگويم ، يعنی با 
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تخيل مسائل را جور كردن . تخيل ، مقياس و ميزان ندارد . 
يكی از سالطين دشمنی داشت كه مدتها مخفی بود تا باالخره او را گير آورد 

و به دار كشيد و مدتها هم باالی دار بود . شاعری كه به اصطالح مريد آن شخص 
به دار زده شده بود قصيدهای در مدح او گفت و در ميان مردم پخش كرد و 

كسی نفهميد كه گويندهاش كيست . البته بعدها معلوم شد . در يك شعرش 
ميگفت : 

علو فی الحياش و فی الممات
لعمری ذاك احدی المحكمات

گفت : به به ، در زندگی واال ميزيست ، در مردگی هم باال ميزيست . همان 
كه او را دار زده بود گفت : دلم ميخواست كسی مرا به دار ميكشيد و اين 
شعر را در مدح من ميگفتند . شعر است ديگر ، همه جور ميشود گفت . 

منطق عملی افراد هم اين جور است : بعضی در منطق عملی مانند برهاناند 
يعنی سفت و محكم . اصول و مبادئی را كه پيروی ميكنند هيچ قدرتی نميتواند 

از آنها بگيرد ، زور محال است ، طمع محال است ، شرايط اجتماعی محال 
است . اوضاع اقتصادی محال است ، وضع طبقاتی محال است : اصولی محكم مثل 

اصول برهانی ، مثل اصول رياضی كه به اختيار فرد نيست كه بخواهد تغيير 
بدهد ، دل بخواهی نيست ، به عاطفه مربوط نيست . اينچنين اصول محكمی 

دارند . پيغمبر ( ص ) يعنی كسی كه چنين اصولی دارد ، علی ( ع ) يعنی كسی 
كه چنين اصولی دارد ، حسين ( ع ) يعنی كسی كه چنين اصولی دارد ، بلكه 

پيروان اينها : سلمان يعنی كسی كه چنين اصولی دارد ، ابوذر ، عمار و 
مقداد يعنی كسانی كه چنين اصولی دارند ، شيخ 
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مرتضی انصاری يعنی كسی كه چنين اصولی دارد . اما يك عده از مردم اصولشان

در زندگی مثل اصول فكری يك شاعر است . پول به او بده فكرش عوض ميشود 
، وعده به او بده فكرش عوض ميشود ، چون فكر او مبدأ و اصل ندارد . پس 

يكی از عمده مطلبهايی كه ما در مقدمه سيره پيغمبر اكرم بايد روی آن بحث 
بكنيم اين است كه اصال آيا مكتب اسالم چنين مكتبی هست كه [ طبق آن ] 

انسان چنان فطرت و سرشت و ساختمانی دارد كه همچنان كه ميتواند در منطق 
نظری از منطقی پوالدين و غير قابل تغيير پيروی بكند ، در منطق عملی هم 

ميتواند به پايهای برسد كه هيچ قدرتی نتواند او را متزلزل كند : 
« كالجبل الراسخ ال تحركه العواصف » . 

اينكه در باب ايمان گفتهاند : مؤمن مانند كوه است كه هيچ باد تندی 
قدرت ندارد او را از جا حركت بدهد [ به همين معنی است ] . آن بادهای 
تند چيست ؟ بادهای تند ، يكی همينهاست . يك نفر را محروميت از جا 

تكان ميدهد ، ديگری را رفاه از جا تكان ميدهد : 
« و من الناس من يعبد اهللا علی حرف فان اصابه خير اطمئن به و ان 

اصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنيا و االخرش »( 1 ) . 
قرآن ميگويد بعضی از مردم راه ايمان و حق را تا وقتی ميروند كه 

منافعشان هم در آن راه تأمين بشود ، همين قدر كه ضرر ببينند به آن پشت 
ميكنند . اينها ايمان نيست 

پاورقی : 
. 1 سوره حج ، آيه . 11 
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تعريف زهد 

جملهای دارد موالی متقيان علی ( ع ) در نهج البالغه در تعريف زهد كه 
ديگر بهتر از اين نميشود گفت . تعريف زهد را از علی بايد گرفت . 

ميفرمايد : « الزهد بين كلمتين من القرآن » . زهد در دو جمله قرآن بيان 
شده ( يعنی زهد ، اين خشكه مقدس بازيها نيست ، زهد به روح انسان مربوط 

است ) آنجا كه در سوره حديد ميفرمايد : « لكی ال تأسوا علی ما فاتكم و ال 
تفرحوا بما آتيكم ». اينكه برسيد به اين مرحله كه اگر دنيايی كه داريد 

از شما گرفته شد غم زده نشويد ، غم دنيا شما را نگيرد ، و اگر چيزی 
نداريد ، دنيا يكمرتبه به شمار رو بياورد ، شادی زده نشويد ، و به عبارت 

ديگر اگر تمام دنيا در دست شماست ، چنانچه آن را از شما بگيرند تو همان 
آدم باشی كه هيچ چيز نداشته باشی ، و همه دنيا را هم به تو بدهند تو همان 

آدم باشی . علی زهد را همان چيزی تعريف ميكند كه امثال ماركس نميتوانند 
در مورد بشر تصور كنند . آنها ميگويند اصال بشر محال است بتواند آنچنان 

كه علی زهد را تعريف كرده زاهد باشد يعنی بشر آنچنان شخصيت عاليی داشته

باشد كه مافوق طبقات و منافع قرار بگيرد ، ولی مكتب اسالم بر اين اساس 
است . مكتب اسالم يا به اصطالح امروز امانيزم اسالم ، اصالة االنسان اسالم ، 
انسان راستين اسالم بر اين اساس است كه انسان ميتواند زاهد بشود اما نه 
آن زاهدهايی كه ما اسمشان را ميگذاريم زاهد ، بلكه زاهدی كه علی تعريف 

كرده كه « لكی ال تأسوا علی ما فاتكم و ال تفرحوا بما آتيكم » . 
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پس نتيجه اين شد كه سيره يعنی منطق عملی غير از منطق نظری است ، و 
ميشود انسان علی رغم شرايط اجتماعی و اقتصادی و موقعهای طبقاتی مختلف 

دارای يك منطق ثابت باشد . يعنی تز اسالم اين است و تربيت شدگان واقعی 
اسالم هم نشان دادند كه بشر ميتواند چنين باشد . 

متودولوژی 

گفتيم كه در منطق عملی مثل منطق نظری سبكها و متودها مختلف است ، 
يعنی راه حلهايی كه افراد جستجو ميكنند فرق ميكند . به عنوان مثال گفتيم 

يكی منطقش منطق زور است ، ديگری منطقش منطق محبت و اخالق و رأفت است 
، سومی منطقش منطق دور انديشی و تدبير است ، چهارمی منطقش منطق سرعت 

و تصميم فوری و معطل نشدن است ، يكی ديگر منطقش منطق نيرنگ و فريب 
است ، يكی منطقش منطق تماوت و مردهوشی است . و مثال زديم . اكنون در 

تتمه سخنم همين قدر عرض بكنم كه در منطق نظری ، عدهای تابع منطق قياسی 
بودند ، عدهای تابع منطق تجربی و حسی شدند . و عدهای تابع منطق آماری . 

قياسيها تجربيها را نفی ميكردند ، تجربيها قياسيها را نفی ميكردند . و 
وضع به همين منوال بود . در عصر اخير ، از كارهای بسيار خوبی كه شد اين 

بود كه علمی به نام " متودلوژی " يعنی علم متودشناسی به وجود آمد . اين 
علم ميگويد : آنها كه ميگويند متود قياسی و نفی ميكنند متودهای ديگر را 

اشتباه ميكنند ، آنها هم كه ميگويند متود تجربی و نفی ميكنند متود قياسی 
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را اشتباه ميكنند ، آن هم كه مثال ميگويد متود ديالكتيكی و نه استاتيكی ، 
اشتباه ميكند . عمده اين است كه انسان جايش را بشناسد ، كجا جای اسلوب 
قياسی است ، كجا جای اسلوب تجربی ، و كجا جای آن ديگری . اين مقدمه را 
برای اين عرض كردم كه در منطق عملی هم عينا مطلب از همين قرار است . 

در منطق نظری بعضی از اسلوبها اصال به كلی طرد شد چون آنها اسلوب علمی 
نبود ، مثل اينكه انسان در مسائل علمی بخواهد به گفتههای ديگران حتی 

بزرگان اعتماد بكند و مثال بگويد فالن مطلب را چون ارسطو گفته ديگر نميشود 
غير از اين باشد . گفته هيچ عالمی حجت نيست . 

سعد و نحس ايام 

در منطق عملی هم بسياری از سبكها از اساس منسوخ است ، اسالم هم آنها

را منسوخ ميداند ، مثال آيا پيغمبر در كارها و متود خودش از سعد و نحس 
ايام استفاده ميكرد ؟ اين خودش مسئلهای است . ما برويم سيره پيغمبر را 

از اول تا آخر ببينيم ، تمام كتبی را كه شيعه و سنی در تاريخ پيغمبر 
نوشتهاند مطالعه بكنيم ببينيم آيا پيغمبر اكرم در روش و متود خودش يكی 
از چيزهايی كه از آن استفاده ميكرد مسئله سعد و نحس ايام بود يا نه ؟ 
مثال آيا ميگفت امروز دوشنبه است برای مسافرت خوب نيست . يا امروز 

سيزده عيد نوروز است هر كس بيرون نرود گردنش ميشكند آن هم از سيزده 
جانه از يك جا ؟ ! آيا چنين حرفهايی هست ؟ در سيره علی عليه السالم چطور 

؟ در سيره ائمه عليهم السالم چطور ؟ ما هرگز نميبينيم كه 
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پيغمبر يا ائمه اطهار خودشان در عمل از اين حرفها يك ذره استفاده كرده 
باشند ، بلكه عكسش را ميبينيم . در نهج البالغه هست كه وقتی كه علی ( ع 

) تصميم گرفت برود به جنگ خوارج ، اشعث قيس كه آن وقت جزو اصحاب 
بود با عجله و شتابان آمد : يا اميرالمؤمنين ! خواهش ميكنم صبر كنيد ، 

حركت نكنيد ، برای اينكه يكی از خويشاوندان من كه منجم است يك حرفی 
دارد و ميخواهد به عرض شما برساند . فرمود : بگو بيايد . آمد . گفت : 

يا اميرالمؤمنين ! من منجم و متخصص شناختن سعد و نحس ايام . من در 
حسابهای خودم به اينجا رسيدهام كه اگر شما االن حركت كنيد برويد به جنگ 

قطعا شكست ميخوريد و شما و اكثريت اصحاب شما كشته خواهند شد . فرمود :

هر كس كه تو را تصديق بكند پيغمبر را تكذيب كرده ، اين مزخرفات چيست 
كه ميگويی ؟ ! اصحاب من ! سيروا علی اسم اهللا بگوييد به نام خدا ، به 
خدا اعتماد و توكل كنيد و حركت كنيد برويد . علی رغم نظر اين شخص ، 
همين االن حركت كنيم برويم . و ميدانيم كه در هيچ جنگی علی ( ع ) به 

اندازه اين جنگ فاتح نشد . 
اين حديث در وسائل است : عبدالملك بن اعين ميآيد خدمت امام صادق ( 

ع ) . عبدالملك برادر زراره است و خودش هم از راويان بزرگ و مرد 
عالمی است . او نجوم خوانده بود و به همين جهت به اين چيزها عمل ميكرد 

. كم كم احساس كرد برای خودش مصيبت درست كرده ، مثال از خانه ميآيد 
بيرون ، يك وقت ميبيند كه امروز قمر در عقرب است ، اگر بروم چنين 

خواهد شد ، يك روز ميبيند فالن ستاره از جلويش درآمد ، كم كم خود 
بيچارهاش احساس كرد كه دست و پايش به كلی بسته شده است . 
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روزی آمد خدمت امام صادق ( ع ) و عرض كرد : يا ابن رسول اهللا ! من مبتال 
شدهام ب ه نجوم احكامی ( 1 ) . من كتابهايی در اين زمينه دارم و كم كم 

احساس ميكنم كه مبتال شدهام ، اصال گرفتار شدهام و تا به اين كتابها 
مراجعه نكنم در هيچ كاری نميتوانم تصميم بگيرم . تكليف من چيست ؟ امام 

صادق با تعجب فرمود : تو از اصحاب ما ، تو راوی روايات ما به اين 
چيزها عمل ميكنی ؟ ! بله يا ابن رسول اهللا . فرمود : االن بلند شو برو 
منزل ، به محض رسيدن ، تمام اين كتابها را آتش بزن ، و ديگر نبينم كه 

حتی به يك كلمه از اين حرفها عمل كردهای . 
علی رغم يك سلسله روايات كه در اين زمينه هست ، ما يك سلسله 

روايات ديگر داريم كه در تفسير الميزان در ذيل يكی از آيات سوره فصلت: 
« فی ايام نحسات » ( 2 ) ذكر شده است . از مجموع رواياتی كه از اهل 

بيت اطهار رسيده است اين مطلب استنباط ميشود كه اين امور يا اساسا اثر

ندارد و يا اگر هم اثر دارد توكل به خدا و توكل به پيغمبر و اهل بيت 
پيغمبر اثر اينها را از بين ميبرد . بنابراين يك مسلمان ، شيعه واقعی ، 

در عمل به اين امور اعتنا نميكند ، اگر ميخواهد برود مسافرت ، صدقه بدهد 
، به خدا توكل كند ، به اوليای خدا توسل بجويد و به هيچيك از اين امور 

اعتنا نكند . از همه باالتر اين است كه شما ببينيد در تاريخ پيغمبر و 
ائمه اطهار آيا يك دفعه هم اتفاق افتاده كه خود آنها به اين مسائل عمل 

بكنند ؟ ! 

پاورقی : 
. 1 البته نجوم رياضی غير از نجوم احكامی است ، اشتباه نشود ، دو نجوم 

داريم . نجوم رياضی يعنی حساب خسوف و كسوف و امثال اينها ، و جزء 
رياضيات است . نجوم احكامی است كه بی اعتبار است . 

. 2 آيه . 16 
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" سيره " يعنی چنين چيزها . آيا آنها در منطق عملی خودشان از اين جور 
امور استفاده كردهاند يا نه ؟ 

در خراسان يك چيزی معروف است كه من در بعضی از شهرستانهای ايران 
ديدهام هستو در بعضی ديگر نيست ، و استاد بزرگوار ما مرحوم حاج ميرزا 

علی آقا شيرازی ريشه آن را به دست داد كه اين چه بوده و از كجا پيدا شده 
؟ در واليت ما به اصطالح فريمان خيلی شايع بود و شايد هنوز هم هست كه 
ميگفتند : اگر شخصی بخواهد برود مسافرت ، چنانچه اول كسی كه به او بر 

ميخورد سيد باشد ، اين امر نحس است و او قطعا از آن سفر بر نميگردد ، 
ولی اگر غربتی به او بر بخورد ، اين سفر ، سفر ميمونی است . واقعا اين 

جور معتقد بودند . مرحوم حاج ميرزا علی آقا شيرازی گفت : اين يك ريشهای 
دارد : در دوره بنی العباس ، سادات را كه بيچارهها اوالد پيغمبر مخفی 

بودند در خانه هر كسی گير ميآوردند نه تنها خود آنها بلكه تمام آن خاندان 
از بين ميرفتند ، كم كم اين فكر برای مردم پيدا شد كه سيد نحس به اين 

معناست ، نحس سياسی است نه نحس فلكی ، يعنی يك سيد در خانه هر كسی

آمد او ديگر خانه خراب است . اين نحس سياسی كم كم در فكر مردم تبديل 
شد به نحس تكوينی و فلكی . بعد بنی العباس هم كه از بين رفتند كم كم 

زنها و بچهها و مردم ساده لوح گفتند اصال سيد نحس است خصوصا در مسافرت 
 .

برای خود من اتفاق افتاد : سفر دوم يا سومی بود كه ميخواستم بروم قم ، 
از منزلمان كه بيرون آمديم سوار اسب شدم چون در دو فرسخی مهمان بوديم ، 

و از آنجا ميخواستيم سوار ماشين بشويم و برويم . دوستان برای بدرقه آمده 
بودند و ما هم در منزل با مرحومه والده و ديگران 
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خدا حافظی كرديم و آمديم بيرون . خيلی هم عالقه داشتم كه زودتر بيايم . 
سوار اسب كه شدم يك وقت ديدم سيدی از جلو دارد ميآيد . گفتم خدا نكند 

زنها بفهمند كه اگر بفهمند نخواهند گذاشت بروم . خدا خدا ميكردم ، 
ايستادم ، سيد آمد جلوی اسب من را گرفت ، ميخواست از من بپرسد كه شما

كه ميرويد به آن ده كه اسمش رامان بود آيا از رامان يكسره ميرويد قم يا 
بر ميگرديد اينجا و از اينجا سوار ماشين ميشويد و ميرويد ؟ گفت : آقا ان 

شاء اهللا ديگر برنميگرديد . گفتم : نه ، ان شاء اهللا ديگر برنميگردم . با 
خود گفتم اگر اين به گوش زنها برسد كه سيد جلو آمده و بعد هم گفته ان 

شاء اهللا كه ديگر بر نميگردی ، محال است بگذارند من بروم . اما رفتم و 
برگشتم و حاال دارم با شما حرف ميزنم ، سی سال هم از آن زمان ميگذرد . 

يك فرد مسلمان نبايد فكر خودش را با اين موهومات خسته بكند . پس 
توكل برای چيست ؟ ما هم دم از توكل ميزنيم ، هم دم از توسل ، و هم از 
گربه سياه ميترسيم . آدمی كه ميگويد توكل ، و بالخصوص ميگويد توسل و 

واليت ، ديگر نبايد اين حرفها را بزند . آن كه ميگويد واليت ، ميگويد اگر 
توسل داری ، به اين مهمالت اعتماد نكن . پس هر يك از اينها خودش يك 
اصلی است : غدر و نيرنگ ، و نيز استفاده از وهمها در سيره پيغمبر اكرم 

ملغی است . 
باسمك العظيم العظم االجل االكرم يا اهللا . . . 

پروردگارا ما را قدردان اسالم و قرآن قرار بده ، انوار معرفت و محبت 
خودت را در قلبهای ما بتابان ، محبت و معرفت پيغمبر و آل پيغمبرت را 

در دلهای ما جايگزين بفرما ، حاجات مشروعه ما را برآور ، اموات ما 
مشمول عنايت و رحمت خودت بفرما . 

و عجل فی فرج موالنا صاحب الزمان 
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در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است.

شما به صورت خودکار به صفحه بعد منتقل مي شويد.
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جلسه سوم " سيره " و نسبيت اخالق 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين باری الخالئق اجمعين و الصلوش و السالم علی 

عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته سيدنا و نبينا 
و موالنا ابی القاسم محمد ( ص ) و آله الطيبين الطاهرين المعصومين . اعوذ 

باهللا من الشيطان الرجيم : 
« لقد كان لكم فی رسول اهللا أسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر 

و ذكر اهللا كثيرا ». 
بحثی كه قبال طرح كرديم در اطراف اينكه آيا يك انسان ممكن است دارای 

معيارها و منطقهای عملی ثابت باشد در شرايط مختلف زمانی و مكانی و در 
اوضاع مختلف اجتماعی و در موقعيتهای متفاوت طبقاتی ، از آن جهت الزم و 
ضروری بود كه اگر غير آن كه گفتم باشد اساسا بحث از به تعبير قرآن اسوه 

يعنی بحث از اينكه يك انسان كامل را ما امام و مقتدا و پيشوای خود قرار 
بدهيم و از زندگی او شناخت بگيريم قهرا ديگر معنی نخواهد داشت : يك 

انسانی در هزار و چهارصد سال پيش با منطق خاصی عمل كرده است ، من كه در

شرايط او نيستم ، او هم در شرايط من نبوده است ، و 
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هر شرايطی منطقی را ايجاب ميكند . اين سخن معنايش اين است كه هيچ فردی 
نميتواند الگو باشد . و من برای همين جهت بحث قبلی را عرض كردم برای 

اينكه جوابی به اين مطلب داده باشم ، و در بحثهايی هم كه در آينده خواهم 
كرد ان شاء اهللا و اگر خدای متعال توفيق عنايت فرمايد باز دلم ميخواهد 

روی اين مطلب بيشتر تكيه بكنم زيرا در عصر ما مسئلهای به زبانها افتاده 
است كه چون درست آن را درك نكردهاند سبب يك سلسله بد آموزيها شده 

است و آن ، مسئله نسبيت اخالق است ، يعنی آيا معيارهای انسانی ، اينكه 
چه چيز خوب است و چه چيز بد است ، انسان خواب است چگونه باشد و خوب 

است چگونه نباشد ، امری است نسبی و يا مطلق ؟ اگر اين مطلب زياد در 
نوشتههای ا مروز ، در كتابها ، مقالهها ، روزنامهها و مجلهها مطرح نبود ، 

آن را طرح نميكردم ولی چون زياد طرح ميشود بايد ما طرح بكنيم . 

آيا اخالق ، نسبی است ؟ 

عدهای معتقدند كه به طور كلی اخالق نسبی است يعنی معيارهای خوب و بد 
اخالقی نسبی است و به عبارت ديگر انسان بودن امری است نسبی . معنای 

نسبيت يك چيز اين است كه آن چيز در زمانها و مكانهای مختلف تغيير 
ميكند ، يك چيز در يك زمان ، در يك شرايط ، از نظر اخالقی خوب است ، 

همان چيز در زمان و شرايط ديگر ضد اخالق است . يك چيز در يك اوضاع و 
احوال ، انسانی است ، همان چيز در اوضاع و احوال ديگر ضد انسانی است . 

اين ، 
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معنی نسبيت اخالق است كه بسيار به سر زبانها افتاده است . 
مطلبی است كه من اكنون اصل مدعا را عرض ميكنم بعد در اطرافش توضيح 
ميدهم ، و آن اين است كه اصول اوليه اخالق ، معيارهای اوليه انسانيت به 

هيچ وجه نسبی نيست ، مطلق است ، ولی معيارهای ثانوی نسبی است ، و در 
اسالم هم ما با اين مسئله مواجه هستيم كه اين بحثی كه راجع به سيره نبوی 

ميكنم اين مطلب را تدريجا توضيح خواهد داد . 
در سيره رسول اكرم ( 1 ) يك سلسله اصول را ميبينيم كه اينها اصول باطل 

و ملغی است يعنی پيغمبر در سيره و روش خودش ، در منطق عملی خودش هرگز

از اين روشها در هيچ شرايطی استفاده نكرده است همچنان كه ائمه ديگر هم 
از اين اصول و معيارها استفاده نكردهاند . اينها از نظر اسالم بد است در 

تمام شرايط و در تمام زمانها و مكانها . 

سرمايه شيعه 

ما شيعيان يك سرمايهای داريم كه اهل تسنن اين سرمايه را ندارند و آن 
اين است كه برای آنها دوره معصوم يعنی دورهای كه يك شخصيت معصوم در آن 

وجود داشته است كه از سيره او ميشود به طور جزم بهره برد بيست و سه سال 
بيشتر نيست چون تنها معصوم را 

پاورقی : 
. 1 البته توجه داشته باشيد وقتی ميگويم سيره رسول اكرم نگوييد سيره 

امام حسين هم همين جور است ، سيره حضرت علی هم همين جور است . البته 
همين جور است ولی ما فعال از زاويه وجود پيغمبر اكرم داريم بحث ميكنيم و 

اال فرقی نميكند . 
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پيغمبر اكرم ميدانند . و درست است كه پيغمبر در طول بيست و سه سال با 
شرايط مختلف بوده است و در شرايط مختلف ، بسيار سيره پيغمبر آموزنده 

است ، ولی ما شيعيان همان بيست و سه سال را داريم به عالوه تقريبا 250

سال ديگر . يعنی ما مجموعا در حدود 273 سال دوره عصمت داريم و از سيره

معصوم ميتوانيم استفاده بكنيم ، از زمان بعثت پيغمبر اكرم تا زمان وفات 
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سؤال ميكنيم : مثال يكی از معيارها كه افراد در سيرههاشان ممكن است به 
كار ببرند همان اصل غدر و خيانت است . اكثريت قريب به اتفاق 

سياستمداران جهان از اصل غدر و خيانت برای مقصد و مقصود خودشان استفاده 
ميكنند . بعضی تمام سياستشان براساس غدر و خيانت است و بعضی الاقل جايی 

از آن استفاده ميكنند . يعنی ميگويند در سياست ، اخالق معنی ندارد ، بايد 
آن را رها كرد . يك مرد سياسی قول ميدهد ، پيمان ميبندد ، سوگند ميخورد 

، ولی تا وقتی پايبند به قول و پيمان و سوگند خودش هست كه منافعش 
اقتضا بكند . همين قدر كه منافع در يك طرف قرار گرفت ، پيمان در طرف 

ديگر ، فورا پيمانش را نقض ميكند . چرچيل در آن كتابی كه نوشته است در 
تاريخ جنگ بين الملل دوم كه يك وقت روزنامههای ايران منتشر ميكردند و 

من مقداری از آن را خواندم ، وقتی كه حمله متفقين به ايران را نقل ميكند 
ميگويد : " اگر چه ما با ايرانيها پيمان بسته بوديم ، قرارداد داشتيم و 

طبق قرارداد نبايد چنين كاری ميكرديم " . بعد خودش به خودش جواب 
ميدهد ، ميگويد : " ولی اين معيارها : پيمان و وفای به پيمان ، در 

مقياسهای كوچك درست است ، دو نفر وقتی با همديگر قول و قرار ميگذارند 
درست است ، اما در سياست ، وقتی كه پای منافع يك ملت در ميان ميآيد 

، اين حرفها ديگر موهوم است . من نميتوانستم از منافع بريتانيای كبير به 
عنوان اينكه اين كار ضد اخالق است چشم بپوشم كه ما با يك كشور ديگر 

پيمان بستهايم و نقض پيمان بر خالف اصول انسانيت است . اين حرفها 
اساسا در مقياسهای كلی و در شعاعهای خيلی وسيع درست نيست " . اين همان 

اصل غدر و خيانت است ، اصلی كه معاويه در سياستش مطلقا 
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از آن پيروی ميكرد . آنچه كه علی ( ع ) را از سياستمداران ديگر جهان 
البته به استثنای امثال پيغمبر اكرم متمايز ميكند اين است كه او از اصل 
غدر و خيانت در روش پيروی نميكند ولو به قيمت اينكه آنچه دارد و حتی 

خالفت از دستش برود . چرا ؟ چون ميگويد اساسا من پاسدار اين اصولم ، 
فلسفه خالفت من پاسداری اين اصول انسانی است ، پاسداری صداقت است ،

پاسداری امانت است ، پاسداری وفاست ، پاسداری درستی است ، و من 
خليفهام برای اينها . آن وقت چطور ممكن است كه من اينها را فدای خالفت 
كنم ؟ ! خالفت من برای اينهاست ، چطور ميشود من اينها را فدای خالفت 
بكنم ؟ ! نه تنها خودش چنين است ، در فرمانی كه به مالك اشتر نوشته 

است نيز به اين فلسفه تصريح ميكند . به مالك اشتر ميگويد : مالك ! با 
هر كسی پيمان بستی ولو با كافر حربی ، مبادا پيمان خودت را نقض بكنی . 

مادامی كه آنها سر پيمان خودشان هستند تو نيز باش . البته وقتی آنها 
نقض كردند ديگر پيمانی وجود ندارد . ( قرآن هم ميگويد : « فما استقاموا 

لكم فاستقيموا لهم »( 1 ) . در مورد مشركين و بت پرستهاست كه با 
پيغمبر پيمان بسته بودند : مادامی كه آنها به عهد خودشان وفادار هستند 

شما هم وفادار باشيد و آن را نشكنيد . اما اگر آنها شكستند ، شما نيز 
بشكنيد ) . ميفرمايد : مالك ! هرگز عهد و پيمانی را كه ميبندی ، با هر 

كه ببندی ، با دشمن خونی خودت . با كفار ، با مشركين ، با دشمنان اسالم ، 
آن را نقض نكن . بعد تصريح ميكند ، ميفرمايد : برای اينكه اصال زندگی بشر 

براساس اينهاست . اگر اينها شكسته بشود و 

پاورقی : 
. 1 سوره توبه ، آيه . 7 
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مشرك و ضد مسلك و عقيده ما ، ديگر حدی در كار نيست ؟ قرآن ميگويد حد

در كار است حتی در مورد مشرك ميگويد : 
« و قاتلوا فی سبيل اهللا الذين يقاتلونكم و ال تعتدوا »( 2 ) . 

ای مسلمانان ! با اين كافران كه با شما ميجنگند بجنگيد ولی و ال تعتدوا 
. اينجا اساسا سخن از كافر است : با كفار و مشركين هم 

پاورقی : 
. 1 نهج البالغه فيض االسالم ، ص 1027 ، فرمان مالك اشتر . 

. 2 سوره بقره ، آيه . 190 
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كه ميجنگيد حد را از دست ندهيد . يعنی چه حد را از دست ندهيد ؟ اين را 
در تفاسير ذكر كردهاند ، فقه هم بيان ميكند : پيغمبر اكرم در وصايای 

خودشان هميشه در جنگها توصيه ميكردند ، علی عليه السالم نيز در جنگها 
توصيه ميكرد و در نهج البالغه هست كه وقتی دشمن افتاده و مجروح است و 

مثال ديگر دستی ندارد تا با تو بجنگد ، به او كاری نداشته باشيد . فالن 
پيرمرد در جنگ شركت نكرده ، به او كاری نداشته باشيد . به كودكانشان 
كاری نداشته باشيد آب را بر آنها نبنديد . از اين كارهايی كه امروز خيلی 

معمول است مثل استفاده از گازهای سمی نكنيد . گازهای سمی در آن زمان 
نبوده ولی استفاده از آن نظير اين كارهای غير انسانی و ضد انسانی ، و مثل 

اين است كه آب را ببندند . اينها ديگر از حد تجاوز كردن است . حتی 
ببينيد راجع به خصوص كفار قريش قرآن چه دستور ميدهد ؟ اينها الدالخصام 
پيغمبر و كسانی بودند كه نه تنها مشرك و بت پرست و دشمن بودند بلكه 
حدود بيست سال با پيغمبر جنگيده بودند و از هيچ كاری كه از آنها ساخته 

باشد كوتاهی نكرده بودند . عموی پيغمبر را همينها كشتند ، عزيزان پيغمبر 
را اينها كشتند ، در دوره مكه چقدر پيغمبر و اصحاب و عزيزان او را زجر 

دادند ! دندان پيغمبر را همينها شكستند ، پيشانی پيغمبر را همينها شكستند 
، و ديگر كاری نبود كه نكنند . ولی آن اواخر ، دوره فتح مكه ميرسد . سوره 

مائده آخرين سورهای است كه بر پيغمبر نازل شده . بقايايی از دشمن باقی 
مانده ولی ديگر قدرت دست مسلمين است . در اين سوره ميفرمايد : 
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« يا ايها الذين آمنوا . . . و ال يجرمنكم شنئان قوم علی ان ال تعدلوا ، 
اعدلوا هو اقرب للتقوی »( 1 ) . 

خالصه مضمون اين است : ای اهل ايمان ! ما ميدانيم دلهای شما از اينها 
پر از عقده و ناراحتی است ، از اينها شما خيلی ناراحتی و رنج ديديد ، 

ولی مبادا آن ناراحتيها سبب بشود كه حتی درباره اين دشمنها از حد عدالت 
خارج بشويد . 

اين اصل چه اصلی است ؟ [ مطلق است يا نسبی ؟ ] آيا ميشود گفت كه از 
حد تجاوز كردن در يك مواردی جايز است ؟ خير ، از حد تجاوز كردن در هيچ 
موردی جايز نيست . هر چيزی ميزان و حد دارد ، از آن حد نبايد تجاوز كرد 

. حد تجاوز در جنگ چيست ؟ ميپرسم با دشمن برای چه ميجنگی ؟ يك وقت 
ميگويی برای اينكه عقدههای دلم را خالی كنم . آن مال اسالم نيست . ولی 
يك وقت ميگويی من با دشمن ميجنگم تا خاری را از سر راه بشريت بردارم . 

خوب خار را كه برداشتی ديگر كافی است . آن شاخه كه خار نيست شاخه را 
برای چه ميخواهی برداری ؟ ! اين ، معنی حد است . 

ج . اصل انظالم و استرحام 

اصل انظالم و استرحام از اصولی است كه هرگز پيغمبر يا اوصيای پيغمبر از 
اين اصل پيروی نكردند . يعنی آيا بوده در يك جايی كه چون دشمن را قوی 

ميديدند به يكی از اين دو وسيله چنگ 

پاورقی : 
. 1 سوره مائده ، آيه . 8 
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بزنند ، يكی اينكه استرحام كنند يعنی گردنشان را كج كنند و شروع كنند به 
التماس كردن ، ناله و زاری كردن كه به ما رحم كن ؟ ابدا . انظالم چطور ؟ 

يعنی تن به ظلم دادن . اين هم ابدا . اينها يك سلسله اصول است كه هرگز 
پيغمبر اكرم و همچنين اوصيای بزرگوار او و بلكه همچنين تربيت شدگان 

مكتب او اين اصول را استفاده نكردهاند . 
ولی يك سلسله اصول است كه هميشه از آن اصول استفاده كردهاند ولو به

طور نسبی . اينجاست كه مسئله نسبيت در بعضی از موارد مطرح ميشود . 

اصل قدرت و اصل اعمال زور 

ما يك اصل داريم به نام اصل قدرت ، و يك اصل ديگر داريم به نام اصل 
اعمال زور . اصل قدرت يعنی اصل توانا بودن . توانا بودن برای اينكه دشمن 

طمع نكند نه توانا بودن برای تو سر دشمن زدن . تصريح قرآن است : 
« و اعدوا لهم ما استطعتم من قوش و من رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا و 

عدوكم »( 1 ) . 
اصل اقتدار ، اصل مقتدر بودن ، اصل نيرومند بودن در حدی كه دشمن بترسد 
از اينكه تهاجم بكند . همه مفسرين گفتهاند مقصود از ترهبون اين است كه 

دشمن به خودش اجازه تهاجم ندهد . 

پاورقی : 
. 1 سوره انفال ، آيه . 60 
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حال اين اصل آيا يك اصل مطلق است يا يك اصل نسبی ؟ آيا اسالم اين اصل 
را در يك زمان خاص معتبر ميداند يا در همه زمانها ؟ در همه زمانها . 

مادام كه دشمن وجود دارد اصل قدرت هم هست . ولی يك اصل ديگر داريم به 
نام اصل اعمال قدرت . اعمال قدرت غير از خود قدرت و توانايی ، و به 

معنی اعمال زور است . آيا اسالم اعمال زور را جايز ميداند و روا ميدارد 
يا نه ؟ پيغمبر اكرم در سيره خودش اعمال زور هم ميكرده است يا نميكرده 

؟ ميكرده ، ولی به طور نسبی . يعنی در يك مواردی اعمال زور را اجازه 
ميداد ، آنجايی كه هيچ راه ديگری باقی نمانده بود . به تعبير معروف ، 

ميگويند : آخر الدواء الكی . به عنوان آخر الدوا اجازه ميداد . حال 
تعبيری از اميرالمؤمنين علی عليه السالم : 

علی جملهای دارد درباره پيغمبر اكرم كه در نهج البالغه است و سيره 
پيغمبر را در يك قسمت بيان ميكند . ميفرمايد : طبيب پيغمبر پزشكی بود 

برای مردم . البته معلوم است كه مقصود پزشك بدن نيست كه مثال برای مردم 
نسخه گل گاوزبان ميداد ، بلكه مقصود پزشك روان و پزشك اجتماع است . 
²طبيب دوار بطبه» در اولين تشبيه كه او را به طبيب تشبيه ميكند ميخواهد 

بگويد روش پيغمبر روش يك طبيب معالج بود با بيماران خودش . يك 
طبيب معالج با بيمار چگونه رفتار ميكند ؟ از جمله خصوصيات طبيب معالج 
نسبت به بيمار ، ترحم به حال بيمار است . كما اينكه خود علی ( ع ) در 

نهج البالغه ميفرمايد : 
« و انما ينبغی الهل العصمة و المصنوع اليهم فی السالمة ان » 
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« يرحموا اهل الذنوب و المعصية » ( 1 ) . 
اشخاصی كه خدا به آنها توفيق داده كه پاك ماندهاند بايد به بيماران 

معصيت ترحم كنند . 
گنهكاران اليق ترحماند . يعنی چه ؟ آيا چون اليق ترحماند پس چيزی به 
آنها نگوييم ؟ يا نه ، اگر مريض اليق ترحم است يعنی فحشش نده و بی 
تفاوت هم نباش ، معالجهاش كن . پيغمبر اكرم روشش روش يك طبيب 

معالج بود . ولی ميفرمايد : طبيب هم با طبيب فرق ميكند . ما طبيب 
ثابت داريم و طبيب سيار . يك طبيب ، محكمهای باز كرده ، تابلويش را 

هم نصب كرده و در مطب خودش نشسته ، هر كس آمد به او مراجعه كرد كه

مرا معالجه كن ، به او نسخه ميدهد ، كسی مراجعه نكرد به او كار ندارد . 
ولی يك طبيب ، طبيب سيار است ، قانع نيست به اينكه مريضها به او 

مراجعه كنند ، او به مريضها مراجعه ميكند و ميرود سراغ مريضها . پيغمبر 
ميرفت سراغ مريضهای اخالقی و معنوی . در تمام دوران زندگيش كارش اين 
بود . مسافرت به طائفش برای چه بود ؟ اساسا در مسجدالحرام كه ميرفت 

سراغ اين ، سراغ آن ، قرآن ميخواند ، اين را جلب ميكرد ، آن را دعوت 
ميكرد برای چه بود ؟ در ايام ماههای حرام كه مصونيتی پيدا ميكرد و قبايل 

عرب ميآمدند برای اينكه اعمال حج را به همان ترتيب بت پرستانه خودشان 
انجام بدهند ، وقتی در عرفات و منا و بالخصوص در عرفات جمع ميشدند 

پيغمبر از فرصت 

پاورقی : 
. 1 نهج البالغه فيض االسالم ، خطبه 140 ، ص . 428 
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استفاده ميكرد ميرفت در ميان آنها . ابولهب هم از پشت سر ميآمد و هی 
ميگفت : حرف اين را گوش نكنيد ، پسر برادر خودم است ، من ميدانم كه 
اين دروغگوست العياذ باهللا اين ديوانه است ، اين چنين است ، اين چنان 

است . ولی او به كار خود ادامه ميداد . اين برای چه بود ؟ ميفرمايد 
پيغمبر روشش روش طبيب بود ولی طبيب سيار نه طبيب ثابت كه فقط 

بنشيند كه هر كس آمد از ما پرسيد ما جواب ميدهيم ، هر كس نپرسيد ديگر 
ما مسؤليتی نداريم . نه ، او مسؤوليت خودش را باالتر از اين حرفها 

ميدانست . در روايات ما هست كه عيسای مسيح عليه السالم را ديدند كه از

خانه يك زن بد كاره بيرون آمد . مريدها تعجب كردند : يا روح اهللا ! تو 
اينجا چكار ميكردی ؟ گفت : طبيب به خانه مريض ميرود . خيلی حرف است. 

« طبيب دوار بطبه ، قد احكم مراهمه و احمی مواسمه » 
نسبيت متودها و سيرهها را علی عليه السالم اينگونه ذكر ميكند . آيا 

پيغمبر با مردم با نرمش رفتار ميكرد يا با خشونت ؟ با مالطفت و مهربانی 
عمل ميكرد يا با خشونت و اعمال زور ؟ علی ميگويد : هر دو ، ولی جای هر 

كدام را ميشناخت . هم مرهم داشت هم ميسم . اين تعبير خود اميرالمؤمنين

است : در يك دستش مرهم بود و در دست ديگرش ميسم . وقتی ميخواهند 
زخمی را با يك دوا نرم نرم معالجه بكنند ، روی آن مرهم ميگذارند . ميسم 
يعنی آلت جراحی ، آلت داغ كردن . در يك دست مرهم داشت ، در دست 

ديگر ميسم . آنجا كه با مرهم ميشد معالجه بكند معالجه ميكرد ولی جاهايی 
كه مرهم كارگر نبود ، ديگر سكوت نميكرد كه بسيار خوب 
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حال كه مرهممان كارگر نيست پس بگذاريم به حال خودش باشد ، اگر يك عضو 
فاسد را ديگر با مرهم نميشود معالجه كرد ، بايد داغش كرد و با اين وسيله 

معالجه نمود ، با جراحی بايد قطعش كرد ، بريد و دور انداخت . پس در 
جايی اعمال زور ، در جای ديگر نرمش و مالطفت . هر كدام را در جای خودش 

به كار ميبرد . پس اصل قدرت يك مطلب است ، اصل اعمال زور مطلب ديگر 
. در اسالم اين اصل هست : جامعه اسالمی بايد قویترين جامعههای دنيا باشد 

كه دشمن نتواند به منابعش ، به سرمايههايش ، به سرزمينهايش ، به 
مردمش و به فرهنگش طمع ببندد . اين ديگر اصل نسبی نيست ، اصل مطلق 

است . ولی اعمال قدرت ، يك اصل نسبی است ، در يك جا بايد اين كار را 
كرد ، در جای ديگر نه . 

اصل سادگی در زندگی و دوری از ارعاب 

يكی ديگر از اصولی كه از يك نظر مطلق است اگر چه از يك نظر بايد 
گفت نسبی است ، اصل سادگی در زندگی است . انتخاب سادگی در زندگی برای 

پيغمبر اكرم ما منابع زيادی داريم . ما از زبان علی ( ع ) سيره پيغمبر 
را شنيدهايم ، از زبان امام صادق شنيدهايم ، از زبان ائمه ديگر شنيدهايم 

، از زبان بسياری از صحابه شنيدهايم ، مخصوصا دو روايت در اين باب هست 
، و روايتی كه از همه مفصلتر است روايتی است كه راوی آن امام حسن مجتبی 
عليه السالم است از دايی ناتنی شان . شايد كمتر شنيده باشيد كه امام حسن 

مجتبی يك 
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دايی ناتنی داشتهاند . دايی ناتنی حضرت مردی است به نام هند ابن ابی 
هاله . او فرزند خوانده پيغمبر اكرم بود و در واقع برادر ناتنی حضرت 

زهرا به شمار ميرفت ، يعنی فرزند خديجه بود از شوهر قبل از رسول اكرم . 
هند مثل اسامة بن زيد كه مادرش زينب بنت جحش بود پسر خوانده پيغمبر 
بود . ولی اسامه كوچكتر است و فقط دوران مدينه پيغمبر را درك كرده است 
، اما هند چون بزرگتر بوده در آن سيزده سال مكه هم در خدمت پيغمبر بوده 

و در ده سال مدينه هم بوده ، و حتی در خانه پيغمبر و مثل فرزند پيغمبر 
بوده است . جزئيات احوال پيغمبر را اين مرد گفته است و امام حسن [ نقل 
كردهاند ] . در روايات ماست كه امام حسن عليه السالم بچه بود ، به هند 

گفت : هند ! جدم پيغمبر را آنچنان كه ديدی برای من توصيف كن ، و هند 
برای امام حسن كوچك توصيف كرده است و امام حسن هر چه را كه هند گفته 

عينا برای ديگران نقل كرده و در روايات ما هست . آقايان اگر بخواهند 
مطالعه كنند ، در تفسير الميزان ، جلد ششم اين جملهها هست كه شايد به 

اندازه دو ورق يعنی چهار صفحه باشد . جزئيات زندگی پيغمبر را اين مرد 
نقل كرده است و ديگران هم نقل كرده است يكی از صحابه معروف حضرت است

كه خيال ميكنم ابوسعيد خدری باشد . يكی از جملههايی كه تقريبا همه 
گفتهاند اين است ( ولی اين تعبير مال يكی از آنهاست ) : 

« كان رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله خفيف المؤونة » . 
پيغمبر اكرم در زندگی ، روش سادگی را انتخاب كرده بود . 
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در همه چيز : در خوراك ، در پوشاك ، در مسكن ، و در معاشرت و برخورد 
با افراد روشش سادگی بود ، در تمام خصوصيات از اصل سادگی و سبك بودن 

مؤونه استفاده ميكرد و اين اصلی بود در زندگی آن حضرت . پيغمبر از به 
كار بردن روش ارعاب كه خودش يك روشی است اجتناب ميكرد . اغلب ، 
قدرتمندان عالم از روش ارعاب استفاده ميكنند ، و برخی روش ارعاب را 

به حدی رساندهاند كه ميگويند كسی فكر هم نبايد بكند . 
در كتابی كه چند سال پيش " ميلوان . . . . " نوشته بود خواندم و در 

تاريخ ديگری نخواندم كه محمد خان قاجار در وقتی كه در كرمان بود و آن قتل 
عامها ر ا كرد و آنهمه مردم را كور كرد و آنهمه قناتها را پر كرد و آنهمه 
خرابكاری كرد كه واقعا عجيب است ، روزی يكی از سربازها آمد به او 

گزارش داد كه فالن سرباز يا افسر تصميم دارد تو را به قتل برساند . دستور 
داد تحقيق كنند . وقتی تحقيق كردند معلوم شد كه دروغ است ، بين اين 

سرباز و آن سرباز يا افسر سر يك دختر رقابتی بوده و آن سرباز يا افسر آن 
دختر را گرفته و اين برای اينكه بتواند از او انتقام بگيرد آمده چنين 

گزارش غلطی داده است . فتحعلی شاه كه اسم كوچكش باباخان است در آن 
زمان وليعهدش بود . ( خودش كه بچه نداشت ، برادر زادهاش است ) . به 

فتحعلی شاه يعنی به باباخان آن وقت گفت : باباخان ! برو در اين قضيه 
تحقيق كن . وقتی رفت تحقيق كرد ديد قضيه از اين قرار و دروغ است . 

محمدخان گفت : حاال به عقيده تو ما چه بكنيم ؟ گفت : معلوم است ، اين 
بابا گزارش دروغ داده بايد مجازات بشود . گفت آنچه تو ميگويی ، با 

منطق عدالت حرف درستی است ولی با منطق 
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سياست درست نيست . از نظر منطق عدالت ، همين حرف درست است ، او 
مقصر است و بايد مجازات بشود . ولی هيچ فكر كردهای در اين چند روز كه 

تو داری در اطراف اين قضيه تحقيق ميكنی همهاش سخن از كشتن محمدخان 
قاجار است ، همهاش صحبت از كشتن من است ، اين ميگويد تو قصد داشتی 

بكشی ، آن ميگويد من قصد نداشتم بكشم ، شاهدها آمدند شهادت دادند كه نه 
، قصد كشتن در كار نبوده ، چند شبانه روز است كه در فكر اينها تصور كشتن 

من هست ، در فكر شاهدها هست ، در فكر متهم هست ، در فكر آن كسی هم كه 
اتهام زده هست . مردمی كه چند شبانه روز در مغز خودشان فكر كشتن من را 

راه داده باشند يك روز هم به فكر كشتن ميافتد . مصلحت نيست كسانی كه 
چند روز تصور كشتن من را كردهاند زنده باشند . همه اينها را ، اتهام زن ، 
متهم و حتی شاهدها را دستور دادم يكجا بكشند چون چند روز اين فكر در 

مغزشان آمده . 
چنگيز چكار ميكرد ؟ تيمور چكار ميكرد ؟ درجه كوچكش اين است كه الاقل 

از اوهام مردم استفاده بكنند يعنی دبدبهها و طنطنهها ايجاد بكنند برای 
اينكه مردم تحت تأثير آن قرار بگيرند . 

بيان علی ( ع ) 

علی عليه السالم در نهج البالغه جملهای دارد كه سيره پيغمبر اكرم را 
تفسير ميكند و عجيب هم هست . من وقتی كه به اين نكته برخورد كردم به 

قدری تحت تأثير آن قرار گرفتم كه حد ندارد . داستان رفتن موسی و هارون 
به پيشگاه فرعون برای دعوت فرعون را نقل 

104



سيري در سيره نبوي - صفحه : 105

file:///D|/motahari/pages/105.html[2011/08/26 10:19:19 ق.ظ]

ميكند . ميفرمايد اينها وقتی مأمور شدند ، در لباس چوپانی مانند دو تا 
چوپان ( تعبير چوپان از من است ) بر فرعون وارد شدند . « و عليهما مدارع 

الصوف » هر دو جامههای پشمينه پوشيده بودند كه سادهترين جامهها بوده ، 
²و بايديهما العصی » و هركدام يك عصا به دست گرفته بودند و تمام سرمايه 
اين دو نفر همين بود . حاال فرعون با آن جالل و شوكت ، دو نفر با لباسهای 

مندرس پشمينه و دو تا عصا آمدهاند نزد او ( 1 ) و با كمال قدرت و 
توانايی روحی دارند به او خطاب ميكنند كه ما پيامی داريم ، رسالتی داريم 
، آمدهايم اين رسالت را تبليغ بكنيم . اصل مطلب را مسلم گرفتهاند كه ما 

در اين رسالت خودمان پيروزيم ، آمدهايم با تو اتمام حجت بكنيم . 
ميگويند : اول آمديم پيش خودت كه اگر از فرعون مابی خودت دست برداری 

و واقعا اسالم بياوری ( 1 ) ما عزت و ملك را برای تو تضمين ميكنيم ولی 
در مدار اسالم . فرعون نگاهی به اطرافش ميكند و ميگويد : « اال ترون هذين» 

؟ اين دو تا را نميبينيد با اين لباسهای كهنه مندرسشان و با اين دو تا 
چوب خشك كه به دست گرفتهاند ؟ ! اصل مسئله برايشان مسلم است كه اينها 

پيروزند ، تازه آمدهاند با من شرط ميكنند كه اگر ميخواهی بعد هم عزيز 
باشی و به خاك مذلت نيافتی بيا اسالم بياور . 

حال منطق فرعون چيست ؟ « فهال القی عليهما اساورش من ذهب » اينها اگر 
به راستی چنين آيندهای دارند پس اين سرو وضعشان 

پاورقی : 
. 1 اين جهت در اينجا نيامده كه چقدر معطل شدند تا آخر فرصت پيدا 

كردند خودشان را به او برسانند . 
. 2 اسالم يعنی همان دين حق كه در همه زمانها بوده و به دست پيغمبر 

اكرم به حد كمال خودش رسيده . قرآن همه را اسالم ميداند و تعبير آن اسالم 
است . 
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چيست ؟ پس كو طال و جواهرهاشان ؟ پس كو تشكيالت و تشريفاتشان ؟ علی

ميگويد : « اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا للصوف و لبسه » . 
به نظرش پول خيلی بزرگ آمده و لباس ساده كوچك آمده با خودش فكر 
ميكند اين اگر راست ميگويد و با يك مبدأ الهی ارتباط دارد ، آن خدايش 

بيايد به او ده برابر ما گنج و جواهر و دبدبه بدهد . پس چرا ندارد ؟ علی 
( ع ) بعد [ اشاره ميكند ] به فلسفه اينكه چرا خدا پيغمبران را اينگونه 

مبعوث ميكند و همراه آنها از اين تجهيزات ظاهری و تشكيالت و قدرتهای 
برو و بيا و پول و جواهر نميدهد ؟ ميگويد : اگر اينها را خدا بدهد ديگر 
اختيار در واقع از بين ميرود . اگر ايمان جبری در كار باشد همه مردم 

ميآيند ايمان ميآورند ولی آن ديگر ايمان نيست . ايمان آن است كه مردم 
از روی حقيقت و اختيار [ گرايش پيدا كنند ] و اال ( تعبير خود 

اميرالمؤمنين است ) خدا ميتواند حيوانات را مسخر اينها قرار بدهد كه به 
طور نمونه برای سليمان پيغمبر اين كار را كرد مرغها را مسخر اينها قرار 

بدهد و وقتی كه اين دو نفر ميآيند نزد فرعون مرغها از باالی سرشان حركت 
بكنند ، حيوانها آنها را تعظيم بكنند تا ديگر هيچ شكی برای مردم باقی 

نماند و اصال اختيار به كلی از بين برود . ميفرمايد در اين صورت « ال 
لزمت االسماء معانيها » اين ايمان ديگر ايمان نيست . ايمان آن ايمانی 

است كه هيچ نوع جبری در كار نباشد . معجزه و كرامت هم در حد اينكه دليل 
باشد [ اعمال ميشود ] . وقتی تا حد دليل است قرآن ميگويد آيه ، معجزه 

اما اگر از حد دليل بيشتر بخواهند ، ميگويد 
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پيغمبر كارخانه معجزه سازی نياورده . او آمده است ايمان خودش را بر 
مردم عرضه بدارد ، و برای اينكه شاهد و گواهی هم بر صدق نبوت و رسالتش 

باشد ، خدا به دست او معجزه هم ظاهر ميكند . همين قدر كه اتمام حجت شد 
ديگر در معجزه سازی بسته ميشود . نه اينكه يك معجزه اينجا ، يك معجزه 

آنجا ، او بگويد فالن معجزه را انجام بده ، بسيار خوب . آن يكی پيشنهاد 
ديگر بكند ، بسيار خوب . مثل اين معركه گيرها . يكی بگويد كه من ميگويم 
آن آدم را سوسك كن ، ديگری بگويد من ميخواهم كه اين االغ را تبديل به 

اسب بكنی . بديهی است كه مسئله اين نيست . علی ( ع ) ميگويد اگر اين 
جور ميبود ، ديگر ايمانها ايمان نبود . جمله بعدش كه محل شاهد من است 

اين است كه ميگويد : خدا از اين جور تشريفات و تشكيالت و دبدبهها و 
طنطنهها هرگز به پيغمبرش نميدهد ، اين جور نيروها كه واهمه مردم را تحت 

تأثير قرار بدهد خدا به پيغمبران نميدهد و پيغمبران هم از اين روش پيروی 
نميكنند « و لكن اهللا سبحانه جعل رسله اولی قوش فی عزائمهم » خدا هر 

نيرويی كه به پيغمبران داده ، در همتشان داده ، در ارادهشان داده ، در 
عزمشان داده ، در روحشان داده كه ميآيد با آن لباس پشمی و عصای چوبی به 
دست در مقابل فرعونی ميايستد و با چنان قدرتی سخن ميگويد « و ضعفة فيما

تری االعين من حاالتهم » ( 1 ) . بعد ميفرمايد : « مع قناعة تمال القلوب و 
العيون غنی ، و خصاصة تمال االبصار » 

پاورقی : 
. 1 [ ترجمه : و در حاالتشان كه به چشم ديگران ميآيد ضعيف و ناتوان 

قرارشان داده است ] . 
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« و االسماع اذی » ( 2 ) . 
( شايد نتوانم اين تعبير را برای شما تفسير و ترجمه بكنم ولی دلم 

ميخواهد بتوانم و شما هم درست درك بكنيد ) خدا به آنها در درونشان 
نيروی عزم و تصميم و اراده داد با يك قناعتی كه دلها و چشمها را از نظر 

بی نيازی پر ميكند . يك كسی شما ميبينيد با " داشتن " كه چی دارم و چی 
دارم ميخواهد چشمها را پر بكند . يك كسی با " ندارم ولی بينيازم و 

اعتنا ندارم " چشمها را پر ميكند . علی ( ع ) ميگويد پيغمبران هم چشمها 
را پر ميكردند ولی با " ندارم و بی نيازم " نه با اينكه اين باغ را 

دارم ، اين خانه را دارم ، اين قدر اسب پشت سر من حركت ميكند ، اين 
قدر نوكر پشت سر من حركت ميكند ، اين جالل و جبروت و برو و بيا را دارم 

. هيچ از اين برو و بياها به خودشان نميبستند . در نهايت سادگی ، ولی 
همان سادگی ، آن جالل و جبروتها وحشمتها را خرد ميكرد . 

اسكندر و ديوژن 

حكيم معروفی است از حكمای كلبی كه البته اينها در اين كارها افراط 
ميكردند ، يعنی مردمان به اصطالح زاهد پيشه به شكل عجيبی بودند و به مال و

ابزار دنيا هيچ اعتنا نداشتند . او حتی خانه و زندگی هم نداشت . مردی 
است به نام ديوژن كه مسلمين به او ميگفتند ديوجانس ، و آن شعر معروف 

مولوی در ديوان شمس اشاره به 

پاورقی : 
( 2 ) . نهج البالغه ، خطبه . 190 
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اوست : 
دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر

كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند يافت مينشود گشتهايم ما

گفت آنچه يافت مينشود آنم آرزوست
داستان مربوط به همين ديوژن است كه ميگويند در روز چراغ به دست گرفته 

بود و راه ميرفت . گفتند چرا چراغ به دست گرفتهای ؟ گفت دنبال يك 
چيزی ميگردم . گفتند دنبال چه ميگردی ؟ گفت دنبال آدم . 

اسكندر بعد از آن كه ايران را فتح كرد و فتوحات زيادی نصيبش شد ، همه 
آمدند در مقابلش كرنش و تواضع كردند ، ديوژن نيامد و به او اعتنا نكرد 
. آخر دل اسكندر طاقت نياورد ، گفت ما ميرويم سراغ ديوژن . رفت در 

بيابان سراغ ديوژن . او هم به قول امروزيها حمام آفتاب گرفته بود . 
اسكندر ميآمد . آن نزديكيها كه سر و صدای اسبها و غيره بلند شد او كمی 

بلند شد ، نگاهی كرد و ديگر اعتنا نكرد ، دو مرتبه خوابيد . تا وقتی كه 
اسكندر با اسبش رسيد باالی سرش . همان جا ايستاد . گفت : بلند شو . دو

سه كلمه با او حرف زد و او جواب داد . در آخر اسكندر به او گفت : يك 
چيزی از من بخواه . گفت فقط يك چيز ميخواهم . گفت : چی ؟ گفت : 
سايهات را از سر من كم كن . من اينجا آفتاب گرفته بودم ، آمدی سايه 

انداختی و جلوی آفتاب را گرفتی . وقتی كه اسكندر با سران سپاه خودش 
برگشت ، سران گفتند عجب آدم پستی بود ، عجب آدم حقيری ! آدم 
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يعنی اين قدر پست ! دولت عالم به او رو آورده ، او ميتوانست همه چيز 
بخواهد . ولی اسكندر در مقابل روح ديوژن خرد شده بود . جملهای گفته كه در 

تاريخ مانده است . گفت : " اگر اسكندر نبودم دوست داشتم ديوژن باشم 
" . ولی در حالی كه اسكندر هم بود باز دوست داشت ديوژن باشد . اين كه 

گفت " اگر اسكندر نبودم " برای اين بود كه جای به اصطالح عريضه خالی 
نباشد . 

علی عليه السالم ميگويد پيغمبران در زی قناعت و سادگی بودند و اين 
سياستشان بود ، سياست الهی . آنها هم دلها را پر ميكردند ولی نه با جالل 
و دبدبههای ظاهری ، بلكه با جالل معنوی كه توأم با سادگيها بود . به قدری 

پيغمبر اكرم از اين جالل و حشمتها تنفر داشت كه سراسر زندگی او پر از اين 
قضيه است . اگر يك جا ميخواست راه بيفتد ، چنانچه عدهای ميخواستند 

پشت سرش حركت كنند اجازه نميداد . اگر سواره بود و يك پياده ميخواست 
با او بيايد ميگفت : برادر ! يكی از اين كارها را بايد انتخاب بكنی : 
يا تو جلو برو من از پشت سرت ميآيم ، يا من ميروم تو بعد بيا . يا 

احيانا اگر ممكن بود كه دو نفری سوار بشوند ميفرمود : بيا دو نفری با 
همديگر سوار ميشويم . من سواره باشم تو پياده ، اين جور در نميآيد . محال 

بود اجازه بدهد او سواره حركت بكند و يك نفر پياده . در مجلس كه 
مينشست ميگفت [ به شكل ] حلقه بنشينيم كه مجلس ما باال و پايين نداشته 
باشد . اگر من در صدر مجلس بنشينم و شما در اطراف ، شما ميشويد جزء جالل

و دبدبه من ، و من چنين چيزی را نميخواهم . پيغمبر تا زنده بود از اين 
اصل تجاوز نكرد ، مخصوصا از يك نظر اين را برای يك رهبر ضروری و الزم 

ميدانست . و لهذا ما ميبينيم علی 
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عليه السالم هم در زمان خالفت خودش ، در نهايت درجه اين اصل را رعايت 
ميكند . يك رهبر مخصوصا اگر جنبه معنوی و روحانی هم داشته باشد هرگز 

اسالم به او اجازه نميدهد كه برای خودش جالل و جبروت قائل بشود . اصال جالل

و جبروتش در همان معنويتش است ، در همان قناعتش است ، در روحش است 
نه در جسمش و نه در تشكيالت ظاهريش . اميرالمؤمنين در زمان خالفت وقتی 

كه آمدند به مدائن كه نزديك بغداد است و قصر قديم انوشيروان يعنی قصر 
مدائن در آنجا بود ، رفتند داخل اين قصر و آن را تماشا ميكردند . شخصی 

شروع كرد به خواندن يك شعر عربی در بی وفايی دنيا كه رفتند و . . . 
فرمود اينها چيست ؟ ! آيه قرآن بخوان : 

« كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها 
فاكهين »( 1 ) . 

وقتی كه حضرت وارد سرزمين ايران شدند و ايرانيها خبردار شدند كه علی 
عليه السالم ميآيد ، يك عده از دهاقين ( 2 ) ، عدهای از سران كشاورزان 
آمدند به استقبال حضرت ، و شروع كردند در جلوی ايشان دويدن . حضرت 

صدايشان كرد و فرمود : چكار ميكنيد ؟ گفتند اين احترامی است كه ما برای 
بزرگان خود بجا ميآوريم كه در ركابش در جلويش ميدويم . به احترام شما 

چنين كاری ميكنيم . 

پاورقی : 
. 1 سوره دخان ، آيات 25 تا . 27 [ ترجمه : چه باغستانها و چشمهها و 
زراعتها و مجالس نيكو و عيش و نوشهای فراوانی را كه در آنها دلخوش 

بودند ، رها نمودند ] . 
. 2 دهاقين جمع دهقان است كه معرب دهگان است ، و اصل معنی دهقان 

يعنی كه خدا نه كشاورز عادی . 
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فرمود شما با اين كارتان خودتان را حقير و پست ميكنيد ، به آن بزرگ هم 
يك ذره سود نميرسد . اين كارها چيست ؟ ! من از اين تشريفات بری و مبرا 

هستم . انسان هستيد و آزاد . من بشری هستم شما هم بشری . 
اين است كه يكی از اصول زندگی رسول اكرم و از اصول روشهای پيغمبر اكرم 
اصل سادگی بود كه « كان رسول اهللا خفيف المؤونة » و تا آخر عمر اين اصل 

را رعايت كرد . در يكی از احاديث نقل كردهاند ( اهل تسنن هم نقل 
كردهاند ) كه عمر بن الخطاب وارد ميشود به اتاق پيغمبر اكرم ، در آن 

جريانی كه حضرت از زنهايشان اعراض كردند و آنها را مخير نمودند ميان 
طالق و يا صبر كردن به زندگی ساده . عدهای از زنها گفتند آخر ما وضعمان 
خيلی ساده است ، ما هم زر و زيور ميخواهيم ، از غنائم به ما هم بدهيد . 

فرمود : زندگی من زندگی ساده است . من حاضرم شما را طالق بدهم و طبق

معمول كه يك زن مطلقه را به تعبير قرآن بايد ت سريح كرد ، يعنی بايد 
مجهز كرد و يك چيزی هم به او داد ، حاضرم چيزی هم به شما بدهم . اگر به 
زندگی ساده من ميسازيد بسازيد ، و اگر ميخواهيد رهايتان كنم رهايتان بكنم 
. البته همهشان گفتند خير ، ما به زندگی ساده ميسازيم ، كه جريان مفصل 

است . نوشتهاند عمر بن الخطاب وقتی كه اطالع پيدا كرد حضرت از زنهايشان 
ناراحت شدهاند ، رفت كه با حضرت صحبت بكند . ميگويد يك سياهی بود 

آنجا كه در واقع به منزله دربان بود كه حضرت به او سپرده بودند كسی 
نيايد . تا رفتم آنجا ، گفتم به حضرت بگو كه عمر است . رفتو آمد گفت 

: جوابی ندادند . من رفتم و دو مرتبه آمدم ، اجازه خواستم بازهم به من 
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جواب نداد . دفعه سوم گفت : بيا ، وقتی رفتم ، ديدم پيغمبر در يك 
اتاقی كه فقط فرشی كه گويی از ليف خرماست در آن افتاده استراحت كرده ، 

و وقتی من رفتم مثل اينكه حضرت كمی از جا حركت كردند ، ديدم خشونت اين 
فرش روی بدن مباركش اثر گذاشته . خيلی ناراحت شدم . بعد ميگويد ( و 

شايد با گريه ) : يا رسول اهللا چرا بايد اين جور باشد ؟ چرا كسریها و 
قيصرها غرق در تنعم باشند و تو كه پيغمبر خدا هستی چنين وضعی داشته باشی

؟ حضرت مثل اينكه ناراحت ميشود ، از جا بلند ميشود و ميفرمايد : چه 
ميگويی تو ؟ اين مهمالت چيست كه ميبافی ؟ تو خيلی به نظرت جلوه كرده ، 

خيال كردهای من كه اينها را ندارم ، اين محروميتی است برای من ؟ و خيال 
كردهای آن نعمت است برای آنها ؟ به خدا قسم كه تمام آنها نصيب مسلمين 

ميشود ، ولی اينها برای كسی افتخار نيست . 
ببينيد زندگی پيغمبر چگونه بود . وقتی كه مرد از خودش چه باقی گذاشت 
؟ وقتی كه علی مرد از خودش چه باقی گذاشت ؟ پيغمبر وقتی كه از دنيا 

ميرود يك دختر بيشتر ندارد . طبق معمول ، هر انسانی طبق عاطفه بشری و 
اگر از اين معيارها پيروی بكند ، باالخره دخترش است ، دلش ميخواهد 

برايش يك ذخيرهايی مثال خانه و زندگی تهيه كند . ولی برعكس ، يك روز 
وارد خانه فاطمه ميشود ، ميبيند فاطمه دستبندی از نقره به دست دارد و 

يك پرده الوان هم آويخته است . با آن عالقه مفرطی كه به حضرت زهرا دارد 
، بدون اينكه حرفی بزند بر ميگردد . حضرت زهرا احساس ميكند كه پدرش 
اين مقدار را هم برای او نميپسندد . چرا ؟ زيرا دوره اهل صفه است . زهرا 

كه هميشه اهل ايثار بوده است و آنچه از مال دنيا 
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دارد به ديگران ميبخشد ، تا پيغمبر بر ميگردد فورا آن دستبند نقره را از 
دستش بيرون ميكند ، آن پرده الوان را هم ميكند و همراه كسی ميفرستد 

خدمت رسول اكرم ، يا رسول اهللا دخترتان فرستاده است و عرض ميكند اين 
را به هر مصرف خيری كه ميدانيد برسانيد . آن وقت است كه چهره پيغمبر 

ميشكفد و جملهای از اين قبيل ميفرمايد : ای پدرش به قربانش . 
شب عروسی زهرا است . برای زهرا فقط يك پيراهن نو خريدهاند به عنوان 
پيراهن شب زفاف ، و يك پيراهن قبلی هم داشته است . مسائلی در شب 
زفاف ميآيد در خانه زهرا صدا ميكند : من عريانم ، كسی نيست مرا بپوشاند 
؟ ديگران متوجه اين سائل نميشوند كه چيزی به او بدهند . زهرا كه عروس 

اين خانه است و به اصطالح معروف عروسی است كه به تخت است ميبيند كسی 
متوجه نيست ، فورا تنها حركت ميكند ميرود در خلوت ، اين لباس نو را 

از تنش ميكند و لباس كهنه خودش را ميپوشد و لباس نو را تقديم سائل 
ميكند . وقتی ميآيد ، ميپرسند پيراهنت كو ؟ [ ميگويد ] د ر راه خدا دادم 
. برای زهرا اينها چه عظمتی و چه اهميتی دارد ؟ ! لباس يعنی چه ؟ ! 

تشكيالت و دبدبه يعنی چه ؟ ! زهرا اگر دنبال فدك ميرود از باب اين است 
كه اسالم احقاق حق را واجب ميداند و اال فدك چه ارزشی دارد ؟ ! چون اگر 

نميرفت د نبال فدك ، تن به ظلم داده بود و انظالم بود ، واال صد مثل فدك 
را آنها در راه خدا ميدادند . چون انظالم نبايد كرد زهرا حق خودش را 

مطالبه ميكند ، يعنی ارزش فدك برای حضرت زهرا از جنبه حقوقی بود نه از 
جنبه اقتصادی و مادی . از جنبه اقتصادی و مادی ارزشش فقط اين قدر بود كه 

اگر 
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فدك داشته باشم ، به ديگران بتوانم برسم . 
آری ، زهرا چنين شب عروسيی داشت . ولی زهرا قبل از وفات مخصوصا 

لباس پاكيزهای پوشيد كه احضارش در آن حالت باشد . اسماء بنت عميس 
گفت : يك روز حال يا هفتاد و پنج روز و يا نود و پنج روز بعد از وفات 

رسول اكرم ديدم مثل اينكه حال بيبی بهتر است ، از جا حركت كرد و نشست 
، سپس حركت كرد و غسل نمود و بعد فرمود اسماء ! آن لباسهای پاكيزه مرا 
بياور . ( 1 ) اسماء ميگويد من خيلی خوشحال شدم كه الحمد هللا مثل اينكه 

حال بيبی بهتر است . ولی يك جملهای بيبی گفت كه تمام اميدهای اسماء به 
باد رفت . فرمود : اسماء ! من االن رو به قبله ميخوابم ، تو هنيئهای ، 

لحظهای ، لحظاتی با من حرف نزن ، همينكه مدتی گذشت مرا صدا كن ، اگر 
ديدی جواب ندادم بدان كه لحظه مرگ من است . اينجا بود كه تمام اميدهای 

اسماء به باد رفت . طولی نكشيد كه اسماء فرياد كشيد و به سراغ علی رفت 
، و علی را از مسجد صدا كرد و حسنين آمدند . 

پاورقی : 
. 1 اسماء ، كلفت و اين حرفها نبوده . او به اصطالح جاری قبلی حضرت 

زهرا بوده يعنی قبال زن جناب جعفر بود كه آن وقت ميشد جاری حضرت زهرا . 
بعد از جناب جعفر زن ابوبكر شد كه محمد بن ابی بكر كه بسيار مرد شريفی 

است از همين اسماء به دنيا آمد . بعد از ابوبكر حضرت امير با اسماء 
ازدواج كردند كه محمد بن ابی بكر پسر خوانده اميرالمؤمنين شد و تربيت 

شده اميرالمؤمنين است و والء اميرالمؤمنين را دارد و با پدرش ارتباطی 
ندارد . غرض اين است كه اسماء زن مجللهای است . همان وقت هم كه همسر 

ابوبكر است ، والءش با علی ( ع ) است ، دوست علی است و ارادتمند به 
خاندان علی نه به خاندان شوهرش . 
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و ال حول و ال قوش اال باهللا العلی العظيم و صلی اهللا علی محمد و آله 
الطاهرين . 

باسمك العظيم االعظم االجل االكرم يا اهللا . . . 
خدايا ما را قدردان اسالم و قرآن قرار بده ، توفيق عمل و خلوص نيت به 
همه ما كرامت بفرما ، انوار محبت و معرفت خودت در دلهای ما قرار بده

، نور محبت و معرفت پيغمبر و آل پيغمبرت را در دلهای ما بتابان . 
اموات ما مشمول عنايت و رحمت خودت بفرما . 

و عجل فی فرج موالنا صاحب الزمان . 
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جلسه چهارم كيفيت استخدام وسيله 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين باری الخالئق اجمعين و الصالش و السالم علی 

عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته سيدنا و نبينا 
و موالنا ابيالقاسم محمد و علی آله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ باهللا 

من الشيطان الرجيم . 
« لقد كان لكم فی رسول اهللا اسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر 

و ذكر اهللا كثيرا ». 
يكی از مسائلی كه از سيره رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله بايد آموخت 

" كيفيت استخدام وسيله " است . انسان اوال بايد در اهداف خودش يعنی 
در هدفها مسلمان باشد يعنی هدفش مقدس و عالی و الهی باشد ، و ثانيا 

بايد در استخدام وسيله برای همان هدفها هم واقعا مسلمان باشد . بعضی از 
مردم از نظر هدف مسلمان نيستند يعنی در زندگی هدفی جز خورد و خوراك و 

پوشاك و لذت گرايی ندارند ، تنها هدفی كه درباره آن فكر ميكنند اين 
است كه چگونه زندگی بكنند كه بيشتر تن آسانی كرده باشند . در حقيقت 

هدفهای اينها از حد هدف يك حيوان تجاوز نميكند . نه تنها مسلمان به 
اينها نميشود گفت ، انسان هم به اينها نميشود گفت . يك انسان از آن 

جهت كه 
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انسان است بايد ايدهای باالتر از حدود شهوات حيوانی داشته باشد ، و اگر 
انسان واقعا مسلمان باشد تمام هدفها در يك كلمه خالصه ميشود و آن خداست 

و رضای حق . 
در مرحله بعد انسان برای هدفهای پاك و مقدس و عالی خودش ناچار از 

وسائلی بايد استفاده بكند . مسئلهای كه مطرح است اين است كه آيا همين 
كافی است كه هدف ، انسانی باشد و باالتر اينكه هدف الهی باشد ؟ اگر 

هدف الهی بود ديگر وسيله فرق نميكند و از هر وسيلهای برای آن هدف مقدس 
ميتوان استفاده كرد ؟ فرض اين است كه هدف ما هدف مقدسی است . آيا 
برای هدف مقدس از هر وسيله ولو وسائل نامقدس و پليد ميتوان استفاده 

كرد ؟ يا نه ، برای هدف مقدس از وسيله مقدس بايد استفاده كرد نه از 
وسيله نامقدس و پليد . حال مثالهايی ذكر ميكنيم تا مطلب روشن بشود . 

استفاده از وسيله نامشروع در تبليغ دين 

هدف ما تبليغ دين است . ديگر از اين بهتر كه نميشود . يك وقت هدف 
من در يك كاری شخص خودم هست ، يك كاری را برای خودم ميخواهم بكند ، 

برای رفاه و منفعت خودم ميخواهم انجام بدهم . آنجا محرز است . ولی اگر 
من بخواهم كاری را نه برای خودم بلكه برای دين انجام بدهم ، در اين صورت 

آيا جايز است از هر وسيلهای استفاده بكنم ؟ اگر من بخواهم برای منافع 
خودم كار بكنم ، مثال وقتی كار من گير پولی يا اداری بيايم پيش شما كه 

ميتوانيد مشكل مراحل بكنيد چهارتا در وغ جعل بكنم برای اينكه 
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مشكلم حل بشود ، در اينجا همه مرا مالمت ميكنند ، ميگويند اين را ببين ، 
برای اينكه مشكلش حل بشود تملق ميگويد ، چاپلوسی ميكند ، دروغ ميگويد ، 

تهمت ميزند . ولی يك وقت هدف چيز ديگر است . من ميخواهم يك مسجد 
بسازم . برای خودم كه نميخواهم بسازم . واقعا هم در مسجد ساختن هدف 

نامقدسی ندارم . من جزء كسانی هستم كه بانی شدهايم در فالن محل كه مسجد

ندارد مسجدی ساخته بشود ، بچهها بيايند دستورهای دين را ياد بگيرند و 
جلساتی باشد . اين مسجد مصالح ميخواهد ، گرفتاريهای ديگر دارد ، اشكاالت 

اداری ممكن است پيدا كند ، و از مردم نيز بايد پول گرفت . حاال يك آدم 
اهل خير پاشنه گيوه را ور كشيده برای اينكه كار اين مسجد را درست بكند . 

ميرود پيش كسی ، يك حرفی ميزند كه هر جور هست از او پول در بياورد ، 
چهارتا دروغ ميگويد ولی باالخره پنج هزار تومان پول در ميآورد برای مسجد . 

دوتا دروغ به يك نفر ديگر ميگويد ، چهارتا تملق و چاپلوسی نسبت به 
ديگری ميكند كه شما چنين هستيد ، چنان هستيد ، ما به شما از قديم از قديم 

ارادت داريم ، خواب ديدم مثال كه داشتيد در بهشت كله معلق ميزديد ، 
حتما همچنين چيزی هست . ده هزار تومان هم از اين ميگيرد . پنجاه هزار 

تومان از يكی ديگر ميگيرد . حال اين را ما چه ميگوييم ؟ شايد بسياری از 
مردم اين عمل را تقديس و نوعی فداكاری تلقی ميكنند ، ميگويند ببين اين 

بيچاره برای خودش كه كار نميكند ، از صبح تا غروب پاشنه گيوه را ور 
كشيده فقط برای مسجد . ببين برای اين كار ، ديگر چه نميكند اين آدم ؟ ! 

به هر كس ميرسد ، به هر وسيله شده باالخره اين پول را برای 
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اين مسجد در ميآورد ، واقعا مرد فداكار و با گذشتی است . 
آيا اين كار درست است يا درست نيست ؟ مسئلة . 

جعل حديث 

ديگری - كه اينها در تاريخ رخ داده است - برای اينكه مردم را هدايت و 
راهنمايی كند ، ميآيد حديثی از پيغمبر يا امام جعل ميكند در حالی كه غرض 

شخصی ندارد بلكه غرضش هدايت مردم است ولی فكر ميكند كه اگر چنين حديثی

از پيغمبر يا امام برای مردم نقل بكند مردم بهتر ميپذيرند . مثال [ با خود 
ميگويد ] مردمی كه اين قدر غيبت ميكنند و حرف لغو ميزنند ، خوب است 
برای اينكه غيبت نكنند و حرف لغو نگويند من بيايم حديثی جعل بكنم در 

فضيلت فالن دعا كه اين حديث را مردم بخوانند و بجای حرف لغو و بيهوده و 
غيبت بروند دعا بخوانند ، يا در ثواب قرآن بگويم فالن سوره قرآن را اگر 

چهل بار پشت سر يكديگر بخوانيد فالن اثر را دارد . 
آيا اين كار خوبی است ؟ مسئلة : هدف مقدس است ولی يك كسی ميخواهد 

با دروغ و جعل اين هدف مقدس را تأمين بكند . آيا اين درست است يا 
درست نيست ؟ در تاريخ ، خيليها بودهاند كه چنين كاری كردهاند . حديثی 

است كه در اغلب كتب تفسير نوشتهاند ، ظاهرا در مقدمه مجمع البيان هم 
هست و من مكرر در كتابها خواندهام . اين حديث را از ابی بن كعب نقل 

ميكنند در فضائل مخصوص قرائت سورههای قرآن ، مثال برای خواندن سوره سبح 
اسم فضيلت خاصی ذكر ميكنند ، سوره هل اتيك حديث الغاشية 
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فضيلت و ثواب ديگری ، سوره لم يكن الذين كفروا ثواب ديگری ، سوره بقره 
ثواب ديگری ، سوره آل عمران ثواب ديگری ، برای هر كدام يك چيزی 

گفتهاند . همه هم از پيغمبر روايت شده . شخصی رفت از آن كسی كه اين 
حديث را روايت ميكرد پرسيد : آخر چطور است كه فقط تو اين حديث را 
روايت ميكنی و يك نفر ديگر غير از تو روايت نكرده ؟ گفت : راستش را 

بخواهيد اين حديث را من برای رضای خدا جعل كردم . من ديدم مردم در 
مجالس كه مينشينند شروع ميكنند به افسانهها و تاريخ جاهليت را نقل كردن 

و اشعار جاهليت را خواندن . ديدم وقت مردم دارد بيهوده تلف ميشود . 
برای اينكه به جای اين كار بيهوده ، مردم را وادار كنم به تالوت قرآن ، 

آمدم اين حديث را از زبان پيغمبر گفتم ، اينكه عيبی ندارد ! 
ديگری ميآيد برای فالن مقصد يك خواب جعل ميكند ، و فكر ميكند با اين 

خواب مردم را هدايت ميكند . 
آيا اين كارها درست است كه انسان برای هدف مقدس ، از وسائل نامقدس 

استفاده بكند ؟ نه ، اين كار غلط است . 
اين مطلب قبال در ذهن خودم مكرر آمده بود ، همين امروز كه باز تفسير 
الميزان را در همين زمينه مطالعه ميكردم ديدم ايشان ادب تبليغ نبوت را 
كه از قرآن استنباط كردهاند كه به طور كلی چه آدابی را همه انبياء و از 

جمله رسول اكرم رعايت ميكردند از جمله همين مطلب را ذكر كردهاند كه 
هرگز انبياء در سيره و روش خودشان ، برای رسيدن به حق ، از باطل استفاده 

نميكنند ، برای رسيدن به حق هم از خود حق استفاده ميكنند . 
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آيا داستانهای قرآن حقيقت ندارد ؟ 

بعضی از مصريها يك حرف مفتی زدهاند كه گاهی در كلمات غير مصريها هم 
ديده ميشود راجع به بعضی قصص قرآن كه فالن داستان در تواريخ دنيا پيدا 

نشده است . خوب پيدا نشده باشد . مگر تمام قضايايی كه در دنيا واقع شده 
در كتب تاريخ هست ؟ ! كتب تاريخی كه ما االن داريم ، از حدود سه هزار 

سال پيش است . يعنی از حدود هزار و چهارصد سال پيش از دوره اسالم به 
اين طرف ميشود گفت تاريخ دنيا تا حدی روشن است ، از آن جلوتر اصال ما 

تاريخ درستی در دنيا نداريم . از چهار پنج هزار سال قبل به آن طرف را 
اساسا ميگويند : ازمنه ماقبل تاريخ . 

بعضيها راجع به بعضی از قصص قرآن گفتهاند كه قرآن هدفش مقدس است ، 
قصص را نقل ميكند برای پند و عبرت گرفتن ، قرآن كه كتاب تاريخ نيست 

كه بخواهد وقايع نگاری بكند ، وقايع را قرآن برای پندها ذكر ميكند ، وقتی 
كه هدف پند است ديگر فرق نميكند كه آن واقعهای كه نقل ميكند واقعا واقع 

شده باشد ، يا آن را به صورت يك داستان نقل بكند كه نتيجه بگيرد . مگر 
نيست كه بسياری از حكيمان دنيا پندهای بسيار بزرگ را از زبان حيوانات 

بيان كردهاند كه همه مردم ميدانند كه اينها واقعيت ندارد ، مثل 
داستانهای كليله و دمنه كه خرگوش مثال چنين گفت ، روباه چنين گفت ، شير

چنين گفت ، شير آمد با روباه چنين سخن گفت ، بعد خرگوش مأموريت پيدا 
كرد . . . و وقتی ميخواهد بگويد كه انسان 
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بايد عاقل و فتن باشد و هيكل و زور نميتواند با عقل و فكر و هوش برابری 
بكند ، ميگويد خرگوش به اين كوچكی و كم قوهای ، شير به آن بزرگی و 

زورمندی را آخر معلق ميكند در چاه . اين را برای پند و اندرز ميگويد واال 
داستانی واقع نشده كه واقعا شيری باشد و روباهی و خرگوشی و با همديگر 

حرف زده باشند . بعضی خواستهاند چنين حرفی العياذ باهللا بگويند كه اصال 
ضرورتی ندارد ما در باب قصص قرآن ، راجع به اين جهتش فكر بكنيم كه آيا 

قصص قرآن تاريخ است يا تمثيل است برای پند و اندرز . 
ولی اين حرف ، بسيار حرف مفتی است . محال است كه انبياء ، در منطق 

نبوت ، برای يك حقيقت ، العياذ باهللا يك امر واقع نشده و يك دروغ را 
ولو به صورت تمثيل بيان بكنند . در ادبيات دنيا از اين حرفها زياد است 

. غير از آنهايی كه از زبان حيوانات گفتهاند ، آنهايی هم كه از زبان 
حيوانات نگفتهاند [ از تمثيل استفاده كردهاند ] . حتی همين داستانهای 

سعدی كه در گلستان و بوستان و غيره آمده هيچ معلوم نيست كه ارزش تاريخی 
داشته باشد و خيلی از آنها مسلم شبهه ندارد ، به جهت اينكه اصال داستان ، 

خودش را نقض ميكند . مثال ميگويد در هندوستان كه بودم رفتم در بتخانه 
سومنات . آنجا زند و پازند ميخواندند . بعد زدم بتها را شكستم ، چنين 

كردم ، چنان كردم . اصال معلوم نيست سعدی به عمرش رفته باشد به آنجا . و 
به عالوه اگر در بتخانه سومنات رفته ، آنجا زند و پازند چكار ميكرده است 

؟ ! يا ميگويد : در كاشغر كه بودم بچهای را ديدم كه داشت فالن كتاب نحو 
را ميخواند ، من به او چنين گفتم و او به من چنين جواب داد . نه او 

هدفش آن اندرزی است كه ميخواهد بدهد . از 
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زبان سلطان محمود و اياز حرفهايی ميگويد . اينها واقعيتی ندارد . 
قرآن ، پيغمبر ، ائمه و كسانی كه تربيت شده اين مكتب هستند محال است 

كه برای هدف مقدس ، از يك امر نامقدس ، مثال از يك امر پوچ ، از يك 
امر باطل ، از يك امر بی حقيقت ولو يك تمثيل استفاده كنند . اين است 

كه ما شك نداريم كه تمام قصص قرآن همان جور كه قرآن نقل كرده است عين 
واقعيت است . داستانی كه قرآن نقل ميكند ، ما بعد از نقل قرآن احتياجی 

نداريم كه تأييدی از تواريخ دنيا پيدا بكنيم . تواريخ دنيا بايد از قرآن 
تأييد بگيرند . ايشان ( عالمه طباطبائی ) در تفسير الميزان اين اصل را با 

ادلهای از آيات قرآن ثابت ميكنند كه اساسا در سيره انبيا چنين چيزی 
وجود نداشته كه حتی برای هدف مقدسشان از يك امر نامقدس استفاده بكنند.

دو سخن باطل شايع ميان متجددين و متقدمين 

در اين زمينه يك حرفی در ميان متجددين ما پيدا شده و يك حرفی در ميان 
بعضی از متقدمين ما ، و هر دوی اينها آنچنان به حقيقت ضربه زدهاند كه 

خدا ميداند . اما آنچه كه در ميان متجددين به اصطالح طرح شده و خيلی هم 
رويش تكيه ميشود ، از فرنگيها گرفته شده است و مصريها با اين قاعده و 

به اين تعبير بيان ميكنند : الغايات تبرر المبادی يعنی هدف وسيله را 
مباح ميكند . پس كوشش كن هدفت مقدس باشد . برای هدف مقدست از هر 

وسيله ولو نامقدس ميتوانی استفاده بكنی . و آنچه كه در ميان بعضی از 
متقدمين ما تا حدی معمول شده اين است كه يك حديثی نقل ميكنند كه [ 

البته ] 
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اين حديث هست و حتی شيخ انصاری رضوان اهللا عليه در " مكاسب محرمه " 
آن را نقل كرده و در دو جا هم نقل كرده ، در يك جا تفسير نميكند ولی در 
جای ديگر تفسير ميكند . آن حديث اين است كه اگر اهل بدعت را ديديد 

يعنی اگر افرادی را ديدند كه در دين بدعت ايجاد ميكنند « فباهتوهم » (1) 
. " آنهايی كه در دين بدعت ايجاد ميكنند " يعنی افرادی كه در دين 

چيزهايی جعل ميكنند و ميآورند كه جزء دين نيست " ادخال ما ليس فی 
الدين فی الدين " را بدعت ميگويند ، يعنی كسی بيايد چيزی را كه جزء دين 
نيست به نام دين وارد دين بكند به طوری كه مردم خيال كنند اين جزء دين 

است . عكسش هم هست : چيزی را كه جزء دين هست كاری بكند كه مردم خيال 
كنند اين جزء دين نيست . هر دو صورتش بدعت است . [ در اينجا قبل از 

توضيح اين حديث ، ذكر يك نكته ضروری است ] . 

بدعت و نوآوری 

امروز " نوآوری " را ميگويند " بدعت " . نوآوری در غير امر دين 
عيبی ندارد . يك كسی در شعر ميخواهد نوآور باشد ، يك كسی در هنر 

ميخواهد نوآور باشد ، يك كسی در فلسفه ميخواهد نوآور باشد . اين مانعی 
ندارد ولی در دين ، نوآوری معنی ندارد چون آورنده دين ما نيستيم . حتی 

امام هم آورنده دين نيست . امام وصی پيغمبر و خزانه علم اوست . آنچه كه 
پيغمبر گفته است [ او بيان ميكند ] . خود پيغمبر 

پاورقی : 
. 1 [ ترجمه : پس آنها را مبهوت كنيد ] . 
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هم آورنده دين نيست . خدا به وسيله ملك و گاهی بدون وسيله ملك دين را 
به پيغمبر وحی ميكند ، پيغمبر به مردم ابالغ ميكند و همهاش را يكجا برای 
امام بيان ميكند . آورنده دين حتی پيغمبر هم نيست . در دين نوآوری غلط 
است ، بدعت است و حرام . بله ، نو استنباط كردن درست است كه آن 
نوآوری نيست . اخباريين اجتهاد را خيال ميكنند نوآوری است . ميگويند 

اجتهادها همه بدعت است . اشتباه ميكنند . اجتهاد يعنی حسن استنباط . 
ممكن است مجتهدی مطلبی را از نو استنباط بكند كه قبال خود او يا ديگران 

جور ديگر استنباط ميكردهاند . اين ، مسئله استنباط است نه آورندگی . 
امروز ، مطلق نوآوری را بدعت مينامند و از بدعت حمايت ميكنند و مثال 

ميگويند فالن كس بدعت آور است . ولی ما نبايد اشتباه بكنيم . اصال اين 
اصطالح غلط است . در ميان ما از قديم " بدعت " يعنی نوآوری در دين ، 

ادخال فی الدين ماليس فی الدين . نبايد چيز ديگر را بدعت بناميم بعد كم 
كم بگوييم پس بدعت اشكالی ندارد . اين را خواستم بگويم كه بعضی از 

جوانها اشتباه نكنند . اگر امروز نوآوری را ميگويند بدعت ، اين بدعت 
اگر در مسائل هنری ، شعری ، فلسفی يا علمی است نه فقط عيب نيستبلكه

كمال است ، ولی در دين آن هم به معنای آوردن نه به معنی اجتهاد ، يعنی 
چيزی را كه در دين نيست از خود جعل كردن ، در حد بزرگترين گناهان است . 

حتی حديث است : 
« من زار مبدعا ( مبتدعا ) فقد خرب الدين » . 

اگر كسی به ديدن يك اهل بدعت برود دين را خراب كرده است . يعنی اگر 
كسی بدعتی در دين ايجاد ميكند ، بر ديگران حرام 
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است كه با او ديد و بازديد بكنند . ديد و بازديدش هم حرام است . 
باری ، در زمينه اهل بدعت ، حديثی داريم كه در ضمن آن آمده است كه 

هرگاه اهل بدعت را ديديد « فباهتوهم » . " باهتوهم " از ماده بهت 
است و اين ماده در دو مورد به كار برده ميشود ، يكی در مورد مبهوت كردن 

، محكوم كردن و متحير ساختن كه در خود قرآن آمده است كه حضرت ابراهيم 
با آن جبار زمان خودش كه مباحثه كرد ، در نهايت امر « فبهت الذی كفر 

او در مقابل منطق ابراهيم درماند ، مبهوت شد ، محكوم شد ، مفتضح شد ، و 
ديگر در مورد بهتان يعنی دروغ جعل كردن كه ميدانيم در آيه « سبحانك هذا 

بهتان عظيم »، بهتان عظيم يعنی دروغ بزرگ . شيخ انصاری تصريح ميكند كه 
معنای اينكه اگر با اهل بدعت روبرو شديد باهتوهم يعنی با منطقی قوی با 

آنها روبرو بشويد ، مبهوتشان بكنيد آنچنانكه ابراهيم با جبار زمان خودش 
نمرود مباحثه كرد و مبهوتش نمود « فبهت الذی كفر » بر اهل بدعت با 

منطق وارد بشويد تا مردم بفهمند اينها اهل بدعت هستند و دروغ ميگويند . 
با آنها مباحثه كنيد و محكومشان نمائيد . 

عدهای آمدهاند از اين حديث اين جور استفاده كردهاند كه اگر اهل بدعت 
را ديديد ، ديگر دروغ گفتن جايز است ، هر نسبتی ميخواهيد به اينها بدهيد 
، هر دروغی ميخواهيد ببنديد ، يعنی برای كوباندن اهل بدعت كه يك هدف 

مقدس است از اين وسيله نامقدس يعنی دروغ بستن استفاده بكنيد ، كه اين 
امر دايرهاش وسيعتر هم ميشود . آدمهای حسابی هرگز چنين حرفی را نميزنند

. آدمهای ناحسابی گاهی دنبال بهانهاند . 
مكائد نفس عجيب است ! مكرهای نفس اماره عجيب 
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است ! انسان گاهی نفسش آنچنان مكرر ميكند كه خودش هم نميفهمد . مثال 
شب والدت پيغمبر است ، ميخواهد جشن بگيرد شب سرور است ، حاال كه شب 

سرور است فسق و فجور به جا ميآورد و ميگويد شب سرور است ، شب والدت 
پيغمبر ، مگر اشكال دارد ؟ ! من به خاطر پيغمبر چنين كاری ميكنم ! 

داستانی است مربوط به آن زمانی كه يك " شاهی " ارزش داشت . گفتند 
يك نفر رفت دم دكان عرق فروشی و به فروشنده گفت يك شاهی عرق بده . 

عرق فروش گفت يك شاهی كه عرق نميشود . گفت : هر چه ميشود ، باالخره 
يك شاهی هم يك چيزی ميشود . او اصرار ميكرد كه نميشود . گفت اگر يك 
قران عرق ميشود آن را تقسيم بر بيست كن همان را به من بده . گفت اين 
معنايش اين است كه ته يك استكان هم مثال پر نشود . گفت همان را بده . 

گفت مردم عرق ميخورند كه مست بشوند ، فايدهاش چيست كه آن را به تو 
بدهم ؟ گفت تو همان را بده ، بد مستياش با خودم . 

بعضی از مردم دنبال بهانه هستند برای بد مستی ، ديگر بد مستياش با 
آنها . كافی است يك بهانه پيدا بكند برای هرزگی كردن و بد مستی . 

گفتهاند : اجازه دادهاند هر دروغی كه دلمان بخواهد ، برای اهل بدعت جعل 
بكنيم . بعد با هر كسی كه كينه شخصی پيدا ميكند فورا به او يك نسبتی 

ميدهد ، يك تهمتی ميزند و بعد ميگويد او اهل بدعت است . شروع ميكند به 
جعل كردن ، دروغ گفتن و تهمت زدن . چرا ؟ ميگويد به ما اجازه دادهاند . 

آن وقت شما ببينيد بر سر دين چه ميآيد ؟ ! فرنگی ماب ما ميگويد 
الغايات 
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تبرر المبادی . هدف بايد خوب باشد ، هدف كه خوب بود وسيله هر چه شد 
شد . متقدم ماب ما هم ميگويد به ما گفتهاند باهتوهم ، حق داريم هر چه 
دلمان بخواهد بگوئيم و ميگوئيم هر چه دل خودمان بخواهد . آن وقت ببينيد 

به سر دين چه ميآيد ؟ ! 

ابوهريره و پياز فروش 

زمانی كه ابوهريره از سوی معاويه حاكم مكه بود مردی مقداری پياز از عكه 
( همين عكای فعلی ) آورده بود به مكه تا بفروشد . كسی نخريد . پيازها 
ماند ، امكان بردن به جای ديگر هم نبود و داشت در هوای گرم ميگنديد . 
رفت پيش ابوهريره و گفت : ابوهريره ! يك ثواب ميتوانی بكنی ؟ گفت : 

چه ثوابی ؟ گفت من يك مسلمانم ، به من گفتهاند در مكه پياز پيدا نميشود 
و مردم مكه پياز ميخواهند ، من هر چه مال التجاره داشتم همه را پياز 

خريدم و آوردم اينجا ، حاال هيچكس نميخرد و دارد از بين ميرود . تو داری 
يك مؤمنی را نجات ميدهی ، يك نفسير را احياء ميكنی . آيا ميتوانی كاری 

بكنی يا نه ؟ گفت بسيار خوب ، روز جمعه كه نماز جمعه خوانده ميشود 
پيازها را در يك جای معين حاضر كن ، آن وقت من ميدانم . آن روز وقتی كه 

مردم همه جمع شدند ، گفت : ايها الناس سمعت من حبيبی رسول اهللا شنيدم 
از حبيبم پيغمبر كه فرمود : من اكل بصل عكة فی مكة وجبت له الجنة . هر 

كس پياز عكه را در مكه ( 1 ) بخورد بهشت بر او واجب است . يكساعته 
تمام پيازها را مردم خريدند . خيلی هم آقای 

پاورقی : 
. 1 بالخصوص در مكه ، در غير مكه هم نه ، آن هم پياز عكه بايد باشد ، 

پياز غير عكه نه ! . 
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ابوهريره در وجدانش راضی بود كه من مؤمنی را نجات دادم ، تاجر مسلمانی 
را از ورشكستگی نجات دادم . ای خدا مرگت بدهد ، مگر حديث پيغمبر بايد 

وسيله اين جور چيزها باشد ؟ بعدها در همين زمينهها چه حرفها كه نگفتهاند 
! شايد صدی نود و پنج خبرها و حديثهايی كه در فضيلت شهرها گفتهاند ، 

چيزهايی بوده كه افراد به نفع خودشان خواستهاند بگويند . مثال گفتهاند 
پيغمبر فرمود : خير القری بيهق . ( قری به معنی اعم از ده و شهر است ) 

بهترين جاها بيهق است ، همين نزديك سبزوار . پيغمبر به بيهق چه كار 
داشت كه حاال بيايد از ميان اينهمه جا بگويد : خير القری بيهق چرا ؟ چون 

فالن آقای بيهقی ميخواسته برای خودش وسيله درست بكند . و امثال اينها كه 
اگر بخواهم برايش مثال ذكر بكنم الی ماشاءاهللا هست كه نميخواهم ذكر 
بكنم ولی اين قدر بدانيد كه دين را اين چيزها خراب كرده است و حال آن 

كه همين طوری كه ايشان ( عالمه طباطبائی ) ميفرمايند جزء آداب نبوت و 
جزء سيره كلی همه انبياء اين بوده است كه هرگز برای هدف مقدس يعنی 

برای حق از باطل استفاده نكردند . 

علی ( ع ) و استخدام وسيله 

سياست علی چرا انعطاف نميپذيرفت ؟ شك نيست كه هدفش مقدس بود . 
پيشنهاد ابن عباسها مگر چه بود ؟ پيشنهاد مغيرش بن شعبهها مگر چه بود ؟ 
همين مغيرش بن شعبه عليه ما عليه كه بعدها جزء اصحاب خاص معاويه و از 

دشمنان علی ( ع ) شد در آغاز خالفت اميرالمؤمنين آمد با حضرت صحبت كرد 
، ابتدا سياستمدارانه 
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به حضرت پيشنهاد كرد كه من عقيدهام اين است كه شما فعال درباره معاويه 
يك كلمه حرف نزنيد و حتی تثبيتش كنيد يعنی او را هم مانند افراد ديگر 

كه اليق حكومت هستند فعال تثبيت كنيد بگذاريد خيالش راحت بشود ، همينكه

اوضاع برقرار شد يكمرتبه از كار بركنار كنيد . حضرت فرمود من چنين كاری 
نميكنم برای اينكه اگر بخواهم معاويه را ولو برای مدت موقت تثبيت بكنم 

معنايش اين است كه من معاويه را ولو در اين مدت موقت صالح ميدانم ، و 
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رسول اكرم و استخدام وسيله 

عدهای از قبيله ثقيف آمدند خدمت رسول اكرم : يا رسول اهللا ما 
ميخواهيم مسلمان بشويم ولی سه تا شرط داريم ، اين شرطها را بپذير . يكی 

اينكه اجازه بده يك سال ديگر ما اين بتها را پرستش بكنيم . ( مثل 
آنهايی كه ميگويند بگذار ما يك شكم سيری بخوريم ) بگذار يك سال ديگر ما 

خوب اينها را پرستش بكنيم كه ديگر شكمی از عزا در آورده باشيم . دوم 
اينكه اين نماز خيلی بر ما سخت و ناگوار است . ( عرب آن تكبرش اجازه 

نميداد ركوع و سجود كند ، چون تمام نماز خضوع و خشوع است و از اين جهت 
بر طبيعت اينها گران بود ) . سوم اينكه بت بزرگمان را به ما نگو به 

دست خودتان نشكنيد . فرمود از اين سه پيشنهادی كه ميكنيد پيشنهاد آخرتان 
كه فالن بت را به دست خودتان نشكنيد مانعی ندارد ، من يك نفر ديگر را 

ميفرستم . اما آنهای ديگر ، محال است چنين چيزی . يعنی پيغمبر هرگز چنين 
فكر نكرد كه يك قبيله آمده مسلمان بشود ، او كه چهل سال بت را پرستيده 
، بگذار يك سال ديگر هم پرستش بكند ، بعد از يك سال بيايد مسلمان بشود 

. زيرا اين يعنی صحه گذاشتن روی بتپرستی . نه فقط يك سال بلكه اگر 
ميگفتند يا رسول اهللا ما با تو قرارداد ميبنديم كه يك شبانه روز بت 

پرستيم و بعد از آن مسلمان بشويم كه اين يك شبانه روز را پيغمبر طبق 
قرارداد پذيرفته باشد محال بود بپذيرد . اگر ميگفتند يا رسول اهللا اجازه 

بده كه ما يك شبانه روز نماز نخوانيم بعد مسلمان بشويم و نماز بخوانيم - 
كه آن 
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يك شبانه روز نماز نخواندن طبق قرارداد و امضای پيغمبر باشد - محال بود 
پيغمبر اجازه بدهد . از هر وسيلهای استفاده نميكرد . 

استفاده از جهالت مردم به نفع دين 

از همه عجيبتر به نظر من اين است : از وسيله نامقدس استفاده كردن يك 
مطلب است ، مطلب ديگر كه از اين هم رقيقتر و دقيقتر است اين است كه 
آيا از خواب مردم ، برای حق ميشود استفاده كرد يا نه ؟ مسئلهای است : 
از خواب غفلت مردم ، از جهالت و نادانی مردم به نفع دين استفاده كردن 

. به نظر ميرسد كمتر كسی بگويد اين كار مانعی دارد . ميگويند اين بيچاره 
آدم جاهلی است ، آدم نادانی است ، آدم بی خبری است ، در همان عالم بی 

خبری و جهالت و نادانی خودش يك اعتقادهايی پيدا كرده . فالن كس از راه 
بيبی شهربانو مثال يك عقيده و ايمانی پيدا كرده . حاال ما چكار داريم كه 

او را از خوابش بيدار كنيم ، او باالخره از همين راه اعتقاد پيدا كرده كه 
واقعا شهربانو مادر حضرت سجاد در كربال بوده است و بعد كه امام حسين 

شهيد شده است ، يكمرتبه سوار اسبی كه در آنجا بسته بوده شده و شالق زده

به اين اسب و بعد هم اتباع عمر سعد او را تعقيب كردهاند ، او فرار كرده 
و آنها آمده اند . حاال اگر بگوئيم اسب بيبی شهربانو نظر كرده بوده ناچار 

بايد بگوييم اسبهای لشكر عمر سعد هم نظر كرده بودهاند كه صد و پنجاه فرسخ 
يك نفس آمدند ، و تازه آنها نظر كردهتر بودهاند چون بيبی شهربانو به آن 
كوه كه رسيد ديگر اسبش داشت از راه ميماند ، آنها داشتند ميرسيدند ، 

وقتی 
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در كالم اميرالمؤمنين كه قبال خواندم نكتهای بود كه يادم رفت عرض بكنم 
. آنجا كه ميفرمايد : 

« طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه و احمی مواسمه » . 
بعد ذيلش ميفرمايد : 

« يضع من ذلك حيث الحاجة اليه من قلوب عمی و آذان صم و السنة بكم »

 . ( 1 )

پاورقی : 
. 1 نهج البالغه فيض االسالم ، خطبه 107 ، ص . 321 
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پيغمبر ابزار و وسائلی كه به كار ميبرد ، يك جا قدرت و ميسم به كار 
ميبرد ، يكجا مرهم ، يك جا با خشونت و صالبت رفتار ميكرد يك جا با 

نرمی ، ولی مواردش را ميشناخت . و بعد اين طور تعبير ميكند : در همه جا 
، از اين وسائل كه استفاده ميكرد ، در جهت بيداری و آگاهی مردم استفاده 
ميكرد . شمشير را جايی ميزد كه مردم را بيدار كند نه به خواب كند . اخالق 

را در جايی به كار ميبرد كه سبب آگاهی و بيداری ميشد . شمشير را در جايی

به كار ميبرد كه دل كوری را بينا ميكرد ، گوش كری را شنوا ميكرد ، چشم 
كوری را باز ميكرد ، زبان گنگی را گويا ميكرد . يعنی تمام وسائلی كه 

پيغمبر به كار ميبرد در جهت بيداری مردم بود . 

وفات فرزند پيغمبر و گرفتن خورشيد 

داستانی است كه در كتب حديث ما آمده است و حتی اهل تسنن هم نقل 
كردهاند . رسول اكرم پسری دارد از ماريه قبطيه به نام ابراهيم بن رسول 

اهللا . اين پسر كه مورد عالقه رسول اكرم است در هجده ماهگی از دنيا ميرود 
. رسول اكرم كه كانون عاطفه بود قهرا متأثر ميشود و حتی اشك ميريزد و 
ميفرمايد : دل ميسوزد و اشك ميريزد ، ای ابراهيم ما به خاطر تو محزونيم 

ولی هرگز چيزی برخالف رضای پروردگار نميگوييم . تمام مسلمين ، ناراحت و 
متأثر به خاطر اينكه غباری از حزن بر دل مبارك پيغمبر اكرم نشسته است . 

همان روز تصادفا خورشيد منكسف ميشود و ميگيرد . مسلمين شك 
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نكردند كه گرفتن خورشيد ، هماهنگی عالم باال بود به خاطر پيغمبر . يعنی 
خورشيد گرفت برای اينكه فرزند پيغمبر از دنيا رفته ( 1 ) . 

اين مطلب در ميان مردم مدينه پيچيد و زن و مرد يكزبان شدند كه ديدی ! 
خورشيد به خاطر حزنی كه عارض پيغمبر اكرم شد گرفت ، در حالی كه پيغمبر

به مردم نگفته العياذ باهللا كه گرفتن خورشيد به خاطر اين بوده . اين امر 
سبب شد كه عقيده و ايمان مردم به پيغمبر اضافه شود ، و مردم هم در اين 

گونه مسائل بيش از اين فكر نميكنند . 
ولی پيغمبر چه ميكند ؟ پيغمبر نميخواهد از نقاط ضعف مردم برای هدايت 

مردم استفاده كند ، ميخواهد از نقاط قوت مردم استفاده كند ، پيغمبر 
نميخواهد از جهالت و نادانی مردم به نفع اسالم استفاده كند ، ميخواهد از 

علم و معرفت مردم استفاده بكند . پيغمبر نميخواهد از نا آگاهی و غفلت 
مردم استفاده كند ، ميخواهد از بيداری مردم استفاده كند ، چون قرآن به او 
دستور داده : « ادع الی سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم 

بالتی هی احسن »( 2 ) . وسائلی ذكر كرده . [ پيغمبر نفرمود ] عوام چنين 
حرفی از روی جهالتشان گفتهاند ، خذ الغايات و اترك المبادی ( 3 ) ، 
باالخره نتيجه خوب از اين گرفتهاند . ما هم كه به آنها نگفتيم ، ما در 

اينجا سكوت ميكنيم . سكوت هم 

پاورقی : 
. 1 البته اين مطلب فی حد ذاته مانعی ندارد . به خاطر پيغمبر ممكن 

است دنيا زير و رو بشود . اينها مسئله مهمی نيست . 
. 2 سوره نحل ، آيه . 125 [ به راه پروردگارت با حكمت ( دالئل عقلی ) 

و اندرز نيكو دعوت كن و با بهترين روش با آنان به بحث و مجادله پرداز 
 . [

. 3 [ به هدفها بپرداز و وسائل را رها كن ] . 
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نكرد ، آمد باالی منبر صحبت كرد ، خاطر مردم را راحت كرد ، گفت اينكه 
خورشيد گرفتبه خاطر بچه من نبود . مردی كه حتی از سكوتش سوء استفاده

نميكند اين جور بايد باشد چرا ؟ برای اينكه اوال اسالم احتياج به چنين 
چيزهايی ندارد . بگذار كسانی بروند از خوابهای دروغ ، از جعلها و از اين 

جور سكوتها استفاده كنند كه دينشان منطق ندارد ، برهان و دليل ندارد و 
آثار حقانيت دينشان روشن و نمايان نيست . اسالم نيازی به اين جور چيزها 

ندارد . ثانيا : همان كسی هم كه از اين وسائل استفاده ميكند ، در نهايت 
امر اشتباه ميكند . مثل معروف : همگان را هميشه نميتوان در جهالت نگاه 

داشت . يعنی بعضی از مردم را هميشه ميشود در جهالت نگاه داشت ، همه

مردم را هم در يك زمان ميشود در جهالت و بی خبری نگه داشت ، ولی 
همگان را برای هميشه نميشود در جهالت نگه داشت . گذشته از اينكه خدا 

اجازه نميدهد [ و به عبارت ديگر ] اگر اين اصل هم در كار نبود ، پيغمبری 
كه ميخواهد دينش تا ابد باقی بماند ، آيا نميداند كه صد سال ديگر ، 

دويست سال ديگر ، هزار سال ديگر مردم ميآيند جور ديگری قضاوت ميكنند ؟ 
! و باالتر همين كه خدا به او اجازه نميدهد . 

وسيله حق برای هدف حق 

برای حق بايد از حق استفاده كرد . معنی اين حرف اين است : اگر من 
بدانم چنانچه يك حرف ناحق و نادرست ، يك دروغ ، يك حديث ضعيف ، 

يك حديثی كه خودم ميدانم دروغ 
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است را برای شما بخوانم همين امشب همه گنهكاران شما توبه ميكنند و همه 
شما نماز شب خوان ميشود ، [ در عين حال ] اسالم به من چنين كاری را اجازه

نميدهد . آيا اسالم اجازه ميدهد ما دروغ بگوييم كه مردم برای امام حسين 
اشك بريزند ؟ آن كه ميشنود كه نميداند دروغ است . اشك ريختن برای امام 

حسين هم كه شك ندارد اجر و ثواب دارد . آيا اسالم اجازه ميدهد ؟ ابدا . 
اسالم نيازی به اين دروغها ندارد . حق را با باطل آميختن ، حق را از ميان 

ميبرد . وقتی انسان حق را ضميمه باطل كرد ، حق ديگر نميايستد ، حودش 
ميرود . حق تاب اينكه همراه باطل باقی بماند ندارد . 

گفتند : يكی از علمای بزرگ يكی از شهرستانها پای منبری نشسته بود . 
يك آقايی كه شال سيدی به سر داشت ، روضههای دروغ ميخواند . آن آقا كه 

از مجتهدين خيلی بزرگ بوده ، از پای منبر گفت : آقا اينها چيست داری 
ميگويی ؟ يك وقت او از باالی منبر فرياد زد : تو برو دنبال فقه و اصولت 

، اختيار جد خودم را دارم ، هر چه دلم بخواهد ميگويم . " اختيار جدم را 
دارم " يعنی چه ؟ ! 

غرضم اين است : يكی از راههايی كه از آن راه بر دين ضربه وارد شده 
است از جنبههای مختلف ، رعايت نكردن اين اصل است كه ما همان طور كه 
هدفمان بايد مقدس باشد ، وسائلی هم كه برای اين هدف مقدس استخدام 

ميكنيم بايد مقدس باشد . مثال ما نبايد دروغ بگوييم ، نبايد غيبت بكنيم 
، نبايد تهمت بزنيم . نه فقط برای خودمان نبايد دروغ بگوييم ، به نفع 

دين هم نبايد دروغ بگوييم ، يعنی به نفع دين هم نبايد بی دينی بكنيم ، 
چون دروغ گفتن بی دينی است . به نفع دين دروغ گفتن ، به نفع دين بی دينی 

كردن است . به 
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نفع دين تهمت زدن ، به نفع دين بی دينی كردن است . به نفع دين غيبت 
كردن ، به نفع دين بی دينی كردن است . دين اجازه نميدهد ولو به نفع 

خودش ما بی دينی بكنيم. « ادع الی سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة. 
ببينيد سيره تبليغی پيغمبر اكرم كه از مهمترين سيرههای ايشان است چگونه 

بوده . پيغمبر ، اسالم را چگونه تبليغ كرد . چگونه ارشاد و هدايت كرد . 
بعدا ان شاءاهللا درباره سيره تبليغی رسول اكرم صحبت ميكنم و عرايضی عرضه

ميدارم . 

علی عليه السالم و بستن آب به روی دشمن 

ما واقعا بايد در احوال پيشوايان بزرگ دينمان يعنی در احوال معصومين 
تأمل و تفكر بكنيم ، ببينيم آنها چگونه بودند ؟ اين خيلی فكر دارد : جنگ 
صفين در يكی از كرانههای فرات رخ داد . اصحاب معاويه " شريعه " يعنی 

محلی را كه ميشد آب برداشت ميگيرند . بعد علی ( ع ) وارد ميشود ، 
اصحابش بی آب ميمانند . ميفرستد نزد معاويه كه آخر ما اول آمدهايم برای 

مذاكره و صحبت كردن ، بلكه خداوند با مسالمت اين مشكل را از ميان 
مسلمين بردارد و حل بكند . چرا دست به چنين كاری زدی ؟ ولی معاويه كه 

فكر ميكند پيروزی بزرگی به دست آورده گوشش بدهكار نيست . وقتی كه 
اميرالمؤمنين ميبيند كه فايده ندارد ، دستور حمله ميدهد و همان روز به 

شام نرسيده اصحاب معاويه رانده ميشوند و اصحاب علی ( ع ) شريعه را 
ميگيرند . بعد اصحاب ميگويند ما حاال ديگر مقابله به مثل ميكنيم و اجازه 

نميدهيم اينها آب بردارند . علی ( ع ) ميگويد ولی من اين كار را 
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نميكنم چون آب يك چيزی است كه خدا آن را برای كافر و مسلمان قرار داده 
. اين كار دور از شهامت و فتوت و مردانگی است ، آنها چنين كردند شما 
نكنيد . علی نميخواهد پيروزی را به بهای يك عمل ناجوانمردانه به دست 

بياورد . 
اين نكات در سيره بزرگان زياد است . 

عمرو عاص و استخدام وسيله 

داستانی را ميگويم ، شايد خيلی از افراد بگويند اگر ما بجای علی بوديم 
اين كار را نميكرديم . 

عمرو بن العاص مجسمه شيطنت و رذالت است . روزی علی عليه السالم در 
صفين آمد و فرياد كرد : معاويه ! چرا اينهمه مردم مسلمان را به كشتن 

ميدهی ؟ خودت بيا با يكديگر نبرد بكنيم ، هر كه غالب شد ، و هر كه 
مغلوب شد . منطق روشن بود ، نتيجه هم از اول معلوم است . عمرو عاص 
گاهی سر به سر معاويه ميگذاشت ميگفت : معاويه ! راست ميگويد ، حرف 

همين است ، تو هم كه مرد شجاعی هستی ، اسلحه بپوش برو به جنگ علی .

معاويه كه حساب دستش بود با نيرنگ توانست روزی عمرو عاص را به جنگ 
بفرستد ولی نه به جنگ با علی عليه السالم . البته او فی حد ذاته مرد 

شجاعی بوده ، مصر را او فتح كرده بود . عمرو عاص اسلحه پوشيد آمد در 
ميدان جنگ و مبارز طلبيد : 

يا قادش الكوفة من اهل الفتن
يا قاتلی عثمان خير المؤتمن
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يا ايها االشراف من أهل اليمن
اضربكم و ال أری اباحسن (1)

ضمنا گوشه و كنار را نگاه ميكرد كه يك وقت با حضرت امير مواجه نشود. 
ميگفت : 

اضربكم و ال اری اباحسن .
شما را ميزنم ولی علی را نميبينم . از جمله جاهايی كه نوشتهاند حضرت 

ابوالفضل [ حضور داشته ] ظاهرا همين جا بوده كه جوانی چهارده ساله بوده 
است . اميرالمؤمنين آهسته به گونهای كه عمرو عاص ابتدا نفهمد كه علی 

است ولی نميخواست تا آخر هم در غفلت باقی بماند آمد و آمد . عمرو عاص 
نفهميد كه علی ( ع ) است . حضرت ، نزديك كه رسيد نخواست باز هم او 

نفهمد با كه مواجه است ، گفت : 
انا االمام القرشی المؤتمن .

منم امام قرشی مؤتمن . خودش را معرفی كرد : من علی هستم ، كه ديگر عمرو

عاص خودش را باخت ، فورا سر اسب را برگرداند و شروع به فرار كرد . 
اميرالمؤمنين او را تعقيب كرد ، شمشيری به او زد ، او از روی اسب 

پريد و خورد به زمين . من نميدانم چه تعبيهای كرده بود ، قبال چه پيش 
بينی ای كرده بود ، فورا كشف عورت كرد ، چون ميدانست علی مردی نيست 

كه با يك آدم اينچنين مواجه شود . تا اينجور كرد ، حضرت رويشان را 
برگرداندند و رفتند . معاويه تا آخر عمر ميگفت عمرو عاص ! ولی تو شفيع 

خوبی پيدا كردی ، در همه دنيا من يك نفر را پيدا نميكنم كه شفيعی به اين 
مقدسی پيدا كرده باشد . 

حاال آدمهايی كه برای هدفها از هر وسيلهای استفاده ميكنند 

پاورقی : 
. 1 كتاب صفين نصر بن مزاحم ، ص 371 با اندكی تفاوت . 
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تيپ عمرو عاص اند . هر كس ديگر باشد ميگويد : وای ببين چه آدمی را علی 
در چه فرصتی رها كرد ؟ ! خوب يك شمشير حوالهاش ميكردی پدرش را در 

ميآوردی . ولی علی مردی نبود كه ولو برای كشتن عمرو عاص ، اين مردی كه 
برای نجات خودش به عورت خودش متوسل شده از مسير حق منحرف شود . 

رويش را برگرداند و رفت . و ما نظاير اينها را در سيره ائمه اطهار و 
پيغمبر اكرم زياد ميبينيم : با دشمن هم كه رو برو ميشوند دست از آن 

معالی اخالق و مكارم اخالق خودشان بر نميدارند . اينهاست كه نشان ميدهد كه 
اينها در يك سطح ديگری بودند و در سطح ديگری فكر ميكر دند . آنها خودشان 

را پاسدار حق و حقيقت ميدانند . 

امام حسين و استخدام وسيله 

برای امام حسين مسئله اين نيست كه كشته بشود يا كشته نشود ، مسئله اين 
است كه دين كشته نشود ، يك اصل ولو اصل كوچك دين كشته نشود . صبح 

عاشورا ميشود . شمر بن ذیالجوشن كه در بدسرشتی ، شايد در دنيا نظير ندارد 
، شتاب دارد كه قبل از شروع جنگ بيايد اوضاع را ببيند . فكر كرد از 

پشت خيمهها بيايد بلكه دست به يك جنايتی بزند ، ولی نميدانست كه قبال 
امام حسين تعبيهای ديده است ، خيمهها را دستور داده نزديك يكديگر به 

شكل خط منحنی در بياورند ، پشتش هم يك خندق بكنند و مقداری نی خشك در

آنجا بريزند و آتش بزنند كه دشمن نتواند از پشت سر بيايد . وقتی آمد ، 
مواجه شد با اين وضع ، ناراحت شد و شروع كرد به 

143



سيري در سيره نبوي - صفحه : 144

file:///D|/motahari/pages/144.html[2011/08/26 10:19:33 ق.ظ]

فحاشی كردن . بعضی اصحاب جواب دادند البته نه فحاشی . يكی از بزرگان 
اصحاب گفت : يا اباعبداهللا ! اجازه بدهيد االن با يك تير همين جا 

حرامش كنم . فرمود : نه . خيال كرد حضرت توجه ندارند به اين جهت كه او 
چه آدمی است . گفت : يا ابن رسول اهللا من اين را ميشناسم و ميدانم چه 

شقيی است . فرمود : ميدانم . پس چرا اجازه نميدهيد ؟ فرمود : من 
نميخواهم شروع كرده باشم . تا در ميان ما جنگ برقرار نشده است هنوز به 

صورت دو گروه مسلمان روبروی يكديگر هستيم . تا آنها دست به جنگ و 
خونريزی نزنند من دست به جنگ نميزنم . اين اصل قرآنی را كه در قرآن 

است : « الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليكم »( 1 ) كه حضرت امير هم در صفين به 

همين آيه استناد ميكرد و ميگفت من شروع نميكنم به حكم اين آيه ، ولی اگر

شروع كردند دفاع ميكنيم ، امام حسين در مورد شمر هم رعايت ميكند و 
ميگويد قبل از آن كه جنگ عمال از طرف دشمن شروع بشود از طرف ما نبايد 
شروع بشود . اين نكات است كه مقام معنويت امام را نشان ميدهد كه آنها 
چگونه فكر ميكردند : يك اصل كوچك ولو يك مستحب هم نبايد پايمال شود . 

ولی در دشمن اين فكرها نيست . كم كم روز بر ميآيد ، لشكر عمر سعد 
آماده ميشوند . امام حسين عليه السالم هم ميمنه 

پاورقی : 
. 1 سوره بقره ، آيه . 194 [ ماه حرام در مقابل ماه حرام است ( پس 

اگر مشركين در ماه حرام با شما جنگيدند شما هم در ماه حرام با آنان 
بجنگيد ) و در چيزهای محترم قصاص جايز است ، پس هر كس به شما تجاوز 

كرد شما هم به همان اندازه به او تجاوز كنيد ] . 

144



سيري در سيره نبوي - صفحه : 145

file:///D|/motahari/pages/145.html[2011/08/26 10:19:33 ق.ظ]

تشكيل ميدهد ، ميسره تشكيل ميدهد ، قلب تشكيل ميدهد ، پرچمدار قرار 
ميدهد ، و فكر نميكند كه آنها سی هزار نفرند ما هفتاد و دو نفر . ميمنه 

را ميدهد به زهير ، ميسره را ميدهد به حبيب ، و پرچم را ميدهد به 
برادرش ابوالفضل العباس سالم اهللا عليه . مرد و مردانه در مقابل سی هزار 

نفر لشكر ميايستد . ولی دشمن اصولی نيست ، اصلی ندارد ، برای او مردانگی 
و نامردی مطرح نيست ، عمر سعد هم طمع دنيا و حكومت ری جلوی چشمش را 

گرفته است و تمام كارهايش شكل چاپلوسی و جلب رضايت عبيداهللا زياد را 
دارد كه چه كار بكنيم كه وقتی ميرويم نزد عبيداهللا او از ما بيشتر راضی 
باشد و ديگر ايراد و اشكالی در حكومت ری وارد نشود . يك وقت تيری را 

به كمان ميكند . اول تير را خود پسر سعد به طرف لشكر امام حسين پرتاب 
ميكند و بعد ميگويد : ايها الناس ، لشكريان من ! همه شما در حضور امير 

شهادت بدهيد كه اول تير را خودم پرتاب كردم . پسر سعد حداقل چهار هزار 
تيرانداز دارد . تير مثل باران به طرف اصحاب امام حسين آمد . نوشتهاند 

عدهای از اصحاب امام حسين هم كه تيرانداز بودند مخصوصا يك زانو را خم 
كردند و يك زانو را بلند ، و مردانه شروع كردند به تيراندازی كردن . در 

مقابل هر نفرشان كه ميافتاد چند نفر از دشمن ميافتادند ، كه شايد بيشتر 
اصحاب اباعبداهللا در همين تيراندازی از بين رفتند . ولی حسين شروع نكرد. 

جنگ روز عاشورا با يك تير آغاز شد و با يك تير پايان يافت . « فوقف 
ليستريح ساعة » حسين ايستاد تا لحظهای استراحت كند . دشمن كه ابدا فكر 

نميكند حسين يك نفر است و با شمشير ميجنگد و بايد از 
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نزديك با او جنگيد ، چون ميداند اگر حسين تمام نيروهايش هم ضعيف شده

باشد ، نميتواند با او بجنگد ، از دور سنگ ميپرانند ، پيشانی مقدس 
اباعبداهللا ميشكند . پيراهن را باال ميبرد كه خونها را پاك كند ، 

اينجاست كه جنگ عاشورا پايان مييابد ، اباعبداهللا از روی اسب به روی 
زمين ميافتد . ديگر نميگويم چه شد ، همين قدر عرض ميكنم كه يك وقت 

شنيدند كه فرمود : « باسم اهللا و باهللا و علی ملة رسول اهللا » . 
و صلی اهللا علی 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 

قرآن قرار بده . ما را حق شناس و استفاده كننده از وسيله حق قرار بده ، 
انوار محبت و معرفت خودت را در دلهای ما قرار بده ، انوار محبت و 

معرفت پيغمبرت و آل پيغمبرت را در دلهای ما بتابان ، اموات ما مشمول 
عنايت و مغفرت خودت بفرما . 

و عجل فی فرج موالنا صاحب الزمان . 
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جلسه پنجم پاسخ به دو پرسش 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين باری الخالئق اجمعين و الصلوش و السالم علی 

عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته سيدنا و نبينا 
و مو النا ابيالقاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ باهللا من 

الشيطان الرجيم . 
« لقد كان لكم فی رسول اهللا اسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم االخر 

و ذكر اهللا كثيرا ». 

داستان داوود ( ع ) و مسئله استخدام وسيله 

در موضوع استخدام وسيله كه برای دعوت و ارشاد به حق ، از باطل نبايد 
استفاده كرد سؤال كردند : پس در داستان داوود و پيغمبر كه در قرآن كريم 

آمده است مطلب از چه قرار است ؟ ممكن است برخی با اين داستان سابقه 
نداشته باشند . داستان آن مقدارش كه در قرآن آمده است همين قدر است كه

ميفرمايد : داستان بنده ما داوود را ياد كن آنگاه كه در محراب بود و 
ناگاه از باالی محراب ، جمعی ( گروه متخاصم ) آمدند كه ظاهر اين است كه 

بيش از دو نفر بودهاند اگر چه 

148



سيري در سيره نبوي - صفحه : 149

file:///D|/motahari/pages/149.html[2011/08/26 10:19:34 ق.ظ]

در يك جا به زبان فرد ميگويد : « ان هذا اخی » ولی تعبيرهای ديگر 
تعبيرهای جمع است و مثل اينكه بيش از دو نفر بودهاند . قرآن مطلب را 
به اين صورت طرح كرده است كه اين دو نفر آمدند نزد داوود ( و ميدانيد 

كه داوود از كسانی است كه هم پيغمبر خدا و هم ملك و پادشاه يعنی حاكم

در ميان قوم خودش بوده است ) . يكی از اين دو نفر از ديگری شكايت كرد 
يا يكی از افراد به نمايندگی جمع از ديگری شكايت كرد گفت : اين برادر 
من است ( حاال يا واقعا برادر صلبی بوده است يا برادر دينی ) نود و نه 

گوسفند دارد و من يكی بيشتر ندارم ، در عين حال آمده از من همان يكی را 
هم با خشونت مطالبه ميكند . « فقال اكفلنيها و عزنی فی الخطاب »( 1 ) 

. قرآن همين مقدار نقل ميفرمايد كه شاكی چنين اظهار داشت ، و ديگر نقل 
نميكند كه ديگری از خودش دفاع كرد يا نكرد. بعد ميفرمايد كه داوود گفت: 

« لقد ظلمك بسؤال نعجتك الی نعاجه و ان كثيرا من الخلطاء ليبغی بعضهم 
علی بعض ». او با اين كارش به تو ستم كرده است . بله بسياری از افراد 

، شركاء افرادی كه با يكديگر نزديك اند و اختالفی باهم دارند بعضی به 
بعضی ديگر ظلم ميكنند . بعد قرآن ميگويد كه داوود ظن كه گفتهاند به معنای

علم است دانست كه اين از طرف ما امتحانی بوده است : « و ظن داوود 
انما فتناه »( 2 ) كه ما مورد ابتال و امتحانش قرار دادهايم ، پس افتاد 
به تضرع و توبه و استغفار ، و خدا هم توبه او را پذيرفت . قرآن بيش از 

اين مطلب را بيان نكرده است . 

پاورقی : 
. 1 [ و گويد آنرا به من واگذار ، و در گفتگو و مجادله با من خشونت 

كرده است ] . 
. 2 سوره ص ، آيات 23 و . 24 
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در اينجا دو سؤال مطرح است : يكی اينكه آنهايی كه آمدند نزد داوود كه 
بودند ؟ آيا واقعا انسانهايی بودند و اين داستان هم داستان واقعی بود ؟ 

واقعاانسانهايی بودند و يكی از آنها گوسفندان زيادی داشت و ديگری يكی 
داشت و آن كه زياد داشت ميخواست مال آن ديگری را هم ببرد و بعد او 

شكايت كرد و داوود قضاوت نمود ؟ يا نه ، اينها اساسا انسان نبودند ، 
فرشتگانی بودند كه خدا برای امتحان داوود فرستاد و چون فرشته بودند موضوع 

حقيقت نداشت ، يعنی واقعا گوسفندی در كار نبود ، دو برادری نبودند ، 
تعدی و تجاوزی نبود بلكه اينها به امر خدا آمدند اين صحنه را ساختند برای 

امتحان داوود و به تعبير آنها برای تنبه داوود ، داوود هم ناگهان متوجه 
شد و افتاد به استغفار . و اگر اينها فرشته بودند چرا آمدند تا سبب 

بيداری داوود بشوند ؟ 
در اينجا رواياتی از اهل تسنن بالخصوص هست و نميدانم در شيعه هم هست 

يا نه ، ولی تفسير الميزان از مجمع البيان نقل ميكند ( كه خالصه اينها را 
مجمع ذكر كرده و تكذيب و رد نموده است ) . به هر حال روايت اگر ضعيف 

باشد فرق نميكند مال شيعه باشد يا سنی . در بعضی از روايات چنين آمده 
است كه اين داستان چنين بوده است كه داوود پيغمبر زنان متعددی در خانه 
داشت ، در عين حال در يك جريانی [ شيفته زنی شد ] . جريان اين بود كه 

داوود در محرابش عبادت ميكرد ، شيطان ابتدا به صورت يك مرغ زيبا ظاهر 
شد ، آمد در آن كوه يعنی روزنهای كه در آن جايگاه عبادت وجود داشت . 
آنچنان اين مرغ زيبا بود كه داوود نمازش را شكست رفت آن را بگيرد ، آن 

طرف تر پريد ، رفت بگيرد ، پريد روی پشت بام ، 
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داوود هم دويد رفت پشت بام دارالعماره و دارالسلطنهاش . اتفاقا زن يكی 
از سربازها به نام اروپا ( در خانه مجاور ) آبتنی ميكرد و زنی بود در 

نهايت جمال و زيبايی . دل داوود را برد . تحقيق كرد اين كيست ؟ اين زن 
فالن سرباز است . آن سرباز كجاست ؟ در ميدان جنگ است . نامهای نوشت 

به سردار خودش كه هر جور هست اين سرباز را يك جايی بفرست كه جان سالم 
بدر نبرد و كشته شود . او هم آن سرباز را به مقدم جبهه فرستاد و او كشته 

شد . وقتی كه او كشته شد اين زن بالمانع شد ، عدهاش كه تمام شد داوود با 
او ازدواج كرد . مالئكه اين صحنه ساختگی را برای اين ساختند كه به او 
بگويند : مثل تو مثل آدمی است كه نودونه گوسفند دارد و رفيقش يك 

گوسفند دارد ، با اينكه خودش نودونه گوسفند دارد طمع به يك گوسفند 
ديگران هم بسته است . آن وقت داوود تازه متوجه شد كه مرتكب گناه شده 

است كه توبه كرد و خدا هم توبهاش را قبول كرد . 

حقيقت داستان 

در عيون اخبار الرضا در مباحثاتی كه امام رضا عليه السالم با اصحاب ملل 
و مقاالت يعنی با نمايندگان مذاهب مختلف غير اسالمی و بعضی مذاهب اسالمی

، با يهوديها ، نصرانيها ، زردشتيها ، ستاره پرستان و بعضی از علمای اهل 
تسنن انجام داده ، روايت شده است كه در مجلسی كه مأمون تشكيل داده بود 

و امام مباحثه ميكرد ، حضرت رضا از يكی از پيشوايان اهل تسنن سؤال كرد 
كه شما چه ميگوييد دربار ه داستان داوود كه اجمالش در قرآن آمده است ؟ 

او 
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همين حرف را زد . امام فرمود : سبحان اهللا ! چطور شما به پيغمبر خدا 
چنين نسبتی ميدهيد ؟ ! آخر اين چه پيغمبری شد كه مشغول نماز باشد چشمش 

به يك كبوتر زيبا كه بيفتد آنچنان دستپاچه بشود كه نمازش را بشكند . 
اين گناه اول ، يعنی فسق . تازه بعد از شكستن نمازش مثل بچهها بدود 

دنبال كبوتر ، در حالی كه هم پيغمبر است و هم پادشاه ، و گويی كسی هم 
نبوده كه به او بگويد آن كبوتر را برای من بگير ، برود تا پشت بام و 

آنجا يك كبوتر ديگر از نوع انسان برايش پيدا بشود ، چشمش بيفتد به يك 
زن زيبا ، اين دل هر جايی كه دنبال كبوتر بود كبوتر را رها كند و يك دل 

نه صد دل عاشق اين زن بشود . اين گناه دوم . تازه تحقيق كند كه اين زن 
شوهر دارد يا ندارد . به او بگويند شوهر دارد . زن كی است ؟ زن يك 

سرباز فداكار كه دارد در ميدان جنگ فداكاری ميكند . دوز و كلك درست 
بكند كه اين سرباز كشته بشود برای اينكه با زن او همبستر بشود . پس فسق 

هست ، فجور هست ، قتل نفس هست ، نماز شكستن هست ، عشق به زن شوهردار 
هست . آخر اين چه پيغمبری شد ؟ ! 

حاال ريشه قضيه چيست ؟ از امام سؤال كردند پس قضيه چيست ؟ فرمود : 
قرآن كه اصال اين حرفها را طرح نكرده . اين حرفها چيست كه از خودتان 

ساختهايد ؟ ! قضيه اين است : روزی داوود - كه حكمتها و قضاوتهای داوود 
ضرب المثل است - كوچكترين عجبی در قلبش پيدا شد كه اگر قضاوت هم هست 

قضاوت داوودی است ، آنچنان صحيح در ميان مردم قضاوت ميكنم كه هيچ وقت 
يك ذره تخلف نميشود . مثل داستان يونس و داستان آدم و داستانهای ديگر 

. يك ذره عجب سبب ميشود كه خدا عنايت 
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خودش را از بنده بگيرد تا بنده عجزش بر خودش ثابت بشود . ما در 
دعاهايمان ميخوانيم « و ال تكلنی الی نفسی طرفة عين ابدا » . انسان در هر 

مقامی كه باشد هميشه بايد به خدا عرض كند : خدايا مرا يك چشم بر هم زدن 
به خودم وامگذار . 

ام سلمه ميگويد : يك شب در دل شب بيدار شدم ، ديدم پيغمبر در بستر 
نيست . يك وقت متوجه شدم در گوشه اتاق مشغول عبادت است . گوش كردم 

به سخنانش ، ديدم ميگويد : « الهی ال تشمت بی عدوی و ال تردنی الی كل سوء

استنقذتنی منه . . . و ال تكلنی الی نفسی طرفة عين ابدا » ( 1 ) . خدايا 
مرا به بديهايی كه از آنها رهانيدهای بر نگردان ، خدايا مرا دشمن شاد 

نفرما . . . خدايا مرا يك لحظه ، يك چشم به هم زدن به خودم وامگذار ، 
يعنی عنايت و لطف خودت را از من مگير . ( اين را پيغمبر آخر الزمان 

ميگويد ) به اينجا كه رسيد ، ام سلمه بی اختيار شروع كرد هق هق گريه كردن 
و فرياد زدن . دعای نماز پيغمبر كه تمام ميشود ميفرمايد : ام سلمه چرا 

ميگريی ؟ عرض ميكند : يا رسول اهللا وقتی كه شما اين سخن را ميگوييد كه 
خدايا مرا يك چشم به هم زدن به خود وامگذار ، پس وای به حال ما . 

نفرمود من تعارف كردم ( العياذ باهللا ) برای تعليم تو گفتم . فرمود : 
البته همين است ، برادرم يونس يك لحظه خدا او را به خود واگذاشت و 

آمد به سرش آنچه آمد . 
حال چطور ميشود خدا عنايت خودش را بگيرد ؟ كوچكترين تصوری از منيت 

برای يك پيغمبر خدا پيش بيايد عنايت خدا گرفته 

پاورقی : 
. 1 بحار جديد ، ج 16 ص . 217 
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ميشود و سقوطش همان . 
امام رضا فرمود : در دل مقدس اين پيغمبر بزرگ اين عجب پيدا شد كه 

آيا از من بهتر قاضی هم در عالم هست ؟ تصور " من " در قلب داوود پيدا 
شد . داوود ! تو ديگر نبايد فكر " من " تصور " من " در ذهنت باشد . 
خدا اين امتحان را پيش آورد . عنايت خدا كه از داوود گرفته شد ، در 

قضاوتش شتاب كرد حتی به صورت تقديری ، يعنی يادش رفت كه وقتی مدعی 
دعوی خودش را طرح ميكند قاضی نبايد يك كلمه حرف بزند ولو به صورت 

تقدير و فرض . يك نفر آمده ميگويد : اين آقا كه ميبينيد مال بنده را 
برده است ، با ثروت زيادی كه دارد - نودونه گوسفند دارد و من يكی دارم 

- به اين يك گوسفند من هم طمع كرده . داوود تحت تأثير عواطف 
انساندوستی خودش قرار گرفت ، صبر نكرد كه ببيند طرف چه ميگويد . آخر 
او هم از خودش دفاعی دارد . فورا گفت : در واقع شايد هم به صورت تقدير 

: اگر اين جور باشد او به تو ظلم كرده است . تا چنين پيشدستی كرد 
يكمرتبه متوجه شد كه داوود ! شرط قضاوت اين نبود كه حرف ديگری را 

نشنيده ، سخن بگويی ، قاضی بايد سكوت كند بگذارد ديگری هم حرفش را بزند 
و از خودش دفاع بكند آن وقت حرفش را بزند . اينجا بود كه داوود فهميد 
در امر قضاوت اشتباه كرده است ، نه تنها فهميد در امر قضاوت اشتباه 

كرده ، بلكه ريشه اشتباه خودش را هم فورا به دست آورد : داوود ! از كجا 
خوردی ؟ از آنجا كه فكر " من " كردی ، گفتی منم . اين ضربهای بود كه از 
آن " م ن " خوردی . در قرآن صحبت زنی نيست ، صحبت اوريايی نيست ، 

صحبت مرغی كه پريده باشد نيست ، صحبت اين حرفها نيست . 
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ريشه پيدايش اين داستان 

حال چطور شد كه اين داستان در بعضی از كتب ما مسلمين پيدا شد ؟ همين 
قدر به شما بگويم : امان از دست يهود كه بر سر دنيا از دست اينها چه 

آمد ؟ ! يكی از كارهايی كه قرآن به اينها نسبت ميدهد كه هنوز هم ادامه 
دارد مسئله تحريف و قلب حقايق است . اينها شايد با هوش ترين مردم 

دنيا باشند ، يك نژاد فوق العاده با هوش و متقلب . اين نژاد با هوش 
متقلب هميشه دستش روی آن شاهرگهای جامعه بشريت است ، شاهرگهای

اقتصادی و شاهرگهای فرهنگی . اگر كسی بتواند تحريفهايی را كه اينها حتی 
در حال حاضر در تاريخهای دنيا ، در جغرافيها و در خبرهای دنيا ميكنند ( 

جمعآوری كند ، كار مفيدی است ) . البته عدهای اين كار را كردهاند ولی نه 
به قدر كافی . االن خبرگزاريهای بزرگ دنيا كه يكی از آن شاهرگهای خيلی 

حساس است به دست يهود ميچرخد ، برای اينكه قضايا را تا حدی كه برايشان

ممكن است آن طور كه خودشان ميخواهند به دنيا تبليغ كنند و برسانند . در 
هر مملكتی اگر بتوانند آن شاهرگها را ، وسائل به قول امروزيها ارتباط 

جمعی مثل مطبوعات و به طور كلی آن جاهايی كه فكرها را ميشود تغيير داد ، 
تحريف كرد ، تبليغ كرد و گرداند و نيز شاهرگهای اقتصادی را ( در دست 

ميگيرند ) . و اينها از قديم االيام كارشان اين بوده . قرآن در يك جا 
ميفرمايد : 

« افتطمعون ان يومنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون »( 1 ) . 

پاورقی : 
. 1 سوره بقره ، آيه . 75 
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مسلمين ! شما به ايمان اينها چشم بستهايد ؟ ! آيا اينها را نميشناسيد ؟ 
! اينها همان كسانی هستند يعنی االن هم روح همان روح است و اال كسی 

اجدادش فاسد باشند دليل فساد حااليش نميشود . اينها همان روح اجداد 
خودشان را حفظ كردهاند كه با موسی هم كه بودند ، سخن خدا را كه ميشنيدند

، وقتی كه بر ميگشتند آن را مطابق ميل خودشان عوض ميكردند ، نه از روی 
جهالت و نادانی ، در كمال دانايی . تحريف و قلب حقايق ، يكی از كارهای 
اساسی يهود است از چند هزار سال پيش تا امروز . در ميان هر قومی در 
لباس و زی خود آن قوم ظاهر ميشوند و افكار و انديشههای خودشان را از 
زبان خود آن مردم پخش ميكنند ، منويات خودشان را از زبان خود آن مردم 

ميگويند . مثال ميخواهند ميان شيعه و سنی اختالف بياندازند . نه اين طور 
است كه خودش حرف بزند . يك سنی پيدا ميكند و او شروع ميكند آنچه كه 

ميتواند عليه شيعه تهمت ميزند و دروغ ميگويد . البته دفاع از حقيقت به 
جای خودش بايد دروغها را رد كرد ، ولی گاهی اوقات افرادی را پيدا 
ميكنند نظير صاحب " الخطوط العريضة " كه چهارتا دروغ هم او بيايد 

ببندد . از زبان اين به آن دروغ ميبندند و از زبان آن به اين . اينها 
تورات خودشان را پر از اين دروغها كردند و داستانها از امتهای گذشته 

هست كه تورات به گونهای نقل كرده است ، قرآن به گونه ديگر ، و بلكه 
قرآن به گونهای نقل كرده است كه دروغ اينها را كه داستان را تحريف كرده 

و در تورات تحريف شده آوردهاند آشكار ميكند . و اينها برای اينكه قرآن 
را العياذ باهللا تكذيب بكنند آمدهاند يك سلسله روايات به نام پيغمبر 

يا ائمه و يا مثال بعضی از صحابه پيغمبر جعل كردهاند به 
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نفع آنچه در تورات آمده است ولی به گونهای جعل كردهاند كه كسی نفهمد 
اينطور نيست . از جمله كه شايد عبرت آموز باشد در داستان عمالقه كه 

همين بيت المقدس فعلی را اشغال كرده بودند و موسی به اينها ميگفت آنها 
به زور اينجا را اشغال كردهاند ، بيائيد برويم آنجا ، اينها [ حفظ جان ] 

ميكردند ، ميگفتند : 
« يا موسی انا لن ندخلها ابدا ماداموا فيها فاذهب انت و ربك فقاتال 

انا هيهنا قاعدون »( 1 ) . 
قرآن آبروی اينها را برده : هر چه موسی گفت : كمی غيرت داشته باشيد ، 

هنر داشته باشيد ، حقتان را بگيريد ، گفتند : خير ، آنها مردمی هستند 
زورمند ، ما اينجا نشستهايم ، تو و خدايت دوتايی برويد آنجا بجنگيد 

عمالقه را بيرون كنيد ، وقتی كه كارها تمام شد بيا ما را خبركن كه برويم 
وارد آنجا بشويم . گفت : 
گر به مغزم زنی و گردنبم

كه من از جای خود نميجنبم
موسی دوباره آمد با اينها صحبت كرد كه اين حرفها يعنی چه ؟ ! به خدا 
توكل كنيد ، در راه خدا جهاد كنيد . اگر در راه خدا جهاد كنيد خدا شما را 
ياری ميكند ، كه نشان ميدهد قضيه ، قضيه عملی بوده است . گفتند : 

نميرويم كه نميرويم . در اينجا قرآن آبروی اينها را به اين صورت برده 
است كه ميگويد اينها مردمی بودند طماع و ميخواستند بدون آنكه زحمتی 

كشيده باشند [ سرزمين 

پاورقی : 
. 1 سوره مائده ، آيه . 24 
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بيت المقدس ] مفت به چنگشان آمده باشد ، كه در جنگ بدر ظاهرا مقداد 
اسود به پيغمبر عرض كرد : يا رسول اهللا ما آن حرف را نميزنيم كه يهود 

به موسی گفتند كه تو با خدايت برو با آنها بجنگ ، وقتی كه تصفيه كردی و 
مانع را برداشتی ما را خبر كن ، ما ميگوييم كه تو هر چه امر بكنی همان را 

اطاعت ميكنيم ، اگر امر كنی خودتان را به دريا بريزيد خودمان را به دريا 
ميريزيم . 

اينها فكر كردند چكار كنند كه تورات را تأييد و قرآن را تكذيب بكنند 
ولی مسلمين هم نفهمند كه اينها دارند قرآن را تكذيب ميكنند . آمدند 

افسانهها برای عمالقه ساختند . گفتند اين عمالقه كه در بيت المقدس 
بودند ميدانيد چه جور آدمهايی بودند ؟ ( ميخواستند بگويند اگر نژاد ما 
نرفت بجنگد حق داشت و قرآن العياذ باهللا بيخود اعتراض كرده ، جای 

جنگيدن نبود . ولی بسياری از مسلمين اين مطلب را نفهميدند ) . آن نژادی 
كه در آنجا بودند از اين نژادهای آدمهای معمولی نبودند كه بشود با آنها 

جنگيد . البته اين را نگفتند " كه بشود با آنها جنگيد " كه مسلمين 
بفهمند . گفتند مردمی آنجا بودند از اوالد زنی به نام عناق ، و عناق ، زنی 

بود كه وقتی مينشست ده جريب در ده جريب را ميگرفت ، و پسری داشت به 
نام عوج كه وقتی موسی با عصايش آمد كنار او ايستاد ، با اينكه چهل ذراع 
قدش بود و چهل ذراع طول عصايش ، و چهل ذراع از زمين جستن كرد ، تازه 

عصای او خورد به قوزك پای عوج بن عناق . جمعی از اينها آمده بودند در 
بيابان بيت المقدس . موسی عدهای جاسوس فرستاد بود برای اينكه بروند 
خبر بياورند كه اينها چه ميكنند . آدمهايی كه قدشان چند فرسخ بود و حتی 

ماهی را از دريا ميگرفتند مقابل خورشيد كباب ميكردند و 
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ميخوردند و در صحرا آنطور راه ميرفتند ، يك وقت يكی از آنها ديد يك 
چيزهايی روی زمين دارند ميجنبند ( كه همان افراد موسی بودند ) . چند تا 

از آنها را گرفت ، در آستينش ريخت و آمد نزد پادشاهشان ، آنها را 
ريخت آنجا و گفت : اينها ميخواهند اينجا را از ما بگيرند . اگر واقعا 

در بيت المقدس يك چنين نژادی بوده است پس موسی بيخود گفت برويد 
آنجا را بگيريد ، حق با آنها بود كه ميگفتند كار ، كار ما نيست ، تو و 

خدايت برويد آنها را بيرون كنيد تا ما بعد بيابيم . آنها كه آدم معمولی 
نبودهاند . 

اينها برای آنكه انتقاد قرآن از قوم يهود را زيركانه رد كرده باشند 
آمدند اين داستانها را جعل كردند و در زبان خود مسلمين انداختند . بعد 

خود مسلمين مينشستند داستان عوج بن عناق را ميگفتند ، از اهميت عمالقه 
ميگفتند و اينكه اگر قضيه اينجور باشد پس قرآن چه ميگويد به اينها ؟ ! 

در داستان داوود هم قضيه از اين قرار بود . اين داستان مرغ و عاشق شدن 
داوود به زن اوريا و بعد به كشتن دادن داوود اوريا را [ يك داستان جعلی 

است ] و حتی بدترشرا هم گفتهاند كه هنوز اوريا كشته نشده بود كه داوود 
العياذباهللا زن او را آورد به خانه خودش و با او زنا كرد و خيال كرد كار 

گذشته است ولی بعد از مدتی آن زن به او اطالع داد كه من حامله شدهام ، 
تكليف چيست ؟ وقتی كه داوود ديد اين زن از او حامله شده و فردا بچه 

متولد ميشود و مشتش باز ميگردد دستور داد كشته شود . 
قرآن داستان داوود را به آن نزاهت و نظافت نقل كرده ، و تورات 

تحريفی اين داستان را به اين كثافت نقل كرده بعد آمدند اين 
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روايات مجعول را به زبان خود مسلمين هم انداختند . ارزش ائمه در اينجا 
آشكار ميشود . امام رضاست كه ميآيد دروغ اينها را روشن ميكند و ميگويد 

اين چرندها و مزخرفات چيست كه ميگويد ؟ ! اين نسبتها چيست كه به 
پيغمبر خدا ميدهيد ؟ ! در كجای قرآن چنين مطلبی آمده است ؟ ! قرآن كه 

قضيه را بيش از اين نقل نميكند كه افرادی آمدند [ ( نزد داوود و يكی از 
آنها از ديگری شكايت كرد ) ] ، و در مورد قضاوت نيز همين مقدار ميگويد 

كه داوود وقتی كه سخن مدعی را شنيد فورا حكم خودش را گفت ، بعد يكدفعه 
متوجه شد كه اشتباه كرده و بعد استغفار كرد . قضيه از اين قرار بوده و 

صحبت زنی مطرح نبوده است . 
قضيه دو جنبه دارد : آيا اينها فرشته بودند يا انسان ؟ اگر انسان بودند 

پس قضيه ، قضيه واقعی بوده و بنابراين خدا هم كه آن انسانها را فرستاد 
اصال آنها نيامده بودند برای اينكه به اصطالح داوود را متنبه كنند بلكه 

واقعا برای آنها داستانی پيش آمده بود ، ولی وقتی كه داوود آن سرعت 
قضاوت را اعمال كرد خودش يكدفعه متوجه شد . پس اينجا از يك وسيله غير 

جايز ، از يك امر دروغ استفاده نشده است . 
و اما اگر آنهايی كه آمدهاند ملك باشند و برای تنبه داوود آمده باشند 

، اين سؤال مطرح ميشود كه آن ملكها چگونه آمدند يك صحنه ساختگی درست 
كردند برای بيداری داوود ؟ ! و سؤالی كه از ما شد در واقع اين جهت بود 

كه چطور دوتا فرشته آمدند يك صحنه ساختگی خلق كردند ؟ ! البته هدفشان 
تنبه داوود ، و مقدس بود ولی داستانی كه گفتند مجعول است . 
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پاسخ 

اينجا من همان مطلبی را عرض ميكنم كه عالمه طباطبايی در تفسير الميزان 
فرمودهاند اگر چه چون بيانی كه ايشان كردهاند در يك سطح بااليی هست 

شايد نتوانم در اين جلسه بيان بكنم . ايشان ميگويند : اوال قضيه مسلم 
نيست كه آنها فرشته بودهاند ، و به فرض اينكه فرشته باشند ، تمثل 

فرشتگان بوده است و تمثل فرشته غير از اين است كه در عالم مادی و عالم 
تكليف افرادی [ ( بر داوود وارد شوند و داستانی را به دروغ نقل كنند " 

كه برايشان جايز نيست . به عبارت ديگر ايشان ميفرمايند : اين مسئله كه 
يك چيزی راست است يا دروغ و ما وظيفه داريم راست بگوئيم و دروغ 

نگوئيم مربوط به عالم مادی و عينی است . اگر در عالم مادی و عينی دو 
موجود ميآمدند در مقابل داوود و سخنشان را ميگفتند و دروغ ميگفتند ، اين 

داخل در اين قضيه بود ولی مسئله تمثل مسئله ديگری است . مسئله تمثل يعنی

حقيقتی به صورت ديگر ظهور پيدا ميكند ، نظير رؤيای صادقه . رؤيای صادقه 
با اينكه تمثل است صدق و كذب به اين معنا در آن راه ندارد . مثال ( اين 

مثال را من ذكر ميكنم ) پيغمبر اكرم در عالم رؤيا مشاهده ميكند كه گروهی 
ميمون از منبر او باال و پايين ميروند و امت او پای منبر نشستهاند و در 

حالی كه روی آنها به منبر است به قهقرا ميروند يعنی به طرف عقب ، از 
منبر دور ميشوند . از خواب بيدار ميشود محزون . حس ميكند . كه اين 

نشانه يك ضربهای است به عالم اسالم . جبرائيل اين رؤيا را برای 
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پيغمبر تفسير ميكند ( « و ما جعلنا الرؤيا التی اريناك اال فتنة للناس و 
الشجرش الملعونة فی القرآن و نخوفهم فما يزيدهم اال طغيانا كبيرا ») ( 1 

) كه اين رؤيا تعبير دارد و تعبيرش اين است كه بعد از تو بنياميه بر 
امت تو مسلط ميشوند و بر همين منبر تو خواهند نشست و در حالی كه ظاهر

اسالم را رعايت ميكنند و با نام اسالم سخن ميگويند و روی مردم هم به سوی

اسالم است عمال مردم را از اسالم دور ميكنند . اين خوابی است كه خدا به 
پيغمبر نمايانده است . اين خواب دروغ است يا راست ؟ اگر بگوييم خواب 

راست خوابی است كه به همان شكلی كه انسان ديده ظاهر بشود ، در اين 
صورت اين خواب دروغ است زيرا واقعا ميمونی نرفت باالی منبر پيغمبر ، و 

واقعا اين جور اتفاق نيفتاد كه مردم پای منبر پيغمبر نشسته باشند و عمال 
به طرف عقب ، از آن دور شوند . ولی در عين حال اين خواب راست است 
چون صورتی از يك حقيقت است . ميمونها تمثل بنی اميه هستند و اينكه 
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صورتی كه متمثل شده ، در عالم عينی واقع بشود . 
بنابراين به فرض اينكه اينها فرشته باشند اگر چه قطعی نيست كه فرشته 

بودهاند جواب اين سؤال كه چگونه برای يك حقيقت از چنين وسيلهای 
استفاده شده است همين است كه عالمه طباطبايی دادهاند و از نظر من هم 

جواب درست است گو اينكه نميدانم توانستم مطلب را چنان كه بايد توضيح 
بدهم يا نتوانستم . 

تصاحب كاالی كفار قريش و مسئله استخدام وسيله 

سؤال ديگر كه من خودم آن را يك مقدار توسعه ميدهم اين بود كه اگر در 
اسالم جايز نيست از وسيلههای نامشروع و فاسد برای هدف مشروع استفاده 

بشود چرا پيغمبر اجازه ميداد كه مسلمين بروند جلوی قافله مال التجاره 
كفار قريش را كه از شام به مكه ميرفت وقتی كه ميآمد از نزديك مدينه 

عبور كند بگيرند و كاالی آن را كه تصاحب كنند كه اروپائيها حتی تعبير 
زشت راهزنی را به كار بردهاند . آيا غير از اين بود كه اين كار برای 

هدف مقدسی بود ؟ من اين سؤال را توسعه ميدهم ، ميگويم خود جهاد هم ممكن

است كسی بگويد از همين قبيل است چون جهاد هم در نهايت امر يعنی كشتن 
انسانها ! بديهی است كشتن انسانها فی حد ذاته كار درستی نيست . كاری كه 
فی حد ذاته درست نيست چرا اسالم اجازه ميدهد ؟ ميگوييد برای هدفی مقدس 

. پس خود اجازه جهاد در اسالم ، اجازه دادن اين است كه از وسايل نا 
مشروع برای هدف مشروع استفاده بشود . 
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مثالهای ديگری نيز در اين زمينه داريم : مگر فقه ما نميگويد كه " دروغ 
مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز است " . اين جمله مال سعدی است 
ولی فقه هم اين مطلب را اجازه ميدهد . فقه هم ميگويد اگر در يك جايی 
يك دروغی به مصلحت اجتماع بود ، اين دروغ گفته شود ، به اين معنا كه 

اگر در يك جايی امر داير است مثال ميان يك راست گفتن و نفس محترم يك 
شخص مؤمن بی گناهی را به كشتن دادن ، و يا دروغ گفتن و يك بی گناهی را 

نجات دادن ، در اينجا دروغ بگو و بی گناه را نجات بده . اين همان دروغ 
مصلحت آميز است . اين مگر غير از اين است كه ما از وسيله نامشروع ، 

برای هدف مشروع استفاده ميكنيم ؟ جواب اين است : در بعضی از موارد حتی 
وسيله ، نامشروع هم نيست . در مورد جهاد و مال و ثروت قضيه از اين قرار 

است . اين اشتباه است كه ما خيال بكنيم همين قدر كه انسان ، انسان 
بيولوژيكی به اصطالح شد ديگر جان و مالش محترم است ، از نظر انسان بما 

هو انسان در هر شرايطی بود ، بود . اين طرز فكر فرنگيهاست كه 
ميگويندانسانها يعنی نوع آدم ، انسان زيست شناسی ، انسان بيولوژی ، 

انسانی كه علم بيولوژی او را انسان ميداند ، و البته انسانی كه علم 
بيولوژی او را انسان ميداند يعنی آن موجودی كه يك سر و دو گوش و دو 

دست به اين شكل خاص داشته باشد ، ناخنهايش پهن باشد ، مستقيم القامه 
باشد و روی دو پا راه برود . موجودی با اين عالئم ، انسان بيولوژی است . 

از نظر زيستشناسی و بيولوژی معاويه يك انسان است و ابوذر هم يك انسان 
، يعنی اين جور نيست كه مثال بگوييم گروه خون ابوذر بر گروه خون معاويه 

از نظر بيولوژی ترجيح دارد . از نظر بيولوژی موسی چمبه و 
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قصاص و قاتل را قصاص كردن به معنی اين نيست كه مع االسف كار زشتی را 
مرتكب ميشويم به خاطر يك مصلحت عاليتر . اگر انسانی رسيد به حدی كه 
انسانهای ديگر را بدون تقصير كشت ، يعنی حرمت خودش را ديگر از بين برد 

. آن دستی كه به خيانت ، عالما عامداو با ابالغ دراز ميشود اين دست 
حرمت خودش را از بين برده است . چه خوب گفت سيد مرتضی در جواب 

ابوالعالی معری . ابوالعال گفت : اين قانون اسالم را من 
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نميفهمم چطور است كه در يك جا ديه يك دست را ميگويد پانصد دينار ، و 
در جای ديگر ميگويد اگر دزدی كرد ، حتی به خاطر ربع دينار بريده شود . 

ارزشش چقدر است ؟ ربع دينار يا پانصد دينار ؟ چطور تا دو هزار درجه 
نوسان پيدا ميكند ؟ سيد مرتضی فرمود : 

عز االمانة اغالها و اركسها
ذل الخيانة فافهم حكمة الباری

دست به معنای اين عضو گوشتی احترام ندارد . اگر ميگويند ديه دست 
پانصد دينار است ، دست امين احترام دارد . احترام مال انسانيت و 

امانت است . عزت امانت است كه قيمتش را باال برده است ، و ذلت 
خيانت و دزدی است كه اين قدر درجه را پايين ميآورد . امانت ارزش را 
باال ميبرد ، خيانت ارزش را پايين ميآورد . انسانيت ارزش خون و مال را 

باال ميبرد ، و در مقابل ، آن معيارهای دروغ و كذب و غيبت و آدم كشی و 
ظلم و تجاوز به حقوق مردم و آزاديها و غيره تمام ارزشها را پايين ميآورد 

كه از هر بی ارزشی بی ارزشتر ميشود . 
كفار قريش كه تا آن وقت الاقل سيزده سال كاری نداشتهاند جز اينكه 

حلقوم پيغمبر را بگيرند كه ندای حقيقت به مردم نرسد چون برضد منافع 
آنهاست ، مسلمين را تعذيب بكنند ، در زير شكنجهها بكشند و از هيچ 

جنايتی خودداری نكنند در حالی كه ميفهمند او دارد حق را ميگويد ، باز ما 
بگوئيم مال اينها محترم است ، مال التجارهشان محترم است ؟ ! اوال آن مال

التجاره را از كجا به دست آوردهاند ؟ به نص قرآن يك عده رباخوار بودند 
در مكه كه مالی هم كه به دست آورده بودند از دزدی و رباخواری به دست 

آورده 
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بودند . آيا مال اينها محترم است ؟ ! 
پس اينطور نيست كه در عين اينكه اين مالها محترم است پيغمبر به آن 
دليل اجازه تصاحب آنها را داده است كه هدفش مقدس است . بلكه اگر 

هدف مقدسی هم نبود اين مال احترام نداشت . 
در موارد ديگر ، مسئله از اين قبيل نيست ، بلكه از قبيل اهم و مهم 

است كه فقها در باب مقدمه واجب بالخصوص مطرح كردهاند كه در اين مورد 
هم بايد توضيحی برايتان عرض بكنم : 

سخن ما در اينكه هدف وسيله را مباح نميكند و نيز سخن عالمه طباطبايی در

هدف نبوت اين بود كه ما در راه ايمان ، برای حفظ و تقويت ايمان مردم ، 
در راه دعوت مردم به حق و حقيقت و اسالم ، از باطل نبايد استفاده كنيم ، 

يعنی ايمان و دعوت به راه حق ، طبيعتش يك طبيعتی است كه وسيله پوچ و 
باطل نميپذيرد . سخن ما در اينجا بود نه در جای ديگر . آيه قرآنی كه 

ايشان به آن استدالل ميكنند آيه بسيار عتاب آميزی نسبت به پيغمبر اكرم 
است : 

« و لوال ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليال اذا الذقناك ضعف 
الحياش و ضعف المماش »( 1 ) . 

پيغمبر ! اگر عنايت الهی نبود نزديك بود لغزش بكنی ، حاال لغزش 
پيغمبر چه بوده ؟ آنطور كه در تفاسير نوشتهاند نه اين است كه پيغمبر 

لغزش كرده است ، شايد تصوركی برای پيغمبر پيدا شده ولی فورا تصميم به 
خالفش گرفته . قرآن در عين حال عتابش ميكند . آنها گفتند يا رسول اهللا 

به ما اجازه بده برای اينكه اسالم اختيار بكنيم يك 

پاورقی : 
. 1 سوره أسرای ، آيات 74 و . 75 
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سال نماز نخوانيم ، يا يك سال متعرض بتهای ما نشو . پيغمبر چنين تصميمی 
نگرفت ولی شايد در قلب او خطور كرد كه برای هدايت اينها و برای خدا 

يك مداهنهای ، يك سازشی ، يك مماشاتی بكنم ( نظير آنچه كه از علی ( ع 
) ميخواستند كه برای خدا با معاويه مماشات كن ) . نه ، طبيعت ايمان اين 

مداهنهها و اين مماشاتها را نميپذيرد . اگر مسئله ايمان و حقيقت مطرح 
نبود ، مسئله حقوق اجتماعی و حقوق افراد [ مطرح بود مانعی نداشت ] . مثال

برای نجات جان يك فرد چه مانعی دارد كه انسان دروغ هم بگويد ، بعد هم 
كشف بشود كه او اين دروغ را برای نجات جان وی گفته است . عيبی ندارد . 
ولی من بخواهم مردم را دعوت به خدا بكنم ، دليلی ذكر بكنم بی حقيقت و 

دروغ ، بعد معلوم بشود كه اين دليلی كه من آوردم و راهی كه من طی كردم 
برای دعوت مردم به حقيقت ، دروغ بوده و اصال من با دروغ مردم را با 

ايمان كردم ، اين ضربهای به ايمان ميزند كه ديگر التيام پذير نيست . پس 
سخن ما در موضوع تبليغ بود . قبال مثالی عرض كردم كه بعضی ميگويند در راه 

تقويت ايمان ، تهمت هم به اهل بدعت بزنيد ، و به عبارت ديگر برای 
تقويت ايمان ، به اهل بدعت هر دروغی ميخواهيد ببنديد . آنها ميخواستند 
يك چراغ سبز به اصطالح بدهند ، به بهانه اينكه هدف ما ايمان است و هر 

وقت هدف ايمان شد اسالم به ما چراغ سبز داده كه به دشمنان اسالم دروغ 
ببنديد . گفتيم نه ، هرگز اسالم برای ايمان و در راه دعوت به حق و حقيقت 

، دروغ را اجازه نميدهد به هيچ شكلی و به هيچ نحوی . ساير كارهای مقدس 
هم از همين قبيل است . 
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سخن حاج ميرزا حسين نوری 

مرحوم حاج ميرزا حسين نوری اعلی اهللا مقامه از بزرگان محدثين شيعه است 
و از وفات ايشان در حدود هفتاد و دو سال بيشتر نميگذرد چون وفات ايشان 

در سال 1321 هجری قمری بوده است . مرحوم ابوی ما قدس اهللا سره كه در 
سال 21 مشرف ميشوند نجف برای تحصيل ، ميفرمودند در اين سال كه اول 

طلبگی شان بوده است مرحوم حاجی را ما يك بار ديديم كه منبر رفت ( و 
ايشان منبر هم ميرفتند . محدث بزرگواری بوده است ) و يادم هست كه اين 

آيه را عنوان كرد : « و ال تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا اال ان يشاء اهللا 
( 1 ) . بعد هم طولی نكشيد كه ايشان مريض شدند و از دنيا رفتند . استاد 

مرحوم حاج شيخ عباس قمی رضوان اهللا عليه بوده ، و مرحوم حاج ميرزا حسين

نوری واقعا محدث متبحری است . كتاب كوچكی نوشته كه من اين كتاب را از 
اول تا آخر خواندم ، فوق العاده تحت تأثير آن قرار گرفتم و مكرر در مكرر 

از اين كتاب ترويج و تبليغ كردهام راجع به دستور برای اهل منبر و انتقاد 
از بعضی اهل منبر كه شرايط تبليغ دين را رعايت نميكنند ، به نام " لؤلؤ 

و مرجان " كه به فارسی است. ايشان فكر كرده كه بعضی از اهل منبر دو چيز 
را رعايت نميكنند يكی راستگويی را آن هم به بهانه اينكه هدف ما مقدس 

است و برای هدف مقدس اين امر اهميتی ندارد ، اگر حديث ضعيف هم 
خوانديم خوانديم . [ گذشته از دعوت به ايمان ] هدف ديگر ما 

پاورقی : 
. 1 سوره كهف ، آيه 23 و . 24 
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گرياندن برای امام حسين است كه آن هم هدف مقدس است ، آن هم دعوت به 
ايمان است و مسئله ايمان مطرح است . ايشان نيمی از كتابش را اختصاص 

داده است به بحث راست و دروغ و اينكه به هيچ وجه اسالم اجازه نميدهد ما 
برای تبليغ دين حتی به روايات ضعيف متوسل بشويم تا چه رسد به چيزی كه 
ميدانيم دروغ است . نيم ديگر كتاب خودش را اختصاص داده است به مسئله 

اخالص كه در تبليغ دين و در ابكاء و گرياندن [ برای ] امام حسين عليه 
السالم خلوص نيت شرط است كه جزء مباحثی كه ميخواستم در سيره پيغمبر 

اكرم عرض بكنم همين مسئله است و بعد مسئله اجر و اجرت را طرح كرده . 
ايشان در آن كتاب اصرار فراوان دارد روی همين مطلب . امروز اين قضيه به 

يادم افتاد كه همين مطلبی كه من تحت عنوان استخدام وسيله ذكر كردم ايشان 
با عنوان ديگری ذكر ميكند و گاهی هم يك تكههای خوشمزه و شيرين نقل ميكند 

. از جمله ميگويد كه يك عالمی از هندوستان برای من نامه نوشته است كه 
در اينجا افرادی ميآيند خيلی حرفهای دروغ ميگويند و حديثهای ضعيف و باطل 

ميخوانند ، شما كه در مركز هستيد كاری بكنيد ، كتابی بنويسيد تا جلوی 
اينها را بگيرند . ايشان ميگويد من در جواب نوشتم كه اين دروغها در همين 
مركز جعل ميشود نه در جای ديگر . بعد ايشان راجع به اين مطلب ميگويد 

ببينيد كار به كجا رسيده است كه يك عالم يزدی برای من نقل كرد كه سفری 
از يزد از راه كوير مشرف ميشدم مشهد برای زيارت حضرت رضا عليه السالم . 

مصادف شديم با ايام محرم . يك شب ديدم كه شب عاشورا است ، و ما به 
يك دهی رسيدهايم . متأثر شدم كه اين ايام عاشورا ما نرسيديم به 
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مشهد يا الاقل به يك شهری كه در آن عزاداريی بشود . گفتيم باالخره ده هم 
هر چه باشد البد يك مراسمی در آن هست . پرسيديم ، معلوم شد يك تكيهای

مثال هست و آنجا مردم اقامه عزاداری ميكنند . رفتيم ديديم يك بابا روضه 
خوان دهاتی در آنجا رفت منبر . وقتی كه رفت باالی منبر نشست ديدم خادم 
مسجد رفت يك دامن سنگ آورد ريخت در دامن اين آقای مداح يا روضه خوان 

. من تعجب كردم كه اين برای . چيست ؟ مقداری روضه خواند ولی كسی گريه 
نكرد . گفت چراغها را خاموش كردند . شروع كرد سنگ پراندن به سر اين و 
آن ، فرياد مردم بلند شد ، جيغ و داد مردم بلند شد و باالخره گريه كردند . 
بعد كه كار تمام شد من به او گفتم اين چه كاری بود ؟ اين جنايت است و 

ديه دارد ، چرا اين كار را كردی ؟ گفت اين مردم برای امام حسين جز از 
اين راه گريه نميكنند . به هر حال بايد اشك مردم را جاری كرد ، از هر 

وسيله شده بايد استفاده كرد . 
ايشان ميگويد اين مطلب غلط است ، " از هر وسيله شده " يعنی چه ؟ ! 

مگر امام حسين آنقدر مصائب جانسوز ندارد ؟ ! اگر او دل دارد ، اگر او 
محبت امام حسين را دارد ، اگر واقعا شيعه امام حسين است كه تو روضه 
راست هم بخوانی گريه ميكند ، و اگر دل ندارد ، اگر محبت امام حسين را 

ندارد ، اگر حسين را نميشناسد ، ميخواهم صد سال هم گريه نكند ، اين چه 
وسيلهای است كه تو داری استخدام ميكنی ؟ ! 

پس اين مطلبی كه عرض كردم كه برای حقيقت از هر وسيلهای نميشود 
استفاده كرد منظورم ايمان است و منظور ايشان هم 
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همين است يعنی در راه دعوت به حق و حقيقت ، در راه عبور دادن مردم از 
بيايمانی به ايمان . در اينجا اصال باب اهم و مهم هم مطرح نيست . مسئله 

اهم و مهم جايش جای ديگر است يعنی در مصالح اجتماعی و حتی در مورد 
عبادات شخصی و فردی مثل نماز خواندن ، و يا زمين غصبی و امثال اينهاست 

، اما در باب تبليغ و رساندن پيام اسالم يك ذره نبايد انسان از حق و 
حقيقت [ تجاوز كند ] . حديثی را انسان ميخواهد نقل بكند ، بعد بگويد اگر 

اين حديث را اينطور طرح بكنم اثرش بيشتر است . اين گناه است ، بايد 
گفت فضولی است ، حق اين حرفها را نداری . ايشان بعد آياتی از قرآن ذكر 

ميكنند كه خدا تضمين كرده است : « انا لننصر رسلنا »( 1 ) ما پيامبران 
خودمان را در راه تبليغ ياری ميكنيم . ای پيغمبران من ! شما از راه حق و 

حقيقت برويد ، ديگر اثر كردن با ما ، ما تضمين ميكنيم . پيغمبران هم از 
همين راه رفتند و به نتيجهای كه خود ميخواستند رسيدند . پس ما در 

استخدام وسيله در راه دعوت مردم به دين و ايمان مجاز نيستيم كه از هر 
وسيله كه شده است استفاده بكنيم . اتفاقا اشتباه ميكنيم ، نتيجه معكوس 

ميدهد . ما كه از نظر منابع فقير نيستيم ، بگذار آنهايی كه از نظر منابع 
فقيرند بروند جعل بكنند . مقصودم اين است كه ما چرا ؟ ! ما اين قدر از 

نظر منابع غنی هستيم كه حتی احساس نيازش هم غلط است . ميخواهی مردم را

نسبت به امام حسين عليه السالم بگريانی ، صحنه عاشورا آن قدر پر از حماسه 
هست ، آن قدر پر از عاطفه هست ، آن قدر پر از رقت هست ، آن قدر 

صحنههای با شكوه و جذاب و دلسوز 

پاورقی : 
. 1 سوره مؤمن ، آيه 51 ژ 

172



سيري در سيره نبوي - صفحه : 173

file:///D|/motahari/pages/173.html[2011/08/26 10:19:43 ق.ظ]

دارد كه اگر در قلب ما ذرهای از ايمان باشد كافی است كه نام حسين را 
بشنويم و اشك ما جاری بشود. « ان للحسين محبة مكنونة فی قلوب المؤمنين» 
يك محبت مخفی در عمق دل هر مؤمن نسبت به امام حسين هست . « انا قتيل 
العبرش » ( 1 ) من كشته اشكها هستم . شعری است به عربی از يكی از اصحاب

امام صادق عليه السالم ، و خيلی عجيب است . شايد در اوايل طلبگيام در 
مشهد بود و هنوز به قم نرفته بودم كه آن را از كتاب " نفثه المصدور " 

محدث قمی حفظ كردم . ايشان مينويسند كه ابوهارون مكفوف كه ظاهرا نابينا 
بوده است كه به او ميگفتهاند مكفوف شاعری توانا بوده و گاهی مرثيه ابا 

عبداهللا ميگفته است . او ميگويد روزی رفتم خدمت امام صادق عليه السالم . 
فرمود از آن شعرهايی كه در مرثيه جدم گفتهای برای ما بخوان . گفتم اطاعت 

ميكنم . فرمود زنها را هم بگوييد بيايند پشت پرده تا آنها هم استفاده 
بكنند . زنها هم از اندرون آمدند نزديك ، پشت پرده آن اتاق . 

شروع كرد به خواندن شعرهايی كه ظاهرا تازه هم گفته بود . ولی مضمون را 
شما ببينيد ، و اصال درس را ببينيد . وقتی اين شعرها را با اينكه پنج 

مصراع بيشتر نيست خواند و لولهای در خانه امام صادق بلند شد . امام صادق 
همين جور اشك از چشمهايش ميريخت و شانههای مباركش حركت ميكرد . صدای 

ناله و گريه از خانه امام بلند شد كه بعد ظاهرا خود امام گفتند ديگر كافی 
است . اينهمه مرثيههايی كه گفته شده است من نظير اين را يا نديدهام و 

يا 

پاورقی : 
. 1 بحار جديد ، ج 44 ص 279 و . 280 
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كم ديدهام . ميگويد : 
امرر علی جدث الحسين

فقل العظمه الزكية
أ اعظما الزلت من

و طفاء ساكبة روية
و اذا مررت بقبره

فاطل به وقف المطية
و ابك المطهر للمطهر

و المطهرش النقية
كبكاء معولة انت

يوما لواحدها المنية (1)
مضمون شعرش اين است : ميگويد ای رهگذر ، ای باد صبا گذر كن به قبر 
حسين بن علی ، پيام دوستانش را به او برسان ، پيام عاشقانش را به او 

برسان . ای باد صبا پيام ما را به استخوانهای مقدس حسين برسان ، بگو ای

استخوانها دائما شما با اشك دوستان حسين سيراب هستيد . اين اشكها 
ميريزند و شما را سيراب ميكنند . اگر روزی شما را از آب منع كردند و 

اگر حسين را با لب تشنه شهيد كردند ، اين شيعيان و دوستان دائما اشك 
خودشان را نثار شما ميكنند . ای باد صبا اگر گذشتی و گذر كردی ، تنها به 

رساندن پيغام قناعت نكن . آنجا مركبت را نگهدار ، خيلی هم نگهدار ، 
بايست و 

پاورقی : 
. 1 نفثة المصدور ، ص . 46 االغانی ، جلد اول ، جزء هفتم . 
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مصائب حسين را ياد كن و اشك بريز و اشك بريز و اشك بريز ، نه مثل يك 
آدم عادی بلكه مثل آن زنی كه يك فرزند بيشتر ندارد ، چگونه در مرگ يك 

فرزند خودش اشك ميريزد ، اينجور اشك بريز بگری برای آن پاك ، فرزند 
پدر پاك ، فرزند مادر پاك . 

و ال حول و ال قوش اال باهللا العلی العظيم ، و صلی اهللا علی محمد و آله 
الطاهرين . 
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در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است.

شما به صورت خودکار به صفحه بعد منتقل مي شويد.
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جلسه ششم ارزش مسئله تبليغ و شرايط مبلغ 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين باریالخالئق اجمعين و الصالش و السالم علی عبداهللا 

و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته ، سيدنا و نبينا و 
موالنا ابيالقاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ باهللا من 

الشيطان الرجيم . 
« يا ايها النبی انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا 0 و داعيا الی 

اهللا باذنه و سراجا منيرا »( 1 ) . 
يكی از آموزشهای الزم از سيره مقدس رسول اكرم صلی اهللا عليه و آله و 

سلم آموزش نحوه دعوت به حق و نحوه تبليغ و رساندن پيام حق به مردم است 
. شايد در ابتدا برای افرادی كار كوچكی به نظر برسد اينكه انسان بخواهد 

مردم را به حق و به سوی پروردگار دعوت كند و پيام الهی را به آنها 
برساند ، فكر كنند كه اين دعوت و ابالغ پيام چه فرقی ميكند با ساير 

دعوتها و ابالغ پيامها . اول برداشت خود قرآن را در اين زمينه عرض بكنم 
كه قرآن تا چه اندازه اين كار را مهم و سخت و دشوار ميداند ، و بعد 

توضيح بدهم كه چه تفاوتی هست 

پاورقی : 
. 1 سوره احزاب ، آيه 45 و . 46 
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ميان اين دعوت و ابالغ اين پيام با ساير دعوتها و ابالغ پيامها . 

در خواستهای موسی ( ع ) از خدا 

قرآن در سوره مباركه طه در مورد موسی بن عمران علی نبينا و آله و عليه 
السالم مطلب را طرح ميكند كه به حسب ظاهر جريان ديگری هست : موسی حركت 

كرده كه برگردد به مصر ، زنش درد زايمان ميگيرد و او به دنبال آتش برای 
آتشگيرهای ميرود كه همسر خودش را در اين سرما گرم بكند ، در وادی مقدس 

مواجه با وحی الهی ميشود ، برای اولين بار وحی به او ميرسد و بعد هم 
مأموريت برای رساندن پيام الهی به فرعون و فرعونيها . موسی رسيده است 
به مقامی كه نايب نبوت است . پس يك آدم عادی نيست كه چنين سخنی 

گفته باشد . وقتی كه به او ميگويند برو پيام خدا را به فرعون و فرعونيها 
ابالغ كن ، احساس ميكند بار بسيار سنگين و رسالت فوق العاده مشكلی به 

دوش او گذاشته شده است . با اين جملهها يك سلسله تقاضاها ميكند : 
« رب اشرح لی صدری ». 

پروردگارا به من شرح صدر بده . 
" شرح صدر " خالصه معنيش اين است : " ظرفيت روحی بسيار وسيع و 

تحمل فوق العاده زياد " . خدايا بر ظرفيت روحی من بيفزا . و يسرلی امری 
كار مرا بر من آسان گردان . پس احساس ميكند كه كاری است ثقيل و سنگين 

. « و احلل عقدش من لسانی »گروهی را ( يا گره را ) از زبان من باز كن . 
بعضی چنين فكر ميكنند كه مقصود از 
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اين كه " گره را از زبان من باز كن " اين است كه موسی اندكی زبانش 
ميگرفته و مثال " سين " را خوب تلفظ نميكرده است . حتی گفتهاند آن 

وقتی كه بچه بود و فرعون ميخواست امتحانش بكند و آتش سرخ شده به 
دهانش گذاشت [ زبانش دچار لكنت شد ] . خيال نميكنم اينها اساسی 

داشته باشد . " گره را از زبان من باز كن " ظاهرا همان است كه قرآن 
مكرر روی آن تأكيد ميكند كه پيغمبر ابالغش بايد ابالغ مبين ، و پيام 

رساندنش بايد روشن و آشكار و آشكار كننده و راهنمايانه باشد . چون بعدش 
هم ميفرمايد : « يفقهوا قولی »تا سخن مرا درك بكنند ، من بتوانم پيام 

تو را وارد فهم مردم بكنم و مردم بفهمند . فهم كردن يعنی روشن شدن ، درك 
كردن ، واضح شدن مطلب برای شخص . « و اجعل لی وزيرا من اهلی 0 هارون

اخی 0 اشدد به ازری 0 و اشركه فی امری 0 كی نسبحك كثيرا 0 و نذكرك 
كثيرا ». پروردگارا اين بار خيلی سنگين است ، برای من كمك بفرست . 
انسانی را كه خودش پيشنهاد ميكند ، برادرش هارون است : پروردگارا 

برادرم هارون را وزير كه معنی لغويش معاون است و كمك من قرار بده ، و 
او را در اين كار با من شريك گردان . چرا ؟ برای اينكه به اصطالح راندمان 
كار ما بيشتر باشد نه اينكه من ميخواهم العياذ باهللا امتناع كرده باشم . 

« كی نسبحك كثيرا 0 و نذكرك كثيرا »( 1 ) . 

خطاب قرآن به رسول اكرم 

در جای ديگر ، قرآن خطاب به رسول اكرم - ولی نه به 

پاورقی : 
. 1 سوره طه ، آيات 25 تا . 34 
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صورت سؤال رسول اكرم از خدا بلكه به صورت بيان الهی - يك كار انجام 
شده را ذكر ميفرمايد . در سوره مباركه الم نشرح ميفرمايد : 

« ا لم نشرح لك صدرك ». 
آيا ما به تو شرح صدر نداديم ؟ 

موسی تقاضای شرح صدر ميكند ، ولی نسبت به پيغمبر اكرم به صورت يك 
امر داده شده قرآن ميفرمايد : آيا ما به تو شرح صدر نداديم ؟ ظرفيت 

فراوان نداديم ؟ يعنی ظرفيت فراوان شرط اين كار است ، و ما اين شرط را 
به تو دادهايم . 

« و وضعنا عنك وزرك ». 
اين بار سنگين را از دوش تو نهاديم . 

آنجا موسی ميگفت : « و يسرلی امری ». اين بار سنگين را برای من آسان 
و سبك كن . اينجا قرآن به پيغمبر اكرم ميفرمايد كه اين بار سنگين را از 

دوش تو برداشتيم . 
« الذی انقض ظهرك ». اين خيلی حرف است : اين بار سنگين كه آنچنان 

سنگين بود كه داشت پشت تو را ميشكست . مخاطب ، خاتم االنبياء است ، 
بار هم جز بار دعوت و تبليغ و مواجه شدن با مردم نيست ، مردمی كه قصد 

هدايت و راهنمايی ، بلكه كشاندن آنها به سوی پروردگار را دارد . آنچنان 
اين كار سنگين است كه تعبير قرآن اين است كه : داشت پشت تو را 

ميشكست . انقض ظاهرا معنايش اين است : اگر ما سقفی داشته باشيم و بار 
بسيار سنگينی مثال عده زيادی انسان يا يك شیء سنگين روی آن باشد كه اين

چوبها 
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صدايش در بيايد و به اصطالح معروف جرق و جرق بكند ، ميگويند : انقض يا 
نقض ، و يا نظير اين تعبير . وقتی ميخواهد بگويد اين بار آنچنان سنگين 

بود كه گويی صدای مهرههای پشت تو داشت شنيده ميشد ميفرمايد : « انقض 
ظهرك ». 

« و رفعنا لك ذكرك ». 
ما نام تو را در همه جا بلند كرديم . 

باز سخن از سختی كار است : 
« فان مع العسر يسرا 0 ان مع العسر يسرا 0 فاذا فرغت فانصب 0 و الی 

ربك فارغب ». 
پيغمبر ! سخت است كار ، اما اگر انسان سختيها را تحمل بكند با سختی 

سستی هست ، يعنی سستيها در شكم سختيهاست ، هر سختی در درون خودش سستی

دارد . معنايش اين است : صبر كن ، استقامت بورز .« فان مع العسر يسرا 
، بار ديگر تأكيد كرد : « ان مع العسر يسرا »كه پيغمبر از اين آيه چنين 

احساس كرد كه همراه هر سختی دو آسانی خواهد بود كه چهره مباركش شكفته 
شد و بعد هی تكرار ميكرد ، ميفرمود كه يكسختی با دو سستی چه خواهد كرد؟! 

خدای من به من وعده آسانی و وعده سستی همراه اين سختيها داده است . 
« فاذا فرغت فانصب و الی ربك فارغب »( 1 ) . 

پاورقی : 
. 1 سوره انشراح . 
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اگر اين آيه را يك مقايسهای با آيه موسی كرده باشيد و بعد اين جمله 
متواتر ميان شيعه و سنی را در نظر بگيريد كه پيغمبر راجع به علی عليه 

السالم فرمود : 
« انت منی بمنزلة هارون من موسی » . 

تو نسبت به من نسبت هارون به موسی است . 
يعنی همچنان كه هارون معاون و شريك موسی در اين كار بود تو هم يكی از 
آن دو پدر امت هستی ، در اين صورت ميبينيد اينكه در تفاسير شيعه آمده و 

روايات هم ظاهرا تأييد كرده است كه " « اذا فرغت فانصب »" ناظر به 
مقام خالفت اميرالمؤمنين علی عليه السالم است . خيلی خوب به دل ميچسبد

كه بايد هم چنين باشد نه چيز ديگر . ولی فعال بحث ما روی مطلب ديگری 
است . 

سخن سنگين 

آيه ديگر در قرآن كه باز اهميت فوق العاده و سنگينی شديد امر دعوت به 
حق و پيامرسانی الهی را بيان ميكند آيهای است كه در سوره مباركه يا ايها 

المزمل آمده است كه ميدانيد يا ايها المزمل و يا ايها المدثر از 
سورههايی هستند كه در اول بعثت نازل شدند . ميفرمايد : 

« انا سنلقی عليك قوال ثقيال ». 
ما عن قريب سخن سنگينی به تو القاء ميكنيم . 

پاورقی : 
. 1 ادامه حديث به اين صورت است : اال انه ال نبی بعدی » . ( سفينة 

البحار ، ج 2 ص 583 و 584 ) . 
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سخن يعنی چه كه سنگين باشد ؟ خود سخن از آن جهت كه سخن است كه سبكی و

سنگينی ندارد . محتوای سخن و اجراء مدلول سخن است كه ممكن است سخت و 
دشوار باشد ، و ممكن است آسان باشد . خود ما گاهی ميگوييم : فالن كس به 

فالن كس سخن سختی گفت ، يعنی سخنی كه تحمل معنی آن برای او شديد بود . 
يا ميگوئيم : مأموريت سنگينی به ما داده شده است . شخصی كه از طرف يك 

مقامی مأمور ميشود ، ميگويد مأموريت سنگينی به ما داده شد . يك ابالغ 
صادر شده است ، به او گفتهاند برو فالن كار را انجام بده . ميگويد 

مأموريت سنگينی به ما داده شد . مأموريت يعنی چه كه سنگين باشد ؟ 
مأموريت ، آن ابالغ و آن كاغذ و آن سخن و آن نامه و غيره كه سبكی و 

سنگينی ندارد . بحث در اينها نيست . وقتی كه محتوای آن مأموريت كاری 
باشد فوق العاده دشوار ، ميگوييم مأموريت سنگين . آيه قرآن ميفرمايد : 

« انا سنلقی عليك قوال ثقيال »ما عنقريب سخن سنگينی به تو القاء ميكنيم، 
كه جز همان دعوت و هدايت مردم چيز ديگری نيست . 

ممكن است افرادی بپرسند چرا قرآن اينهمه امر دعوت و تبليغ را كار 
دشواری تلقی كرده است ؟ 

ارزش مسئله تبليغ 

بعضی از مسائل هست كه ما به حق ، ارزش آن مسائل را درك كردهايم . 
چون ارزشش را يعنی سطحش را درك كردهايم ، قهرا آن را در سطح خودش 

ميشناسيم . مثال امر افتاء و فتوا دادن . 
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خوشبختانه تا حد زيادی ، الاقل نود و پنج در صد جامعه ما ميشناسند كه 
افتاء كاری است سنگين و در سطح بسيار بسيار باال . نه افرادی زود جرأت 

ميكنند كه چنين ادعايی بكنند و نه اگر افراد خوش اشتهايی اين ادعا را 
كردند جامعه زود ميپذيرد . جامعه اين را احساس كرده كه سطح اين كار 

باالست . ولی مسئله دعوت مردم به سوی حق ، مسئله تبليغ مردم ، مسئله 
ارشاد و هدايت مردم ، مسئله حركت دادن مردم به سوی خدا ، كه سخن ، سخن 

حركت دادن است [ سطح آن شناخته نشده است ] . گفت : 
در اين ره انبيا چون ساربانند

دليل و رهنمای 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 پی

گرفته دست جانها دامن وی
حركت دادن بشر است ، آن هم به كجا ؟ به سوی آخور ؟ نه . خيلی مكتبها 

هستند كه بشر را حركت ميدهند ، خوب هم حركت ميدهند ، اما به سوی چه ؟ 
به سوی آخور ، به سوی منافعش . كمی مقام مقدستر هم بگوييم : به سوی 
حقوقشان كه باالخره منافعشان در حقوقشان است ، و تا اينجا ما هم موافقيم 
، پيغمبرها هم مردم را سوق ميدهند به سوی احقاق حقوقشان . جزء برنامه 

پيغمبران يكی اين 

185



سيري در سيره نبوي - صفحه : 186

file:///D|/motahari/pages/186.html[2011/08/26 10:19:47 ق.ظ]

حركت دادن است ، ولی اين ، آن حركت كوچكی است كه پيغمبران ميدهند كه 
محروم را سوق ميدهند به سوی اينكه ای محروم ! برو حق خودت را استيفا كن

، ای مظلوم ! برو حق خودت را از ظالم بگير . اين هم جزء حركتهايی است 
كه انبياء دارند ولی كوچكترين حركتهاست چون حركتی است كه منافع و ميل 

طبيعی انسان هم آن را تأييد ميكند . " رنجبران متحد بشويد حق خودتان را 
از زورگويان بگيريد " . در اين مسير حركت دادن ، البته كاری است ، 
نميخواهم بگويم كار كوچكی است ، اما در برنامه انبياء ، اين آن كار 

كوچك انبياء است كه انجام دادهاند و از ديگران هم بهتر انجام دادهاند . 
آن حركت بزرگی كه انبياء ميدهند ، حركتی است كه انسان را از منزل نفس 

به سوی حق سوق ميدهند . گفت : 
صالی باده زد پير خرابات

بده ساقی كه فی التأخير آفات
سلوك راه عشق از خود رهايی است

نه طی منزل و قطع مسافات
بشر را از خودی رهاندن و به حق رساندن . يعنی بشر را از درون خودش 

عليه خودش برانگيختن . نه تنها شمای مظلوم را عليه من ظالم برانگيزد ، 
من ظالم را هم احيانا و در خيلی موارد عليه خودم برانگيزد كه اسمش ميشود 

توبه ، بازگشت ، حركت دادن انسانها از خودی و از نفس پرستی به سوی 
حقيقت پرستی . كار مشكل اين است . هركس در اين كار با انبياء رقابت 
كرد آنوقت ميتوانيم برايش حساب باز بكنيم . فالن رهبر انقالبی مردم را 

در جهت 
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منافعشان حركت داده است ولو به نام احقاق حقوقشان ، به نام هم نميگوييم 
: واقعا برای به دست آوردن حقوقشان ، تعبير مقدس هم ميكنيم . كار بزرگی 

است اما كار كوچك انبياء است . كار انبياء كه رقيب ندارد و هر داعی 
الی اهللا و هر مبلغ و رساننده پيام خدا بايد آن را تعقيب كند ، به دنبال 

پيغمبر و علی برود ، و كاری مشكل است اين است : حركت دادن انسانها از 
خودی ، خودخواهی ، نفس پرستی و نفع پرستی ، به سوی حق پرستی و حقيقت 

پرستی . اين است كه كار ، بسيار كار دشواری است . 
گفتيم ما ارزش بعضی از كارها را ، بعضی از شؤون را در سطح خودش تا 
حدی درك كردهايم و بجا درك كردهايم و بايد هم همين جور درك بكنيم ، 

اما بايد اعتراف بكنيم كه ارزش بعضی از كارها را در سطح خودش درك 
نكردهايم . امشب تصادفی رخ داد كه برنامه من آموزش از سيره نبوی را در 

امر تبليغ و دعوت باشد و خطيب دانشمند جناب آقای فلسفی هم كه به حق 
بايد گفت در صدر اين فن قرار گرفتهاند و خدمات بسيار بسيار بزرگ به 

اين شهر و به اين كشور كردهاند در مجلس ما حضور داشته باشند . عرض كردم 
امری است تصادفی . مقصودم اين است كه من چنين فكری نكرده بودم و 

اينچنين شد و خوب شد . ارزش اينها و ارزش كسانی را كه در اين سطح خون 
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يعنی مردم روغن صاف شده كنجد را در يك شيشه ميبينند اما نميدانند به 
سر آن دانه كنجد بيچاره چه آمد كه حاال آنها روغن صاف شدهاش را ميبينند 

. تبليغ صاف شده و پاك و پاكيزهاش را مردم ميبينند ولی نميدانند چه بر 
سر آن بيچاره آمده است كه امروز آنها دارند روغن صافش را مشاهده ميكنند 

 .
به هر حال قرآن اين مطلب را در سطحی بسيار بسيار باال برده . چرا ؟ خدا 

ميتوانست فقط به پيغمبر بگويد : « انا سنلقی عليك قوال ثقيال »يا : 
« ا لم نشرح لك صدرك ». ولی همه اينها برای امت ، آموزش است . اين 

حقيقت را چرا خدا با پيغمبر خودش بازگو ميكند و در اختيار همه امت 
ميگذارد ؟ خيلی مسائل بين خدا و پيغمبر هست ولی چون مربوط به كار عموم 

نيست ، خدا ميداند و پيغمبر ، و برای غير طرح نشده . وقتی كه مسئلهای 
طرح ميشود عالمت اين است كه بايد آن را آموخت . كار دعوت است ، كار 

تبليغ است ، كار آسانی نيست . پس ما از قرآن ميآموزيم كه اولين شرط در 
امر دعوت و پيام رسانی ، شرح صدر است ، دل وسيع ، ظرفيت وسيع به 

اندازه دنيا . 

ابالغ به عقل و فكر 

ممكن است بگوييد چرا پيام رساندن اينقدر كار مشكلی باشد ؟ عرض ميكنم 
: هر پيام رساندنی اينقدر مشكل نيست . يك ابالغ است كه فقط ابالغ به حس 

است . بديهی است كار آسانی است . ابالغی كه مأمور دادگستری ميكند و مثال

اخطاری را به شخصی به عنوان مطلع يا متهم ابالغ ميكند ، ابالغ به حس است 
كه به رؤيت 
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ميرساند . شما اگر بخواهيد پيامی را ابالغ بكنيد ، اگر وظيفهتان فقط اين 
باشد كه به حس طرف برسانيد ، به رؤيت يا سمع او برسانيد كار مشكلی 

نيست ، ميشود به گوش يا چشم مردم حرفی را رساند . ولی آيا پيغمبران كه 
بالغ مبين دارند وظيفهشا ن فقط اين است كه مطلب را به گوش مردم برسانند 

و همين كافی است ؟ به چشم مردم ابالغ شده باشد كافی است ؟ نه ، باالتر از 
ابالغ به حس و ابالغ به چشم يا گوش مثال ، ابالغ به عقل و فكر است . يعنی 

مطلب را آنچنان بيان كردن كه تا عقل نفوذ بكند . آنچه كه به چشم انسان 
ميآيد كافی نيست كه عقل هم بپذيرد . آنچه كه به گوش انسان ميرسد كافی 

نيست كه عقل هم بپذيرد . آن ابزاری كه يك پيام را به عقل ميرساند ، 
صوت يا شكل يا كتابت نيست ، چيز ديگر است . عقل دروازه خودش را بسته 

است و جز با ابزار و مركب برهان و استدالل و به تعبير قرآن حكمت ، 
پيامی را در خودش نميپذيرد . پيغمبران ميخواهند سخن خودشان را در درجه 
اول به عقلها ابالغ بكنند . اگر ميبينيد مسيحيت بر ضد اين سخن قيام كرده 

است و ميگويد : كار ايمان با عقل ارتباط ندارد ، اين در اثر تحريف 
مسيحيت است . مسيح اصلی هرگز چنين سخن نميگويد . مسيح اصلی نه تثليث

گفت و نه بعد از اينكه ديد تثليث با هيچ عقلی جور درنميآيد و عقل 
دروازه خودش را بر روی تثليث بسته است و به هيچ وجه راه نميدهد گفت : 

ايمان حسابش از عقل جداست ، منطقه ايمان برای عقل منطقه ممنوعه است ، 
عقل حق مداخله ندارد ! اين مربوط به تحريف مسيحيت است . هيچ پيغمبری 
چنين سخنی نميگويد . ولی قرآن كه آنچه حقيقت است از همه پيغمبران ، در 

آن آمده است با اضافاتی ، 
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. 2 سوره احزاب ، آيه . 45 
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اول بعثتش آمد در دامنه صفا ايستاد ، فرياد كشيد آن طوری كه در آن وقت 
مرسوم بود كه شعار ميدادند يا صباحا يا صباحا ( و از اين جملهها ) يعنی 

خطر ! خطر ! مردم در دامنه صفا جمع شدند . چه خبر است ؟ برای اولين بار 
از محمد امين صلی اهللا عليه و آله و سلم ميشنوند : خطر ! خطر ! چه خطری 

است ؟ آيا قصهای نظير قصه عام الفيل پيش آمده ؟ اول از مردم تصديق 
خواست : ايها الناس ! تاكنون مرا در ميان خود چگونه شناختهايد ؟ همه 
گفتند : امين و راستگو . فرمود : اگر االن من شما را انذار بكنم و به شما 

اعالم خطر بكنم كه در پشت اين كوهها ( 1 ) دشمن با لشكر جرار آمده است و

ميخواهد بريزد بر سر شما ، سخن مرا باور ميكنيد يا نه ؟ گفتند : البته . 
تا اين گواهی را گرفت فرمود : 

« انی نذير لكم بين يدی عذاب شديد »( 2 ) . 
پس به شما اعالم خطر بكنم كه اين راهی كه شما ميرويد دنبالش عذاب 

شديد الهی است در دنيا و آخرت . 
« انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الی اهللا باذنه » . 

آمدهای مردم را ميخوانی به اذن پروردگار به سوی پروردگار ، مردم را 
حركت ميدهی به سوی پروردگار . تو داعی الی اهللا هستی . اين دعوت الی 

اهللا كار كوچكی نيست . حاال كه تو داعی الی اهللا هستی ، به چه وسيله 
ميشود مردم را دعوت كرد ؟ 

پاورقی : 
. 1 ميدانيد مكه در ميان كوه است . 

. 2 [ من پيشاپيش شما را به عذابی سخت بيم دهندهام ] . 
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ميشود مثال انسان خواب ببيند و با خواب مردم را دعوت الی اهللا بكند ؟ 
هر روز صبح بيايد بگويد امروز خوابی ديدم برای اين كار ، مردم بياييد 

چنين كنيد ؟ نه ، قرآن راهش را معين كرده ، دعوت به خداست ، دعوت به 
بزرگترين حقايق عالم است ، دعوت به چيزی است كه عقلهای بشر را ميشود 

هدايت كرد و حركت داد به آن سو . دعوت به چيزی است كه بايد عقلها آن 
را بپذيرند . با چه ؟ با دليل ، برهان ، حكمت و سخن منطقی . 

ابالغ به دل 

يك جهت است كه اين كار را دشوار ميكند . آيا در ابالغ پيامبران و 
ابالغ دعوت الهی ، كافی است كه اين پيام به عقلها رسانده بشود ؟ حس كه 

گفتيم هيچ كافی نيست ، بايد اين پيام به مرحله عقل هم برسد . آيا اين 
كافی است ؟ نه ، اين تازه مرحله اول مطلب است . يك معلم وظيفهاش فقط 
همين است كه سخن خودش را ، علم خودش را به عقل دانش آموز برساند . 

ميآيد پای تخته سياه ميايستد ، دانش آموز آنجا نشسته است ، مسئله رياضی

را برايش طرح ميكند . اول كه اصل مسئله را طرح ميكند دانش آموز عقلش 
هنوز نميداند كه واقعا اين جور هست يا نه ، ولی دليل ميخواهد . بعد كه 
معلم برهان و دليل رياضی را اقامه كرد ، آنجاست كه مدعای او وارد عقل 
دانش آموز شده است . اما پيغمبران نيامدهاند كه فقط مدعاهايی را وارد 

عقل مردم بكنند . فالسفه كاری كه دارند ، هر اندازه موفق بشوند اين است 
كه سخنی را تا عقل مردم نفوذ ميدهند اما از آن 
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بيشتر ديگر نه . پيام الهی گذشته از اينكه در عقلها بايد نفوذ بكند ، در 
دلها بايد نفوذ بكند ، يعنی بايد در عمق روح بشر وارد بشود و تمام 

احساسات او يعنی تمام وجودش را در اختيار بگيرد . و لهذا پيغمبرانند كه 
ميتوانند بشر را در راه حقيقت به حركت در آورند نه فيلسوفان . فيلسوف 

بيچاره زحمت ميكشد ، خودش را ميكشد ، آخر كارش فكری را تا عقل مردم 
نفوذ ميدهد آن هم نه همه مردم بلكه عدهای كه شاگردانش هستند و چند سال 

بايد بيايند نزد او درس بخوانند تا با زبانش آشنا بشوند ، چون بالغش 
بالغ مبين نيست ، قدرت بالغ مبين ندارد و بايد در لفافه صدها اصطالح سخن 

خود را بيان نمايد . به قول يكی از اساتيد بزرگ ما : فيلسوف كه اينهمه 
اصطالح به كار ميبرد از عجز و ناتوانيش است . هی ميگويد : امكان ذاتی ، 

امكان استقبالی ، امكان استعدادی ، واجب الوجود بالذات ، عقل اول ، عقل 
دوم ، چون نميتواند حرف خودش را جز در لفافه اينها بگويد ، و اين از 

ناتوانيش است . ولی پيغمبران ، ما ميبينيم بدون اينكه هيچ اصطالحی در 
كار باشد ، آن آخرين حرفی را كه در پرتو و در لفافه صدها اصطالح بيان شده 

است ، با بالغ مبين ، با دو كلمه ، با دو جمله گفتهاند كه فيلسوف در 
ميماند كه چطور سهل ممتنع ، مطلب به اين سادگی گفته شده است : 

« قل هو اهللا احد 0 اهللا الصمد 0 لم يلد و لم يولد 0 و لم يكن له كفوا 
احد ». 

« سبح هللا ما فی السموات و االرض و هو العزيز الحكيم 0 له ملك 
السموات و االرض يحيی و يميت و هو علی كل شیء قدير ، هو » 
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« االول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء عليم »( 1 ) . 
در نهايت سادگی . 

پس پيغمبران ، گذشته از اين كه پيام خودشان را به عقل مردم هم بهتر از 
فالسفه ميرسانند ، كار بزرگتری دارند كه پيام را به دل برسانند ، يعنی به 
سراسر وجود كه ديگر چيزی باقی نميماند . آن كه مريد يك پيغمبر ميشود 
يعنی به يك پيغمبر ايمان ميآورد ، سراسر وجودش وابسته به او ميشود . 

داستان بوعلی و بهمنيار 

اين داستان معروف را شايد مكرر شنيدهايد ولی چون گواه خوبی است بر 
اين مدعا باز عرض ميكنم . داستان معروف بوعلی سيناست . بوعلی سينا در 

حواس و فكرش [ قويتر از حد معمول بود ] چون آدم خارق العادهای بود . 
چشمش از ديگران شعاعش بيشتر بود ، گوشش خيلی تيزتر بود ، فكرش خيلی

قويتر بود . كم كم مردم درباره حس بوعلی ، چشم بوعلی و گوش بوعلی 
افسانهها نقل كردند كه مثال در اصفهان بود و صدای چكش مسگرهای كاشان را 

ميشنيد . البته اينها افسانه است ، ولی افسانهها را معموال در زمينههايی 
ميسازند كه شخص جنبه خارق العادهای داشته باشد . شاگردش بهمنيار به او 

ميگفت : تو از آن آدمهايی هستی كه اگر ادعای پيغمبری بكنی ، مردم از تو 
ميپذيرند و از روی خلوص نيت ايمان ميآورند . ميگفت اين حرفها 

پاورقی : 
. 1 سوره حديد ، آيات 1 تا . 3 
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چيست ؟ تو نميفهمی . بهمنيار ميگفت : خير ، مطلب از همين قرار است . 
بوعلی خواست عمال به او نشان بدهد . در يك زمستانی كه با يكديگر در 

مسافرت بودند و برف زيادی آمده بود ، مقارن طلوع صبح كه مؤذن اذان 
ميگفت ، بوعلی بيدار بود ، بهمنيار را صدا كرد : بهمنيار ! بله ! بلند 

شو . چه كار داری ؟ خيلی تشنهام ، اين كاسه را از آن كوزه آب كن بده كه 
من رفع تشنگی بكنم . در آن زمان وسائلی مثل بخاری و شوفاژ كه نبوده . 
رفته بود يك ساعت زير لحاف ، در آن هوای سرد خودش را گرم كرده بود . 

حاال از اين بستر گرم چه جور بيرون بيايد . شروع كرد استدالل كردن كه استاد 
! خودتان طبيب هستيد ، از همه بهتر ميدانيد ، معده وقتی كه در حال 

التهاب باشد اگر انسان آب سرد بخورد ، يكمرتبه سرد ميشود ، ممكن است 
مريض بشويد ، خدای ناخواسته ناراحت بشويد . گفت من طبيبم تو شاگرد منی 

، من تشنهام برای من آب بياور . باز شروع كرد به استدالل كردن و بهانه 
آوردن كه آخر صحيح نيست ، درست است كه شما استاد هستيد ولی من خير شما

را ميخواهم . اگر من خير شما را رعايت كنم بهتر از اين است كه امر شما 
را اطاعت كنم . ( گفت : آدم تنبل را كه كار بفرمايی نصيحت پدرانه به 

تو ميكند ) . شروع كرد از اين نصيحتها كردن . همينكه بوعلی خوب به خودش 
ثابت كرد كه او بلند شو نيست ، گفت من تشنه نيستم ، خواستم تو را 

امتحان بكنم . يادت هست كه به من ميگفتی چرا ادعای پيغمبری نميكنی ، 
مردم ميپذيرند ؟ من اگر ادعای پيغمبری بكنم ، تو كه شاگرد منی و چندين 

سال پيش من درس خواندهای حاضر نيستی امر مرا اطاعت كنی ، خودم دارم به 
تو ميگويم بلند شو برای من آب بياور ، هزار دليل برای 
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من ميآوری عليه حرف من ، آن بابا بعد از چهار صد سال كه از وفات پيغمبر 
گذشته ، بستر گرم خودش را رها كرده رفته باالی مأذنه به آن بلندی ، برای 

اينكه اين ندا را به عالم برساند كه: اشهد ان محمدا رسول اهللا. او پيغمبر 
است نه من كه بوعلی سينا هستم . 

وقتی كه پيامی آن هم پيام الهی بخواهد به دلها برسد و دلها را تحت 
نفوذ و تسخير خودش در بياورد ، جامعهها را به حركت در بياورد ، آن هم 

نه تنها حركتی در مسير منافع و حقوق ، بلكه بخواهد انسانها را تائب كند 
، اشكها را بريزد كه وقتی آيات قرآنش خوانده ميشود سيل اشكها جاری بشود 

: « يخرون لالذقان سجدا . . . و يخرون لالذقان يبكون »( 1 ) كه بيفتند روی 
زمين و بگريند ، اين ، كار آسانی نيست ، بسيار دشوار و مشكل است . 

بالغ مبين 

در اين زمينه است كه ما ميبينيم قرآن از زبان انبيای ديگر و از زبان 
رسول اكرم مطالبی ذكر ميكند ، يعنی متود را به دست ميدهد كه دعوت كردن 

چه شرايطی دارد . اولين شرطش همان بود كه عرض كردم كه قرآن در آيات 
بسيار زيادی " سخن بالغ " را آورده كه كلمه " بالغ " يعنی رساندن پيام 

 .
اين را هم عرض بكنم : بعضی كلمات سرنوشتهای شومی دارند و بعضی كلمات 

سرنوشتهای خوبی دارند . كلمه تبليغ در زمان 

پاورقی : 
. 1 سوره اسری ، آيه 107 و . 109 
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ما البته در اصطالح متجددين سرنوشت بدی پيدا كرده . االن در ميان متجددين 
" تبليغ " معنايش اين است كه يك چيزی حقيقت ندارد ، با دروغ پراكنی 

ميخواهيم آن را به خورد مردم بدهيم . ولی اين ، اصطالح غلط امروز است . 
من هميشه گفتهام اگر يك اصطالح صحيحی ما در قرآن و سنت داريم و امروز 
اصطالح تغيير كرده و مفهوم ديگری پيدا نموده ما نبايد اصطالح خودمان را رها 

كنيم . چون بعضی ميگفتند اين كلمه " تبليغ " را ديگر به كار نبريد برای 
اينكه ميدانيد در عرف امروز وقتی ميگوييم " تبليغ " يعنی آن كاری كه 
با روغن نباتی مثال ميكنند ، يعنی دروغ محض . مثال ميگويند اگر چند 

مثقالش را بخوری مثل آهو ميتوانی بدوی ، از فيل نيرويت بيشتر ميشود . 
هر جا گفتند تبليغ يعنی دروغ . پس خوب است ما در اصطالحات دينی خودمان

كلمه تبليغ را به كار نبريم ! گفتم چرا ؟ ! تبليغ اصطالحی است كه در قرآن 
آمده ، بالغ در قرآن آمده . وقتی يك اصطالح ، يك معنی صحيح و درست دارد 

ما نبايد به دليل اينكه تحريفی در جامعه شده و معنی ديگری پيدا كرده آن 
را به كار نبريم . ما معنی خودمان را استعمال ميكنيم و هم ميگوييم كه در 

قرآن و اساسا در لغت اصلی معنی تبليغ چيست . تبليغ يعنی رساندن پيام . 
پس قرآن ، هم كلمه بالغ را به كار برده است و هم گفته است بالغ مبين ، 
آشكار و آشكار كننده . آن دعوت كنندهای ، آن داعی و آن مبلغی در هدف 

خودش به نتيجه ميرسد كه بالغش مبين باشد ، بيانش در عين اينكه در اوج 
حقايق است ساده باشد ، روشن باشد ، عمومی فهم باشد ، مردم حرفش را 

بفهمند و درك بكنند . آن آدمی كه قلمبه سلمبه حرف ميزند و مردم هم در 
آخر به به ميگويند 
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( بالغش بالغ مبين نيست ] . گفت [ شخصی بعد از بلند شدن از پای سخن يك

سخنران ] خيلی به به ميگفت كه نميدانيد چقدر خوب بود ! از او پرسيدند 
بسيار خوب ، خوب بود ، چه ميگفت ؟ گفت : من كه نفهميدم . پس چه 

چيزش خوب بود ؟ ! 
در سخن ، اساس مطلب اين است كه مستمع وقتی كه بلند ميشود چيزی 

فهميده باشد . بزرگترين يا يكی از شرايط داعی و مبلغ اين است كه مستمع 
وقتی كه بر ميخيزد با دامنی پر برخيزد ، واقعا مطلبی را فهميده باشد ، و 

اين از توانايی داعی و مبلغ است . بعضی خيال ميكنند اگر كسی حرفهايش 
جوری بود كه نفهميدند پس او خيلی حرفهايش [ عالی است ] . نه اين جور 

نيست ، پيغمبر هم اگر جايی صحبت ميكرد ، در اوجی ميگفت كه بعد از 
چهارصد سال افراد به معانيی برخورد ميكردند كه قبليها نفهميده بودند ، 

ولی تمام آنهايی هم كه در مجلس پيغمبر نشسته بودند به اندازه خودشان 
ميفهميدند . خطبههای علی با آن اوجی كه دارد در عين حال خطبههايی است 
كه همان كسانی هم كه در مجلس نشسته بودند به اندازه ظرفيت خودشان از 

اين سخنان استفاده ميكردند و ميفهميدند . 

نصح يا خلوص سخن 

در قرآن راجع به ابالغ و دعوت ، كلمه " نصح " از زبان داعيان الهی 
زياد آمده است . نصح يعنی خيرخواهی به معنی خلوص ، چون نصح در لغت 

عرب در مقابل غش است . وقتی كه در يك جنسی ، در يك كااليی از غير 
خودش قاطی بكنند اصطالحا 
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ميگويند غش داخلش كردهاند . نصح كه در مقابل غش است يعنی سخن بايد 
خلوص داشته باشد ، يعنی از كمال خيرخواهی طرف و از سوز دل برخاسته باشد 

. آن كسی ميتواند داعی الی اهللا و مبلغ پيام خدا باشد كه سخنش نصح باشد 
، يعنی هيچ انگيزهای جز خير و مصلحت مردم نداشته باشد ، سخنش از سوز دل 

برخيزد كه : 
ان الكالم اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم 

يتجاوز االذان . 
" سخن كز جان برون آيد نشيند ال جرم بر دل "

و سخنی كه فقط از زبان بيرون بيايد و دل از آن بيخبر باشد از گوشهای مردم 
تجاوز نميكند ( 1 ) . هی پيغمبران ميآيند ميگويند : « و انصح لكم ، ( 2 ) 

انا لكم ناصح ( 3 ) ، و انی لكما لمن الناصحين »( 4 ) . همهاش سخن از 
اين است. وقتی كه موسی بن عمران با خدای خودش از سنگينی كار سخن ميگويد

آن سنگينی فقط اين نيست كه من ميخواهم در مقابل فرعون با آن قدرت و 
جباريت سخن بگويم ، پس كار سنگين است. نه ، يك سنگينيهای ديگری است: 
خدايا مرا مدد كن كه موسايی باشم كه موسی ديگر در او وجود نداشته باشد ، 

منی وجود نداشته باشد، خودی وجود نداشته باشد ، انانيتی وجود نداشته باشد 
، در نهايت خلوص بتوانم پيام تو را به مردم عرضه بدارم . 

پاورقی : 
. 1 اين سخنها در ابالغ پيام الهی هست ولی در ابالغ پيامهای ديگر اين 

مسائل مطرح نيست 
. 2 سوره اعراف ، آيه . 62 
. 3 سوره اعراف ، آيه . 68 
. 4 سوره اعراف ، آيه . 21 
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پرهيز از تكلف 

شرط ديگر تبليغ دين " پرهيز از تكلف " است . آيهای داريم در قرآن 
در سوره مباركه صاد : 

« و ما اسئلكم عليه من اجر و ما انا من المتكلفين »( 1 ) . 
من معاملهگر نيستم ، مزدی نميخواهم ، و من متكلف نيستم . 

در مورد " تكلف " مفسرين سخنانی دارند كه شايد همه آنها به يك 
مطلب برگردد . تكلف يعنی به خود بستن ، خود را به مشقت انداختن . چطور 

؟ يك وقت خدای ناخواسته انسان چيزی را اعتقاد ندارد ، چيزی را كه 
اعتقاد ندارد ميخواهد اعتقادش را در دل مردم وارد كند . دردی از اين 

باالتر نيست كه انسان خودش به چيزی اعتقاد نداشته باشد ، بعد بخواهد آن 
اعتقاد را در دل مردم وارد بكند گفت : 

ذات نايافته از هستی بخش
كی تواند كه شود هستی بخش

كهنه ابری كه بود ز آب تهی
كی تواند كه كند آبدهی

كهنه ابری كه آب ندارد ميخواهد سرزمينها را سيراب بكند ! چون يك 
انسان اين كار را ميخواهد بكند خيلی برايش سخت است . 

پاورقی : 
1 - آيه . 86 
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معنی ديگر " تكلف " كه ابن مسعود اينچنين گفته است و بسياری از 
مفسرين ديگر هم اينچنين گفتهاند " قول به غير علم " است . يعنی غير از 
پيغمبر و امام هر كس ديگر را شما در دنيا پيدا كنيد و بخواهيد همه مسائل 

را از او سؤال بكنيد قهرا نميداند . گفت : " همه چيز را همگان دانند " 
. چه كسی ميتواند ادعا بكند كه هر چه ميتوانيد از مسائل دينی ( دايرهاش 

را محدود ميكنم ) از من بپرسيد تا جواب همه را به شما بدهم ؟ بله ، 
پيغمبر ميتواند ادعا بكند ، علی ميتواند بگويد : ²سلونی قبل ان تفقدونی » 
( 1 ) . غير علی هر كه ميخواهد باشد توقع از او بيجاست . پس من بايد حد

خودم را بشناسم . من فالن مسائل از مسائل دينی را ممكن است بدانم . 
خوب آنچه را كه ميدانم همان را به مردم ابالغ بكنم. چيزی را كه نميدانم 
، از من ميپرسند ، باز هم ميخواهم به زور آن را بگويم ، خوب چيزی را كه 

نميدانی چگونه ميتوانی به ديگران بفهمانی ؟ ! ابن مسعود گفت : 
قل ما تعلم ، و ال تقل ما ال تعلم . 

آنچه را ميدانی بگو و آنچه را كه نميدانی نگو . 
آنچه را كه نميدانی ، اگر از تو بپرسند ، با كمال صراحت مردانه بگو 

نميدانم . بعد اين آيه را خواند : 
« و ما اسئلكم عليه من اجر و ما انا من المتكلفين ». 

ابن الجوزی يكی از وعاظ معروف است ، رفته بود باالی منبری كه سه پله 
داشت . داشت برای مردم صحبت ميكرد . زنی از 

پاورقی : 
. 1 سفينة البحار ، ج 1 ص . 586 [ بپرسيد از من قبل از آنكه مرا 

نيابيد ] . 
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پای منبر بلند شد مسئلهای از او پرسيد . او گفت نميدانم . زن ، پررو بود 
گفت تو كه نميدانی چرا سه پله از ديگران باالتر نشستهای ؟ گفت اين سه 

پله را كه من باالتر نشستهام به آن اندازهای است كه من ميدانم و شما 
نميدانيد . به اندازه معلوماتم باال رفتهام . اگر به اندازه مجهوالتم 

ميخواستم باال بروم بايد منبری درست ميكردند كه تا فلك االفالك باال 
ميرفت . من اگر به اندازه نميدانم هايم ميخواستم بروم باالی منبر ، منبری 

الزم بود كه تا آسمان بايد باال ميرفت . انسان چيزی را كه نميداند ميگويد 
نميدانم . 

شيخ انصاری ميدانيم كه شوشتری بوده . مردی است كه در علم و تقوا نابغه

روزگار است . هنوز علما و فقها افتخار ميكنند به فهم دقايق كالم اين مرد 
. ميگويند وقتی چيزی از او ميپرسيدند اگر نميدانست تعمد داشت بلند 

بگويد ، ميگفت : ندانم ندانم ندانم . اين را ميگفت كه شاگردها ياد 
بگيرند كه اگر چيزی را نميدانند ننگشان نكند ، بگويند نميدانم . 

يك سالی رفته بوديم نجف آباد اصفهان ، ماه رمضانی بود ، چون تعطيل 
بود و دوستان ما آنجا بودند رفته بوديم آنجا . يادم هست كه آمدم از عرض 
خيابان رد بشوم ، وسط خيابان كه رسيدم يك بابای دهاتی آمد جلوی مرا 
گرفت ، گفت آقا مسئلهای دارم ، مسئله مرا جواب بدهيد . گفتم : بگو . 

گفت : غسل جنابت به تن تعلق ميگيرد يا به جون ؟ گفتم : واهللا من معنای 
اين حرف را نميفهم . غسل جنابت مثل هر غسلی از يك جهت به روح آدم 

مربوط است چون نيت ميخواهد ، و از جهت ديگر به تن آدم ، چون انسان 
تنش را بايد بشويد . مقصودت اين است ؟ گفت نه ، جواب درست بايد 

بدهی . 
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غسل جنابت به تن تعلق ميگيرد يا به جون ؟ گفتم : من نميدانم . گفت : 
پس اين عمامه را چرا سرت هشتهای ؟ ( 1 ) 

« و ما انا من المتكلفين »من متكلف نيستم . پيغمبر چنين سخنی ميگويد

 .

پاورقی : 
. 1 [ يعنی گذاشتهای ] . 
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در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است.

شما به صورت خودکار به صفحه بعد منتقل مي شويد.
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جلسه هفتم روش تبليغ 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين باری الخالئق اجمعين و الصالش و السالم علی 

عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته سيدنا و نبينا 
و موالنا ابيالقاسم محمد ( ص ) و آله الطيبين الطاهرين المعصومين . اعوذ 

باهللا من الشيطان الرجيم . 
« الذين يبلغون رساالت اهللا و يخشونه و ال يخشون احدا اال اهللا و كفی 

باهللا حسيبا »( 1 ) . 
بحث درباره سيره نبوی در مورد دعوت و تبليغ اسالم بود . اول بحثی راجع 
به اهميت و سنگينی اين وظيفه و مأموريت كرديم و بعد راجع به بعضی از 

خصوصيات سيره پيغمبر اكرم و يا عموم پيغمبران عرايضی عرض شد . مسأله 
شرح صدر كه قرآن كريم مطرح كرده است جزء اين ضرورتهاست و كاشف از 

اهميت مطلب . و ديگر مسأله بالغ مبين ، مسأله نصح و خيرخواهی ، و مسأله 
عدم تكلف . اكنون قسمتهای ديگری را به حول و قوه الهی عرض ميكنيم . 

در آيهای كه قبال تالوت كردم ، قرآن كريم درباره پيغمبر 

پاورقی : 
. 1 سوره احزاب ، آيه . 39 
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اكرم فرمود : 
« يا ايها النبی انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الی اهللا 

باذنه و سراجا منيرا ». 
ای پيامبر ! ما تو را فرستاديم مبشر و نويد دهنده ، و منذر و اعالم خطر 

كننده [ و دعوت كننده به سوی خدا به اذن او ، و چراغی نورانی ] . 
يك توضيح مختصری در اطراف تبشير و انذار بدهم و بعد در اطراف بعضی 

از توصيههای پيغمبر اكرم عرايضی عرض بكنم . 

تبشير و انذار 

" تبشير " مژده دادن است ، از مقوله تشويق است . مثال اگر شما 
بخواهيد فرزند خودتان را وادار به يك كار بكنيد ، از يكی از دو راه يا 

از هر دو راه در آن واحد وارد ميشويد . يكی راه تشويق و نويد كه مثال وقتی 
ميخواهيد بچه به مدرسه برود شروع ميكنيد آثار و فوائد و نتايجی را كه 

مدرسه رفتن دارد برای بچه ذكر كردن تا ميل و رغبت او برای اين كار 
تحريك بشود و طبع و روحش عاشق و متمايل به اين كار گردد و به اين سو 
كشيده شود ، و راه دوم اينكه عواقب خطرناك مدرسه نرفتن را ذكر ميكنيد 
كه اگر انسان مدرسه نرود و بی سواد بماند ، بعد چنين و چنان ميشود ، و 

بچه برای اينكه از آن حالت فرار بكند ، به درس خواندن رو ميآورد . يعنی 
يكی از دو كار شما : تشويق و تبشير شما كشاندن بچه است از جلو ، دعوت و

تشويق و تحريك رغبت اوست از جلو ، و كار ديگر شما يعنی انذار و 
ترساندن - البته به همان معنايی كه عرض كردم : اعالم خطر كردن - راندن 
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اوست از پشت سر . اين است كه ميگويند تبشير ، قائد است و انذار ، 
سائق . " قائد " يعنی جلوكش . كسی كه مثال مهار اسب يا شتری را ميگيرد 

، از جلو ميرود و حيوان از پشت سرش ، او را ميگويند قائد . و " سائق 
" آن كسی را ميگويند كه از پشت سر حيوان را ميراند . تبشير حكم قائد را 

دارد ، يعنی از جلو ميكشد ، و انذار حكم سائق را ، يعنی از پشت سر 
ميراند ، و هر دوی اينها يك عمل انجام ميدهند . حال اگر اين دو با 

يكديگر باشد ، هم قائد وجود داشته باشد و هم سائق ، يكی از جلو حيوان را 
بكشد و ديگری از پشت سر حيوان را براند ، هر دو عامل در آن واحد حكمفرما 
بوده . و اين هر دو برای بشر ضروری است ، يعنی تبشير و انذار هيچكدام به 

تنهايی كافی نيست . تبشير شرط الزم هست ولی شرط كافی نيست . انذار هم 
شرط الزم هست ولی شرط كافی نيست . اينكه به قرآن كريم سبع المثانی گفته 

ميشود شايد يك جهتش اين است كه هميشه در قرآن تبشير و انذار مقرون به 
يكديگر است . يعنی از يك طرف بشارت است و نويد ، و از طرف ديگر 

انذار و اعالم خطر . 
در دعوت ، اين هر دو ركن بايد توأم باشد . اشتباه است اگر داعی و 

مبلغ تنها تكيهاش روی تبشيرها باشد و يا تنها تكيهاش روی انذارها باشد 
، و بلكه جانب تبشير بايد بچربد . و شايد به همين دليل است كه قرآن 

كريم تبشير را مقدم ميدارد : « بشيرا و نذيرا ، مبشرا و نذيرا » . 

تنفير 

غير از تبشير و انذار ، يك عمل ديگر داريم كه اسمش " تنفير " است 
. تنفير يعنی عمل فرار دادن . گاهی انسان ميخواهد 
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انذار بكند ، انذار را با تنفير اشتباه ميكند . انذار آن وقت انذار است 
كه عمل سائق را انجام بدهد ، يعنی واقعا از پشت سر ، شخص را براند به 
سوی جلو . ولی عمل تنفير يعنی كاری كردن كه او فرار بكند . باز به همان 

حيوان مثال ميزنم : مثل اين است كه انسان حيوانی شتری ، اسبی را ميكشد ،

بعد ميخواهد او را بيشتر پشت سر خودش حركت بدهد ، نوعی های و هو ميكند 
كه يكمرتبه اين حيوان ، محكم سرش را به عقب ميكشد ، افسارش را پاره 

ميكند و در ميرود . اين را ميگويند " تنفير " . در روح انسان ، گاهی 
بعضی از دعوتها نه تنها سوق دادن و قائديت نيست بلكه تنفير است ، يعنی 

نفرت ايجاد كردن و فرار دادن است . و اين ، اصلی است روانی . روح و 
روان انسان اين طور است . همان مثال بچه و مدرسه را عرض ميكنيم : 

بسياری از اوقات پدر و مادرها يا بعضی از معلمهای بچهها به جای تبشير و 
انذار ، تنفير ميكنند ، يعنی كاری ميكنند كه در روح بچهها بجای يك حالت 

تنفر و گريز از مدرسه پيدا بشود ، و عكس العمل روح اين بچه گريز از 
مدرسه است . 

تاريخ مينويسد : ( 1 ) وقتی پيغمبر اكرم معاذبن جبل را فرستاد به يمن 
برای دعوت و تبليغ مردم يمن ( 2 ) - طبق نقل سيره ابن هشام - 

پاورقی : 
. 1 ظاهرا اين قضيه مكرر اتفاق افتاده است . من آن موردی را كه يادم 

هست عرض ميكنم . 
. 2 يمن از آن جاهايی است كه مردمش بدون آنكه هيچگونه لشكركشی صورت 

گرفته باشد مسلمان شدهاند . علت مسلمان شدن مردم يمن داستان نامه رسول 
اكرم بود كه به خسرو پرويز پادشاه ايران نوشتند و او را دعوت به قبول 

اسالم كردند . نامهها نوشتند به همه سران بزرگ جهان و رسالت خودشان را 
به آنها ابالغ كردند ، از آن جمله به > 
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به او چنين توصيه ميكند : 
« يا معاذ بشر و ال تنفر ، يسر و ال تعسر » . 

ميروی برای تبليغ اسالم . اساس كارت تبشير و مژده و ترغيب باشد ، 
كاری بكن كه مردم مزايای اسالم را درك بكنند و از 

پاورقی : 
> خسرو پرويز پادشاه ايران . اگر بعضی از آنها جواب ندادند ولی بسياری 

شان جوابهای بسيار محترمانه و متواضعانه دادند ، فرستاده پيغمبر اكرم را 
احترام كردند ، همراه او هدايايی برای حضرت فرستادند و باالخره جواب 

مؤدبانهای دادند . تنها فردی كه بی ادبانه رفتار كرد ، خسرو پرويز بود كه 
نامه حضرت را دريد و چون پادشاه يمن دست نشانده ايران ، و يمن تحت 

الحماية ايران بود ، نامهای نوشت به بازان پادشاه يمن كه اين مرد كيست 
كه در جزيرش العرب پيدا شده و به خود جرأت داده است كه به من نامه 

بنويسد و مرا دعوت كند و اسم خودش را قبل از اسم من بنويسد ؟ ! ( 1 ) 
فورا كسی را ميفرستی درباره اين مرد تحقيق بكند و او را كت بسته بياورد 

به يمن ، بعد او را بفرست نزد من تا مجازاتش بكنم ، و از اين مهمالت . 
او هم نماينده ايران را با يك نماينده از طرف خودش فرستاد مدينه خدمت 

رسول اكرم و گفت : خسرو چنين نامهای نوشته است ، شما چه جواب ميدهيد ؟ 
پيغمبر اكرم اينها را معطل كرد . آمدند برای جواب ، فرمود : بسيار خوب 

، حاال اينجا باشيد تا من به شما جواب بدهم . چند روز بعد آمدند . فرمود 
بعد بيائيد . شايد حدود چهل روز اينها را معطل كرد . يك روز آمدند خدمت 
حضرت گفتند : ديگر ما وظيفه نداريم بيش از اين معطل بشويم ، تصميم 

گرفتهايم برويم ، آخرين جوابی كه داريد بدهيد . جواب خداوندگار ما خسرو 
پرويز را چه ميدهيد ؟ فرمود جوابش اين است كه " ديشب خدای ما شكم 

خداوندگار شما خسرو پرويز را به دست پسرش شيرويه دريد و موضوع از اساس 
 <

. 1 پيغمبر طبق معمول نوشت اين نامه از كی به سوی كی . او توقع داشت 
بنويسد به سوی كی از كی ، يعنی نشان بدهد كه من كوچك تو هستم ، در صورتی 

كه اين از كی به كی باشد عالمت بزرگی نيست چون قاعده طبيعی است ولی [ 
او فكر ميكرد ] اگر بنويسند " به كی از كی " عالمت اين است كه تو خيلی 

بت بزرگی هستی . 
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روی ميل و رغبت به اسالم گرايش پيدا كنند . نفرمود : و ال تنذر انذار نكن 
چون انذار جزء برنامهای است كه قرآن دستور داده . نكتهای كه پيغمبر اكرم 

اشاره كرد اين بود كه بشر و ال تنفر كاری نكن كه مردم را از اسالم فرار 
بدهی و متنفر بكنی . مطلب را طوری تقرير نكن كه عكس العمل روحی مردم

فرار از اسالم باشد . و اين چه نكته 

پاورقی : 
> منتفی شد " . وقتی كه برگشتند خبر را به بازان دادند . ( هنوز 

گزارش نرسيده بود چون از مدائن تا آنجا خيلی فاصله بود ) . بازان گفت : 
اگر اين راست باشد عالمت نبوت و پيغمبری اين مرد است . صبر ميكنيم 

ببينيم از ايران چه خبر ميآيد . چند روز گذشت كه فرستاده شيرويه آمد كه 
خسرو پرويز كشته شد و اكنون من پادشاه اين مملكت هستم . راجع به آن مردی 

كه در عربستان ادعای نبوت و رسالت دارد ، تو متعرض نشو . اينجا بود كه 
زمينه اسالم در يمن پيدا شد . به عالوه در يمن عده زيادی ايرانی بودند . ما 

در كتاب " خدمات متقابل اسالم و ايران " اين موضوع را ذكر كردهايم كه 
اساسا ايرانيها اولين بار در يمن مسلمان شدند و اسالم ايرانيها از جنبه 

تبليغ از يمن آمد ، و خلوصی هم كه ايرانيهای مقيم يمن نشان دادند غير 
آنها نشان ندادند . و چون يمن تحت الحماية ايران بود ، ايرانيهای زيادی 

رفته بودند به يمن و در آنجا زندگی ميكردند كه آنها را ابناء و احرار و 
آزادگان ميگفتند و اينها قبل از ديگران اسالم اختيار كردند . نيمی از مردم 

يمن در زمان رسول خدا مسلمان بودند ، و برای نيم ديگر كه هنوز مسلمان 
نبودند پيغمبر اكرم يك نبوت معاذبن جبل را و يك نوبت هم وجود مقدس 

علی عليه السالم را برای تبليغ و دعوت به يمن فرستاد كه اين دومی نوبت 
آخر و در حجة الوداع بود ، يعنی دو ماه قبل از وفات رسول اكرم ، كه وقتی 

علی عليه السالم از يمن بازگشت ، در مكه با رسول خدا مالقات كرد و وقتی 
حضرت از او سؤال كرد : علی جان ! تو چگونه احرام بستی ؟ يعنی چه نوع حجی 

را نيت كردی ؟ حج تمتع نيت كردی يا چيز ديگر ؟ فرمود : من وقتی كه در 
ميقات نيت كردم ، نيت كردم بر آنچه كه رسول خدا نيت كرده است . شما 
هر جور نيت كردهايد من همان جور نيت كردهام . فرمود بسيار خوب ، ما 

اينچنين نيت كردهايم ، تو هم . همينطور نيت كردهای و نيتت درست است. 
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بزرگی است و نياز به توضيح دارد و قبل از آن بايد نكته ديگری را از خود 
رسول اكرم و روايات ديگری كه از ائمه اهل بيت در توضيح و تفسير و تأييد 

آن رسيده است عرض بكنم : 

لطافت روح 

روح انسان فوق العاده لطيف است و زود عكس العمل نشان ميدهد . اگر 
انسان در يك كاری بر روح خودش فشار بياورد تا چه رسد به روح ديگران 

عكس العملی كه روح انسان ايجاد ميكند گريز و فرار است . مثال در عبادت 
. جزء توصيههای پيغمبر اكرم اين است كه عبادت را آنقدر انجام دهيد كه 
روحتان نشاط عبادت دارد يعنی عبادت را با ميل و رغبت انجام ميدهيد . 
وقتی يك مقدار عبادت كرديد ، نماز خوانديد ، مستحبات را بجا آورديد ، 

نافله انجام داديد ، قرآن خوانديد و بيدار خوابی كشيديد ، ديگر حس 
ميكنيد االن اين عبادت سخت و سنگين است يعنی به زور داريد بر خودتان 
تحميل ميكنيد . فرمود : ديگر اينجا كافی است ، عبادت را به خودت تحميل 

نكن . همينقدر كه تحميل كردی روحت كم كم از عبادت گريزان ميشود و گويی 
عبادت را مانند يك دوا به او دادهای ، آن وقت يك خاطره بد از عبادت 

پيدا ميكند . هميشه كوشش كن در عبادت نشاط داشته باشی و روحت خاطره

خوش از عبادت داشته باشد . به جابر فرمود : 
« يا جابر ان هذا الدين لمتين فأوغل فيه برفق فان المنبت ال ارضا قطع و 

ال ظهرا ابقی » . 
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ای جابر ! دين اسالم دين با متانتی است ، با خودت با مدارا رفتار كن . 
بعد ميفرمايد ( چه تشبيه عاليی ! ) جابر ! آن آدمهايی كه خيال ميكنند با 

فشار آوردن بر روی خود و سخت گيری بر خود زودتر به مقصد ميرسند اشتباه 
ميكنند ، اصال به مقصد نميرسند . مثل آنها مثل آن آدمی است كه مركبی به 
او دادهاند كه از شهری به شهری برود ، او خيال ميكند هر چه به اين مركب 
بيشتر شالق بزند و فشار بياورد زودتر ميرسد . چند منزل اول را با يك منزل 

به يك روز ميرود ولی يك وقت متوجه ميشود كه حيوان بيچاره را زخمی كرده 
و حيوان هم از راه مانده و جابجا ايستاد ، به مقصد نرسيد ، مركبش را هم 

مجروح و ناقص كرد . فرمود : آدمی كه بر روی خود فشار ميآورد و زائد بر 
استعداد خويش بر خودش تحميل ميكند خيال ميكند زودتر به مقصد ميرسد ، او 
اصال به مقصد نميرسد . روحش ميشود مثل مركبی كه زخم برداشته باشد ، از 

راه ميماند و ديگر قدم از قدم بر نميدارد . نسبت به مردم هم همين طور 
است . 

مسلمان و همسايه مسيحی 

امام صادق داستانی نقل ميكند . فرمود : مردی بود مسلمان و عابد ، 
همسايهای داشت مسيحی . با او رفت و آمد ميكرد تا كم كم تمايل به اسالم 
پيدا كرد و به دست او مسلمان شد . بعد اين آدم به خيال خودش خواست او 

را خيلی مسلمان كند و خيلی به ثواب برساند . آن بيچاره كه تازه مسلمان 
شده بود و فردا روز اول اسالمش بود يك وقت ديد كه قبل از طلوع صبح كسی 

در خانهاش را ميزند . كيستی ؟ من 
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همسايه مسلمان توام . چه كاری پيش آمده ؟ من آمدهام كه با همديگر برويم 
مسجد برای عبادت . بيچاره بلند شد وضو گرفت و رفت مسجد . [ پس از 

خواندن نمازهای نافله ] گفت تمام شد ؟ گفت : نه ، نماز صبحی هم هست . 
نماز صبح را هم خواند . تمام شد ؟ نه ، بگذار نافله بخوانيم ، مستحب 
است . آنقدر نافله بخوانيم كه بين الطلوعين بيدار باشيم تا اول آفتاب . 
اول آفتاب شد . گفت يك مقدار بعد از آفتاب هم [ عبادت كنيم ] . ظهر 

هم او را نگهداشت برای نماز و تا عصر نيز نگاه داشت و بعد گفت : تو كه 
غذا نخوردهای ، نيت روزه هم بكن ، و خالصه او را تا دو ساعت از شب 

گذشته رها نكرد . فردا صبح كه رفت در خانهاش را زد ، گفت كيستی ، گفت 
برادر مسلمانت ، برای چه آمدهای ، آمدهام برويم برای عبادت ، گفت اين 

دين برای آدمهای بی كار خوب است ، ما استعفا داديم ، رفتيم به دين اول. 
بعد امام صادق فرمود كه اين جور نباشيد . اين شخص يك آدمی را مسلمان 

كرد و بعد به دست خودش مرتد و كافر كرد . 
خيلی چيزهاست كه اثر تنفير دارد يعنی مردم را از اسالم متنفر ميكند . 

مثال نظافت در اسالم بدون شك سنت است و مستحب مؤكد . نظافت از ايمان

است و پيغمبر ما نظيفترين مردم زمان خودش بود . امروز هم اگر پيغمبر 
ميبود او را مردی فوق العاده نظيف ميديديم . يكی از چيزهايی كه پيغمبر 

هيچوقت از آن جدا نميشد و توصيه ميكرد ، استعمال عطر و بوی خوش است . 
در عين حال نظافت ، امری است سنت و مستحب ، و واجب نيست . حال اگر 

يك نفر مبلغ لباسش كثيف و چركين و بدنش متعفن باشد ، از نظر فقهی 
شايد نشود گفت او كار حرامی مرتكب شده ، ولی شما اين حساب را 
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بكنيد كه اين آدم با اين وضع كثيف و چركين و متعفن ، آمده به يك جوان 
خيلی نظيف و پاكيزه ميگويد من ميخواهم تو را به اسالم دعوت بكنم و تبليغ 

نمايم . اين اگر سخنانش از جواهر هم باشد او زيربار حرفش نميرود . 
متكلمين حرف خوبی ميزنند ، ميگويند يكی از شرايط نبوت اين است كه در 

پيغمبر صفتی كه موجب تنفر مردم باشد وجود نداشته باشد ولو نقص جسمی . 
ميدانيم كه نقص جسمی به كمال روحی انسان صدمه نميزند . فرض كنيد انسانی

يك چشمش كور است ، صورتش هم يك وری است و وقتی نگاه ميكند يك وری 
نگاه ميكند . اين مگر نقصی است در روح انسان ؟ نه ، ممكن است اين آدم 

در حد سلمان فارسی باشد ، از سلمان فارسی هم باالتر باشد ، ولی آيا چنين 
آدمی با چنين قيافهای ميتواند پيغمبر باشد يا نه ؟ متكلمين ميگويند نه ، 
چون قيافهاش نفرت آور است . نقص نيست ولی نفرت آور است . پيغمبر 

بايد شرايطی در او باشد كه وجودش حتی از جنبه جسمانی جذاب باشد و الاقل 
نفرت آور نباشد ، با اينكه نقص جسمی ، نقص روحی نيست . پس وقتی كه 

قيافه يك نفر مبلغ و دعوت كننده به خدا نبايد متنفر باشد ، ساير 
خصوصيات او از جمله رفتار و كردارش و سخنانی كه ميگويد نبايد طوری باشد 

كه در مردم نفرت و تنفر و فرار ايجاد كند . 

مالمت زياد 

خشونتها و مالمتهای زياد از اين قبيل است . مالمت گاهی خيلی مفيد است 
. گاهی يكانسان با مالمت غيرتش تحريك 
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ميشود . ولی مالمت هم جا دارد . گاهی مالمت - به قول ابونواس - سبب 
اغراء ميشود : 

دع عنك لومی فان اللوم اغراء
و دوانی بالتی كانت هی الداء (1)

اين مطلب كليت ندارد ولی در بسياری از موارد ، مالمت زياد بيشتر 
نفرت ايجاد ميكند . مثال خيلی افراد در تربيت فرزند اين اشتباه را 

مرتكب ميشوند ، دائما بچه را مالمت ميكنند و سركوفت ميزنند : ای خاك 
بر سرت ، فالن بچه هم سن توست ، ببين او چطور پيش رفته ، تو خيلی بی 
عرضه و نااليق هستی ، من كه ديگر به تو اميدی ندارم . خيال ميكنند با اين 

مالمتها غيرت بچه تحريك ميشود . در صورتی كه در اين موارد ، اگر مالمت 
از حدش بگذرد عكس العمل خالف ايجاد ميكند ، روح او حالت انقباض و 
فرار پيدا ميكند و او از نظر روحی بيمار ميشود و دنبال آن كار هم محال 

است كه برود . اين است كه پيغمبر اكرم در دستورهای خودش نه تنها به 
معاذبن جبل بلكه به معاذبن جبلها ، به همه ميفرمود : « بشر و ال تنفر ، 

يسر و ال تعسر » آسان بگير ، سخت نگير ، هی به مردم نگو مگر دينداری كار 
آسانی است ، دينداری مشكل است ، خيلی هم مشكل است ، فوق العاده مشكل 

است ، كار هر كس هر كس نيست ، هر كس كه نميتواند ديندار باشد ، 
" كار هر بز نيست خرمن كوفتن

گاو نر ميخواهد و مرد كهن "
هی از مشكل بودن دينداری ميگويی ، در نتيجه او 

پاورقی : 
. 1 [ ترجمه : رها كن مالمت كردن مرا زيرا كه مالمت ، موجب تجری ميشود 

. و مرا مداوا كن با چيزی كه آن چيز درد است ] . 
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ميترسد و ميگويد وقتی اينقدر مشكل است پس آن را رها كنيم . پيغمبر 
ميفرمود : يسر آسان بگير . 

اسالم دين با گذشت و آسان 

همچنين ميفرمود : 
« بعثت علی الشريعة السمحة السهلة » . 

خدا مرا مبعوث كرده است بر شريعت و دينی كه با سماحت ( با گذشت ) 
و آسان است . 

دين اسالم سماحت دارد . به يك انسان ميگويند " سماحة " يعنی انسان 
با گذشت ، ولی " دين با گذشت است " يعنی چه ؟ مگر دين هم ميتواند با 

گذشت باشد ؟ دين هم با گذشت است ولی اصولی دارد . چطور ؟ دينی كه به

شما ميگويد وضو بگير ، همين دين به شما ميگويد اگر زخم يا بيماريی در بدن 
تو هست و خوف ضرر داری ، بيم ضرر داری ( نميگويد يقين داری به ضرر ) 

تيمم بكن ، وضو نگير . اين معنياش سماحت اين دين است ، يعنی يك دين 
يك دنده لجوج بی گذشت نيست ، در جايش گذشت دارد . يا ميگويد روزه 
واجب است . واقعا اگر انسان بدون عذر روزهای را بخورد گناه مرتكب شده 

است . ولی همين دين ميبينيم در جای خودش گذشت زيادی نشان ميدهد . 
« يريد اهللا بكم اليسر و ال يريد بكم العسر ». در مورد 

پاورقی : 
. 1 سوره بقره آيه . 185 
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روزه است . مسافر هستی ، در مسافرت روزه گرفتن برای تو سخت است ، 
روزه نگير ، قضايش را بعد بگير ، « يريد اهللا بكم اليسر ». مريض هستی: 

« و من كان مريضا او علی سفر فعدش من ايام اخر يريد اهللا بكم اليسر و ال 
يريد بكم العسر ». يعنی دينی است با سماحت و با گذشت . حتی وقتی خوف 
ضرر داری ، الزم نيست صد در صد يقين داشته باشی ، و ممكن است اين خوف 

از گفته يك طبيب فاسق يا كافر در دل تو پيدا بشود ، ولی به هر حال اين 
خوف و نگرانی در قلب تو پيدا شده . و حديث داريم كه الزم نيست اين 

خوف و نگرانی برای ديگران پيدا بشود و ديگران خائف باشند . « ان االنسان 
علی نفسه بصيرش »( 1 ) تو خودت اگر در قلب خودت احساس ميكنی كه خوف 

داری كه نكند اين روزه بيماری تو را تشديد بكند همين كافی است و الزم 
نيست از كس ديگر بپرسی . حتی برای يك پيرمرد يا يك زن مقرب يعنی زن 

حاملهای كه نزديك وضع حمل اوست لزومی نيست كه خوف ضرر هم نداشته باشد

. يك پيرمرد يا پيرزن ممكن است خوفضرر هم نداشته باشد ولی [ چون ] 
رسيده به حد پيری و فرتوتی [ روزه بر او واجب نيست ] . اين ، سماحت و 

گذشت است . 
مرحوم آيةاهللا حاج شيخ عبدالكريم حائری اعلی اهللا مقامه در آخر عمر كه 
پيرمرد بود و روزه برايش سخت بود ، روزه ميگرفت . به ايشان گفته بودند 

: چرا شما روزه ميگيريد ؟ شما خودتان در رساله نوشتهايد و فتوای خودتان 
است كه بر شيخ و شيخه روزه واجب نيست . آيا فتوايتان عوض شده يا هنوز 

خودتان را شيخ - يعنی پير - 

پاورقی : 
. 1 [ انسان بر نفس خود آگاه است ] . 
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حساب نميكنيد ؟ گفت : نه ، فتوايم تغيير نكرده ، خودم هم ميدانم پيرم . 
پس چرا افطار نميكنيد ؟ گفت : آن رگ عوامی ام نميگذارد . 

پيغمبر فرمود « بعثت علی الشريعة السمحة السهلة » خدا مرا مبعوث كرده 
است بر شريعت و دينی با گذشت ، و در موارد خودش سهل و آسان . دينی 

است عملی . دين غير عملی نيست . اتفاقا از نظر آنهايی كه از بيرون 
دارند نگاه ميكند ، يكی از چيزهايی كه به موجب آن اسالم همه را جذب 

ميكند همين سهولت و سماحت اين دين است . پيغمبر فرمود يك نفر مبلغ 
بايد مبلغ سماحت و سهولت اين دين باشد ، كاری بكند كه مردم به امر دين 

تشويق و ترغيب بشوند . 

خشيت الهی 

يكی ديگر از مسائل در دعوت ، آن چيزی است كه آيه قرآن ميفرمايد : 
« الذين يبلغون رساالت اهللا و يخشونه و ال يخشون احدا اال اهللا (1) ». از 

آن آيات كمرشكن برای داعيان و مبلغان دين و مذهب است : آنان كه رساالت

الهی را تبليغ ميكنند ، آنان كه پيامهای خدا را به مردم ميرسانند و دو 
شرط در آنها وجود دارد : يكی اينكه خودشان از خدا ميترسند [ و ديگر اينكه 
از غير خدا نميترسند ] . خودش از خدا ميترسد و يك آدم خدا ترس است و 

خوف خدا و خشيت الهی در قلبش جا گرفته است . 
« انما يخشی اهللا من عباده العلماء ». 

پاورقی : 
. 1 سوره احزاب ، آيه . 39 

. 2 سوره فاطر ، آيه 28 [بندگان دانای خدا از او ترس و خشيت دارند] . 
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جزء دعاهايی كه پيغمبر اكرم ميفرمود و اين دعاها در كتابهای دعای ما 
نوشته شده است دعايی است كه در شب نيمه شعبان وارد شده است كه اين 

دعا خوانده بشود ولی مينويسند اين دعا را در همه وقت بخوانيد ، گو اينكه 
در شب نيمه شعبان وارد شده ، در غير نيمه شعبان هم خواندنش خوب است و 

دعای پيغمبر اكرم است : 
« اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معصيتك و من طاعتك 

ما تبلغنا به رضوانك و من اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا . 
اللهم امتعنا باسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احييتنا و اجعله الوارث منا 

و اجعل ثارنا علی من ظلمنا و انصرنا علی من عادانا و ال تجعل مصيبتنا فی 
ديننا و ال تجعل الدنيا اكبر همنا و ال مبلغ علمنا و ال تسلط علينا من ال 

يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين » . 
دعايی است كه پيغمبر اكرم ميخواندهاند . كسانی كه ميخواهند ياد بگيرند 

، در مفاتيح يا زاد المعاد ، اعمال شب نيمه شعبان را ببينند در آنجا 
هست . از آن دعاهای جامع مصالح دنيا و آخرت انسان است . جمله اول اين 

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 
خشيت در قلب ما وجود داشته باشد و همان خشيت ، حائل و مانعی بشود ميان

ما و معاصی . 
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قرآن درباره مبلغ ، اول شرطی كه در اين آيه ذكر ميكند خشية اهللا است 
كه از خدا بينه و بين اهللا بترسد . يعنی آنچنان هيبت و عظمت الهی در 

قلبش ورود دارد كه تا تصور يك گناه در قلبش پيدا ميشود ، اين خشيت ، 
گناه را عقب ميزند . 

« و ال يخشون احدا اال اهللا ». 
و جز خدا از احدی نميترسند . 

از خدا ميترسد و از غير خدا از احدی نميترسد . البته خشيت يك معنای 
خاصی دارد كه با خوف فرق ميكند . " خوف " يعنی نگران عاقبت و آينده 

بودن ، فكر و تدبير برای آينده و عاقبت يك كار كردن . ولی " خشيت " 
آن حالتی است كه ترس بر انسان مسلط ميشود و انسان جرأت را از دست 

ميدهد . جرأت خود را از دست دادن يعنی شجاعت نداشتن ، شهامت نداشتن ،

اما تدبيرهای عاقالنه برای نگرانيهايی كه در عاقبت كار ممكن است پيش 
بيايد غير از اين است كه انسان جرأت و شهامتش را از دست بدهد . قرآن 

ميگويد : داعيان الی اهللا و مبلغان حقيقی ، در مقابل خدا ، خشيتالهی 
دارند ، جرأت و تجری بر خدا يك ذره در وجودشان نيست ، ولی در مقابل 
غير از خدا جرأت محض هستند و يك ذره خود را نميبازند . « و ال يخشون 

احدا اال اهللا ». 
از خصوصيات ديگر در سيره انبياء و بالخصوص در سيره پيغمبر اكرم همين 

مسئله جرأت يعنی خود را نباختن و استقامت داشتن است كه در زندگی 
پيغمبر اكرم بسيار نمايان است . يك فرنگی كتابی نوشته است به نام " 

محمد پيغمبری كه از نو بايد 
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شناخت " . با اينكه كتابش عيبهايی دارد ولی نظر به اينكه خيلی روی 
كتابش كار كرده و تاريخ اسالم را زياد مطالعه كرده و حتی سالها در 

عربستان بوده برای اينكه منطقه را از نزديك ببيند و تاريخ را با منطقه 
جغرافيائی تطبيق بكند ، نكات خوبی هم در اين كتاب وجود دارد . دو نكته 

را به اين خوبی مجسم نكرده باشد ، يكی تدبير خارق العاده رسول اكرم كه 
اگر يك غير مسلمان هم اين كتاب را مطالعه بكند نميتواند پيغمبر را حكيم 

و مدبر و سائس خارق العادهای نداند ، و ديگر اينكه پيغمبر اكرم در 
شرايطی كه هر كس ديگر ميبود خود را ميباخت و جرأتش را از دست ميداد ، 

يك ذره تغيير حالت پيدا نميكند . گاهی جريانها ميرسد به جايی بر حسب 
ظاهر و شرايط ظاهری كه ديگر راه اميدی برای مسلمين وجود ندارد . در همان 

حال وقتی انسان پيغمبر را ميبيند ، ميبيند كالجبل الراسخ مثل كوه ايستاده 
است « و ال يخشون احدا اال اهللا ». واقعا شما تاريخ پيغمبر را از اين نظر 

مطالعه كنيد و از هر نظری بايد مطالعه كرد تا معنی « الذين يبلغون رساالت 
اهللا و يخشونه و ال يخشون احدا اال اهللا » را دريابيد و ببينيد چگونه 

پيغمبر از خدای خودش خشيت دارد و چگونه از غير خدا از احدی خشيت و بيم 
ندارد و هيچ چيزی را به حساب نميآورد . 

تذكر 

نكته ديگر در تبليغ و دعوت مطلبی است كه قرآن با اين بيان و بياناتی 
شبيه اين ذكر ميكند : ذكر . در يك جا ميفرمايد : 
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« و ذكر فان الذكری تنفع المؤمنين »( 1 ) . 
و در جای ديگر ميفرمايد : « فذكر انما انت مذكر 0 لست عليهم بمصيطر 0 

اال من تولی و كفر 0 فيعذبه اهللا العذاب االكبر »( 2 ) كه راجع به 
استثناء است و جداگانه بايد بحث بكنيم . ای پيامبر ! مردم را بيدار كن 

، تذكر بده ، يادآوری كن . 
در قرآن دو مطلب نزديك به يكديگر ذكر شده است ، يكی تفكر و ديگر 

تذكر . تفكر يعنی كشف چيزی كه نميدانيم ، قرآن دعوت به تفكر هم ميكند . 
و اما تذكر يعنی يادآوری . تذكر يعنی به ياد آوردن . خيلی مسائل در فطرت 

انسان و حتی گاهی در تعليم انسان وجود دارد ولی انسان از آنها غافل است 
، احتياج به تنبه و بيداری دارد ، احتياج به تذكر و يادآوری دارد . به 

عبارت ديگر بشر دو حالت مختلف دارد . يكی حالت جهل و ديگر حالت 
خواب . گاهی ما از اطراف خودمان بی خبريم به دليل اينكه نميدانيم . 

بيداريم ولی چون نميدانيم بی خبريم . و گاهی از اطراف خود بی خبريم نه 
به دليلی اينكه نميدانيم ، ميدانيم ولی فعال خوابيم . آدم خواب ، عالم 

است ولی حالتی بر او استيال پيدا كرده است كه از دانستههای خود استفاده 
نميكند . اين در خواب ظاهری . بشر يك خواب ديگری هم دارد كه اسم آن را 

ميگذارند خواب غفلت يا غفلت . ای پيغمبر ! تو خيال نكن كه فقط با جاهل 
روبرو هستی ، با غافل هم روبرو هستی . جاهل را 

پاورقی : 
. 1 سوره ذاريات ، آيه . 55 

. 2 سوره غاشيه ، آيات 21 تا . 24 
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به تفكر وادار و غافل را به تذكر ، و مردم بيش از آن اندازه كه جاهل 
باشند غافل و خوابند ، خوابها را بيدار كن و غافلها را متنبه . وقتی 

خواب را بيدار كردی او خودش دنبال كار ميرود . يك آدم اگر خواب باشد 
و خطری متوجه او باشد ، مثال قافله حركت كرده و او خواب مانده است ، تو 
او را بيدار كن ، وقتی بيدار كردی ديگر الزم نيست به او بگويی خطر ! بلكه 
همينكه بيدار بشود خودش ميبيند خطر است . به عبارتديگر وقتی كه بيدار 
شد الزم نيست به او بگويی برو ، بلكه وقتی بيدار شد و ديد قافله حركت 
كرده خودش دنبال قافله راه ميافتد . اين است كه [ قرآن خطاب به پيغمبر 
اكرم ميفرمايد ] آن احساسهايی كه در مردم وجود دارد [ و از آنها غافلند ] 

، احساسهای خفته را بيدار كن . قسمتی از ايمان ، بيداری احساسهای خفته

است . و لهذا در اسالم جبر يعنی اجبار در ايمان وجود ندارد . 
« فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر ». 

« ال اكراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی »( 1 ) . 
اين خودش مسألهای است كه در اسالم اجبار به ايمان وجود ندارد ، كه 

بايد آن را يك مقدار مفصلتر طرح بكنيم . ان شاء اهللا بعدا به تفصيل 
درباره اين مطلب بحث ميكنم . اكنون فقط چند كلمهای عرض ميكنم . 

پاورقی : 
. 1 سوره بقره ، آيه . 256 
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ايمان اجباربردار نيست 

آيا در اسالم اجبار بر ايمان وجود دارد كه مردم را مجبور بكنيد كه مؤمن 
بشوند ؟ نه . به چه دليل ؟ به داليل زيادی . اولين دليلش اين است كه 
ايمان اجبار بردار نيست . آنچه پيغمبران ميخواهند ايمان است نه اسالم 

ظاهری و اظهار اسالم ، و ايمان اجبار بردار نيست ، چون ايمان اعتقاد است 
، گرايش است ، عالقه است . اعتقاد را كه با زور نميشود ايجاد كرد ، 

عالقه و مهر و محبت را كه به زور نميشود ايجاد كرد ، گرايش باطنی را كه 
به زور نميشود ايجاد كرد . آيا ميشود پدر و مادری به دخترشان كه پسری را 
كه از او خواستگاری ميكند دوست ندارد ، بگويند : االن كاری ميكنيم كه او 

را دوست داشته باشی ، چوب فلك را بياوريد ، اينقدر ميزنيم تا او را 
دوست داشته باشی ؟ ! بله ، ميشود آنقدر كتكش زد تا بگويد دوست دارم 

يعنی حرفش را به دروغ بگويد ، اما اگر تمام چوبهای دنيا را به بدن او 
خرد بكنند آيا ممكن است كه با چوب دوستی ايجاد بشود ؟ ! چنين چيزی محال 

است . آن راه ديگری دارد . اگر ميخواهيم ايمان در دل مردم ايجاد بكنيم ، 
راهش جبر و زور نيست ، راه آن حكمت است ، « الموعظة الحسنه »است ، 

« جادلهم بالتی هی احسن »است . حال ممكن است مسائلی از قبيل جهاد در 
اسالم پيش بيايد كه ان شاء اهللا بعدا در اطراف اين مطلب بحث ميكنيم . 

يك حديث مختصر برايتان بخوانم و تدريجا عرايض خودم را خاتمه بدهم . 
در حديث است - در بحار - كه اميرالمؤمنين علی عليه 
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السالم بر منبر بود . به مردم فرمود ( جملهای كه هميشه تكرار ميفرمود ) : 
« ايها الناس سلونی قبل ان تفقدونی » ( 1 ) . قبل از اينكه مرا در ميان 

خود در نيابيد هر چه سؤال داريد از من بپرسيد و هر چه بپرسيد من جواب 
ميدهم . من به راههای آسمان از راههای زمين آگاهترم ، يعنی از زمين 

ميخواهيد بپرسيد ، از آسمان ميخواهيد بپرسيد ، محدوديتی نيست . يك وقت 
ديدند شخصی كه قيافهاش نشان ميداد از مهوده عرب يعنی از عربهای يهودی

است ( هم قيافهاش نشان ميداد كه عرب است و هم طرز لباس و قيافهاش 
نشان ميداد كه يهودی است . عالمتی گفتهاند : يك آدم مثال باريك اندام 

بلند قد سياه چرده كه يك كمانی هم انداخته بود ) از گوشه مجلس بلند شد 
شروع كرد با خشونت صحبت كردن : ايها المدعی ما ال يعلم ای آدم پر مدعا 

كه چيزی را كه نميدانی ادعا ميكنی ! اين حرفها چيست كه از همه جا از من 
بپرسيد ؟ ! آيا واقعا تو ميتوانی هر چه از تو بپرسند جواب بدهی ؟ ! شروع 

كرد به هتاكی كردن نسبت به علی عليه السالم با اينكه خليفه است . مثل 
اينكه او ميدانست كه علی چه روشی دارد و كسی نيست كه اگر كسی به او 

فحش هم بدهد فورا بگويد گردنش را بزنيد . چون جسارت كرد ، اصحاب 
يكمرتبه از جا حركت كردند و ميخواستند به او حمله بكنند . فورا علی 

جلوشان را گرفت . جملهای دارد كه من به اعتبار آن جمله اين حديث را نقل 
كردم . فرمود : 

« الطيش ال يقوم به حجج اهللا » ، ( 1 ) . با فشار ، حجج الهی را نميشود 
اقامه كرد . حرفی زده و به من گفته . سؤالی دارد بگذاريد بيايد پيش 

پاورقی : 
. 1 سفينة البحار ، ج 1 ص . 586 
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من سؤالش را بكند . اگر جواب دادم خودش از عملش پشيمان ميشود . شديدا 
جلوی اينها را گرفت . با خفه شو ، گم شو ، كتكش بزنيد ، پدرت را در 
ميآوريم ، اين فضوليها يعنی چه ؟ ! [ حجج الهی اقامه نميشود ] . اگر 

ميخواهيد حجت الهی را اقامه بكنيد راهش اين نيست ، راهش نرمش و 
ماليمت است ، چون سر و كار با دل است ، سر و كار با فكر است ، سر و 

كار با روح است . وقتی كه مقام ، مقام دعوت و تبليغ اسالم ميشود ، مطلب 
از اين قبيل است . 

حسين بن علی عليه السالم آنجا كه بالجاج دشمن روبرو ميشود ، سر را چنان 
باال ميگيرد كه هيچ قدرتی نميتواند خم به ابروی او بياورد تا چه رسد كه 

اين سر را پايين بياورد . ولی وقتی هم مواجه ميشود با اشخاصی كه بايد 
اينها را ارشاد و هدايت بكند ، احيانا از بی اعتنايی هايشان هم صرف نظر 

و چشم پوشی ميكند . زهير بن القين از مكه حركت كرده و با قافلهاش دارد 
ميآيد . امام حسين هم دارد ميآيد . زهير كوشش ميكند كه با امام حسين 

روبرو نشود ، يعنی اگر ميبيند امام حسين نزديك است قافله را از طرف 
ديگر ميبرد . اگر يك جا ايشان فرود آمدند مخصوصا در يك سرچشمه و منزل 

ديگر فرود ميآيد ، ميگويد نميخواهم چشمم به چشم حسين بيفتد برای اينكه به 
رو در بايستيش گرفتار نشوم ( اين خالصه حرفش است ) . امام حسين هم 

ميفهمد كه [ دور شدن ] زهير برای اين است . اما امام حسين كه اينجا 
تشخيص داده زهير مردی است اغفال شده ، به اصطالح عثمانی يعنی مريد عثمان

، معلوم ميشود در محيطی بوده كه مريدهای عثمان او را درگروه خودشان 
بردهاند ، ولی آدم بی غرضی است ، [ با خود ميگويد ] به ما بی اعتنايی 

كرده است ، 
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بكند ، ما وظيفه هدايت و ارشاد داريم . اتفاقا در يكی از منازل بين راه 
زهير اجبارا در جايی فرود آمد كه اباعبداهللا فرود آمده بود ، چون اگر 

ميخواست به منزل ديگر برود قافلهاش نميتوانست به حركت ادامه دهد . 
البته اباعبداهللا خيمهشان را در يك طرف زده بودند و زهير در طرف ديگر 

. امام حسين ميداند كه زهير ميخواهد با او مواجه نشود ، ولی ميخواهد زهير 
را متذكر كند « فذكر انما انت مذكر »، ميخواهد بيدارش كند ، از خواب 

غفلت بيرون بياورد ، و نميخواهد مجبورش بكند . يك نفر را نزد او 
فرستاد ، فرمود برو به زهير بگو : « اجب اباعبداهللا » يعنی بگو ابا 
عبداهللا تو را ميخواهد ، بيا اينجا . زهير و اصحابش در خيمهای دور 

همديگر نشستهاند ، سفره پهن كرده و مشغول غذا خوردن هستند . يكمرتبه پرده 
باال رفت و اين مرد وارد شد : يا زهير اجب ابا عبداهللا حسين بن علی تو 

را ميخواهد . [ زهير با خود گفت : ] ای وای ! آمد به سرم هر آنچه 
ميترسيدم . اصحابش هم [ قضيه را ] ميدانستند . نوشتهاند دست اينها به 

اصطالح ما همين جور در غذا ماند . از طرفی هم زهير ميدانست امام حسين 
كيست ، فرزند پيغمبر است و رد كردن او كار صحيحی نيست . عرب مثلی 

دارد ، ميگويد : كانه علی راسه الطير . ( 1 ) درباره اينها ميگويد : كأنه 
علی رؤوسهم الطير . يعنی همين جور ماندند . زهير درماند كه چه بگويد . 

سكوت [ فضای خيمه را فرا گرفته بود ] . جناب زهير زن عارفهای دارد . 
اين زن مراقب اوضاع و احوال بود . از بيرون خيمه متوجه شد كه فرستاده 

ابا عبداهللا آمده است و زهير را دعوت كرده و زهير سكوت 

پاورقی : 
. 1 [ گويی پرندهای روی سرش ميباشد ] . 
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نموده ، نه ميگويد ميآيم و نه ميگويد نميآيم . اين زن عارفه مؤمنه به 
غيرتش برخورد ، يكمرتبه آمد خيمه را باال زد و عتاب آميز گفت : زهير ! 

خجالت نميكشی ؟ ! پسر فاطمه تو را ميخواهد و تو مرددی كه جوابش را بدهی 
؟ ! بلند شو . فورا زهير از جا حركت كرد و رفت خدمت ابا عبداهللا . 

تذكر اين جور كار ميكند : از مذاكرات ابا عبداهللا و زهير بن القين 
اطالع دقيقی در دست نيست كه حضرت چه به زهير فرمود ، ولی آنچه قطعی و

مسلم است اين است كه زهيری كه رفت خدمت ابا عبداهللا با زهيری كه 
بيرون آمد گويی دو نفر بودند . يعنی زهير خسته كوفته بی ميل با رو 

دربايستی و اخمهای گرفته رفت ، يكمرتبه ديدند زهير بشاش ، خندان و 
خوشحال از حضور ابا عبداهللا بيرون آمد . همين قدر مورخين نوشتهاند : 
حضرت جريانهايی را كه در اعماق روح او بود و فراموش كرده بود و غافل 
بود به يادش آورد يعنی يك خواب را بيدار كرد . وقتی كه تبشير باشد ، 

تذكر باشد ، بيداری باشد اين جور يك افسرده را تبديل به مجسمهای از نيرو 
و انرژی ميكند . ديدند زهير چهرهاش تغيير كرد و آن زهير قبلی نيست ، 

آمد به سوی خيمهگاه خودش . تا رسيد فرمان داد : خيمه مرا بكنيد ! و شروع 
كرد به وصيت كردن : اموال من چنين بشود ، پسرهای من چنين ، دخترهای من

چنين ، راجع به زنش وصيت كرد : فالن كس او را ببرد نزد پدرش . جوری 
حرف زد كه همه فهميدند كه زهير رفت . ديدند زهير طوری دارد خداحافظی 

ميكند كه ديگر بر نميگردد . اين زن عارفه بيش از هر كس ديگر مطلبرا 
درك كرد . آمد دست به دامن زهير انداخت و گريست و اشك ريخت ، گفت 

: زهير ! تو رسيدی به مقامات عاليه و 
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جايی كه بايد برسی ، من فهميدم ، تو در ركاب فرزند فاطمه شهيد خواهی شد 
. حسين شفيع تو در قيامت خواهد شد . زهير ! كاری نكن كه ميان من و تو در 

قيامت جدايی بيفتد ، من دست به دامن تو ميزنم به اين اميد كه در قيامت 
مادر حسين از من هم شفاعت كند . 

اين تذكر و بيداری كار را به جايی رساند كه همين زهير كاره از مالقات 
امام حسين ، به جايی رسيد كه در صدر اصحاب ابا عبداهللا قرار گرفت و روز 

عاشورا ابا عبداهللا ميمنه را به زهير داد . آنقدر اين مرد شريف از آب 
درآمد كه ميدانيم در روز عاشورا وقتی كه ابا عبداهللا تنها ماند و ديگر 

احدی از اصحاب و ياران و اهل بيتش نبود ، آنگاه كه آمد وسط ميدان و 
اصحاب خودش را صدا زد ، يكی از افرادی كه در رديف اول نامشان را برد 

جناب زهير بود : « يا اصحاب الصفا و يا فرسان الهيجاء يا مسلم بن عقيل 
يا هانی بن عروش و با زهير قوموا عن نومتكم بنی الكرام و ادفعوا عن حرم 

الرسول الطغاش اللئام » . خالصه ميگويد : زهير جان ! عزيزم ! چرا 
خوابيدهای ؟ بلند شو ، از حرم پيغمبر خودت دفاع كن . 

و ال حول و ال قوش اال باهللا العلی العظيم . باسمك العظيم االعظم االجل 
االكرم يا اهللا . . . 

پروردگارا عاقبت امر همه ما ختم به خير بفرما ، خوف و خشيت خودت را 
در قلبهای همه ما قرار بده ، نيتهای همه ما را خالص بگردان . . . 

230



سيري در سيره نبوي - صفحه : 231

file:///D|/motahari/pages/231.html[2011/08/26 10:20:03 ق.ظ]

جلسه هشتم سيره نبوی و گسترش سريع اسالم 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين باری الخالئق اجمعين و الصالش و السالم علی 

عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته ، سيدنا و 
نبينا و موالنا ابيالقاسم محمد ( ص ) و آله الطيبين الطاهرين المعصومين . 

اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : 
« فبما رحمة من اهللا لنت لهم ، و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من 

حولك فاعف عنهم ، و استغفر لهم ، و شاورهم فی االمر ، فاذا عزمت فتوكل 
علی اهللا »( 1 ) . 

مسئله گسترش سريع اسالم يكی از مسائل مهم تاريخی جهان است كه درباره 
علل آن بحث و گفتگو ميشود . البته مسيحيت و تا اندازهای دين بودا هم از 

اديانی هستند كه در جهان گسترش يافتهاند ، مخصوصا مسيحيت كه مهد و 
سرزمينش بيت المقدس است ولی در غرب جهان بيش از شرق جهان گسترش 

يافته است . همچنانكه ميدانيم اكثريت مردم اروپا و آمريكا مسيحی هستند 
گواينكه مسيحی بودن آنها اخيرا بيشتر جنبه اسالمی دارد نه رسمی و 

پاورقی : 
. 1 سوره آل عمران ، آيه . 159 
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واقعی ، ولی باالخره منطقه آنها منطقه مسيحيت شمرده ميشود . دين بودا هم 
دينی است كه ظهورش در هند بوده است . بودا در هند ظهور كرد ولی گسترش 

دين او بيشتر در خارج هند مثال در ژاپن و چين است و البته در خود هند هم 
پيروانی دارد . دين يهود دينی است قومی و نژادی ، محدود ، و از يك قوم 

و نژاد خارج نشده است . دين زردشت هم تقريبا دينی است محلی كه در داخل 
ايران ظهور كرد و حتی نتوانست همه مردم ايران را اقناع بكند ، و به هر 

حال پا از ايران بيرون نگذاشت و اگر امروز ميبينيم زردشتيهايی در هند 
هستند كه به نام پارسيان هند معروفند ، آنها هندی نيستند بلكه زردشتيهای 

ايرانی هستند كه از ايران به هند مهاجرت كردهاند ، و همينها كه از ايران 
به هند مهاجرت كردهاند نتوانستهاند يك هسته زندهای را تشكيل بدهند و 

دين زردشت را در ميان ديگران گسترش بدهند . 
اسالم از آن جهت كه از سرزمين خودش خارج شد و افقهای ديگری را گشود 
مانند مسيحيت است . اسالم در جزيرش العرب ظهور كرد و امروز ما ميبينيم 

كه در آسيا ، آفريقا ، اروپا ، آمريكا و در ميان نژادهای مختلف دنيا 
پيروانی دارد و حتی عدد مسلمين گواينكه مسيحيها كوشش ميكنند كمتر از 

آنچه كه هست نشان بدهند و اغلب كتابهای ما آمارشان را از فرنگيها 
ميگرفتند ولی طبق تحقيقی كه در اين زمينه به عمل آمده شايد از عدد 

مسيحيان بيشتر باشد و كمتر نباشد . ولی در اسالم يك خصوصيتی هست از نظر 
گسترش كه در مسيحيت نيست و آن مسئله سرعت گسترش اسالم است . مسيحيت 

خيلی كند پيشروی كرده است ولی اسالم فوق العاده سريع پيشروی كرده است چه 
در سرزمين عربستان و 
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چه در خارج عربستان ، چه در آسيا ، چه در آفريقا و چه در جاهای ديگر . 
اين مسئله مطرح است كه چرا اسالم اين اندازه سريع پيشروی كرد ؟ حتی 

المارتين شاعر معروف فرانسوی ميگويد : اگر سه چيز را در نظر بگيريم احدی 
به پايه پيغمبر اسالم نميرسد . يكی فقدان وسائل مادی : مردی ظهور ميكند و 

دعوتی ميكند در حالی كه هيچ نيرو و قدرتی ندارد و حتی نزديكترين افرادش 
و خاندان خودش با او به دشمنی بر ميخيزند ، تك ظهور ميكند ، هيچ همكار 
و همدستی ندارد ، از خودش شروع ميشود ، همسرش به او ايمان ميآورد ، 

طفلی كه در خانه هست و پسر عموی اوست علی ( ع ) ايمان ميآورد ، تدريجا

افراد ديگر ايمان ميآورند آن هم در چه سختيها و مشقتها ! و ديگر ، سرعت 
پيشرفت يا عامل زمان ، و سوم بزرگی هدف . اگر اهميت هدف را با فقدان 

وسائل و با سرعتی كه با اين فقدان وسائل به آن هدف رسيده است در نظر 
بگيريم ، پيغمبر اسالم به گفته المارتين و درست ميگويد در دنيا شبيه و 
نظير ندارد . مسيحيت اگر در دنيا نفوذ و پيشرفتی پيدا كرد ، بعد از چند 

صد سال كه از رفع مسيح گذشته بود تا اندازهای در جهان جايی برای خود پيدا

كرد . راجع به علل پيشرفت سريع اسالم ، ما به تناسب بحث خودمان كه بحث

در سيره نبوی است سخن ميگوييم . قرآن اين مطلب را توضيح داده است و 
تاريخ هم همين مطلب را به وضوح تأييد ميكند كه يكی از آن علل و عوامل " 

سيره نبوی " و روش پيغمبر اكرم يعنی خلق و خوی و رفتار و طرز دعوت و 
تبليغ پيغمبر اكرم است . البته علل ديگری هم در كار است . خود قرآن كه 

معجزه پيغمبر است ، آن زيبائی قرآن ، آن عمق قرآن ، آن شورانگيزی قرآن ، 
آن جاذبه قرآن ، بدون شك عامل 
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اول است . عامل اول برای نفوذ و توسعه اسالم در هر جا خود قرآن است و 
محتوای قرآن . ولی از قرآن كه صرف نظر بكنيم ، شخصيت رسول اكرم ، خلق و 

خوی رسول اكرم ، سيره رسول اكرم ، طرز رفتار رسول اكرم ، نوع رهبری و 
مديريت رسول اكرم عامل دوم نفوذ و توسعه اسالم است و حتی بعد از وفات 

پيغمبر اكرم هم تاريخ زندگی پيغمبر اكرم يعنی سيره او كه بعد در تاريخ 
نقل شده است - خود اين سيره تاريخی - عامل بزرگی بوده است برای پيشرفت 

اسالم . آيهای كه در ابتدای سخنم تالوت كردم ميفرمايد : 
« فبما رحمة من اهللا لنت لهم ». 

خدا به پيغمبرش خطاب ميكند : ای پيامبر گرامی ! به موجب رحمت الهی 
به تو ، در پرتو لطف خدا تو نسبت به مسلمين اخالق لين و نرم و بسيار 

ماليمی داری ، نرمش داری ، ماليم هستی ، روحيه تو روحيهای است كه با 
مسلمين هميشه در حال ماليمت و حلم و بردباری و حسن خلق و حسن رفتار و 

تحمل و عفو و امثال اينها هستی . 
« و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك ». 

اگر اين خلق و خوی تو نبود ، اگر به جای اين اخالق نرم و ماليم ، اخالق 
خشن و درشتی داشتی مسلمانان از دور تو پراكنده ميشدند ، يعنی اين اخالق تو

خود يك عاملی است برای جذب مسلمين . اين خودش نشان ميدهد كه رهبر ، 
مدير و آنكه مردم را به اسالم دعوت ميكند و ميخواند يكی از شرائطش اين 

است كه در 
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اخالق شخصی و فردی نرم و ماليم باشد . در اينجا توضيحاتی بايد بدهم كه 
جواب بعضی از سؤاالتی كه در ذهنها پيدا ميشود داده بشود . 

نرمش در مسائل شخصی و صالبت در مسائل اصولی 

اينكه عرض ميكنيم پيغمبر ماليم بود و بايد يك رهبر ماليم باشد ، مقصود 
اين است كه پيغمبر در مسائل فردی و شخصی نرم و ماليم بود نه در مسائل 

اصولی و كلی . در آنجا پيغمبر صد درصد صالبت داشت يعنی انعطاف ناپذير 
بود . يكوقت كسی رفتار بدی ميكرد راجع به شخص پيغمبر ، مثال اهانت 

ميكرد به شخص پيغمبر . اين ، مسئلهای بود مربوط به شخص خودش ، و 
يكوقت كسی قانون اسالم را نقض ميكرد ، مثال دزدی ميكرد . آيا اينكه 

ميگوئيم پيغمبر نرم بود مقصود چيست ؟ آيا يعنی اگر كسی شرب خمر ميكرد

پيغمبر ميگفت مهم نيست ، تازيانه به او نزنيد ، مجازاتش نكنيد ؟ ! آن 
ديگر مربوط به شخص پيغمبر نبود ، مربوط به قانون اسالم بود . آيا اگر كسی 
دزدی ميكرد باز پيغمبر ميگفت مهم نيست ، الزم نيست مجازات بشود ؟ ابدا 
. پيغمبر در سلوك فردی و در امور شخصی نرم و ماليم بود ولی در تعهدها و 

مسؤوليتهای اجتماعی نهايت درجه صالبت داشت . مثالی عرض ميكنم : 
شخصی ميآيد در كوچه جلوی پيغمبر را ميگيرد ، مدعی ميشود كه من از تو 

طلبكارم ، طلب مرا االن بايد بدهی . پيغمبر ميگويد اوال تو از من طلبكار 
نيستی و بيخود داری ادعا ميكنی ، و 
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ثانيا االن پول همراهم نيست ، اجازه بده بروم . ميگويد يك قدم نميگذارم 
آن طرف بروی . ( پيغمبر هم ميخواهد برود برای نماز شركت كند ) همين جا 

بايد پول من را بدهی و دين مرا بپردازی . هر چه پيغمبر با او نرمش نشان 
ميدهد او بيشتر خشونت ميورزد تا آنجا كه با پيغمبر گالويز ميشود و ردای 

پيغمبر را لوله ميكند ، دور گردن ايشان ميپيچد و ميكشد كه اثر قرمزيش در 
گردن پيغمبر ظاهر ميشود . مسلمين ميآيند كه چرا پيغمبر دير كرد ، ميبينند 

يك يهودی چنين ادعايی دارد . ميخواهند خشونت كنند ، پيغمبر ميگويد كاری 
نداشته باشيد من خودم ميدانم با رفيقم چه بكنم . آنقدر نرمش نشان ميدهد 

كه يهودی همان جا ميگويد : اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد انك رسول اهللا 
و ميگويد تو با چنين قدرتی كه داری اينهمه تحمل [ نشان ميدهی ؟ ! ] اين 

تحمل ، تحمل يك فرد عادی نيست ، پيغمبرانه است . 
ظاهرا در فتح مكه است : زنی از اشراف قريش دزدی كرده است . به حكم 

قانون اسالم دست دزد بايد بريده شود . وقتی قضيه ثابت و مسلم شد و زن 
اقرار كرد كه دزدی كردهام ، ميبايست حكم درباره او اجرا ميشد . اينجا 

بود كه توصيهها و وساطتها شروع شد . يكی گفت : يا رسول اهللا ! اگر ميشود

از مجازات صرف نظر كنيد ، اين زن دختر فالن شخص است كه ميدانيد چقدر 
محترم است ، آبروی يك فاميل محترم از بين ميرود . پدرش آمد ، برادرش 
آمد ، ديگری آمد كه آبروی يك فاميل محترم از بين ميرود . هر چه گفتند ، 
فرمود : محال ممتنع است ، آيا ميگوئيد من قانون اسالم را معطل كنم ؟ ! 

اگر همين زن يك زن بی كس ميبود و وابسته به 
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يك فاميل اشرافی نميبود همه شما ميگفتيد بله دزد است بايد مجازات بشود 
. آفتابه دزد مجازات بشود ، يك فقير كه به علت فقرش مثال دزدی كرده 

مجازات بشود ، ولی اين زن به دليل اينكه وابسته به اشراف قريش است و 
به قول شما آبروی يك فاميل اشرافی از بين ميرود مجازات نشود ؟ ! قانون 

خدا تعطيل بردار نيست . ابدا شفاعتها و وساطتها را نپذيرفت . 
پس پيغمبر در مسائل اصولی هرگز نرمش نشان نميداد در حالی كه در مسائل 

شخصی فوق العاده نرم و مهربان بود ، و فوق العاده عفو داشت و با گذشت 
بود . پس اينها با يكديگر اشتباه نشود . 

علی عليه السالم در مسائل فردی و شخصی ، در نهايت درجه نرم و مهربان و 
خوشروست ، ولی در مسائل اصولی يك ذره انعطاف نميپذيرد . دو نمونه را 

به عنوان دليل ذكر ميكنم . علی مردی بود بشاش برخالف مقدس مابهای ما كه 
هميشه از مردم ديگر بهای مقدسی ميخواهند ، هميشه چهرههای عبوس و اخمهای

درهم كشيده دارند و هيچ وقت حاضر نيستند يك تبسم به لبشان بايد ، گويی 
الزمه قدس و تقوا عبوس بودن است . گفت : 

صبا از من بگو يار عبوسا قمطريرا را نمی چسبی به دل زحمت مده صمغ و 
كتيرا را 

چرا بايد اينجور بود و حال آنكه : « المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی 
قلبه » ( 1 ) مؤمن بشاشتش در چهرهاش است و اندوهش در دلش . مؤمن 

اندوه خودش را در هر موردی : اندوه دنيا ، اندوه آخرت ، مربوط به 

پاورقی : 
. 1 نهج البالغه ، حكمت . 333 
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زندگی فردی ، مربوط به عالم آخرت ، هر چه هست - در دلش نگه ميدارد و 
وقتی با مردم مواجه ميشود شادیاش را در چهرهاش ظاهر ميكند . علی عليه 

السالم هميشه با مردم با بشاشت و با چهره بشاش روبرو ميشد مثل خود 
پيغمبر . علی با مردم مزاح ميكرد . مادام كه به حد باطل نرسد ، همچنانكه 
پيغمبر مزاج ميكرد . رنود موال يگانه عيبی كه به علی گرفتند برای خالفت ( 

عيب واقعی كه نميتوانستند بگيرند ) اين بود كه گفتند : عيب علی اين 
است كه خنده روست و مزاح ميكند ، مردی بايد خليفه بشود كه عبوس باشد و

مردم از او بترسند ، وقتی به او نگاه ميكنند بی جهت هم شده از او بترسند 
. پس چرا پيغمبر اينجور نبود ؟ خدا كه درباره پيغمبر ميفرمايد : 

« فبما رحمة من اهللا لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من 
حولك ». 

اگر تو آدم تندخو و خشن و سنگدلی ميبودی ، نميتوانستی مسلمين را جذب 
كنی و مسلمين از دور تو ميرفتند . پس سبك و متود و روش و منطقی كه 

اسالم در رهبری و مديريت ميپسندد لين بودن و نرم بودن و خوشخو بودن و 
جذب كردن است نه عبوس بودن و خشن بودن آن طور كه علی عليه السالم 

درباره خليفه دوم ميفرمايد : 
« فصيرها فی حوزش خشناء يغلظ كلمها و يخشن مسها و يكثر العثار فيها و 

االعتذار منها » ( 1 ) . 
ابوبكر خالفت را به شخصی داد دارای طبيعت و روحی 

پاورقی : 
. 1 نهج البالغه ، خطبه 3 : شقشقيه . 
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خشن ، مردم از او ميترسيدند ، عبوس ( مثل مقدسهای ما ) و خشن كه ابن 
عباس ميگفت فالن مسئله را تا عمر زنده بود جرأت نكردم طرح كنم و گفتم : 

درش عمر اهيب من سيف حجاج تازيانه عمر هيبتش از شمشير حجاج بيشتر است 
. چرا بايد اينجور باشد ؟ ! علی در مسائل شخصی خوشخو و خندهرو بود و مزاح 

ميكرد ولی در مسائل اصولی انعطاف ناپذير بود . برادرش عقيل چ ند روز 
بچههايش را مخصوصا گرسنه نگه ميدارد ، ميخواهد صحنه بسازد ، آنچنان اين 

طفلكها را گرسنگی ميدهد كه چهره آنها از گرسنگی تيره ميشود كالعظلم ( 1 ) 
بعد علی را دعوت ميكند و به او ميگويد اين بچههای گرسنه برادرت را ببين 

، قرض دارم ، گرسنه هستم ، چيزی ندارم ، به من كمك كن . ميفرمايد : " 
بسيار خوب ، از حقوق خودم از بيت المال به تو ميدهم " . برادر جان ! 

همه حقوق تو چه هست ؟ ! چقدرش خرج تو بشود و چقدرش به من برسد ؟ ! 
دستور بده از بيت المال بدهند . علی ( ع ) دستور ميدهد آهنی را داغ و 
قرمز ميكنند و جلوی عقيل كه كور بود ميگذارند و ميفرمايد : برادر ! بردار 

. عقيل خيال كرد كيسه پول است . تا دستش را دراز كرد سوخت . خود عقيل 
ميگويد مثل يك گاو ناله كردم . تا ناله كرد فرمود : 

« ثكلتك الثواكل يا عقيل اتئن من حديدش احميها انسانها للعبه و تجرنی 
الی نار سجرها جبارها لغضبه » ( 2 ) . 

پاورقی : 
. 1 [ مانند نيل ] . 

. 2 نهج البالغه ، خطبه . 215 [ عقيل ! داغديدگان به عزايت بنشينند ! 
آيا از آهنی كه يك انسان از روی بازی و شوخی داغ نموده فرياد ميكنی ، و 

مرا به سوی آتشی ميكشی كه خداوند جبار از روی خشم خود آنرا برافروخته 
است ؟ ! ] . 
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همان علی يی كه در مسائل شخصی و فردی اينقدر نرم است ، در مسائل اصولی 
، در آنچه كه مربوط به مقررات الهی و حقوق اجتماعی است تا اين اندازه 

صالبت دارد ، و همان عمر كه در مسائل شخصی اينهمه خشونت داشت و با زنش 
با خشونت رفتار ميكرد ، با پسرش با خشونت رفتار ميكرد ، با معاشرانش 

با خشونت رفتار ميكرد ، در مسائل اصولی تا حد زيادی نرمش نشان ميداد . 
مسئله تبعيض در بيت المال از عمر شروع شد ، كه سهام مسلمين را به 

تفاوت بدهند براساس يك نوع مصلحت بينيها و سياستبازيها ، يعنی برخالف 
سيره پيغمبر . در مسائل اصولی انعطاف داشتند و در مسائل فردی خشونت ، و 

حال آنكه پيغمبر و علی در مسائل فردی نرم بودند و در مسائل اصولی با 
صالبت . قرآن ميفرمايد « فبما رحمة من اهللا لنت لهم »به موجب لطف 

پروردگار ، تو رفتار شخصی و فرديت با مسلمين رفتار ماليم است و به همين 
جهت مسلمين را جذب كردهای ، و اگر تو آدم خشن و قسی القلبی ميبودی 

مسلمين از دور تو پراكنده ميشدند . « فاعف عنهم »گذشت داشته باش ، 
عفو كن ، بگذر . ( خود عفو داشتن از شؤون نرمی است ) « و استغفر لهم 
برای مسلمين استغفار و طلب مغفرت كن ، لغزشی ميكنند ميآيند پيش تو 

برايشان دعا و طلب و مغفرت كن . آنچنان كه پيغمبر با مسلمين اخالق نرمی 
داشت كه عجيب بود . فريفتگی و شيفتگی مسلمين نسبت به پيغمبر فوق 

العاده است . آنچنان پيغمبر اكرم با مسلمين يگانه است كه مثال زنی كه 
بچهاش متولد شده بود ميدويد : يا رسول اهللا دلم ميخواهد به گوش اين بچه 

من اذان و اقامه بگويی، يا ديگری بچه يكسالهاش را ميآورد: يا رسول اهللا! 
دلم ميخواهد اين بچه مرا مقداری روی زانوی خودت 
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بنشانی و به او نگاه بكنی تا تبرك بشود ، يا به بچهام دعا بكنی ، 
ميفرمود : بسيار خوب . حديث دارد ، شيعه و سنی روايت كردهاند كه گاهی 

اتفاق ميافتاد بچه در دامن پيغمبر ادرار ميكرد . تا او ادرارش شروع ميشد 
، پدر و مادرها ناراحت و عصبانی ميدويدند كه بچه را از بغل پيغمبر 
بگيرند . ميفرمود : « ال تزرموا » اين كار نكنيد ، بچه است ، ادرارش 

گرفته است ، كاری نكنيد ادرار بچه قطع بشود كه موجب بيماری ميشود ، و 
اين مسئلهای است كه در طب و روانشناسی امروز ثابت شده كه اين كار 

بسيار اشتباه است : گاهی پدر و مادرهايی بچهشان را در جايی نشاندهاند ،

اين بچه ادرار ميكند ، برای اينكه جلوی ادرار بچه را بگيرند فورا او را 
با عصبانيت پرت ميكنند آن طرف يا به سرش فرياد ميكشند ، و بسا هست 

كه اين بچه يك بيماری پيدا ميكند كه تا آخر عمر اثرش از بين نميرود ، 
چون يك حالت هيجان و گمراهی پيدا ميكند . از نظر بچه ادرار كردن يك 

امر طبيعی است ، بعد مواجه ميشود با عكس العمل شديد پدر يا مادر . 
طبيعت ميگويد ادرار كن ، امر پدر يا مادر ميگويد ادرار نكن ، در نتيجه 

دچار هيجان و اضطراب و آشفتگی روحی ميشود . 
تا اين حد پيغمبر اكرم [ ماليم بود ] . 

مشورت 

« و شاورهم فی االمر ». اين هم از شؤون اخالق نرم و ماليم پيغمبر بود . [ 
قرآن ميگويد ] پيغمبر ما ، عزيز ما ! در كارها با مسلمين مشورت كن . 

عجبا ! پيغمبر است ، نيازی به مشورت ندارد ، رهبری مشورت ميكند كه 
نياز به مشورت دارد . او نياز به امر مشورت ندارد ولی 
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برای اينكه اين اصل را پايه گذاری نكند كه بعدها هر كس كه حاكم و رهبر 
شد ، [ بگويند او ] مافوق ديگران است ، او فقط بايد دستور بدهد ديگران 

بايد عمل بكنند و مشورت معنی ندارد ، [ لهذا مشورت ميكرد ] . علی هم 
مشورت ميكرد ، پيغمبر هم مشورت ميكرد . آنها نيازی به مشورت نداشتند 

ولی مشورت ميكردند برای اينكه اوال ديگران ياد بگيرند ، و ثانيا مشورت 
كردن شخصيت دادن به همراهان و پيروان است . آن رهبری كه مشورت نكرده - 

ولو صد در صد هم يقين داشته باشد - تصميم ميگيرد ، اتباع او چه حس 
ميكنند ؟ ميگويند پس معلوم ميشود ما حكم ابزار را داريم ، ابزاری بی روح 
و بی جان . ولی وقتی خود آنها را در جريان گذاشتيد ، روشن كرديد و در 

تصميم شريك نموديد احساس شخصيت ميكنند و در نتيجه بهتر پيروی ميكنند . 
« و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوكل علی اهللا ». 

ای پيغمبر ! ولی كار مشورتت به آنجا نكشد كه مثل آدمهای دو دل باشی ، 
قبل از اينكه تصميم بگيری مشورت كن ، ولی رهبر همين قدر كه تصميم گرفت 

تصميمش بايد قاطع باشد . بعد از تصميم يكی ميگويد اگر اينجور بكنيم چطور 
است ؟ ديگری ميگويد آنجور بكنيم چطور است ؟ بايد گفت : نه ، ديگر 
تصميم گرفتيم و كار تمام شد . قبل از تصميم مشورت ، بعد از تصميم 

قاطعيت . همين قدر كه تصميم گرفتی ، به خدا توكل كن و كار خودت را شروع 
كن و از خدای متعال هم مدد بخواه . اين مطلب را كه عرض كردم به مناسبت 

بحث دعوت و تبليغ بود كه يكی از اصول دعوت و تبليغ ، رفق و نرمش 
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و ماليمت و پرهيز از هر گونه خشونت و اكراه و اجبار است . خود مسئله 
رهبری و مديريت مسئله مستقلی در سيره نبوی است كه اگر بخواهيم يك سيره 

تحليلی بيان كنيم يكی از مسائل آن روش پيغمبر اكرم در مديريت و اداره 
جامعه است كه مقداری به تناسب عرض كردم كه پيغمبر اكرم در مديريتشان 

چگونه بودند و علی عليه السالم هم همانطور ، و به هر حال خود بحث و روش 
پيغمبر در مديريت بحث مستقلی است و ان شاء اهللا شايد در جلسه ديگری 

بحث خودم را درباره سيره نبوی ادامه بدهم و قسمتهای ديگری از سيره نبوی 
را از جمله درباب رهبری و مديريت عرض بكنم . فعال بحث ما در دعوت و 

تبليغ است . 

پرهيز از خشونت در دعوت و تبليغ 

دعوت نبايد توأم با خشونت باشد ، و به عبارت ديگر دعوت و تبليغ 
نميتواند توأم با اكراه و اجبار باشد . مسئلهای است كه خيلی ميپرسند : 

آيا اساس دعوت اسالم بر زور و اجبار است ؟ يعنی ايمان اسالم اساسش بر 
اجبار است ؟ اين ، چيزی است كه كشيشهای مسيحی در دنيا روی آن فوق 
العاده تبليغ كردهاند . اسم اسالم را گذاشتهاند دين شمشير يعنی دينی كه 

منحصرا از شمشير استفاده ميكند . شك ندارد كه اسالم دين شمشير هم هست و 
اين كمالی است در اسالم نه نقص در اسالم ، ولی آنها كه ميگويند " اسالم 

دين شمشير " ميخواهند بگويند اسالم در دعوت خودش ابزاری كه به كار 
ميبرد شمشير است ، يعنی چنانكه قرآن ميگويد : 
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« ادع الی سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن 
 . ( 1 )

آنها ميخواهند اينجور وانمود كنند كه دستور پيغمبر اسالم اين بوده : ادع 
بالسيف . حاال كسی نيست بگويد پس چرا قرآن گفته : « ادع الی سبيل ربك 

بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن »و در عمل هم پيغمبر 
چنين بوده است . يك نوع خلط مبحثی ميكنند بعد ميگويند اسالم دين ادع 

بالسيف است ، دعوت و تبليغ كن با شمشير . حتی در بعضی از كتابهايشان 
به پيغمبر اكرم اهانت ميكنند ، كاريكاتور مردی را ميكشند كه در يك 

دستش قرآن است و در دست ديگرش شمشير ، و باالی سر افراد ايستاده كه يا

بايد به اين قرآن ايمان بياوری و يا گردنت را ميزنم . كشيشها از اين 
كارها در دنيا زياد كردهاند . 

مال خديجه و شمشير علی ( ع ) 

اين را هم به شما عرض بكنم : گاهی خود ما مسلمانان حرفهايی ميزنيم كه 
نه با تاريخ منطبق است و نه با قرآن ، با حرفهای دشمنها منطبق است ، 

يعنی حرفی را كه يك جنبهاش درست است به گونهای تعبير ميكنيم كه اسلحه 
به دست دشمن ميدهيم ، مثل اينكه برخی ميگويند : اسالم با دو چيز پيش 

رفت ، با مال خديجه و شمشير علی ، يعنی با زر و زور . اگر دينی با زر و 
زور پيش برود ، آن 

پاورقی : 
. 1 سوره نحل ، آيه . 125 
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چه دينی ميتواند باشد ؟ ! آيا قرآن در يك جا دارد كه دين اسالم با زر و 
زور پيش رفت ؟ ! آيا علی ( ع ) يك جا گفت كه دين اسالم با زر و زور 

پيش رفت ؟ ! شك ندارد كه مال خديجه به درد مسلمين خورد ، اما آيا مال 
خديجه صرف دعوت اسالم شد ؟ يعنی خديجه پول زيادی داشت ، پول خديجه را 

به كسی دادند و گفتند بيا مسلمان شو ؟ آيا يك جا انسان در تاريخ چنين 
چيزی پيدا ميكند ؟ يا نه ، در شرائطی كه مسلمين و پيغمبر اكرم در نهايت 

درجه سختی و تحت فشار بودند جناب خديجه مال و ثروت خودش را در اختيار 
پيغمبر گذاشت ولی نه برای اينكه پيغمبر العياذ باهللا به كسی رشوه بدهد ، 
و تاريخ نيز هيچگاه چنين چيزی نشان نميدهد . اين مال آنقدر هم زياد نبوده 

و اصال در آن زمان ، ثروت نميتوانسته اينقدر زياد باشد . ثروت خديجه كه 
زياد بود ، نسبت به ثروتی كه در آن روز در آن مناطق بود زياد بود نه در 

حد ثروت مثال يكی از ميلياردهای تهران كه بگوئيم او مثل يكی از سرمايه 
دارهای تهران بود . مكه شهر كوچكی بود ، البته يك عده تاجر و بازرگان 

داشت ، سرمايه دار هم داشت ولی سرمايه دارهای مكه مثل سرمايه دارهای 
نيشابور مثال بودند نه مثل سرمايه دارهای تهران يا اصفهان يا مشهد و از 

اين قبيل . پس اگر مال خديجه نبود فقر و تنگدستی شايد مسلمين را از پا 
در ميآورد . مال خديجه خدمت كرد اما نه خدمت رشوه دادن كه كسی را با 

پول مسلمان كرده باشد ، بلكه خدمت به اين معنی كه مسلمانان گرسنه را 
نجات داد و مسلمانان با پول خديجه توانستند سد رمقی بكنند . 

شمشير علی بدون شك به اسالم خدمت كرد و اگر شمشير علی نبود سرنوشت

اسالم سرنوشت ديگری بود اما نه اينكه شمشير 
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علی رفت باالی سر كسی ايستاد و گفت يا بايد مسلمان بشوی يا گردنت را 
ميزنم ، بلكه در شرايطی كه شمشير دشمن آمده بود ريشه اسالم را بكند علی 

بود كه در مقابل دشمن ايستاد . كافی است ما " بدر " يا " احد " و يا 
" خندق " را در نظر بگيريم كه شمشير علی در همين موارد به كار رفته 

است . در " خندق " مسلمين توسط كفار قريش و قبائل همدست آنها احاطه 
ميشوند ، ده هزار نفر مسلح مدينه را احاطه ميكنند ، مسلمين در شرايط 
بسيار سخت اجتماعی و اقتصادی قرار ميگيرند و به حسب ظاهر ديگر راه 

اميدی برای آنها باقی نمانده است . كار به جايی ميرسد كه عمرو بن عبدود 
حتی آن خندقی را كه مسلمين به دور خود كشيدهاند ميشكافد . البته اين خندق 

در تمام دور مدينه نبوده است چون دور مدينه آنقدر كوه است كه خيلی 
جاهايش احتياجی به خندق ندارد . يك خط موربی بوده است در شمال مدينه 

در همان بين راه احد كه مسلمين ميان دو كوه را كندند چون قريش هم از 
طرف شمال مدينه آمده بودند و چاره ای نداشتند جز اينكه از آنجا بيايند . 

مسلمين اين طرف خندق بودند و آنها آن طرف خندق . عمرو بن عبدود نقطه 
باريكتری را پيدا ميكند ، اسب قويی دارد ، خود او و چند نفر ديگر از آن 

خندق ميپرند و ميآيند به اين سو . آنگاه ميآيد در مقابل مسلمين ميايستد و 
صدای " هل من مبارز " ش را بلند ميكند . احدی از مسلمين جرأت نميكند 

بيرون بيايد چون شك ندارد كه اگر بيايد با اين مرد مبارزه بكند كشته 
ميشود . علی بيست و چند ساله از جا بلند ميشود : يا رسول اهللا به من 

اجازه بده . فرمود : علی جان بنشين . پيغمبر ميخواست اتمام حجت با همه 
اصحاب كامل بشود . عمرو رفت و جوالنی داد ، اسبش 
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را تاخت و آمد دوباره گفت : هل من مبارز ؟ يك نفر جواب نداد . قدرتش 
را نداشتند چون مرد فوق العادهای بود . علی از جا بلند شد : يا رسول اهللا 
! من ! فرمود بنشين علی جان . بار سوم يا چهارم عمرو رجزی خواند كه تا 

استخوان مسلمين را آتش زد و همه را ناراحت كرد . گفت : 
و لقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز و وقفت اذ جبن المشجع موقف 

القرن المناجز 
ان السماحة و الشجا

عة فی الفتی خير الغرائز (1)
گفت ديگر خفه شدم از بس گفتم " هل من مبارز " يك مرد اينجا وجود 

ندارد ؟ ! آهای مسلمين ! شما كه ادعا ميكنيد كشتههای شما به بهشت ميروند

و كشتههای ما به جهنم ، يك نفر پيدا بشود بيايد يا بكشد و بفرستد به 
جهنم و يا كشته بشود و برود به بهشت . علی از جا حركت كرد . عمر برای 

اينكه عذر مسلمين را بخواهد گفت : يا رسول اهللا اگر كسی بلند نميشود حق 
دارد . اين مردی است كه با هزار نفر برابر است ، هر كه با او روبرو 

بشود كشته ميشود . كار به جايی ميرسد كه پيغمبر ميفرمايد : « برز االسالم 
كله الی الشرك كله » ( 2 ) تمام اسالم با تمام كفر روبرو شده است . 
اينجاست كه علی ( ع ) عمرو بن عبدود را كه از پا در ميآورد اسالم را 

نجات ميدهد . 

پاورقی : 
. 1 بحار االنوار ، ج 20 ، ص . 203 
. 2 بحار االنوار ، ج 20 ، ص . 215 
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پس وقتی ميگوييم اگر شمشير علی نبود اسالمی نبود ، معنايش اين نيست 
كه شمشير علی آمد به زور مردم را مسلمان كرد . معنايش اين است كه اگر 

شمشير علی در دفاع از اسالم نبود دشمن ريشه اسالم را كنده بود همچنانكه اگر

مال خديجه نبود فقر ، مسلمين را از پا درآورده بود . اين كجا و آن حرف 
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 
افتاده باشد كه عالمه طباطبائی سلمه اهللا تعالی اين مطلب (دفاع از توحيد) 

را در تفسير الميزان چه در آيات قتال در سوره بقره و چه در آيه « ال 
اكراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی »عالی بحث كردهاند . بله ، اسالم 

يك مطلب را از آن بشريت ميداند ، اسالم هر جا كه توحيد به خطر بيفتد 
برای نجات توحيد ميكوشد . چون توحيد عزيزترين حقيقت انسانی است . اين 

آقايانی كه راجع به آزادی بحث ميكنند نميدانند كه توحيد الاقل در حد 
آزادی است اگر باالتر نباشد و قطعا باالتر است . اين را من مكرر در 

مجالس گفتهام : اگر كسی از جان خودش دفاع بكند ، آيا اين دفاع را صحيح 
ميدانيد يا غلط ؟ اگر جان شما مورد حمله قرار گرفت آيا ميگوييد بگذار او 

هر كار ميخواهد بكند ، من نبايد به زور متوسل شوم ، بگذار مرا بكشد ؟ نه 
. همچنين ميگوئيم اگر ناموس كسی مورد تجاوز واقع شد بايد دفاع بكند ، 

اگر مال و ثروت كسی مورد تجاوز قرار گرفت بايد دفاع بكند ، 
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اگر سرزمين مردمی مورد تجاوز واقع شد بايد دفاع بكنند . تا اينجا كسی 
بحث ندارد . ميگويم اگر جان يا مال و يا سرزمين مردمی مظلوم مورد تجاوز 

ظالمی قرار گرفت آيا برای يك شخص سوم شركت در دفاع از مظلوم كار 
صحيحی است يا نه ؟ نه تنها صحيح است بلكه باالتر است از وقتی كه از 

خودش دفاع ميكند چون اگر انسان از آزادی خودش دفاع بكند از خودش دفاع 
كرده اما اگر از آزادی ديگری دفاع بكند آزادی دفاع كرده كه خيلی مقدستر 

است . اگر يك نفر مثال از اورپا بلند شود برود به دفاع از ويتناميها و 
با آمريكائيها بجنگد شما او را صد درجه بيشتر تقديس ميكنيد از يك 

ويتنامی ، و ميگوييد ببينيد اين چه مرد بزرگی است ! با اينكه خودش در 
خطر نيست ، از مملكت خودش حركت كرده رفته به سرزمين ديگری برای دفاع 

از آزادی ديگران ، از جان ديگران ، از مال ديگران و از سرزمين ديگران . 
اين صد درجه باالتر است . چرا ؟ چون آزادی مقدس است . اگر كسی برای 

دفاع از علم بجنگد چطور ؟ همين طور است . ( در جايی علم به خطر افتاده ، 
انسان به دليل اينكه علم كه يكی از مقدسات بشر است به خطر افتاده برای 
نجات علم بجنگد ) . برای نجات صلح بجنگد چطور ؟ همين طور است . توحيد 

حقيقتی است كه مال من و شما نيست ، مال بشريت است . اسالم اگر در جايی

توحيد به خطر بيفتد - چون توحيد جزء فطرت انسان است و هيچوقت فكر بشر 
او را به ضد توحيد رهبری نميكند بلكه عامل ديگری دخالت دارد - برای 

نجات توحيد دستور اقدام ميدهد ، ولی اين معنايش اين نيست كه ميخواهد 
توحدی را به زور وارد قلب مردم كند بلكه عواملی را كه سبب شده است 

توحيد از بين برود از بين ميبرد ، عوامل كه از 
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بين رفت فطرت انسان به سوی توحيد گرايش پيدا ميكند . مثال وقتی تقاليد 
، تلقينات ، بتخانهها و بتكدهها و چيزهايی را كه وجود آنها سبب ميشود 

كه انسان اصال در توحيد فكر نكند از بين برد فكر مردم آزاد ميشود به 
تعبيری كه قرآن درباره حضرت ابراهيم ميفرمايد . ميگويد ابراهيم در روزی 

كه مردم از شهر خارج شده و شهر را خلوت كرده بودند و بتكده هم خلوت بود 
رفت بتها را شكست و تبر را به گردن بزرگترين بتها آويخت . مردم كه شب 

برگشتند و رفتند نزد بتها برای عرض حاجت و اظهار اخالص ، ديدند بتی 
وجود ندارد ، خرد و خمير شدهاند ، فقط بت بزرگ وجود دارد با تبر . ظاهر 

امر حكايت ميكند كه اين بت بزرگ آمده اين كوچكها را زده و از بين برده 
، ولی فطرت بشر قبول نميكند . چه كسی چنين كرده است ؟ « قالوا : سمعنا

فتی يذكرهم يقال له ابراهيم »سراغ ابراهيم ميروند « ا انت فعلت هذا 
بالهتنا يا ابراهيم ؟ »ابراهيم تو چنين كردی با محبوبهای ما ؟ « قال : 
بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون »اين كار ، كار آن بت 
بزرگ است ، بايد از خودشان بپرسيد . گفتند آنها كه نميتوا نند حرف 

بزنند . گفت اگر نميتوانند حرف بزنند پس چه چيز را پرستش ميكنيد ؟ ! 
قرآن ميگويد : « فرجعوا الی انفسهم »( 1 ) اينجا بود كه به خود باز 

آمدند . 

آزادی عقيده 

من مكرر اين مطلب را گفتهام : آنهايی كه وارد بتخانهها ميشوند به 
بهانه آزادی عقيده و يك كلمه حرف نميزنند [ در واقع 

پاورقی : 
. 1 سوره انبياء ، آيات 60 و 62 تا . 64 
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احترام به اسارت ميگزارند ] . ملكه انگلستان رفت هندوستان ، به خاطر 
احترام به عقايد هندوها اگر خود هندوها از در بتخانه كفشها را ميكندند او 

از سر كوچه كفشها را به احترام بتها كند [ كه بگويند ] عجب مردمی هستند 
! چقدر برای عقايد مردم احترام قائلند ! آخر آن عقيده را كه فكر به انسان 
نميدهد . آن عقيده انعقاد است ، تقليد است ، تلقين است يعنی زنجيری 

است كه وهم به دست و پای بشر بسته است . بشر را در اينجور عقايد آزاد 
گذاشتن يعنی زنجيرهای اوهامی را كه خود بشر به دستو پای خودش بسته است

به همان حال باقی گذاشتن . ولی اين ، احترام به اسارت است نه احترام به 
آزادی . احترام به آزادی اين است كه با اين عقايد كه فكر نيست بلكه 

عقيده است يعنی صرفا انعقاد است مبارزه شود . عقيده ممكن است ناشی از 
تفكر باشد و ممكن است ناشی از تقليد يا وهم يا تلقين و يا هزاران چيز 

ديگر باشد . عقايدی كه ناشی از عقل و فكر نيست ، صرفا انعقاد روحی است 
يعنی بستگی و زنجير روحی است . اسالم هرگز اجازه نميدهد يك زنجير به 

دست و پای كسی باشد ولو آن زنجير را خودش با دست مبارك خودش بسته 
باشد . پس مسئله آزادی عقيده به معنی اعم يك مطلب است ، مسئله آزادی 

فكر و آزادی ايمان به معنی اينكه هر كسی بايد ايمان خودش را از روی 
تحقيق و فكر به دست بياورد مطلب ديگر . قرآن ميجنگد برای اينكه موانع 
آزاديهای اجتماعی و فكری را از بين ببرد . ميپرسند چرا مسلمين به فالن 

مملكت هجوم بردند ؟ حتی در زمان خلفا ( من كار ندارم كه كارشان فی حد 
ذاته صحيح بوده يا صحيح نبوده است ) مسلمين كه هجوم بردند نرفتند به 

مردم بگويند بايد مسلمان بشويد . حكومتهای 
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جباری دست و پای مردم را به زنجير بسته بودند ، مسلمين با حكومتها 
جنگيدند ملتها را آزاد كردند . اين دو را با همديگر اشتباه ميكنند . 

مسلمين اگر با ايران يا روم جنگيدند ، با دولتهای جبار ميجنگيدند كه 
ملتهايی را آزاد كردند و به همين دليل ملتها با شوق و شعف مسلمين را 
پذيرفتند . چرا تاريخ ميگويد وقتی كه سپاه مسلمين وارد ميشد مردم با 

دستههای گل به استقبالشان ميرفتند ؟ چون آنها را فرشته نجات ميدانستند . 
اينها را برخی با يكديگر اشتباه ميكنند كه " عجب ! مسلمين به ايران 

حمله كردند . البد وقتی به ايران حمله كردند به سراغ مردم رفتند و به آنها 
گفتند حتما بايد اسالم اختيار بكنيد " . آنها به مردم كار نداشتند ، با 

دولتهای جبار كار داشتند . دولتها را خرد كردند ، بعد مردمی را كه 
همينقدر شائبه توحيد در آنها بود در ايمانشان آزاد گذاشتند كه اگر مسلمان 
بشويد عينا مثل ما هستيد و اگر مسلمان نشويد در شرايط ديگری با شما 
قرارداد ميبنديم كه آن شرايط را شرايط ذمه ميگويند و شرايط ذمه مسلمين 

فوق العاده سهل و آسان و ساده بوده است . 
پس اصل رفق ، نرمی ، ماليمت و پرهيز از خشونت و اكراه و اجبار راجع 

به خود ايمان ( نه راجع به موانع اجتماعی و فكری ايمان كه آن حساب ديگری 
دارد ) جزء اصول دعوت اسالمی است : 

« ال اكراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن 
باهللا فقد استمسك بالعروش الوثقی »( 1 ) . 

قرآن خالصه منطقش اين است كه در امر دين اجباری نيست ، برای اينكه 
حقيقت روشن است ، راه هدايت و رشد روشن ، 
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راه غی و ضاللت هم روشن ، هر كس ميخواهد اين راه را انتخاب بكند ، و هر 
كس ميخواهد آن راه را . 

در شأن نزول اين آيه چند چيز نوشتهاند كه نزديك يكديگر است و همه 
ميتواند در آن واحد درست باشد . وقتی كه بنی النظير كه هم پيمان مسلمين 

بودند خيانت كردند ، پيغمبر اكرم دستور به جالی وطن داد كه از اينجا بايد 
بيرون برويد . عده ای از فرزندان مسلمين در ميان آنها بودند كه يهودی 

بودند . حال چرا يهودی بودند ؟ [ قبل از ظهور اسالم ] يهوديها فرهنگ و 
ثقافت باالتری از اعراب حجاز داشتند . اعراب حجاز مردمی بودند فوق 

العاده بيسواد و بی اطالع . يهوديها كه اهل كتاب بودند سواد و معلومات 
بيشتری داشتند و لهذا فكر خودشان را به آنها تحميل ميكردند . طوری بود كه 

حتی بتپرستان به اينها عقيده ميورزيدند . ابن عباس ميگويد در ميان زنان 
اهل مدينه گاهی اتفاق ميافتاد بعضی زنها كه بچهدار نميشدند نذر ميكردند 

كه اگر بچهای پيدا كنند او را بفرستند در ميان يهوديها يهودی بشود . اين 
اعتقاد را داشتند چون حس ميكردند مذهب آنها از مذهب خودشان كه 

بتپرستی است باالتر است . و گاهی بچههای شيرخوارشان را ميفرستادند نزد

يهوديها تا به آنها شير بدهند . آن بچههايی كه اينها نذر كرده بودند 
يهودی بشوند بديهی است يهودی ميشدند و ميرفتند در ميان يهوديها . 

بچههايی هم كه يهوديها به آنها شير ميدادند قهرا اخالق يهوديها را 
ميگرفتند ، مادر و برادر و خواهر رضاعی پيدا ميكردند و آشنا ميشدند و 
برخی از آنها يهودی ميشدند . به هر حال يك عده بچه يهودی كه پدر و 

مادرهايشان از انصار و از اوس و خزرج بودند وجود داشتند . وقتی كه 
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قرار شد بنيالنضير بروند ، مسلمين گفتند ما نميگذاريم بچههايمان بروند . 
عدهای از بچهها كه به دين يهود بودند گفتند ما با همدينانمان ميرويم . 
مسئلهای برای مسلمين شد . مسلمين گفتند ما هرگز نميگذاريم اينها 

بچههايمان را با خودشان ببرند و يهودی باقی بمانند ، ولی خود بچهها برخی

گفتند ما ميخواهيم با همدينانمان برويم . آمدند خدمت پيغمبر اكرم : يا 
رسول اهللا ! ما نميخواهيم بگذاريم بچههايمان بروند . ( آيه ظاهرا در آنجا 

نازل شد ) پيغمبر اكرم فرمود : اجباری در كار نيست . بچههای شما دلشان 
ميخواهد ، اسالم اختيار بكنند ، اگر نميخواهند ، اختيار با خودشان ، 

ميخواهند بروند بروند ، دين امر اجباری نيست « ال اكراه فی الدين قد تبين 
الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باهللا فقد استمسك بالعروش 

الوثقی »چون طبيعت ايمان اجبار و اكراه و خشونت را به هيچ شكل 
نميپذيرد . 

« فذكر انما انت مذكر 0 لست عليهم بمصيطر 0 اال من تولی و كفر 0 
فيعذبه اهللا العذاب االكبر ». 

ای پيامبر ! به مردم تذكر بده ( قبال معنی تذكر را عرض كردم ) مردم را 
از خواب غفلت بيدار كن ، به مردم بيداری بده ، به مردم آگاهی بده ، 

مردم را از راه بيداری و آگاهی شان به سوی دين بخوان . « انما انت مذكر 
تو شأنی غير از مذكر بودن نداری ، تو مصيطر نيستی، يعنی خدا تو را اينجور 

قرار نداده كه به زور بخواهی كاری بكنی « اال من تولی و كفر ». آيا " 
« اال من تولی و كفر »" استثنای از " « لست عليهم بمصيطر »" است يا 

استثنای از " « فذكر انما انت مذكر »" ؟ در تفسير الميزان ميفرمايد و 
داليل ذكر ميكند - كه استثنای از " « فذكر » 
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²انما انت مذكر »" است : تذكر بده « اال من تولی و كفرغ مگر افرادی كه 
تو به آنها تذكر دادهای ، با اينكه تذكر دادهای معذلك اعراض كردهاند و 

ديگر تذكر بعد از تذكر فايده ندارد . « فيعذبه اهللا العذاب االكبر » [ 
پس خدا او را عذاب ميكند عذاب اكبر ] كه عذاب جهنم است . 

علی ( ع ) و رحلت زهرا ( س ) 

شب آخر است و مخصوصا بايد ذكر مصيبت بشود و طبق معمول و خصوصا با 
تناسب ايام بايد ذكر مصيبت حضرت زهرا سالم اهللا عليها بشود . 

مصيبت زهرا بر علی فوق العاده سخت و دشوار است . حضرت زهرا حالشان 
نا مساعد بود و در بستر بودند . علی عليه السالم باالی سر زهرا نشسته بود . 

زهرا شروع كرد به سخن گفتن . متواضعانه جملههايی فرمود كه علی عليه السالم 
از اين تواضع فوق العاده زهرا رقت كرد و گريست . مضمون تعبير حضرت اين 

است : علی جان ! دوران زندگی ما دارد به پايان ميرسد ، من دارم از دنيا 
ميروم ، من در خانه تو هميشه كوشش كردهام چنين و چنان باشم ، امر تو را 

هميشه اطاعت بكنم ، من هرگز امر تو را مخالفت نكردم ، و تعبيراتی از 
اين قبيل . آنچنان علی را متأثر كرد كه فورا زهرا را در آغوش گرفت ، سر 

زهرا را به سينه چسبانيد و گريست : دختر پيغمبر ! تو واالتر از اين سخنان 
هستی ، تو واالتر از اين هستی كه اساسا اين سخنان از سوی تو صحيح باشد كه 

گفته بشود ، يعنی چرا اينقدر تواضع ميكنی ؟ ! من 
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از اين تواضع زياد تو ناراحت ميشوم . محبت فوق العادهای ميان علی و 
زهرا حكمفرماست كه قابل توصيف نيست ، و لهذا ميتوانيم بفهميم كه 

تنهايی علی بعد از زهرا با علی چه ميكند . فقط چند جملهای را كه خود موالی

متقيان علی عليه السالم روی قبر زهرا فرمود كه جزء كلمات ايشان در نهج 
البالغه است عرض ميكنم . 

زهرا وصيت كرده بود : " علی جان ! خودت مرا غسل بده و تجهيز و دفن 
كن . شب مرا دفن كن ، نميخواهم كسانی كه به من ظلم كردهاند در تشييع 

جنازه من شركت كنند " . تاريخ كارش هميشه لوث است . افرادی جنايتی 
را مرتكب ميشوند و بعد خودشان در قيافه يك دلسوز ظاهر ميشوند برای 

اينكه تاريخ را لوث بكنند ، عين كاری كه مأمون كرد : امام رضا را شهيد 
ميكند ، بعد خودش بيش از همه مشت به سرش ميزند و فرياد ميكند و مرثيه 

سرايی مينمايد ، و لهذا تاريخ را در ابهام باقی گذاشته كه عدهای 
نميتوانند باور كنند كه مأمون بوده است كه امام رضا را شهيد كرده است . 

اين لوثتاريخ است . زهرا برای اينكه تاريخ لوث نشود فرمود مرا شب دفن 
كن . الاقل اين عالمت استفهام در تاريخ بماند : پيغمبر يك دختر كه بيشتر 
نداشت ، چرا بايد اين يك دختر شبانه دفن بشود و چرا بايد قبرش مجهول 

بماند ؟ ! اين بزرگترين سياستی است كه زهرای مرضيه اعمال كرد كه اين در 
را به روی تاريخ باز بگذارد كه بعد از هزار سال هم كه شده بيايند و 

بگويند : 
والی االمور تدفن ليال

بضعة المصطفی و يعفی ثراها
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تاريخ بگويد : سبحان اهللا ! چرا دختر پيغمبر را در شب دفن بكنند ؟ ! 
مگر تشييع جنازه يك امر مستحبی نيست آن هم مستحب مؤكد ، و آن هم تشييع 

جنازه دختر پيغمبر ؟ ! چرا بايد افرادی معدود به او نماز بخوانند ؟ ! و 
چرا اصال محل قبرش مجهول بماند و كسی نداند زهرا را در كجا دفن كردهاند ؟ 

 !
علی زهرا را دفن كرد . زهرا همچنين وصيت كرده بود : علی جان ! بعد كه 

مرا به خاكسپردی و قبر مرا پوشانيدی ، لحظهای روی قبر من بايست و دور 
نشو كه اين ، لحظه ای است كه من به تو نياز دارم . علی در آن شب تاريك 

تمام وصايای زهرا را مو به مو اجرا ميكند . حاال بر علی چه ميگذرد من 
نميتوانم توصيف بكنم : زهرای خود را با دست خود دفن كند و با دست خود 

قبر او را بپوشاند ، ولی اينقدر ميدانم كه تاريخ ميگويد : 
« فلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن » ( 1 ) . 

علی قبر زهرا را پوشاند و گرد و خاك لباسهايش را تكان داد . تا آن 
لحظه مشغول كار بود و اشتغال به يك كار قهرا تا حدی برای انسان انصراف 
ايجاد ميكند . كارش تمام شد . حاال ميخواهد وصيت زهرا را اجرا كند يعنی 

بماند . تا به اين مرحله رسيد غمهای دنيا بر دل علی رو آورد . احساس 
ميكند نياز به درد دل دارد . گاهی علی درد دلهای خودش را با چاه ميگفت 

، سرش را در چاه فرو ميبرد ، ولی برای درد دلی كه در زمينه زهرا دارد 
فكر ميكند هيچكس از پيغمبر بهتر نيست ، رو ميكند به قبر مقدس پيغمبر 

اكرم : 

پاورقی : 
. 1 بيت االحزان ، ص . 155 
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« السالم عليك يا رسول اهللا عنی و عن ابنتك النازلة فی جوارك و 
السريعة اللحاق بك قل يا رسول اهللا عن صفيتك صبری » ( 1 ) . 

و ال حول و ال قوش اال باهللا العلی العظيم و صلی اهللا علی محمد و آله

الطاهرين . 

پاورقی : 
. 1 نهج البالغه فيض االسالم ، خطبه . 193 
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در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است.

شما به صورت خودکار به صفحه بعد منتقل مي شويد.
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ضميمه 1 تاريخچه زندگانی پيامبر ( ص ) و تحليل سخنانی از آن حضرت 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين باری الخالئق اجمعين و الصلوش و السالم علی 

عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته ، سيدنا و 
نبينا و موالنا ابيالقاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين . اعوذ 

باهللا من الشيطان الرجيم . 
« لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 

رؤوف رحيم »( 1 ) . 
روز والدت رسول اكرم ( ص ) و همچنين روز والدت امام ششم ، امام صادق ( 
ع ) است . امروز برای ما شيعيان قهرا روزی است كه عيد مضاعف است چون 

دو عيد است ، دو والدت بزرگ در اين روز واقع شده است . ولی يك گاليه 
از خودمان نميشود نكردو آن اينكه با اينكه از نظر ما از آن جهت كه 

مسلمان هستيم ، اين روز ، روز والدت پيغمبر اكرم است ، و از آن جهت كه 
مسلمان شيعه هستيم ، روز والدت امام صادق است ، ولی ابراز احساساتی كه 

ما مردم شيعه در اين روز به خرج ميدهيم نه با ابراز احساساتی كه 

پاورقی : 
. 1 سوره توبه ، آيه . 128 
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مسيحيان در والدت مسيح به خرج ميدهند برابری ميكند ( و بلكه تناسب هم 
ندارد ) و نه با ابراز احساساتی كه دنيای تسنن در همين روزها به مناسبت 
والدت رسول اكرم ميكند . ميدانيد كه دنيای مسيحيت ، در والدت مسيح ، 

چندين روز عيد رسمی خود را ميگيرد به طوری كه آثارش در ميان ما مسلمين 
هم ظاهر ميشود ، و دنيای تسنن هم طوالنيترين عيدی كه برای خود ميگيرد كه

تقريبا با عيد نوروز ما ايرانيها برابری ميكند ، همان والدت رسول اكرم 
است كه تعطيل چند روزه دارند و عيد چند روزه است . البته آنها روز 

دوازدهم ربيع االول يعنی پنج روز قبل از روز هفدهم را كه ما عيد ميگيريم 
روز والدت رسول اكرم ميدانند ، ولی عيد آنها از روز دوازدهم هم شروع 

ميشود و ظاهرا تا پنج روز بعد از هفدهم ادامه پيدا ميكند . آنچه برای ما 
عيد نوروز يعنی يك عيد عمومی طوالنی است ، در دنيای تسنن همان ايام 

والدت رسول خداست . ولی در ميان ما شيعيان كه عرض كردم اين گله را از 
خودمان نميشود نكرد - والدت رسول خدا ميآيد و ميگذرد و بسياری از مردم ما 

احساس نميكنند كه چنين روزی هم بر آنها گذشت . و اگر تنها ، مسئله 
تعطيل رسمی و تعطيل شدن بانكها و بيكار شدن كارمندان اداری نبود ، اساسا 
كوچكترين احساسی در جامعه ما رخ نميداد ، با اينكه عيد مضاعف است . حاال 

اسم اين را چه ميشود گذاشت ، من نميدانم . 
امروز من قصد دارم يك بحث خيلی مختصر درباره تاريخچه رسول اكرم در 

حدی كه برای جوانان دانش آموز و احيانا بعضی دانشجويان كه در اين زمينه 
اطالعات كمی دارند مفيد باشد بكنم ، بعد سخن خودم را اختصاص بدهم به 

قسمتی از كلمات رسول اكرم و 
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تفسير بعضی از سخنان آن بزرگوار . 

والدت و دوران كودكی 

والدت پيغمبر اكرم به اتفاق شيعه و سنی در ماه ربيع االول است ، گو 
اينكه اهل تسنن بيشتر روز دوازدهم را گفتهاند و شيعه بيشتر روز هفدهم را 

، به استثنای شيخ كلينی صاحب كتاب كافی كه ايشان هم روز دوازدهم را روز

والدت ميدانند . رسول خدا در چه فصلی از سال متولد شده است ؟ در فصل 
بهار . در السيرش الحلبية مينويسد : ولد فی فصل الربيع در فصل ربيع به 
دنيا آمد . بعضی از دانشمندان امروز حساب كردهاند تا ببينند روز والدت 

رسول اكرم با چه روزی از ايام ماههای شمسی منطبق ميشود ، به اين نتيجه

رسيدهاند كه دوازدهم ربيع آن سال مطابق ميشود با بيستم آوريل ، و بيستم 
آوريل مطابق است با سی و يكم فروردين . و قهرا هفدهم ربيع مطابق ميشود 
با پنجم ارديبهشت . پس قدر مسلم اين است كه رسول اكرم در فصل بهار به 

دنيا آمده است حال يا سی و يكم فروردين يا پنجم ارديبهشت . در چه روزی 
از ايام هفته به دنيا آمده است ؟ شيعه معتقد است كه در روز جمعه به 

دنيا آمدهاند ، اهل تسنن بيشتر گفتهاند در روز دوشنبه . در چه ساعتی از 
شبانه روز به دنيا آمدهاند ؟ شايد اتفاق نظر باشد كه بعد از طلوع فجر به 

دنيا آمدهاند ، در بين الطلوعين . 
تاريخچه رسول اكرم ، تاريخچه عجيبی است . پدر بزرگوارشان عبداهللا بن 
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برازندهای است كه حاال داستان آن مسئله نذر ذبحش و اين حرفها بماند . 
عبداهللا جوان ، جوانی بود كه در همه مكه ميدرخشيد . جوانی بود بسيار زيبا 

، بسيار رشيد ، بسيار مؤدب ، بسيار معقول كه دختران مكه آرزوی همسری او 
را داشتند . او با مخدره آمنه دختر وهب كه از فاميل نزديك آنها به شمار 
ميآيد ، ازدواج ميكند . در حدود چهل روز بيشتر از زفافش نميگذرد كه به 

عزم مسافرت به شام و سوريه از مكه خارج ميشود و ظاهرا سفر ، سفر 
بازرگانی بوده است . در برگشتن ميآيد به مدينه كه خويشاوندان مادر او در 

آنجا بودند ، و در مدينه وفات ميكند . عبداهللا در وقتی وفات ميكند كه 
پيغمبر اكرم هنوز در رحم مادر است . محمد ( ص ) يتيم به دنيا ميآيد 

يعنی پدر از سرش رفته است . به رسم آنوقت عرب ، برای تربيت كودك 
الزم ميدانستند كه بچه را به مرضعه بدهند تا به باديه ببرد و در آنجا به 

او شير بدهد . حليمه سعديه ( حليمه ، زنی از قبيله بنی سعد ) از باديه 
ميآيد به مدينه كه آن هم داستان مفصلی دارد . اين طفل نصيب او ميشود كه 

خود حليمه و شوهرش داستانها نقل ميكنند كه از روزی كه اين كودك پا به 
خانه ما گذاشت ، گويی بركت ، از زمين و آسمان بر خانه ما ميباريد . اين 
كودك تا سن چهار سالگی دور از مادر و دور از جد و خويشاوندان و دور از 
شهر مكه ، در باديه در ميان باديه نشينان ، پيش دايه زندگی ميكند . در 

سن چهار سالگی او را از دايه ميگيرند . مادر مهربان ، اين بچه را در دامن 
خود ميگيرد . شما حاال آمنه را در نظر بگيريد ، زنی كه شوهری محبوب و به 

اصطالح شوهر ايدهآلی داشته است به نام عبداهللا كه آن شبی كه با او ازدواج 
ميكند به همه دختران مكه افتخار ميكند كه اين افتخار بزرگ نصيب 
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من شده است . هنوز بچه در رحمش است كه اين شوهر را از دست ميدهد . 
برای زنی كه عالقه وافر به شوهر خود دارد ، بديهی است كه بچه برای او يك 
يادگار بسيار بزرگ از شوهر عزيز و محبوبش است ، خصوصا اگر اين بچه پسر 

باشد . آمنه تمام آرزوهای خود در عبداهللا را ، اين كودك خردسال ميبيند . 
او هم كه ديگر شوهر نميكند . جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا ، 

عالوه بر آمنه ، متكفل اين كودك كوچك هم هست . قوم و خويشهای آمنه در 
مدينه بودند . آمنه از عبدالمطلب اجازه ميگيرد كه سفری برای ديدار 

خويشاوندانش به مدينه برود و اين كودك را هم با خودش ببرد . همراه 
كنيزی كه داشت به نام ام ايمن با قافله حركت ميكند . ميرود به مدينه 

ديدار دوستان را انجام ميدهد . ( سفری كه پيغمبر اكرم در كودكی كرده ، 
همين سفر است كه در سن پنج سالگی ، از مكه رفته به مدينه . ) محمد ( ص

) با مادر و كنيز مادر بر ميگردد . در بين راه مكه و مدينه ، در منزلی به 
نام ابواء كه االن هم هست ، مادر او مريض ميشود ، به تدريج ناتوان 

ميگردد و قدرت حركت را از دست ميدهد . در همان جا وفات ميكند . اين 
كودك خردسال مرگ مادر را در خالل مسافرت ، به چشم ميبيند . مادر را در 

همانجا دفن ميكنند و همراه ام ايمن ، اين كنيز بسيار بسيار با وفا - كه 
بعدها زن آزاد شدهای بود و تا آخر عمر خدمت رسول خدا و علی و فاطمه و 
حسن و حسين را از دست نداد ، و آن روايت معروف را حضرت زينب از همين 

ام ايمن روايت ميكند ، و در خانه اهل بيت پيامبر پيرزن مجللهای بود بر 
ميگردد به مكه . تقريبا پنجاه سال از اين قضيه گذشته بود ، حدود سال سوم 

هجرت بود كه پيغمبر اكرم در يكی از سفرها آمد از همين منزل 
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ابواء عبور كند ، پائين آمد . اصحاب ديدند پيغمبر بدون اينكه با كسی 
حرف بزند ، به طرفی روانه شد . بعضی در خدمتش رفتند تا ببينند كجا 

ميرود . ديدند رفت و رفت ، به نقطهای كه رسيد ، در آنجا نشست و شروع 
كرد به خواندن دعا و حمد و قل هو اهللا و . . . ولی ديدند در تأمل عميقی 
فرو رفت و به همان نقطه زمين توجه خاصی دارد و در حالی كه با خودش 

ميخواند كم كم اشكهای نازنينش از گوشه چشمانش جاری شد . پرسيدند : يا

رسول اهللا ! چرا ميگرييد ؟ فرمود : اينجا قبر مادر من است ، پنجاه سال 
پيش من مادرم را در اينجا دفن كردم . 

عبدالمطلب ديگر بعد از مرگ اين مادر ، تمام زندگيش شده بود رسول 
اكرم ، و بعد از مرگ عبداهللا و عروسش آمنه ، اين كودك را فوق العاده 

عزيز ميداشت و به فرزندانش ميگفت كه او با ديگران خيلی فرق دارد ، او 
از طرف خدا آيندهای دارد و شما نميدانيد . وقتی كه ميخواست از دنيا 

برود ، ابوطالب كه پسر ارشد و بزرگتر و شريفتر از همه فرزندان 
باقيماندهاش بود ديد پدرش يك حالت اضطرابی دارد . عبدالمطلب خطاب 

به ابوطالب گفت : من هيچ نگرانی از مردن ندارم جز يك چيز و آن ، 
سرنوشت اين كودك است . اين كودك را به چه كسی بسپارم ؟ آيا تو 

ميپذيری ؟ تعهد ميكنی از ناحيه من كه كفالت او را به عهده بگيری ؟ عرض 
كرد : بله پدر ! من قول ميدهم ، و كرد . بعد از آن ، جناب ابوطالب ، 

پدر بزرگوار اميرالمؤمنين علی ( ع ) متكفل بزرگ كردن پيغمبر اكرم بود . 
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مسافرتها 

رسول اكرم ، به خارج عربستان فقط دو مسافرت كرده است كه هر دو قبل از 
دوره رسالت و به سوريه بوده است . يك سفر در دوازده سالگی همراه 

عمويش ابوطالب ، و سفر ديگر در بيست و پنج سالگی به عنوان عامل تجارت 
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سفر در دوازده سالگی همراه عمويش رفته بود ) . آن سفر را با چنان مهارتی

انجام داد كه موجب تعجب همگان شد . 

سوابق 

سوابق قبل از رسالت پيغمبر اكرم چه بوده است ؟ در ميان همه پيغمبران 
جهان ، پيغمبر اكرم يگانه پيغمبری است كه تاريخ كامال مشخصی دارد . يكی 

از سوابق بسيار مشخص پيغمبر اكرم اين است كه امی بود ، يعنی مكتب 
نرفته و درس نخوانده بود كه در قرآن هم از اين نكته ياد شده است . اكثر 

مردم آن منطقه در آن زمان ، امی بودند . يكی ديگر اين است كه در همه آن 
چهل سال قبل از بعثت ، در آن محيط كه فقط و فقط محيط بتپرستی بود ، او 

هرگز بتی را سجده نكرد . البته عده قليلی بودهاند معروف به " حنفا " 
كه آنها هم از سجده كردن بتها احتراز داشتهاند ولی نه اينكه از اول تا 

آخر عمرشان ، بلكه بعدا اين فكر برايشان پيدا شد كه اين كار ، كار غلطی 
است و از سجده كردن بتها اعراض كردند و بعضی از آنها مسيحی شدند . اما 

پيغمبر اكرم در همه عمرش ، از اول كودكی تا آخر ، هرگز اعتنائی به بت و 
سجده بت نكرد . اين ، يكی از مشخصات ايشان است . و اگر يك بار 

كوچكترين تواضعی در مقابل بتی كرده بود ، در دورهای كه با بتها مبارزه 
ميكرد به او ميگفتند : تو خودت بودی كه يك روز آمدی اينجا مقابل الت و 

هبل تواضع كردی . نه تنها بتی را سجده نكرد ، بلكه در تمام دوران كودكی و 
جوانی ، در مكه كه شهر لهو و لعب بود ، به اين امور آلوده نشد . مكه دو 

خصوصيت داشت : يكی 
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اينكه مركز بتپرستی عربستان بود و ديگر اينكه مركز تجارت و بازرگانی 
بود و سرمايهداران عرب در مكه خفته بودند و بردهداران عرب در مكه بودند 

. اينها بردهها و كنيزها را خريد و فروش ميكردند . در نتيجه مركز عيش و 
نوش اعيان و اشراف هم همين شهر بود . انواع لهو و لعبها ، شرابخواريها 

، نواختنها ، رقاصيها ، به طوری كه ميرفتند كنيزهای سپيد و زيبا را از 
روم از همين شام و سوريه ) ميخريدند و ميآمدند در مكه به اصطالح عشرتكده

درست ميكردند و از اين عشرتكدهها استفاده مالی ميكردند كه يكی از 
چيزهايی كه قرآن به خاطر آن سخت به اينها ميتازد ، همين است، ميفرمايد: 

« و ال تكرهوا فتياتكم علی البغاء ان اردن تحصنا »( 1 ) . 
آن بيچارههای بدبخت ( كنيزها ) ميخواستند عفاف خودشان را حفظ كنند ، 

ولی اينها به اجبار اين بيچارهها را وادار به زنا ميكردند و در مقابل ، 
پولی ميگرفتند . خانه های مكه در دو قسمت بود ، در باال و پائين شهر بود 

. باالها را اعيان و اشراف هميشه صدای تار و تنبور و بزن و بكوب و بنوش 
بلند بود . پيغمبر اكرم در تمام عمرش هرگز در هيچ مجلسی از اين مجالس 

دائر مكه شركت نكرد . 
در دوران قبل از رسالت ، به صداقت و امانت و عقل و فطانت معروف و 
مشهور بود . او را به نام محمد امين ميخواندند . به صداقت و امانتش 

اعتماد فراوان داشتند . در بسياری از كارها به عقل او اتكا 

پاورقی : 
. 1 سوره نور ، آيه . 33 
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تأييدات الهی است . پيغمبر اكرم بعدها در دوره رسالت ، از كودكی خودش 
فرمود . از جمله فرمود من در كارهای اينها شركت نميكردم . . . گاهی هم 

احساس ميكردم كه گويی يك نيروی غيبی مرا تأييد ميكند . ميگويد من هفت 
سالم بيشتر نبود ، عبداهللا بن جدعان كه يكی از اشراف مكه بود ، عمارتی 

ميساخت . بچههای مكه به عنوان كار ذوقی و كمك دادن به او ميرفتند از 
نقطهای به نقطه ديگر سنگ حمل ميكردند . من هم ميرفتم همين كار را ميكردم

. آنها سنگها را در دامنشان ميريختند ، دامنشان را باال ميزدند و چون 
شلوار نداشتند كشف عورت ميشد . من يك دفعه تا رفتم سنگ را گذاشتم در 

دامنم ، مثل اينكه احساس كردم كه دستی 
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آمد و زد دامن را از دستم انداخت ، حس كردم كه من نبايد اين كار را 
بكنم ، با اينكه كودكی هفت ساله بودم . امام باقر ( ع ) در رواياتی ، و 

نيز اميرالمؤمنين - در نهج البالغه - اين مطلب را كامال تأييد ميكنند : 
« و لقد قرن اهللا به من لدن ان كان فطيما اعظم ملك من مالئكته ، يسلك 

به طريق المكارم و محاسن اخالق العالم » ( 1 ) . 
امام باقر ( ع ) ميفرمايد : بودند فرشتگانی الهی كه از كودكی او را 

همراهی ميكردند . پيامبر ميفرمود من گاهی سالم ميشنيدم ، يك كسی به من 
ميگفت السالم عليك يا محمد ! نگاه ميكردم ، كسی را نميديدم . گاهی با 

خودم فكر ميكردم شايد اين سنگ يا درخت است كه دارد به من سالم ميدهد ، 
بعد فهميدم فرشته الهی بوده كه به من سالم ميداده است . 

از جمله قضايای قبل از رسالت ايشان ، به اصطالح متكلمين " ارهاصات " 
است كه همين داستان ملك هم جزء ارهاصات به شمار ميآيد . رؤياهای فوق 

العاده عجيبی بوده كه پيغمبر اكرم مخصوصا در ايام نزديك به رسالتش 
ميديده است . ميگويد من خوابهايی ميديدم كه : « يأتی مثل فلق الصبح » 
مثل فجر ، مثل صبح صادق ، صادق و مطابق بود ، اينچنين خوابهای روشن 

ميديدم . چون بعضی از رؤياها از همان نوع وحی و الهام است ، نه هر 
رؤيايی ، نه 

پاورقی : 
. 1 نهج البالغه ، خطبه 234 : قاصعه . [ و همانا خداوند از آغاز كودكی 

حضرت بزرگترين فرشته از فرشتگان خود را مأمور وی ساخته بود كه او را به 
راه مكارم و محاسن اخالق عالم ميبرد ] . 
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رؤيايی كه از معده انسان بر ميخيزد ، نه رؤيايی كه محصول عقدهها ، خياالت 
و توهمات پيشين است . جزء اولين مراحلی كه پيغمبر اكرم برای الهام و 

وحی الهی در دوران قبل از رسالت طی ميكرد ، ديدن رؤياهايی بود كه به 
تعبير خودشان مانند صبح صادق ظهور ميكرد ، چون گاهی خود خواب برای انسان 

روشن نيست ، پراكنده است ، و گاهی خواب روشن است ولی تعبيرش صادق 
نيست ، اما گاه خواب در نهايت روشنی است ، هيچ ابهام و تاريكی و به 

اصطالح آشفتگی ندارد ، و بعد هم تعبيرش در نهايت وضوح و روشنايی است . 
از سوابق ديگر قبل از رسالت رسول اكرم يعنی در فاصله والدت تا بعثت ، 
اين است كه - عرض كرديم - تا سن بيست و پنج سالگی دو بار به خارج 

عربستان مسافرت كرد . 
پيغمبر فقير بود ، از خودش نداشت يعنی به اصطالح يك سرمايهدار نبود . 
هم يتيم بود ، هم فقير و هم تنها . يتيم بود ، خوب معلوم است ، بلكه به 

قول " نصا ب " لطيم هم بود يعنی پدر و مادر هر دو از سرش رفته بودند 
. فقير بود ، برای اينكه يك شخص سرمايهداری نبود ، خودش شخصا كار 
ميكرد و زندگی مينمود ، و تنها بود . وقتی انسان روحی پيدا ميكند و به 

مرحلهای از فكر و افق فكری و احساسات روحی و معنويات ميرسد كه خواه 
ناخواه ديگر با مردم زمانش تجانس ندارد ، تنها ميماند . تنهايی روحی از 

تنهايی جسمی صد درجه بدتر است . اگر چه اين مثال خيلی رسا نيست ، ولی 
مطلب را روشن ميكند : شما يك عالم بسيار عالم و بسيار با ايمانی را در 

ميان مردمی جاهل و بی ايمان قرار بدهيد . ولو آن افراد ، پدر و مادر و 
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برادران و اقوام نزديكش باشند ، او تنهاست . يعنی پيوند جسمانی 
نميتواند او را با اينها پيوند بدهد . او از نظر روحی در يك افق زندگی 

ميكند و اينها در افق ديگری . گفت : " چندان كه نادان را از دانا وحشت 
است ، دانا را صد چندان از نادان نفرت است . " پيغمبر اكرم در ميان 

قوم خودش تنها بود ، همفكر نداشت . بعد از سی سالگی در حالی كه خودش 
با خديجه زندگی و عائله تشكيل داده است ، كودكی را در دو سالگی از پدرش 

ميگيرد و ميآورد در خانه خودش . كودك ، علی بن ابيطالب است . تا وقتی 
كه مبعوث ميشود به رسالت و تنهائيش با مصاحبت وحی الهی تقريبا از بين 

ميرود ، يعنی تا حدود دوازده سالگی اين كودك ، مصاحب و همراهش فقط اين 
كودك است . يعنی در ميان همه مردم مكه كسی كه لياقت همفكری و همروحی و

هم افقی او را داشته باشد ، غير از اين كودك نيست . خود علی ( ع ) نقل 
ميكند كه من بچه بودم ، پيغمبر وقتی به صحرا ميرفت ، مرا روی دوش خود 

سوار ميكرد و ميبرد . 
در بيست و پنج سالگی ، معنی خديجه از او خواستگاری ميكند . البته مردم 
بايد خواستگاری بكند ولی اين زن شيفته خلق و خوی و معنويت و زيبايی و 

همه چيز حضرت رسول است . خودش افرادی را تحريك ميكند كه اين جوان را 
وادار كنيد كه بيايد از من خواستگاری كند . ميآيند ، ميفرمايد آخر من 
چيزی ندارم . خالصه به او ميگويند تو غصه اين چيزها را نخور و به او 

ميفهمانند كه خديجهای كه تو ميگويی اشراف و اعيان و رجال و شخصيتها از 
او خواستگاری كردهاند و حاضر نشده است ، خودش ميخواهد . تا باالخره 

داستان خواستگاری و ازدواج رخ ميدهد . عجيب اين است : 
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حاال كه همسر يك زن بازرگان و ثروتمند شده است ، ديگر دنبال كار 
بازرگانی نميرود . تازه دوره وحدت يعنی دوره انزوا ، دوره خلوت ، دوره 

تحنف و دوره عبادتش شروع ميشود . آن حالت تنهايی يعنی آن فاصله روحی 
ای كه او با قوم خودش پيدا كرده است ، روز بروز زيادتر ميشود . ديگر 

اين مكه و اجتماع مكه ، گويی روحش را ميخورد . حركت ميكند تنها در 
كوههای اطراف مكه ( 1 ) راه ميرود ، تفكر و تدبر ميكند . خدا ميداند كه 

چه عالمی دارد ، ما كه نميتوانيم بفهميم . در همين وقت است كه غير از 
آن كودك يعنی علی ( ع ) كس ديگر ، همراه و مصاحب او نيست . 

ماه رمضان كه ميشود در يكی از همين كوههای اطراف مكه - كه در شمال 
شرقی اين شهر است و از سلسله كوههای مكه مجزا و مخروطی شكل است - به 

نام كوه " حرا " كه بعد از آن دوره اسمش را گذاشتند جبل النور ( كوه 
نور ) خلوت ميگزيند . شايد خيلی از شما كه به حج مشرف شدهايد اين توفيق 

را پيدا كردهايد كه به كوه حرا و غار حرا برويد . و من دو بار اين توفيق 
نصيبم شده است و جزء آرزوهايم اين است كه مكرر در مكرر اين توفيق برای 
من نصيب بشود . برای يك آدم متوسط حداقل يك ساعت طول ميكشد كه از 

پائين دامنه اين كوه برسد به قله آن ، و حدود سه ربع هم طول ميكشد تا 
پائين بيايد . 

ماه رمضان كه ميشود اصال به كلی مكه را رها ميكند و حتی از خديجه هم 
دوری ميگزيند . يك توشه خيلی مختصر ، آبی ، 

پاورقی : 
. 1 كسانی كه مشرف شدهاند ميدانند اطراف مكه همه كوه است . 
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نانی با خودش بر ميدارد و ميرود به كوه حرا و ظاهرا خديجه هر چند روز 
يك مرتبه كسی را ميفرستاد تا مقداری آب و نان برايش ببرد . تمام اين 

ماه را به تنهايی در خلوت ميگذراند . البته گاهی فقط علی ( ع ) در آنجا 
حضور داشته و شايد هميشه علی ( ع ) بوده ، اين را من االن نميدانم . قدر 

مسلم اين است كه گاهی علی ( ع ) بوده است ، چون ميفرمايد : 
« و لقد جاورت رسول اهللا ( ص ) بحراء حبن نزول الوحی » . 

آن ساعتی كه وحی نزول پيدا كرد من آنجا بودم . 
از آن كوه پائين نميآمد و در آنجا خدای خودش را عبادت ميكرد . اينكه 

چگونه تفكر ميكرد ، چگونه به خدای خودش عشق ميورزيد و چه عوالمی را در 
آنجا طی ميكرد ، برای ما قابل تصور نيست . علی ( ع ) در اين وقت بچهای 

است حداكثر دوازده ساله . در آن ساعتی كه بر پيغمبر اكرم وحی نازل ميشود

، او آنجا حاضر است . پيغمبر يك عالم ديگری را دارد طی ميكند . هزارها 
مثل ما اگر در آنجا ميبودند چيزی را در اطراف خود احساس نميكردند ولی 
علی ( ع ) يك دگرگونيهايی را احساس ميكند . قسمتهای زيادی از عوالم 

پيغمبر را درك ميكرده است ، چون ميگويد : 
« و لقد سمعت رنة الشيطان حين نزول الوحی » . 

من صدای ناله شيطان را در هنگام نزول وحی شنيدم . 
مثل شاگرد معنوی كه حاالت روحی خودش را به استادش عرضه ميدارد ، به 

پيغمبر عرض كرد : يا رسول اهللا ! آن ساعتی كه 
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وحی داشت بر شما نازل ميشد ، من صدای ناله اين ملعون را شنيدم . فرمود 
بله علی جان ! 

« انك تسمع ما اسمع و تری ما اری و لكنك لست بنبی » . 
شاگرد من ! تو آنها كه من ميشنوم ، ميشنوی و آنها كه من ميبينم ، 

ميبينی ولی تو پيغمبر نيستی . 
اين ، مختصری بود از قضايای مربوط به قبل از رسالت پيغمبر اكرم كه الزم 

ميديدم برای شما عرض بكنم . 

سيری در سخنان رسول اكرم 

چند تا از سخنان اين شخصيت بزرگوار را برای شما نقل ميكنم كه خود 
سخنان پيغمبر معجزه است ( قرآن كه سخن خداست به جای خود ) مخصوصا با

توجه به سوابقی كه عرض كردم . كودكی كه سرنوشت ، او را يتيم قرارداد در 
وقتی كه در رحم مادر بود ، و لتيم قرارداد در سن پنج سالگی ، دوران 

شيرخوارگيش در باديه گذشته است و در مكه سرزمين اميت و بيسوادی بزرگ 
شده و زير دست هيچ معلم و مربيای كار نكرده است ، مسافرتهايش محدود 

بوده به دو سفر كوچك ، آن هم سفر بازرگانی به خارج جزيرش العرب ، و با 
هيچ فيلسوفی ، حكيمی ، دانشمندی برخورد نداشته است ، معذلك قرآن به 

زبان او جاری ميشود و بر قلب مقدس او نازل ميگردد ، و بعد هم سخنانی 
خود او ميگويد ، و اين سخنان آنچنان حكيمانه است كه با سخنان تمام حكمای 

عالم نه تنها برابری ميكند بلكه بر آنها برتری دارد . حاال اينكه ما 
مسلمانها اينقدرها عرضه اين كارها را نداريم كه 
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سخنان او را جمع بكنيم و درست پخش و تشريح بكنيم ، مسئله ديگری است . 
كلمات پيغمبر را در جاهای مختلف نقل كردهاند . من مخصوصا از قديمترين 

منابع ، قسمتی را نقل ميكنم . از قديمترين منابعی كه در دست است ياالاقل 
من در دست داشتهام كتاب " البيان و التبيين " جاحظ است . جاحظ در 

نيمه دوم قرن سوم ميزيسته است ، يعنی اين سخنان تقريبا در نيمه اول قرن 
سوم نوشته شده است . اين كتاب حتی از نظر فرنگيها و مستشرقين جزء 

كتابهای بسيار معتبر است . اينها سخنانی نيست كه بگوئيد بعدها نقل 
كردهاند ، نه ، در قرن سوم به صورت يك كتاب در آمده است كه البته قبل 

از قرن سوم هم بوده است ، چون جاحظ اينها را با سند نقل ميكند . مثال شما 
ببينيد در زمينه مسؤليتهای اجتماعی ، اين شخصيت بزرگ چگونه سخن ميگويد 

؟ ميفرمايد : مردمی سوار كشتی شدند و دريايی پهناور را طی ميكردند . يك 
نفر را ديدند كه دارد جای خودش را نقر ميكند يعنی سوراخ ميكند . يك نفر 

از اينها نرفت دست او را بگيرد . چون دستش را نگرفتند آب وارد كشتی 
شد و همه آنها غرق شدند ، و اينچنين است فساد . 

توضيح اينكه : يك نفر در جامعه مشغول فساد ميشود ، مرتكب منكرات 
ميشود . يكی نگاه ميكند ميگويد به من چه ، ديگری ميگويد من و او را كه در 
يك قبر دفن نمی كنند . فكر نميكند كه مثل جامعه ، مثل كشتی است . اگر 

در يك كشتی آب وارد بشود ، ولو از جايگاه يك فرد وارد بشود ، تنها آن 
فرد را غرق نميكند بلكه همه مسافرين را يكجا غرق ميكند . 
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آيا درباره مساوات افراد بنی آدم ، سخنی از اين باالتر ميتوان گفت 
« الناس سواء كاسنان المشط » (1) ( حاال من نميدانم شانهای را هم درآورد

يا نه ؟ ) شانه را نگاه كنيد ، دندانههای آن را ببينيد . ببينيد آيا يكی 
از دندانههای آن از دندانه ديگر بلندتر هست ؟ نه . انسانها مانند 

دندانههای شانه برابر يكديگرند . ببينيد در آن محيط و در آن زمان ، 
انسانی اينچنين درباره مساوات انسانها سخن ميگويد كه بعد از هزار و 

چهارصد سال هنوز كسی به اين خوبی سخن نگفته است ! 
در حجة الوداع فرياد ميزند : 

« ايها الناس ! ان ربكم واحد و ان اباكم واحد كلكم الدم وآدم من تراب 
، ال فضل لعربی علی عجمی اال بالتقوی » ( 2 ) . 

ايها الناس ! پروردگار همه مردم يكی است ، پدر همه مردم يكی است ، 
همهتان فرزند آدم هستيد ، آدم هم از خاك آفريده شده است . جايی باقی 
نميماند كه كسی به نژاد خودش ، به نسب خودش ، به قوميت خودش و به 

اينجور حرفها افتخار بكند . همه از خاك هستيم ، خاك كه افتخار ندارد . 
پس افتخار ، به فضيلتهای روحی و معنوی است ، به تقواست . مالك فضيلت 

فقط تقوا است و غير از اين چيز ديگری نيست . 
اين حديث را كه از رسول اكرم است ، از كافی نقل ميكنم : 

پاورقی : 
. 1 تحف العقول ، ص 368 ، از امام صادق عليه السالم . 

. 2 تاريخ يعقوبی ، ج 2 ، ص 110 با كمی اختالف . 
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« ثالث ال يغل عليهن قلب امرء مسلم : اخالص العمل هللا و النصيحة الئمة 
المسلمين ، و اللزوم لجماعتهم » ( 1 ) 

سه چيز است كه هرگز دل مؤمن نسبت به آنها جز اخالص ، چيز ديگری 
نميورزد ، يعنی در آن سه چيز محال است خيانت بكند . يكی اخالص عمل برای 

خدا . يك مؤمن در عملش ريا نميورزد . ديگر ، خيرخواهی برای پيشوايان 
واقعی مسلمين ، يعنی خيرخواهی در جهت خير مسلمين ، ارشاد و هدايت 

پيشوايان در جهت خير مسلمين . سوم مسئله وحدت و اتفاق مسلمين ، يعنی 
نفاق نورزيدن ، شق عصای مسلمين نكردن ، جماعت مسلمين را متفرق نكردن .

اين جملهها را مكرر شنيدهايد : 
« كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته » ( 2 ) . 

« المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده ( 3 ) » . 
« لن تقدس امة حتی يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوی غير متعتع » (4) . 

هيچ ملتی به مقام قداست نميرسد مگر آنگاه كه افراد ضعيفش بتوانند 
حقوقشان را از اقويا مطالبه كنند بدون لكنت زبان . 

ببينيد سيرت چيست و چه ميكند ؟ ! اصحابش نقل كردهاند كه در دوره 
رسالت ، در سفری خدمتشان بوديم ، در منزلی پائين آمده 

پاورقی : 
. 1 اصول كافی ، ج 1 ، ص . 403 

. 2 الجامع الصغير ، ص . 95 
. 3 اصول كافی ، ج 2 ، ص . 234 

. 4 نهج البالغه ، نامه . 53 
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بوديم و قرار بود كه در آنجا غذايی تهيه شود . گوسفندی آماده شده بود تا 
جماعت آن را ذبح كنند و از گوشت آن مثال آبگوشتی بسازند و تغذيه كنند . 
يكی از اصحاب به ديگران ميگويد سر بريدن گوسفند با من ، ديگری ميگويد 

پوست كندن آن با من ، سومی مثال ميگويد پخت آن با من و . . . پيغمبر 
اكرم ميفرمايد جمع كردن هيزم از صحرا با من . اصحاب عرض كردند : يا 

رسول اهللا ما خودمان افتخار اين خدمت را داريم ، شما سر جای خودتان 
بنشينيد ، ما خودمان همه كارها را انجام ميدهيم . فرمود بله ، ميدانم ، 

من نگفتم كه شما انجام نميدهيد ولی مطلب چيز ديگری است . بعد جملهای 
گفت ، فرمود : 

« ان اهللا يكره من عبده ان يراه متميزا بين اصحابه » ( 1 ) . 
خدا دوست نميدارد كه بندهای را ببيند در ميان بندگان ديگر كه برای خود 

امتياز قائل شده است . من اگر اينجا بنشينم و فقط شما برويد كار بكنيد ، 
پس برای خودم نسبت به شما امتياز قائل شدهام . خدا دوست ندارد كه 

بندهای خودش را در چنين وضعی در بياورد ( 2 ) . ببينيد چقدر عميق است ! 
اين مسئله به اصطالح امروز " اعتماد به نفس " در مقابل اعتماد به 

انسانهای ديگر حرف درستی است ، البته نه در مقابل اعتماد به خدا . 
اعتماد به نفس سخن بسيار درستی است ، يعنی اتكال به انسان ديگر نداشتن

، كار خود را تا جايی كه ممكن است 

پاورقی : 
. 1 هدية االحباب ، ص . 277 

. 2 اين داستان در كتب شيعه هست . مرحوم حاج شيخ عباس قمی رضوان 
اهللا عليه آن را در چندين كتاب خودش نقل كرده است . 
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خود انجام دادن و از احدی تقاضا نكردن . ببينيد اين تربيتها چقدر عالی 
است ! اين « بعثت التمم مكارم االخالق » معنيش چيست ؟ باز اصحابش نقل 

كردهاند ( 1 ) كه در يكی از مسافرتها در منزلی فرود آمديم . همه متفرق 
شدند برای اينكه تجديد وضويی بكنند و آماده نماز بشوند . ديديم كه پيغمبر 

اكرم بعد از آنكه از مركب پائين آمد ، طرفی را گرفت و رفت . مقداريكه 
دور شد ، ناگهان برگشت . اصحاب با خود فكر ميكنند كه پيغمبر برای چه 

بازگشت ؟ آيا از تصميم اينكه امروز اينجا بمانيم منصرف شده است ؟ همه 
منتظرند ببينند آيا فرمان ميدهد كه حركت كنيد برويم ؟ ولی ميبينيد 

پيامبر چيزی نميگويد . تا ميآيد ميرسد به مركبش . بعد از آن خورجين يا 
توبره روی آن ، زانو بند شتر را در ميآورد ، زانوی شترش را ميبندد و باز 

دو مرتبه راه ميافتد به همان طرف . اصحاب با تعجب گفتند : پيامبر برای 
چنين كاری آمد ؟ ! اين كه كار كوچكی بود ! اگر از آنجا صدا ميزد : آری 

فالن كس ! برو زانوی شتر مرا ببند ، همه با سر ميدويدند . گفتند يا رسول 
اهللا ! ميخواستيد به ما امر بفرمائيد ، به هر كدام ما امر ميفرموديد ، با 

كمال افتخار اين كار را انجام ميداد . ببينيد سخن ، در چه موقع و در چه 
محل و چقدر عالی است ! فرمود : « ال يستعن احدكم من غيره و لو بقضمة من

سواك » تا ميتوانيد در كارها از ديگران كمك نگيريد ولو برای خواستن يك 
مسواك . آن كاری را كه خودت ميتوانی انجام بدهی ، خودت انجام بده . 

نميگويد كمك نگير و از ديگران استمداد نكن ولو در كاری كه نميتوانی 
انجام بدهی ، خودت انجام بده . نميگويد كمك نگير و از ديگران استمداد 

نكن ولو در كاری كه نميتوانی انجام بدهی . نه ، آنجا جای استمداد . 

پاورقی : 
. 1 اين را هم مرحوم حاج شيخ عباس قمی رضوان اهللا عليه نقل كرده است 

. البته ديگران هم نقل كردهاند . 
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است . 
اگر كسی اين توفيق را پيدا بكند كه سخنان رسول اكرم را از متون كتب 

معتبر جمع آوری كند و هم توفيق پيدا كند كه سيره پيغمبر اكرم را به سبك 
سيره تحليلی از روی مدارك معتبر جمع و تجزيه و تحليل بكند ، آنوقت 

معلوم ميشود كه در همه جهان ، شخصيتی مانند اين شخص بزرگوار ظهور نكرده 
است . تمام وجود پيغمبر اعجاز است . نه فقط قرآنش اعجاز است ، بلكه 

تمام وجودش اعجاز است . عرايض خودم را با چند كلمه دعا خاتمه ميدهم . 
باسمك العظيم االعظم االعز االجل االكرم يا اهللا . . . 

پروردگارادلهای ما را به نور ايمان منور بگردان . انوار معرفت و محبت 
خودت را بر دلهای ما بتابان . ما را شناسای ذات مقدس خودت قرار بده . 

ما را شناسای پيغمبر بزرگوارت قرار بده . انوار محبت پيغمبر اكرمت را 
در دلهای همه ما قرار بده . انوار محبت و معرفت اهل بيت پيغمبر را در 

دلهای همه ما قرار بده . ما را آشنا با سيرت پيغمبر خودت و ائمه اطهار 
قرار بده . ما را قدردان اسالم و قرآن و اين وجودات مقدسه بفرما . اموات 

ما را مشمول عنايات و رحمت خود بفرما . 
و عجل فی فرج موالنا صاحب الزمان . 
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در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است.

شما به صورت خودکار به صفحه بعد منتقل مي شويد.
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ضميمه 2 صد سخن از كلمات پيامبر صلی اهللا عليه و آله و سلم 
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از كلمات كوتاه حضرت رسول ( ص ) ( 1 ) 

. 1 هر چه فرزند آدم پيرتر ميشود ، دو صفت در او جوانتر ميگردد : حرص 
و آرزو . 

. 2 دو گروه از امت من هستند كه اگر صالح يابند ، امت من صالح مييابد و 
اگر فاسد شوند ، امت من فاسد ميشود : علما و حكام . 

. 3 شما همه شبان و مسؤول نگاهبانی يكديگريد . 
. 4 نميتوان همه را به مال راضی كرد اما به حسن خلق ، ميتوان . 

. 5 ناداری بالست ، از آن بدتر ، بيماری تن ، و از بيماری تن دشوارتر ، 
بيماری دل . 

. 6 مؤمن ، همواره در جستجوی حكمت است . 
. 7 از نشر دانش نميتوان جلو گرفت . 
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. 8 دل انسانی همچو پری است كه در بيابان به شاخه درختی آويزان باشد ،

از وزش بادها دائم در انقالب است و زير و رو ميشود . 
. 9 مسلمان آن است كه مسلمانان از دست و زبان او در آسايش باشند . 

. 10 رهنمای به كار نيك ، خود كننده آن كار است . 
. 11 هر دل سوختهای را عاقبت پاداشی است . 

. 12 بهشت زير قدمهای مادران است . 
. 13 در رفتار با زنان ، از خدا بترسيد و آنچه درباره آنان شايد ، از 

نيكی دريغ ننمائيد . 
. 14 پروردگار همه يكی است و پدر همه يكی . همه فرزند آدميد و آدم از 

خاك است . گراميترين شما نزد خداوند ، پرهيزكارترين شماست . 
. 15 از لجاج بپرهيزيد كه انگيزه آن ، نادانی و حاصل آن ، پشيمانی است 

 .
. 16 بدترين مردم كسی است كه گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و 

باز از او بدتر كسی است كه مردم از گزند او در امان و به نيكی او 
اميدوار نباشند . 

. 17 خشم مگير و اگر گرفتی ، لختی در قدرت كردگار بينديش . 
. 18 چون تو را ستايش كنند ، بگو ای خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند 

بساز و آنچه را از من نميدانند بر من ببخش و مرا مسؤول آنچه ميگويند 
قرار مده . 

. 19 به صورت متملقين ، خاك بپاشيد . 
. 20 اگر خدا خير بندهای را اراده كند ، نفس او را واعظ و رهبر او 
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قرار ميدهد . 
. 21 صبح و شامی بر مؤمن نميگذرد مگر آنكه بر خود گمان خطا ببرد . 

. 22 سختترين دشمن تو ، همانا نفس اماره است كه در ميان دو پهلوی تو

جا دارد . 
. 23 دالورترين مردم آن است كه بر هوای نفس ، غالب آيد . 
. 24 با هوای نفس خود نبرد كنيد تا مالك وجود خود گرديد . 

. 25 خوشا به حال كسی كه توجه به عيوب خود ، او را از توجه به عيوب 
ديگران باز دارد . 

. 26 راستی به دل آرامش ميبخشد و از دروغ ، شك و پريشانی ميزايد . 
. 27 مؤمن آسان انس ميگيرد و مأنوس ديگران ميشود . 

. 28 مؤمنين همچو اجزاء يك بنا ، همديگر را نگاه ميدارند . 
. 29 مثل مؤمنين در دوستی و علقه به يكديگر ، مثل پيكری است كه چون 

عضوی از آن به درد بيايد ، باقی اعضا به تب و بی خوابی دچار ميشوند . 
. 30 مردم مانند دندانههای شانه ، با هم برابرند . 
. 31 دانش جوئی بر هر مسلمانی واجب است . 

. 32 فقری سختتر از نادانی و ثروتی باالتر از خردمندی و عبادتی واالتر 
از تفكر نيست . 

. 33 از گهواره تا به گور ، دانشجو باشيد . 
. 34 دانش بجوئيد گرچه به چين باشد . 

. 35 شرافت مؤمن در شب زندهداری و عزت او در بی نيازی از 
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ديگران است . 
. 36 دانشمندان ، تشنه آموختناند . 

. 37 دلباختگی ، كر و كور ميكند . 
. 38 دست خدا با جماعت است . 

. 39 پرهيزكاری ، جان و تن را آسايش ميبخشد . 
. 40 هر كس چهل روز به خاطر خدا زندگی كند ، چشمه حكمت از دلش به 

زبان جاری خواهد شد . 
. 41 با خانواده خود بسر بردن ، از گوشه مسجد گرفتن ، نزد خداوند 

پسنديدهتر است . 
. 42 بهترين دوست شما آن است كه معايب شما را به شما بنمايد . 

. 43 دانش را به بند نوشتن در آوريد . 
. 44 تا دل درست نشود ، ايمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود ،

دل درست نخواهد بود . 
. 45 تا عقل كسی را نيازمودهايد ، به اسالم آوردن او واقعی نگذاريد . 
. 46 تنها به عقل ميتوان به نيكيها رسيد . آنكه عقل ندارد از اين تهی 

است . 
. 47 زيان نادانان ، بيش از ضرری است كه تبهكاران به دين ميرسانند . 

. 48 هر صاحب خردی از امت مرا چهار چيز ضروری است : گوش دادن به 
علم ، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل كردن . 

. 49 مؤمن از يك سوراخ ، دوبار گزيده نميشود . 
. 50 من برای امت خود ، از بی تدبيری بيم دارم نه از فقر . 
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. 53 تملق ، خوی مؤمن نيست . 
. 54 نيرومندی به زور بازو نيست ، نيرومند كسی است كه بر خشم خود 

غالب آيد . 
. 55 بهترين مردم ، سودمندترين آنان به حال ديگرانند . 

. 56 بهترين خانه شما آن است كه يتيمی در آن به عزت زندگی كند . 
. 57 چه خوب است ثروت حالل در دست مرد نيك . 

. 58 رشته عمل ، از مرگ بريده ميشود مگر به سه وسيله : خيراتی كه 
مستمر باشد ، علمی كه همواره منفعت برساند ، فرزند صالحی كه برای والدين 

دعای خير كند . 
. 59 پرستش كنندگان خدا سه گروهند : يكی آنان كه از ترس ، عبادت 

ميكنند و اين عبادت بردگان است ، ديگر آنان كه به طمع پاداش ، عبادت 
ميكنند و اين عبادت مزدوران است ، گروه سوم آنان كه به خاطر عشق و 

محبت ، عبادت ميكنند و اين عبادت آزادگان است . 
. 60 سه چيز نشانه ايمان است : دستگيری با وجود تنگدستی ، از حق خود 

به نفع ديگری گذاشتن ، به دانشجو علم آموختن . 
. 61 دوستی خود را به دوست ظاهر كن تا رشته محبت محكمتر شود . 

. 62 آفت دين سه چيز است : فقيه بدكار ، پيشوای ظالم ، مقدس نادان . 

290



سيري در سيره نبوي - صفحه : 291

file:///D|/motahari/pages/291.html[2011/08/26 10:20:24 ق.ظ]

. 63 مردم را از دوستانشان بشناسيد ، چه ، انسان همخوی خود را به دوستی 
ميگيرد . 

. 64 گناه پنهان ، به صاحب گناه زيان ميرساند ، گناه آشكار ، به جامعه 
 .

. 65 در بهبودی كار دنيا بكوشيد اما در كار آخرت چنان كنيد كه گوئی 
فردا رفتنی باشيد . 

. 66 روزی را در قعر زمين بجوئيد . 
. 67 چه بسا كه از خودستائی ، از قدر خود ميكاهند و از فروتنی ، بر 

مقام خود ميافزايند . 
. 68 خدايا ! فراخترين روزی مرا در پيری و پايان زندگی كرامت فرما . 
. 69 از جمله حقوق فرزند بر پدر اين است كه نام نيكو بر او بگذارد و 

نوشتن به او بياموزد و چون بالغ شد ، او را همسر انتخاب كند . 
. 70 صاحب قدرت ، آن را به نفع خود به كار ميبرد . 

. 71 سنگينترين چيزی كه در ترازوی اعمال گذارده ميشود ، خوشخوئی است . 
. 72 سه امر ، شايسته توجه خردمند است : بهبودی زندگانی ، توشه آخرت 

، عيش حالل . 
. 73 خوشا كسی كه زيادی مال را به ديگران ببخشد و زيادی سخن را برای 

خود نگاهدارد . 
. 74 مرگ ، ما را از هر ناصحی بينياز ميكند . 

. 75 اينهمه حرص حكومت و رياست و اينهمه رنج و پشيمانی در عاقبت ! 
 .
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. 76 عالم فاسد ، بدترين مردم است . 
. 77 هر جا كه بدكاران حكمروا باشند و نابخردان را گرامی بدارند ، بايد 

منتظر بالئی بود . 
. 78 نفرين باد بر كسی كه بار خود را به دوش ديگران بگذارد . 

. 79 زيبائی شخص ، در گفتار اوست . 
. 80 عبادت ، هفت گونه است كه از همه واالتر ، طلب روزی حالل است .

. 81 نشانه خوشنودی خدا از مردمی ، ارزانی قيمتها و عدالت حكومت 
آنهاست . 

. 82 هر قومی شايسته حكومتی است كه دارد . 
. 83 از ناسزا گفتن ، بجز كينه مردم ، سودی نميبری . 

. 84 پس از بت پرستيدن ، آنچه به من نهی كردهاند ، در افتادن با مردم 
است . 

. 85 كاری كه نسنجيده انجام شود ، بسا كه احتمال زيان دارد . 
. 86 آنكه از نعمت سازش با مردم محروم است ، از نيكيها يكسره محروم 

خواهد بود . 
. 87 از ديگران چيزی نخواهيد گرچه يك چوب مسواك باشد . 

. 88 خداوند دوست ندارد كه بندهای را بين يارانش ، با امتياز مخصوص 
ببيند . 

. 89 مؤمن ، خندهرو و شوخ است ، و منافق ، عبوس و خشمناك . 
. 90 اگر فال بد زدی ، به كار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردی ، 

فراموش كن و اگر حسود شدی ، خوددار باش . 
. 91 دست يكديگر را به دوستی بفشاريد كه كينه را از دل ميبرد . 
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. 92 هر كه صبح كند و به فكر اصالح كار مسلمانان نباشد ، مسلمان نيست . 
. 93 خوشروئی كينه را از دل ميبرد . 

. 94 مبادا كه ترس از مردم ، شما را از گفتن حقيقت باز دارد ! . 
. 95 خردمندترين مردم ، كسی است كه با ديگران بهتر بسازد . 

. 96 در يك سطح زندگی كنيد تا دلهای شما در يك سطح قرار بگيرد . با 
يكديگر در تماس باشيد تا بهم مهربان شويد . 

. 97 هنگام مرگ ، مردمان ميپرسند از ثروت چه باقی گذاشته ؟ فرشتگان 
ميپرسند از عمل نيك چه پيش فرستاده ؟ . 

. 98 منفورترين حاللها نزد خداوند ، طالق است . 
. 99 بهترين كار خير ، اصالح بين مردم است . 

. 100 خدايا مرا به دانش ، توانگر ساز و به بردباری ، زينت بخش و به 
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