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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 ْ

صبِحاً اِنْ شاءَ اللّهُ تَعالى .
حلْ مَعَنا فَاِنﱠنِي راحِلٌ مُ ْ
َمنْ كانَ باذِﻻ فينا مُهْجَتَهُ ،وَ ُموَطﱢناً عَلى لِقاءِ ال ّلهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْ َ
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.



پاسخ به سه سوال مطرح شده
 oاشاره به تسبيح و تحميد و همراهي با فكر در ذكر با توجه به تسبيح حضرت زهرا سﻼم اﷲ عليها


تقدم تسبيح بر تحميد در مقايسه ميان تسبيح حضرت زهرا )س( با ذكر تسبيحات اربعه نماز

 oامكان سير نفس و شهود در بيداري و خواب


اشاره به شهود هاي سه گانه در نفس ) شهود نوميه  ،شهود موتيه  ،شهود قيامتيه (

 oرابطه ميان يقين و ايمان



كمال انسان و رسيدن و نائل شدن به مقام وصل حضرت حق )سير الي اﷲ(
o



اشاره به مقوله به تشكيك بودن ايمان و يقين

همراهي و معيت با اولياء الهي

همراهي با اولياء الهي با توجه به فرازهايي از زيارت عاشوراي امام حسين عليه السﻼم
 oاشاره به روايتي از امام باقر عليه السﻼم در همراهي با اولياء الهي در مصيب امام حسين عليه السﻼم


در روايتي از امام باقر)عليه السﻼم( پرسيده شد كه در روز عاشورا چگونه به همديگر تسليت بگوييم؟
حضرت فرمودند :بگوئيد:



حمﱠدٍ )عليهم السﻼم(
ن الطّالِبينَ بِثارِ ِه مَع وَليّهِ اﻻما ِم المَهديﱢ مِن آلِ مُ َ
أعظَمَ اﷲُ اجورَنا بمُصابِنا بِالحُسَينِ ،وَ جَعَلَنا و ايّاكُم مِ َ



خداوند اجر ما را به سبب مصيبتي كه از حسين به ما رسيده بزرگ گرداند و ما و شما را از كساني قرار دهد كه
در كنار ولي دم او ،امام مهدي از خاندان محمد)ع( ،به خونخواهي او برمي خيزند.
o

طوسي ،محمد بن الحسن ،مصباح المتهجّد و سﻼح المتعبّد ،ص  ،٧٧٢فقه الشيعه ،بيروت ،چاپ اول١٤١١،ق.

 oمعيت و همراهي در دنيا و آخرت
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معيت با اولياء الهي از لحاظ وجودي چند گونه متصور است :معيت مكاني ،معيت حبي و حشري ،معيت نوري و شعاعي.



در يك بيان ديگر ،اين سه نوع معيت را مي توان معيت دنيوي ،معيت وﻻيتي و معيت اخروي ناميد.


معيت مكاني يعني ديدن و مﻼقات جسم ظاهري امام و در كنار امام بودن .مي دانيم كه بسياري از منافقان هم
به صورت ظاهري در كنار ائمه )ع( بودند ،ولي اين معيت سودي به حال آنان نداشت ولي اگر فردي اهل ايمان
و معرفت و اطاعت از امام باشد ،مﻼقات ظاهري امام آغاز مراتب باﻻتري از معيت خواهد بود و بسيار با ارزش
است.



مرتبه دوم از معيت كه ما آن را معيت وﻻيي و حبي و حشري است ،اين است كه فرد محبت امام را در دل
داشته باشد و صدق در اين محبت داشته باشد .و از آن جا كه هر فردي با محبوب خود محشور است ،چنين
فردي هم با باطن امام محشور بوده و ياد و نام و ذكر امام در دل او به طور مدام حضور دارد و به تبع آن امام نيز
همنشين او خواهد بود ،به شرطي كه در حريم دل غير را راه ندهد .و چون ياد امام پرتو ذكر خدا است و در
حديث قدسي مي خوانيم :خدا همنشين كسي است كه او را ياد مي كند ،پس امام نيز همنشين كسي است كه
ياد او را در دل دارد.



مرتبه سوم ،معيتي است برتر كه بعد از فناي در محبت رخ مي دهد؛ در اين معيت فرد در امام فنا شده و وجودش
آينه وجود امام و ملحق به او مي شود و نور امام همه هستي او را تسخير مي كند .از اين نوع معيت به شعاع نور
نيز تعبير شده است و از همين رو است كه طينت شيعه راستين ملحق به طينت امام مي شود و نور وجودي او
هم شعاع نور امام ميگردد) .در غير اين صورت ايمان و وﻻيت در فردِ مدعي عاريه اي بوده و ذاتي او نخواهد بود(.



با توضيحاتي كه گذشت ،معيتي كه در زيارت عاشورا ذكر شده ،اشاره به اجتماع هر سه مرتبه از معيت دارد؛ يعني هم
معيت دنيوي و هم قلبي و هم روحي و نوري و اخروي.


معيت دنيوي با اهل بيت فيض مﻼقات امام حي است )و زيارت قبور ائمه هم تابع همين حكمت است( و معيت
حبّي و قلبي و وﻻيي شرط و نشانه اش اطاعت كامل از ائمه و امام زمان)عج( و امتحان شدن در اين محبت است.
و معيت اخروي كمال اين دو معيت و اداي حقوق اين دو معيت است كه باعث وحدت نوري و وجودي بين امام
و مأموم خواهد شد.



اشاره به معناي مهجه و رابطه آن با همراهي با اولياء الهي
 oدر لغت مي گويد» :المهجةالروح ؛ مهجه يعني روح« .باز در لغت است» :المهجة دم القلب ؛ مهجه يعني خون قلب«.
 oمهجه در لغت عربي معني لطيفي مي دهد :خون دل؛ و بذل مهجه يعني خون دل خوردن ،يعني خار در چشم و استخوان در گلو
بودن ...
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 oاما معني ديگري نيز دارد .عرب به خون مانده در حيوان ذبح شده بعد از ذبح آنهم در قلب آن كه به لحاظ فقهي هم پاك است مهجه
مي گويد يعني براي حسيني بودن بايد تمام هست و بودت را بدهي و اين خود يك پيش شرط دارد و آن اينكه بايد "بذل مهجه"
كني .بدين معنا كه با عشق تمام و با غبت تمام مهجه كني به قول معروف بايد براي خرج كردن در اين راه ريخت و پاش كني!!


اما امام شرط همراهي را تنها آمادگي براي جان فدا كردن و يا خون دادن )باذﻻ نفسه و دمه( تعيين نكردهاند ،بل آنكه مشاهده ظلم
و سياهي و ضﻼلت كاسه صبرش را لبريز كرده است و براي هدايت بشريت غصهدار است در دل اين كاروان جا دارد .به شرط آنكه
اين خون دل خوردن منفعﻼنه نباشد؛ كه در اوج تﻼش و پويايي رو به جلو حركت نمايد!

 oاجتماع صفات انساني گوناگون در درون انسان )مثنوي معنوي(





در وجود ما هزاران گرگ و خوك ** صالح و ناصالح و خوب و خشوك



حكم آن خور است كان غالبتر است ** چون كه زر بيش از مس آيد آن زر است



سيرتي كان بر وجودت غالب است ** هم بر آن تصوير حشرت واجب است

اشاره به موانع همراهي اولياء الهي با توجه به آيات قرآن كريم
 oنتيجه فراموشي هدف و توجه صرف به عوامل دنيايي با توجه به آيه  ١٧٦سوره مباركه اعراف


وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بهَا َو لَكِنﱠهُ أَ ْخلَدَ إِلىَ الْأَرْضِ وَ اتﱠبَعَ هَوَئهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تحَمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ َأوْ تَترُكْهُ يَلْهَث ذﱠالِكَ
ص الْقَصَصَ لَعَلﱠ ُه ْم يَتَفَكﱠرُونَ
ص ِ
ن كَ ﱠذبُو ْا بَايَاتِنَا فَاقْ ُ
مَثَلُ الْقَوْمِ الﱠذِي َ



و اگر مىخواستيم )جايگاه( او را با آن آيات فرا مىبرديم اما او به دنيا گراييد و از هواى نفس خود پيروى كرد؛
از اين رو داستان او چون داستان سگ است كه اگر به او بتازى لهله مىزند و اگر او را وانهى )باز( لهله مىزند؛
اين داستان گروهى است كه آيات ما را دروغ شمردند پس اين داستان را باز گوى باشد كه آنان بينديشند.



بيان آيات مربوط به بلعم باعوراء و تا مشيت خدا كمك نكند ،اسباب و وسائل معمولى براى تحصيل سعادت بسنده نيست.



مشيت الهى بر هدايت نكردن مردم ظالم و دلبستگان به زندگى خاكى قرار گرفته است



خداوند گمراهي و ضﻼلت كسي را را اراده نكرده است وليكن او به زمين چسبيده و هواى دل خود را پيروى كرده ،و چنين
كسى مورد اضﻼل ما است نه مورد هدايت" .هم چنان كه فرموده":

ل اللﱠهُ ما يَشاءُ" )سوره ابراهيم
ن وَ يَفْعَ ُ
َو يُضِلﱡ اللﱠهُ الظﱠالِمِي َ

آيه (٢٧

 oنتيجه توجه به دنيا و ظواهر آن با توجه به آيه  ٣٨سوره مباركه توبه


يَأَيﱡهَا الﱠذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكمُ إِذَا قِيلَ لَكمُ انفِرُواْ فىِ سَبِيلِ اللﱠهِ اثﱠاقَلْ ُتمْ إِلىَ الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوةِ الدﱡنْيَا مِنَ اﻻَخِرَةِ فَمَا مَتَا ُع
ل
ى اﻻْخِ َرةِ إِلﱠا قَلِي ٌ
الْحَيَوةِ الدﱡنْيَا ف ِ


اى مؤمنان! چگونهايد كه چون به شما گفته شود در راه خداوند رهسپار )جنگ( گرديد ،گرانخيزى مىورزيد؟ آيا به جاى جهان واپسين
به زندگانى اين جهان خرسند شدهايد؟ در حالى كه كاﻻى زندگى اين جهان در برابر جهان واپسين جز اندكى نيست.



مﻼمت و سرزنش مؤمنين به جهت تثاقل و سستى نمودنشان به هنگام جنگ به اينكه مگر به حيات ناچيز دنيا قانع شدهاند
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