خالصۀ مباحث محرم 1439؛ حیات جان ( موضوع منشأ و ضرورت دین؛ شب اول)-
حجت االسالم استاد مهدی نخاولی

بسم الله الرحمن الرحیم
تذکری راجع به عظمت جلسات حضرت اباعبدالله علیه السالم
برخی نعمت ها مثل توفیق شرکت در مراسم عزاداری آنقدر عظیمند که قدر آنها فقط در قیامت مشخص می شود .یک مجلس آن انسان را متحول
می کند چه فرد بداند و چه نداند.
در ادامه جلسه استاد مباحثی پیرامون جایگاه امام معصوم در هستی بیان فرمودند که هم تتمه مباحث اعیاد غدیریه بود و هم نقطه شروعی برای
ادامه مباحث دهه محرم امسال( مباحث دین شناسی) است.
جایگاه امام معصوم در منظومه هستی کجاست؟
در زیارت جامعه کبیره آمده«و أجسادکم فی األجساد و أرواحکم فی األرواح و نفوسکم فی النفوس» این عبارت چه معنایی دارد؟ جوابش در آیه لیله
المبیت نهفته است.
در آیه  207سوره بقره آمده که این فرد کل نفسش را به خدا فروخت و چیزی نگرفت ،زیرا دیگر نفسی نداشت که بخواهد چیزی بگیرد .چون منشأ
ً
خطاهای ما یا هوای نفس است و یا شیطان؛ و اگر کسی نفسش را بکلی داده باشد پس هوی ندارد و شیطان هم زمینه وسوسه ندارد ،نتیجتا معصوم
است.
از طرفی فعل مضار ع( یشری) می رساند که سیره مداومش این بوده و فقط مربوط به آن شب نبوده است.
معنای رأفت به بندگان
از طرفی در آیه آمده ان الله رؤوف بالعباد .رأفت یعنی رحمت بسیار شدید .با دقتی در موارد استعمال رأفت در قرآن می بینیم که یا درباره نعمت
های تکوینی مثل نعمت چارپایان و نزول باران و  ...آمده است و یا در موارد تشریعی مثل بخشیدن گناه گنهکاران و بی کینه بودن نسبت به برادران
دینی و ...آمده است .پس برای نعمت های متوسط نیامده است چه رسد به نعمت های عالی .از سویی در آیه می فرماید اینها در مرتبه بقاء بعد از فنا
هستند ،و فقط کارشان اصالح فساد ها نیست بلکه اینان واسطه فیض الهی به جمیع بندگان هستند .نتیجه اینکه:
ا
 اول العباد در آیه منظورش خود اینها نیستند بلکه همه بندگان اند که به واسطه اینان روزی می خورند.ا
 ثانیا از آنجا که رأفت در تکوین و تشریع عالم جریان دارد ،اینها تکوین و تشریع عالم را پر کرده اند.معصوم در سراسر هستی حضور دارد
در علم عرفان ثابت می شود که انسان کامل ختمی انسان کامل محمدی( که همان اهل بیت علیهم السالم هستند) نسبت به خداوند به مرتبه
عبودیت مطلقه می رسد .در این مرحله کل هستی به منزله بدن ،و او روح کل هستی می شود .اینجاست که تمام مراتب هستی شأنی از شؤون او
می شوند و او واسطه فیض همه شؤون خود است.
از اینجا مشخص شد که أجسادکم فی األجساد و ارواحکم فی األرواح و نفوسکم فی النفوس این نیست که « ای امام جسم و روح و جان تو در بین
جسم و روح و جانهای مردم است اما شما باالتر از مردم هستید ،بلکه یعنی جسم و روح و نفس شما درون هر جزئی از هستی جریان و سریان دارد.
پس اینجاست که هر جزء عالم در سوگ حضرت اباعبدالله می گرید و هنیز همین است که هر گاه در خلوت به حضرات معصوم سالم می دهیم ،در
ً
درون خود ،آن حقیقت را می یابیم و صرفا سالمی به شخصی دور نمی دهیم زیرا او در کل هستی حضور دارد.
والحمد لله رب العالمین
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