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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ادب لعن

لعن  اهلل، تخلّق به اخالقلعن و صلوات  ی لعن در خلوت، درباره حدیث امام عسکری ها: کلیدواژه

ی  ی ریشه لعن برکننده لعن با صدای آهسته گفتن،لعن نوعی دعا، های گفتن لعن،  ادببه اسم، 

 .االوّل به مناسبت تاجگذاری امام زمان های روز نهم ربیع نقد جشن ها از وجود، بدی

اجمال قضیّه این است: دیدید؛ من روایت خواندم. اند.   سؤال کرده االوّل مورد بحث روز نهم ربیع در

ها لعن  مورد دوستی که درخلوت درقول پیغمبراکرم از عسکری امام ،روایتدیدید در این 

ی ایمانی است. خدا نماز نخوانده است که بگوید  لعن یك سجیّه 1!فضیلت نقل کردندچقدر کند،  می

گیرم، شما هم  نماز بخوانید. خدا روزه نگرفته است که بگوید من روزه می خوانم، شما هم من نماز می

این است که  دهم، شما هم انجام دهید. یکیروزه بگیرید. امّا دو کار است که خدا گفته من انجام می

                                            

َر َسيِِّدی اْلَحَسِن اْلَعْسَكِریِّ  قاَل: َدَخْلُت َعلى   َعْن َعِلیِّ ْبِن عاِصٍم اْلُكوِفیِّ اْْلَْعمى   .1 ... قُ ْلُت َلُه ِانِّی عاِجٌز َعْن ُنْصَرِتُكْم بَِيِدی َو َلْيَس َاْمِلُك َغي ْ

ی َرُسوِل اهلِل قاَل َمْن َضُعَف  ُمواْلِتُكْم َو اْلَبراَءِة ِمْن َاْعداِئُكْم َو اللَّْعِن َلُهْم ِفی َخَلواتی َفَكْيَف حالی يا َسيِِّدی َفقاَل  ثَِنی اَِبی َعْن َجدِّ  َعلى  َحدَّ
َو َلَعُنوا َمْن ْل يَ ْلَعنُ ُهْم  َاْعداَءنا بَ لََّغ اهللُ َصْوَتُه ِاَلى َجِميِع اْلَمالِئَكِة َفُكلَّما َلَعَن َاَحدُُكْم َاْعداَءنا صاَعَدْتُه اْلَمالِئَكةُ   َخَلواتِهِ   ِفی  ُنْصَرتِنا َاْهَل اْلبَ ْيِت َو َلَعنَ 

ََُروا َلُه َو اَثْ نَ ْوا َعَلْيِه َو قالُوا اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى  اْلَمال فَِاذا بَ َلَغ َصْوتُُه ِالى   ْْ  ُروِح َعْبِدَك َهذا الَِّذی َبَذَل ِفی ُنْصَرِة َاْوِليائِِه ُجْهَدُه َو َلْو َقَدَر َعلى   ِئَكِة اْسََ 
َََعَل فَِاذَ اَْكثَ َر ِمْن ذ   ذا َو َسِمْعُت ِنداءَُكْم َو َصلَّْيُت [ ُدعاءَُكْم ِفی َعْبِدی ه   َجْبتُ اَ ُت ]َببْ يَ ُقوُل يا َمالِئَكَِی ِانِّی َقْد َاحْ  ا النِّداُء ِمْن ِقَبِل اهلِل َتعالى  ِلَك َل

ْيَن اْْلَْخياِر:  ُروِحِه َمَع َاْرواِح اْْلَْبراِر َو َجَعْلَُُه ِمنَ  َعلى    ج، براراال رياضاهلل،  تجزائرى، نعم ؛613، ص 05مجلسی، بحاراالنوار، ج  اْلُمْصَطََ
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صلوات پس یکی  2.آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو َسلُِّموا َتْسليما  يَن ا الَّذِ ي ُّهَ اَ يا   النَِّبيِّ   َعَلى  ُيَصلُّونَ   َو َمالِئَكََهُ   اهللَ   نَّ اِ : فرمود

اهلل  وات بفرستید. این تخلّق به اخالقفرستم، پس شما هم صل است. خدا فرموده است من صلوات می

 :شما هم انجام دهید، لعن است ،دهمدیگر از کارهایی که خدا گفته است من انجام میاست. یکی 

کنند؛  کنندگان هم لعن میکند، لعن گفته است خدا لعن می 3.ِعُنونَ َو يَ ْلَعنُ ُهُم الاّل   اهللُ   ُهمُ ِئَك يَ ْلَعن ُ ول  اُ 

 کنند. نبیّین، مالئکه و مؤمنین لعن می

لعن به شخص و از سوی دیگر،  .کنند کنند، اشتباه می مطلقاً نفی میکه لعن را  کسانیاز یك سو، پس 

، کار بسیار صحیحی ندا یا قرآن آنها را به اسم لعن کرده بیتاهلبه اسم، در مورد کسانی که خود 

اظهار نظر نکرده است، بهتر این است  هاآنشخص مورد  درکه معصوم کسانی ی بارهاست؛ امّا در

، لعن کند؛ یعنی بگوید لعنت خدا بر سازد لعن میسزاوار که شخص را را آنها  صفتی  که انسان، دارنده

اینکه آیا من یقین دارم که این شخص این کار را کرده است چنین کاری کرده است. امّا یك که  کسی

ی لعن نیست،  چون روایت داریم که اگر کسی را که شایستهی لعن است، نه.  آیا این شخص شایستهو 

 4شود. گردد و شامل حال خودت می ای برمیلعن کنی، لعن به خود تویی که او را لعن کرده

کریم بیان کرده  احادیث یا خود قرآنصریحِ باید قدری اینجا مراعات کرد. کسانی هستند که  بنابراین

صفت شدن با است که ملعون هستند. لذا لعن کردن آن اشخاص به اسم، کار بسیار خوبی است و هم

یا  و امام معصوم که پیغمبراست. امّا علمای اخالق در مورد کسانی  خدا و معصومین

                                            

 .03 یآيه احزاب، یسوره .2
 .101 یآيه بقره، یسوره .6

َنُه َو بَ ْيَن الَّذِ َخَرَجْت ِمْن صاِحِبهذا اِ نَّ اللَّْعَنَة اِ قاَل:  بِيِه اَ َعْبِد اهلِل َعْن  یبِ اَ َصَدَقَة َعْن   َعِن اْبنِ . 7 ّْل اِ ْن َوَجَدْت َمساغا  َو اِ يَ ْلَعُن فَ  یا تَ َردََّدْت بَ ي ْ

، عةيالشّ وسائل ،یحرّعاملو  252، ص 31مجلسی، بحاراالنوار، ج : ْن تَ ْلَعُنوا ُمْؤِمنا  فَ َيِحلَّ ِبُكمْ اَ َحقَّ ِبها فَاْحَذُروا اَ صاِحِبها َو كاَن  لى  اِ عاَدْت 

  .651، ص 12ج 
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را نبرید؛ بلکه بگویید  آنهاکه اسم  اند کردهتوصیه  ،اندتعال در قرآن به اسم، آنها را لعن نکردهم خدای

 ی این کار باد.  دهندهی این صفت و انجام لعنت خدا بر دارنده

دور بدار و محروم  ی دیگر این است که لعن، نوعی دعاست. لعن یعنی خدایا! او را از رحمت خود نکته

 بّ، دشنام و هتّاکی نیست. بنابراین باید بدانیم که لعن کردن و تبرّی جستن غیرسکن. لعن فحش، 

 ادبی است. از فحّاشی و بی

به آن دقت کرد، این است که وجود دارد و باید  ی دیگری که در روایت امام حسن عسکرینکته

ر را باید مراعات ادب هر ذک 5کند. نشیند و لعن می خلوت می در بیت دوست اهلایشان فرمودند: 

در   الرَِّجيمِ   الشَّْيطانِ   ِمنَ   ُعوُذ بِاهللِ اَ  گفتنخواهید قرآن تالوت کنید، ادب  کرد. کمااینکه شما وقتی می

گفتن ادب  با صدای بسیار آرام بگوید.این عبارت را انسان این است که قرآن چیست؟ تالوت ابتدای 

 مستحبّکه لذا در نماز هم  6گفته شود.با صدای بلند این است که چیست؟  ِن الرَّحيمِ ِبْسِم اهلِل الرَّْحم  

را باید  الرَِّجيمِ   الشَّْيطانِ   ِمنَ   َاُعوُذ بِاهللِ  بگوید، الرَِّجيمِ   الشَّْيطانِ   ِمنَ   َاُعوُذ بِاهللِ  ،ی حمد است انسان قبل ازسوره

دانید،  طور که می و همانداشته باشد  ِن الرَّحيمِ لرَّْحم  ِبْسِم اهلِل ابه امّا باید جهرِ  ؛با صدای آهسته بگوید

که مثل نماز ظهر و عصر حتّی در نمازهایی  7.یکی از صفات مؤمن است ِن الرَّحيمِ ِبْسِم اهلِل الرَّْحم  جهر به 

                                            

َر  قاَل: َدَخْلُت َعلى   َعْن َعِلیِّ ْبِن عاِصٍم اْلُكوِفیِّ اْْلَْعمى  . 0 َسيِِّدی اْلَحَسِن اْلَعْسَكِری... قُ ْلُت َلُه ِانِّی عاِجٌز َعْن ُنْصَرِتُكْم ِبَيِدی َو َلْيَس َاْمِلُك َغي ْ

ی 7ُمواْلِتُكْم َو اْلَبراَءِة ِمْن َاْعداِئُكْم َو اللَّْعِن َلُهْم ِفی َخَلواتی َفَكْيَف حالی يا َسيِِّدی َفقاَل  ثَِنی اَِبی َعْن َجدِّ  قاَل َمْن َضُعَف َعلى   9َرُسوِل اهلِل  َحدَّ
و جزائرى،  613، ص 05مجلسی، بحاراالنوار، ج  ...: َاْعداَءنا بَ لََّغ اهلُل َصْوتَُه ِاَلى َجِميِع اْلَمالِئَكةِ   َخَلواتِهِ   ِفی  ُنْصَرتِنا َاْهَل اْلبَ ْيِت َو َلَعنَ 

 .050 ، ص2  ج، طهاراال ئمةاال مناقب  فی براراال رياضاهلل،  نعمت
 ص، ص2کاشانی، وافی، ج و فيض 27، ص 6حويزی، نورالثّقلين، ج عروسی ؛167و  40 ،47ص ص، 3الشّيعة، ج . حرّعاملی، وسائل3

371- 305. 
 .672، ص 10، ج االنوارو مجلسی، بحار 742، ص 17الشّيعة، ج حرّعاملی، وسائل ؛021، ص 2االعمال، ج طاووس، اقبال. سيّدبن4
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 ی بعد از ی حمد و سوره سوره ِن الرَّحيمِ ِبْسِم اهلِل الرَّْحم  ی آنها را باید آهسته خواند، باز هم  حمد و سوره

  گویند. حمد را با صدای بلند می

با صدای بلند  ِن الرَّحيمِ ِبْسِم اهلِل الرَّْحم   با صدای آهسته گفتن و ادب الرَِّجيمِ   الشَّْيطانِ   ِمنَ   َاُعوُذ بِاهللِ پس ادب 

بلند صلوات طور ادب لعن با صدای آهسته گفتن است و ادب صلوات با صدای همینگفتن است. 

 فرستادن است. اینها ادب است. هر ذکر، ادبی دارد و اگر آن ادب ادا شود، اثر آن بسیار بیشتر است.

کند؛ یعنی  در وجود و درونت کار میدر این صورت، شود و  تر می تر بگویی، درونیلعن را هرچه آهسته

ها در  ی بدی ی همه ریشهدانید،  که می چنانکَند.  ها را از وجود انسان می ی بدی ی اصلی همه ریشه

اوّلی و همین عالم، همان اوّلی و دومی هستند. در احادیث باب طینت داریم که اصلِ طینتِ سِجّینی، 

ها که اتّفاق افتاد، مقداری از طینت آنها با طینت مؤمن مخلوط شد؛ لذا این  دومی هستند. مَزج طینت

مربوط به همان طینت  این شود. مرتکب می کند یا گناهی یداخالق است یا کار زشتی ممؤمن ب

همین  به و است یواالّ اصل طینت او، طینت علّیین ؛سجّینی است که با طینت او مخلوط شده است

 8 است. بیتشیعه و دوست اهلسبب است که 

راهش چیست؟  ،راه خالص شدن انسان و دور ریختن طینت سجّینی که با طینت او مخلوط شده ،حال

کنند. امّا  ترین چیزها محروم می کنند، خودشان را از یکی از سازنده که لعن نمیلعن است. کسانی 

دهد و ریشه را  کار را مؤثّرتر انجام میاین  ،تر باشدتر و درونی ، لعن هرچه آهستهمطور که گفت همان

 کنیم. کَند؛ لذا اگر خواستیم لعن کنیم، این ادب لعن را هم مراعات بیشتر می

لعن چیزی  .ی مؤمن نیست  پس لعن، فحّاشی نیست. فحّاشی، بددهنی و بدگویی کردن اصالً زیبنده

-خدای  تر. تر، مؤثّرتر و سازندهتر و درونینیست که شخص خیلی با داد و قال بگوید؛ هرچه آهسته

کانه با شیعیان خواهند سفّا دست دشمنانی بدهد که میبه ای  ناکرده طوری نباشد که انسان بهانه

                                            

 .13 -2، صص 2کلینی، کافی، ج . 8
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رفتیم اینها را قلع و قمع کردیم و بود که مواجه شوند و توجیهی هم درست کنند که ما به این خاطر 

 امثال اینها.

 کنم؛ به اینها اصرار نمی ی دیگر هم بگویم. اینها حقیقتاً برای من سؤال است. من راجع دو سه نکته

هایی هم وجود دارد که  ؛ امّا نکتهنظرم الزم به تأکید استاز ام،  و در کتاب نوشتهگفتم اآلن که مطالبی 

رَك واصل شدن دومی جشن روزِ به دَ عنوان را به االوّل مقداری باید به آنها توجّه کنیم. روز نهم ربیع

ابولؤلؤ ضربت خورد، توسّط اند روزی که دومی  حالی که شیعه و سنّی هر دو نقل کرده در گیرند؛ می

و سه روز هم طول کشید تا به دَرَك واصل شد؛ یعنی روز  بودالحجّه  ماه ذیششم  و روز بیست

نه شیعه نقل کرده است و  ؛الحجّه. پس نهم ربیع روز به دَرَك واصل شدن او نیست نهم ماه ذی و بیست

نهم ربیع که این است که در بعضی از تواریخ نقل شده است  ،نه سنّی. تنها چیزی که من پیدا کردم

-به عمربن کربال کشت. نهم ربیع مربوطی  واقعهثقفی، عمرسعد را به انتقام  ست که مختارروزی ا

به آن توجّه خواستم اص است. این یك نکته که وقّ ابی بنسعد به عمربن خطّاب نیست؛ بلکه مربوط

 کنید. 

را با لعن جدّی به اصل تبرّی و لعن تعهّد دارم. هیچ روزی نیست که من روزم  صورتمن بهالبتّه 

منشی به مسلکی و صوفیشروع نکنم. این را گفتم که بدانید من اصالً جزو کسانی نیستم که عارف

های خود نوشته است حتّی  یکی از کتاب الی درگویند لعن نکنید. متأسفانه غزّ دهند و کالً می خرج می

بریم به خدا از  پناه می 9باشد.معاویه را هم نباید لعن کرد؛ چون ممکن است خدا او را بخشیده بنیزید

هم کنم؛ پای آن  من از بحث لعن با استحکام دفاع میآری،  های صوفیانه که اینها دارند! فکری این کج

هایی  خواهم به نکته ام؛ ولی درعین حال میام و خودم هم به لطف خدا از آن بسیار بهره بردهایستاده

 . هم که گفتم جای تأمّل دارد، کمی فکر کنیم
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من که موضوع  اینآید. یعنی چه؟ یعنی  تبع تولّی می تولّی اصل است و تبرّی به :این است ی دیگر نکته

دشمنی کند، او را دشمن  بیتکسی با اهل اصل است. حال اگر ،را دوست دارمبیتاهل

 تولّی تأثیرگذارتر از تبرّی است. پس .تولّی استاصل، است؛  بیتدارم. اصل، دوستی اهل می

ؤولیّت امیدوارم خدا کمك کند حقّ این مطالب را بتوانیم ادا کنیم و درعین حال از طرف دیگر مس

تبرّی سست شود. عرض من این است؛ این سؤال برای من همیشه بوده و  پیدا نکنیم که بحث لعن

این است که سؤال و به من کمك کنند. آن  است؛ امیدوارم اگر دوستان جوابش را پیدا کردند، بیایند

 حال که امامِ انسان شهید شده است،است.  عسکریاالوّل روز شهادت امام  ربیعهشتم ماه  روز

پدر ما وقتی گیرد؟  زند و جشن می پوشد، بشکن می که اذان مغرب را گفتند، لباس قرمز میهمین

کنیم؟ این هم برای بدت رسیده است، این کار را امام ما به شهاوقتی کنیم که  میرد، چنین کاری میب

روز ؟ بگذارید همان االوّل روز نهم ربیعمن سؤال است؛ یعنی حقیقتاً برای من حل نشده است. چرا 

بگویید،  ،گویم جشن نگیرید؛ بگیرید؛ پایکوبی هم بکنید الحجّه جشن بگیرید. نمی ذی منه و بیست

یلی هم قشنگ است؛ ولی این سؤال در ذهن من وجود دارد دهید و شادی کنید. خببخندید، شیرینی 

 که روزی که امام به شهادت رسیده است، یعنی چه که ما جشن بگیریم؟

این  خاطر است؛ ما به روز تاجگذاری امام زماناالوّل  روز نهم ربیعدهند که  بعضی این جواب را می

اهنشاه آریامهر است که تاج بگذارد؟ این گیریم. اوّالً تاجگذاری یعنی چه؟ مگر امام ما ش جشن می

به کار بردن گذارد؟  امام روی سرش تاج می مگر .ادبیاتی است که از فرهنگ شاهنشاهی آمده است

 تعبیر زشتی است. روز تاجگذاری برای امامتعبیر 

شهید ای که امام  شوند؟ همان لحظه ثانیاً مگر روز بعد از شهادت امام قبلی، امام بعدی امام می

االوّل که امام شوند؛ یعنی همان هشتم ماه ربیع شوند، همان لحظه هم امام بعدی امام می می

گرفت، نه روز  دوششان قرار ربار امامت ب به شهادت رسیدند، همان لحظه امام زمان عسکری

 جشن بگیریم. عنوان روز آغاز امامت امام زمان که ما روز نهم را به نهم؛
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یکم ماه رمضان  و کنیم؟ مثالً روز بیست به یازده امام دیگر ما این کار را می راجعآیا  :کنم من سؤال می

کنیم؟  عزاداری می گیریم یا برای شهادت حضرت امیر را می ما جشن تاجگذاری امام مجتبی

، ما جشن روز اوّل یعنی روز شهادت امام مجتبی است، سپری شدههشتم صفر که تازه  و روز بیست

را  را گرفتیم؟ روز یازدهم محرّم ما جشن روز اوّل امامت امام سجّاد ت امام حسینامام

 گیریم؟ می

ها جواب پیدا نکردم. ممکن است واقعاً جواب داشته باشد. اگر کسی جواب  من برای این سؤال اًحقیقت

دهم.  آیم و جواب می آنها را پیدا کرد، به من بگوید و اگر من قانع شدم، خودم پشت این تریبون می

این کار من برای خواهم بگویم در انتخاب این روز حُسن سلیقه به خرج داده نشده است. واقعاً  می

سیاه پوشیده  خاطر شهادت امام عسکری روزی که انسان عزادار است و بهکه بینم  توجیهی نمی

جشن بگیرد؛ و ش را درآورد؛ لباس قرمز بپوشد سیاه که اذان مغرب را گفتند، لباس است، همین

ده است. بوندهد. به نظر من انتخاب این روز، انتخاب مناسبی ببخندد و شیرینی بگوید و بشکن بزند؛ 

با  ،توجیه روز اوّل امامت امام زمان .تر بودشد، خیلی مناسب شاید اگر روز دیگری این کار می

 باشد. ن یخیلی مناسبتوجیه کنم دادم، فکر می که در مورد سایر ائمّهتوضیحی 

ا، آن ر آنانو برائت و بیزاری از دشمنان  بیتخواهیم که محبّت و والیت اهلاز خدای متعال می

به آن در قلب ما افزون فرماید و ما را از دوستان، یاران، شیعیان، عاشقان و دلدادگان راستین امام 

ی دوستان  و از یاران و اعوان حضرت در غیبت و ظهورشان قرار دهد و قلب همه ارواحنافداهعصر

 شاد گرداند.  فداهارواحنارا با صدور امر فرج امام عصر ی اولیاء و انبیاء و قلب همه بیت اهل
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