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خالصه سخنرانی شب پنجم هیئت

در میــان تعالیــم دینــی ،بعضــی از تعالیــم هســتند کــه بــرای
حماسهســازان آخرالزمــان ضــرورت بیشــتری دارنــد و مــا بایــد
عمیقـ ًا غــرق آن تعلیمــات باشــیم .مــردان آخرالزمــان ،مــردان مــردی کــه
حماســه میآفریننــد چــه روحیاتــی دارنــد؟ آن روحیــات بیشــتر از هــر چیــز
دیگــری امــروز موردنیــاز ماســت .اهــل حــق ،اگــر ایــن خوبیهایــی را کــه
از آن صحبــت میکنیــم ،نداشــته باشــند ،جــای آن ،آســیبهایی ســراغ
آنهــا میآیــد کــه شــاید ســراغ آدمهــای معمولــی نیایــد .یعنــی مــا از
ویژگیهایــی صحبــت میکنیــم کــه اتفاق ـ ًا آدم مذهبیهــا ،اگــر رعایــت
نکننــد ،اگــر دقــت نکننــد ،اگــر مواظبــت نکننــد ،تبدیــل بــه ویژگیهــای
منفــی میشــود .مــن میخواهــم توجــه شــدید شــما را بــه آن ضعفهایــی
جلــب کنــم کــه مــا زیــاد بــه آن ضعفهــا توجــه نداریــم و اگــر خیلــی
از غیــر متدینیــن جــذب نمیشــوند ،بــه خاطــر ایــن ضعفهــا اســت؛

چــون آن ضعفهــا خیلــی فاجعهانــد .یکــی از آن ضعفهــا ،نداشــتن
«ســعۀصدر» اســت .آدم بایــد شــرح صــدر داشــته باشــد .ایــن شــرح
صــدر ،خیلــی بیشــتر از آنــی بایــد باشــد کــه مــا داریــم و ایــن شــرح
صــدر اهمیتــش خیلــی بیشــتر از آنــی اســت کــه مــا فکــر میکنیــم.
ضــرر نبــود ایــن شــرح صــدر خیلــی بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه مــا
فکــر میکنیــم .بــ ه دســت آوردن ایــن شــرح بــرای بچــه مذهبیهــا
خیلــی ســختتر از آنــی اســت کــه فکــر میکنیــم .تــو بچــه مذهبــی
ب خــوان کنــی؛ ولــی
نمازخــوان مقیــد را بهســختی میتوانــی نمــاز ش ـ 
ســختتر از آن میتوانــی وادارش کنــی کــه بینمــاز را تحمــل کنــد.
وقتــی شــما حقطلــب شــوید ،خصوصـ ًا وقتــی اهــل رعایــت حــق شــوید،
خودبهخــود ،صبــر شــما در تحمــل باطــل کــم میشــود .آقــا مگــر بــد
اســت؟ بلــه خیلــی بــد اســت! چــون در ســوره «العصــر» همانقــدر کــه

ســفارش بـ ه حــق شــده اســت ،همانقــدر بــه صبــر ســفارش شــده اســت.
ایــن دو بــدون هــم ابترنــد« :وتواصــوا بالحــق و تواصــوا بالصبــر» .اصحاب
حضــرت ولیعصــر ســعۀ صــدر دارنــد .ســعۀ صــدر چیــز ســادهای نیســت،
مخصوصــ ًا بــرای بچــه مذهبیهــا! مــن در برخــی از ایــن شــبکههای
اجتماعــی مــیروم و میبینــم بچــه حزباللهــی فحــش مینویســد،
نداریــم!!! بگذاریــد کســانی کــه فحــش میدهنــد تنهــا کســانی باشــند
کــه حزباللهــی نیســتند .ایــن را بــه همــه بگوییــد .تــو کــه نمیتوانــی
فحــش ندهــی ،اصــ ً
ا حزباللهــی نبــاش .حماسهســازان آخرالزمــان
کســانی هســتند کــه فوقالعــاده ظرفیــت دارنــد .ربــط ایــن بحــث بــا
آخرالزمــان چیســت؟! 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.
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تصویــر برگزیــده پنجمیــن روز
مســابقه هنــر نمایــی حماســه

مراسم سینه زنی

راهرویفضاسازی

سوگواری قلم

قفسه
حماسه و عرفان/آیت اهلل جوادی آملی
همــان طــور کــه از نــام ایــن کتــاب بــر مــی آیــد ،موضــوع آن
دربــاره عرفــان ،حماســه و ارتبــاط بیــن ایــن دو مقولــه اســت .اصل
مطالــب کتــاب ،برگرفتــه از ســخنرانی هــای آیــت اهلل جــوادی
آملــی اســت کــه در محــرم ســال  1368انجــام شــده و پــس از
انجــام تغییــرات الزم و حــذف و اضافــات ،بازبینــی و تأییــد نهایــی
ایشــان بــه چــاپ رســیده اســت« .نقــش حماســه و تأثیــر ســتم
ســتیزی در تعالــی روح بشــر ،زمینــه اشــتیاق عارفــان نــاب را بــه
شــهادت فراهــم کــرده و مجاهــد کــوی حــق را بــا عرفــان اصیــل
آشــنا مــی ســازد».
«جهــاد حقیقــی بــدون عرفــان نــاب نخواهــد بــود؛ چنانکــه عرفان
خالــص بــدون ایثــار مــال و جــاه و نثــار جان حاصــل نخواهد شــد.
در وصــف مجاهــدان راســتین ،نشــانه هــای عرفان مشــهور اســت
و در رســم عارفــان واقعــی ،عالمــت هــای مجاهدت مشــهود».
مطالــب ایــن کتــاب بــا محوریــت عاشــورا و نهضــت حســینی(ع)
اســت.

پســر شــبیهترین آدم اســت بــه مــادر و پــدر بــزرگ پــدرش.
صدایــش آنقــدر زیباســت کــه از اذان گفتنــش چنــد نفــری
مســلمان شــدهاند .کســی کــه اخــاق و ظاهــرش شــبیه
رســولخدا(ص) بــرای جنــگ عــازم میــدان میشــود .شــباهت
آندر اســت کــه پیرمردهــای لشــکر عمــر تکبیــر میگوینــد و
شمشــیرها را میاندازنــد و از اســب بــه زمیــن میافتنــد.
ناگهــان صــدای فریــاد علیبنالحســین(ع) بلنــد میشــود :انــا
علیابنحســینبنعلی(ع)....
عمربنســعد طــارق بنکثیــر را صــدا میکنــد و بــه وعــدهی
حکومــت موصــل بــه او فرمــان میدهــد ،ســر علیاکبــر را
بیــاورد ....طــارق ،بــرادر و پســرش همهشــان بــه دســتان مبــارک
علــی بــه درک رفتنــد تــا اینکــه جســم ایشــان خســته و تشــنگی
بــر او قالــب شــد .در ایــن حــال وقتــی بــرای لحظ ـهای ایســتاد
منقــذ بــن مــری شمشــیری بــر ســر مبــارک زد و خــون بــه
صــورت علــی ریخــت....
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پای منربآقـا
وظیفعه مداحان در مداحی
تشــویق جوانــان بــه تــاش :مــا امــروز بــه جوانــی احتیــاج داریــم
کــه بدانــد سرنوشــت خــود او و سرنوشــت جامعـهی او و سرنوشــت
خانــوادة بــزرگ او وابســتهی بــه کار و تــاش اوســت؛ اهــل تالش
باشــد ،اهــل کار باشــد ،اهــل جدیــت باشــد ،اهــل پیگیــری باشــد،
اهــل تنبلــی نباشــد ،اهــل وادادگــی و الابالیگــری نباشــد .ایــن
تربیتهــا چــه جــوری انجــام میگیــرد؟ شــما میتوانیــد نقــش ایفــاء
کنیــد)1390/3/3( .
توجــه بــه مســائل روز :مــا بایــد بدانیــم کــه اگــر فاطمه زهــرا(س)
امــروز در بیــن مــا ظاهــر میشــدند و یــک ســاعت ،دو ســاعت
و یــا یــک روز در بیــن مــردم میآمدنــد ،مــا را بــه چــه چیــزی
امــر میکردنــد؟ انگشــت اشــاره بــه کــدام راه از راههایــی کــه در
مقابــل مــا گشــوده اســت ،دراز میکردنــد و بــه مــا میگفتنــد کــه
از ایــن راه برویــد؟ مــا بایــد آن را دنبــال کنیــم و در تبییــن و تعلیــم
و معرفتــی کــه میخواهیــم بــه مســتمع بدهیــم ،آن را مالحظــه
کنیــم و نیــاز زمــان را ُپــر کنیــم)1380/18/06(.
telegram.me/heyathonar

Twitter.com/honarvahamase
aparat.com/honarvahamase

heyat.honar1357

