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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

لزوم رعایت قوانین حجاب
 در جامعه اسالمی 

قانون الزامی بودن حجاب هم در جامعه الزم است، حجاب یک 
حکم اســامی است. آیات صریح قرآن بر حجاب داللت می کند و 
جامعه ما جامعه اسامی است و نمی تواند این حکم در جامعه اجرا 
نشــود. همه کسانی که در جامعه اسامی زندگی می کنند، موظف 
هستند که اصول دین جامعه و مقررات این جامعه را رعایت کنند و 
این یک مقررات و قانون است و این قانون با همه جوانب و اطرافش 
از قبیــل ممنوعیت تولید و عرضه کاالهایی که ضد حجاب اســت 
مثل لباس های مبتذل و امثال اینها باید در مجلس شورای اسامی 
تصویب و به مورد اجرا گذاشــته شود و پشتوانه اجرایی این قانون 

هم همان کار فرهنگی است. 
* بیانات درخطبه نماز جمعه، 65/8/9 روزنامه جمهوری اسامی 

استفاده از لحظه لحظه عمر
امــام از کمترین وقت خود برای مطالعه و نوشــتن یا عبادات 
دیگری که ذکر شده استفاده می کردند. اگر کسی تنها همین آثاری 
را که ازایشــان تألیف و به چاپ رسیده مطالعه کند و آن ر ابر عمر 
پربرکت ایشان تقسیم کند، به خوبی می فهمد که چگونه از ساعات 
و بلکه دقایق عمرخوداستفاده کرده و بهرۀ وافی برده اند، درصورتی 
که ایشان خیلی اهل نوشتن و قلم نبودند. حتی از نیم ساعت قدم 
زدن صبح و عصرخود نیز، که بخصوص این اواخربه تجویز پزشکان 
انجام می دادند استفاده می کردند و معموالً ادعیه واذکاری را برای 
آن وقــت اختصاص داده بودند که در حال قدم زدن نیز عبادتی و 
کاری را انجام دهند و اوقاتی که زیارت عاشورا می خواندند، صد لعن 

و صد سام را معموالً در حال قدم زدن می خواندند.)۱(
برنامه 14 ساله امام در نجف و کربال

 خیلی از افراد و شــخصیت ها وقتی در شــرایط مختلف قرار 
می گیرند برنامه ها و وضعیــت آنها فرق می کند، ولی امام در تمام 
حاالت وضعشان تغییر پیدا نمی کرد؛ مثاً امام همیشه در دهۀ محرم 
زیارت عاشــورا را می خواندند. هر سال از ابتدای دهۀ محرم ساعت 
نه صبح به حرم حضرت علی)ع( مشرف می شدند و زیارت امین اهلل 
و زیارت عاشــورا می خواندند. این امر تا هشت محرم ادامه داشت و 
با تشــرف امام به کربا در حرم امام حسین)ع( انجام می شد. این 
برنامه چهارده ســاله امام در نجف و عراق بود. در دهۀ محرم سال 
57 هنگامــی که در پاریس بودیم هر روز ســاعت نه صبح یکی از 
برادران مأموریت داشــت اخبار و گزارشــات را خدمت امام تقدیم 
کند. من روز اول محرم طبق روال روزهای قبل آمدم و وارد منزل 
شدم. دیدم امام مشغول زیارت عاشورا هستند و پس از اینکه اخبار 
را دریافت کردند فرمودند: از فردا برنامه را تغییر و ساعت نه کسی 
برای من خبر نیاورد. قبل یا بعد از زیارت عاشورا اخبار را بیاورید. )۲(

________________________
۱- حجت االسام والمسلمین رسولی محاتی – مجله حوزه–ش 38 و 37، ص 66.

۲- حجت االســام و المسلمین سید علی اکبر محتشمی  پور – پا به پای آفتاب - ج ۲، 
ص ۱39؛ برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، صص 4۱ و 4۲. 

احیای سیره اهل بیت)ع( 
با روش تعلیم  و تعلم و تبیین محاسن کالم آنان

قال االمام الرضا)ع(: »رحم اهلل عبداً احیا امرنا )قال الراوی:( 
فقلت له: فکیف یحیی امرکم؟ قال: یتعلم علومنا و یعلمها الناس، 

فان الناس لو عرفوا محاسن کالمنا ال تبعونا«
امام رضا)ع( فرمود: رحمت خدا بر بنده ای که امر ما را زنده کند. 
عرض کردم: امر شما چگونه زنده گردد؟ فرمود: علوم ما را فراگیرد و 
آن را به مردم نیز بیاموزد: زیرا اگر مردم زیبایی و شــکوه سخن ما را 

دریابند حتماً به ما گرایش پیدا کرده و تبعیت می کنند.)۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

۱- معانی االخبار، ج ۱، ص 397

کمک به دیگران همراه با تکریم
مردی از انصار نزد امام حســین)ع( آمد، تا از او حاجتی بخواهد، 
حضرت فرمود: ای برادر انصاری! آبرویت را از خواهش کردن حضوری 
و روبه رو، نگه دار و حاجتت را در نامه ای به من بنویس، امید است آنچه 
تو را شــاد کند عمل کنم. ان شاءاهلل. او در نامه نوشت: ای اباعبداهلل! 
فانی از من پانصد اشــرفی می خواهد و اصرار دارد آن را بگیرد، با او 
گفت وگو کنید که به من مهلتی بدهد. چون امام حســین)ع( نامه را 
خواند به منزلش رفت و کیسه ای آورد که هزار اشرفی در آن بود و به 
وی فرمود: با پانصد اشرفی وام خود را بپرداز و با پانصد اشرفی دیگر، 
زندگی خود را اداره کن و جز به یکی از سه کس حاجت خود را مبر! 
مرد دیندار، یا صاحب مروت و جوانمردی، و یا فرد با شــخصیت. اما 
دینــدار برای حفظ دین خود حاجتــت را برآورد، و صاحب مروت از 
مردانگی خود شرم دارد و فرد با شخصیت می داند که تو آبروی خود 

را فروختی و آبرویت را حفظ می کند و حاجتت را روا می دارد.)۱(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

۱- بحاراالنوار، ج78، ص۱۱8

مرجعیت دینی و علمی اهل بیت)ع( )۱(
پرسش: 

از منظر آموزه های وحیانی اسالم چه لزومی دارد، اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( مرجعت دینی و علمی مســلمانان قرار 

گیرند؟
پاسخ:

مرجعیت دینی و علمی اهل بیت عصمت و طهارت به دالیل زیر 
برای کسب هدایت الهی یک مسلمان الزم و ضروری است.

1- لزوم انتخاب مرجع متقن و خدشه ناپذیر
عقل حکم می کند که یک فرد مســلمان برای رسیدن به معرفت 
دینی، شناخت اوامر و نواحی الهی، پیمودن صراط مستقیم و سلوک 
اخاقی و معنوی صحیح و متقن و... باید مرجعی را برای خود انتخاب 
کند تا در پرتو آن با اطمینان کامل و یقین به صحت و ســامت آن 
بتواند مسیر رشد و تعالی را طی کرده و هدایت و قرب الهی که هدف 
خلقت انسان در این دنیا به حساب می آید را به دست آورد. بنابراین 
اهل بیت پیامبر گرامی اســام با حداقل این صفات کمالیه همانند: 
عصمت، علم و تقوا، عدالت و... صاحیت این جایگاه را پیدا می کنند 
که به عنوان مرجعیت دینی و علمی و اســوه تمام و کمال انســان 

مسلمان قرار گیرند.
2- سؤال از اهل ذکر

بــه گواهــی عقل و به فرمــوده وحی، در هر مســئله ای باید به 
کارشناسان و آگاهان آن مسئله مراجعه کرد. قرآن کریم می فرماید: 
کر اِْن کنتم ال تَعلمون؛ اگر نمی دانید، از دانایان و  »فاســئلوا اهَل الِذّ

آگاهان بپرسید.«)نحل-43(
مرحوم عامه طباطبائی می نویســد: آیه، بــه یک اصل عمومی 
عقایی اشــاره دارد و آن اینکه جاهل به اهل خبره مراجعه می کند.

)المیزان، ج ۱۲، ص ۲75( اما اینکه در امور دین، اهل ذکر و آگاهی 
کیست، در روایات بر »اهل بیت« تطبیق شده است. حضرت علی)ع( 
کر؛ اهل ذکر، ما خاندانیم«. )مناقب ابن شهر  می فرماید: »نَحُن اهُل الِذّ
آشــوب، ج 3، ص 98( امام باقــر)ع( نیز در ذیل آیه فوق می فرماید: 
»هم االئّمْهً ِمن ِعترْهً رســول اهلل«؛ اهل ذکر، امامان از خاندان پیامبر 

خدایند.«)اهل البیت فی الکتاب و السنه، ری شهری، ص ۱54(
در برخی روایات هم بیان شده که »ِذکر« یعنی قرآن و چون ائمه 
و اهــل بیت نیز اهل قــرآن و داناترین افراد به احکام کتاب الهی اند، 

پس باید مرجع دینی مردم قرار گیرند.
3- رجوع به حجت 

حجت، هر شــخص یا سخن و شاخصی اســت که برای دیگران 
»معیار« محسوب می شود. انســان باید برای کارها، جهت گیری ها، 
حرف ها و عقایدش »حجت« داشته باشد تا خداوند از او بپذیرد. حجت 
شناسی و عمل بر طبق حجت و برهان، از وظایف یک مسلمان است. 
ما امامان و اهل بیت را حجت از ســوی خدا می شناســیم، به همین 
دلیــل گفتــار، کردار و فرمان آنان برای ما حجت و دلیل اســت. در 
دعای »اللّهم عّرفنی نفسک...« از خداوند می خواهیم که حجت خود 
را به من بشناسان، که اگر حجت تو را نشناسم، از دینم گمراه خواهم 
شد:»اللهّم عّرفنی حّجتک.... فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن 

دینی« )اصول کافی، ج ۱، ص 337(
در روایات فراوانی، شــناخت امام و حجت الهی و تعّبد و اطاعت 
در برابر او، شرط اسام و ایمان معرفی گردیده و مرگ بدون شناخت 

امام و حجت الهی، »مرگ جاهلی« دانسته شده است.
در زیارت جامعه کبیره نیز اهل بیت )ع( حجت های الهی بر بندگان 

خدا به شمار آمده اند: »ُحججاً علی بریّته«.
ادامه دارد

با فرهنگ مقاومت الهی
 پیروزی بر باطل بدست می آید

)بدان ای سالک راه خدا!( »مردم عزیز زیرفشار چرخ های زندگی و 
اقتصادی همان گونه که تا به حال برای خدا و دین او مقاومت کرده اند، 
بعد از این نیز با تمام توان استقامت می کنند، و اال همه زحمات این 
سالیان پردرد و اضطراب و افتخار از بین خواهد رفت. هوشیاری مردم 

در وضع فعلی یکی از عوامل پیروزی آنان بر باطل است.«)۱(
__________________

۱- صحیفه امام، ج ۲۱،  ص ۲33

 یکی از اصلی تریــن اصول راه های اصالح 
جامعه، پیشرفت و متمدن شدن آن، جدی 
گرفتــن قانون و اجرای هرچــه دقیق تر و 
عادالنه تر آن اســت. با اجرا نکردن قانون 
و فقدان عدالــت و رواج رفتار خودکامانه 
و سیاســت های تبعیض آمیــز هیچ قوم و 
جامعه ای به پیشرفت و تمدن نرسیده است.

 اسالم، دین عمل اســت. آیات متعددی در 
قرآن انسان ها را به عمل و اقدام و حرکت در 
مسیر »آدم شدن«، کامل شدن، نزدیک شدن 
)تقرب( و... فراخوانده است، در سیره و حیات 
طیبه پیامبر خدا)ص( و ائمه اطهار)ع(، »عمل« 
جایگاهی مهم دارد، و این بزرگواران که عین 
قرآن و کتاب ناطق هستند، باالتر از »اقرار به 
زبان« و »اعتراف در دل« »عمل به جوارح« را 

بزرگ ترین نشانه ایمان معرفی کرده اند.

 استفاده نیروهای امدادی
از کمک های مردمی

س( آیا استفاده نیروهای امدادی از کمک های مردمی که معلوم 
نیست فقط برای استفاده  حادثه دید گان فرستاده شده است یا نیروهای 

امدادی هم حق استفاده را دارند، مجاز است؟
ج( جایز نیســت، مگر آنکه مطمئن باشــند اهداکنندگان آنان را نیز در 

نظر داشته اند.
محلی که دو راه دارد

س( روستایی دو جاده دارد، یکی به طرف شهر 19 کیلومتر و دیگری 
22 کیلومتر است، اگر شخصی موقع رفتن از طرف 19 کیلومتر برود 
و موقع برگشتن از طرف 22 کیلومتر برگردد، نماز او به صورت تمام 

است یا شکسته؟
ج( با توجه به اینکه برای تحقق مســافت شرعی مسیر رفت باید کمتر از 

چهار فرسخ )۲0/5 کیلومتر( نباشد، نماز تمام است.
نماز خادم افتخاری

س( خادم افتخاری حرم امام رضا)ع( هستم و هفته ای یک مرتبه 
برای خدمت در حرم مطهر ســفر می کنــم و از محل زندگی تا حرم 

مطهر130 کیلومتر است، حکم نماز بنده چیست؟
ج( تا زمانی که عرفا شــغل شــما محسوب نشود، حکم مسافر را دارید و 
بدون قصد اقامت ده روز، نماز شکسته است و در صورتی که عرفا شغل شما 

محسوب شود، نماز تمام است.
وضو و غسل با موی مصنوعی

س( کسی که موی مصنوعی گذاشته است، آیا برای وضو مسح بر 
موی مصنوعی جایز است؟ وظیفه او نسبت به غسل چیست؟

ج( موی مصنوعی اگر به صورت کاه گیس باشد، واجب است برای مسح 
برداشــته شود، ولی اگر موی مصنوعی بر پوست سرکاشته شده باشد و مانع 
رسیدن رطوبت مسح بر کف سر یا بُن موهای واقعی شخص باشد و برداشتن آن 
باعث عسر و حرج باشد، مسح روی آن کافی است، حکم غسل نیز همین است.

امــام زین العابدین)ع( فرمود: لیس العجب ممن نجا کیف نجا و اما 
العجب ممن هلک کیف هلک مع سعْهً رحمْهً اهلل؟ از اینکه کسی نجات 
یافته تعجب نیســت، بلکه تعجب از هاک شده ای است که چگونه با 
، ج۱،  وجود رحمت گسترده خداوند هاک گشته است؟ )میزان الحکمْهً

ص4۱9(
خدای مهربان برای هدایت و ســعادت بشر از هیچ چیزی فروگذار 
نکرده اســت. پیش از همه »فطرت الهی« است که از درون انسان، وی 
را به ســوی حقیقت و زیبایی و خیر اخاقی و کمال نهایی راهنمایی 
می کند. جوهره وجود آدمی به زیباترین وجه با رنگ خدایی نقاشــی و 

تزیین شده است. )بقره/۱38(
با وجود رحمت خدا، جهنم رفتی چرا؟

انســان اوال در پرتو نورافشــانی فطرت و عقل از ناحیه درون، ثانیا 
کمک و راهنمایی پیامبران الهی)ع( و دستگیری و رهبری مستمر امامان 
معصوم)ع( و علماء و اولیاء، ثالثا با هدایت و همراهی کتاب های آسمانی 
از ناحیه بیرون، به سهولت می تواند در مسیر تعالی و تکامل قرار گیرد. 

انتظار معقول نیز همین است.
آیا اگــر دانش آموزی با فراهم بودن همه زمینه های تحصیل مانند 
مدرســه، معلم، کتاب، تشویق، راهنمایی والدین و دوستان،... امکانات 

 رحمــت خــدا را ببینید که چنانچــه آدمی به اندازه  ســنگینی کوه های عالــم گناه کند،
 همین که واقعا پشیمان شود، او را با آغوش باز می پذیرد. آیا با این همه سعه صدر و رحمت،

اگر کسی بخواهد خود را به زور جهنم ببرد، جای تعجب نیست؟

صدوق با ســند خویش از امام 
صادق)ع( روایت مي کند:

پنج  کنندگان  گریه  بســیار 
نفرنــد: آدم، یعقــوب، یوســف، 
فاطمه دختر پیامبــر و علي بن 
حســین علیهم الســام... و اما 
علي بن حسین )ع(بیســت سال یا 
چهل ســال بر امام حسین )ع(
گریه کرد. هــر گاه غذا مقابلش 
می گذاشــتند گریه می کرد. یک 
بار یکــي از خادمانش گفت: اي 
پسر پیامبر فدایت شوم! می ترسم 
نابود شوي. فرمود: »حزن و اندوه 
خویش را به درگاه خدا می برم و از 
سوي خدا چیزي می دانم که شما 
نمی دانیــد. ]۱[ »من هرگاه به یاد 
شهادت فرزندان فاطمه مي افتم، 

 اشک در چشمم می آید. ]۲[.
بحراني روایت می کند:

چون حسین )ع(در کربا شهید 
شد، در پشت او نشانه اي یافتند. از 
امام زین العابدین )ع(پرسیدند که 
این نشانه در پشت پدرت چیست؟ 
حضرت بسیار گریست و فرمود: این 
اثر آذوقه هایي اســت که بر دوش 
می کشید و به خانه فقرا می برد. ]3[.

اسالم دین ایمان و عمل صالح
اسام، پیروان خویش را به ایمان و عمل صالح می خواند. این دین، دین 
»عمل« است. عمل مبتنی بر عقل و عقلی که در پرتو پیروی از حق کامل 
می شود و جهت گیری الهی و کارآیی مثبت می یابد. حضرت امام حسین)ع( 
در این باره فرموده است: »ال یکمل العقل اال باتباع الحق«. )بحاراالنوار-ج 
75(   )عقل کامل نمی شود، مگر با تبعیت از حق(. بنابراین تاکید اسام بر 
عقل و عمل مشروط به متابعت از حق است. به قول یکی از دانشمندان: »چه 
دلیلی داریم که نیروی تفکر ابوذر از معاویه قویتر بوده است؟ مطلب اینجاست 
که عقل معاویه و عمروعاص در اســتخدام اهداف شیطانی و هوسشان قرار 
گرفته بود. تمام نیروی عقل آنها در راه فتنه و پیشرفت امور دنیا و تملک 
ثروت و بســط قدرت به کار رفته بود. اما عقل ابوذر و امثال او تحت تأثیر و 
راهنمایی وحی بود. )استاد محمدتقی شریعتی، از چشمه کویر، ص ۲73( 
به فرمایش موالی متقیان علی)ع(: »وکم من عقل اسیر تحت هوی امیر« 

محمدمهدی رشادتیوسعترحمتخداوسقوطانسان

مادی و معنوی و... باز هم به دنبال فرصت سوزی و بازیگوشی و بی اعتنایی 
باشد، شگفت آور نیست؟ رحمت خدا را ببینید که چنانچه آدمی به اندازه  
سنگینی کوه های عالم گناه کند، همین که واقعا پشیمان شود، او را با 
آغوش باز می پذیرد. آیا با این همه سعه صدر و رحمت، اگر کسی بخواهد 

خود را به زور جهنم ببرد، جای تعجب نیست؟
سبق رحمت بر غضب هست  ای فتا

لطف غالب بود در وصف خدا )مثنوی مولوی، دفتر 5، ۱59۱(
رحمت او سابق است از قهر او

سابقی خواهی برو سابق بجو )همان، دفتر4، 3۲05(
ما انسان ها چقدر غافلیم از موانع بسیاری که خدای مهربان از باب 
لطف و رحمت خود آنها را از سرراه و مسیر حرکت ما برداشته است، تا 

شاید امیدمان بیشتر و همتمان قوی تر و عزممان راسخ تر شود.
حضرت ســجاد)ع( می فرماید: و چه بســا ابرهای با که بر سر من 
خیمــه زده بودند و تو آنها را پراکنــده کردی و چه ابرهای نعمتی که 
بر من راندی و چه جویباران رحمت که روان ســاختی و چه جامه های 
عافیتی که بر من پوشاندی و چه چشمان حوادث که بر من دوختی و 
چه پرده های غم و اندوه که برطرف کردی و در تمام این موارد من در 
گناهان دست و پا می زدم اما بدرفتاری من تو را از تمام کردن احسانت 

باز نداشت. )صحیفه سجادیه دعای 49(
لجاجت قوم ثمود از پذیرش حق

قوم ثمود هفتاد بت داشتند. صالح)ع( به آنها گفت: شانزده ساله بودم 
به سوی شما فرستاده شدم و اکنون صد و بیست سال دارم. از خدایان 

شما تقاضایی می کنم اگر برآورده شد از میان شما می روم.
بت ها نتوانســتند تقاضای صالح پیامبر)ع( را اجابت کنند. مردم 
برهنه شدند و در خاک غلطیدند و خواهش کردند اما باز بت ها جوابی 
ندادند. صالح)ع( گفت: حاال شما از من تقاضایی بکنید. هفتاد نفر از 
بزرگان آنها گرد آمدند و گفتند: اگر درخواســت ما اجابت شود به تو 
ایمان می آوریم. شــتری سرخ رنگ، پرپشم، با بچه ده ماهه در رحم، 
قــدی به اندازه یک میل از این کــوه خارج کن. حضرت صالح)ع( با 
معجزه الهی شتر و بچه اش را با همان نشانه ها برایشان از کوه بیرون 
آورد. همه هفتاد نفر ایمان آوردند. آنها راهی شــهر شــدند تا خبر 
معجزه را به مردم بگویند. اما هنوز به شهر نرسیده بودند که شصت 
و چهار نفرشــان مرتد شدند و گفتند: همه آنها سحر و جادو بود. از 
شــش نفر باقی مانده هم یک نفر وقتی به شهر رسید به آنان محلق 

شد. )داستان های روایی ص638(
در ســوره صافات نیز پیامبر اکرم)ص( از انکار و لجاجت مشرکان 
تعجب می کند و خطاب به حضــرت می فرماید: ای محمد)ص(، بلکه 
تو از تکذیب ایشــان تعجب می کنی که چرا تکذیب می کنند. با اینکه 
آنهــا را بــه حق دعوت می نمایــی و آنها تو را در همیــن تعجب و یا 
 دعوت به ســوی حق کردن نیز مســخره می کنند. )صافات، ۱۱-۱5(

مطالبهقانونمداریالهی

)نهج الباغه، حکمت ۲۱۱( یعنی: بسا عقلی که اسیر فرمان هواست.
 اســام، دین عمل است. آیات متعددی در قرآن انسان ها را به عمل 
و اقدام و حرکت در مسیر »آدم شدن«، کامل شدن، نزدیک شدن )تقرب( 
و... فراخوانده اســت، در ســیره و حیات طیبه پیامبــر خدا)ص( و ائمه 
اطهار)ع(، »عمل« جایگاهی مهم دارد، و این بزرگواران که عین قرآن و 
کتاب ناطق هستند، باالتر از »اقرار به زبان« و »اعتراف در دل« »عمل به 
جوارح« را بزرگترین نشانه ایمان معرفی کرده اند. و این درست برخاف 
مکاتب ســاختگی و تئوری پردازی های سفارشی است که از روزگار بعد 
از پیامبر)ص(، به ویژه در عصر بنی امیه می خواهند اســام را و حقایق و 
آموزه ها و شــخصیت ها و اهــداف آن را به گونه ای دیگر و مثًا دینی که 
اعراض از دنیا و کناره گیری از جامعه و بی تفاوتی نسبت به دردهای مردم 

و... معرفی کنند.
هجرت عاملی تمدن ساز

یکی از نمونه های »عمل« در اسام که خود مقدمه و علت »اعمال« دیگر 
و بعدی شد، »هجرت« بود. هجرت که در تاریخ بشری، حرکتی تأثیرگذار 
و پیش زمینه بســیاری از تمدن ها بوده است، در تاریخ اسام و پایه گذاری 
تمدن بزرگ اسامی )از قرن ۲ تا 6 هجری( نیز نقش بسیار مهمی را ایفا 
کرده است. پیامبر اسام)ص( برای نجات جان و ایمان خود و طرفدارانش 
و همچنین تداوم دعوت و تبلیغ و انجام رسالت خود و باالخره عمل به آنچه 
طی ۱3 ســال در مکه گفته و تعلیم داده، و به عنوان »وحی« به مخاطبان 
خود  انتقال داده است، دست به »هجرت« می زند. آن هم هجرت عملی و 
آفاقی، یعنی حرکت جسمی و فیزیکی از نقطه ای به نقطه ای دیگر بر روی 
زمیــن. تأکید می کنیم، هجرت پیامبر که یک حرکت عملی )البته عملی 
مبتنــی بر عقل و تدبیر و هجرت انفســی...( بود، خود مقدمه و علت العلل 

حرکت های بعدی ایشان در جهت انجام مأموریت الهی شد.

اعالم حکومت قانون
یکی از اولین اقدامات رســول خــدا)ص( پس از ورود به مدینه »اعام 
حکومت قانون« بود. قانونی که قانونگذار آن خدای عادل، رحمان رحیم بود. 
قانونی که »عدالت«، جوهره و ذات آن را تشکیل می داد، و نتیجه حاکمیت 
چنین قانونی معلوم است که به نفع مردم و افراد مستضعف و ستمدیده ای 
است که معموالً و غالباً قوانین نظام های مختلف سیاسی، علیه آنهاست و به 
سود زیاده خواهان و صاحبان زر و زور. البته پیامبر)ص( فقط قانون را اعام 
نکرد و قانون ایشان روی کاغذ باقی نماند، بلکه آن را با تمام قدرت و دقت 
اجرا کرد، چرا که طبق فرموده خودش در پاسخ به بعضی افرادی که دانسته 
و نادانسته خواهان اغماض و چشم پوشی از برخی خطاها و خطاکاران بودند؛ 
دلیل سقوط تمدن های بزرگ و باشکوه و دولت های قدرتمند، قانون شکنی 
بوده است )نقل به مضمون(، معنای دیگر سخن ایشان این می شود که یکی 
از اصلی ترین اصول راه های اصاح جامعه، پیشرفت و متمدن شدن آن، جدی 
گرفتن قانون و اجرای هرچه دقیق تر و عادالنه تر آن اســت. با اجرا نکردن 
قانون و فقدان عدالت و رواج رفتار خودکامانه و سیاســت های تبعیض آمیز 
هیچ قوم و جامعه ای به پیشرفت و تمدن نرسیده است و این سخن و سنت 
پیامبر)ص( از ســنت های الهی و قوانین حاکم بر تاریخ اســت که برای آن 

مثال ها و نمونه های فراوان می توان نشان داد.
لذا پیامبر)ص( برای عمل به آنچه می گفت، برای ساختن جامعه توحیدی 
و قرآنی، برای پایه گذاری تمدن شکوهمند در قلب صحرای خشک و عاری 
از تمدن، با قاطعیت و درایت به قانون عمل می کرد و بارها هم تأکید فرمود 
که اگر نزدیک ترین کسان من هم از قانون تخطی کنند، با آنها مطابق قانون 
عمل خواهم کرد. نکته بســیار قابل توجه و جالب هم اینجاست که از نگاه 
مکتب اســام و سیره و روش پیامبر واالمقام آن، در پذیرش دین اجباری 
نیســت، و مردم در پذیرش یا رد آن مختار هستند »انا هدیناه السبیل اما 
شاکراً و اما کفورا...« »اما در برابر قانون و عمل به آن هر کسی که در جامعه 
زندگی می کند، چه مســلمان و چه غیرمسلمان، باید در برابر قانون مطیع 
و آن را به اجرا بگذارند. و باز جالب است که امروز آنها که درباره »تمدن« 
مطالعه می کنند، جامعه شناس و مردم شناس هستند، می گویند: »قانونمداری 

اوالً نشــانه تمدن و پیشــرفت جوامع بشری است« و ثانیاً هر چقدر قانون 
مترقی تر، عادالنه تر باشد، در پیشرفت جوامع و اعتای تمدن مؤثرتر است: 
»و این اصلی است که پیامبر خدا، ۱400 سال پیش به آن عمل کرد و در 
کنار دیگر اصول جامعه ســاز و تمدن آفرین، بنیانگذار تمدنی شد که به نام 
تمدن اسامی حدود 5، 6 قرن در اوج تمدن های بشری نشست و چشم ها 

را خیره کرد.«
حضرت علی)ع( نیز در دوران خافت کوتاه  مدت و کمتر از پنج ساله 
خــود، همان طور که در روز اول بیعت مردم تأکید کرده بود، همان روش 
پیامبر گرامی را در اداره جامعه و حکومتداری در پیش گرفت. تمام هم و 
غم حضرت علی)ع( نیز اجرای قانون مبتنی بر عدالت بود. و تمام دشمنی ها 
و مانع تراشــی ها و مخالف خوانی ها و باالخره جنگ ها علیه ایشان به خاطر 

اعمال این شیوه در حکومتداری بود. 
دیدگاه انحرافی قانون شکنان

در دیدگاه کســانی که قبل از طلوع اسام اشراف و بزرگان جامعه و حاکم 
بر جان و مال و ناموس مردم بودند، حکومتداری به معنای تســلط بر مردم و 
اســتثمار آنها تعریف می شد و یا به خاطر انحرافات فکری و حرامخواری »فقد 
ملئت بطونکم من الحرام« )امام حسین)ع( احقاق الحق، ج ۱۱، ص 6۲4( اصًا 
متوجه نمی شــدند یا نمی خواســتند بفهمند معنای این سخن علی)ع( را که 
»حکومت وقتی برای من ارزش دارد که حق را حاکم و ظلم را بر ســر جایش 
بنشانم«)نقل به مضمون( آنها قانون را هم در خدمت خودشان و تأمین منافع 
نامشــروع خودشان و آقازاده ها و خاندان خودشان می خواستند، نه در خدمت 
مــردم و بیــرون آوردن مال حرام و حق مردم از حلقــوم حرامخواران! و... این 
جریانات ضــد قانون و عدالت و در رأس همه بنی امیه، به دالیل انحرافاتی که 
بعد از رحلت پیامبر،  و انحراف سیر جامعه اسامی )به دلیل عدم توجه و عمل 
به وصیت ایشان در غدیر خم( صورت گرفت، با ماسک و نقاب مسلمانی که به 
چهــره زده بودند، به میدان آمد و برای بازگرداندن دوران جاهلیت و حاکمیت 
طاغوتی خود، تاش های فراوان نمود که خانه نشینی علی)ع( و جنگ های دوران 
خافت علی)ع( و اتفاقات دوران امام حسن)ع( و... از نتایج و خروجی آن تاش ها 
بود. اوج این قانون شکنی در ماجرای انتقال حکومت از معاویه به فرزند ناخلف 
و فاسدش، یزید بود که در واقع عما تبدیل خافت اسامی به سلطنت بود، به 
چشم آمد، وقتی برای اجرای کامل این طرح و نقشه یزید از امام حسین)ع( بیعت 

خواست، ایشان با صراحت چنین پاسخ داد: »مثلی الیبایع مثله« )بحاراالنوار، 
ج44، ص3۲4( مثل منی با مثل یزید هرگز بیعت نمی کند. بنی امیه بزرگ ترین 
دشــمنان قوانین عادالنه اسام بودند و می خواستند به اسم و خافت اسامی، 
قوانین اســام را نقض کنند...! او اگر موفق می شد، مشروعیت خود و حکومت 
غیرقانونی خود را از طریق گرفتن بیعت و تایید امام حسین)ع( ثابت و تثبیت 
کند، برای واردآوردن ضربه نهایی به پیکر اسام ناب، بهانه و مزاحمی نداشت. 
این است که امام حسین)ع(، در پاسخ به مروان بن حکم که امام حسین)ع( را به 
بیعت با یزید تشویق می کرد، فرمود: »علی االسام، السام، اذقد بلیت االمه براع 
مثل یزید« )لهوف، سیدبن طاوس، ص۱۱( یعنی، با اسام باید وداع کرد، وقتی 
فرد فاســدی مثل یزید بر امت حکومت کند! به قول نویسنده ای: »اگر حسین 
وجدان مسلمین را با این شیوه تکان نداده و بیدار نکرده بود، چه کسی می داند 
که آیا شیوه زندگی یزید در جامعه مسلمین معیار رفتار اسامی می شد، رفتاری 
که نواده پیامبر آن را تایید و تصدیق کرده و پذیرفته بود. )دکتر ســیدمحمد 

جعفری، تشیع در مسیر تاریخ، ص۲4۲(
این است که امام حسین)ع( در این شرایط ویژه سکوت را جایز نمی داند 
و زمان را برای برپایی قیام افشا کننده و رسواکننده خود مناسب و مساعد 
می بیند، هر چند این قیام به ریختن خون او و یاران پاک و با وفا و اسارت 
خاندانش منجر شود. امام حسین)ع( در منازل مختلف و مقاطع متعدد قیام 
خود، با ایراد سخنرانی برای مردم، قانون شکنی ها و انحرافات و واژگونه کردن 
چهره و هدف اسام و... را توسط یزید و بنی امیه افشا می کند: »اال ترون ان 
 الحــق الیعمل به و ان الباطل الیتناهی عنه« )لهوف، ص۱39( یعنی، مگر 
نمی بینید به حق عمل نمی شــود و بی امان باطل را اجرا می کنند، پیش از 
این حدود یک سال پیش هم در اجماع منا به بزرگان وحی به تابعین مردم 
حاضر هشــدار داده بود که: »فانی اخاف ان یندرس هذا الحق و یذهب...« 
)الغدیر ، ج۱۱، ص۲08( یعنی، همانا من از نابودی و از بین رفتن حق نگران 
هستم. و هدف قیام خود را هم نجات و احیاء دین خدا و اصاح مردم و امت 
اعام می کند. آن هم به شیوه و روش جد و پدر بزرگوارش »... انما خرجت 
لطلــب االصاح فی امْهً جدی، وارید ان آمر بالمعروف و انهی عن  المنکر و 

اسیر بسیرْهً جدی و ابی علی بن ابی طالب« )بحاراالنوار، ج44، ص3۲9(

گريه چهل ساله امام سجاد)ع( 
بر شهدای کربال

 از امام سجاد)ع( دلیل گریه بسیارش را پرسیدند، 
فرمود: مالمتم نکنید. یعقوب یکي از فرزندانش 
را گم کرد و آن قدر گریســت که نابینا شــد، با 
آنکه یقین به مرگ او نداشــت، ولي من در یک 
جنگ، شهادت چهارده نفر از خاندانم را دیدم. 

می پندارید که غم آنان از دلم می رود؟
ابن قولویه با سند خویش روایت 

مي کند:
یکــي از خادمــان امــام زین 
العابدیــن )ع(آن حضرت را در زیر 
ســایه باني درحال سجده دید که 
مي گریســت. گفت: موالي من اي 
علي بن حسین! آیا وقت آن نشده 
که اندوهت پایان پذیرد؟ حضرت 
ســر بلند کرد و فرمود: واي بر تو! 
یعقوب در کمتر از چیزي که برایم 
پیش آمده، بــه درگاه خدا نالید و 
گفت: »افسوس بر یوسف!«، با اینکه 
او یک پسر گم کرده بود. ولي من 
دیدم که پدرم و گروهي از خاندانم 

را پیش من سر بریدند.
گوید: امام سجاد )ع(به فرزندان 
داشــت،  بیشــتري  عاقه  عقیل 
پرســیدند: چرا به این عموزادگان 
بیش از فرزندان جعفر طیار تمایل 
داریــد؟ فرمود: من بــه یاد روزي 

می افتم که با اباعبداهلل الحسین )ع(
داشتند، دلم برایشان می سوزد. ]4[.

ابونعیم با سند خویش از امام 
صادق)ع(روایت می کند:

از امام ســجاد )ع(دلیل گریه 
بسیارش را پرسیدند، فرمود: مامتم 
نکنید. یعقــوب یکي از فرزندانش 
را گم کرد و آن قدر گریســت که 
نابینا شــد، با آنکه یقین به مرگ 
او نداشت، ولي من در یک جنگ، 
شــهادت چهارده نفر از خاندانم را 
دیدم. می پنداریــد که غم آنان از 

دلم مي رود؟
ســید بــن طــاووس از امام 
صادق)ع(روایت مي کند که فرمود:

زین العابدین )ع(چهل ســال 
بر پدرش گریه کــرد، روز را روزه 
می گرفت و شــب عبادت می کرد. 
هنــگام افطار، چون غامش آب و 
غذایــش را می آورد و جلو حضرت 

می گذاشت، می گفت: موالي من، 
میل کن! می فرمود: پســر پیامبر 
گرسنه و تشنه شهید شد. پیوسته 
این را تکرار می کرد و می گریست 
تا آنکه غذا از اشک او تر می شد و آب 
به اشک آمیخته می گشت. پیوسته 

چنین بود تا از دنیا رفت.
یکي از غامان او نقل مي کند: 
روزي به صحرا رفت. در پي او رفتم. 

دیدم برروی سنگ سختي
سجده می کند. ایستادم. صداي 
را مي شــنیدم.  هق هق گریه اش 
شــمردم هزار بار گفت: »ال اله اال 
اهلل حقــا حقا، ال الــه اال اهلل تعبدا 
و رقــا، ال اله اال اهلل ایمانا و صدقا.« 
آنگاه سر از سجده برداشت. محاسن 
و چهره اش غرق در اشک بود. عرض 
کردم: موالي من! آیا وقت آن نشده 
که اندوهت پایان پذیرد و گریه ات 
کم شود؟ فرمود: واي بر تو! حضرت 

یعقوب، پیامبر و پیغمبر زاده بود؛ 
دوازده پســر داشت، خداوند یکي 
از آنان را از چشــم او پنهان کرد. 
از غصه موي ســرش سفید شد و 
چشمانش نابینا و کمرش خمیده 
گشــت، در حالي که پسرش زنده 
و در دنیــا بود. من پــدر و برادر و 
هفده نفــر از خاندانم را دیدم که 
کشــته شــده و بر زمین افتادند، 
چگونه اندوهم کم و گریه ام کاسته 

شود؟ ]5[.
ابن شهر آشوب گوید:

گفته اند آن قدر گریست تا بیم 
نابینایي بر او بود. هرگاه ظرف آبي 
می گرفت تا بنوشــد، آن قدر گریه 

می کرد تا پر از اشــک شود. در این 
باره به او اعتراض شد، فرمود: چگونه 
و چرا گریه نکنم که پدرم را از آبي 
محروم کردند که حیوانات هم براي 
خوردنش آزاد بودند. به آن حضرت 
گفتند: همه عمرت را گریه می کني. 
اگر خودت را می کشتي بیش از این 
نمی شد. فرمود: خودم را کشته ام و 

بر آن گریه می کنم. ]6[.
پاورقي
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 آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود
و از باطل روی نمی گردانند
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