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خالصه سخنرانی شب هفتم

یکــی از اهــداف تربیتــی مهــم در دیــن مــا ،تبدیــل بنــدگان خــدا بــه
افــراد بهشــدت «انعطافپذیــر» و «تغییرپذیــر» اســت .دیــن مــا
همانقــدر کــه مــا را باصالبــت بــار مـیآورد ،همانقــدر هــم انعطافپذیــر
بــار مــیآورد؛ همانقــدر کــه تغییرپذیــر بــار مــیآورد ،تغییرناپذیــر هــم
بــار م ـیآورد .هــر دو در وجــود مــا 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 .وقتیکــه
دربــارۀ امیرالمؤمنیــن گفتــه میشــود جمــع اضــداد هســتند ،بــه چــه
معناســت؟ آقــا امیرالمؤمنیــن علیهالســام نــه قهــرش درکشــدنی اســت
و نــه مهــرش.
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 ».شــما همیشــه بایــد آمــاده
همــه جــور انعطافپذیــری باشــید .بلــه ،ممکــن اســت کــه نفــاق خــودش
را پشــت اینگونــه انعطافپذیریهــا پنهــان کنــد؛ ولــی چــارهای نیســت.
منافــق هــم انعطافپذیــر اســت .منافــق الزم باشــد حزباللهــی
میشــود و الزم باشــد ضدانقــاب میشــود؛ ولــی تفــاوت در ایــن اســت
کــه منافــق بــه میــل خــودش انعطافپذیــر میشــود ،امــا شــما بــه میــل
خــدا انعطــاف نشــان میدهیــد .هرچنــد شــباهتی بــا نفــاق پیــدا میکنــد
و کار را ســخت میکنــد.
مــا بایــد آمادگــی ایــن وضعیــت را داشــته باشــیم .پــس راه حــل چیســت؟
یــک راه حــل ایــن اســت کــه ممکــن اســت موقعیــت مــا نســبت بــه
تکالیفمــان تغییــر پیــدا کنــد کــه انشــا اهلل خداونــد قــدرت تشــخیص
تکلیــف را بــه مــا عنایــت بفرمایــد .یــک راه حــل دیگــر ایــن اســت کــه
مــا از همــۀ دســتورات دینــی مطلــع باشــیم .جامعیــت بــه انســان کمــک

میکنــد کــه بفهمیــم در هــر زمــان چگونــه بایــد رفتــار کنیــم.
امــام رضــا علیهالســام میفرمایــد :آخرالزمــان طــوری میشــود کــه
منافــق از مؤمــن تشــخیص داده نمیشــود .منــم بــه شــما خبــر بدهــم کــه
حماســههای آخرالزمــان ،عبــور از ایــن بحرانهــا و پیچیدگیهاســت.
مؤمنینــی کــه تــا حــاال عــادت داشــتند بــا امــام مظلــوم عشـقبازی 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 روایــات آمــده اســت کــه میگوینــد :شــما خیلــی
داریــد آدم میکشــید ،آدم نمیتوانــد تصــورش را بکنــد .از امــام زمــان
(عــج) فاصلــه میگیرنــد.
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سوگواری قلم

قفسه
چکامههایی در شیوههای عزاداری
ایــن کتــاب ســخنان حجــت االســام خاتمــی عضــو مجلــس
خبــرگان رهبــری ،در مجلــس خبــرگان ،در مــورد جایــگاه مراســم
عــزاداری ،آســیبها و راهکارهــا اســت .جایــگاه مراســم عــزاداری،
آســیبها و راهکارهــا از بخشــهای اصلــی ایــن کتاب اســت و نقشــه
ســیا در رابطــه بــا فرهنــگ عاشــورا ،امــام راحــل پیشــگام آســیب
زدایــی و همچنیــن افــراط و تفریــط در بحــث آســیبها عناویــن
بخــش جایــگاه مراســم عــزاداری هســتند.
موضــوع آســیب هــا بــه دو بخــش محتوایــی و شــکلی تقســیم
مــی شــود کــه در بخــش محتوایــی ،طــرح یکجانبــه ســیمای
معصومیــن ،غلــو ،دروغ ،مطالــب ذلــت آمیــز ،طــرح سســت معارف
اســام ،خــواب و مکاشــفه  ،جدایــی دیــن از سیاســی و اظهــار
مطالــب موهــن ،تشــریح و تبییــن شــده اســت .در بخــش آســیب
هــای شــکلی نیــز اســتفاده از موســیقی مبتــذل ،اکتفــا بــه مداحــی
و برخــورد کاســبکارانه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

مســلم بــه اصــرار جمــع زیــادی وارد کوفــه شــد .امــا نامــه عمــر
بــن ســعد بــه یزیــد او را بــه حضــور مســلم حســاس کــرد...
عبیداهلل بن زیاد حرام زاده ،والی کوفه شد و...
بــه روایــت شــیخنا مفیــد ،در مبــارزه مســلم بــا ســربازان زیــاد
خســتگی و تشــنگی بــر مســلم قالــب شــد و امــان نامــه دروغیــن
آنهــا را پذیرفــت .اســتری آوردنــد و مســلم ســوار آن شــد و صالح
از کمــر او گشــودند.
وقتــی اشــعث(نماینده ابنزیــاد) بــه مســلم گفــت :امیــدوارم
آســیبی بــه تــو نرســد ،مســلم گریســت .اشــعث بــه طعنــه گفــت:
بنظــر بــا نیــت خالصــی کــه داشــتی نبایــد بــرای جــانت بترســی
و ایــن چنیــن گریــه کنــی.
مســلمبنعقبل گفــت :مــن بــرای خــودم گریــه نمیکنــم.
اصــا بــر کشــتن خــود اندوهنــاک هــم نمیشــوم .مــن ناراحــت
خویشــاوندانم هســتند ،آنهایــی کــه عــازم ایــن دیارنــد و مــن بــه
آنهــا اطمینــان دادم بــرای ایــن ســفر....
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توجــه بــه نیــاز جامعــه :بــه نیــاز امــروز جامعــة اســامی نــگاه

کنیــد ،ببینیــد چقــدر ملــت مــا ،جوانهــا و جامعــة مــا در کشــاکش

ـون تهاجــم سیاســی و فرهنگی و انواع و اقســام
طوفانهــای گوناگـ ِ
تلقینــات و تبلیغــات ،بــه نــگاه نــو ،بــه روحیــة سرشــار از امیــد ،بــه
ـان بــه آینــده ،فهمیــدن راه روشــن احتیــاج دارد.
دل لبالــب از اطمینـ ِ

ایــن را همــه بایــد انجــام دهنــد؛ هــر کســی بــه یــک نحــوی.

و شــما میتوانیــد ســهم وافــری در ایــن زمینــه داشــته باشــید.

بــه هــر حــال ،مجموعههــای اســاتید و پیشکســوتهای مداحــی
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