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  سوگوارة هنر و حماسهيازدهمين دورة 
 ةتوطئ نيبدتر/ شود يدر ظهور م رياز باطل، موجب تأخ صبرانه يب يافشاگر يگاه: پناهيان
 خواهند يمخبر هست /ستيداخل يدعوا ست،يداعش ن ةحمل »نياربعروي  پياده« يبرا
در  /است يريپذ و انعطاف يزمان اوج صبور ن،ي! اربعديمواظب باش /درست كنند ييها فتنه

  ديداشته باش صدر ةسع »نياربع يرو ادهيپ«
شما  يهم بكنند. حت نيبه شما توه يو افكار شما مخالف باشند و حت ديكه با عقا دينيبب ي(ع) ممكن است افرادنيامام حس نياربع ريدر مس

زمان اوج  ن،ي! زمان اربعديداشته باشند. مواظب باش يجاسوس يها سيبسا به سرو چه اي ،ياسيس يها يچه وابستگ ها نيكه ا ديممكن است بدان
  درست كنند. نهيزم نيدر ا ييها فتنه خواهند يخبر هست كه م ياست. حت يريپذ و انعطاف يصبور
حجـت االسـالم    يسـخنران  تيهنر و رسانه و با محور النيو فارغ التحص انيبه همت دانشجو 1383كه از سال » هنر و حماسه ةسوگوار«
 يروز برگزار شده و در طول ده سال گذشته با استقبال خوب يانيمحرم و در ساعات پا اميدر ا گريد يمتنوع و هنر يها و برنامه انيپناه رضايعل

ـ مجلـسِ   نيدر هفتم انيحجت االسالم پناه ياز سخران يا .  خالصهكند يخود را تجربه م ةدور نيازدهميامسال  است،مواجه بوده   نيازدهمي
  :ديخوان يرا در ادامه م» هنر و حماسه ةرسوگوا«دوره 

موجب  ،صبرانه از باطل افشاگري بيگاهي تر و دشوارترست/ طلبان در زمان اقتدار، پيچيده تكليف حق
  شود تأخير در ظهور مي

 فيتكـال  فتنـد، گر قـرار  اقتدار در كه يوقت يول است؛ تر راحت كارشان و تر روشن شان فيتكل دارند، قرار تيمظلوم در طلبان حق يوقت 
بايد توجه  م،ينيافريب حماسه ميبخواه اگر م،يگرفت قرار اقتدار تيموقع در ما كه نيهم. شد خواهد دشوارتر كارشان و دارند يتر دهيچيپ

 و ميباشـ  داشـته براي گفتن  يحق حرف اگر ما مثالً. ميكن يم غفلت ها آن قبال در اغلب كه يعناصربيشتري داشته باشيم به برخي 
  .كند يم دشوار را ما كار ن،يا م؟يكن له را خودمان مقابل طرف ميدار حق چقدر باشد، يباطل انيجر ما قابلم در

 هم آن باطل؛ از يافشاگر يحت ؛كند يافشاگر و بزند حرف صبرانه يب دينبا شد، او با حق اي شد حق با تا آدم 
 شكر كه مياوريب جا به را حق كرشُ مينتوان ما اگر. ميبرس رشد نيا به ديبا ما و دارد مكان و زمان دارد؛ برنامه
ـ  .ميانداز يم ريتأخ به را ظهور و شد نخواهند فرما فيتشر ما يموال صبرهاست، گونه نيهم حق،  حـق  كرشُ
، طبيعتـاً موجـب تـأخير در    ميباش نداشته را يخواه حق تيظرف ما اگرو  است اقتدار اوج در تيمظلوم يگاه

  شويم. ظهور مي

 نعمـت  يكاف ةانداز به چون نكرده، يكار شاكر نديگو يم. است باالتر» در نعمت شكر« از »بال در صبر« متيق كه كنند يم فكر همه 
(امـام سـجاد(ع):   .اسـت  باالتر »بال در صبر« از »نعمت در شُكر« متيق كه ميدار تيروا در. هاست حرف نيا از باالتر قصه نه،. دارد

 اقتدار دوران در صبر. خواهد يم صبر حق، اقتدار و يطلب حق نعمت )258؛ مشكات االنوار/الْبلَاء علَى الصبرِ منَ يرٌخَ الْعافيةِ علَى الشُّكْرَ
    .كرد يتلق توان يم شكر مثابه به را
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  بسيار باظرفيت شويم/ بايد ندمظلومدر عين اقتدار،  آخرالزمان مؤمنان
 تيـ مظلوم. زنند يم او به كه است ييها حرف نيا به اهللا حزب انيجر تيمظلوم. است مظلوم ظهور دم تا مؤمن كه هست اتيروا در 

 تنها نه كه است نيا به اهللا حزب تيمظلوم. كنند ينم يقدرداناز آن  اي كنند، يم متّهمش فراوان ااين است كه يا ي به اهللا حزب انيجر
  . داشت خواهد ادامه ظهور تا تيمظلوم نيا خب. شود يم هم ءاستهزا و نيتوه ،تمسخر بلكه شود، ينم يقدردان

 انقالب. آمده فراهم هم يقدرت ت،يمظلوم نيا كنار در كه دينيب يم شما اآلن يولمنطقـه  در يرانيا سردار كه شنود يم يوقت هم ضد 
 هـم  اآلن نيهم كه يقدرت يول دهد، يم نشان را حق قدرت نيا خب. برد يم لذت اندازد، يم لرزه ة ظالمان و مزدورانشانهم تن به

 يبـرا  كنـد  مجهز را ما دوره نيا كه ميبكن يسپر را يا دوره ديبا ما. هستند گريهمد كنار در ها آن يهردو. است تيمظلوم تيدرنها
  .ميبشو يتيباظرف اريبس يها آدميعني بايد  اقتدار ةعرص به ورود

  ميستين اقتدار دوران ستهيشا م،يباش نداشته جذبكافي براي » سعة صدر« اگر
 صرفاً كنيم؟ پيدا مي يديجد فيتكال چهدر اين شرايط، . ميهست يجهان اقتدار ةآستان در اآلن ماو  است، يقطع كهما  يا منطقه اقتدار 

 ،و جذب حق كنيم ميبكن داريب غفلت از را ها غافل كه ميباش نداشته را ولع و حوصله و صدر ةسع نيا اگر ما. ستين يكاف بودن معتقد
 كـه  ميبكنـ  رفتـار  يصورت به ديبااز يك منظر  حق تياكثر دوران در ما از هركدام. ميستين اقتدار دوران ستهيشاو  حق ريمس ةستيشا
  كنند. رفتار مي غربت اوج در ها تياقلّ

 ـ ا. نـد اقتدار اوج در هـم  خودشان نند،يب يم اقتدار اوج در را حق گران، حماسه چون. شود يم حساس يليخ آخرالزمان در نقش نيا  ني
 جهنم آتش كه يكس  از را شما ديخواه يم يعني: ديفرما يم اسالم  يگرام امبريپ. فهمند يم مردم. است يا العاده فوق بيترك ب،يترك
 الُخْبِـرَنَّكُم (.برد ينم جهنم را ها آدم نيا خدا. است ريپذ انعطاف و نرم الوصول، سهل ،يميصم كه يهركس  كنم؟ خبر است حرام او بر
   )1/195؛ ارشاد القوب/ سهلٍ بٍيقَر نٌيِّلَ نٌيِّه كُلِّ على، غَداً هيعلَ النّار تَحرِم منْ ىعل

 نخواهد حرف شما ةدربار رمنصفانهيغ د،يكن صحبت اش هدربار رمنصفانهيغ اگر ياران باصالبت حضرت
  /اين را بايد تمرين كنيمزد

 بـا  اريبس يها آدم با م،يشو يم مواجه حضرت باصالبت اراني با ،ميرو يم جلوتر هرچه آخرالزمان در ما يعني 
 او ةدربار رمنصفانهيغ. زند ينم شين شما به د،يبزن او به هم شين. است  ينرم آدم چه؟ يعني تيظرف. تيظرف

 در تيمظلوم رشيپذ تيظرف او. است مظلوم مقتدرِ. زد نخواهد حرف شما ةدربار رمنصفانهيغ د،يكن صحبت
 عنـوان  بـه  گـران يد به ديبا را نيا و مياوريب دست به ديبا را نيا. ميكن نيتمر ديبا را نيا. دارد را داراقت اوج
 يهـا  حماسـه . اسـت  يسـخت  كـار  شود، جمع باهم ديبا شود؟ يم چه صالبت پس. ميكن ثابت فرهنگ كي

  .باشد دو نيا از يبيترك شان، حماسه كه يكسان سازند؟ يم يكسان چه را آخرالزمان
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  روي نكنيم گويي و زياده مطلق ،كه در نفي و پذيرش افراد است نيهم االن متحاناتا
 ًمـا  از. ستين نيا قصه كه است معلوم م؟يبده ليتحو آقا به ميندار آدم 313 ما يعني است؟ يكس چه دنبال) عج(زمان امام آقا واقعا 

 تقوا خالف هم كلمه كي شود يم موجب كه ييها تيظرف است؛ نيهم هم اآلن امتحانات و خواهند يم العاده فوق يها تيظرف كي
  .مينكن ييگو مطلق افراد رشيپذ در م،ينكن ييگو مطلق افراد ينف در م،ينكن متهم م،يينگو ادتريز م،ينكن صحبت

 به دادن دانيم مثل ،يآزادمنش مثل جذاب ظواهر نيا. است داده بيفر را تيبشر جذاب، ظواهر نيا. دارد يجذاب ظواهر غرب، تمدن 
 در كـه  را يقيحقـا  كه ماست نوبت حاال. كنند تيرعا توانند ينم هم را ظواهر نيا گريد چون است؛ ختنيفرور حال در...  و گرانيد

 ديـ نيبب اآلن. شناسـند  ينمـ  را ما جهان مردم. جاست نيهم از ما اقتدار. ماست قدرت نيا. ميبده نشان دارد، وجود نيمؤمن يرفتارها
 مـا  كـه  يدرحـال . انـد  گونـه  نيا ها نيا نديبگو خواهند يم. كنند يم درست را ها يداعش بدهند، نشان ها يغرب بخواهند ار ما كاتوريكار
  .مينداد نشان را نيا ما. ميدار فاصله يليخ ما م،يستين گونه نيا

، دعواي حملة داعش نيستبدترين توطئة براي اربعين، /ديباش داشته صدر ةسع نياربع يرو ادهيپ در
  كنند درست ييها فتنه خواهند يمخبر هست /داخليست

 بـه  يحت و باشند مخالف شما افكار و ديعقا با كه دينيبب يافراد است ممكن) ع(نيحسامام  نياربع ريمس در 
ـ يس يها يوابستگ چه ها نيا كه ديبدان است ممكن شما يحت. بكنند هم نيتوه شما  بـه  بسـا  چـه يـا   ،ياس
. است يريپذ انعطاف و يصبور اوج زمان ن،ياربع زمان! ديباش مواظب. شندبا داشته يجاسوس يها سيسرو
 جهت يب كه بود شيها نهيزم هم پارسال. كنند درست نهيزم نيا در ييها فتنه خواهند يم كه هست خبر يحت

ـ  تواننـد  يم ها آن كه ستين يكار نيبهتر ن،ياربع به ها ستيترور و ها يداعش ةحمل. ندازنديب راه دعوا  امانج
  .ندازنديب راه يداخل يدعوا كه است نيا دهند، انجام توانند يم كه يكار نيبهتر. دهند

  تان بيشتر شود و بايد تحمل شود يم تر سخت د،يبرو جلوتر چه هر
  را طانيش حال ديبا شما. شود يم خوشحال طانيش د،ياين طرف نيا گريد كه ديكن صحبت يطوريا گناهكار  منحرف كي بااگر شما 

 و رشـد  مييبگـو  كـه  ندارد معنا. است نيهم هم تكامل و رشد عتيطب باألخره. است يدشوار كار نه اينكه خوشحالش كنيد؛ ديريبگ
 طـور  نيهمـ  قطعاً. شود يم تر سخت د،يبرو جلوتر چه هر ر،يخ شود؛ آسان رفت، جلو كه مقدار كي و است تينها يب بشر يبرا تكامل
  .شود شتريب ديبا او تحمل آمد، جلوتر يهركس.» دهند يم شترشيب بال جام است، رت مقرّب بزم نيا در كه هر. «است

  


