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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

خداوند و ارسال عوامل هدايت جهت كمال و سعادت انسان


قرآن كريم كاملترين كتاب الهي و حضرت ختمي مرتبت دو عامل اساسي سعادت


o

خداوند مطلق كمال است و افاضات الهي كامل و بدون نقص است


o

بنابراين عوامل هدايت الهي نيز كاستي و نقص ندارد

بررسي چگونگي رفتار انسان مختار با عوامل هدايت الهي


تقسيم بندي سه گانه انسانها در برابر هدايت الهي در قرآن كريم


o

كافرين  ،منافقين و مومنين

همراهي با اولياء الهي عامل سعادت و رستگاري




امامان و اولياء الهي در ادامه فيض هدايتي پروردگار

حركت در مسير صحيح به سوي مقصد درست و به همراه راهنمايان الهي

شاكله انساني سبب رفتار و سلوك
o

حالت نفساني و نقش انسان در ايجاد آن

o

نفس و شاخصه آن در حركت به سوي كمال و باﻻ

o



جنبه روح و نفس ناطقه انسان عامل كمال طلبي انسان



اشتباه و خطا در تعيين مصداق عامل حركت اشتباه

هواي نفس و پيروي از آن عامل سقوط


هوا به معناي خواسته است و پيروي از هواي نفس ،يعني پيروي از خواسته هاي افراطي نفس اماره



هواي نفس از آن جهت مذموم است كه زمينه ساز انحرافات عملي ،اخﻼقي و اجتماعي و حتي سبب پديد آمدن بيماري هاي رواني و
بدني براي انسان مي شود و آدمي را به وادي گمراهي ،ظلم و گناه مي كشاند.


گروه فرهنگي المنهاج

هواي نفس به هر عمل و رفتار ظاهري و باطني گفته مي شود كه در جهت مخالف خواسته و اراده خداوند متعال باشد.
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) با اندكي تصرف (



غفلت از ياد خدا ،فراموش كردن نعمت ها ،نيكي ها ،حكومت و اقتدار الهي و پيروي از شيطان و شيطان صفتان ،افراط و
تفريط در اعمال و رفتار ،برخي از مصاديق پيروي از هواي نفس مي باشد.



در روايات اهل بيت عليهم السﻼم نيز روايات متعددي پيرامون خطر هواي نفس و لزوم مخالفت با هوس ها وارد شده است.


در روايتي از حضرت علي عليه السﻼم چنين آمده است:

o


در روايت ديگري آمده است :مِلَاكُ الدﱢينِ مُخَالَفَ ُة الْهَوَى »اساس دين ،مخالفت با هواي نفس است«.
o



»فرمان بري از نفس و پيروي از هوس هاي آن ،شالوده هر رنج و سرچشمه هر گمراهي است«.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،ص٢٤٢ :

ن بِدَايَتَهَا مَلَكَ ٌة َو نِهَايَتَهَا هَلَكَة
همچنين امام علي عليه السﻼم فرموده است :إِيﱠاكُمْ وَ َغلَبَةَ الشﱠهَوَاتِ عَلَى قُلُوبِكُمْ فَإِ ﱠ

o

»زنهار از چيره آمدن شهوت ها بر دل هايتان؛ زيرا كه آغاز آنها بندگي است و انجام آنها نابودي«




تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،ص٣٠٦ :

ايجاد شاكله وجودي در نحوه برخورد انسانها با عوامل الهي با توجه به آيات  ٨٧و  ٨٨سوره مباركه بقره
o

وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسىَ الْكِتَابَ وَ قَفﱠيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرﱡسُلِ وَ ءَاتَيْنَا عِيسىَ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيﱢنَاتِ وَ أَيﱠدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكلُّمَا جَا َء ُكمْ رَسُولُ بِمَا لَا تهَوَى أَنفُسُكُمُ
اسْتَكْبرْتُ ْم فَفَرِيقًا كَذﱠبْ ُتمْ وَ فَرِيقًا تَقْ ُتلُونَ



و بىگمان به موسى كتاب بخشيديم و پس از وى پيامبران )ديگر( را در پى آورديم و به عيسى پسر مريم برهانها )ى روشن( داديم
و او را با روح القدس نيرومند كرديم؛ پس چرا هرگاه پيامبرى ،پيامى نادلخواه شما نزدتان آورد سركشى ورزيديد ،گروهى را دروغگو
شمرديد و گروهى را مىكشتيد؟

o

هواي نفس و مخالفت با دستورات اولياء الهي


تطابق ذات نفس و عقل سليم و فطرت با دستورات حقه الهيه .



اشاره به كارايي عقل و وحي و رابطه آنها با توجه به جلسات گذشته ) محرم سال (٩٥



تكبر و سركشي در برابر دستورات الهي نتيجه پيروي از هواي نفس



o

نتيجه استكبار و خودخواهي چيست ؟

مقدّمات بدبختى ،بدست خود انسان است و اگر گروهى مورد لعنت وقهر الهى قرار مىگيرند ،به خاطر كفر و لجاجت خودشان است.

جايگاه نفس و هواي نفس در اشعار اهل معرفت )مثنوي معنوي(



يوسف وقتي و خورشيد سما * زين چه و زندان برآ و رو نما



يونست در بطن ماهي پخته شد * مخلصش را نيست از تسبيح بد



گر نبودي او مسبح بطن نون * حبس و زندانش بدي تا يبعثون



او به تسبيح از تن ماهي بجست * چيست تسبيح آيت روز الست



گر فراموشت شد آن تسبيح جان * بشنو اين تسبيح هاي ماهيان



هر كه ديد اﷲ را اللهي است * هر كه ديد آن بحر را آن ماهي است



اين جهان درياست و تن ماهي و روح * يونس محجوب از نور صبوح



گر مسبح باشد از ماهي رهيد * ور نه در وي هضم گشت و ناپديد

گروه فرهنگي المنهاج
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o



بر تو خود را ميزنند آن ماهيان * چشم بگشا تا ببينيشان عيان



ماهيان را گر نميبيني پديد * گوش تو تسبيحشان آخر شنيد



صبر كردن جان تسبيحات تست * صبر كن كان است تسبيح درست



هيچ تسبيحي ندارد آن درج * صبر كن الصبر مفتاح الفرج

توصيف عارف در كﻼم امام صادق عليه السﻼم


قال الصّادق عليه السّﻼم :العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع اللﱠه تعالى ،و لو سها قلبه عن اللﱠه تعالى طرفة عين لمات شوقا إليه ،و
العارف امين ودائع اللﱠه تعالى ،و كنز اسراره ،و معدن نوره ،و دليل رحمته على خلقه ،و مطيّة علومه ،و ميزان فضله و عدله



حضرت امام صادق عليه السّﻼم مىفرمايد :هر كه به مرتبه عرفان رسيد و به ذات و صفات حق تعالى و احوال مبدأ و معاد
في الجمله شناسا شد ،دل او هرگز از ياد خدا و ذكر خدا غافل نمىشود ،هر چند بدن او با خﻼيق باشد و با ايشان
مختلط و محشور باشد .و اگر فرضا لحظهاى از ياد حقّ غافل شود ،از شدّت شوق هﻼك مىشود.
o



مصباح الشريعة-ترجمه عبد الرزاق گيﻼنى ،ص٥٧٨ :

انسان عارف ،در عين محشور بودن با خلق ،قلبش با خدا است .اگر يك چشم بر هم زدن ،قلبش از خدا منصرف شود ،همانا از شدت
شوق او خواهد مرد.


o

در اين مقام ،انسان به جايي مي رسد كه به جز خدا نمي بيند و جز زيبايي ،مشاهده نمي كند و رنگ و رايحه رحماني مي يابد.

َو قَالُواْ ُقلُوبُنَا غُلْفُ بَل لﱠعَنهُمُ اللﱠ ُه بِكُفْرِهِ ْم فَ َقلِيلًا مﱠا يُؤْمِنُون



و گفتند :دلهاى ما در پوششى )پنهان( است؛ )چنين نيست( بلكه خداوند آنان را براى كفرشان لعنت كرده است از اين رو اندك
ايمان مىآورند.



معناي غلف در فرهنگ قرآني


غلف جمع اغلف از ماده غﻼف است يعني دل هاي ما در ميان پرده ها و حجاب ها پوشيده شده است ،كنايه از اينكه نمي
توانيم مطالبي را كه به ما مي گويند بفهميم.



زيبايي قرآن در هدايت بشر با توجه به آيه  ٢٢سوره مباركه مجادله
o

هرگز دوستى با دشمنان خدا و رسول )صلى اللﱠه عليه و آله و سلم( با داشتن ايمان قابل جمع نيست

o

ﻻ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللﱠهِ وَ الْيَوْ ِم الْآخِرِ يُوادﱡونَ مَنْ حَادﱠ اللﱠهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشي َرتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ
الْإيمانَ وَ أَيﱠدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْ ِخلُهُمْ جَنﱠاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها رَضِيَ اللﱠهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللﱠهِ أَﻻ إِنﱠ حِزْبَ اللﱠهِ
ُهمُ الْمُفْلِحُونَ



گروهى را نمىيابى كه با ايمان به خداوند و روز واپسين ،با كسانى كه با خداوند و پيامبرش مخالفت ورزيدهاند دوستى ورزند هر چند
كه آنان پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشانشان باشند؛ آنانند كه )خداوند( ايمان را در دلشان برنوشته و با روحى از خويش تأييدشان
كرده است و آنان را به بوستانهايى درمىآورد كه از بن آنها جويباران روان است ،در آنها جاودانند ،خداوند از آنان خرسند است و
آنان از وى خرسندند ،آنان حزب خداوندند ،آگاه باشيد كه بىگمان حزب خداوند است كه )گرويدگان به آن( رستگارند.



اولئك اشاره به مردمى است كه به خاطر ايمانى كه به خدا و روز جزا دارند با دشمنان خدا هر چند پدر و يا پسر يا برادرشان باشد
دوستى نمىكنند.

گروه فرهنگي المنهاج
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" كتابت" به معناى اثبات غير قابل زوال است .و ضمير در" كتب" به خداى تعالى برمىگردد .و اين آيه تصريح و نص در اين است
كه چنين كسانى مؤمنين حقيقى هستند.

o

مراد از تاييد مؤمنين به روحى از او و بيان اينكه مؤمنان عﻼوه بر حيات طبيعى از حيات طيبه برخوردارند


o

تاييد به معناى تقويت است .و ضمير فاعل در جمله" ايدهم" به" اللﱠه" برمىگردد.

رابطه ميان مقام رضايت و مقام فنا و اطمينان


يَا أَيﱠتُها النَّفسُ المُطمَئِنﱠة ) (٢٧إِرجعي إِلي ربِّكَ راضيةً مَرضية) (٢٨فَادخلي فِي عِبادي) (٢٩وَادخلي جَنﱠتي)(٣٠



اي جان آرام يافته )(٢٧به سوي پروردگارخويش بازگرد در حالي كه تو از او خشنود و او از تو خشنود است)(٢٨پس در
ميان بندگان من درآي) (٢٩ودر بهشت من داخل شو)(٣٠

o




نشانه نفس مطئمنه چيست ؟



عطار نيشابوري در توصيف مقام فنا اينگونه سروده است :



قدسيان را عشق هست و درد نيست * درد را جز آدمي درخورد نيست



هر كه او خواهان درد كار نيست * از درخت عشق بر خوردار نيست



گر تو هستي اصل عشق و مرد راه * درد خواه و درد خواه و درد خواه )منطق الطير ،جواب هدهد(



ما ز آدم درد دين ميخواستيم * تا جهاني را بدو آراستيم



او چو مرد درد آمد در سرشت * پاك شد از رنگ و از بوي بهشت



ﻻجرم چون اهبطوش آمد خطاب * پاي تا سر درد آمد و اضطراب



هركرا دل در مودت زنده شد * در خصوصيت خدا را بنده شد



سر نه پيچيد از ادب تا زنده بود * ﻻجرم پيوسته سر افكنده بود )مصيبت نامه بخش سي و سوم(

چه كسي در فرهنگ قرآني رستگار است

اشاره به جايگاه حضرت ابوالفضل العباس عليه السﻼم در عشق به اولياءالهي

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

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٤

