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از امام باقـر عليه السﻼم نقـل شـده اسـت :روزي حضرت على عليه السﻼم با جماعتي به سرزمين كربﻼ رسيد .آنگاه فـرمود:
»قُتـِلَ فِيهَا مائَتـَا نَبِيﱟ وَ مائَتَا سِبْطٍ كُلﱡهُمْ شُهَدَآءُ .وَ مَنَاخُ رِكَابٍ وَ مَصَارِعُ عُشﱠاقٍ شُهَدَآءَ  .لَا يَسْـبـقُهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ؛ وَ لَا يَلْحَقُهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ؛

در اينجا دويست پيامبر و دويست نواده پيامبر به قتل رسيـدهاند كه هـمه آنـها شهـيـد هستـنـد .ايـنجـا محـل فرود آمـدن سواران و قتلگاه عاشقان
است ،شهيدانى كه نه پيشينيان بر آنان سبقت جستهاند و نه آيندگان.
»ابصارالعين في انصارالحسين ،ص  ٢٢؛ بحاراﻻنوار ،ج  ،٤٤ص «٢٩٨


ويژگيهاي خاص شهداي كربﻼ چيست ؟



فايده بررسي ويژگيهاي شهداي كربﻼ



o

پي بردن به هدف داستان كربﻼ

o

دليل بيان چنين كﻼمي از زبان اميرالمومنين )ع( چه بوده و وظيفه ما در قبال شهداي كربﻼ چيست ؟

تعريف عشق و كارعاشقانه چيست ؟
o

مقايسه عمل عاشقانه و عاقﻼنه



ارزش عمل وابسته به پشتوانه و انگيزنه آن است



جايگاه و اهميت عمل در فرهنگ اسﻼمي



اهميت و ارزش فعاليت و پويايي در كﻼم الهي
o

وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِﻻﱠ ما سَعي ) سوره نجم آيه ( ٣٩

o

درجات و مقامات انسان در گروه عمل و فعاليت او


وَ لِكُلﱟ دَرَجاتٌ مِمﱠا عَمِلُوا وَ ما رَبﱡكَ بِغافِلٍ عَمﱠا يَعْمَلُونَ ) سوره انعام آيه ( ١٣٢


اختﻼف اعمال سبب اختﻼف درجات صاحبان اعمال است
o

متعلق لفظ »كل« ضميرى است كه به دو طايفه جن و انس برمىگردد و در آيه حذف شده ،و معناى آيه اين
است كه :براى هر يك از دو طايفه جن و انس درجاتى است از عمل ،چون اعمال مختلف است و اختﻼف
اعمال باعث اختﻼف درجات صاحبان اعمال است ،و خداوند از آنچه كه اين دو طايفه مىكنند غافل نيست.





حركت و پويايي در نظر حكما
o

تعريف موجود استكمالي در نظام خلفت

o

كمال يك موجود استكمالي چيست ؟


كمال به معني تبديل قوه به فعل ) حركت ( است



اينجا سه تعريف براي حركت بيان مي شود .


تعريف اول  :حركت عبارت است از خروج تدريجي شيئ از قوه به فعل .



تعريف دوم  :حركت عبارت است از تغير تدريجي شيئ



تعريف سوم :حركت ،كمال اول است براي شيئ بالقوه ،از آن جهت كه بالقوه است.

حركت انسان در يك دسته بندي كلي به دو دسته تقسيم ميشود
o

حركت جبري

o

حركت اختياري
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ارزش انسان بواسطه اختيار در حركت و عمل است

o
o

معرفت و تفكر پشتوانه عمل صحيح ) تقليد عاقﻼنه (

o

حركت و عمل بر اساس احساسات مقطعي

دو انگيزه و سرمايه دروني انسان و تفاوت طولي آنها
اشاره به تفاوت تفاوت طولي و عرضي

عقل و دل دو سرمايه الهي

انگيزه حركت انسان بر اساس
o

منفعت بر اساس اميد

o

منفعت بر اساس خوف

o

منفعت بر اساس محبت و عشق

تعريف عشق چيست ؟
o
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تقليد بدون تفكر و كوركورانه

o



)شب شام غريبان حسيني(

جايگاه و اهميت انگيزه در حركت و عمل




)حسينيه مرحوم عمادزاده اصفهان(

عشق و محبت شديد قلبي

قرآن كريم و تفسير معناي عشق در آيه  ١٦٥سوره مباركه بقره
o

وَ مِنَ النﱠاسِ مَنْ يَتﱠخِذُ مِنْ دُونِ اللﱠهِ أَنْداداً يُحِبﱡونَهُ مْ كَحُبﱢ اللﱠهِ وَ الﱠذينَ آمَنُوا أَشَدﱡ حُبا لِلﱠهِ وَ لَوْ يَرَي الﱠذينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنﱠ الْقُوﱠةَ لِلﱠهِ
ب
جَميعاً وَ أَنﱠ اللﱠهَ شَديدُ الْعَذا ِ



برخي از مردم ) نادان ( غير خدا را همانند خدا گيرند و چنان كه خدا را بايست دوست داشت با آنها دوستي ورزند  ،ليكن آنها كه
اهل ايمانند كمال محبّت و دوستي را فقط به خدا مخصوص دارند .و اگر فرقه مشركين ستمكار وقتي كه عذاب خدا را مشاهده كنند
ببينند كه قدرت خاص خدا است و عذاب خدا بسيار سخت است ) از شرك خود سخت پشيمان شوند ( .

o

كلمه »انداد« جمع كلمه )ند( است كه هم از نظر وزن و هم از نظر معنا نظير كلمه )مثل( است.

o

حقيقي بودن معناي محبت درباره خداوند

o

ماهيت و ويژگي هاي دوست داشتن )حبّ( ) منبع  :ترجمه الميزان ،ج ،١ص ٦١٨ :تا ( ٦٢١


حبّ عبارت است از تعلق و ارتباط وجودي بين محبّ و محبوب و يا به عبارتي انجذاب بين علت مكمل و يا شبيه به آن و بين معلول
ب عبارت از اين است لذا ما افعال خود را دوست مي داريم تا به وسيله آن استكمال كنيم .آنچه
مستكمل و يا شبيه به آن .چون ح ّ
را هم كه متعلق به افعال ماست دوست مي داريم تا آن را وسيله و ابزار كار خود كنيم )مثال استكمال اينكه ،ما علم را كه فعل مغزي
ما است دوست مي داريم و به طفيل آن كتاب و مدرسه و استاد را هم دوست مي داريم .مثال شبه استكمال اينكه ما خانه سازي را
براي رفع حاجت از خانه دوست مي داريم و به طفيل آن يك دانه آجر را هم دوست داريم( و باﻷخره غذا و همسر و مالي كه در راه
تهيه آن دو صرف مي كنيم و جاه و مقامي كه با آن مال به دست مي آوريم و منعمي كه به ما احسان مي كند و معلمي كه ما را درس
مي دهد و راهنمايي كه ما را هدايت مي كند و ناصري كه ما را ياري مي دهد و متعلم و شاگردي كه نزد ما درس مي خواند و خادمي
كه ما را خدمت مي كند و هر مطيعي كه ما را اطاعت مي كند و هر چيزي كه در مقابل خواسته ما رام است ،همه اين ها را دوست مي
داريم ،چيزي كه هست محبت ما در بعضي از اقسام آن طبيعي و در بعضي ديگر خيالي و موهوم و در بعضي ديگر عقلي است.
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محبت داراي مراتب مختلفي است و شدت و ضعف دارد چون رابطه اي است وجودي -و وجود خود حقيقتي است مشكّك يعني
داراي مراتب -و معلوم است كه آن رابطه وجودي كه ميان علت تامه با معلولش هست ،با آن رابطه كه ميان علت ناقصه با معلولش
هست يكسان و در يك مرتبه نيست ،به همين حساب آن كمالي كه به خاطر آن چيزي محبوب ما واقع مي شود از جهت ضروري
بودن و غير ضروري بودن و نيز از جهت مادي بودن مانند تغذي و غير مادي بودن مانند علم يكسان نيست و بلكه شدت و ضعف
دارد .از اينجا بطﻼن آن سخن كه مي گفت» :محبت تنها به امور مادي متعلق مي شود« روشن مي گردد .بعضي ها آن قدر شورش
ب
كرده اند كه گفته اند» :اصﻼ برگشت تمامي محبت ها به محبت به غذا است و هر محبت ديگر را اگر تحليل كنيم مي بينيم از ح ّ
به غذا سردرمي آورد« .بعضي ديگر گفته اند» :ريشه و اصل در باب محبت ،عﻼقه به وقاع است و محبت به غذا و هر عﻼقه ديگر از
آن سردرمي آورد«.



خداي سبحان از هر جهت كه حساب كنيم ،اهليّت آن را دارد كه دوستش بداريم .براي اينكه هستي او بذّات خودش است نه عاريتي
و كمال او غير متناهي است درحاليكه هر كمالي ديگر متناهي و محدود است و متناهي وجودش متعلق است به غير متناهي .اين
حبّي است ذاتي كه محال است از بين برود .نيز خداي تعالي خالق ما است و بر ما انعام مي كند ،آن هم به نعمت هايي كه غير متناهي
است ،هم از نظر عدد و هم از نظر زمان ،به همين جهت او را دوست مي داريم همانطور كه هر منعم ديگر را به خاطر انعامش دوست
مي داريم.



حبّ از آنجا كه گفتيم رابطه اي است وجودي -و هستي روابط وجودي خارج از وجود موضوعات خود و تنزّﻻت آن نيست -لذا نتيجه
مي گيريم كه هر چيزي ذات خود را دوست مي دارد .چون در سابق گفتيم» :هر محبّي همه متعلقات محبوب خود را نيز دوست مي
دارد در نتيجه هر چيزي آثار وجوديش را هم دوست مي دارد« .از اينجا معلوم مي شود كه خداي سبحان به اين جهت كه خود را
دوست مي دارد ،خلق خود را دوست مي دارد و اگر خلق خود را دوست مي دارد به اين جهت است كه انعام او را مي پذيرند و باز
اگر خلق خود را دوست مي دارد به آن جهت است كه هدايت او را مي پذيرند.



اگر مي بينيم در مورد حبّ بايد شعور و علم وجود داشته باشد ،اين لزوم بر حسب مصداق است )چون معموﻻ كلمه )حبّ( را در موارد
انسان ها به كار مي بريم و مي گوييم» :مادر ،فرزند خود را دوست مي دارد« .نمي گوئيم» :درخت آفتاب را دوست مي دارد و خود را
به سوي نور آن مي كشد«( وگرنه تعلق وجودي كه حقيقت حبّ عبارت از آن است ،از آن جهت كه حبّ است ،هيچ مشروط بر وجود
علم و شعور نيست .از اينجا روشن مي گردد كه همه قوا و مبادي طبيعي حتي آن ها هم كه علم و شعور ندارند آثار و افعال خود را
دوست مي دارند.




از همه آنچه كه گذشت نتيجه مي گيريم كه حبّ حقيقتي است كه در تمامي موجودات عالم سريان و جريان دارد.

امام حسين مظهر احسان خاص الهي است
o

يا قديم اﻻحسان بحق الحسين



لينك فايل صوتي سخنراني



http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.07.21_001.mp3
فايل ريز موضوعات و خﻼصه سخنراني
http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.07.21_001.pdf
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