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خداوند تبارک و تعالی ولتی ما را خلك کرد  ،بعضی چیزها در غریزه ما لرار داده شده و بعضی چیزها اکتسابی است  ،یعنی باید
بریم و یاد بگیریم .

فرق انسان با حیوانات اینه که مباحث غریزی در انسانها کمتره  ،اما وجود داره  ،مثل میل به خوردن و آشامیدن و خوابیدن  .اینها
غریزی است  ،یعنی کسی به ما یاد نداده  ،آموزشی نیست  ،جزء فطرت ماست.

برخی از مباحث غریزی جسمی است و برخی روحی .
خب یکی از غرایز روحی چیه؟ نیاز به محبت  ،غم  ،شادی  ،امنیت و آرامش  ،همه ی اینها نیاز روحی است .
حتی یک بچه ی یک ساله هم احساس نیاز به امنیت و آرامش را می بیند .

خب دیگه چه نیازی روحی است در وجود ما ؟ نیاز به پرستش  .نیاز به تکیه دادن به یک چیزی در وجود ما  .یعنی ما دوست داریم
به یک موجودی بزرگتری تکیه بدهیم  ،حاال هر چمدر بزرگتر باشه  ،میزان اعتمادمون بهش بیشتره  .تا جایی که ولتی خیلی بزرگ
میشه ما احساس نیاز می کنیم به پرستیدن  ،و آنکه چیزی را می پرستد می شود بنده .

پرستش یک نیاز فطری است  .حاال بعضی می گویند ما می خواهیم آزاد باشیم  ،نمی خواهیم بنده باشیم ‼ بحث را فلسفی می کنند
 ،نمی خواهیم مملد باشیم و  ..در حالی که خدا ما را بنده خلك کرده و بندگی جزء ذات و غرایز ماست  .هیچ کس در جهان نمی تواند
آزاد باشد  .از نظر لرآن کریم انسان یا بنده ی خداست یا بنده ی شیطان  .انتخابش با خود فرد است .

اگر کسی میگه من نمی خوام بنده ی خدا باشم  ،یعنی نمی خوام از خدا اطاعت کنم  ،پس داری بنده ی شیطان می شوی  .گزینه سوم
و حد وسط نداریم  ،یا اطاعت از خدا یا شیطان ❗ یا بنده ی خدا یا بنده ی شیطان ❗

مثالا گوسفند ها گوسفند خلك شدند  ،نمی توانند بگویند می خواهیم از لید گوسفندی رها شویم  ،گاو شویم ❗

انسانها بنده خلك شدند  ،یا باید اطاعت از خدا کنند و اگر از خدا اطاعت نکنند  ،آزاد نمی شوند  ،می شوند بنده ی یک کسی دیگری
که گفته از خدا اطاعت نکن ❗ چون در ذات ما میل به پرستش و بندگی وجود داره .
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در کره ی زمین یا روز هست یا شب  ،یک میلیاردیم ثانیه وجود نداره که شما بگی نه شب باشه  ،نه روز  .عالم بین شب و روز
تمسیم شده  .داستان بندگی هم این جوریه ،ما بنده خلك شدیم  ،اصالا آزادی وجود نداره  ،در صدی از زندگی نیست که ما در آن بنده
ی هیچ کس نباشیم  .پس آزاد نیستیم  .مثالا می گن فالن چیز را نگاه نکن ! میگه من می خوام آزاد باشم  ،نگاه کنم  .خب این آزاد
باشم و نگاه کردنه یعنی چی ؟ یعنی اطاعت از کسی که میگه نگاه بکن  .تو جای خدا که باید ازش اطاعت کنی داری از دلت یا نفست
یا شیطان اطاعت می کنی ‼

پس ولتی انسانها عبد  ،خلك شدند  ،پس چاره ای ندارند جز اینکه بندگی کنند  .حاال بعضی هاشون  1۰۰۱برای خدا هست که خیلی
کم پیدا میشه  ،بعضی ها هم  1۰۰۱برای شیطونه که این هم کم پیدا میشه  .بندگی های ما اغلب درصدی هست  ،مثالا  9۰۱بنده ی
خدا و  3۰۱بنده ی یکی دیگه  .حاال این هر کی می خواد باشه [ شیطان  ،نفس و ] ..

یکی از چیزهایی که در وجود ما لرار داده شده و یک میان بر است  ،یک راه نزدیک و یک کمک هست به ما برای بندگی خدا اینه
که خداوند تبارک و تعالی یک انسانهایی را خلك کرده که در آنها جلوه هایی از خالك لرار داده  ،این انسانها پیامبران و اهل بیت
علیهم السالم هستند .

در کل این  ۰۰۰۰سال حیات بشر خدا  12۰۰۰۰پیامبر فرستاد که بشر هدایت شود  .حاال بعضی ولتها  ۰۰۰۰نفر از پیامبران
همزمان بودند و در نماط مختلف کره زمین مردم را هدایت می کردند  ،چون آن زمان ارتباطات گسترده نبوده  ،در یک شهر پیامبری
بود  ،مردم شهر بغلی اصال نمی دونستند در نزدیکی شون یک شهر دیگه هم وجود داره ! اینها برای خودشون یک پیامبر دیگه
داشتند .

بعدا ا که ارتباطات بیشتر شد دیگه یک پیامبر می آمد برای همه  .خداوند پیامبران را جلوه لرار داد برای انسانها که برای بندگی به
اینها التدا کنند  ،از اینها می تونند الگو بگیرند ،چون برخی صفات خدا در وجود پیامبران لرار داده شده و این چیزی است که ما االن
از آن محرومیم .

لسمت دومی که می خواهیم بهش بپردازیم اینه  :مِ یلی در وجود ما نهاده شده برای تأسی به اهل بیت و اولیاء خدا  ،که به گفته شهید
مطهری میل به اباعبدهللا علیه السالم را خداوند از کودکی در فطرت ما لرار داده  .یعنی یک ارتباط بین امام حسین علیه السالم و
روح تمام مخلولات وجود داره  .شیخ شوشتری رحمة هللا علیه کتابی دارد به نام خصائص الحسینیه حاال در این دوره و زمانه که
مردم اهل عمل و این چیزها هستند ممکنه برخی لسمتهاشو باور نکنند  ،ولی شیخ شوشتری در این کتاب از تأثیر امام حسین علیه
السالم بر مولکولهای زمین میگه تا تأثیر بر اجرام آسمانی و ...

در زیارت جامعه کبیره داریم « َمن اَرادَ هللا بَدَا َ ِب ُ
کم » کسی که بخواد به سوی خدا بیاد باید از طریك شما بیاد .
شهید مطهری و عالمه امینی هم تا آخر عمرشون می فرمودند :
ما هرچه داریم از توسل و محبت به اباعبدهللا علیه السالم داریم .

لذا مسیر محبت به اباعبدهللا علیه السالم در این زمانه چون خیلی مؤثره  ،شیطان امده داخلش و داره فتنه ایجاد می کنه که این مسیر
را منحرف کند .
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گفتیم که چون محبت اهل بیت خیلی تأثیر داره شیطان میاد که انحراف ایجاد کنه  .می خواهیم ببینیم محبت اهل بیت یعنی چی و
انحراف از کجا شروع میشه ؟

ولتی می گیم محبت اهل بیت یعنی دوستشون داشته باشیم  .خب دوست داشتن از کجا شروع میشه ؟
این که دلت برای لیافه اش و صداش تنگ بشه  .دوست داشته باشی ببینیش  ،دستشو بگیری  ،دلت براش تنگ بشه  .حاال بعضی ها
میان زیر آب این را می زنند بعد امام را تبدیل می کنند به یک استاد خیلی خوب ❗

محبت در امام سه وجهه دارد ؛  .1عاطفی  :چرا ضریح را می گیرید  ،می بوسید ؟ چرا می گویند لمس کردن و بوسیدن ضریح
مستحبه؟ پس اولین لدم
محبت عاطفی است که دلت تنگ بشه براشون .

یک نفر بود زمان پیامبر هر روز صبح می آمد در خانه  ،رسول خدا را می دید و می رفت  ،یک روز نبودش  .پرسیدند کجاست ؟
گفتند مریضه رسول خدا فرمود بریم عیادتش  .گفتند نه  .خوب نیست شما بروید خونه اش  .آدم خوش نامی نیست  ،ضایع است .
حاال فکر می کردند پیامبر اکرم صلوات هللا علیه این چیزها را نمی دانند  .پیامبر فرمود  :این مرد همین جوری انمدر مرا دوست
داشت که هر روز صبح می آمد در خانه می گفت یا رسول هللا اگر نبینمت آن روز نمی تونم کار کنم  ،آنمدر مرا دوست داشت ،
رباخوار هم بود خدا می بخشیدش .

مگر دوست داشتن پیامبر غیر از دوست داشتن خداست !! پس لسمت اول دوست داشتنه  .همین دوست داشتن عادی .انحراف در چی
پیش میاد ؟

شیطان در دوست داشتن دو تا توطئه داره ؛
 .1میگه دوست داشتن  ،کافیه.دوست داشته باشی حله دیگه .
 .2نمی خواد دوست داشته باشی برو الگو بگیر .
مثال این همه بزرگان سفارش به زیارت کربال دارند  ،برو ضریح و گنبد را ببین  ،ولتی می روی زیارت  ،تحریک می شی و می
فهمی چمدر امام را دوست داری  ،حاال بعضی میگن نه ما نمی ریم زیارت  ،الگو می گیریم !!!

یک جمله ای من چند سال پیش گفتم که تئوریسین های غربی میگن  :اینها که بعد از  1۰۰۰سال برای امام ندیده ظهر عاشورا این
جوری میان توی خیابون عزاداری می کنند  ،اگر امامشون بیاد چی کار می کنند !

گفتیم که محبت اهل بیت خیلی مهمه  ،حاال انحراف شیطان چیه ؟ میگه این محبت الزم نیست  ،الا تو چرا گریه می کنی ؟ چرا
دوستش داری ؟ چرا می ری کربال ؟ این حرفها چیه دل هر کی یه یاری داره دل ما با حسینه ؟ زشته این حرفها ! چرا این حرفها را
به امام حسین می زنی ؟؟ این توطئه شیطانه !
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فرمودند  :ما را مثل دوستتون  ،مثل رفیمتون دوست داشته باشید .
این محبت الزمه  ،اگر غیر از این باشه به جایی نمی رسید .

مثل همون شخصی که از عاشمان اباعبدهللا علیه السالم بود در مسیر کربال به امام رسید  ،می خواست بره حج ،محو آلا شده بود ،
خوشحال بود و اشک می ریخت  ،گفت الا کوفه نروید  ،همه ی این نامه ها که نوشتند دروغ بود  ،اصال یکی از دالیلی که من از
کوفه امدم بیرون این بود که طالت این نامردی ها نداشتم  ،دارن شمشیر می خرند و  ..نرو الا کوفه خونت ریخته میشه ها ..امام
فرمودند  :باید برم  ،دستور خداست  .با ما نمی ایی ؟ گفت  :نه  .ما می ریم حج دعاتون کنیم .

یعنی اگر عشك به امام همین جا متولف بشه توطئه شیطانه  .اگر امام را دوست داری  ،بسم هللا  .باید راه را ادامه بدهی .

ی انسانی  .اگر دوستش نداشته باشی  ،نمی توانی باهاش ارتباط
دوستی
پس در لدم اول باید امام را دوست داشته باشی ،
جسمی عاد ِ
ِ
ِ
برلرار کنی  ،نمی توانی اطاعت کنی .

لدم دوم چیه ؟
حاال امام را دوست داریم  ،باید چی کار کنیم ؟

باید کاری کنیم که امام خوشحال بشه  .خب چه جوری خوشحالشون کنیم ؟ همین که در عزاشون عزاداری کنیم و در جشن و شادی
شون بخندیم کافیه ؟

راه خوشحال کردن امام حسین علیه السالم در جامعه فعلی چیست ؟

اولش باید بگردیم  ،پیدا کنیم و بفهمیم چه کارهایی ایشان را خوشحال می کند ،
بعد که آن کارها را پیدا کردیم  ،حاال باید ببینیم کدام مهمتر و با اهمیت تر هست  ،یادداشت کنیم  ،و آنچه بیشتر امام را خوشحال می
کند  ،انجام دهیم .

مثالا شما بخواهی یک هدیه بخری  ،ببری برای کسی که دوستش داری نمی گی یک هدیه بخرم خوشحال بشه  ،می گی یک هدیه
بخرم که بیشتر خوشحال بشه .

ولتی ما امام حسین علیه السالم را دوست داریم  ،خب چی کار کنیم آلا خوشحال بشه ؟ اگر بریم زیارت خوشحال می شوند  ،اگر نماز
بخوانیم خوشحال می شوند  ،خب دیگه چی ؟ مثالا اآلن ساعت  ۵بعد از ظهر چی کار کنیم خوبه ؟ یا االن ساعت  12:۵۰هست چی
کار کنیم ؟ خب االن بهترین کار نماز اول ولت هست  .حاال نماز خواندیم  ،ساعت شد  2بعد از ظهر  ،اآلن چی کار کنیم  ...باید
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ببینیم در چه زمانی و در چه مکانی  ،چه کاری امام حسین علیه السالم را خوشحال تر می کند  .تمام کارهایی که ما در زندگی می
کنیم  ،اگر به نیت معشوق باشد  ،خوشحال می شود .

حاال گاهی شرایطی پیش میاد که ممکنه شما باید کاری انجام بدهی یا باید جایی بری کمک کنی که دیگه خودت راحت نباشی  .ولتی
این طور میشه باید دنبال بهترین وظیفه ای باشی که امام را خوشحال تر می کنه  .مثال برای کمک به محرومین و مستضعفین به
مناطك دورافتاده بری  ،دیگه خودت راحت نیستی  .اینجا دیگه توطئه شیطان نمی گیرد چون شما دنبال این هستی که امام را خوشحال
تر کنی و در هر برهه ای داری سخت تالش می کنی .

برای چی میگن در راه معشوق خودت را به زحمت بینداز ؟ برای چی گفتند برای زیارت اربعین پیاده بیا ؟ چرا باید در راه عبادت
خودمون را به زحمت بیندازیم ؟ دو تا دلیل داره ؟

 .1آدم اگر کسی را دوست داشته باشه  ،دوست داره برای دوستش زحمت بکشه که او را بیشتر دوست داشته باشد .

مثالا مادرتون می تونه برای ساالد درست کردن خیار و گوجه و پیاز و کاهو را بریزه تو دستگاه خردکن همه را سریع خرت خرت
خورد کند  ،اما اول گوجه را خرد می کنه  ،بعد خیار را  ،مرتب می چینه تزیین می کنه  ،چرا ؟ چون آدم ولتی کسی را دوست داره
 ،براش دوست داره زحمت بکشه تا خوشحال تر بشه  ،تا دوست لدر دوستی اش را بداند و بیشتر دوستش داشته باشد .

پس دوست داریم زیارت اربعین پیاده بریم این بیشتر به دل ما می چسبه وگرنه امام به این چیزها نیاز ندارد .

.2آدمها گاهی خطا می کنند  ،همه ی ما هم خطا می کنیم  ،این خطاها دوست را می رنجاند  ،برای این خطاها آدم یک عذابی را به
ض ُل االَعمال
خودش تحمیل می کند که یا خودمان انتخاب می کنیم  ،با رنج و مرارت عبادت یا بهمون می رسه  .لذا اینکه میگن اَف َ
ُ
اَ ُ
احمزها یعنی آنچه که روی جسمت یا نفست بیشتر فشار بیاره .
حمزها ؛ برترین کارها چیزی است که بیشتر روی فرد فشار بیاره ،

مثالا در صحیفه سجادیه یا دعای کمیل داریم که امام معصوم علیه السالم مناجات می کند  :انا العبد الضعیف الذلیل الحمیر المسکین
المستجیر  ،امام که معصوم هست  ،گناه نمی کند  ،چرا اینطور میگن ؟ چون آنها والعا ا احساس می کنند که این دوست ( خداوند )
آنمدر ارزش داره که این لدر مرارت بکشند  ،خود را به خاک بیندازند  ،می خواهند بگویند که خدا را دوست دارند  ،هر کی گفت انا
العبد الضعیف المذنب یعنی گنهکاره ؟ نه  .این از باب دوستی است  ،چون خدا را دوست دارند ،به خاک می افتند .
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