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پای منبر استاد

خالصه سخنرانی شب های اول تا پنجم

بنــده ميخواهــم امســال حماســه را در آخرالزمــان بررســي کنــم.
حماســههاي مــا تــا حــاال معمــو ًال مظلومانــه بودهانــد .ميخواهيــم از
حماس ـههاي مقتدرانــه صحبــت کنيــم .اوليــن ويژگ ـياي کــه از ايــن نــوع
حماســه «جهانيبــودن» اســت .جهانيبــودن نقــص بســيار بــزرگ نيروهــاي
انقالبــي و نيروهــاي فرهنگــي مــا اســت .مــا جهانانديــش نيســتيم .مــا
بايــد بــا منطقــه و جهــان حــرف بزنيــم .شــما بايــد همــة حرفهــاي
خودتــان را بــه گزارههايــي تبديــل کنيــد کــه همــة جهــان آنهــا را بفهمــد.
حماســه همیشــه مــال مظلومــان تاریــخ اســت .اگــر انســان بزرگ شــد
حماســه هــای بــزرگ میآفرینــد .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
بهشــدت «انعطافپذیــر» و «تغییرپذیــر» اســت .مــن میخواهــم

بــه دوســتان خبــر بدهــم کــه آمادگــی ایــن انعطافپذیــری را داشــته باشــید.
مــن هــم میدانــم کــه انعطافپذیــری [بهظاهــر] نوعــی نفــاق و از دســت
دادن صالبــت اســت؛ ولــی بایــد جمــع اضــداد را بــاور کنیــم .خــدا
انتظــار انعطافپذیــری از مــا دارد .روایــت هــم دراینبــاره وجــود دارد کــه
میفرمایــد« :مــن دوســت دارم اطاعــت شــوم ،طــوری کــه مــن میخواهــم؛
نــه طــوری کــه تــو میخواهــی».
امــام رضــا علیهالســام میفرمایــد :آخرالزمــان طــوری میشــود کــه
منافــق از مؤمــن تشــخیص داده نمیشــود .مؤمنینــی کــه تــا حــاال عــادت
داشــتند بــا امــام مظلــوم عشــقبازی کننــد ،حــاال بایــد بتواننــد بــا امــام
مقتــدر عشــقبازی کننــد .میدانیــد بعــد از ظهــور حضــرت خیلیهــا
دیگــر نمیتواننــد ایــن انعطــاف را داشــته باشــند .میگوینــد یابــنالحســن!
شــما پســر پیغمبــر نیســتید! شــما خیلــی بیرحــم هســتید! در میــان تعالیــم
دینــی ،بعضــی از تعالیــم هســتند کــه بــرای حماسهســازان آخرالزمــان

ضــرورت بیشــتری دارنــد و مــا بایــد عمیقـ ًا غــرق آن تعلیمــات باشــیم و اال،
علیالقاعــده نمیتوانیــم مــرد حماســههای آخرالزمــان باشــیم.
مــن میخواهــم توجــه شــدید شــما را بــه آن ضعفهایــی جلــب کنــم کــه
مــا بــه آنهــا توجــه نداریــم یکــی از آن ضعفهــا ،نداشــتن «ســعۀ صــدر»
اســت .آدم بایــد شــرح صــدر داشــته باشــد .ایــن شــرح صــدر ،خیلــی بیشــتر
از آنــی بایــد باشــد کــه مــا داریــم .وقتــی شــما حقطلــب شــوید ،خصوص ـ ًا
وقتــی اهــل رعایــت حــق شــوید ،خودبهخــود ،صبــر شــما در تحمــل
باطــل کــم میشــود .اصحــاب حضــرت ولیعصــر ســعۀ صــدر دارنــد.
آخرالزمــان زمان ـهی غربــال اســت و حــق از باطــل جــدا میشــوند.
قبــل از غربــال ،مؤمنــان بــه دنبــال مــردم میرونــد کــه در صــورت غربــال
خــدا ،آنهــا خــارج نشــوند .اینهــا هســتند کــه حماســۀ آخرالزمــان را شــکل
میدهنــد.
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سوگواری قلم

قفسه
آذرخش کربال/عالمه مصباح
ایــن کتــاب بخشــی از ســخنرانیهای اســتاد مصبــاح یــزدی
اســت کــه در ایــام محــرم ســال  ۱۴۲۱ایــراد گردیــده اســت.
برخــی از محورهــای مــورد بحــث عبــارت اســت از:
شــبهاتی پیرامــون عاشــورا و بزرگداشــت آن :در ایــن قســمت از
عــزاداری امــام حســین علیــ ه
علــل گرامیداشــت عاشــورا و
ِ
ی شــود.
الســام و روشهــای عــزاداری بحــث مــ 
زمینــ ه هــای قیــام عاشــورا :در مباحــث ایــن بخــش پیشــینه
تاریخــی واقعــه عاشــورا و زمینههــای اجتماعــی انحــراف جامعــه
و عوامــل انحــراف عملکــرد معاویــه و علــل انفعــال جامعــه در
ت هــای معاویــه بررســی شــده اســت.
برابــر فعالی ـ 
هــدف قیــام :در ایــن بخــش پــس از بحــث از مفهــوم اصــاح و
تصریــح بــه ایــن حقیقــت کــه هــدف اصلــی قیــام امــام حســین
علیـ ه الســام اصــاح مفاســد بــوده اســت ،دربــاره امــوری چــون
اصــاح مطلــوب و امــر بــه معــروف مطالبــی عرضــه شــده اســت.

وقتــی از پــدر یــا مــادر هایــی که چنــد فرزنــد دارنــد ،بپرســید:کدام
یــک از بچههــا را دوســت داریــد ،معمــوال جــواب درســتی
نمیدهنــد و میگوینــد :هــر گلــی یــک بــوی دارد و همــه خوبنــد
و . ....
امــا عمیشــه عاملــی بــرای تمایــز هســت .در بیــن خواهرزادههــا و
بــرادر زادههــا هــم همینطــور.
یکــی باهوشتــر اســت .یکــی بــا ادبتــر اســت ،یکــی زیبایــی
ظاهــری دارد ،یکــی دلنشــین تــر اســت .بعضــی از ایــن بــرادر
یــا خواهــر زادههــا هــم بــه دلیــل شــباهت ظاهــری بــه بــرادر یــا
خواهــری مــه در قیــد حیــات نیســت ،عزیزترنــد.
حســابش را بکنیــد .بــرادر زادهای کــه شــبیه بــرادر اســت ،آنقــدر
معرفــت دارد کــه میفهمــد شــهادت در رکاب امــام زمــان(ع) چــه
مرتبــه و درجـهای دارد ،در عیــن حــال آنقــدر کوچــک انــدام اســت
کــه لبــاس رزم بــه تنــش نمیخــورد....
چنیــن دردان ـهای کــه بــه شــهادت برســد ،چــه بالیــی بــر ســر
خانــواده میآیــد...
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آسیبهای مداحی

پرهیــز از خطــا در خوانــدن و گفتــن :اگــر مــا خطایــی انجــام
دهیــم ،خطــای مــا مثــل خطــای مــرد ِم عــادی نیســت؛ ســنگینتر
و ســختتر اســت .اگــر مــا خــدای نکــرده کســی را بــه وادی
ضاللــت و گمراهــی انداختیــم ،بــا عمــل مشــاب ِه دیگــری تفــاوت
دارد .مداحهــا بداننــد چــه میخواننــد و چــه میگوینــد.
()1384/5/5
ابتــذال :امــروز هــم پــول میدهنــد و میگوینــد بــه ابتــذال
بکشــید و اســام را قــدح کنیــد و اهــل بیــت را مــورد مذمــت قــرار
بدهیــد و شــیعه را خــراب کنیــد)1368 /10/28 (.
اســتفاده از مــدح هــای نابجــا :مبــادا پانصــد نفــر ،هــزار نفــر،
گاهــی ده هــزار نفــر در جلس ـهای جمــع شــوند و یــک ســاعت
بــرای آنهــا نغمهســرایی شــود؛ امــا چیــزی بــه آنهــا داده نشــود.
()1380/6/18
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