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رعایت حدود الهی 
در برخوردهای دیپلماسی 

یکی از مطالبی که در زمان ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای، 
بســیار در دنیا انعــکاس پیدا کرد و آثار بســیار مثبتی در میان 
مسلمانان گذاشت، برخورد ایشان با دعوت رئیس جمهور زیمبابوه 

در مهمانی رسمی شام بود. 
پس از آنکه به معظم له اطالع داده شــد که در ســر میز شام، 
مشــروبات الکلی وجود دارد، ایشــان پیغام دادنــد که ما در این 
 مهمانی شــرکت نمی کنیــم، مگر اینکه مشــروبات الکلی جمع 

شوند.
آنان گفتند: ما به شــما کاری نداریم، یعنی به ایرانی ها تعارف 
نمی کنیــم، بلکه طبق رســم خودمان از مهمانــان غیرایرانی با 

مشروبات الکلی پذیرایی می کنیم. 
رهبر انقالب به آنان فرمودند: ما ســر ســفره شامی که در آن 
مشروبات الکلی باشــد، حاضر نمی شویم، چون شرعا حرام است. 
آنان حاضر نشــدند که مشروبات را جمع آوری کنند. معظم له هم 

در آن مهمانی شام شرکت نکردند. 
غربیها و رســانه های آنان تصور کردند که طعمه دندان گیری 
از این خبر نصیب آنها شده است و در دنیا چنین منعکس کردند 
کــه ایرانیها و رئیس جمهور ایران، بــر خالف آنچه در پروتکلهای 
تشــریفاتی جهان مرسوم اســت، در مهمانی شام حاضر نشدند، 
ولی انتشــار این خبر در جهان اســالم، موجــب تقویت موضع 
 آرمانی نظام اســالمی شد و بسیار به نفع جمهوری اسالمی ایران 

تمام شد. 
*دکتر علی اکبر والیتی )مشاور رهبری
در امور بین الملل(، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 1390/7/24.

حکایت اهل راز

 احتیاط از غذای مکروه
 طلبــه ای پس از پایان تحصیالت می خواســت از حوزه  
علمیه  نجف به ایران مسافرت کند، نزد آقا سید محمد کاظم 
یزدی)ره( رفت و از ایـشان تـقاضای اجازه  نـقل روایت کرد، 

چند روز طول کـشید. 
آن شـیخ می گفت: با خود می گفتم من که از سید اجازه  
اخذ وجوهات نخواسته ام که به من اجازه نمی دهد، تازه معلوم 
نیست کســی در ایران سید را بشناسد، لذا هر وقت سید را 

می دیدم، بر غیضم نسبت به ایشان افزوده می شد.
پس از گذشت چند روز مرحوم سید اجازه را به من داد و 
به خاطر تأخیر در جواب عذرخواهی کرد و علت تأخیر آن را 
این گونه بیان فرمود: من در این مدت، غذای مکروهی - قلوه 
یا چیز دیگر - خورده بودم، می خواستم کاماًل اثر آن از بدنم 
زائل شــود تا ارتباط خود را در سلسله  سند روایات با اولیای 
عظام و بزرگان دین بتوانم برقرار کنم و در زمره  رواه احادیث 

قرار گیرم و آنگاه به شما اجازه  نقل روایت بدهم!
* محمدی ری شهری، زمزم عرفان، انتشارات دارالحدیث.

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

وضو و نماز با وجود ناخن بلند 
س( آیا وضو گرفتن و نماز خواندن با ناخن بلند  اشکال 

دارد؟
ج( اگــر ناخن بیش از معمول بلند باشــد، چنانچه زیر آن 
مقداری که از مقدار معمول بلندتر است عرفا جزو ظاهر محسوب 
شــود باید موقع وضو و غسل، چرک زیر آن مقدار برطرف شود 
و به زیر آن، آب برســد و همچنین برای ســجده در نماز، بنابر 
احتیاط واجب باید سر انگشت شست پا بر روی زمین قرار گیرد.

برداشتن ناخن مصنوعی 
س( مدتی قبل کاشــت ناخن داشتم و حاال برداشتم 
که باعث آسیب به ناخن ها شده و از یک محلول گیاهی 
برای استحکام ناخن استفاده می کنم که روی ناخن الیه 
ایجاد کرده و به ســختی پاک می شود و با شستشو هم 
 از بین نمی رود. وضو و نمازم با وجودش صحیح هســت

یا خیر؟
ج( اگــر محلول مذکور مانع رســیدن آب به اعضای وضو و 
غسل است باید قبل از وضو یا غسل، - هرچند مستلزم هزینه یا 
زحمت باشد- برطرف شود، مگر آنکه برطرف کردن آن در وقت 
نماز، ضرر یا مشــقتی که عرفاً غیرقابل تحمل است داشته باشد 
کــه در این صورت باید وضو و غســل به صورت جبیره ای انجام 
 شــود، ولی پس از رفع عذر باید برای وضو و غســل بعدی مانع 

برطرف شود.
پوشیدن لباس جنس مخالف 

س( آیــا زن می تواند لباس مردانه یا مرد، لباس زنانه 
بپوشد؟

ج( اگر به قصد تشبه )شبیه شدن( به جنس مخالف، این کار 
را انجام دهد و حالت جنس مخالف را به خود بگیرد، جایز نیست.

جدا کردن سر گوسفند
 قبل از جان دادن

س( اگر سر حیوان را - قبل از جان دادن - جدا کنیم، 
 اشکال دارد؟

ج( جدا کردن ســر حیوان قبل از خروج کامل روح از بدن، 
حرام است، اما با این عمل گوشت حیوان حرام نمی شود.

عدم مراجعه مشتری
برای دریافت جنس تعمیر شده

س( شخصی، جنســی را نزد تعمیرکار می برد و قرار 
می گذارنــد که پس از مدت مشــخصی )مثال یک ماه(، 
مشــتری برای دریافت جنس تعمیر شده مراجعه کند و 
اگر مراجعه نکرد، تعمیرکار می تواند جنس را بیرون مغازه 
بگذارد و اگر تلف شد ضامن نیست، آیا چنین قراردادی 

صحیح است؟
ج(  اشکال ندارد، تعمیرکار می تواند طبق قرار عمل کند.

ایستادن بچه نابالغ 
در صف نماز جماعت

س( آیا ایستادن بچه نابالغ در صف نماز جماعت، مانع 
اتصال صفوف جماعت است؟

ج( مانع اتصال صفوف نیست، مگر اینکه بدانند نماز او باطل 
است و فاصله ایجاد شده بیش از یک گام بلند باشد و اتصال از 

طریق دیگران نباشد.

ارزش عفو در قدرت
قال االمام الحسین)ع(: »ان اعفی  الناس من عفا عند قدرته« 
امام حســین)ع( فرمود: باگذشت ترین مردم کسی است که در 

زمان قدرت داشتن گذشت کند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- میزان الحکمه، ج 7، ص 463

کسی را کشته ام که پدر و مادرش 
بهترین مردم بودند!

»سنان ابن انس« سر مطهر امام حسین)ع( را نزد »عمرابن سعد« 
آورد تا جایزه بگیرد. »ســنان«  وقتی بر در خیمه عمرسعد رسید 
با صدای بلند شــروع به خواندن این اشعار کرد: اوفر رکابی فضه و 

ذهبا- انا قتلت الملک المحجبا 
قتلت خیر الناس اما و ابا- و خیر هم اذ ینسبون نسبا

رکاب اســب مــن را باید از طال و نقره پر کنید که من شــاه 
پرده نشــین را کشتم. کسی را کشــته ام که پدر و مادرش بهترین 
مردم بودند، و چون مردم نســب خویش را گویند: نسب او از همه 
بهتر و واالتر است! عمرسعد با شنیدن این اشعار،  عصبانی شد و با 
چوبی که در دست داشت سنان را زد و گفت: ای دیوانه! چرا چنین 
سخن می گویی؟ به خدا قسم اگر این حرف ها به گوش »ابن  زیاد« 

برسد، گردنت را می زند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تاریخ طبری، ج5، ص 454، تذکره الخواص،  ص228

نهضت امام حسین)ع( و رفتار یزیدی
پرسش:

قیام امام حسین)ع( چه ارتباطی باارزش های اموی و رفتار 
یزیدی داشت؟

پاسخ:
بدون تردید امام حســین)ع( زمانی که ارزش های اموی با روی کار 
آمدن یزید نقاب از چهره برداشــت و به صورت عریان و آشکار ماهیت 
خصمانه و کینه توزانه خود را نسبت به ارزش های اسالمی و علوی نشان 
داد، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را تا پای جان برخود واجب و به 

قیام همه جانبه علیه این جرثومه های فساد و تباهی برخاست.
سنت های سیئه معاویه

وقتی معاویه مرد، عالوه بر حیف و میل اموال و غصب مناصب که از 
زمان عثمان شایع شده بود، چند سنت سوء و سیئه ای هم از خودباقی 

گذاشت:
1- لعن و ســب علی)ع( 2- پول خرج کردن و وادار کردن به جعل 
حدیث علیه علی)ع( و به عبارت دیگر استخدام عامل روحانیت به وسیله 
علمای سوء، عالوه بر استخدام عامل دیانت از راه قتل عثمان 3- کشتن 
بیگناهان بدون تقصیر که در اسالم سابقه نداشت و از بین بردن احترام 
نفوس و بریدن دست و پا و به نیزه کردن سرها 4- مسموم کردن و عمل 
ناجوانمردانه مسموم کردن را معمول کردن که عملی است که با مروت 
و انسانیت هم سازگار نیست، و بعد خلفای دیگر هم از او پیروی کردند. 
معاویه امام حسن)ع( و مالک اشتر و سعد وقاص و عبدالرحمن بن خالد 
ابن ولید را که بهترین یاور او بود مســموم کرد. 5- اینکه خالفت را در 
خاندان خودموروثی کرد و یزیدی را که هیچ گونه لیاقت و شایســتگی 
نداشت ولیعهد خود کرد. 6- دامن زدن به آتش امتیاز نژادی و فضیلت 

عرب بر عجم و قریش بر غیرقریش.
رفتارهای خصمانه بدون نقاب یزید

یزید مردی جاهل، سبکسر و در باطل خود عریان و بدون نقاب بود. 
اگر در زمان عثمان، اموال و مناصب غصب شد و اگر در زمان معاویه لعن 
و سب علی)ع( و جعل حدیث و دروغ بستن به پیغمبر و کشتن بیگناهان 
و مســوم کردن و خالفت را موروثی کردن و امتیاز نژادی بوجود آوردن 
معمول شــد، عهد یزید، عهد رسوایی اسالم و مسلمین بود. نمایندگان 
کشــورهای دیگر می آمدند و از همه جا بی خبر بجای پیغمبر مردی را 
می دیدند که در دستش شراب و در کنارش بوزینه ای با جامه های دیبا 
نشســته، دیگر چه آبرویی برای اسالم باقی می ماند؟! یزید مست غرور، 
جوانی و مســت حکومت و شــراب بود. یزید متظاهر به کفر و فسق و 
فجور همه پرده ها را دریده بود، و دیگر آبرویی برای اســالم ومســلمین 

باقی نگذاشته بود!!
نهضت امام حسین)ع( در تقابل با رفتارهای یزیدی

با توجه به شــرایط ویژه ای که رفتارهای یزید برای جهان اســالم 
ومسلمین بوجود آورده بود: فلسفه قیام امام حسین)ع( در کربال توجیه 
منطقی پیدا می کند، همانگونه که خود حضرت می فرماید: و علی االسالم 
الســالم، اذقد بلیت االمه برای مثل یزیدی فاتحه اســالم را باید خواند 
زمانی که امت اســالمی به رهبری همچون یزید گرفتار می شود. )مقتل 

معزم، ص 146(.
چرا قیام حسین مقدس، جاودان و متمایز است؟ اگر امام حسین)ع( 
سپاهیان زیادی برابر با یزید می داشت و به عنوان رهبر قیام با سپاهیان 
خود با یزیدیان می جنگید، آن وقت این قیام یک قیام مقدس و جاویدان و 
متمایز نبود، چرا که در همه قیام های مبارزاتی تاریخی چنین ویژگی هایی 
وجود دارد. قیام های مقدس بشــری دارای دو تشخص است: یکی اینکه 
هدف قیام مقدس اســت، یعنی برای مقامات عالی انسانیت است. برای 
توحید، عدالت، آزادی و برای رفع ظلم و استبداد است، نه برای کسب جاه 
و مقام و ثروت و قدرت. دیگر اینکه این قیام ها برقی است که در ظلمتهای 
سخت پدید می آید. شعله ای است که در میان ظلمتها، استبدادها و کشتار 
و زورگویی ها می درخشد. و نهضتی است که در زمان خود مورد تصویب 
عقالی قوم قرار نمی گیرد. نهضت حسینی چنین ویژگی هایی را داشت. 
هم هدفش مقدس بود و هم عقالی قوم از آن جهت که ما فوق عقل بود 
آن را نمی پذیرفتند و لذا عرفا به آن »مکتب عشق« نام نهاده اند« که البته 
این عشــق صادق و راستین در میدان جهاد است نه در مجالس سماع. 
آری افتخار قیام حسینی این است که کسانی مانند »ابن عباس« و محمد 
بن حنفیه آن را تصویب نمی کردند. مطلق قیامهای مقدس بشر که در 
میان تاریکی ها مانند شعله ای ظاهر می شود مورد تصویب دیگران نیست.

حضرت امیر)ع( فرمودند: بر شما باد بر پوشیدن لباس ضخیم؛ چرا که هرکس 
لباسش نازک باشد، دینش نازک خواهد بود. امروزه مانتوهایی طراحی کرده اند 
که بسیار نازک و بدن نما است،این مدل ها بازار را فراگرفته و بسیار مشتری 
نیز دارد.مخاطب این روایت مشتریان همان لباس های نازک است. حضرت 

فرمود: هر کس لباسش ضعیف و نازک باشد، دینش ضعیف می شود.

یکی از رؤسای قبطیان در مصر اعالم کرد که از زنان قبطی می خواهیم مانند 
زنان مســلمان لباس بپوشند تا اذیت و آزار نشوند، بر وی فشارهای زیادی 
آوردند که تو چرا از حجاب اسالمی طرفداری کردی؟ او نیز از خود دفاع کرد و 

گفت: این یک حقیقت است که حجاب اسالمی و امنیت، متالزم  همند 
و از این حقیقت نمی توان چشم پوشید.

خدایی که ما را به »احســن عمل« فرا خوانده است، خود نیز آن عمل و 
عامل به آن عمل را یاری می کند و به هدف و اجابت می رساند و بزرگ ترین 
موانع و مهیب ترین و خطرناک و خبیثانه ترین دشمنی ها را خنثی و رسوا 
می سازد. داستان کربال، واقعیتی است تاریخی که اثباتگر این اصل است.

پیروی از امام حســین)ع(، یعنی کاری که ایشان کرد. انتخاب بهترین راه و 
احســن عمل، که در آن زمان و آن شــرایط برپایی آن قیام تاریخی و... در 
نهایت شهادت و شهید شدن بود. نکته مهم هم اینجاست که در نزد حضرت 
اباعبداهلل)ع( و دیگر ائمه معصومین)ع(، حکومت و شهادت و هجرت و سکوت 
و جهاد و... هیچ کدام هدف نیست، بلکه اینها تاکتیک و ابزارهایی هستند که آن 

بزرگواران در اختیار می گیرند تا »احسن عمل« را انجام دهند.

وجوب احیای دین و اصالح امت
حاکمیت رژیم اموی و به خالفت رسیدن شخصیتی 
پلید و فاســد چون یزید، ماهیت و حقیقت اســالم و 
سرنوشت امت پیامبر)ص( را با خطر جدی مواجه ساخته 
بود، در چنین وضعیتی امام حسین بن علی)ع(، برای 
انجام مسئولیت خویش به عنوان »امام«، از میان راه های 
مختلفی که وجود داشت و از سوی دوست و دشمن به 
ایشان توصیه می شد و پیش پای ایشان می گذاشتند، 
بهترین راه و کارســازترین اقدام را انتخاب کرد. دعوت 
به صلح و سازش، پذیرش ذلت و تسلیم، کناره گیری از 
متن جامعه فارغ از دردها و گرفتاری های مردم و ستم 

دشمنان اسالم سرمایه گذاری حجیم و حیرت آوری 
در باب ضدیت باحجاب و عفت انجام داده اند.کانال ها، 
سایت ها، نویسندگان، فیلسوفان، هنرمندان و. .. را به 
میدان آورده اند تا با فلسفه بافی برای فرهنگ برهنگی 

و ایجاد شبهه، حجاب از سر ناموس ما بردارند.
در یکی از کشــورهای عربی جهت حفظ عفت و 
ناموس، تشــکیالت مناسبی با برنامه های فاخر به راه 
انداخته اند و اســم این تشکیالت را گذاشته اند »کفوا 
ایدیکم عن نوامیســنا« یعنی دست از سر ناموس ما 
بردارید. دشمن می داند چه کار می کند و بسیار حساب 
 شــده عمل می کند. می داند که اگر لباس از تن زن 
بیرون آمد، حیا خواهد رفت. حضرت امیر)ع( فرمودند: 
»من رق ثوبه رق دینه«)1(؛ بر شــما باد بر پوشــیدن 
لباس ضخیم؛ چرا که هرکس لباســش نازک باشد، 
دینش نازک خواهد بــود. امروزه مانتوهایی طراحی 
کرده اند که بســیار نازک و بدن نما است، این مدل ها 
بازار را فراگرفته و بســیار مشتری نیز دارد. مخاطب 
 این روایت مشــتریان همان لباس های نازک اســت: 
مــن رق ثوبه رق دینه؛ یعنی هر زنی که لباس نازک 
پوشید و بدنش را برای دیگران به تماشا گذاشت، رق 
دینه. دینش نیز نازک می شــود.حضرت نفرمود: من 
رق دینه رق ثوبه، یعنی هر کس دینش ضعیف باشد، 
لباسش ضعیف می شود. فرمود: هر کس لباسش ضعیف 
و نازک باشد،دینش ضعیف می شود؛چون لباس تأثیر 
روحی دارد،ما لباس را درست می کنیم،لباس نیز ما را 

مدرسه  تربیتی کربال حاوی درس های مهمی  برای زندگی بشر است که یکی از این درس ها 
التزام شدید به غیرت و پوشش و عفاف است. امام حسین)ع( و اهل بیت و یارانش در واقعه کربال 
با رفتار و گفتار خود نشان دادند که غیرت ورزی و حفظ حجاب در برابر نامحرمان و اغیار یک 
اصل دینی و انسانی است  و کسانی که ادعای پیروی از آن حضرت و مکتب ایشان را دارند باید 
به این جنبه توجه فوق العاده ای داشته باشند. نویسنده در چند شماره گذشته ضمن تبیین این 
موضوع به ذکر مصادیق و نمونه های فراوانی از التزام اهل بیت به حجاب و دوری از بیگانگان در 
جریان کربال و دوره اسارت پرداخت تا تأکید کند عزادار و محب امام حسین عالوه بر فراگرفتن 
درس ظلم ستیزی و ذلت ناپذیری و دروس دیگر، باید در زمینه غیرت ورزی و حفظ حریم خود 
و خانواده اش پا در جای پای امامش بگذارد تا عماًل ثابت کند با ایشان سنخیت  و مشابهت دارد.

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

لزوم اصالح شیوه های عزاداری
)بدان ای ســالک راه خدا!( من برای این دســته  ها )عزاداری( 
حقیقتا احترام قائل هستم چون ابراز احساسات است. احساساتی 
صددرصد طبیعی ناشــی از عقیده و ایمان، آن هایی که می دانند 
اگر در یک ملت احساسات طبیعی ناشی از عقیده و ایمان درباره 
قهرمانان بزرگ آن ملت وجود داشــته باشــد، چقدر ارزش دارد، 

می دانند که من چه می گویم. نباید اینها را نسخ کرد.
نبایــد با اینها مبارزه کرد، باید اینهــا را اصالح کرد. باید این 
احساســات بسیار بسیار عظیم را که فقط ناشی از قدرت عقیده و 
ایمان اســت، اصالح کرد. آیا اگر شما میلیاردها دالر خرج کنید، 

می توانید یک چنین احساساتی در ملت به وجود بیاورید؟! )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حماسه حسینی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج 1، ص 27

ضرورت های شناخت عاشورا

پیام عاشورا: 
بهترین عمل؛ احیای دین، خدمت به مردم و اصالح جامعه

حاکمان، حرکت در راهی غیر از مســیر کوفه و فرار از 
مهلکه و... راه هایی بود که امام حسین)ع(، می توانست 
در پیش بگیرد و کارهایی بود که اختیار داشت انتخاب 
کند. راه هایی که همگی رو به سالمت و عافیت و حفظ 
زندگی و ادامه حیات داشــت. اما، امام حسین)ع(، به 
عنــوان یک الگو و یک امام کــه عینیت قرآن و عامل 
محض به آموزه های کتاب آسمانی است، از میان همه 
این کارها، »احســن عمل« را انجام داد. یعنی راهی را 
در پیش گرفت که خواست و رضایت خداوند متعال در 
آن بــود و احیای دین و اصالح امت در گروی پیمودن 
آن با همه سختی ها و رنج ها و تحمل آسیب و آزارهایی 
که داشــت، بود. پیروی از امام حسین)ع(، یعنی کاری 
که ایشــان کرد. انتخاب بهترین راه و احسن عمل، که 
در آن زمان و آن شــرایط برپایی آن قیام تاریخی و... 
در نهایت شــهادت و شهید شــدن بود. نکته مهم هم 
اینجاست که در نزد حضرت اباعبداهلل)ع( و دیگر ائمه 
معصومین)ع(، حکومت و شهادت و هجرت و سکوت و 
جهاد و... هیچ کدام هدف نیست، بلکه اینها تاکتیک و 
ابزارهایی هستند که آن بزرگواران در اختیار می گیرند 

تا »احسن عمل« را انجام دهند.
حمایت الهی برای انجام بهترین عمل

نکته دیگری که باید به آن توجه داشــت این است 
که خدایی که ما را به »احسن عمل« فرا خوانده است، 
خود نیز آن عمل و عامل به آن عمل را یاری می کند و به 
هدف و اجابت می رساند و بزرگ ترین موانع و مهیب ترین 
و خطرناک و خبیثانه ترین دشمنی ها را خنثی و رسوا 

می سازد. داستان کربال، واقعیتی است تاریخی که اثباتگر 
این اصل است. بر تاریخ و هستی قانون حکومت می کند و 
این قوانین هم که در فرهنگ قرآنی از آن به »سنت اهلل« 
تعبیر می شود، تغییرناپذیر است و در همه عصر ها و بر 
همه نسل ها و در سراسر تاریخ و هستی حکومت می کند. 
پایان کار و سرنوشت مشابه نمرودها و فرعون ها و نرون ها 
و ســایر طواغیت تاریخ با همه دبدبه و کبکبه ظاهری، 
حکایت از حاکمیت قانون بر نظام آفرینش و همچنین 
تاریــخ دارد. باری، خداوند، احســن عمل را هم برای 
جهاد کنندگان و کوشندگان می نمایاند. الذین جاهدوا 
فینالنهدینهم سبلنا« )عنکبوت، 69( یعنی: کسانی که 
در راه ما مجاهدت می کنند ما راه های هدایت را به آنها 
می نمایانیم. و هم آن را به نتیجه می رساند، چون وعده 
داده است که »نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون« )حجر، 
9( یعنی: همانا ما خود قرآن را نازل کردیم و قطعاً خود 
آن را حفظ می کنیم، دین خداوند همواره با احسن عمل 

و به وسیله بهترین بندگان خدا حفظ شده است. 

انبیاء الهی و ائمه اطهار)ع(، در هر دوره و زمانه ای 
با انتخاب بهترین روش و دســت زدن به احسن عمل، 
یعنی عمل مبتنی بر عقل و وحی و فطرت و پاسخگویی 
به نیازها و دردهای مردم و جامعه، »وسیله ای« بوده اند 
که خدا به وســیله آنان، دین خدا را حفظ کرده است. 
»ابــی اهلل ان یجری االمور اال باســبها« امام صادق)ع( 
می فرماید خداوند ابا دارد از اینکه جریان امور هســتی 
را بدون علل و اسباب آن جاری سازد. مصداق بهترین 
عمل در هر زمان. همچنین پیشروان کاروان بشریت و 
این الگوهای راستین انسانیت، با مشی و مرام خود، به 
پیروان واقعی و مؤمنان و دینداران اهل عمل، در طول 
تاریخ می آموزند و پیام می دهند که چگونه باید زیست 

و به چه شیوه و روشی باید رفتار و عمل کرد.
البته هیچکدام از آن الگوهای بشری از ما نخواسته اند 
و توقع نداشته و ندارند که ما عینا مانند آنها باشیم. این 
کاری اســت که از »ما« ساخته نیست، اما خواسته اند 
در مسیر و همســو با آنها حرکت کنیم و به انحراف و 
گمراهی دچار نشــویم. آن بزرگــواران به ما آموخته و 

توصیه کرده اند، که هر عمل خیری، گامی است در جهت 
حفظ و حراســت از دین خدا و کسب رضایت خالق و 
حرکت در مسیر طبیعی و تعیین شده خلقت. هر کار 
و قدمی در این جهت ولو کوچک به نظر برســد، چون 
مورد رضای خداوند تبارک و تعالی قرار می گیرد، حتما 
مبارک و باارزش اســت و به حساب ما ثبت می شود و 
در دنیــا و آخرت اجر آن محفوظ خواهد بود... و البته 
برعکس! قــرآن کریم به این امر چنین تاکید می کند: 
»من جاء بالحســنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ 
امنون و...« )کسانی که در قیامت کار نیکو آورند،  پاداش 
بهتر از آن می یابند و در آن روز از هول و هراس ایمن 

باشند(. )النمل-89( بدون تردید یکی از بهترین اعمال 
در هر عصر و زمانه ای »خدمت به خلق خدا« و »اصالح 
جامعه« است برای این هم هست که بزرگ ترین معلمان 
تاریخ و خدمتگزاران بشــریت پیامبران و برگزیدگان 

خداوند بوده اند. 
حسینی شدن و حرکت در مسیر ایشان و شیعه و 
عزادار واقعی امام حســین)ع(، تنها با پوشیدن پیراهن 
مشــکی در ایام محرم و شــرکت در مراسم عزاداری و 
نوحه ســرایی و اشک ریختن بر مصائب آن حضرت و... 
)که بنا بر توصیه بزرگان دین و شخص امام حسین)ع(، 
کاری است که حتما هر ساله و همیشه باید به بهترین 
وجه انجام شــود(، میسر نمی شــود، هیچ بعید نیست 
بعضی از کسانی که همین امروز به جرم فساد و اختالس 
و... در چنگال قانون اســیر هستند و در دادگاه ها باید 
پاســخگو باشند، سال های پیش در این مراسم شرکت 
می کرده و ســینه می زده و حتی خرج می داده و.... اما 
چــون »عمل« و رفتار آنها حســینی نبوده، به چنین 
سرنوشــتی دچار شده اند و در مقابل عالمان بزرگواری 
چون عالمه طباطبایی، استاد مطهری، عالمه جعفری 
و.... و مجاهــدان، شــهیدان واالمقامی چون  چمران، 
حججی، همت و... و قاسم سلیمانی و... چون همواره و در 
آنات زندگی خود و نه فقط در ایامی خاص- حسینی)ع( 
بوده اند و خود را بامرام و خصلت های ایشان آموزش و 
تربیت می کردند  وســعی می کردند در مســیر شهید 
بزرگوار عالم بشریت حرکت کنند، به این مقام و جایگاه 

رسیده اند و....!

محمدسعید مدنی

بخش هفتم و پایانی
®آیت اهلل سید حسن عاملی

  جلوه های حیرت انگیز 
از عفاف وغیرت در واقعه کربال

تأثیر لباس بر روح و روان انسان
درست می کند؛ما شهرها را درست می کنیم،شهرها نیز 
ما را درست می کنند.لباس ،هر چقدر نازک و موجب 
تمرکز چشــمان نامحرم باشد،موجب خواهد شد که 
زن به مرور، دین خود را از دســت بدهد. دعوا دعوای 
ظاهری و لفظی نیست.از حضرت امیر)ع( سؤال کردند 
چرا لباس های بسیار ساده می پوشید؟ حضرت فرمود: 
»تذل به النفس«)2(؛ یعنی نفس من با این کار منقاد 
و رام می شود؛ یعنی لباس اثر روحی دارد، لباس پیام 
و زبان دارد، از دور فکر و عقاید صاحب لباس را فریاد 
می زند.گاهی پیام لباس زن، پیام دور باش است، در 
زمان هــای قدیم صاحبان منصب وقتی در راه ها تردد 
می کردند افرادی در جلوی آنها راه می افتادند و فریاد 
می زدند که دور باشید،مواظب باشید ،این نشان می داد 

که فرد مزبور از اعیان و اشراف و مسئولین است.
رابطه لباس و امنیت

بعضی لباس ها که خانم های عفیفه می پوشند با 
صدای بلند می گوید که من صاحب دارم، شخص هرزه 
نیستم که هر کس خواست از من سهمی بردارد،خداوند 
متعال نیز همین را می خواهد و می فرماید: زن لباسی 
بپوشــد که با آن مشهور به عفت باشد ان یعرفن فال 
یوذین)3(؛ این کار برای اینکه شــناخته شوند و مورد 
آزار قرار نگیرند بهتر اســت. امــروز در دنیا پول های 
کالنی برای حفظ امنیت زن صرف می شود اّما امنیتی 
مشاهده نمی شود، حتی در پارلمان اروپا نمایندگان 
زن بــه رئیس پارلمان گفتند: ما اینجا امنیت نداریم. 
در ارتش آمریکا در کشورهای غربی در بیمارستان ها، 
مدارس، کلیســاها، دانشــگاه ها و در دستگاه قضایی 
،امنیت زن تامین نیست ،این در حالی است که خداوند 
راه حل بسیار سهل و عملیاتی ارائه کرده است، راه حل 

این است که زن لباسی بپوشد که وقار، متانت، حریم، 
علو فکر و عفت زن را نشان دهد،در این صورت دیگر 

کسی در او طمع نخواهد کرد.
چند ســال پیش در یک منطقه از نیویورک آمار 
تعدی و تجاوز بسیار افزایش یافت ،پس از این اتفاقات 
پلیس آمریکا در آن منطقه به زنان گفته بود اگر شما 
لباس جلف نپوشید این گونه اتفاقات تکرار نمی شود. 
با این پیشنهاد پلیس غوغایی به پا شد که چرا پلیس 

آمریکا زنان را به حجاب اســالمی دعوت می کند؟ و 
این خبر را به فضای مجازی و روزنامه ها و... بردند که 
پلیس چرا از فرهنگ اسالمی دفاع کرده است؟ پلیس 
از خود دفاع کرد و گفت: این یک حقیقت است که نوع 
لباس باعث تحریکات جنسی می شود، در نتیجه آمار 
تعدی و تجاوز افزایش می یابد.  یکی از رؤسای قبطیان 
در مصر اعالم کرد که از زنان قبطی می خواهیم مانند 
زنان مسلمان لباس بپوشند تا اذیت و آزار نشوند ،بر 
وی نیز فشــارهای زیادی آوردند که تو چرا از حجاب 
اســالمی طرفداری کردی؟ او نیز از خود دفاع کرد و 
گفت: این یک حقیقت اســت که حجاب اسالمی و 
امنیت متالزم  همند و از این حقیقت نمی توان چشم 
پوشید. باز در یک معبد هندو یک روحانی هندو اعالم 
کرد که زنان ما باید مانند زنان مسلمان لباس بپوشند. 
با این دفاع از حجاب اســالمی، بخشی از زنان هندو، 
معبد را به محاصره درآوردند که چرا رئیس روحانیت 
هندو از حجاب اسالمی دفاع کرده است؟ او باید بابت 
این حرف عذرخواهــی کند اّما او تا آخر عذرخواهی 
نکرد ،چون به یک حقیقت بزرگی دست یافته بود و 
می دانست که ســخن او حق است.  لباس به امنیت 
گره خورده است. بدون حجاب برای زن امنیت نیست. 
آمار در این خصوص در سطح دنیا بسیار پیام آشکار 
دارد و ای کاش این آمارها منتشــر شوند تا جوانان ما 
راهی را که تمدن غربی رفته و به بن بســت رســیده 
وارد نشوند.اینها تجربیات بسیار نفیس است. حضرت 
آیت اهلل بروجردی می فرمودند: با کسی درس بخوانید 

که چندین بار این راه را رفته و برگشته است.«
شبهه افکنی غرب در مورد حجاب

بنی اسرائیل موسی را انکار کردند ولی می دانستند 

که او حق است و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار 
کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشــتند.)4(؛ 
حجاب نیز درســت به همان مثابه است.منکرین به 
خوبی می دانند که شــخصیت زن باحجاب شــکوفا 
می شــود اما اغراض مادی، سیاسی و نفسانی زیادی 
پشت قضیه است، به همین جهت دستگاه امپراطوری 
غرب یــا دجال معاصر به طور مدام شــبهه پراکنی 
می کند؛ مثال می گویند شــما با لباس مردم چه کار 
دارید؟ این شبهه، هم جواب نقضی دارد و هم جواب 
حلی. جواب نقضی این است که برای برقع و حجاب، 

اروپا جریمه گذاشــته است، چرا در آنجا این سوال را 
نمی پرســید؟ چرا آنجا نمی گویید با لباس مردم چه 
کار دارید؟ معلوم اســت که فکر دیگری در سر دارند. 
پوشــش زن در هیچ کجای دنیــا به طور مطلق آزاد 
نیست. مارتا بیسمان نماینده پارلمان اتریش مسلمان 
نیست اّما مخالف دخالت در نوع لباس پوشیدن زنان 
است. اخیرا که در پارلمان اتریش حجاب ممنوع شد، 
وی با اینکه مسلمان نیست اما با حجاب اسالمی وارد 
صحن پارلمان شد و پشت بلندگو ایستاد و در حمایت 
از حجاب زنان مسلمان سخنرانی کرد. او در روزی که 
در پارلمان اتریش رای گیری می شد تا قانون ممنوعیت 
حجاب زنان تصویب شود در سخنرانی خود گفت: مرا با 
حجاب اسالمی نگاه کنید آیا چیزی تغییر کرده است؟ 

این همان تکه پارچه ای است که شما از آن می ترسید! 
من همان شخصی هستم که قبل از استفاده از حجاب 

بودم؛ یعنی مارتا بیسمان.
جواب حلی این است که ما با لباس انسان ها کاری 
نداریــم، ما با حقوق عامه کار داریم. در کشــورهای 
پیشــرفته اگر شــما در یک اتــاق عمومی بخواهید 
ســیگار بکشــید قانون وجود دارد و جلوی شــما را 
خواهنــد گرفت. رانندگی در حال مســتی در تمام 

کشورها ممنوع است، پلیس اروپا هرگاه احساس کند 
راننده ای مســت است، فورا دستگاهی را در دهان او 
می گذارد و با آن می فهمد که راننده شــراب خورده 
اســت یا نه؟ اینجا هم اعتراض کنید و بگویید که با 
خــورد و خوراک مردم چه کار دارید؟ البته که اینجا 
نمی توانیــد اعتراض کنید چون این مورد از مصادیق 
بارز حقوق عامه است و اگر رعایت نشود جنایت های 
بســیاری از آن بیرون می آید و صد البته که جنایاتی 
که از کشــف حجاب به وجود می آید کمتر از جنایات 
حاصل از خوردن یک استکان مشروب نیست. گاهی 
شــبهه می کنند که حجاب نشان عقب ماندگی است 

و می خواهند ما را به گذشــته برگردانند. یکی از وزرا 
درجمهوری آذربایجان گفته است که ما را می خواهند 
به سیصد سال قبل برگردانند! این دقیقاً شبهه ای است 
که کمونیست ها در زمان تسلط خود بر شوروی سابق 
تکرار می کردند.در جواب باید گفت: اوال چه بســیار 
زنان محجبه مســلمان که در تخصص های گوناگون 
و حســاس و همچنین رشته های مختلف ورزشی به 
مقام های جهانی دست یافته و حجاب خود را نیز حفظ 
کرده اند. ثانیا حقیقت عکس شبهه فوق است؛ یعنی 
عریان شدن، نشان عقب ماندگی است ،کسانی که در 
ایــن حقیقت تردید دارند به این آیه مراجعه کنند: تا 
به خاستگاه خورشید رسید، دید خورشید بر جمعّیتی 
طلوع می کند که در برابر آفتاب پوششی برای آنها قرار 

نداده بودیم. )5(
ذوالقرنین هنگام طلوع آفتاب به جماعتی رسید که 
آنها جز نور آفتاب لباسی در بدن نداشتند! حاال باید 

اهل برهان قضاوت کنند که مدعیان فرهنگ برهنگی 
انسان ها را به گذشته برمی گردانند یا قرآن؟

پیام این نوشــتار این است که یک زن مسلمان 
باید یا امام حسین)ع( را انتخاب کند یا فرهنگ عفن 
غرب را؛ همان فرهنگی که مثل شیطان که لباس را 
از بدن انسان درآورد، در صدد بیرون آوردن لباس از 
تن زن مسلمان است. لباس اگر بیرون آمد، حیا خواهد 
رفت و اگر حیا رفــت همه چیز خواهد رفت:کرامت، 
وقار، حریــم، عبودیت، مناعت، ابــا، انفه، رفعت و... 
همه می رود و خداوند در درون انســان دو قلب قرار 
نداده است یا در اردوگاه خیرخواهی یا اردوگاه شر، و 
 نتیجه آن اگر عجله نکنی به  زودی مشــخص خواهد 

شد.

از جهــان دو بانگ می آید به ضد
تا کدامین را تو باشــی مســتعد

آن یکــی بانگــش نشــور اتقیا 
وان یکی بانگش فریب  اشــقیا)6(
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