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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 جلسات دهگانه محرم و بررسي جنبه هاي عملي و كاربردي



كمال انسان و امكانات الهي در درون و بيرون
o

نفس انسان سرمايه گرانقدر الهي با توجه به دو جنبه عقل و دل




عقل در مرحله معرفت و شناسايي و دل در دلبستگي و دلدادگي

مشكل انسان در نبرد ميان عقل و هواي نفس
o

امامان الهي و كتاب آسماني عامل ياري دهنده انسان در نبرد با هواي نفس

o

آيا همه انسانها در برابر عوامل بيروني كه خدا قرار داده اند تسليم و فرمانبردار هستند ؟


قرآن كريم و تقسيم بندي سه گانه انسانها


مومنان تنها گروه رستگار



شاكله انسان نشان دهنده نحوه برخود با عوامل الهي



اشاره به دو نظريه درباره شاكله و نحوه شكل گيري آن
o

برخي از اهل سنت و اعتقاد به شكل گيري شاكله بر اساس جبر الهي

o

اختيار و اراده انسان عامل شكل گيري شاكله


شاكله و حالت نفساني




اهميت عوامل تاثير گذار بر حالت نفساني در شكل گيري شاكله نفساني

حالت نفساني و برخورد با نشانه هاي الهي با توجه به كﻼم قرآن
o

اشاره به مصاديقي از نحوه برخورد با اولياء الهي با توجه به آيات  ٥١الي  ٥٣سوره مباركه نساء
ِ
ِ
ضلِ ِه فَـ َق ْد آتَـيْنا َ ِ
ناه ْم ُملْکاً َعظيماً
ﱠاس َعلي ما آ ُه ُم ا ﱠُ ِم ْن فَ ْ
ْمةَ َو آتَـيْ ُ
اهيم الْک َ
تاب َو ا ْﳊک َ
آل إبْر َ
س ُدو َن الن َ
 أ َْم َْﳛ ُ
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و يا اين سخنان به انگيزه حسد مىگويند ،حسد از اينكه خدا از فضل خود به او داده و به ايشان نداده با اينكه اين تازگى
ندارد ،بلكه ما از فضل خود به آل ابراهيم كتاب و حكمت و ملكى عظيم داديم



حسادت يهوديان نسبت به مسلمين


در جمله »ام يحسدون الناس علي ما آتيهم اﷲ من فضله« روي سخن با يهوديان است و جواب از قضاوتى است كه عليه
مؤمنين كردند ،به اين كه دين مشركين از دين آنان بهتر است و اين به سبب حسادتشان است.




حسادت ،خطرى براى ايمان و اعتقاد و عاملى براى گرايش به شرك و كفر

فضل و معناي آن در كﻼم قرآن و عرب


در لغت »فضل« به معناي زياده از حد اقتصاد و ميانه است و به هر عطيه-اي كه دادن آن واجب نيست» ،فضل« گفته
ميشود و به اين لحاظ ،واژگاني همچون »خير«» ،بقاء«» ،احسان«» ،شرف« ،و »ترك شي بعد از طعام« كه در حقيقت
لوازم معنايي »فضل« هستند در معناي اين واژه ذكر شده است.



در يك بيان كلي ميتوان گفت »فضل« به معناي معروف يعني امر پسنديده است كه به نظر ميرسد »فضل« در معناي
فوق الذكر از مصاديق آن است .بر اين اساس ميتوان گفت »فضل« همان فزوني ،مقدار زائد بر حد وسط است كه بيشتر
در چيزهاي محمود و پسنديده استعمال مي شود ،چنانكه فضول بر چيزهاي مذموم اطﻼق مي گردد.



فضل الهي بر اساس حكمت و رحمت
o

با توجه به معناي »فضل« در قرآن كريم ،موارد و مصاديقي از فضل الهي آمده و اموري را خداوند به عنوان فضل خويش بر مردم معرّفي كرده
است .در ادامه به برخي از اين موارد اشاره ميكنيم:


فضل به معناي اسﻼم با توجه به سوره آل عمران آيه  ٧٣و ٧٤


ل بِيَدِ اللﱠ ِه يُؤْتِي ِه مَن يَشَاءُ وَ اللﱠهُ وَاسِعٌ عَلِيم
ن الْفَضْ َ
ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجﱡو ُكمْ عِنْدَ رَبﱢ ُك ْم قُلْ إِ ﱠ
o


o

در مجمع البيان »فضل« در اين آيه به معناي »نبوت« آمده است

ن يَشا ُء وَ اللﱠ ُه ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم«
خدا صاحب فضل بزرگي است» :يَخْتَصﱡ بِرَحْمَتِ ِه مَ ْ

ياد و ذكر مداوم عامل رحمت و فضل الهي



ﱠﻼة و ِ
إيتاء ال ﱠز ِ
ِ
کاة َﳜافُو َن يـوماً تَـتـ َقلﱠ ِ
ِ
ارةٌ َو ﻻ بَـ ْي ٌع َع ْن ِذ ْک ِر ا ﱠِ َو إِ ِ
صار *
ِر ٌ
ب فيه الْ ُقلُ ُ
وب َو ْاﻷَبْ ُ
قام الص َ
جال ﻻ تُـلْهي ِه ْم ﲡ َ
َْ َ ُ

پاداش عمل صالح ،خارج از درك و تصور انسان با توجه آيات  ٣٧و  ٣٨سوره مباركه نور


جمله »وَ اللﱠهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ« استينافى يعنى ابتدايى و اول كﻼم مىباشد ،و برگشت آن به تعليل دو جمله
قبل است به مشيت خدا ،نظير جمله »يَهْدِي اللﱠهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ« )نور (٣٥/است .و حاصلش اين است كه ايشان اعمال
صالحى انجام دادند و اجرى كه دارند برابر عملشان است ،هم چنان كه ظاهر آيه »وَ تُوَفﱠى كُلﱡ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ« )نحل(١١١/
و آيات ديگرى نظير آن همين است و ليكن خداى تعالى در برابر هر عملى از اعمال حسنهشان كه كردهاند پاداش بهترين
عملى كه در آن باب هست به ايشان مىدهد ،بدون اينكه در حسابشان مداقهاى بكند ،و اين موهبت فضلى است از ناحيه
خدا )بدون اينكه بنده مستحق آن باشد( تازه از اين باﻻتر هم مىدهد ،و آن چيزى است كه آن قدر اعلى و ارفع است كه
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درك و شعور بشرى از تصور آن عاجز است ،اصﻼ تصورش را هم نمىتواند بكند ،و در نتيجه آن را نمىخواهد ،و اين نيز
موهبتى و رزقى است حساب نشده.


وصف حال كسانى كه در پرتو نور ايمان و معرفت ،هيچ باز دارنده مستمر و موقتى آنان را از ياد مستمر و موقت خدا باز نمىدارد.


اشاره به اينكه تسبيح خدا مقدمه حصول معرفت ،و حمد خدا بعد از حصول معرفت اوست جل و عﻼ



مراد از جمله" عَنْ ذِكْرِ اللﱠهِ وَ إِقامِ الصﱠﻼةِ وَ إِيتاءِ الزﱠكاةِ" اين است كه اهل اين خانهها از ياد مستمرى خدا در دلهايشان و
ذكر موقت به اعمالشان از نماز و زكات منصرف نشده و به هيچ چيز ديگرى نمىپردازند ،اينجا است كه خواننده درك
مىكند كه تقابل بين تجارت و بيع و بين ذكر خدا و اقامه نماز و دادن زكات چقدر زيبا است ،چون اين تقابل اين معنا را
مى رساند كه اهل اين خانه را ملهى مستمر و موقت از ياد مستمر و موقت باز نمىدارد.




مراد از" قلوب" و" ابصار" دلها و ديدگان عموم مردم -اعم از مؤمن و كافر -است ،براى اينكه اين دو كلمه در آيه شريفه

به صيغه جمع ،و با الف و ﻻم آمده كه افاده عموم مىكند.
ِ
ضلِ ِه َو ا ﱠُ يَـ ْرُز ُق َم ْن يَشاءُ بِغَ ِْﲑ ِح ٍ
ساب
س َن ما َع ِملُوا َو يَزي َد ُه ْم ِم ْن فَ ْ
ليَ ْج ِزيَـ ُه ُم ا ﱠُ أ ْ
َح َ
 رزق از ناحيه خدا صرف موهبت است ،بدون اينكه بنده مرزوق ،چيزى از آن را مالك باشد ،و يا مستحق و طلبكار از خدا
باشد ،اين خدا است كه مىتواند به هر كس هر چه بخواهد از آن رزق ارزانى بدارد.



تقسيم بندي انسانها بر اساس نوع برخورد با صاحبان رزق و رحمت
o

اشاره به مفهوم »حسد« و تفاوت آن با »غبطه«


بزرگان علم اخﻼق در تفسير »حسد« چنين گفته اند» :حسد« كه در فارسي از آن تعبير به »رشك« مي شود به معني »آرزوي زوال
نعمت از ديگران است ،خواه آن نعمت به حسود برسد يا نرسد« بنابراين كار حسود يا ويرانگري است ،يا آرزوي ويران شدن بنيان
نعمتهايي است كه خداوند به ديگران داده است ،خواه آن سرمايه و نعمت به او منتقل شود يا نشود.



به هر حال حسد صفتي است مذموم و نكوهيده در حالي كه »غبطه« نه تنها مذموم يست بلكه پسنديده و مايه ترقي و پيشرفت است
همان گونه كه »طريحي« در »مجمع البحرين« ماده حسد آورده است.


در حديثي از امام صادق )ع( مي خوانيم» :ان المؤمن يغبط و ﻻيحسد ،والمنافق يحسد و ﻻيغبط؛ مؤمن غبطه مي خورد،
ولي حسد نمي ورزد ،اما منافق حسد مي ورزد و غبطه نمي خورد.



در مورد كسانى كه هدف حسدورزان قرار مى گيرند ميان مفسّران بحث است:
o

برخى برآنند كه منظور خود پيامبر گرامى است كه حسدورزان بر آنچه خدا از مهر و فضل خويش  -از وحى و رسالت گرفته تا ديگر امتيازات -
به او ارزانى داشته بود ،حسد مى ورزيدند؛ از اين رو خدا روشنگرى مى كند كه مقام واﻻى نبوت و رسالت در دودمان ابراهيم سابقه ديرين دارد
و اين پيامبر نيز نزديك ترين انسان ها به او و راه و رسم توحيدى اوست؛ و ما به اين خاندان كتاب و حكمت داديم و فرمانروايى پرشكوهى به
آنان ارزانى داشتيم .با اين بيان ،اينان نبايد نسبت به پيامبر اسﻼم حسد بورزند ،چرا كه او نيز از فرزندان ابراهيم است ،و از فرزندان او كسانى
چون داوود و سليمان نيز بودند كه هم قلمرو حكومتشان گسترده تر از پيامبر بود و هم شمار خاندانشان.
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o

برخى ديگر بر اين عقيده اند كه منظور ،پيامبر و خاندانش هستند كه مورد حسد قرار مى گيرند ،كه از حضرت باقر عليه السﻼم نيز روايتى در
اين مورد آمده است ،و منظور از »فضل« نيز رسالت پيامبر و امامت راستين خاندان گرانمايه اوست.


دوري از حسد مايه برخورداري از عنايات الهي در كﻼم روايت


حسادت عامل سقوط و زيان



ل
تفسير العياشي عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللﱠهِ ع بَيْنَمَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ يُنَاجِي رَبﱠهُ وَ يُكَلﱢمُ ُه ِإ ْذ رَأَى رَ ُجلًا تَحْتَ ظِ ﱢ
عَرْشِ اللﱠهِ فَقَالَ يَا رَبﱢ مَنْ هَذَا الﱠذِي قَدْ أَظَلﱠهُ عَرْشُكَ فَقَالَ يَا مُوسَى هَذَا مِمﱠنْ لَمْ َيحْسُدِ النﱠاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللﱠهُ مِنْ
فَضْلِه
o

o

بحار اﻷنوار الجامعة لدرر أخبار اﻷئمة اﻷطهار ،ج ،٧٠ص٢٥٦ :

و برخى بر اين عقيده اند كه منظور ،پيامبر و خاندانش هستند كه مورد حسد قرار مى گيرند ،كه از حضرت باقر عليه السﻼم نيز روايتى در اين
مورد آمده است ،و منظور از »فضل« نيز رسالت پيامبر و امامت راستين خاندان گرانمايه اوست.


در تفسير عيّاشى از امام صادق عليه السﻼم آمده است كه آن حضرت به »ابوصباح« فرمود:


ض
بصائر الدرجات ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ َأبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْكِنَانِيﱢ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللﱠهِ ع يَا أَبَا الصﱠبﱠاحِ نَحْنُ قَوْمٌ فَرَ َ
اللﱠهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ وَ نَحْنُ الرﱠاسِخُونَ فِي الْ ِعلْمِ وَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الﱠذِينَ قَالَ اللﱠهُ أَمْ يَحْسُدُونَ النﱠاسَ عَلى
ن فَضْلِه
ما آتا ُهمُ اللﱠ ُه مِ ْ
o

ما مردمى هستيم كه خدا فرمانبردارى از ما را بر مردم واجب ساخته ،انفال و برگزيده مال خودكامگان را براى
ما قرار داده و ما را به عنوان راسخان در علم برگزيده است؛ و نيز ما هستيم كه خدا ما را مورد لطف خويش قرار
داده و آن گاه هدف حسدورزى حسودان قرار گرفته ايم و خدا در نكوهش بدانديشان و حسدورزان به ماست
كه فرمود :ام يحسدون الناس .و آن گاه افزود كه منظور از كتاب ،نبوّت و رسالت ،حكمت و فرزانگى ،ژرف نگرى
و فهم و داورى درست ،و منظور از فرمانروايى شكوهبار ،لزوم اطاعت مردم از ما خاندان پيامبر است.

o

الكافي ،ج ،١ص١٨٧ :

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

گروه فرهنگي المنهاج

صفحه ٤

