
آسیب های مداحی
ــام  ــی انج ــا خطای ــر م ــن: اگ ــدن و گفت ــا در خوان ــز از خط پرهی
دهیــم، خطــای مــا مثــل خطــای مــردِم عــادی نیســت؛ ســنگین تر 
ــه وادی  ــی را ب ــرده کس ــدای نک ــا خ ــر م ــت. اگ ــخت تر اس و س
ضاللــت و گمراهــی انداختیــم، بــا عمــل مشــابِه دیگــری تفــاوت 

ــد. ــه می گوین ــد و چ ــه می خوانن ــد چ ــا بدانن دارد. مداح ه
)1384/5/5(

ــذال  ــه ابت ــد ب ــد و می گوین ــول می دهن ــم پ ــروز ه ــذال: ام  ابت
بکشــید و اســالم را قــدح کنیــد و اهــل بیــت را مــورد مذمــت قــرار 

بدهیــد و شــیعه را خــراب کنیــد.) 10/28/ 1368(
ــر،  ــزار نف ــر، ه ــد نف ــادا پانص ــا: مب ــای نابج ــدح ه ــتفاده از م  اس
ــک ســاعت  ــع شــوند و ی ــر در جلســه ای جم ــزار نف گاهــی ده ه
ــه آنهــا داده نشــود.  ــرای آنهــا نغمه ســرایی شــود؛ امــا چیــزی ب ب

 )1380/6/18(

وقتــی از پــدر یــا مــادر هایــی که چنــد فرزنــد دارنــد، بپرســید:کدام 
یــک از بچه هــا را دوســت داریــد، معمــوال جــواب درســتی 
نمی دهنــد و می گوینــد: هــر گلــی یــک بــوی دارد و همــه خوبنــد 

و .... . 
امــا عمیشــه عاملــی بــرای تمایــز هســت. در بیــن خواهرزاده هــا و 

بــرادر زاده هــا هــم همین طــور. 
ــی  ــر اســت، یکــی زیبای ــا ادب ت ــر اســت. یکــی ب یکــی باهوش ت
ــرادر  ــن ب ــر اســت. بعضــی از ای ظاهــری دارد، یکــی دل نشــین ت
یــا خواهــر زاده هــا هــم بــه دلیــل شــباهت ظاهــری بــه بــرادر یــا 

خواهــری مــه در قیــد حیــات نیســت، عزیزترنــد. 
حســابش را بکنیــد. بــرادر زاده ای کــه شــبیه بــرادر اســت، آن قــدر 
معرفــت دارد کــه می فهمــد شــهادت در رکاب امــام زمــان)ع( چــه 
مرتبــه و درجــه ای دارد، در عیــن حــال آنقــدر کوچــک انــدام اســت 

کــه لبــاس رزم بــه تنــش نمی خــورد....
ــر ســر  ــی ب ــه شــهادت برســد، چــه بالی ــه ای کــه ب چنیــن دردان

خانــواده می آیــد...

آذرخش کربال/عالمه مصباح
ــزدی  ــاح ی ــتاد مصب ــخنرانی های اس ــی از س ــاب بخش ــن کت ای
ــت.  ــده اس ــراد گردی ــال 1421 ای ــرم س ــام مح ــه در ای ــت ک اس

ــت از: ــارت اس ــث عب ــورد بح ــای م ــی از محوره برخ
ــن قســمت از  ــون عاشــورا و بزرگداشــت آن: در ای شــبهاتی پیرام
ــه   ــین علی ــام حس ــزادارِی ام ــورا و ع ــت عاش ــل گرامی داش عل

ــود. ــی  ش ــث م ــزاداری بح ــای ع ــالم و روش ه الس
ــینه  ــش پیش ــن بخ ــث ای ــورا: در مباح ــام عاش ــای قی ــه  ه زمین
تاریخــی واقعــه عاشــورا و زمینه هــای اجتماعــی انحــراف جامعــه 
ــه در  ــال جامع ــل انفع ــه و عل ــرد معاوی ــل انحــراف عمل ک و عوام

ــه بررســی شــده اســت. ــر فعالیــت  هــای معاوی براب
هــدف قیــام: در ایــن بخــش پــس از بحــث از مفهــوم اصــالح و 
تصریــح بــه ایــن حقیقــت کــه هــدف اصلــی قیــام امــام حســین 
علیــه  الســالم اصــالح مفاســد بــوده اســت، دربــاره امــوری چــون 
اصــالح مطلــوب و امــر بــه معــروف مطالبــی عرضــه شــده اســت.
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ــم.  ــي کن ــان بررس ــه را در آخرالزم ــال حماس ــم امس ــده مي خواه بن
حماســه هاي مــا تــا حــاال معمــواًل مظلومانــه بوده انــد. مي خواهیــم از 
ــوع  ــن ن ــن ویژگــي اي کــه از ای ــم. اولی ــت کنی ــه صحب حماســه هاي مقتدران
حماســه »جهاني بــودن« اســت. جهاني بــودن نقــص بســیار بــزرگ نیروهــاي 
انقالبــي و نیروهــاي فرهنگــي مــا اســت. مــا جهان انديــش نیســتیم. مــا 
بايــد بــا منطقــه و جهــان حــرف بزنیــم. شــما بایــد همــة حرف هــاي 
خودتــان را بــه گزاره هایــي تبدیــل کنیــد کــه همــة جهــان آنهــا را بفهمــد.  
حماســه همیشــه مــال مظلومــان تاریــخ اســت. اگــر انســان بزرگ شــد 
حماســه هــای بــزرگ می آفرينــد. هرچــه قــدر بــه فــرج نزدیــک مــی 
شــویم مــا آدمهایــی کــه بتواننــد جهــان را اداره کننــد، بیشــتر پیــدا مــی کنیــم 

و بــه دوران اقتــدار مــی رســیم.
 یکــی از اهــداف تربیتــی مهــم در دیــن مــا، تبدیــل بنــدگان خــدا بــه افــراد 
ــم  ــن می خواه ــت.  م ــر« اس ــر« و »تغییرپذي ــدت »انعطاف پذي به ش

بــه دوســتان خبــر بدهــم کــه آمادگــی ایــن انعطاف پذیــری را داشــته باشــید. 
ــاق و از دســت  ــر[ نوعــی نف ــری ]به ظاه ــه انعطاف پذی ــم ک ــن هــم می دان م
ــاور کنیــم. خــدا  دادن صالبــت اســت؛ ولــی بايــد جمــع اضــداد را ب
ــه  ــود دارد ک ــاره وج ــم دراین ب ــت ه ــا دارد. روای ــری از م ــار انعطاف پذی انتظ
می فرمایــد: »مــن دوســت دارم اطاعــت شــوم، طــوری کــه مــن می خواهــم؛ 

ــو می خواهــی.«  ــه طــوری کــه ت ن
امــام رضــا علیه الســالم می فرمایــد: آخرالزمــان طــوری می شــود کــه 
ــا حــاال عــادت  ــی کــه ت منافــق از مؤمــن تشــخیص داده نمی شــود. مؤمنین
ــام  ــا ام ــد ب ــد بتوانن ــاال بای ــد، ح ــق بازی کنن ــوم عش ــام مظل ــا ام ــتند ب داش
مقتــدر عشــق بازی کننــد. می دانیــد بعــد از ظهــور حضــرت خیلی هــا 
دیگــر نمی تواننــد ایــن انعطــاف را داشــته باشــند. می گوینــد یابــن  الحســن! 
شــما پســر پیغمبــر نیســتید! شــما خیلــی بی رحــم هســتید! در میــان تعالیــم 
ــان  ــازان آخرالزم ــرای حماسه س ــتند کــه ب ــم هس ــی از تعالی ــی، بعض دین

ضــرورت بیشــتری دارنــد و مــا بایــد عمیقــاً غــرق آن تعلیمــات باشــیم و اال، 
علی القاعــده نمی توانیــم مــرد حماســه های آخرالزمــان باشــیم. 

ــه آن ضعف هایــی جلــب کنــم کــه  مــن می خواهــم توجــه شــدید شــما را ب
مــا بــه آن هــا توجــه نداریــم یکــی از آن ضعف هــا، نداشــتن »ســعۀ صــدر« 
اســت. آدم بایــد شــرح صــدر داشــته باشــد. ایــن شــرح صــدر، خیلــی بیشــتر 
از آنــی بایــد باشــد کــه مــا داریــم. وقتــی شــما حق طلــب شــوید، خصوصــًا 
ــل  ــما در تحم ــر ش ــت حــق شــوید، خودبه خــود، صب ــی اهــل رعای وقت
ــد.  ــم می شــود. اصحــاب حضــرت ولی عصــر ســعة صــدر دارن باطــل ک
ــوند.  ــدا می ش ــل ج ــق از باط ــال اســت و ح ــه ی غرب ــان زمان آخرالزم
قبــل از غربــال، مؤمنــان بــه دنبــال مــردم می رونــد کــه در صــورت غربــال 
خــدا، آن هــا خــارج نشــوند. این هــا هســتند کــه حماســة آخرالزمــان را شــکل 

می دهنــد. 
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