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پای منبر استاد

خالصه سخنرانی شب سوم هیئت

مقدمــه بحــث خودمــان را در شــب هــای قبــل ،جهانــی شــدن قرار
دادیم.
بحــث امســال مــا موضوعــش چیســت؟ «حماســه هــا در آخــر
الزمــان چگونــه هســتند» روایــت اســت کــه اینها(یــاران حضــرت
ولیعصر«عــج») ابــزاری مثــل تنــه نخــل دارنــد کــه از دل زمیــن
بیــرون مــی آیــد و بعــد پنهانــش میکننــد هرچنــد عــده ای بــه ســند
ایــن روایــت منتقــد هســتند و مــی گوینــد ســند ایــن روایــت قــوی
نیســت ولــی راوی از کجــا از موشــک هــای مــا خبــر داشــته کــه در
کتــاب هــای هــزار ســال پیــش آمــده اســت .بعضــی چیزهــا ســند
معتبــر نــدارد ،ولــی عین ـ ًا تحقــق پیــدا مــی کنــد.
هرچــه قــدر بــه فــرج نزدیــک مــی شــویم مــا آدمهایــی کــه
بتواننــد جهــان را اداره کننــد ،بیشــتر پیــدا مــی کنیــم ،مــا

داریــم بــه دوران اقتــدار مــی رســیم و در ایــن دوران مظلومیتهــای
ویــژهای وســط مــی آیــد.
در زمــان امــام صــادق گفتنــد آقــا قیــام کنیــد ،خواهــش میکنیــم،
آقــا در جــواب فرمودنــد آیــا ایــن گونــه هســتید کــه بــدون
اجــازه از همدیگــر پــول برداریــد؟
در روایــت داریــم کــه فرمــوده؛ یــاران امــام زمان(عــج) اینگونــه هســتند
کــه مالکیــت بیــن آنهــا نیســت ،فــرض بفرماییــد کــه مــا کرایــه
نداریــم ،پولــی را کــه در کــت دوســتمان اســت برداریــم ،بعــد خــود او
میخواســته بچ ـهاش را بــا همــان پــول بــه درمانــگاه ببــرد .آیــا مــی
توانیم؟
در آن حــال حــق خــوری خواســته یــا ناخواســته زیــاد میشــود.
مــن بــه ایــن نکتــه کــه اوج بــرادری و ایثــار قبــل از ظهــور

میرســم ،تنهــا نقطــه ای اســت کــه مــی گویــم شــاید فــرج بــه ایــن
زودی نشــود .البتــه وقتــی ســردار همدانــی را مــی بینــم کمــی امیــدوار
میشــوم .میگوینــد ماموریــت شــما در ســوریه تمــام شــد بیــا بــرو.
بعــد میشــنود کــه مــی خواهنــد یــک کار بــزرگ در آنجــا انجــام
بدهنــد مــی گویــد مــن آنجــا را دیــده ام ،بگذاریــد مــن بــه آن
بچــه هــا کمــک کنــم .مــی رود و بــه رفقــای خــودش کــه االن
آنجــا مســئولیت دارنــد کمــک کنــد و شــهید مــی شــود.
بــه شــهید شــاطری مــی گوینــد ماموریــت شــما در ســوریه تمــام شــد
بــه لبنــان برگــرد .میگویــد بگــذار مــن اینجــا کمــی کمــک
کنــم .بعــد همــان جــا شــهید مــی شــود .اینهــا را کــه مــی بینیــم
امیــدوار میشــویم.
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شعر خوانی احمد بابایی

کارگاه های جانبی

آشپزخانه هیئت

تصویــر برگزیــده ســومین روز
مســابقه هنر نمایی حماســه

محفل انس با قرآن

آتلیه کودک

سوگواری قلم

قفسه
تاملی در نهضت عاشورا
رسول جعفریان  -انصاریان
رســول جعفریــان بــرای هرکــس کــه ســر و کار بــا تاریــخ و
کتابهــای تاریخــی داشــته باشــد ،نــام آشــنایی اســت .پژوهشــگر و
نویســنده ای پــرکار کــه فهرســت کتابهــای تکالیفــی و تصحیحــی
اش او را از هــر معرفــی ای بــی نیــاز میکنــد .کتــاب «تاملــی
در نهضــت عاشــورا» کتــاب مســتقل وی در موضــوع عاشوراســت
و دوازده مقالــه را شــامل میشــود .موضوعــات مقــاالت متنــوع
اســت :از معرفــی و بررســی منابــع تاریــخ عاشــورا نظیــر مقتــل
ابومخنــف و روضــه الشــهدا تــا تحلیــل واقعــه عاشــورا و بررســی
نتابــج آن و نیــز تحریفاتــی کــه در روایــت عاشــورا رخ داده اســت.
طبعــا رویکــرد مولــف بــه همــه ایــن مقــوالت ،رویکــرد تاریخــی
اســت و البتــه از همیــن منظــر گاه بــه ارزیابــی تحلیــل و نظــرات
کالمــی و غیرتاریخــی در تحلیــل عاشــورا هــم پرداختــه اســت.
ارائــه داده هــای تاریخــی فــراوان و زبــان اســتداللی از ویژگیهــای
مثبــت کتــاب اســت.

پای منرب آقـا

حســین دیگــر هیــچ نداشــت کــه فــدا کنــد ،جــز جــان که میــان او
و ادای امانــت ازلــی فاصلــه بــود ...و اینجــا ســدره المنتهــی اســت.
نــه ...کــه او ســدره المنتهــی را آنــگاه پشــت ســرنهاده بــود کــه از
مکــه پــای در طریــق کربــا نهــاد ...و جبرائیــل تنهــا تــا ســدره
المنتهــی همســفر معــراج انســان اســت.
ســدره المنتهــی مــرزدار قلمــرو فرشــتگان عقــل اســت .عقــل
بیاختیــار .امــا قلمــرو آل کســا ،ســاحت امانتــداری و اختیــار اســت
و جبرائیــل را آنجــا بــار نمــی دهنــد کــه هیــچ  ،بــال می ســوزانند.
آنجــا ســاحت «انــی اعلــم مــا التعلمــون» اســت ،آنجــا ســاحت
علــم لدنــی اســت  ،رازداری خزایــن غیــب آســمانها و زمیــن؛
آنجــا ســبحات فنــای فــی اهلل اســت و بقــای بــاهلل ،و مــرد ایــن
میــدان کســی اســت کــه بــا اختیــار ،از اختیــار خویــش درگــذرد و
طفــل اراده اش را در آســتان ارادت قربــان کنــد  ...و چــون اینچنین
کــرد ،در مــی یابــد کــه غیــر او را در عالم اختیــار و اراده ای نیســت
و هــر چــه هســت اوســت.
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ائمه در توصیف های ذاکران:
چگونگــی توصیــف ائمــه(ع) :رعایــت شــان ائمــه حــرف مــن بــا
شــما بــرادران عزیــز مــداح و ذاکــر ایــن اســت کــه شــماها در ایــن
زمینــه خیلــی وظیفــه داریــد .مــن گاهــی اوقــات توصیههایــی
مــی کنــم .ایــن جــور نیســت کــه مــا بــرای عظمــت فاطمــة
زهــرا درمانــده باشــیم کــه چــه جــور ایــن عظمــت را بیــان کنیــم
و متوســل بشــویم بــه شــعر ،نثــر و یــا کالمــی؛ نــه ،بلکــه مــا بــه
آن عظمــت احتیــاج داریــم)1383/5/17( .
رعایــت شــان ائمه:حــدود بیســت ســال پیــش ،ایــن حرفهــا را
میزدیــم و خیلــی ،آنهــا را میشــنیدند؛ ولــی نمیفهمیدنــد کــه
مــا چــه میگوییــم .میگفتیــم فقــط دربــارهی خــال و خــط
الســام) شــعر نســرایید .شــعر گفتــن
خیالــی چهــرة ائمه(علیهم ّ
دربــارهی زلــف و ابــروی و چشــم و عــارض امــام کــه تعریــف
نیســت)1368/10/28( .
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