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) با اندكي تصرف (

امام حسين )عليه السﻼم( هنگامى كه تصميم گرفت )از مكّه( رهسپار عراق شود ،برخاست و خطبهاى به اين مضمون ايراد فرمود
»اَلْحَمْدُلِلّهِ ما شاءَ اللّهُ ،وَ ﻻ قُوﱠهَ اِﻻّ بِاللّهِ ،وَ صَلﱠى اللّهُ عَلى رَسُولِهِ ،خُطﱠ الْمَوْتُ عَلى وُلْدِ آدَمَ مَخَطﱠ الْقَﻼدَهِ عَلى جيدِ الْفَتاهِ ،وَ ما َاوْلَهَني اِلى اَسْﻼفي اِشْتِياقُ يَعْقُوبَ اِلى يُوسُفَ ،وَ
خُيﱢرَلِي مَصْرَعٌ اَنَا ﻻقيهِ .كَاَنﱢي بِاَوْصالي تَقْطَعُها عَسْﻼنُ الْفَلَواتِ بَيْنَ النﱠواويسِ وَ كَرْبَﻼءَ فَيَمْﻼَنﱠ مِنﱢي اَكْراشاً جَوْفاً وَ اَجْرِبَهً سَغْباً ،ﻻ مَحيصَ عَنْ يَوْم خُطﱠ بِالْقَلَمِ ،رِضَى اللّهِ رِضانا اَهْلَ
صبِرُ عَلى بَﻼئِهِ وَ يُوَفّينا اَجْرَ الصّابِرينَ .لَنْ تَشُذﱠ َعنْ َرسُولِ اللّهِ)صلى اﷲ عليه وآله( لَحْمَتُهُ ،وَ هِىَ مَجْمُوعَهٌ لَهُ فى حَظيرَهِ الْقُدْسِ ،تَقَرﱡ بِهِمْ عَيْنُهُ وَ يُنْجَزُ بِهِمْ وَعْدُهُ.
الْبَيْتِ ،نَ ْ

مَنْ كانَ باذِﻻ فينا مُهْجَتَهُ ،وَ مُوَطﱢناً عَلى لِقاءِ اللّهِ نَ ْفسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا فَاِنﱠنِي راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَ اللّهُ تَعالى .
بحار اﻷنوار )ط  -بيروت( ،ج ،٤٤ص٣٦٧ :
ستايش مر خداى راست ،و مشيّت از آن او ،و قوت و نيرويى جز به خدا نباشد )قوت هم ازوست( و درود خدا به رسول مكرّم او )و آلش( و سﻼم خدا بر او باد،آرايش مرگ بر فرزند آدم چون آرايش گردنبند بر گردن دوشيزگان
است ،گرايش و اشتياقم به زيارت اسﻼفم )جدّ و پدر و مادر و برادرم( چون اشتياق يعقوب به يوسف است ،و برايم قتلگاهى گزيده شد كه من بدان جايم بايد رفت ،گوئيا مىنگرم كه گرگهاى بيابان بند بند مفاصلم را از هم جدا
ك نند در ميان نواويس و كربﻼء ،چه شكمها از من پر ،و چه انبانها كه از من آكنده گردد ،گريزى از آنچه بر قلم تقدير رفته نيست ،ما -اهل البيت -خشنودى خدا را خرسندى خود دانسته ،بر بﻼيش صابريم ،و او اجر صابران را به
ما مىدهد ،هيچ گوشت پيامبر )پاره تن( او از وى جدا نگردد مگر آن كه در حضيرة القدس نزدش گرد آيد ،چشمش بدانها روشن گرديده و بدانها وعدهاش انجاز گردد،

هر كس كه در راه ما خون نثار و بذل مىكند ،و لقاى خدا را توطين نفس خويش مىنمايد ،پس آماده كوچيدن با ما باشد ،چه ما ان شاء اللﱠه بامداد فردا حركت مىكنيم.



مروري بر مباحث جلسات گذشته



معيت و همراهي از دو جهت الهي و خلقي



عقل و اذعان به همراهي با عوامل الهي در كسب نتيجه صحيح



تاكيد آيات و روايت در اهميت همراهي با دستورات الهي



o

تقسيم بندي افراد در قبول يا عدم پذيرش عوامل هدايت الهي

o

ﻻزمه هدايت قبول به تمامه دستورات و نه گزينيشي آن

تفكر صحيح عامل عزت ايمان
o

معناي عزت و مفاد آن با توجه به آيه  ١٠سوره مباركه فاطر

o

مَن كاَنَ يُرِيدُ الْعِزﱠةَ فَلل ِه الْعِزﱠةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَ ُد الْكلِمُ الطﱠيﱢبُ وَ الْعَمَلُ الصﱠلِحُ يَرْفَعُهُ وَ الﱠذِينَ يَمْكُرُونَ السﱠيﱠاتِ لهَمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أُوْلَئكَ هُوَ يَبُورُ



هر كه عزّت مىخواهد )بداند كه( عزّت همگى از آن خداوند است؛ سخن پاك به سوى او باﻻ مىرود و كردار نيكو آن را فرا مىبرد و
آنان كه نيرنگهاى بد مىبازند عذابى سخت خواهند داشت و نيرنگ آنان خود از ميان خواهد رفت.

o

كلمه" عزت" به معناى آن حالتى است كه نمىگذارد انسان شكست بخورد ،و مغلوب واقع شود


عزت به معناى اول ،يعنى اينكه چيزى قاهر باشد و نه مقهور ،يا غالب باشد و شكست ناپذير ،مختص به خداى عز و جل است ،چون
غير از خداى عزو جل ،هر كسى را فرض كنى ،در ذاتش فقير ،و در نفسش ذليل است ،و چيزى را كه نفعش در آن باشد مالك نيست،
مگر آنكه خدا به او ترحم كند ،و سهمى از عزت به او بدهد ،هم چنان كه همين كار را با مؤمنين به خود كرده و عزت خاص خدا و
رسول خدا و مؤمنين است .



هر كس عزت مىخواهد از خدا بخواهد جمله از خدا بخواهد را برداشته سبب آن را به جايش گذاشته ،و فرموده :هر كس عزت بخواهد
عزت همهاش از خدا است( يعنى به وسيله عبوديت كه آن هم حاصل نمىشود مگر با داشتن ايمان و عمل صالح ،عزت را از خدا بگيرد

o

مراد از كلم طيب و صعود آن به سوى خدا و مقصود از اينكه عمل صالح آن را بلند مىكند


مراد از اين كلم طيب ،عقايد حقى مىشود كه انسان اعتقاد به آن را زير بناى اعمال خود قرار دهد ،و قدر يقينى از چنين عقايدى
كلمه توحيد است ،كه برگشت ساير اعتقادات حق نيز به آن است.
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) با اندكي تصرف (



صعود كردن" كلم طيب" به سوى خداى تعالى ،عبارت است از تقرب آن به سوى خدا ،چون چيزى كه به درگاه خدا تقرب يابد ،اعتﻼ
يافته ،براى اينكه خدا على اعلى و رفيع الدرجات است.



وقتى اعتقاد و ايمان ،حق و صادق بود ،قهرا عمل صاحبش هم آن را تصديق مىكند نه تكذيب ،يعنى عملى كه از او سرمىزند مطابق
با آن عقايد است .پس معلوم شد كه عمل از فروع علم و آثار آن است ،آثارى كه هيچ گاه از آن جدا شدنى نيست ،و هر چه عمل
مكرر شود ،اعتقاد راسختر و روشنتر ،و در تاثيرش قوىتر مىگردد.


عمل صالح عملى است كه سزاوار هست مورد قبول خدا واقع شود ،چون مُهر عبوديت و اخﻼص به آن خورده ،و چنين
عملى اعتقاد حق را در مؤثر گشتن ،يعنى در صعود به سوى خدا كمك مىكند.
o

o

عمل صالح كلم طيب را بلند مىكند ،و به عبارت ديگر در صعود آن كمك مىكند.

خداى سبحان اين طالبان عزت را به سوى خودش دعوت كرد ،و اين چنين تذكرشان داد كه عزت همهاش از خدا است.


براى اينكه يگانهپرستى به سوى او صعود مىكند ،و عمل صالح هم آن را در صعود كردن كمك مىدهد ،در نتيجه انسان به خدا
نزديك مىشود ،و در اثر نزديك شدن از منبع عزت كسب عزت مىكند.

o

كسانى كه مكر مىكنند ،و به هر مكرى دست مى زنند ،تا به خيال خود عزتى كسب كنند ،بر عكس عذابى شديد دارند ،و مكرهايى كه مىكنند
همه نابود و بىنتيجه مىشود ،نه به جايى مىرسد و نه عزتى برايشان كسب مىكند.


بررسي تكميلي معناي عزت با توجه به آيه  ٨سوره مباركه منافقين


ن لَا يَعْلَمُون
ن الْمُنَافِقِي َ
َ ...و لِلﱠهِ الْعِزﱠ ُة وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَاكِ ﱠ

o


ايمان و شرط تصديق آن با توجه به كﻼم علوي
o

ق مِنْ ُه بِمَا فِي يَدِه
ن بِمَا فِي يَدِ اللﱠ ِه ]سُبْحَانَهُ[ أَوْثَ َ
َو قَالَ علي عليه السﻼم لَا يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْ ٍد حَتﱠى يَكُو َ




با آنكه فراپايگى تنها از آن خداوند و پيامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمىدانند.

ايمان بنده راست نباشد ،جز آن گاه كه اعتماد او بدانچه در دست خداست بيش از اعتماد وى بدانچه در دست خود اوست بود.

تعريف ايمان در كﻼم محدث و حكيم
o

عﻼمه مجلسي نيز اظهار ميدارد كه :بيشتر علما معتقد ند كه ايمان بايد بـا دليـل وبرهان ،حاصل شود و حتي بعضي ادعاي اجماع در آن كـرده
انـد و بـه آيـات و احاديـث استدﻻل كرده اند كه از متابعت ظني نهي كرده است و نيز در بسياري از آيـات از تقليـد )در فكر و عقيده( مذمت
شده است .همچنين خداوند در آيـة  ١٥سـوره حجـرات فرمـوده اسـت :مـؤمن نيستند مگر آنهايي كه به خدا و رسول ايمان آورده اند ،پس
ارتياب و شـك نكـرده انـد) .مجلسي.(٥٧ ،


بعضي نيز گفته اند ﻻزم نيست كه همة مردم معارف ايماني را با دﻻئل تفصيلي بدانند و استدﻻل منطقي كنند و قادر بر دفع شبهات
كفـار و مخالفـان باشـند ،بلكـه ايـن امـر واجب كفايي است .يعني در ميان مؤمنان گروهي از علما باشند كه بتوانند شبهة كفار
ومخالفان را دفع و رفع كنند و در اكثر مردم كافي است با دﻻئل اجمـالي اصـول ديـن رابدانند؛ چنان كه حق تعالي در قرآن دﻻئل
وجود صانع و توحيد و ساير اصول دين را بـه اين شكل القاء فرموده است.

o

مﻼصدراي شيرازي  ،درباره ايمان حقيقي مينويسد :ايمان حقيقي ،عبارت است از اعتقاد يقيني كه با برهان حاصل شده است و هر اعتقاد يقيني
كه با برهان ايجاد گرديده است غيرقابل زوال و نابود نشدني است» )مﻼصـدرا،تفـسير قـرآن.(١٧٦/٢ ،
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او در جـاي ديگري مينويسد :ايمان عبارت اسـت از اعتقـادات مخـصوص يقينـي و علـوم حقيقـي برهاني يا كشفي و ثابت گرديده
است كه علم حاصل براي نفس از طريق برهـان ،امكـان زوال ندارد .

o

بنابراين هر كس نفس خويش را با ايمان بـه خـدا ،روز جـزا ،مﻼئكـه ،كتـب آسماني ،پيامبران و شاهدان آراسته سازد ،امكان ندارد ايمان او نابود
شود) ».همو،تفسير قرآن(٧٤/٣ ،


هم چنين در اثر ديگري ،درباره ايمان حقيقي اظهار مـيدارد كـه ايمـان نوري است كه از جانب پروردگار عالم بر قلب بنده ميتابد و
هر كس بـر انكـار ايـن نـور پافشاري و اصرار و سعي كند آن را خاموش سازد يا مؤمني را مسخره كند ،در حقيقـت دشمن خدا،
مﻼئكه ،كتب آسماني ،پيامبران و ائمه عليهم السﻼم خواهد بـود )همـو،رساله اصول .(١٤٥ ،





اشاره اي دوباره با معناي ايمان مستقر و مستودع



اشاره اي به علم اليقين و حق اليقين و عين اليقين با توجه به عبارت مﻼصدرا

جمع بندي مباحث جلسه

---------------------------------------------------------

گروه فرهنگي المنهاج
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