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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
o

لقاء اﷲ هدف اصلي خلقت انسان


o

اهميت شناخت صراط هدايت




اولياء الهي و معرفي راه نيل به هدف
اجتناب و پرهيز از عوامل گمراهي

o

اهميت معيت و همراهي جهت سير در سبيل الهي براي نيل به مقام لقاء الهي

o

عمل و تدام در مسير انسان بر اساس شاكله نفساني است

شاكله نفساني در دو جهت خداخواهي و خود خواهي
o

اشاره به شاكله روحاني و شيطاني و رابطه آن با سعادت در كﻼم مﻼصدرا


سعادت هر چيزي عبارت است از رسيدنش به خير وجودش تا بوسيله آن كمال خود را يافته و در نتيجه متلذذ شود .و سعادت در
انسان كه موجودي مركب است )مركب از روح و بدن( عبارت است از رسيدن به خيرات جسماني و روحانياش و متنعم شدن به آن
است.



به نظر مﻼصدرا سعادت هر چيز و خير آن ،نيل به چيزي است كه به وسيله آن وجودش كمال يابد .وجود ،خير و سعادت است و
آگاهي به آن نيز خير و سعادت مي باشد صدرالدين شيرازي ١٩٩٩،م١٢١/٩ :



به اعتقاد ايشان سعادت هر قوه ،نيل به چيزي است كه مقتضاي طبع آن بوده باشد ،بدون آفت و به حصول كمال آن.


يعني كمال هر قوهاي از نوع يا جنس همان قوه است؛ مثﻼ ،كمال و سعادت قوه شهوت لذت است وكمال و سعادت براي
قوه غضب ،غلبه و براي وهم ،اميد و تمنا و براي خيال ،تصوير مستحسنات ميباشد و كمال و سعادت نفس به حسب ذات
عقليه اش عبارت است از وصول به عقليات و دريافت صور الهيه )صدرالدين شيرازي (٤١٩-٤١٧ :١٣٦٢،
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روش تربيت معنوي در نجواي معصومين عليهم السﻼم
o

لوازم مقابله با هواي نفس در شاكله آن با توجه به فرازي از مناجات شعبانيه

o

ك َو
ك بِإِدْخَالِي فِي كَرَمِ َ
ت فَشَكَرْتُ َ
ت أَنْ َأكُونَ كُنْ ُ
ت أَيْقَظْتَنِي لِمَحَ ﱠب ِتكَ وَ كَمَا أَرَدْ َ
ل بِهِ عَنْ مَعْصِيَتِكَ إِﻻ فِي وَقْ ٍ
إِلَهِي َل ْم يَكُنْ لِي حَوْلٌ فَأَنْتَقِ َ
خ الْغَفْلَهِ عَنْكَ
لِتَطْهِيرِ قَلْبِي مِنْ أَوْسَا ِ



آفريدگارا! توان آن نداشته ام كه از نافرمانيت دستشويم ،مگر آنگاه كه به عشق و محبت خويش بيدارم ساخته اي ،يا آنگونه بوده ام
كه تو خود خواستهاي .تو را سپاس ،كه مرا در كرم خويش وارد كردي و دلم را از آﻻيشها و كدورتهاي غفلت از خودت را پاك نمودي.



يقظه اولين مرحله سلوك



تاثير گناه و هواي نفس در مخالفت با حركت صحيح



رابطه محبت و بيداري عرفاني



پاكيزگي قلب از عوامل غفلت

o

اهميت شناخت در معرفت معنوي با توجه به فرازي از دعاي عرفه امام حسين عليه السﻼم

o

ك وَمَا الﱠذى فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ
ن فَقَ َد َ
ماذا وَجَدَ مَ ْ



كسيكه تو را گم كرده چه يافته؟ و چه گم كرده،كسيكه تو را يافته است



معرفت راستين و عشق حقيقي



رابطه عشق حضرت حق با مخالفت با هواي نفس

o

اهميت قلب شائق در مسير حقيقت در كﻼم اميرالمومنين عليه السﻼم در فرازي ديگر از مناجات شعبانيه

o

إِلَهِي هَبْ لِي قَلْبا يُدْنِيهِ مِنْكَ شَوْقُهُ وَ لِسَانا يُرْفَعُ إِلَيْكَ صِ ْدقُ ُه َو نَظَرا يُقَرﱢبُهُ مِنْكَ حَقﱡهُ



خدايا! مرا قلبي بخش كه شوق و عشق ،به تو نزديكش سازد،و زباني عطا كن كه صداقت و راستياش به درگاهتباﻻ رودو نگاهي
بخش ،كه حقيقتش ،زمينهساز قرب به تو گردد!



تقسيم مردم به دو دسته در كﻼم قرآن كريم
o

بيان ضابطه براى صفات طاغى دوزخى ،و خائف از مقام پروردگار با توجه به آيات  ٣٥الي  ٤٠سوره مباركه نازعات

o

ن خافَ
ي الْمَأْوي * وَ أَمﱠا مَ ْ
ن الْجَحيمَ هِ َ
ن ما سَعي * َو بُرﱢزَتِ الْجَحيمُ لِمَنْ يَري * فَأَمﱠا مَنْ طَغي * وَ آثَ َر الْحَيا َة الدﱡنْيا * فَإِ ﱠ
يَوْمَ يَتَذَكﱠرُ الْإِنْسا ُ
ن الْهَوي *
مَقامَ رَبﱢ ِه َو نَهَي النﱠفْسَ عَ ِ



روزى كه انسان آنچه كوشيده است ،به ياد مىآورد ،و دوزخ را براى هر كه مىنگرد ،آشكار مىسازند ،اما آنكه سركشى كرده باشد ،و
زندگى اين جهان را برگزيده باشد ،تنها دوزخ جايگاه اوست .و اما آنكه از ايستادن در پيشگاه پروردگارش پروا كرده و روان خود را از
خواهش )ناروا( بازداشته باشد؛



خداى تعالى در اين آيات سهگانه ،مردم را به دو دسته تقسيم فرموده ،اهل جهنم و اهل بهشت ،و اگر صفت اهل جهنم را جلوتر
ذكر كرد براى اين بود كه روى سخن با مشركين است.

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٢

بذل حسيني و نجات انساني

ريز موضوعات

محرم ١٣٩٦

سخنراني

جلسه دهم )شب عاشورا(

دكتر اسدي گرمارودي

١٣٩٦/٠٧/٠٨

) با اندكي تصرف (

o

لوازم و آثار طغيان و خوف از مقام رب


لوازم طغيان اين طائفه يكى همين است كه زندگى دنيا را اختيار كنند ،و اين همان است كه بعد از توصيف آنان به طغيان با جمله"
و اثر الحياة الدنيا" توصيفشان كرده است.



از لوازم طغيان رها كردن آخرت و ايثار حيات دنيا يعنى پيروى هواى نفس در آنچه مىخواهد ،و اطاعتش در آنچه دوست دارد.


o

نهي از هواي نفس ،ﻻزمه خوف از خداوند

مقصود از مقام تربيتي پروردگار و خوف از آن


در آيه مقام خداى تعالى  ،صفت ربوبيت و ساير صفات كريمه او چون علم و قدرت مطلقهاش و قهر و غلبهاش و رحمت و غضبش
ميباشد ،كه همگي از لوازم ربوبيت او است.



بنابراين مقام خداى تعالى كه بندگان خود را از آن مىترساند همان مرحله ربوبيت او است كه مبدأ رحمت و مغفرت او نسبت به
كسانى است كه ايمان آورده تقو ى پيشه كنند ،و نيز مبدأ عذاب سخت و عقاب شديد او است ،نسبت به كسانى كه آيات او را تكذيب
نموده و نافرمانيش كنند.



خوف از خدا مانع ارتكاب معصيت


در تفسير قمى در ذيل اين آيه آمده كه اين درباره بندگان خدا است ،كه وقتى در برابر معصيت خدا قرار مىگيرد با اينكه
مىتواند مرتكب شود ،از ترس خدا مرتكب نمىشود ،و بخاطر نهى خدا نفس خود را از ارتكاب آن نهى مىكند ،و تﻼفى
اين عملش همان جنت است.

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