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کو واقعا تفقو در دین ندارند و برخی مسائل را بو طور
پراکنده شنیده اند اظهار نظری میکنند کو در برابر
آایت و رواایت است ،حوزه ابید بسیار مراقب ابشد



حبثمان در ارث بود اما امروز بو مناسبتی دو مطلب
دیگر بو عرض می رسانیم؛ اول اینکو در  81هبمن در

چرا کو اگر حوزه در برابر منکرات سکوت کند اثرات
بدی خواىد داشت ،ما منیتوانیم سرمان را اپینی انداختو
و تنها درس خبوانیم ،ابید اب جامعو ارتباط داشتو و

"آایت حجاب را منی دانی چرا لباس پیغمرب را بو تن

ىوشیار ابشیم.
در عروه در حبث نکاح در فصل اول و در مسئلو 25

صفحو اول روزانمو کیهان این عبارت وجود داشت:
کرده ای؟" برخی در دانشگاه صحبتی کرده اند کو

اینطور ذکر شده" :جیب علی النساء التسرت" و جالب

حجاب در اسالم الزامی نیست و زن میتواند ىرگونو
میخواىد برخورد کند و وجوبی برای حجاب نیست!
این فرد استشهاد بو فرمایش امام رضوان اهلل علیو کرده

اینکو ىیچکدام از حمشنی عروه از مراجع و فقهاء

گذشتو ات معاصر در اینجا حاشیو ای ندارند و مهو این
حکم را قبول کرده و مسلَّم دانستو اند خب حاال چطور
آن شخص می گوید ما در اسالم حکمی در مورد

کو فرمودند متسک بو فروع تضییع اصول است ،این
رفتار بسیار عجیب است چرا کو حجاب از مسلمات
اسالمی است و آایت و رواایت درابره آن وجود دارد،
این مسألو برای ما کو در حوزه فقو میخوانیم و فقو

وجوب و الزام پوشش و حجاب برای زن ندارمی؟! آای
الزم نیست علماء ما در مقابل این حرف از ابب امر بو
معروف و هنی از منکر حرفی بزنند و سکوت نکنند؟ بر
ما واجب است کو حرف بزنیم و سکوت نکنیم.

میگوییم بسیار عجیب است کو درابره مسلمات
اسالمی اینگونو صحبت کنند.
مسألو حجاب بسیار مهم است و نباید بو گونوای

در مهان کتاب در مورد امر بو معروف و هنی از منکر
نیز اینطور گفتو شده کو ما احتمال اتثری منی دىیم بلکو
احتمال ضرر می دىیم لذا واجب نیست! ما قبال در

ابشد کو افرادی حکم واضح اسالمی را زیر سؤال بربند،
وظیفو ما این است کو امر بو معروف و هنی از منکر
کنیم؛ آایت ،رواایت و فتاوای فقهاء و سریه متشرعو
امهیت حجاب از دیدگاه اسالم را تبینی کرده است.

این رابطو حبث کردمی و گفتیم کو صاحب جواىر چننی
مطلبی دارد و می گوید کار ابوذر و مومن آل فرعون و
حتی عاشوراء یک قضیو خاصی بوده و مربوط بو زمان
ما منی شود ،البتو ما مهان موقع در جواب صاحب

مهو فقهاء و مراجع گذشتو و حال پوشش برای زن و
حجاب را واجب میدانند ،نباید برخی اب سخنان
اندرست احکام اسالمی را سست کنند ،سستی در

جواىر گفتیم کو احتمال اتثری و عدم ضرر شرط واجب
است نو شرط وجوب و وقتی شرط واجب است ابید
آن را حتصیل کنیم و بو دنبالش برومی و گفتیم کو امام

حجاب خواستو دمشنان بوده و از غرب آمده است؛
متأسفانو برخی در حوزه قم ىم بو انم حوزه کتابی
نوشتواند و مطالب عجیبی بیان کرده اند ،گاىی کسانی

رضوان اهلل علیو فرمودند اگر احتمال اتثری منی دىید ابید
بروید و ببینید چرا اینطور است و ابید کاری کنید ات
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اتثری داشتو ابشد و در مورد ضرر ىم بعضی از منکرات
بو اندازه ای مهم ىستند کو ابید در راه آهنا جان داد و
شهید شد فلذا بو صرف احتمال ضرر و احتمال عدم

انگار در جامعو حضور ندارند و از وضع اقتصادی
مردم بیخرب ىستند و آنىا را منیبینند ،بو جای اجیاد
حاشیو ،وضعیت ابنکىا ،ارز و معیشت جامعو را

اتثری امر بو معروف و هنی از منکر ساقط منی شود.
مطلب دیگر اینکو ما معتقدمی کو  55هبمن روز
مهبستگی ملت است و مردم برای اجیاد و بقای یک

درست کنید ،اگر کو از حل مشکالت مانند بیکاری و
گرانی عاجز ىستید بو مردم بگویید ات بدانند ،چرا اب
حرفىای حاشیوای مردم را مشغول میکنید ابید اب

نظام والیی بو میدان آمدند و خون دادند ،متأسفانو
امسال در روز  55هبمن سخنان دمشن شاد کن زده شد
کو منیتوانیم نسبت بو آن بیتفاوت ابشیم ،این سخنان
بو اندازهای سبب خوشحالی دمشن شد کو شبکو

صداقت سخن بگویید.
گاىی بو سخنان رىرب معظم انقالب دامت برکاتو اشاره
میکنند اما در عمل دیده منیشود ،در چننی شرایطی
پرداخنت بو این حرفىای حاشیوای بسیار عجیب

بیبیسی بالفاصلو آن را پخش کرد ،مجهوری اسالمی
یکابر رفراندوم را اجنام داد و مردم این نظام را اب آرای
قاطع قبول کردند ،مهان مردمی کو بو نظام اسالمی رأی

است ،اگر برخی ىوس برگزاری رفراندوم دارند برای
معیشت مردم برگزار کنند کو بدانند مردم در چو
سختیىایی قرار دارند. ...

دادند در انتخاابتىا شرکت کرده و نظام را جمدداً أتیید
میکنند و در متامی صحنوىا حضور دارند ،مردم
انتخاب خود را اجنام دادهاند و در صحنوىای گوانگون
حضور دارند ،مردم ىرسال در  55هبمن و صحنوىای

واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

دیگر رأی آری خود بو نظام مجهوری اسالمی را أتیید
میکنند ،کسی کو این سخنان را مطرح میکند ابید بو
قانون اساسی مراجعو کند ات بداند کو قانون اساسی چو
میگوید ،حضور و حرکت پرشور مردمی رفراندومی برای
أتیید نظام است.
بو مسؤوالن نصیحت میکنیم کو از مباحث حاشیوای
جدا پرىیز کنند ،در  55هبمن حرکت میکنیم کو
عظمت ،قدرت ،عزت و وحدت انقالب را نشان دىیم
حال طرح مسائل حاشیوای در این روز چو تناسبی دارد
و چو ىدفی را دنبال میکند؟
مسؤوالن بو جای اجیاد حاشیو مشکالت اقتصادی مردم
را درست کنند ،برخی بو گونوای سخن میگویند کو
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