ﻟﺒﯿﮏ ﻫﻼﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب
درﺑﺎره ﺷﯿﻮه ﻋﺰاداری
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺷﺐ ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺮم اﻣﺴﺎل در ﻫﯿﺄتاﻟﺮﺿﺎ
ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و رﻫﺮوان ﺷﻬﺪا ﺣﺎل و ﻫﻮای دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺐ
ﻋﺰاداران ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ﻋﺰاداری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻗﻠﺒﯽ رﻫﺒﺮی ﻟﺒﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﭘﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﻫﻼﻟﯽ ذاﮐﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﯾﺎدداﺷﺘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد:
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﯿﺄتﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺤﺚ
ﺑﺮﻫﻨﻪﺷﺪن در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺰاداری اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً از ﺟﺎﻧﺐ رﻫﺒﺮ
ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪن ﺟﻬﺖ ﻋﺰاداری ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺐ و دوری از ﻣﻔﺴﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﻗﻠﺒﯽﺷﺎن ﺑﺮﻫﻨﻪﻧﺸﺪن در
ﻋﺰاداری اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺮای ﻋﺰاداری ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺗﮑﻠﯿﻒ
روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﻫﯿﺄت اﻟﺮﺿﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺮای ﻧﺤﻮه و ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺰاداران ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ و ﺣﺎل
ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ،را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاده و
ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﻢ ،ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﺴﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
را ﺑﺮای ﻋﺰاداراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮداﺷﺘﻢ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﻫﺒﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﺸﺪن در ﻋﺰاداری اﻓﻀﻞ اﺳﺖ و در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﻨﻮی ﺟﻠﺴﺎت و
ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪهای در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
و ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮﻣﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ
را ﺑـﻪ ﺑـﺮادری ﻓـﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨـﺪ ﻗﻄﻌـﺎً اﻧﺴـﺠﺎم ﻣﯿـﺎن ﺷﯿﻌﯿـﺎن از
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ
را ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺒﯿﻦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪای و ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﺟﺪاﯾﯽ
اﺣﺪی از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ،دﻗﺖ و ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ

از ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺤﻘﻖ ِ ﺧﻮاﺳﺖِ ﻗﻠﺒﯽ رﻫﺒﺮی
را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
دﻗﯿﻖ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻠﺴﺎت ارﺑﺎﺑﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻗﯿﺎم و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺮﮐﺖﺷﺎن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ درسﻫﺎ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و
زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺎت اﺳﺖ ،ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺗﻌﺒﺪ و ﺑﻨﺪﮔﯽ
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻨﺪه ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن روزه ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ او ﺗﻌﺎرف ﺷﻮد ﺗﺎ
اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ او ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻓﻄﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺛﻮاب روزه را ﺑﺒﺮد و ﻫﻢ
ﺛﻮاب ﻋﺒﻮر از ﻧﻔﺲ را.
دﯾﺸﺐ ﻋﺰاداران در ﻫﯿﺄت اﻟﺮﺿﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻇﻮاﻫﺮ و ﺷﮑﻞ
ﻋﺰاداری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻘﻬﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻠﺒﯽ رﻫﺒﺮی ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﻣﺎ
ﻏﻤﮕﯿﻦ ِ ﻇﻠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺳﯿﺪ و ﺳﺮور آزادﮔﺎن ﺟﻬﺎن و
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻄﻬﺮش در ﺳﺎل  61ﻫﺠﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ آﻗﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ و در ﭘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺖ ﺟﺪش ﺗﺮک ﺑﻼد ﮐﺮد و ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ،ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ و ﺑﯽﺑﺼﯿﺮﺗﯽ اﻣﺖ را و دﻋﺎﯾﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺎ را از اﯾﻦ آﻗﺎ و ﺗﻌﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ و درس اﻣﺎم زﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از وﻟﯽ ّ زﻣﺎن
را در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ.
ﻣـﺎ ﻧـﻮﮐﺮی ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﺧﺎﻧـﺪان را ﺑـﺎ اﺷﮑﻬﺎﯾﻤـﺎن ،ﻧﺎﻟﻪﻫﺎﯾﻤـﺎن،
ﺳﯿﻨﻪزدنﻫﺎﯾﻤﺎن ،ﻣﺎﻟﻤﺎن و ﺟﺎﻧﻤﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﻣﺎ در
دو ﻋﺎﻟﻢ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻗﺪر اﻧﻘﻼب ،رﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن را
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﻣﯽداﻧﯿﻢ

و

اﺟﺎزه

ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده

را

ﺑﻪ

إنﺷﺎءاﻟﻠﻪ
ﺑﺎﺑﯽ اﻧﺖ و اﻣﯽ و ﻧﻔﺴﯽ و اﻫﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و اُﺳﺮﺗﯽ ﯾﺎ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

اﺣﺪی

