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 عصمت و انواع آن موضوع جلسه اول: ➢

، موضوع سخنرانی جلسه اول یکی از درسهایی که از  قیام عاشورا  می توان گرفت عصمت است ا توجه به اینکهب

: عصمت و انواع آن است.خانم اسماعیلی  

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربال  گفت :  انسان با شنیدن وقایع عاشورا  باید به چه چیزی ایشان 

 عاشورا مکتب از که نکته اولین کنیم، پیدا دست  مسئله 4 به باید عاشورا مکتب از طلبه عنوان به ، مابرسد

 می باشد. این سوال پیش می آید چرا تکوینی عصمت اول است که عصمت عصمت مبحث کنیم می کسب

 ایشان تکوینی عصمت. برسیم اهلل فی فنای به ایشان تکوینی عصمت با ما داد؟ تکوینی عصمت پیامبر به خداوند

خودش. برای نه است بشر برای  

 توضیح را تشریعی عصمت فدکیه خطبه در. است ولی و امام مختص که. است تشریعی عصمت عصمت دومین

 ملکوت. است تشریعی عصمت های نشانه از که میریم می اختیاری مرگ به که هستیم خاندانی ما. دهد می

 برایشان گناه اسباب،ندارند گناه بر تصمیم ،گناه بر نیت :ندارند چیز چهار، عبادت ملکوت ،روزه ملکوت ،نماز

.و گناه را عملیاتی نمی کنند نیست فراهم   

 دمآ تو که گفت شاگردش به عالمی. باشد زیاد خیلی استادش به نسبت تواضعش که شود می بزرگ ای طلبه

 تواضع نفر دو مقابل در شدی بزرگ چقدر هر آمده حدیثی در بوسی می را استادت پای چون شوی می یبزرگ

 نمی بزرگ هرگز ندارد خضوع و خشوع که شاگردی.است مادر و پدر مصداق پدر که استادت و پدرت باش داشته

باشد.  داشته یزیاد علمی بار اگر حتی شود  

 آیت وتقوای ایمان. کنید هدایت را کسی توانید می تان نفس با بلکه کنید هدایت را کسی توانید نمی علمتان با

ندارد.  تزلزل عبودیت تشریعی، عصمت در. شد می شاگردانش جذب باعث بهجت اهلل  

 مراقب فرمودند ؟ باشیم داشته خوبی رشد کنیم چه پرسیدند بهجت اهلل آیت در خاتمه گفت: ازخانم اسماعیلی 

ارزش قائل شوید. انسان با نماز رشد پیدا می کند و  نماز و  تعقیبات  مستحبات نسبت به . باشید نمازهایتان

 علمش شما طالب حتما نماز شب و نافله ها را بخوانید زیرا طلبه ای که نماز شب ندارد علمش هم سودی ندارد.

 نافله دیگری و شب نماز یکی کند می باز را انسان برزخی چشم که است نماز دو. شود می اکبر حجاب برایش

  .است ظهر



 جلسه دوم: مقام تنزیه موضوع  ➢

که انواع آراء و عقاید را می شنود  اختیار بهترین اقوال ،ر مقام تنزیه سه مسئله مطرح می شود که اولین مبحثد

 ولی بهترین آن را انتخاب می کند. 

در بند این است که طهارت و مقام تنزیه داشته باشیم و عقول بشر را به سخنان وحیانی  مستحبات ملکوت

 هدایت کنیم. 

.دعوت به 2.دعوت به سوی خداوند 1 :دومین مبحث، شناخت بهترین گوینده که باید سه ویژگی داشته باشد

.تسلیم امر الهی 3عمل صالح   

نوع 110م و بی ایمان می باشد، در باب علم النفس سومین مبحث در مقام تنزیه شناخت سخنگویان بی عل

 وجود دارد که  یکی از آنها تهیّم، به معنای نیروی کنترل کننده نفس است. 

و برای تهذیب نفس تالش کند.  باشد داشته همت و نماید کنترل را نفسش باید طلبه  

ه السالم را که می نگریم رشد به سوی ایشان در خاتمه جلسه دوم افزود : تمام حرکات عاشورایی امام حسین علی

  تکامل است.

  



 جلسه سوم : مبحث جهل و انواع آن. موضوع  ➢

 تاسیس به نیاز آن رفع برای که باشد می جهل از مردم نجات السالم علیه حسین امام قیام های فلسفه از کیی

. دارد( السالم علیهم) بیت اهل علوم دانشگاه   

 خونریزی و جنگ به نیازی که است بسیط جهل جهل، اقسام از یکی که شود می تقسیم قسم چهار به جهل

. است حقایق به رسیدن برای خوبی پل راه اوایل در که شود می تردید و شک دچار انسان فقط بلکه نیست   

همانطور مراجعه کند، دانشگاه علوم دینی یا  عالم، مجتهد نیاز دارد به شخصی ؛اگر فردی دچار شک و تردید شد

افراد برای رفع شبهه و تردید به امام معصوم زمان خود مراجعه می کردند و ایشان  ،که در زمان حیات ائمه

 پاسخگو بودند. 

 زمان امام یاد به  جمعه غروب مخصوصا لحظه درهر باید طلبه:  گفت سوم جلسه خاتمه در  اخالق سخنران

 و خشنود( عج)زمان امام که کند برخورد افراد با طوری. باشد داشته را ایشان ظهور درخواست خدا از و( عج)

.باشد راضی  

  



  سعادت قوه: چهارم جلسه موضوع ➢

 از یکی: گفت السالم علیه الحسین اباعبداهلل سوگواری ایام مناسبت به تسلیت ضمن چهارم جلسه در سماعیلیا

است درونی قوای شناخت رساند، می نورانیت به را عقل که مصداقهایی   

( سعادت) قوه این و دمآ می در هواپرستی از جامعه افتاد می عارفان دست به بشر سعادت قوهاگر : افزود وی

.کنند می کار قوه این روی عرفا که راچ شد می نمایان بیشتر   

 قرآن با غرب در سعادت قوه معنای. است اشتباه کامال این که است شده ما علوم وارد غرب از علوم از سری یک

 را حال و مزاج میان فرق بشر زیرا است؟ مشکل دچار شقاوت و سعادت مورد در بشر چرا. است متفاوت عرفان و

.است روح به مربوط حال و است جسم به مربوط مزاج. داند نمی   

 ایجاد یا انشاء سه نیرو این در و به حساب می آید نیرو دین، فرهنگ در سعادت: کرد تاکید خاتمه دراسماعیلی 

 طوری. کند می پیدا رشد انسان در سعادت نیروی توجه انشاء با. امر انشاء همت، انشاء توجه، انشاء. دارد وجود

 به درونی قوایو  شکوفا را درونی قوای. گیرد می را نسیان و غفلت جلوی که دهد می توجه کمال به را انسان

  .باشد اش درونی منابع حافظ که آموزد می او بهکه  کند می عمل ای گونه


