
 

یطَاِن الرَِّجیم  أُعوُذ بِاهلِل ِمن الشَّ

 بِسِم هللِا الرَّحَمِن الرَِّحیمِ 

َِِّنا  الَحمدُ  لِلِه َربِِّ الَعالَِمیِن َو َصلَّی هللُا َعلَی َسیِِِّدنَا َو نَبِی

د   أَبی  الَقاِسِم ُمَحمِِّ

اَعَدائِِهم َو َعلَی أَهِل بَیتِِه الطَّیِِّبِیَن الطَّاِهریِِن َو لَعَنُة هللا َعلَی 

 أَجَمِعین

 

 اهمیت اطالع بر تاریخ حیات پیامبر اکرم وائمه اطهار

 

 فِی لَُکم   ٰکانَ  ﴿لََقد  : قال هللا تعالی فی کتابه و مبرم خطابه

هِ  َرُسولِ  َوة   اَلل ٰ َحَسَنة  لَمن کاَن یرُجوا هللَا و الیَوَم اآلخَر  ُأس 

 1و َذَکَر هللَا کثیراً﴾

الم صلواتی عنایت  امام زمان علیهبرای تعجیل در فرج  السِّ

 بفرمایید.



امروز در نظر گرفتم )دیشب به نظرم آمد( که راجع به اخالق 

و رفتار پیغمبر، فقط به میزان یک جلسه صحبت مختصری بشود 

و راجع به بعضی از مسائل، توضیح مختصری داده بشود، و بعد 

ی دانستن تاریخ دوباره به همان تاریخ پیغمبر برگردیم. به طور کل

الم از ضروری پیغمبر اکرم و ائمِّه علیهم ترین ضروریات است،  السِّ

و این اختصاص به اهل علم ندارد بلکه هر مسلمانی، هر 

الم است باید  ای و هر کسی که تابع مرام ائمِّه علیهم شیعه السِّ

تاریخ زندگانی آنها، نحوه آداب و معاشرت آنها، زندگی در داخل 

اط آنها در خارج ازمنزل را بداند تا بتواند برای خودش منزل یا ارتب

 یک مرامی را ترسیم کند.

 

فرمایش پیامبر اکرم در حجر اسماعیل در اغاز دعوت 

 علنی

پیغمبر اکرم وقتی که قرار بر این شد دعوت خودشان را به 

صورت علنی مطرح کنند، طبعاً از هر فرصتی برای این دعوت 



روایات و در تاریخ داریم که ]پیغمبر[ غالب کردند؛ در  استفاده می

اوقاتشان در مسجد الحرام بود، و در یک جای مرتفعی )حدود یک 

گرفتند و با صدای تقریباً رسایی آیات  متری، نیم متری( قرار می

کردند، و  خواندند و مردم را به اسالم دعوت می قرآن را می

راد از اطراف و اکناف بود که اف 2طور در بازارها بازار ُعکاظی همین

کردند، حضرت  آمدند در آن بازار ُعکاظ و اجتماع می عربستان می

آیند این مطالب را  رفتند ]تا[ این افرادی که از جاهای دیگر می می

گردند به شهر خودشان، به افراد  بشنوند و وقتی که برمی

گویند: یک  کنند و می خودشان و قبیله خودشان بازگو می

چنین مطالبی  ای بود، یک شخصی هم ئلهچنین مس هم

گفت، تازگی آمده و ما نشنیدیم و ندیدیم! این خودش یک  می

مکان مناسبی برای تبلیغ بود که پیغمبر از این جهات خیلی خوب 

 کردند. استفاده می

یک روز حضرت تشریف آوردند به مسجد الحرام و رفتند باالی 

ای از زمین  تر و خردهحجر اسماعیل )حجر اسماعیل تقریباً یک م



فاصله دارد و ارتفاع دارد( رفتند آن باال و مشغول دعوت مردم 

شدند، قریش و موکِّلین بر همان بیت هللا الحرام آمدند و دور آن 

من شما »حضرت اجتماع کردند؛ حضرت شروع کردند و فرمودند: 

کنم به راهی و به ممشایی که اگر شما آن راه را در  را دعوت می

ای که اگر به آن جمله عمل کنید، بر تمام  بگیرید، و به جملهپیش 

گفتند: آن چه « کنید!  عرب و عجم قیادت و سیادت پیدا می

ای است؟! خیلی هم خوشحال شدند و خیلی هم مبتهج  جمله

ای یاد بگیرد با آن جمله تمام غرب و شرق عالم  که آدم یک جمله

ابع هواست دیگر، را تصرف کند، خب خیلی خوب است؛ انسان ت

ای  هوا و هوس! گفتند که چیست ای محمد، چیست آن جمله

 که هست؟! 

که سعادت دنیا “ ال اله اال هللا”شهادت به »حضرت فرمودند: 

قطعاً آنچه  3«است.“ ال اله اال هللا”و آخرت در همین شهادت به 

که مورد نظر پیغمبر اکرم بود همین شهادت ظاهری نبود؛ چون 

گویند، قریب به سه چهارم از  این شهادت را میاآلن همه 



جمعیت مسلمان دنیا با اهل تسنِّن و با عامه است، و وضع آنها 

هم که خب مشخِّص است؛ در همین افراد بقیه که شیعه 

هستند اگر حسابش را بکنیم و ببینیم که چند نفر از اینها 

دهند، یعنی وجودشان به ال اله اال هللا  شهادت واقعی می

بینیم این شیعیان دست کمی از آن  دهد، می ادت میشه

تر بکنیم  طور وقتی دایره را تنگ ها هم ندارند، هی همین سنی

شود و به  شود و خیلی ظریف می بعد دیگر کار خیلی دقیق می

منظور پیغمبر شهادت «. ماند علی و حوضش می»قول معروف 

در وجود است؛ یعنی تحقق توحید « ال اله اال هللا»باطنی به 

انسان، و ]اینکه[ انسان وجودش به توحید متحقق بشود؛ این 

 منظور از کالم پیغمبر است.

تا پیغمبر این حرف را زدند، یک دفعه شروع به همهمه و سر 

هایت برنداشتی؟! باز  و صدا کردن که باز دست از این حرف

هۀ ما را از بین ببری؟!  دانم چه کار کردی؟! می نمی ـٰ خواهی ال

ًها واِحًدا﴾﴿أَ  ـٰ ما سیصد و شصت تا بت داریم، تو  4َجَعَل األَلِهَة إل



ه گرایش پیدا  می ـٰ گویی همه اینها را از بین ببریم فقط به یک ال

بکنیم؟! شروع کردند از همین مطالب گفتند، و آمدند پیش 

ات باز شروع کرده  ابوطالب عموی پیغمبر و گفتند: این برادرزاده

آید و این معرکه را  دفعه یک دفعه خالصه می )مثل اینکه هر چند

ها را ول کنید و چه کار  اندازد(: به سمت خدا بیایید و بت راه می

خواهد ما به او بدهیم،  کنید! به ابوطالب گفتند که: اگر پول می

تر بشود، اگر زن  اینقدر پول بدهیم که از تمام افراد قریش متمول

خواهد  دهیم، دیگر چی می میخواهد ما بهترین زن را به او  می

تر  دهیم و او را از همه متمول ترین زنها را به او می از دنیا، جمیل

ای انسان در این دنیا  کنیم؛ و بعد هم دیگر مطلب و مسئله می

هاست دیگر، در همین مسائل دارد  ندارد، چون دنیا همین حرف

 زند. دور می

 

 و نشر آن پایداری پیامبر اکرم در اعتالی کلمه توحید

حضرت ابوطالب آمد خدمت پیغمبر اکرم و عرضه داشت که 



کنیم و هر چه  گویند که اینقدر ما تو را متمول می طور می اینها این

هایی را که ما  دهیم، این آلهۀ ما را و این بت بخواهی به تو می

های  هایی که در مغزمان است نه این بت درست کردیم، )این بت

شود برداشت، اینی که  میخارجی، چون دست از بت خارجی 

رود( ما سیصد و  در مغز رفته و رسوخ پیدا کرده از بین نمی

شصت تا بت داریم چطور دست از اینها برداریم؟! حضرت فرمودند 

 که: 

قسم به خدا اگر خورشید را در جنب من و ماه را در جنب »

دارم تا اینکه  دیگر من قرار بدهند من دست از مرام خودم برنمی

سالم راگسترش بدهد و امر خودش را اظهار کند یا من از خدا ا

لو َوَضُعوا الشمَس فی یمینی و القمَر فی روم:  بین می

من « یَساِری لما ترکته حتی ُیظِهَره هللا أو أهِلک فیه!

 دارم. دست برنمی

 

 علت پرهیز کفار از پذیرش کلمه توحید



دۀ من حضرت ابوطالب آمد پیش آنها و گفت که: این برادرزا

آنها شروع کردند با  5«دارد. دست از مرام و مکتبش برنمی

ابوطالب ور رفتن که این یکی است مثل بقیه است و فرقی 

ات  کند، حاال تو خودت را کنار بکش تا ما حساب این برادرزاده نمی

جای این یک جوانی را تو به فرزندی قبول کن،  را برسیم، و به

لی معروف )عمارة ابن ولید( و بسیار جوان قشنگ و در عرب خی

دهیم و تو هم برادرزاده  ات را می ه خالصه ما ترتیب برادرزاد

جایش بگیر. گفت: عجب!  خواهی، این ]شخص[ را بردار به می

 6من بچه خودم را بدهم شما بکشید، بچه شما را بزرگ کنم؟!

 ها خیلی منصفانه است!  قضاوت

 

انسان را از او گرفته و  توحید همه زوائد وجود حقیقت

 نابود میسازد

زد؟  مطلب اینها بر چه اساسی بود؟ روی چه مطلب دور می

استیحاش داشته باشند؟ « ال اله اال هللا»چرا اینها باید از گفتن 



ال اله اال »گردد: جهت اوِّل این است که  مطلب به دو جهت برمی

ز انسان آید تمام زوائد وجود انسان را، همه را، ا می« هللا

گیرد،  آید می برد، دنیای انسان را می گیرد و از بین می می

گیرد  گیرد تمام اینها را می ها را می گیرد، محبت ریاست را می

واقعی، اما « ال اله اال هللا»سازد  نمی« ال اله اال هللا»چون اینها با 

ا سازد بلکه اینها ر قالبی نه، همه اینها با آن می« ال اله اال هللا»

آمدند سیِّدالشهدا را « ال اله اال هللا»کند! با همین  هم تایید می

آمدند شمشیر به فرق « ال اله اال هللا»سر بریدند، با همین 

واقعی یکی یکی آن « ال اله اال هللا»امیرالمؤمنین زدند؛ اما 

آید همه را از بین  خصوصیات و آن زوائد وجود انسان را می

زند )محبت موضوعی و استقاللی( با برد، محبت به زن و فر می

سازد، در جایی که توحید است محبت غیر  نمی« ال اله اال هللا»

سازد،  نمی« ال اله اال هللا»معنا ندارد، محبت به مال و دنیا با 

گویند بیا جهاد کن کشته  سازد، می محبت به خود انسان نمی

اله  ال»سازد دیگر! خالصه  شو جانت را از دست بده! خب نمی



کند و هم آن فلز را  یک اکسیری است که هم کیمیا می« اال هللا

گذارد،  کند که وجودی برای آن فلز باقی نمی چنان گداخته می

طور نیست که فقط جنبۀ لطف داشته باشد و جنبه )به  این

آید تمام  اوِّل می« ال اله اال هللا»اصطالح( رعونت و لین، بلکه این 

وقتی او را از آن شاکلۀ اولش بیرون آورد،  سوزاند و آن فلز را می

چنین  کند، این جمله یک هم گرداند و طال می آن را برمی

دانند دیگر؛ این یک  خصوصیتی دارد، مرام پیغمبر را آنها هم می

 مطلب.

 

 مخالفت حقیقت توحید با تقلید کورکورانه

مطلب دوِّم اینکه اینها براساس اوهام و خیاالتی که مقلِّدانه 

توانند از آن مسائل دست بردارند،  بال آن خیاالت بودند نمیدن

توانند. نه تنها مسئلۀ سیادت و قیادت بر بیت هللا و امثال  نمی

دهند، آن یک مطلب،  ذلک و قوم و عشیره و. .. را از دست می

ای را در  مطلب دیگر تقلید است؛ تقلید یعنی انسان یک مسئله



دون اینکه به این مطلب فکر ذهن خودش از گذشتگان بگیرد و ب

شود تقلید. افرادی که  کند و تأمل کند بیاید تبعیت بکند، این می

مخالف هستند، همه براساس تقلید « ال اله اال هللا»اآلن با 

ترسند از اینکه یک مسئله و یک مطلب را  است؛ آنهایی که می

بپذیرند و به دنبالش بروند و درک بکنند، همه براساس تقلید 

ت؛ چون فالن شخص این حرف را زده است لذا دیگر دنبال این اس

حرف نباید رفت، یعنی ما چشممان را ببندیم و فکر خودمان را از 

 شود تقلید.  پرداختن به این مسئله بازداریم، این می

 

 فرمایش مرحوم آیت هللا بروجردی در پرهیز از تقلید

یلی مرحوم آقای بروجردی رضوان هللا علیه یک مطلب خ

فرمودند )خود مرحوم آقای بروجردی  خوبی همیشه در درس می

بسیار شخصیِّت محترم و صادق و امین و عالم، یک عالم واقعی 

کرد، تا آنجایی که فکرش و عقلش  بود و برای خدا کار می

کرد، موقعیت علمی ایشان در بین  رسید برای خدا کار می می



فرمودند  ایشان بارها میافراد خیلی محرز بود و خیلی بارز بود(، 

که )من باب « بزرگواری علما مانع از تحقیق آقایان نشود! »که: 

مثال( این مطلب را شیخ طوسی گفته، یا )فرض بکنید که( یک 

مطلبی است که عالمه در فالن کتابش نقل کرده، یا محقِّق، 

باعث نشود که دیگر خودتان راجع به این مسئله فکر نکنید! نه، 

کن است شما راجع به این مسئله تحقیق کنید و چه بسا مم

فکرتان به جهت خالف برسد و حق با شما باشد، چه اشکال 

جای  دارد؟! این بزرگان، مقام علمی و تقوا و طهارت خودشان به

خود محفوظ، ولی تحقیق کردن و پرداختن به یک مسئلۀ علمی 

 جای خودش صحبت شود. از این مطالب جداست و آن باید به

ین روش روِش محققانه است؛ و در روز قیامت از انسان ا

کنند: چه روشی در زندگی خودت داشتی؟! این فقط  سؤال می

طورند که به تناسب با  ها نیست، همه همین مربوط به ما طلبه

آن فکر و سعۀ خودشان باید یک مرام ُحر و آزادی را در زندگی 

یش بگیرند، و خودشان و در مرام خودشان و منهاج خودشان درپ



به صرف اینکه ما عالم نیستیم و امثال ذلک، این عذر از آنها 

شود. اینهایی که اآلن با توحید مخالف هستند،  پذیرفته نمی

اینهایی که با وحدت وجود و امثال ذلک مخالف هستند، تمام 

اینها نه براساس علم و یقین و براساس ادراک است، بلکه تمام 

ست: فالن آقا با آن یال و کوپالش مخالف با اینها براساس تقلید ا

توانیم موافقت کنیم! فالن آقا با آن  وحدت وجود بود پس ما نمی

موقعیت و عمامه و ریش و کذایش مخالف با مسئلۀ توحید بود ما 

توانیم این کار را بکنیم! گرچه به ظاهر نگویند ولی در  اآلن نمی

توانند راجع  د که میتوانند تصور کنن سویدای وجود خودشان نمی

به این مسئله جدای از افهام و افکار آنها بخواهند دقت بکنند؛ و 

 گویند تقلید. این را می

 

به معنای خروج از تقلید اکرم تاسی به سنت پیامبر 

 است

ی به سنِّت یعنی انسان از تقلید  سنت پیغمبر اکرم، تأسِّ



کرد؛ هر کسی هر  بیاید بیرون، بیاید ببیند که پیغمبر چه کار می

خواهد بگوید بگوید، به من چه مربوط است؛ بیاید ببیند  چه می

خواهد بزند  کردند، هر حرفی هر کسی می ائمِّه چه کار می

ی به سنِّت پیغمبر یعنی ای ی به ]بزند[! تأسِّ ن، یعنی تأسِّ

حقیقت. آنچه را که ما میتوانیم هیچ نوع خدشه و خللی در آن 

نیابیم، فقط و فقط کردار پیغمبر و سیزده معصوم دیگر است، و 

گیریم،  رویم سراغ همان و همان مطلب را می السالم! ما می

صحبت در این است. اگر حقیقت دیگری سوای این ]مطلب[ برای 

ب جای تأمل و شک در گرایش نبود، آمد خ ما به دست می

]ولی[ صحبت در این است که آنچه را که به ما گفتند و عقل ما 

پذیرد فقط عبارت است از چهارده معصوم، ما باید برویم  او را می

کردند؛ روی این حساب  تاریخ آنها را ببینیم که آنها چه کار می

الم می امیرالمؤمنین علیه ُسنَّة فتأسَّ ب»فرماید که:  السِّ

َتِد بُهدی رسوِل هللا، فإنَّه أفضُل الُهدی؛ و  رسوِل هللا فاق 

ی کنی به  7.تأسَّ بسنته فإن ها خیر السنن اگر میخواهی تأسِّ



ی کن؛ و اگر می خواهی دنبال  سنِّتی، به سنِّت پیغمبر تأسِّ

کرد شما هم همان کار را  هدایت بروی، ببین پیغمبر چه کار می

هِ  َرُسولِ  فِی لَُکم   ٰکانَ  ﴿لََقد  : ن داریمدر آیه قرآ« انجام بده.  اَلل ٰ

َوة   ُجوا ٰکانَ  لَِمن   َحَسَنة   ُأس  هَ  یَر  مَ  وَ  اَلل ٰ ِخرَ  اَل یَو  هَ  َذَکرَ  وَ  اآَل   اَلل ٰ

خواهد به  خواهد به این هدف برسد، می کسی می ، اگر8َکثِیراً﴾

مقام وصل برسد، و به آخرین مرتبه از مراتب کمال برسد: 

طور رجاء آثار و  رجاِء خدا را دارد، خود خدا و همین ،«یرجوا هللا»

خواهد به  ظواهر خدا را دارد که یوم اآلخر است، کسی که می

طور به ظواهر که عبارت است از نعیم و  خود خدا برسد و همین

های پروردگار، باید آن سنِّت پیغمبر  بهشت و امثال ذلک و نعمت

ی کند، پیروی کند  .را تأسِّ

 

 پیامبر اکرم سنت معنای تاسی به 

گویند تا  ای[ سنِّت می حاال سنِّت چیست؟ به چه]مسئله

ی کند؟ آیا هر فعلی که پیغمبر انجام می داد  اینکه انسان تأسِّ



ای از جزئیاتی که آن حضرت آن  سنِّت است؟ و هر عملی و جزئی

گویند؟ یا اینکه سنِّت یک معنای  داد به او سنِّت می را انجام می

 دیگری دارد؟

شکی نیست در اینکه مسئلۀ پرداختن به سنِّت، در وجود 

ی به  شود و محدود نمی پیغمبر اکرم خالصه نمی شود. تأسِّ

سنِّت یعنی آن روشی که یک شخص به عنوان یک ارزش و معیار 

گویند سنِّت؛ اما فالن کار  گیرد، او را می بر زندگی پیش می

ت نیست، به او دهد او سنِّ  جزئی که یک شخصی انجام می

آید  گویند، اگر یک شخصی از فالن غذا خوشش می سنِّت نمی

آید فالن غذا را بخورد. و  خب این سنِّت او نیست، خوشش می

ی به افعال و کردار پیامبر این است که  آیا معنای پرداختن و تأسِّ

طور  ما کردار و اقوال ائمِّه را در نظر نگیریم، فقط پیغمبر؟! خب این

الم دوازده نفر بودند، با حضرت زهرا  ائمِّه علیهمکه نیست،  السِّ

سالم هللا علیها که أفضل از ائمِّه است، البته به استثنای 

امیرالمؤمنین چون امیرالمؤمنین از حضرت زهرا اشرف و افضلند، 



ی به مرام  شوند سیزده تا، با خود پیغمبر چهارده  می تا؛ تأسِّ

فر غافل بشویم، ابداً! پیغمبر نه این است که از آن سیزده ن

شوند  پیغمبر اکرم و مجموع سیزده معصوم دیگر فقط، که می

مجموعا چهارده نفر، این مجموعه باید برای انسان اسوه و الگو 

واقع بشود؛ این مجموعه! نه اینکه بگوییم از پیغمبر به خصوص، 

تبعیت کنیم اما از امام صادق تبعیت نکنیم، این غلط است، این 

؛ نه اینکه بگوییم از امیرالمؤمنین متابعت کنیم اما از شرک است

امام مجتبی متابعت نکنیم؛ نه اینکه بگوییم از سیدالشهدا 

الم در اعمال و کردار متابعت کنیم اما از امام حسن  علیه السِّ

 نکنیم، از امام سجاد نکنیم. اینها همه شرک است.

ی ی به سنِّت پیغمبر یعنی تأسِّ به آنچه  به عبارت دیگر تأسِّ

را که پیغمبر به عنوان حکم و به عنوان مطلب کلی، آن را در 

ی به سنِّت. شریعت آمده وضع کرده؛ این را می  گویند تأسِّ

 

 نمونه ای از سنت پیامبر اکرم



بزرگان  9أکِرموا کباَرکم و ارحموا صغاَرکم؛»من باب مثال: 

به افرادی « خودتان را اکرام کنید و کوچکان خودتان را ترحم کنید.

که زیردست هستند ترحم کنید، به آنها برسید، نیازی دارند 

برآورده کنید و امثال ذلک. بزرگان خودتان را هم چه کار بکنید؟ 

گویند؟ اکرام به چه  توقیر کنید تعظیم کنید. حاال تعظیم به چه می

اکرام بر حسب شرایط و بر حسب خصوصیات هر قوم گویند؟  می

و بر حسب خصوصیات خود فرد و آن شرایطی که دارد فرق 

 توانیم برای اکرام در نظر بگیریم. کند، یک قانون کلی ما نمی می

 

 ذکر برخی از بدعت ها در مراسم تدفین میت

خواهد یک جایی برود برای یک  فرض کنید که اگر انسان می

ببرد باید ببیند که او چه دوست دارد، برایش ببرد؛ بزرگی هدیه 

آید نباید ببرد ولو  شود و بدش می اگر از یک چیزی ناراحت می

اینکه این هدیه برای شخص دیگر باعث خوشنودی و مسرت 

است؛ یا اینکه که من باب مثال در معاشرت اگر انسان بخواهد 



چه نحوه آن یک شخصی را اکرام بکند و تعظیم بکند باید ببیند 

پسندد. ]البته[ در صورتی که از شرع بر خالفش  تعظیم را می

حکم نیامده باشد، ممکن است در بعضی از ملل یک قواعد و 

رسومی است که برخالف شرع باشد، آن مطلب دیگری است 

که وظیفه عالم این است که آنچه را که در قبایل و اقوام بر خالف 

زگو بکند، ما در آن صحبت کند بیاید با شرع دارد حرکت می

کنیم؛ چون بسیاری از آداب و رسومی که در اقوام هست  نمی

براساس پندار است، من باب مثال اآلن برای تعظیم از یک میتی 

شوند  گویند آقا بلند شوید بایستید، یک دقیقه بلند می می

کنند! خب این یک آدابی است که  ایستند و سکوت می می

ینهاست، ولی ما در اسالم ایستادن و. .. مربوط به نصارٰی و ا

نداریم، ما نشستن و ترحیم و قل هو هللا و فاتحه و. .. داریم، 

حاال بیاییم این اداب اسالمی را فدا کنیم و اداب خارجی بخواهیم 

 جایگزین کنیم، این غلط است.

 



 قبرستان را باید محل عبرت قرار داد نه تفریج و تفرح 

با متوفٰی و امثال ذلک، اینها برخالف طور گل بردن  و همین

است؛ قبرستان را باید معبره قرار داد محل عبرت قرار دارد، نه 

اینکه انسان بیاید گلهایی بیاورد در قبرستان که در خیابان هم 

پیدا نشود و آنجا را اصالً تبدیل به یک باغ و محل تفریح و 

قبر باید  گاهش بکند، اینها برخالف است. دستور داریم، نزهت

رود، به یاد آخرت بیفتد  جوری باشد که انسان وقتی که می

آمدند به  ای دو بار می وانسان متذکر شود. پیغمبر اکرم اقالً هفته

همان بقیع غرقد که در مدینه است )آن موقع خارج از مدینه بود و 

آمدند در آنجا و طلب مغفرت  فقط یک دیوار فاصله بود( می

نین و مؤمناتی که در آنجا دفن هستند، و کردند برای مؤم می

کردند که مؤمنین بیایند و در آنجا  خود آن حضرت هم توصیه می

توانستید فاتحه  تان هم می فاتحه بخوانند. خب از توی خانه

بخوانید، منظور پیغمبر این است که بلند شوند بیایند در قبرستان 

نهاست؛ همین من نگاه کنند و ببینند که دو روز دیگر نوبت خود ای



ای که )فرض کنید که( اآلن دارم برای مجلس فاتحۀ فالن  گوینده

آیند برای خود من  کنم، دو روز دیگر می شخص دارم صحبت می

شوم  رود باالی منبر و بنده می کنند، یک شخصی می صحبت می

کنند؛ این است  گیرند و قرآن پخش می متوفا و برایم مجلس می

ت که مطلب و مسئلۀ مرگ همیشه در منظور. منظور این اس

جلوی چشم انسان باشد و این بهترین عبرت است. حاال اگر ما 

گاه بکنیم و درخت و سرو و گل امثال ذلک،  بیاییم اینجا را نزهت

شود برخالف دیدن و بر خالف دستور اسالم؛ نه، اینها  این می

ایند منظور نیست. تعظیم از مرده و از متوفا به این نیست که بی

القاب و اعتباراتش را بیان کنند و سر قبرش چه کار بکنند! تعظیم 

به این است که بیایند برایش فاتحه بخوانند، برایش مجلس 

شود تعظیم. اینجا خود  بگیرند، طلب مغفرت بکنند، این می

رفتند در آنجا و برای آنها، برای همان اهل قبور، فاتحه  پیغمبر می

 خواندند. می

 



ی اختالفات در افعال و سیره پیامبر اکرم با وجود برخ

 ائمه اطهار

طور در هر جایی انسان باید ببیند آن حکمی که دارد  و همین

شود مطابق با شرع است یا مطابق نیست؛  در آنجا انجام می

این یک مطلب است. ولی اینکه ما بیاییم بگوییم که فالن کاری را 

را ازش تبعیت بکنیم، نخیر دهد آن کار  که پیغمبر دارد انجام می

ی این پوشیدند به  طور نیست؛ من باب مثال پیغمبر لباس می تأسِّ

گویم ما هم باید بیاییم به این کیفیت  این کیفیت، حاال من می

پوشیدند؟! چه کسی از ائمِّه  لباس بپوشیم، خب چرا ائمِّه نمی

سزاواتر است به اینکه به سنِّت پیغمبر عمل کند؟! چه کسی 

پوشیدند؟! آیا ما طرز لباس  طور نمی تر است؟! چرا آنها اینسزاوار

پوشیدن پیغمبر را بگیریم و برای ائمِّه را رها بکنیم، چرا؟! برای 

ائمِّه را بگیریم و برای پیغمبر را رها بکنیم، چرا؟! این است که 

 شود. شود و باعث تردید می باعث اختالف می

ز شکر خیلی من باب مثال اگر ما بگوییم امام صادق ا



آمدند خدمت  و می دانستند ها که می آمد و بعضی خوششان می

آوردند، خب امام  آوردند، شکر می ای که می آن حضرت و هدیه

الم که این طوری نبودند، امام رضا علیه باقر این طور نبودند، یا  السِّ

الم  آمد. امیرالمؤمنین علیه پیغمبر نبودند، اگر بودند خب می السِّ

کرد، در روایت هم اتفاقاً داریم. )من  افراد شوخی میخیلی با 

چند تایی را   یک کتابی آوردم در اینجا که بعضی از سنِّت پیغمبر

انتخاب کردم که اینها را بیان بکنم؛ آن خصوصیات جسمانی و. .. 

شود، اما کارها و  جای خودش که مربوط به سنِّت نمی پیغمبر به

م در اینجا بگویم( امیرالمؤمنین افعال ظاهری پیغمبر چندتایی آمد

کرد که عمر عیب گرفت گفت: کان رجاًل  قدر شوخی می این

کند؛ پیغمبر کم شوخی  دعابة یعنی خیلی شوخی می، 10دعابة

کردند منتهی نه مثل  کرده، پیغمبر اکرم شوخی می می

امیرالمؤمنین. حاال ما کدام یک از این دو تا را بگیریم؟ این یکی از 

ار مهمی است که من یک وقت در نظر داشتم این را مسائل بسی

در مجلس مناسبی مطرح کنم. یا اینکه فرض کنید پیغمبر اکرم 



پوشیدند، آیا ما هم بگوییم ما هم باید فالن  فالن کفش را می

شود، فرض کنید که  طور نمی کفش را بپوشیم، خب اینکه این

برای  پوشید، طرز لباس ممکن است فالن امام این طور نمی

 پیغمبر یک جور دیگر باشد.

 

اختالف شاکله ائمه اطهار و بروز آثار مختلف بر اساس 

 آن

دهد  و به طور کلی این افعال و کرداری که انسان انجام می

یک مقدارش مربوط به شاکلۀ انسان است، هر کدام از ائمِّه یک 

ای داشتند مختص به خودشان، یعنی یک خصوصیات  شاکله

الم با  که مال آنها بود؛ امیرالمؤمنین علیه نفسانی داشتند السِّ

الم با  کرد، امام مجتبی علیه امام حسن فرق می السِّ

کرد، حضرت سجاد با امام مجتبی فرق  سیِّدالشهدا فرق می

بینیم. یک  کرد و این را دقیقاً ما در رفتار و کردارشان می می

آن  مقداری از افعال مربوط به خصوصیات شاکله است، حاال چه



کنیم در نحوه  خصوصیات نفسانی باشد که ما احساس می

دعای ائمِّه در نحوه مناجات آنها، در نحوه تهجد آنها، یک مقدارش 

مربوط به خصوصیات نفسانی آنهاست، یک مقداری از کارها 

مربوط به خصوصیات ظاهر است، مربوط به قوای بدنی خود امام 

ند ائمِّه برگشتش به این داد است، و این کارهایی را که انجام می

 مسائل است؛

 

تحقیق در معنای تاسی به سنت پیامبر اکرم وائمه 

 اطهار

الم  یعنی فرض بکنید که من باب مثال اآلن امام علیه  السِّ

گویم چون اآلن  کند فالن غذا را بخورد، من هم می اشتها پیدا می

خورد من هم بروم این غذا را بخورم! شاید  امام این غذا را می

این غذا اآلن برای تو بد باشد و این غذا برای تو مناسب نباشد، 

الم اآلن سالم  ی، امام علیهاین غذا را بخوری مریض شو السِّ

تواند این غذا را بخورد ]اما[ من اآلن مریض هستم و  است و می



میرم، حاال آن با غذایش سرکه  تب دارم ]اگر[ ترشی بخورم می

طور نیست، یا اینکه  خورد، ما هم باید بخوریم؟! اینکه این می

الم اقتضا می فرض بکنید امام علیه ا برود، کند فعالً فالن ج السِّ

برای خواهم بروم!! نخیر، شاید  چون امام رفته اینجا بنده هم می

 تو صحیح نباشد.

الم در فالن ساعت از روز  یا اینکه من باب مثال امام علیه السِّ

خوابد،  کند، بعد از ظهر ساعت بین دو و سه می استراحت می

یک خواهم  گیرد می خب به من چه مربوط است؟! بنده خوابم می

قبل از ظهر بخوابم. یک وقتی ما در روایات نهی داریم بر ساعت 

اینکه در آن ساعت نخوابیم در آنجا بخوابید، این یک مطلب دیگر 

است؛ نه، صحبت در این است که ما با این دو چشم ظاهر و با 

کنیم، این  احساسات خودمان داریم با رفتار امام برخورد می

الم به منزل فالن کس ال است مطلب. فرض کنید که امام علیه سِّ

 رفته، خب بنده هم بروم! شاید رفتن برای من صالح نباشد.

 



مکان خاص  برخی از افعال ائمه تابع شرایط زمان و

 بوده است

یک مقدار از رفتار و کردار امام مربوط به شرایط زمان و مکان 

کند که امام این عمل را انجام بدهد،  است، آن شرایط اقتضا می

ی بکنم ]که[ چون حضرت در این  خب من نمی توانم اآلن تأسِّ

کرد بنده ]هم[ باید اآلن این کار را انجام  شرایط این کار را می

توانیم در خصوصیاتِ از کارها  طور نبوده. لذا ما نمی بدهم، این

تبعیت کنیم، به عنوان یک سنِّت به  بیاییم به عنوان یک سنِّت

که فالن کار امام یا فالن عنوان یک روش، و بیاییم اعالم بکنیم 

کار پیغمبر سنِّت است. خود آن حضرات آن افعالی را که باید در 

آیند آنها را بیان  میان مسلمین ترویج پیدا بکند خودشان می

 کنند. می

 از جمله سنت های پیامبر اکرم مهر السنه می باشد

من باب مثال همین مسئلۀ مهرالسنه، اینکه اآلن دارند 

قدر بوده و با آن یک خانه  مهرالسنه آن زمان اینگویند که  می



اش مطالب باطل و مطالب خالی از  خریدند، اینها همه می

حقیقت است، ]بلکه[ مهر السنة پول یک زره بود، همین؛ مگر 

زره چقدر قیمت داشت؟ خیلی بگوییم قیمت دارد پنجاه هزار 

زه در خود تومان، صد هزار تومان، دیگر بیشتر که ]ارزش[ ندارد، تا

ترین  ترین و کم روایات هم تصریح شده بر اینکه مهرالسنه سهل

مهرهاست، و پیغمبر آمده این را سنِّت قرار داده. روایات در اینجا 

عدیده است و من هم نرفتم تفحص بکنم ]اما[ این یک روایتی 

الم  که در ذهنم هست، همین روایت موسی ابن جعفر علیه السِّ

پیغمبر »فرمایند:  هم هست که می یمحاسن برقاست که در 

اکرم مهرالسنه را پانصد درهم قرار دارد، پانصد مثقال 

شرعی قرار داد تا اینکه این سن ت بشود برای امت تا روز 

گویند  که بیایند این کار را انجام بدهند؛ این را می 11«قیامت

توانستند بگویند این برای این زمان است،  سنِّت. خب پیغمبر می

شما بعد الزم نیست که از این تبعیت کنید، مهریه را زیاد قرار 

 بدهید. این یک مطلب است دیگر.



 

 سنت پیامبر اکرم بر غذا خوردن بر روی زمین 

الم یا خود پیغمبر بیایند تأکید  مِّه علیهماما اینکه خود ائ السِّ

کنند بر اینکه این عمل من سنِّت است، ]مانند اینکه[ پیغمبر 

من مامور شدم که روی زمین بنشینم و »اکرم فرمودند: 

روی زمین نه روی مبل و صندلی و میز و تخته و.  12.«غذا بخورم

یک  ها بشینم سر ..، روی زمین بشینم غذا بخورم، با غالم

سفره، نه اینکه سفره را دو تا بکنم و سه تا بکنم و بر حسب 

های متفاوتی بیندازم، نه،  درجات و بر حسب مرتبه آقایان سفره

من مامور شدم بر اینکه در مکان مرتفع ننشینم، مکان مرتفع 

نشینم مثل  برای اکابره و برای متکبرین است، روی زمین می

ر موقع نشستن پای راست را بقیه؛ من مامور شدم به اینکه د

روی پای چپ نیندازم که این نشستن ِجلسه ِجلسۀ متکبرین 

است؛ من مامور شدم به اینکه مهریه زنان را مهرالسنه قرار 

بدهم، کم قرار بدهم؛ تمام اینها مامور شدم، مامور شدم، مکلف 



ی به سنِّت من کنند؛ این  شدم، تا اینکه دیگران هم بیایند و تأسِّ

شود سنِّت که خود پیغمبر و خود امام  سنِّت، این می شود می

بیاید تصریح بکند و بگوید که این کارهایی را که من دارم انجام 

دهم یا این افعالی که باید انجام بگیرد این به عنوان یک  می

شود سنِّت. این در یک  سنِّت در جامعه باید قبول شود؛ این می

 صورت.

تاسی به پیامبر اکرم به معنای تبعیت از تک تک افعال 

 ان حضرت نمیباشد 

پس بنابراین، صورت دوِّم از این قرار است: ما باید رفتار همه 

الم را سنِّت قرار بدهیم و درش نظر کنیم، نه  ائمِّه علیهم السِّ

اینکه فقط رفتار یکی از آنها را بگیریم و دیگری را رها بکنیم؛ آنچه 

ی به فکر، نه  دست می را که به آید از تأِّسی به سنِّت یعنی تأسِّ

ی  ی به معیار و ارزش، تأسِّ ی به مرام، تأسِّ ی به عمل؛ تأسِّ تأسِّ

ای که در هر شرایطی و در هر زمانی و در هر  به آن حقایق کلیه

کند و مصداق  مکانی و با هر حدودی یک نوع مصداق پیدا می



ی.  واحد ندارد، این می فی رسوِل هللا ُأسوة   ﴿و لکمشود تأسِّ

ی کنید به مرام پیغمبر ببینید پیغمبر چه  حسنة ﴾ یعنی تأسِّ

مرامی داشته؟ در لباس پوشیدن پیغمبر چطور بود؟ در غذا 

خوردن چطور بود؟ در رفت و آمد چطور بود؟ در معاشرت با مردم 

کرد؟ در ارتباط با خانواده چگونه بود؟ در  چگونه صحبت می

با مردم چگونه مرامی داشت؟ با مرام ائمِّه  ها و ارتباط صحبت

الم ضمیمه کنیم، از مجموع این مطالعه و نتیجۀ این  علیهم السِّ

شود  تحقیق یک مطلب کلی و یک معیار کلی برای ما پیدا می

توانیم پیاده بکنیم. در  که آن معیار را در شرایط خودمان می

مل بشود کارهای جزئی خود آمدند گفتند که به سنِّت پیغمبر ع

طور نبود. من من باب مثال یک  در حالتی که سنِّت پیغمبر این

کنم: فرض کنید که پیغمبر اکرم نعلین  مطلب عرض می

پوشیدند، داریم که نعلین زرد خوب است، مستحب است،  می

کند، و امثال اینها داریم؛ اما این نعلینی که  روزی را زیاد می

زنم( این نعلی که دارند  پوشیدند )دارم یک مثال می پیغمبر می



پوشند آیا به عنوان یک اصل کلی در همۀ اطوار و در  پیغمبر می

همۀ شرایط باید باشد؟ نه، این مربوط به مدینه است و مربوط به 

شود  آن شرایط و زمان، اما در یک شرایط دیگر که نعلین نمی

پوشید، در زمستانی که یک متر برف آمده نعلین دیگر مستحب 

میری، در آن جایی که فرض  شوی می ]چون[ مریض مینیست، 

توانی بپوشی  کنید نیم متر گل است و آب است نعلین نمی

گیری،  خوری و روماتیسم می شوی سرما می ]چون[ خیس می

طور نیست. بله اگر شرایط شرایط  آید؛ این این پدرت درمی

مناسبی باشد با آب هوا و مسائل دیگر، پوشیدن نعلین خوب 

حاال ما بیاییم این را گسترش بدهیم و سرایت بدهیم به  است؛

طور  همه افراد، به همه کس در همه شرایط و در همه ازمنه، این

طور نیست. آنجا یک شرایطی بوده اینجا یک شرایط  نیست، این

 دیگر است، به همدیگر مربوط نیستند.

لزوم توجه به شرایط زمان و مکان و تاثیر انها بر افعال 

 اطهار ائمه



فهمیدن اینکه چه چیز مستحب است، فهمیدن اینکه چه چیز 

سنِّت است نیاز به تحقیق دارد، نیاز به تأمل دارد. در آن زمان 

زدند؟ ما  شد؟ آیا آن زمان عینک می مگر چشم آنها ضعیف نمی

زدند  شد عینک نمی بگوییم چون آن زمان چشمشان ضعیف می

مکانی یک شرایطی دارد، پس ما هم نزنیم! خب هر زمانی و هر 

ما باید آن مطالب کلی را در شرایط و در حدود خودمان پیاده 

 بکنیم؛ مطلب این است.

الم مهمان آمد در منزلشان، برای  امام صادق علیه السِّ

پختند  مهمان یک نوع نانی بود که نان شیرینی بود پختند و می

، و حلوا در آنجا، نانی بود مثل همین نان روغنی ما نان شیرینی

آوردند؛ )خب البد قیمتش از حدود متعارف بیشتر بود( یکی از 

یابن »گفت که:  و همان اصحاب فضول آن حضرت نشست آنجا 

رسول هللا اگر یک خرده در صرف این اموال بخواهید شما اقتصاد 

قدر  ماند، این در پیش بگیرید همیشه وضعتان معتدل باقی می

اینها امام را اینجوری « .ولخرجی نکنید، یابن رسول هللا



کنیم، اشکال  طوریم، فرقی نمی شناختند دیگر، ما هم همین می

کنید بهتر  کنید بهتر بود این کار را می کنیم: اگر آن کار را می می

 بود.

ما تدبیرمان تدبیر خداست، اگر »حضرت فرمودند که: 

دهیم، ]اگر[  توسعه داد به اموال ما، ما هم توسعه می

 13.«همان مقداری که هستنداد، 

اختالف شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی زمان 

 ائمه وتاثیر آن بر عملکرد ایشان

الم به عنوان اینکه امام بود  زندگی امیرالمؤمنین علیه السِّ

یک نحوه بود، زندگی امام حسین یک جور دیگر بود؛ امیرالمؤمنین 

الم امام بود در یک وضع نامناسب و شر علیه ایط اجتماعی السِّ

 فرماید:  نامناسبی قرار داشت، خود حضرت می

َتِضی  َمأ ُموم    لُِکلِ   أَََل َو إِنَّ » َتِدی بِِه َو یَس  ُء بُِنوِر  إَِماماً یَق 

َری ِه َو ِمن   َتَفى ِمن  ُدن یَاُه بِِطم  ِعل ِمِه؛ أَََل َو إِنَّ إَِماَمُکم  َقِد اک 

َصی ه. ِمِه بُِقر   14 «طَع 



نویسد، در آن  ای که برای عثمان ابن حنیف می امهدر آن ن

فرماید  زمان که هنوز شرایط شرایِط نامناسبی بود، حضرت می

کند تو  که: من امیر هستم تو هم امیر هستی، عمارت اقتضا می

طور باشی. همین عثمان ابن حنیف اگر امیر نبود حضرت با او  این

قتی که یک شخص کرد، ]اما[ مقام عمارت و طور صحبت نمی این

حاکم بر یک مردمی هست باید خودش را وفق بدهد با آن 

کند این نحوه باشد: من امام  خصوصیات، این شرایط اقتضا می

هستم و شما ماموم هستی شما نگاه کن ببین من چطور 

 هستم.

شود، در زمان  همین شرایط در زمان سیِّدالشهدا عوض می

الم تغییر پیدا م امام سجاد علیه کند، در زمان امام صادق و  یالسِّ

الم تغییر پیدا می امام باقر علیه کند، وضع معیشت جور  السِّ

]طور[ نیست که ما بگوییم حاال چون  شود؛ این دیگری می

طور  امیرالمؤمنین آن نحوه بود پس باید تا قیام قیامت ما آن

طور نیست. متناسب با شرایط زمان و مکان،  باشیم، نخیر این



اسراف و تبذیری در میان باشد، انسان باید عمل  بدون اینکه

بکند؛ این روش ائمِّه بوده. حاال ما بیاییم فقط نظر کنیم به زمان 

کردند یا چهار قسمت  پیغمبر که یک خرما را دو قسمت می

دادند، به آنجا نگاه بکنیم پس ما  کردند به اصحاب سفره می می

یم و یک خرما را دو تمام دریچه رزق و روزی را به روی خود ببند

قسمت بکنیم، آقا نصفش را شما بخور و نصفش را هم شما 

الم به نحوه  طور؟! یا در زمان امیرالمؤمنین علیه بخور؛ این السِّ

طعام آن حضرت بخواهیم نگاه بکنیم، خب این مطلب فرق 

شود این کار را  کند؛ این در زمان بقیه ائمِّه متفاوت بود، نمی می

ید یک معیار کلی از تاریخ آنها و از سنِّت آنها به انجام بدهیم. با

دست بیاوریم بعد انجام بدهیم، در هر زمانی یک جوری، در هر 

شرایطی یک قسم؛ منتهٰی به شرط اینکه در تاریخ آنها دقت 

کنیم، در رفت و آمد و معاشرت آنها دقت کنیم تا آن مطلب کلی 

 برای ما پیدا شود.

یادداشت کردم که به عنوان گذرا و در اینجا من چند مطلب را 



کنم  ها توضیح مختصری باید داد که عرض می البته در بعضی

 کدام یک از اینهاست.

 

ذکر نمونه هایی از سنت پیامبر اکرم در فرمایشات 

 :امام حسن مجتبی

 تقدم پیامبر اکرم در سالم کردن

الم از دایی خودشان هند اوصاف  امام حسن علیه السِّ

، در تاریخ پیغمبر بحار االنوارکنند؛ این روایت در  پیغمبر را نقل می

)مطالب مطالب متفرقه است، منتهی خب به  15اکرم است

 عنوان گذرا بد نیست انسان بداند(: 

کردند، ابتدا به  حضرت در سالم کردن همیشه ابتدا سالم می

کردند، خود  های جوان سالم نمی کردند؛ البته به زن سالم می

الم دارد که:  امیرالمؤمنین علیه من به زن جوان سالم »السِّ

دهد  کنم چون وقتی که او جواب سالم من را می نمی

کنم ممکن است آن معصیتی که ممکن  احساس می



رای من پیدا شود از صواب آن سالم بیشتر است ب

کردند در ارتباط با زنها! آن  قدر رعایت می حضرت این 16«باشد.

هم چه کسی؟ امیرالمؤمنین! تو خود حدیث مفصِّل بخوان از این 

 مجمل.

 سکوت مداوم پیامبر اکرم

دوم: پیغمبر طویل السکت بودند، همیشه سکوت در مرام 

ه[ کسی از آن حضرت سؤال کند. پیغمبر حاکم بود، مگر ]اینک

کردند؛ وقتی کسی آن حضرت را  دائم الفکر بودند، فکر می

کنند،  دید، همیشه حضرت متفکرند و دارند فکر می دید می می

ال یتکلم فی »دانند.  کنند؟ خب خودشان می حاال به چی فکر می

کردند.  بدون اینکه حاجتی پیدا شود صحبت نمی« غیر حاجة

ماند( این صحبت کردن  اد )مثل منبرهای ماها میصحبت کردن زی

کند؛ انسان یک وزانی دارد، انسان یک  آید انسان را تهی می می

ای دارد، انسان یک متانتی دارد، مخصوصاً افرادی که در  اندوخته

دارند باید این مطلب  کنند و قدم برمی راه تعالی دارند حرکت می



ند اگر بروند یک جا صحبت کن ها خیال می را خیلی بدانند. بعضی

نکنند انگار این مجلس دست خالی است مجلسش به درد 

خواهد به هر  خورد، فایده ندارد. نشسته با رفیقش می نمی

صورتی یک صحبتی باز کند؛ خب حرف نزن، بگیر بشین، حاال 

حتماً مگر کسی طلبی دارد از تو؟! یا اگر این حرف را نزنی به 

ای؟! همین صحبت کردن ولو اینکه  لهخورد، به مسئ جایی برمی

ها  تهمت نباشد، ولو اینکه غیبت نباشد )البته غالباً در این صحبت

آید( ولو اینکه غیبت نباشد ولو اینکه  غیبت و تهمت پیش می

کند،  تهمت نباشد، خود صحبت کردن از اندوخته انسان کم می

تند، ها سنگین هس برد؛ دیدید بعضی متانت انسان را از بین می

ای  کند یک سرمایه وقار دارند، وقتی انسان به چهره آنها نگاه می

کند، این برای این است که اینها  در وجود آنها احساس می

ساکت هستند؛ اما افراد ولو یک فرد خوبی هم هست ولی 

بیند انگار  کند آدم می کند، زیاد صحبت می وقتی که صحبت می

زی نیست. صحبت مانند چیزی ندارد، پوچ است، در وجودش چی



ای وارد شود و  ماند که به یک کیسه آن ثلمه و سوراخی می

کم آن اندوختۀ کیسه را کم بکند. افرادی که زیاد صحبت  کم

َل یتکل م »کنند واردات الهی در قلب آنها خیلی کم است.  می

 «17فی غیر حاجة.

 

کردند و نه ذمِّ  خوردند نه مدح می حضرت وقتی که غذا می

گفتند چرا  گفتند چقدر غذایت بد است و نه می کردند، نه می می

شدند  خوردند و بعد بلند می غذایت خوب است؛ غذا می

گفتند غذایت خیلی خوب است خب همه  رفتند. چون اگر می می

رفت یا فرض  جا باید همین تعریف را بکنند، اگر یک جا یادشان می

خانه این مطلب  ن صاحبکردند فوراً در ذه کنید که کم تعریف می

قدر تعریف کرد اآلن در  شد که: در آن جلسه پیغمبر این پیدا می

قدر تعریف کرد! و این ]شخص[ اظهار شرمندگی  جلسه ما این

شود؛  کرد. و بعضی از اینها اصالً به حرمت و گناه کشیده می می

من در بعضی از مجالس دیدم که شخصی بسیار هم زحمت 



ودش غذایی تهیه کرده بر طبق وسع کشیده و به خیال خ

خودش، و بعد مذمت شده و آن شخص ناراحت شده؛ این نوع 

مذمت کردن و انتقاد حرام است آقایان حرام است. نماز شب 

رساند، ترک محرمات انسان را  خواندن و ذکر و ورد انسان را نمی

رساند، حاال یک وقتی یکی رفیق است و خودمانی است و  می

کنند ]که[ آنجا  نشینند و با همدیگر صحبت می میدو نفر  ییک

گوییم چرا! باز مرام پیغمبر نیست من از خودم اینجا  ]هم[ نمی

گویم بر فرض اگر یک موردی باشد بخواهی شما  نگویم، می

تنازل کنی، در آن موردی است که با آن شخص مطلبی نداشته 

ری باشی، اگر بدگویی هم کردی هزاری هم گفتی به جایی طو

ای که افرادی نشستند که این  شود؛ اما اینکه در یک سفره نمی

شخص با بعضی از آنها رودربایستی دارد، خالصه نباید هر 

مطلبی را در آنجا گفت؛ آمدن و انتقاد از غذا کردن]که[ این غذا 

پختی، اینها شرعاً حرام است. نه مدح  خوب بود به جای این می

گرش این است که این استخفاف کردند و نه ذم. و حرمت دی می



کند برنج باشد یا  به نعمت خداست، نعمت خدا چه فرقی می

نان باشد؛ اوِّالً خاصیت نان از برنج بیشتر است، وانگهی نعمت 

کند، شما داری به نعمت خدا استخفاف  خدا که فرق نمی

کنی، معنایش این است: چرا آن را مثالً درست نکردی؟! خب  می

دم فرض کنید که بیاید بگوید که این نعمت را این غلط است؛ آ

خواهم، چرا این را آوردی آن را  خواهم آن یکی را نمی می

نیاوردی؟ اینها آدابی است که یک مسلمان باید به این آداب 

 متأدِّب شود.

 

 کیفیت حشر و نشر پیامبر اکرم با مردم

 دیگر اینکه پیغمبر اکرم با مردم بودند، یعنی با مردم برخورد

داشتند، رفت و آمد داشتند ولی از آنها بر حذر بودند؛ یعنی 

دادند، با مردم نشست و برخاست  دلشان را به مردم نمی

دادند، فکرشان جای  کردند ولی دلشان را به مردم نمی می

نشستند،  دیگری بود، ذهنشان جای دیگری بود، اما خب می



ر متعارف را کردند، آداب و امو شدند، سالم و علیک می بلند می

 دادند. پیغمبر انجام می

برای ابراز حق، ترسی از کسی نداشتند که چه اتفاق 

گفتند هر جا که بود. حق باید گفته شود، ولو  افتد، حق را می می

اینکه آن افرادی که در آنجا هستند آن موقع این حق را نپذیرند، 

گوید همان که  رود به یک شخصی می اما این ]شخص[ می

 رد کافی است.پذی می

بهترین افراد پیش پیغمبر کسی بود که مردم را نصیحت 

داد، مطالبی که به ذهنش  کرد، عیوب مردم را تذکِّر می می

گفت؛ پیغمبر این افراد را خیلی دوست داشتند، این  آمد می می

بینند  افرادی که باعث اصالح جامعه بودند، نه اینکه هر چی می

مطلب را کنار بگذارند، انصح توجیه بکنند، تاویل بکنند، 

 للمسلمین محبوبترین افراد پیش پیغمبر بودند.

خواستم بیش از این  بعد دیگر یک مطالبی هست که می

 دهد. بگویم، اما وقت دیگر اجازه نمی



طور بود، یعنی با توجه به  پیغمبر اکرم سنِّتشان این

آید که این نحوه باید  خصوصیات پیغمبر این مطلب به دست می

الم هم  بینیم ائمِّه علیهم در بین مردم عمل کرد؛ لذا می السِّ

گرفتند. پیغمبر در صحبت با مردم  همین روش را در پیش می

خشک نبود، حساب و کتابی جدای از حساب و کتاب دیگران 

کرد، مانند یکی از افراد بود؛ آن شخص  برای خودش باز نمی

شود پیغمبر  میآمد که خدمت پیغمبر برسد و در مسجد وارد  می

گویند پیغمبر در  کند که: أیَن محمِّد؟ می بیند، سؤال می را نمی

شناخت پیغمبر را. پیغمبر با مردم  آنجا نشسته است. نمی

کردند؛ در یک روایتی داریم که امام صادق  شوخی می

الم می علیه آیا »کنند( که:  فرمایند )امام از آنها سؤال می السِّ

کند که: مگر  آن شخص عرض می «کنید؟ شما شوخی هم می

اگر شوخی خوب »فرمایند:  شوخی خوب است؟! حضرت می

کرد، منتهٰی شوخی به  نبود که پیغمبر شوخی نمی

شوخی که ِعرض مؤمن از بین نرود، این شوخی را  «حق.



کرد، اگر قرار باشد عرض مؤمن از بین برود، این حرام  پیغمبر می

 است، حرام شاخ و دم ندارد، حرام است.

 

 روایت مکارم اَلخالق راجع به وضع ظاهر پیامبر اکرم

خواستم در ضمن صحبت تذکِّر بدهم،  مطلبی که در اینجا می

غمبر بود. چون از من شاید پنجاه نفر سؤال کردند به نحوۀ وضع پی

خواستم این مطلب را به صورت علمی، نه به  این مسئله را می

صورت تعبدی، این مطلب را تذکِّر بدهم و بعد درباره اطرافش یک 

مکارم قدری صحبت شود که مطلب تا حدودی روشن شود. در 

فرماید که  کند، می از پیغمبر اکرم یک روایتی نقل می االخالق

 عن النبی صلی هللا علیه و آله: 

آِة َو ُیَرج ِلُ » ُظُر فِی ال ِمر  َتِشطُ َو   ُجمََّتهُ   أَنَُّه َکاَن یَن  َو یَم 

َتُه فِیِه َو لََقد  َکاَن یََتَجمَُّل  ُربََّما نَظََر فِی ال َماِء َو َسوَّى ُجمَّ

لِهِ  اًل َعلَى تََجمُّلِِه أِلَه  َحابِِه َفض  َو َقاَل إِنَّ اللََّه ُیِحبُّ ِمن   أِلَص 

َوانِِه أَن  یََتَهیَّأَ لَُهم  َو یََتَجمََّل.  18«َعب ِدِه إَِذا َخَرَج إِلَى إِخ 



کند و نظیرش هم روایت  نقل می مکارم االخالقروایتی که در 

کردند، هر  فرماید که: غالباً پیغمبر در آینه نگاه می هست، می

خواستند بیایند بیرون، در آینه نگاه  وقت که از منزل می

کردند، با یک وضع مناسبی از منزل بیایند بیرون، محاسن  می

کردند، موی سر خودشان را پیغمبر شانه  خودشان را شانه می

زدند:  ند؛ پیغمبر موی سر داشتند، سرشان را نمیکرد می

گویند که در سر توفیر  ُجمِّه به آن مویی می ،«یرج ل جم ته»

و »کردند.  پیدا کند، زیاد باشد، و پیغمبر مویشان را شانه می

ای پیدا  اگر آینه «رب ما نظر فی الماء و سو ی جمته فیه

ان را شانه کردند و موی سر خودش کردند، در آب نگاه می نمی

 زدند. کردند،؛ اصالح نه اینکه می کردند و اصالح می می

حضرت خودشان را برای اصحاب « و لقد کان یتجمِّل ألصحابه»

کردند، با وضع درهم  کردند؛ یتجمِّل یعنی قشنگ می قشنگ می

شود  طور بود؛ این می آمدند. کار پیغمبر این و برهم بیرون نمی

چه برسد به اینکه پیغمبر  «ألهلهفضاًل علی تجم له »سنِّت. 



کردند. اتفاقاً در  برای اهل ]خودشان[، خودشان را زینت می

همین مورد من یک روایتی سابق دیدم، چند سال پیش، و چون 

موقع خیلی موقع ضیقی بود نتوانستم آن روایت را پیدا کنم، از 

الم که حضرت یک روز وارد مجلسی شدند  امام صادق علیه السِّ

راوی دید حضرت لباس خیلی قشنگی پوشیدند و خیلی و آن 

ها  سر و صورت خود را آراستند، تعجِّب کرد مثل این خرمقدس

ها؟! یعنی باألخره دیگر  گفت که: یابن رسول هللا شما و این حرف

حضرت  19هاست. شما تاِرک دنیا هستید و این برای ما جوان

 فرمودند: 

خدا جمال را ، 20إن هللا جمیل  و ُیحب  الجمال ،نخیر»

دوست دارد؛ من برای زنان خودم خودم را زینت کردم، اما برای 

پروردگار خودم ببین )حضرت در روزی دیگر رفتند یک لباسی 

آوردند، لباس پشم گفتند: ( برای عبادت این لباس را دارم 

 «پوشم؛ این برای خودم است، این برای زنان. می

 



 آناراستگی  ظاهر و بهافراد لزوم توجه 

دستور اسالم این است که انسان در هر شرایطی، آن 

شرایط متناسب را باید انتخاب بکند، این دستور است؛ خود 

طور بودند. یک خصوصیاتی است، یک مسائلی  پیغمبر همین

طور نیست که ما  است، این مسائل باید در نظر گرفته شود؛ این

م و ول کنیم؛ خدا همه را بگوییم حاال آمدیم و همه چیز را رها کنی

مثل ما نیافریده، خدا هر شخصی را به یک خصوصیات خلق 

دهد باید این  کرده، و دو خصوصیت متضاد را در کنار هم قرار می

خورد.  خصوصیات لحاظ شود وگرنه همه چیز به هم می

طوری که در روایات بسیار داریم که زنان باید خودشان را  همان

ای تند است که  د، و در یک جا لحن به اندازهبرای مردان زینت کنن

 واسطۀ ایناگر زنی خودش را برای مردی زینت نکند، و مرد به 

مالئکه او را لعنت »فرماید:  مسئله ناراحت شود، حضرت می

طور مرد باید جوری در منزل باشد که مورد تنفِّر  ، همین«کنند می

دستور اسالم و مورد اشمئزاز اهل منزل واقع نشود؛ این روش و 



داد. و قال حضرت  است، خود پیغمبر همین کار را انجام می

إذا خَرج إلی إخوانی أن  إن  هللا ُیحب  ِمن َعبِده،»فرمود: 

اش[ پیش  خدا دوست دارد، وقتی ]بنده «یتهی أ لهم و یتجم ل

رود، خودش را آراسته کند، به سر و  برادران مؤمن که می

آشفته و درهم و برهم و این  چین صورتش یک وضعی بدهد؛ هم

ها نیست؛ خب آدابی داریم، آداب معاشرتی داریم، اینها  حرف

 باید لحاظ شود.

در یک روایت دیگری داریم که البته از نقطه نظر مطلب با ]آن[ 

کان »کند، در این روایت است که پیغمبر اکرم:  روایت فرق می

کرد؛ بعد راوی سؤال  با اصحابش شوخی می ،«ُیداِعُب أصحابَه

طور است؟حضرت  کند از حضرت که: آیا روش پیغمبر این می

طور بود ولی شوخی که پیغمبر اکرم  بله این»فرماید:  می

ای نیست که باعث شود هتک  کند آن شوخی شوخی می

 «حرمتی شود، و عرض مؤمنی از بین برود.

 



 می آید  ایا بلند کردن موی سر از سنت بحساب

مطلبی که از من سؤال شده بود و این مطلب بیشتر مربوط 

گردد، این است که  شود و به آنها برمی به اهل علم مربوط می

آیا در سنِّت هست که انسان موی سر خودش را بلند بکند یا نه؟ 

 این سنِّت هست یا نه؟

ما در اینجا روایات مختلفی داریم )این مطلبی را که عرض 

تتان براساس یک مسئله علمی است نه یک کنم خدم می

آید( آنچه که من تفحص  مسئله تعبدی، آن در جای خودش می

کردم از رفتار پیغمبر و ائمِّه علیهم السالم، به دست آوردم که مو 

الم و پیغمبر.  گذاشتن یک سنِّتی بوده در زمان ائمِّه علیهم السِّ

فتند پیغمبر تمام افرادی که آمدند از پیغمبر نقل کردند، همه گ

ها گفتند  موی سرشان بلند بوده، منتهٰی اختالف داشت؛ بعضی

کردند حتی از گوش هم تجاوز  پیغمبر موی سر را بلند می

کرد؛ روایتی از عایشه هست که پیغمبر موی سر را بلند  می

کرد؛  رسید دیگراز گوش تجاوز نمی کردند ولی به گوش می می



کند که پیغمبر موی  قل میجابر بن عبدهللا انصاری روایتی ن

سرشان بلند بود؛ انس بن مالک وقتی که تاریخ پیغمبر را برای 

گوید پیغمبر همیشه موی سرشان  دهد می اصحاب شرح می

و نه اینکه موی سر پیغمبر سفید بود، نخیر، در روایت  21بلند بود.

داریم که پیغمبر در همان اواخر عمرشان ده پانزده تا تار موی 

تر در سرشان نبود، این از خصوصیات پیغمبر است که سفید بیش

طور نبودند، امام امیرالمؤمنین موی سرشان  البته بقیه ائمِّه این

الم موی سرشان  سفید شد، یا امام سیدالشهدا علیه السِّ

سفید شد، اما پیغمبر موی سرشان سفید نشد حتی در 

اما  محاسنشان موی سفید کم بود؛ این از خصوصیات پیغمبر بود،

طور نیست، محاسن سیدالشهدا زود سفید  در سیدالشهدا این

کردند رنگ سیاه  کردند، رنگ می شد لذا حضرت خضاب می

کردند به حنا، گاهی اوقات به  کردند، گاهی اوقات خضاب می می

 سیاه، اینها تمام ما در تاریخ داریم.

آنچه که مسلم است این است که پیغمبر قطعاً تا آخر 



کردند، این مسلم است.  بلند میرا ی سرشان عمرشان مو

الم هم ما همین روش را داریم؛ امام  درباره ائمِّه علیهم السِّ

الم موی سرشان بلند بود. طاووس یمانی  سجاد علیه السِّ

گوید: دیدم جوانی آمد  کند می روایتی که از امام سجاد نقل می

ود. آن طور ب کرد و موی سرش این و آویخت در حالتی که گریه می

که امام بعد از آن که نقل می کند  شخص دیگر که اسمعی باشد

الم  سجاد علیه سر به سجده گذاشته بودند  حضرت و  آمدندالسِّ

و آن مطالب مفصِّل و دعاها و اشعار و ابتهال و گریه امام سجاد 

گوید: حضرت موی سرشان  کند می آید نقل می را وقتی می

طور بود. البته قصد نداشتند بگویند، خصوصیات را در ضمن  این

الم همین گفتند. امام رضا علیه صحبت می طور، امام جواد  السِّ

طور، امام زمان  ، امام حسن عسکری همینطور همین

الم همین علیه طور، تمام اینها افرادی بودندکه موی سرشان  السِّ

کردند. بلند کردن موی سر به عنوان یک مسئله بود،  را بلند می

دادند؛ در  یک امر دارج و متداولی بود که اینها این کار را انجام می



یش امام صادق و یکی دو مورد من دیدم که فالن شخص آمد پ

دید حضرت حلق کردند، ، ولی این مسئله دائمی نبوده. آنچه که 

آید و به طور کلی از تاریخ ائمِّه علیهم  از روایات به دست می

السالم، روش و دیدنشان بر این بوده که موی سر را بلند کنند و 

این چیزی بوده که من به دست آوردم و العلم عند هللا، و اینکه 

ت پیغمبران حلق است، این نه؛ اگر سنِّت پیغمبران داریم سنِّ 

حلق بود به معنای یک سنِّت دائمی است چرا خود ائمِّه تبعیت 

کردند؟! در تاریخ عاشورا حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل  نمی

الم تمام اینها که وقتی  العباس، حضرت قاسم علیه السِّ

گفتند:  می آمدند از اینها نقل کنند تمام اینها خبرنگاران می

طور  جوانی دیدیم با موهای کذایی و با قیافه کذایی؛ اینها این

الم  های از ائمِّه علیهم طور، مسن بودند، جوانهای اینها این السِّ

طور بودند. پس بنابراین زدن موی سر عنوان یک سنِّت  هم این

نیست بلکه به عکس است، گذاشتن موی سر سنِّت است؛ این 

 مطلب را بدانید.



ٰی صحبت در این است ]که[ با توجه به خصوصیات و منته

کند؛ این یک مطلب  شرایط هر زمانی، آن معیار تفاوت پیدا می

دیگر است. ما نباید بگوییم زدن مو سنِّت است؛ چون سنِّت 

برخالف این است، این کتب و این هم روایات. در این شرایط برای 

ن صحیح اهل علم گذاشتن موی بلند، قرتی بازی است، و ای

نیست؛ شاید خود ائمِّه در این زمان اگر بودند با شرایط ما، موی 

زدند؛ این یک مطلب دیگر است. اما اینکه ما  سرشان را می

بیاییم و بگوییم موی سر زدن سنِّت است، ما برخالفش در 

طور نیست. در این شرایط موی  بینیم، این مطلب این ها می کتاب

صاً برای اهل علم، اهل علم بلند گذاشتن صحیح نیست، مخصو

باید موی سرشان را کوتاه کنند. با وضع فعلی و فساد فعلی و 

اختالط و آمیزش اجتماعی فعلی و در معرض همگان قرار گرفتن، 

اآلن صحیح نیست که اهل علمی که مردم ]وقتی[ به او توجه 

کنند باید به یاد خدا و مسائل قیامت و امور روحانی بیفتند،  می

به ظاهر، آنها را از پرداختن به آن مسائل باز بدارد. لذا با توجه 



توجه به شرایط فعلی نخیر، باید موی سر را زد؛ البته حاال از ته 

]باید[ زد نخیر، در یک حد متعارف مقبول، یعنی آن حدی که خود 

 تواند این مطلب را بفهمد. انسان می

م ولی صحبت در این است که ما آیا بگوییم پیغمبر ه

طور نبوده، یک نفر  شود توجیه. پیغمبر این طور بود؟ این می همین

از افرادی که آمده خصوصیات پیغمبر را بیان کرده نگفته پیغمبر 

موی سرشان را زدند، این همه ما روایت داریم یک نفر نیامد 

بگوید ما امام سجاد را دیدیم موی سرش را زده بود، تمام افراد 

این است که مو گذاشتن سنِّت باشد زدن  برخالف بودند؛ اگر نه

]مو[ سنِّت نیست. اما فهمیدن و بیان این مسئله یک مطلب 

 کند. دیگر است، او یک مسئله دیگر است که فرق می

ما باید بیاییم بگوییم پیغمبر چطور بود، نباید مطلب را مخفی 

کنیم، مخفی کردن غلط است. در روایت داریم ارسال لحیه از 

است و مستحب است. در آنجایی که دیدیم  سنن مرسلین

شود سنِّت. لحیه را انسان بلند کند اما نه آن  مستحب است می



خواهد برسد برسد، به یک مقدار  مقداری که تا هر جا می

متعارف؛ موی سر را باید بلند کرد، البته نه در این شرایط، این 

دهد که باید طبق آن  شرایط برای ما یک مالکی به دست می

 مالک عمل کنیم.

پرهیز از تحریف و توجیه تاریخ بر اساس منویات 

 نفسانی

اما اگر ما بخواهیم بیاییم تاریخ پیغمبر و تاریخ ائمِّه را 

شود خالف، این  براساس مسائل خودمان توجیه بکنیم، این می

خالف است. اگر من بیایم از فالن جا و تاریخ پیغمبر بیایم بزنم، 

زند، خب چه فرقی کرد؟ من  فالن نقطه میآید از  دیگری هم می

بیایم بر طبق شرایط و بر طبق منویات و منافع خودم بیایم بگویم 

آید  که نه آقا این مقدار از تاریخ پیغمبر بیان نشود، خب آن هم می

گوید آن مقدار بیان نشود. علت بدبختی ما مسلمین در  می

 همین است.

موارد شبهه از بین کنم تا تمام  این مسئله دارم عرض می



برود، حدود پنجاه نفر راجع به این قضیه آمدند با من صحبت 

کردند که آقا ما چرا باید موی سرمان را بزنیم؟ این مطلب را من 

کنم، که انسان راهی را که دارد  برای این جهت دارم روشن می

رود مخصوصاً برای اهل علم، با بصیرت و بینش باشد خیال  می

یک مسئله تعبدی است، نخیر؛ این مسئله ناشی  نکنیم که فقط

از یک حقیقت است. چرا ما نباید مثل بقیه زلف و امثال ذلک و 

کند  اینها بگذاریم؟ به خاطر این است که شرایط زمان اقتضا می

طور باشیم. حاال فرض کنید که یک شخص هر  که ما اآلن این

را باید گفت؛ خواهد برود انجام بدهد، ولی باید تاریخ  کاری می

آید  اگر من بیایم بر مصالح خودم تاریخ را نگویم، دیگری هم می

آید  کند، آن شخص می برای مصالح خودش فالن تاریخ را نقل می

الم و وصیت حضرت را به امام  روایت امیرالمؤمنین علیه السِّ

کند و وقتی که به امور  آید ترجمه می حسن در حاضرین می

آن  22«با زنان مشورت نکن»که: رسد  مربوط به زنان می

گوید این زمان اقتضا  کند، می مسائل را همه را حذف می



شود تحریف. باید همه را  شود خیانت، این می کند؛ این می نمی

خواهی توجیه کنی تازه بیا توجیه کن، تازه  بیان بکنیم اگر می

بگوییم در آن توجیه آیا حرف است یا حرف نیست، آیا درست معنا 

ای که  ب دیگری است. مسئلهبکنی یا معنا نکنی؛ آن یک مطل

الرجال گذارند کنار که:  فعالً مطرح است حتی آیه قرآن هم می

تمام اینها مسائل به خاطر مسئله  ؛23قوامون علی النساء

توانند،  گویند مردم نمی حقوق بشر است، اآلن در این زمان می

دهد که راجع به زنان این  بپذیرند مصالح حقوق بشر اجازه نمی

می آورده شود، ار  زن نصف ار  مرد باشد، احکام اسال

گویند خب مرد و زن با همدیگر یک زندگی را تشکیل دادند  می

از مرد ار  ببرد؟  چرا زن نصفچرا ارثش نصف ار  مرد باشد؟! 

دهد،  گوییم: خب مرد نفقه زن را می حکم اسالم است می

یید: در گویند: بسیار خب، بیایید شما در اینجا تبصره بزنید بگو می

برد، در آنجایی که  دهد دو برابر می آنجایی که مرد نفقه زن را می

آید نفقه مرد را  کنند یا نه، زن می روند کار می نه هر دو با هم می



دهد، زن در آنجا دو برابر مرد ببرد؛ خب خیلی مطلب هم  می

رسد. مسائل حقوق بشر از این  خیلی مطلب خوبی به نظر می

طور است؟  ه زن نصف دیه مرد است؟ چرا اینقبیل است. چرا دی

شود که نفقات و اینها نیست،  در اینجا دیگر مسئله عرض می

شود و به خود زن مربوط نیست؛  این مسئله مربوط به وار  می

ای را بگیرند  اگر یک زنی را شخصی از بین ببرد، وار  او باید دیه

ر مرد باشد رسد، خب وار  او اگ به خود این مرده که چیزی نمی

باید نصف بگیرد؛ این مسائل است و این مطالب باعث شده 

دین بیایند دین را عوض کنند  فکران بی است که یک عده از روشن

و تغییر بدهند و بر مرام و مسلک خودشان بیایند توجیه کنند، این 

مسائل باعث شده است که یک عده بیایند بگویند که اآلن 

ن رفته و زمان تغییر پیدا کرده و ما باید مسائل آن زمان دیگر از بی

یک مسائل جدیدی از نو بسازیم و پایۀ جدیدی از نو بریزیم، ما 

حر و آزاد آنچه را که مربوط به تاریخ ائمِّه است باید بیان کنیم، 

 باید مطالب روشن شود.



یادم است در یک مجلسی بود شخصی از بستگان بود، 

ها بود  ا مطالبی که در این کتابها ی ایشان آمد یکی از این کتاب

بود( اشکال گرفت، او گفت: آقا چرا فالن  معادشناسی)ظاهرا در 

گفت: در شب عاشورا  قضیه را شما آوردید؟ من باب مثال می

خب ما در تاریخ داریم که سیدالشهدا رفتند و تنظیف کردند و 

وم نظایر این مطالب، خب اینها در کتاب آوردن ندارد؛ اوِّالً: معل

قدر آب باشد، موقعی که آب خوردن برای اطفال  نیست که این

کند؟! این  رود تنظیف می نبود، سیدالشهدا در شب عاشورا می

یک، ثانیاً: ]از[ گفتن این مسائل و اینها مردم همچین خوششان 

 طوری که باید و شاید آدم این حرف را نزند. آید و آن نمی

اوِّالً: »ن بود، فرمودند که: ایشان جوابی که در اینجا دادند ای

الزم نیست که تنظیف حتماً مربوط به آن آبی باشد که آن آب، آب 

شرب است، نه؛ ممکن است آبی هم بوده در آنجا )حاال کثیف 

بوده، چی بوده(، هر چه بوده و ما داریم در شب عاشورا رفتند 

ن آب آوردند، در شب یعنی از بعد از نیمه شب رفتند آب آوردند، ای



هم داریم. وانگهی باید این مطلب را گفت، حتی تنظیف 

سیدالشهدا را هم باید گفت تا اینکه مردم بدانند در شب عاشورا 

کشند، با اینکه  با اینکه حضرت علم داشت به اینکه فردا او را می

قدر به این مسئله  خواهد این را بگوید( این علم داشت، )می

خواهد خدا  سئله توجه دارد که میقدر به این م اهتمام دارد و این

را از نقطه نظر ظاهر به نحوی مالقات کند که کامال طبق دستور 

خواهد  و طبق شرع عمل کرده باشد؛ این را حضرت می

 «بفهماند.

اش را بگوییم  دستور این است، اینی که ما بیاییم یک خرده

اش را نگوییم، این غلط است، تاریخ باید بیان شود؛  یک خرده

نتهٰی در بیان تاریخ باید معیارهای آن زمان و انطباقش بر این م

زمان باید کامالً روشن شده باشد؛ این است مسئله. حاال روشن 

ای بوده که همه  قضیه شد که مسئله مو گذاشتن این مسئله

گذاشتند، پیغمبر مو داشته، و به نظر من این سنِّت  ائمِّه مو می

و چه بسا در زمان ظهور امام  بود، اصالً مو گذاشتن سنِّت است



زمان این مطلب بیاید تغییر پیدا بکند و همه مو بگذارند، هیچ بعید 

نیست، مثل بقیه احکام؛ ولی در این شرایط و در این موقعیت با 

توجه به آن معیارهایی که ما در دست داریم، نخیر، باید انسان 

و دید مو را کوتاه کند در یک حد معمول که آن برداشت مردم 

مردم نسبت به یک روحانی، آن دید باعث نشود که آنها از 

 رسیدن به حقایق باز بمانند.

 

وصول چگونه احساسات و امور اعتباری مانع از 

 شخص به حقیقت میشود

و این یک مسئله بسیار دقیق و ظریفی است که من قصد 

داشتم در طول این دهه، یک روز به این مسئلۀ احساسات 

بپردازم که چطور ما مجبوریم برای همین احساسات، چون باعث 

شود که از حقیقت باز بمانیم، بعضی از مسائل را ندیده  می

ه بگیریم؛ این خیلی مسئله مسئلۀ دقیقی است، خیلی مسئل

شود که  دقیق است. چطور احساسات و ارتباط با مردم باعث می



طور که باید و شاید بخواهیم آن روش اسالمی و  ما نتوانیم آن

شود. و این حل  طور نمی روش عملی را پیاده کنیم، این این

شود و انجام نمیشود مگر به دست امام زمان علیه السالم،  نمی

 انجام بدهد. یک مثالی بزنم:  تواند این کار را فقط آن حضرت می

معنویت و روحانیت ظواهر حرم ائمه مردم را از ادراک 

 ان جا باز می دارد

همین زیارت امام رضا علیه السالم، اآلن امام رضا 

الم آن گنبدشان، وضع حرم و اینها خب می علیه دانیم دیگر  السِّ

هایی هست و طال و طالکاری و  چه مسائلی هست و چه خرج

ذلک. مگر قبر امام باید طال داشته باشد؟! حاال گنبد بدون  امثال

شود؟! اتفاقاً اگر از نظر معنویت است، بدون این  طال نمی

طالجات و بدون این مسائل خود آن مکان خیلی نورانیتش بیشتر 

خواهیم با طال و طالکاری به  و طهارتش بهتر است. ما که نمی

الم رونق بدهیم، اینک امام علیه طور نیست. افرادی که  ه اینالسِّ

در همدان قبر آن عارف نامی، بابا طاهر را قبالً زیارت کرده بودند، 



دانند آن صفا و آن روحانیت و آن نورانیتی که  مقبرۀ ایشان را می

مرتبه یا دو مرتبه کوچک بودم آنجا رفته  در آن زمان بود )من یک

بروید ببینید  بودم( اآلن کجا در این وضع فعلی هست؟! حاال شما

هایی، چه خصوصیاتی، چه دم و  هایی، چه سنگ چه گل

شوند،  دستگاهی برایش درست کردند. مردم بیشتر جلب می

اما خواص چطور؟! آن روحانیتی که در آن موقع بود کجا پیدا 

الم نه ما  طور نیست. قبور ائمِّه علیهم شود؟! خب این می السِّ

خراب کردند و همه را ها که آمدند  گوییم مثل آن وهابی می

های متبرکه و قبور ائمِّه  مسطح کردند، نخیر؛ مکان

الم باید ساختمان داشته باشد، باید بارگاهی داشته  علیهم السِّ

آیند آنجا از آفتاب محفوظ باشند، ملتجأ و متکای  باشد، مردم می

آیند آنجا خب  مردم است، مأوای مردم است، مردم می

و وضع درهم و برهم و نامناسب  توانند با همان باران نمی

بخواهند بروند زیارت بکنند، باید یک جایی داشته باشند زوِّار 

طور  بیایند بشینند دعا بخوانند آنجا نماز بخوانند، جا باید این



باشد، وسیع باشد و سقف داشته باشد، تمام اینها همه 

م کاری به حرم ائمِّه چه کار دارد؟! تما هست؛ اما طالکاری و زینت

اینها همه اسراف است. خب این یک مسئلۀ دیگر است؛ اما اگر 

الم را  بیاییم اآلن به فرض مثال بگوییم که گنبد امام رضا علیه السِّ

شود؟ میگویند  دانید چه بساطی به پا می ]باید[ خرابش کرد، می

دین شدند، اینها ضد والیت  گویند اینها بی اینها وهابی شدند، می

الم هستند و امثال ذلک؛ لذا با همین کیفیت السِّ  ائمِّه علیهم

الم در  باید بماند. اتفاقاً یک روایت هم داریم از امام باقر علیه السِّ

کنند فعالً شما در  این زمینه که حضرت به اصحابشان امر می

 همین مساجد بروید نماز بخوانید.

کند و به صورت  ... آن وقتی که آمد، این مساجد را خراب می

آورد؛ آن کار حضرت است، کار ما نیست. و نظائر  درمیاسالمی 

م بسیار است که چطور ویاین قضیه اگر من بخواهم برای شما بگ

توانیم کاری انجام  ما به واسطۀ ارتباط با همین مردم، نمی

بدهیم، باید این مطلب را نگه داشت چون اگر انسان بخواهد 



رود، اصالً  می دست بزند به ترکیب قضیه، آن حقیقت هم از بین

روند پی کارشان؛ برای محافظت و تحفِّظ بر آن  شوند می بلند می

حقیقت انسان باید کوتاه بیاید. امیرالمؤمنین هم انجام میدادند؛ 

کردند پیغمبر پشتش را  گفت آقا این کار را بکنید اگر نمی می

طور بخوانید  گرفت، نماز را این گرفت، امیرالمؤمنین نمی نمی

طور بوده فالن بوده، آمدند گفتند ما به سنِّت عمر  سنِّت این

آمدند  خواهیم عمل کنیم حضرت فرمودند: عمل کنید؛ راه می می

با مردم. این راه آمدن یک مطلب است، فهمیدن مطلب مطلبِ 

 وقت ببینیم چطوری راه بیاییم. دیگری است، مطلب را بفهمیم آن

الم همه ا بینیم که پیغمبر و ائمِّه علیهم لذا ما می لسِّ

دأبشان شوخی کردن و امثال ذلک و اینها بوده است، با مردم 

گرفتند،  خندیدند، عبوس نبودند، خودشان را نمی گفتند، می می

گفتند و  برای خودشان یک حساب و کتاب جدایی نداشتند می

خندیدند دیگر، خوش بودند؛ اما این شوخی نباید باعث هتک  می

تک[ حرمتی در اینجا انجام شود، مؤمن شود و در اینجا یک ]ه



این حرام است. و هر شخصی طبق شاکلۀ خودش عمل 

کند،  کند، یک شخصی اهل حال است خیلی شوخی نمی می

خب حال خودش، یک شخصی اهل حال نیست خب شوخی 

کند، یک کسی اهل نماز است. در شب عاشورا همین  می

الم فرق می اصحاب سیدالشهدا علیه شوخی کردند، یکی  السِّ

کدام هم به  کرد،هیچ خواند یکی گریه می کرد یکی نماز می می

گفتند چرا  کرد، می همدیگر کاری نداشتند. بریر شوخی می

رویم در بغل حورالعین. حاال  گفت: فردا می کنی؟ می شوخی می

آیند به عنوان یک مطلبی  نه اینکه راست بگوید، این اهل منبر می

گویند: خب تو پیش  نند بعد میک که مثالً ]عیب[ است نقل می

سیدالشهدا هستی و ]هوای[ حورالعین داری؟! نه بابا، شوخی 

گوید تا به حال  زنیم( می ها را می کرد)ما هم این حرف داشت می

صبر کردیم گیرمان نیامد، در این دنیا که شانس نداشتیم، اقالً 

آید. خب  پیش امام حسین بمیریم ببینیم آنجا چی گیرمان می

گویند آرزو بر نوجوانان عیب  شان پیرمرد بود و خالصه میای



طرف مسلم بن عوسجه  کرد. از آن نیست؛ خب این شوخی می

خواند؛ او برای خودش این  کرد، ابتهال میکرد، نماز می گریه می

برای خودش است. و همه هم یک هدف داشتند، همه هم یک 

 راه داشتند. 

الم در شب لذا امام حسین علیه عاشورا همه را جمع  السِّ

إن ی َل أجُد أصحاباً أوفٰی و َل أفضل »فرماید:  کند و می می

من اصحابی أوفای از شما و بهتر  «من أصحابی و خیًرا منکم.

از شما سراغ ندارم، باوفاتر، افضل، بهتر سراغ ندارم. اصحابی که 

تذهبوا »فرمایند که:  کنند به آنها و می وقتی که حضرت رو می

د جعلتکم فی ِحل  فاذهبوا جمیًعا إن  اللیل قد إن ی ق

من تعهد خودم را از شما برداشتم،  24«غشیکم فاتخذوه جمالً 

شما را در حل قرار دادم، بروید شب است و کسی متوجه 

بروید؛  «فاتخذوه جمال»کند،  شود و کسی نگاه نمی نمی

کنند یکی یکی به گفتن، هر کسی شروع  وقت شروع می آن

زند: اگر هزار جان داشتم در راه تو  کند یک حرفی را می می



کردم؛ حضرت  کرد باز دریغ نمی دادم، باز خدا مرا زنده می می

الم، مسلم  بن عوسجه، حبیب اابالفضل، حضرت قاسم علیه السِّ

بودند؟ اینها چه کسانی ا ابن مظاهر، زهیر بن قین، تمام اینه

شدند،  افرادی بودند که از یک منشأ و از یک مشرب سیراب می

از  «یتسابقون»گرفتند. در روز عاشورا داریم که  و مطالب را می

خواستند  گرفتند نمی گرفتند، سبقت می همدیگر سبقت می

رفتند  داشت. وقتی که می بمانند، سیدالشهدا اینها را نگه می

دیدند یک مقداری جنگ طول کشیده  گر میدر مقابل لش

آوردند  آوردند، زره را درمی رفت و زره را درمی شان سر می حوصله

بن شبیب شاکری، درباره اینها ا]که[ چقدر طول کشیده! عابس 

ون ألم الحدید»داریم:  قدر عشق به امام  اینها این «َل یمس 

را  فهمیدند، الم نیزه و شمشیر  حسین داشتند اصالً نمی

کردند، مسلم ابن عوسجه رفت در معرکه قتال یک  احساس نمی

کردند  اش را می مقداری که حرکت کرد و جنگ کرد، حاال مالحظه

اش سر رفت  یا اینکه پیرمرد بود مسلم ابن عوسجه، حوصله



الم فرمودند:  اش را درآورد؛ این یک جا سیدالشهدا علیه زره السِّ

یک جا هم « ضل منکمانی َل أجد اصحاب أوفی و َل أف»

ها روی زمین افتاده بود، حضرت آمدند یک  وقتی که تمام این بدن

نگاهی کردند دیدند نه اصحابی هستند، دگر نه برادری وجود 

دارد، و نه اصحابی وجود دارد، آنجا هم حضرت یاد اینها کردند، 

 صدا زدند: 

یا ُمسلَم بن عقیل! و یا هانَِی بن ُعرَوة! یا َحبیَب بن 

َمظاهر! یا مسلم بن عوسجة! یا بریر! یا زهیر! ما لی 

 ُأنادیکم فال تُجیبونی؟! و أدعوکم فال تَسَمعونی؟!

زند جوابش را  چه شده است که پسر پیغمبر شما را صدا می

 شنوید؟! خواند گویا نمی دهید؟! شما را می نمی

أم زالت مَودَّتُکم عن ، نِیام  أرجوکم تَنَتبِهون أ أنتم

 ؟! تَنُصرونه إمامکم فال

اید که امید داشته باشم؟ یا دست از محبت  آیا به خواب رفته

 کنید؟! اید ما را یاری نمی و والیت ما برداشته



فهذه نساُء الر سول ]صل ی هللا علیه و آله و سل م[ 

 ، لَِفقِدکم قد َعالُهنَّ النُّحول

ها و نساء  بینید؟ زن کنید این ذریه پیغمبر را نمی نگاه نمی

پیغمبرتان را نمی بینید به واسطه فقد شما آثار نحول و ضعف در 

 آنها پیدا شده، اتکای آنها از دست رفته است.

َفعوا عن َحَرِم ! أیُّها الکِرام، فقوموا عن نَوَمتِکم و اد 

 25«الل ِئاَم!الر سول الطُّغاَة 

الذین ظلموا آل محمد أی منقلب ینقلبون، انا هلل و  و سیعلم

 انا الیه راجعون

بسمک هللا و ندعوک و نقسمک و نرجوک بحق محمد و أهل 

 بیته األطهار، یا هللا یا هللا...

 پردورگارا ما را ببخش و بیامرز!

 ای از دنیا مبر! تا ما را نیامرزیده

 قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش!

پروردگارا، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعت اهل بیت ما 



 را بی نصیب منما!

 اسالم و مسلمین نصرت عنایت کن!

 کفار و مخالفین، منکوب بفرما!

 رهبر انقالب بر تأییداتش در حفظ مبانی اسالم بیفزا!

 مرضای مسلمین شفا عنایت کن!

 موتای آنها، میِّت منظور ببخش و بیامرز!

الم تعجیل کن!پروردگا  را در فرج امام زمان علیه السِّ

 ما را از یاران و منتظرین واقعی آن حضرت قرار بده!

 بالنبیِّ و آله و عجِّل فی فرج موالنا صاحب الزمان

 اللَُّهمَّ َصلِِّ َعلَی ُمَحمَّد و آِل ُمَحمَّد
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