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ُسوِل«؛ )نساء 59(، اختالف ها  وُه ِالَى الّلِٰه َو الـرَّ     َشىءٍ َفـُردُّ
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فعالیت تکمیل درس یازدهم: صفحۀ ١١١ کتاب دین و زندگی )١( ــ مربوط به فقه 
شافعی 

برای اقامٔه نماز دو دسته اعمال انجام می گیرد: ارکان و مستحبات.
مستحبات نماز نیز دو دسته هستند: ابعاض و هیآت

مستحبات ارکان )واجبات(

ابعاض: اعمالی هستند ارکان: اعمالی هستند که ترک آنها ……………

که ترک آنها …………

هیآت: اعمالی هستند که 

ترک آنها ……………

1ــ …………………

2 ــ …………………

٣ ــ …………………

٤ ــ …………………

٥ ــ …………………

٦ ــ …………………

٧ــ …………………

٨ ــ …………………

٩ ــ …………………

1 ــ ………………

11 ــ ………………

12ــ ………………

1٣ــ ………………

1 ــ …………………

2 ــ …………………

٣ ــ …………………

٤ــ …………………

٥ ــ …………………

1 ــ …………………

2 ــ …………………

٣ ــ …………………

٤ــ …………………

٥ ــ …………………

تکمیل



٣

تکمیل

فعالیت تکمیل درس یازدهم: صفحۀ ١١١ کتاب دین و زندگی )١( ــ مربوط به فقه 
حنفی 

را  زیر  می دانید جدول  یا خود  و  می کند  معرفی  معلم  که  منابعی  از  استفاده  با  عزیز  دانش آموز 
تکمیل کنید.

برای اقامه نماز سه دسته اعمال انجام می گیرد: فرایض، واجبات، سنن
فرایض:

اعمالی هستند که ترک آنها حرام 
و موجب ابطال نماز می شوند

واجبات:
عبـارتنـد از اعمـالی کـه تـرک 
اعـاده  مـوجـب  آنـها  عـمـدی 
عبادت )صلوة( و ترک آن سهوًا 

موجب سجده سهو است 

سنن:
عبارت است از اعمالی که رسول اکرم )ص( 
آنها  رعایت  و  نموده  مواظبت  آنها  انجام  بر 

موجب تکمیل عبادت است 

بلند کردن دست در گفتن تکبیر 1قرائت سوره فاتحه1نیت 1
تحریمه 

دست گرفتن 2ختم سوره2قیام2
ذکر اوراد رکوع و سجده و …٣تعدیل ارکان٣مطلق قرائت٣
آمین گفتن ٤قنوت٤رکوع٤
٥…………………٥……………………٥……………………………
٦…………………٦……………………٦……………………………
٧…………………٧……………………٧……………………………
٨…………………٨……………………٨……………………………
٩…………………٩……………………٩……………………………

1……………………1…………………1……………………………
11……………………11…………………11……………………………
12……………………12…………………12……………………………
1٣……………………1٣…………………1٣……………………………



٤

الف( در سال های قبل آموخته ایم که برای انجام نماز الزم است بدن و لباس ما پاک باشد و 
بنابراین الزم است که هر  نماز طاهر گردد.  باید قبل از  آلوده شد،  به یکی از نجاسات  درصورتی که 

مسلمانی نجاسات را بشناسد و راه پاک کردن اشیای نجس را بداند. توجه کنید که: 

تکمیل احکام

نجاسات یعنی ناپاکی، و نجس یعنی ناپاک، در فقه اسالمی نجس یعنی چیزی که 
مانع صحت و درستی نماز است. به طوری که اگر نجاسات با بدن یا لباس نمازگزار یا محلی 

که در آن نماز به جا می آورد، تماس داشته باشد، آن نماز صحیح نیست. 

برخی از نجاسات عبارتند از: 
1ــ تمامی مشروبات و مایعات مستی آور. 

2ــ سگ و خوک 
بین  باشد. در نجس بودن مردار فرقی  یعنی هر حیوانی که بدون ذبح شرعی مرده  ٣ــ مردار، 
حیوانات حالل گوشت و حرام گوشت نیست. البته مرده انسان همانند زنده اش پاک است و ماهی مرده 

نیز نجس نیست. 
٤ــ ادرار و مدفوع انسان و حیوان 

٥ــ هر بخش از بدن حیوان که در حال حیاتش از وی جدا شود نجس است )البته مو و چشم 
حیواناتی که حالل گوشت هستند، از این مورد استثناء شده اند و نجس نیستند( ضمناً جزء جدا شده از 

انسان و ماهی نجس نیست. 
٦ــ شیر حیواناتی که حالل گوشت نیستند، مانند االغ و غیره. )باید دانست که شیر انسان نجس 

نیست.(

تذکر: برای دانستن بقیه احکام نجاسات و تقسیمات آن و همچنین کیفیت تطهیر 
چیزهای نجس به کتب فقهی مراجعه کنید. 

و  دین  کتاب   ١٤٥ و   ١٤٤ و   ١٤٣ صفحات  سیزدهم:  درس  احکام  تکمیل  فعالیت 
زندگی )١(



٥

ب( عالوه بر پاک بودن بدن و لباس، باید برای به جا آوردن نماز، وضو بگیریم و در صورت نیاز 
به غسل، غسل کنیم. 

آنچه که واجب است برای وضو گرفتن انجام دهیم، عبارت است از: 
1ــ نیت: )پیش از شستن صورت قصد می کنیم وضو بگیریم( چون وضوعبادت است و عبادت 
با نیت از عادت و عمل عادی جدا می شود. البته نیت در فقه حنفی برای صحت وضو الزم نیست. 
برای صحت تیّمم الزم است. البته در وضو اگر نیت نکنیم فرض وضو انجام می گیرد و وضو مفتاح و 

کلید نماز قرار می گیرد ولی ثواب ندارد. 
2ــ شستن تمامی صورت: از جایی که موی سر عادتاً می روید تا آخر چانه )طوالً( و فاصله بین 

نرمی گوش تا گوش )عرضاً( 
٣ــ ……
٤ــ ……
٥ــ ……
٦ــ ……

تذکر: برای وضو، سنت هایی نیز وجود دارد که هر چند عمل به آنها واجب نیست 
اما انجام آنها موجب تقرب بیشتر و کسب ثواب افزون تر می شود، چند مورد از آنها را 

در اینجا ذکر می کنیم.1

1ــ گفتن بسم اللّه الرحمن الرحیم در اول آن. 
2ــ مسواک زدن. 

٣ــ شستن هر دو دست تا مچ. 
٤ــ ……
٥ــ ……

غسل هم یکی از شروط نماز است و شایسته نیست که مسلمان به صورت عمدی برای مدتی بیشتر 
از فاصله بین دو نماز، بدون غسل بماند. در غسل کردن دو چیز واجب است: 

1ــ امام نووی در کتاب منهاج الطالبین سنت های وضو را 1٨ مورد ذکر کرده است. مراجعه کنید به کتاب راه دین جلد اول صفحات 
2٦ تا 2٩.



٦

1ــ نیت
2ــ رساندن آب به تمام بدن. )منظور بن و ته موها و تمام پوست بدن است.(

استفاده از دوش یا ریختن آب بر بدن با ظرف و یا فرورفتن در آب )به طوری که آب تمامی بدن را 
تر کند( به امکانات و انتخاب فرد بستگی دارد و اصل رساندن آب به تمامی بدن است. 

غسل هم سنت هایی دارد از جمله: 1ــ گرفتن وضو قبل از غسل. 2ــ گفتن بسم اللّه الّرحمن 
الّرحیم. ٣ــ …… ٤ــ ……



سال دوم

ضمیمۀ قرآن و تعلیمات دینی )٢( 

ویژۀ اهل سنت
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درس پانزدهم

کار و درآمد حالل 

انسان هایی که در یک جامعه زندگی می کنند، با کار و تالش و به کمک یکدیگر نیازهای مادی 
و معنوی خود را رفع می نمایند. برای اینکه هر کدام از ما بتوانیم در این همکاری عمومی مسئولیت 
خود را به درستی انجام دهیم، الزم است دربارٔه سؤال های زیر فکر کنیم و پاسخ  آنها را به دست آوریم 

و سپس برای آنها برنامه ریزی نماییم: 
1ــ آیا انسان می تواند از هر راهی کسب درآمدکند؟ 

2ــ درآمد های به دست آمده چگونه باید مورد استفاده قرار گیرد؟ 
٣ ــ افراد جامعه نسبت به هزینه های عمومی و بهبود زندگی مستمندان چه وظیفه ای دارند؟ 



٩

قرائت

آیات شریفٔه زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید. 
 

جـیـِم ـۡیـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلٰـّ
حـیـِم ِه الـرَّ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ

....................... ـَدقـاتُ  َمـا الـصَّ َـّ ِان

....................... ِلـۡلـُفـَقـراِء َو الۡـَمـسـاکـیـِن 

....................... َو الۡـعـاِمـلـیـَن َعـلَـۡیـهـا 

....................... َفـِة ُقـلـوبُـُهـمۡ  َو الۡـُمـؤَ لَـّ

....................... قـاِب  َو ِفـی الـِرّ

....................... َو الۡـغـاِرمـیـنَ 

....................... ِه  َو فـی َسـبـیـِل الـلٰـّ

....................... ـبـیـِل  َو ابۡـِن الـسَّ

....................... ِه  فَـریـَضـًة ِمـَن الـلٰـّ

....................... ُه َعـلـیـٌم َحـکـیـمٌ  َو الـلٰـّ
٦ توبه، 

....................... ما َغـِنۡمـُتـۡم ِمـۡن َشـۡیٍء  َـّ َو اۡعـلَموا َان

....................... ِه ُخـُمَسـه و  فَـاَنَّ ِلـلٰـّ

....................... سـوِل َو ِلـِذی الۡـُقـۡربـیٰ  َو ِلـلـرَّ

....................... وَ   الۡـَیـتـامـٰی َو الۡـَمـسـاکـیـِن 



1٠

به کمک عبارات زیر، ترجمٔه آیات را تکمیل کنید.

بیِل: در راه مانده َصَدقات: جمع َصَدقة، در این آیه به معنی زکات    ِابِْن  السَّ
ِذی الـُقـربٰی: فقیران خویشاوند پیامبر َفریـَضـة: واجب 

الُتـظـلَـمـون:نه ستم ببینید، به شما ظلم نمی شود ُخـُمـس: یک پنجم 
العاِملیَن َعلَیها: گردآورندگان آنها  ُمَؤلََّفةِ ُقلوُبُهم: متمایل شدن دل های )غیرمسلمانان(

....................... ـبـیـِل  وَ   ابۡـِن الـسَّ
انفال، ٤1

او شما را از زمین آفرید هُـَو َانۡـَشاَکُـۡم ِمـَن ۡاال َۡرِض 
و شما را به آبادانی آن واداشت َو اۡسـَتـۡعـَمـَرکُـۡم فـیـهـا … 

هود، 61

ای کسانی که ایمان آورده اید ذیـَن ءاَمـنُـوا  َهـا الَـّ ُـّ یـا َای
پروای خدا داشته باشید هَ  ُقـوا الـلٰـّ اتَـّ

و آنچه را از ربا باقی می ماند، رها کنید؛ بـا  َو َذروا مـا بَـِقـَی ِمـَن الـِرّ
اگر مؤمن هستید ِاۡن کُـۡنـُتـۡم ُمـؤِۡمـنـیـنَ 

پس اگر چنین نکنید ۡن لَـۡم تَـۡفـَعـلـوا  فَـاِ
با خدا و رسولش اعالن جنگ دهید. فَـۡأَذنوا ِبَحـۡرٍب ِمَن اللِّٰه َو َرسوِلـه ی 

و اگر توبه کنید  َو ِاۡن تُـبۡـُتـمۡ 
سرمایه هایتان از آِن خودتان  فَـلَـکُـۡم ُرئـوُس َاۡمـواِلـکُـمۡ 

تا نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید. التَـظۡـِلـمـوَن وَ التُـظۡـلَـمـونَ 
بقره 2٧٨ و 2٧٩

تـرجمه
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الـغاِرمـیـَن: )پرداخت قرض( بدهکاران قـاب: )آزادی( بردگان  الـِرّ

کار، منشأ اصلی تولید ثروت
در بینش و تفکر اسالمی، کار خاّلق و مولّد، منشأ اصلی کسب مال و درآمد و کلید استفاده از منابع 
طبیعی و خدادادی است.1 منطق فطرت هم برای پدید  آورندٔه یک شی ء حق تصرف در آن را می پذیرد 

و او را مالک می شناسد. به همین جهت، مالک اصلی و حقیقی همٔه موجودات خداست. 
رسول خدا )ص( می فرماید:

هر کس به آباد کردن زمینی که بی استفاده است بپردازد و شخص دیگری در این کار بر او سبقت 
نگرفته باشد، آن زمین از آِن او خواهد بود.2

بنابراین، کار، یا باید مولّد و خاّلق باشد و یا نتیجٔه مفیدی داشته باشد تا بتوان نام »کار« بر آن 
گذاشت. البته کار مولّد و خاّلق اختصاص به کار در کارخانه یا کشاورزی و پزشکی ندارد. تولید علم 
و پیشرفت در رشته های علمی از مهم ترین کارهاست. تجارت کاالهای مفید و حالل و خدمات نیز از 
کارهای سودمند محسوب می شوند و الزم است که گروهی از مردم چنین شغل هایی داشته باشند. یکی 
از بدترین بالها برای هر جامعه روی آوردن به کارهای کاذب و دوری از کار مفید و مولّد است، امری 

که پیشوایان ما به صراحت آن را منع کرده اند. 

در آیات ابتدای درس بیندیشید و پاسخ سؤال های زیر را به دست آورید.

سوره/ آیهپیامردیف
خداوند از انسان هاِی روی زمین چه خواسته است؟1

… ………………………………………
…………
…………
…………
…………

کسب درآمد از کدام راه حرام است؟2
… ………………………………………

کسب درآمد از این راه مساوی با چه کاری است؟٣
… ………………………………………

اگر کسی بخواهد توبه کند و از این راه برگردد، باید چه کار کند؟٤
 … ………………………………………

1ــ اقتصاد اسالمی، شهید دکتر بهشتی، صص 1٩و 2٠
2ــ وسائل الشیعه، ج 1٧، ص ٣2٦

پیام آیات )١(
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ربا، کاذب ترین کارها
چرا قرآن کریم با چنین شدت و سختی با کسب درآمد از طریق ربا مبارزه کرده است؟ علت آن 

را بررسی می کنیم:
پول وسیله ای برای مبادلٔه کاالست. اگر این پول، خودش مستقالً مورد معامله قرار گیرد، بدون 
اینکه فایده ای در کار باشد، ربا پیش می آید. برخی اشخاص مقداری پول را نزد خود انباشته می کنند 
و آن را به کسانی که نیاز دارند، قرض می دهند و بدون اینکه کاری انجام دهند یا در کار آنها شریک 
شوند و خطر احتمالی را بپذیرند، با وام گیرنده شرط می کنند که پول بیشتری بازگرداند. این عمل سبب 
می شود کسانی بدون فعالیت و کار به ثروت های زیادی برسند و پول که باید در جامعه گردش داشته باشد، 
در دست عده ای خاص متمرکز شود. گروهی هم که ناچار می شوند از چنین کسانی پول بگیرند، روز به 
روز فقیرتر می گردند؛ زیرا اینان ناچارند عالوه بر پولی که قرض گرفته اند، درصد زیادی نیز که قرض دهنده 
درخواست کرده، بپردازند. ادامٔه این کار سبب می شود که نیازمندان جامعه نیازمندتر و ربا خواران حریص تر 
و ثروتمند تر شوند و طبقه ای استثمارگر در جامعه پدید آید. امروزه، سرمایه داران بزرگ جهان وام هایی 
با بهره های سنگین به کشورهای فقیر و نیازمند می دهند و چون آن کشورها توان پرداخت پیدا نمی کنند، 
ناچار می شوند معادن و ثروت های طبیعی خود را در اختیار آن سرمایه داران قرار دهند. به همین سبب 

جهان به دو قطب غنی و فقیر، ثروتمند و گرسنه، مسلط و زیر سلطه تقسیم شده است. 
در عصر رسول خدا )ص( مردم عربستان به »ربا« آلوده بودند؛ تا اینکه از جانب خداوند دستور 

آمد این عمل را ترک کنند و به جنگ  با خدا و رسول او )ص( نپردازند. 

مشارکت کار و سرمایه
اکنون این سؤال پیش می آید که اگر کسی پول و ثروتی داشت، چگونه از ثروت خود درآمدی 

کسب کند؟ 
در پاسخ می گوییم: در هر فعالیت اقتصادی، دو عامل دخالت دارد: سرمایه و کار. با سرمایه  و 
کار نوعی مشارکت اقتصادی به وجود می آید و سود یا زیان آن، بنابر توافق قبلی، میان صاحب سرمایه 

و انجام دهندٔه کار تقسیم می شود. 
برنامٔه اسالم در مورد ثروت و سرمایه ، به کار گرفتن آن در تولید و سازندگی و توسعه و رفع فاصلٔه 
طبقاتی و فقر است. آنان که ثروت اندوخته دارند، شایسته است آن را در بستر تولید و حیات اقتصادی 
به کار گیرند یا با کسانی که نیازمند سرمایه اند، شریک شوند، یا به صورت قرض الحسنه به نیازمندان 
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بدهند تا بتوانند به کار و تولید بپردازند. 
سرمایه باید مانند خون در رگ های اقتصادی جامعه جریان داشته باشد و با گردش خود حیات 

جامعه را تأمین کند و عدالت اقتصادی را ممکن سازد. 
وقتی سرمایٔه افراد با کار مهندسان، کشاورزان، کارگران، محققان، معلّمان و استادان همراه شود، 
چرخ تولید به راه می افتد و ثروتی که از این راه به دست می آید باید براساس توافق قبلی و به عدالت میان 
صاحبان سرمایه و کار تقسیم شود. یکی از راه های برقراری عدالت، توزیع عادالنٔه سود حاصل از 
فعالیت اقتصادی میان دارندگان کار و سرمایه است. سودی که از این راه به صاحب سرمایه می رسد، 

نه تنها حالل و پاک است بلکه اگر با نیت الهی باشد، اجر و ثواب اخروی هم خواهد داشت. 

بانکداری
در نظام اسالمی، بانک کانون مشارکت کار و سرمایه است. صاحبان پول و سرمایه، ثروت خود را 
بدان جا می سپارند تا در یک فعالیت اقتصادی مانند راه اندازی کارخانه، بنا کردن ساختمان، آباد کردن زمین 
کشاورزی و تأسیس مراکز علمی و پژوهشی به کار گرفته شود و سود حاصل میان بانک، صاحب سرمایه 
و صاحب فعالیت تقسیم می شود. همچنین بانک به عنوان صاحب سرمایه با افراد جامعه وارد مشارکت 
می شود و سرمایٔه خود را طی قراردادی در اختیار افراد متقاضی می گذارد و با آنان در کار مشخصی 
مشارکت می کند. سرمایٔه بانک و کار افراد دست به دست هم می دهد و فعالیت اقتصادی شکل می گیرد. 

بانک سهم خود را به صورت ماهانه دریافت می کند تا وام گیرنده توان پرداخت آن را داشته باشد. 
بنابراین، بانکداری در نظام اسالمی راهی برای مشارکت کار و سرمایه است. آنچه اهمیت دارد 
این است که بانک ها سود حاصل از مشارکت خود را عادالنه تعیین کنند تا افراد جامعه توانایی همکاری 
سازنده با بانک را داشته باشند. روشن است اگر بانک ها بخش بیشتری از سود به دست آمده را بردارند، 

روش عادالنه ای را پیش نگرفته اند. 
قانون بانکداری که در مجلس شورای اسالمی تصویب شده و مبنای عمل بانک هاست، براساس 

مشارکت سرمایه و کار استوار است و از این جهت با مقررات مالی اسالم مطابقت دارد.

تأمین نیازهای عمومی
مسألٔه قابل طرح در اینجا این است که:جامعٔه اسالمی هزینه های گوناگونی دارد که باید تأمین شود.

این هزینه ها دو نوعند: هزینه های ناشی از خألها و شکاف های موجود در جامعه و دیگری هزینه های برآمده 
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از زندگی اجتماعی و شهری. آیا اسالم برای این قبیل هزینه ها راه هایی را پیش بینی کرده است؟ 
پاسخ این است که نیازهای جامعه  از دو راه تأمین می شود:

الف( انفاق
هزینه های ناشی از خالٔها و شکاف های موجود در جامعه وکارهای عام المنفعه مانند هزینه های 
مربوط به تأمین زندگی نیازمندان، مساکین، انسان های از کار افتاده، خانواده های بی سرپرست، تحصیل 
طالب، دانش آموزان و دانشجویانی که از تمّکن کافی برخوردار نیستند، افراد مقروضی که توان پرداخت 
قرض خود را ندارند و نیز ساختن مساجد و کتابخانه ها، ایجاد مؤسسات فرهنگی و تربیتی و تولید فیلم ها 
و نرم افزارهای آموزشی به منظور تربیت انسان های دیندار از راه انفاق است. افرادی که از نعمت سالمتی 
و تمّکن مالی برخوردارند، بخشی از اموال و سرمایٔه خود را به شکرانٔه سالمتی و رفاه شخصی در راه 

خدا صرف امور خیریه و عام المنفعه می کنند. 

پیام آیات )2(

با تفکر در آیات ابتدای درس، پیام های زیر را تکمیل کنید تا به پاسخ سؤال باال برسید.

سوره/ آیهپیامردیف

…………یکی از راه های تأمین هزینه های عام المنفعه، …………… می باشد1

…………

…………

…………

درآمد به دست آمده از این راه برای ………، ………، ………، 2
………، ……… و ………… مصرف شود 

راه دیگر تأمین هزینه های جامعه، …………… می باشد ٣

خمس، ………… است که پس از مصرف هزینه های معمول ٤
زندگی، اضافه آمده و باقی مانده است 

بررسی

 همکاری و مشارکت در امور خیریه و تأمین هزینه های آن را بررسی کنید و 
به دو سؤال زیر پاسخ دهید: 

1 ــ این مشارکت چه تأثیری بر انسان کمک کننده دارد؟ 
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2 ــ این مشارکت چه تأثیری بر فرهنگ عمومی جامعه می گذارد؟ 

............................................................

............................................................

............................................................

انفاق بر دو نوع است: واجب و مستحب.
انفاق واجب نیز به دو صورت »زکات« و »خمس« انجام می گیرد. 

1ــ زکات: زکات در لغت به معناى پاکیزگى و رشد و نمو است و در اصطالح شرعى به معناى 
دادن مقدار معینى از مال خود به کسانى است که خداوند معین کرده است. 

هشت گروه مستحق دریافت زکات هستند:
1ــ فقرا: کسانى که درآمدشان کفاف نیازمندى هایشان را نمى دهد و از این رو سزاوار کمک 

مى باشند.
2ــ مساکین: کسانى که نتوانند معاش خود را تأمین کنند و یا امکان آن را نداشته باشند، پس 

کودکان، افراد زمین گیر، پیران ناتوان، بیکاران و معلولین جزو مساکین هستند.
3ــ عاملین زکات: کسانى که زکات را جمع آورى مى کنند و به حساب و کتاب امور زکات 

رسیدگى مى کنند.
4ــ تازه مسلمانان )مطابق فقه حنفى تازه مسلمانان در صورتى مستحق زکات هستند که نیازمند 

باشند ولى در فقه شافعى محتاج و نیازمند بودن شرط نیست(.
5  ــ برده اى که مى خواهد آزاد شود.

6  ــ بدهکاران و ورشکستگان که قادر به پرداخت بدهى خود نیستند.
7ــ ابن السبیل )در راه مانده(: مسافرى که مخارج برگشتن به وطن و شهر خود را ندارد.

8   ــ فى سبیل الّلٰه )در راه خدا(: که از نظر فقه شافعى شامل هزینه کردن جهت برگزارى جهاد 
و حج است. ولى در فقه حنفى عالوه بر دو مورد مذکور، پرداخت مخارج طالب علوم دینى نیز جزو 

موارد فى سبیل اللّٰه است.
مواردى که زکات به آنها تعلق مى گیرد عبارتند از:

1ــ طال و نقره و نقدینگى )مانند اسکناس و…( و به میزان 2/5 درصد در سال )البته بعدها اجماع 
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مقرر کرد که از کاالهاى تجارى هم به میزان 2/5 درصد در سال زکات گرفته شود که این مسئله در مورد 
دریافت زکات از کارخانه هایى که کاالهاى مختلف تولید مى کنند نیز صدق مى کند.(

2ــ محصوالت زراعى دیم به میزان 10 درصد در سال
3ــ محصوالت زراعى آبى به میزان 5 درصد در سال

4ــ دام هایى که براى پرورش یا زراعت نگهدارى مى شوند مانند گاو، بز، گوسفند، شتر که میزان 
زکات آنها با هم تفاوت دارد.

5  ــ معادنى که ملک شخصى هستند به میزان 20 درصد در سال
6  ــ سبزیجات )این مورد مختص به مذهب حنفى و مطابق رأى امام ابوحنیفه مى باشد.(

الزم به یادآورى است که:
1ــ زکات فقط مالیات نیست، بلکه همچون نماز، یک عبادت است و الزم است که با نیت و 

قصد تقرب انجام شود.
2ــ زکات تنها به سود جامعه وضع نشده است، بلکه براى تکامل اخالقى و تزکیه روحى شخص 

زکات دهنده نیز الزم است.
2ــ خمس: یکى دیگر از راه هاى تأمین هزینه هاى عمومى جامعه اسالمى، خمس است که به 
یک پنجم غنائم به دست آمده از جنگ تعلق مى گیرد. )البته در فقه حنفى عالوه بر غنائم، گنج1 و اموال 

عتیقه دفن شده )خمس رکاز( و همچنین معادن2 نیز مشمول این حکم مى شوند.(
خمس غنائم براى مقاصد ذکر شده در آیه 41 سورهٔ انفال به مصرف مى رسد )البته بنا بر نظر اکثر 

اهل سنت، با وفات حضرت رسول )ص(، سهم ایشان حذف گردید.(
ب(  مالیات 

تشکیل جوامع کوچک و بزرگ، مانند روستاها، شهرها و کشورها هزینه هایی به دنبال دارد که 
باید توسط افراد همان جامعه تأمین شود. امروزه یک شهر مانند خانه ای بزرگ است و همان گونه که 
یک خانواده، هزینه های رفاهی خود در خانه را می پردازد، باید هزینه های رفاهی خود در شهر را نیز 

1ــ البته هنگامی به گنج، خمس تعلق می گیرد که آن گنج متعلق به دوران اسالمی نباشد، در غیراین صورت، یعنی اگر گنج به دست آمده، 
به مسلمانان پیشین تعلق داشته باشد، جزو اموال لقطه )گم شده( محسوب می شود. 

2ــ در مورد مواد استخراج شده از معدن نیز، توجه به دو نکته الزم است: اول اینکه، این مواد باید قابلیت ذوب شدن داشته باشند؛ 
دوم اینکه، این مواد به صورت مایع باشند، بنابراین، به مواد غیرقابل مذاب )مانند برخی سنگ های تزیینی( و مایعات )مانند نفت و …( خمس 

تعلق نمی گیرد. 
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پرداخت کند. پس تأمین هزینه های شهری برعهدٔه همٔه شهروندان است. 
عالوه بر هزینه های یک شهر، هزینه هایی وجود دارد که مربوط به زندگی در یک کشور است. 
ساخت راه های میان شهرها و روستاها، محافظت از جنگل ها و محیط های طبیعی، ایجاد امنیت و مانند 

اینها هزینه هایی دارد که افراد کشور باید در تأمین آن مشارکت کنند. 
پرداخت مالیات برای تأمین این  گونه هزینه هاست. مالیات پولی نیست که برای دیگران پرداخت 
می کنیم، بلکه بابت هزینٔه زندگی خود و خانوادٔه خودمان در جامعه است؛ از این رو پرداخت کننده های 

مالیات نباید منّتی بر کسی داشته باشند. 

مقایسه

زکات و خمس با مالیات چه تفاوتی دارند؟ آیا می توان گفت که چون خمس و زکات 
می دهیم، نیازی به پرداخت مالیات نیست؟ 

............................................................

............................................................

............................................................

نظام اسالمی وظیفه دارد خمس، زکات و مالیات را با روش مناسب و با حفظ حرمت شخص 
پرداخت کننده، از او دریافت کند و هرکدام را در جای خاص خود هزینه نماید و در آبادانی و سازندگی 
کشور بکوشد. امام علی)ع( در نامه ای به مالک اشتر که از جانب ایشان حاکم مصر شده بود، چنین 

می نویسد: 
برنامٔه مالیات را به گونه ای رسیدگی کن که به صالح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودی و صالح 
دیگران در صالح مالیات و مالیات دهندگان است، و کار دیگران سامان نیابد مگر آنکه کار مالیات دهندگان 
سامان پذیرد، چرا که همٔه مردم جیره خوار مالیات و مالیات دهندگان هستند. اما باید بیش از آنچه به جمع 
مالیات بیندیشی، در فکر آبادی زمین باشی، زیرا مالیات جز از طریق آباد کردن زمین به دست نیاید، و 
هرکس بدون آباد کردن زمین مالیات طلب کند، شهرها را ویران و بندگان را هالک سازد، و حکومتش 
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جز اندک زمانی پایدار نماند.1

بیشتر بدانیم
ـ  فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته  1ـ

به او برگرداند.
2 ــ غّش در معامله حرام است و فروشنده باید کاالی خود را با همان مشخصاتی 

که برای خریدار بیان می کند، به او بفروشد. 
ـ کسب درآمد از راه قمار، ربا، رشوه، قاچاق، احتکار، همکاری با مراکز فساد،  ٣ ـ

کاله برداری، تولید و خرید و فروش مواد مخّدر و مانند آن حرام است. 
٤ ــ هرنوع بازی که به شرط برد و باخت و گرفتن مال از طرف بازنده باشد حرام 
است. مثالً اگر در بازی فوتبال، برد و باخت در میان باشد حرام است و پول یا کاالیی که 
از این طریق به دست می آید قابل استفاده نیست. البته در شرع مواردی از قبیل تیر اندازی 

استثنا شده که برد و باخت در آنها اشکال ندارد. 
و  یاد دادن  و  آن  با  معامله  و  آن  شنیدن  و  مطرب  موسیقی  و  ِغنا  به  اشتغال  ٥ ــ 
یاد گرفتن آن حرام است و درآمد آن قابل استفاده نیست. غنا و موسیقی مطرب آن نوع 
آواز و موسیقی است که مناسب با مجالس عیش و عشرت و فساد است. گوش دادن به 

آوازی که غنا نباشد و نیز موسیقی غیر مطرب اشکال ندارد. 
٦  ــ اگر انسان چیزی را غصب کند باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین 

برود، باید عوض آن را بدهد. 
٧ ــ استفاده شخصی از اموال دولتی، برخالف مقررات است و استفاده کننده 

ضامن برگرداندن آن می باشد واالّ مرتکب گناه شده است. 
بسیار  آثار  آن،  از  و خانواده  ارتزاق خود  و  راه حرام  از  درآمد  توجه: کسب 
خطرناک در دنیا و آخرت دارد. انجام عباداتی مانند نماز با لباس و در مکانی که از راه 
حرام تهیه شده باطل است و مورد قبول نیست. تربیت و رشد اخالقی فرزندانی که از 
درآمد حرام تغذیه می کنند بسیار مشکل تر و سخت تر است؛ به خصوص که اگر این درآمد 

حرام از دسترنج فقرا، یتیمان و مردم محروم جامعه به دست آمده باشد. 

1ــ نهج البالغه، نامٔه ٥٣؛ همچنین برای کسب آگاهی بیشتر در مورد خراج و نحؤه گرفتن آن به نامه های ٥1 و ٦٠ نیز مراجعه کنید.
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.........................

پیامبر اکرم )ص( فرمود: 
»کسی که باک نداشته باشد که مال خود را از کجا به دست آورد، خدا هم باک 

ندارد که او را از کجا وارد دوزخ کند.«1
و فرمود: 

»هر کس مالی را از راه حرام به دست آورد، اگر آن را صدقه دهد، از او قبول 
نمی شود و اگر بعد از خود باقی گذارد، توشٔه راه جهنم او می شود.«2

گام هشتم

ـ  زندگی خود را به گونه ای سامان خواهم داد که انسانی مفید و مؤثر برای جامعه  1ـ
باشم و با کار و تالش مداوم مسئولیت خود را نسبت به جامعه انجام دهم. 

2ــ سعی می کنم بخشی از درآمد خود را در راه خدا و برای کمک به دیگران 
انفاق نمایم و اگر انفاق واجب برعهده ام بود، به موقع پرداخت کنم. 

٣ــ با پرداخت مالیات سهم خود را در هزینه های عمومی می پردازم و از این راه 
به رفاه عمومی و رفاه خانوادٔه خود کمک می کنم. 

1ــ با اینکه با پرداخت انفاق بخشی از مال انسان کم می شود، چرا خداوند همین 
کار را موجب افزایش ثروت می شمارد؟ 

1ــ احیاء العلوم، غزالی، ج 2، ص ٨1
2ــ کافی، کتاب تجارت، باب 1، حدیث 1

اندیشه و تحقیق
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2 ــ آیات 1٨ سورٔه حدید، 12 سورٔه مائده و 1٧ سورٔه تغابن را مطالعه کنید و 
توضیح دهید: 

الف( چرا قرض بدون ربا را قرض الحسنه می نامند؟ 
ب( چه نتایجی برای قرض الحسنه بیان شده است؟ 

٣ــ چه انگیزه ای سبب می شود برخی بتوانند به راحتی زکات، خمس و مالیات 
خود را بپردازند ولی برای برخی دیگر سخت باشد و از این وظیفٔه دینی سرباز بزنند؟ 

٤ ــ نمونه هایی از کارهای کاذب را نام ببرید و تأثیر آن را بر اقتصاد جامعه توضیح 
دهید.     

احکام روزۀ درس شانزدهم: صفحه ١٨٣ کتاب دین و زندگی ٢

احکام روزه
١ــ تعریف روزه: روزه یکی از عبادت های مهم اسالمی است که مسلمانان به نیت تقرب به 
خدا و اطاعت امر او از طلوع فجر تا غروب خورشید از کارهایی که روزه را باطل می کند )مفطرات( 

خودداری )امساک( می کنند. 
برای گرفتن روزهٔ رمضان باید قبل از فجر )قبل از وقتی که هنگام ورود وقت نماز صبح است( 
نیت کرد. در مذهب حنفی صحیح است که برای روزه ماه رمضان بعد از طلوع فجر نیز نیت کرد، )البته 
تا نصف روز شرعی و روز شرعی یعنی از ابتدای برآمدن خورشید از صبح تا ابتدای غروب آن تا مغرب(؛ 
در مذهب شافعی نیت روزه رمضان باید قبل از وقت اذان شرعی صبح صورت گیرد. ولی در روزه سنت 
می توان بعد از طلوع خورشید هم نیت کرد. )البته به شرطی که هیچ کدام از مفطرات روزه انجام نشده 

باشد.( و برای هر روز از روزهای رمضان نیز نیت باید تکرار شود. 
و  آن جمله است: خوردن  از  که  باطل می کند  را  ده چیز روزه  باطل کننده های روزه:  ٢ــ 

آشامیدن عمدی، مرتد شدن،1 قی کردن عمدی و بیهوش شدن در تمام روز. 

1ــ یعنی قطع پیوند با دین اسالم با اعتقاد، سخن یا عملی که نشان دهندٔه بریدگی از ایمان به اسالم است. اعتقاد مثل عدم باور به قیامت، 
سخن مثل انکار اسالم و عمل مانند تخریب مسجد البته نه به قصد تعمیر بلکه به قصد مقابله با اسالم.
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تکمیل

با مراجعه به کتب فقهی، عبارات زیر را تکمیل کنید:

اگر روزه دار سهوًا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش …………………1

انسان نمی تواند به خاطر ضعف، روزٔه خود را بخورد ولی اگر ضعف به قدری است که معمواًل نمی شود تحمل 2
کرد، …………………………

هرکسی بیمار شود حق ………………… ولی بعدًا باید ……………………٣

روزه دار ……………………… دود سیگار و تنباکو و قلیان و مانند آنها را به حلق خود برساند.٤

اگر چیزی در الی دندان بماند و آب دهان روزه دار موجب بلع آن شود و روزه دار قصد بلع نداشته باشد روزه ٥
………………… اما اگر عمدًا بلع صورت گیرد …………………. 

٣ــ برخی دیگر از احکام روزه
 ترک کردن روزه، برای بیمار مباح است. البته پس از بهبود یافتن باید آن را قضا کند. 

 هرکسی عمدًا روزه را ترک کند گناهکار است و باید به درگاه فرمانروای عالم توبه کند و برای 
ترک امر فریادرس جهان از او درخواست بخشش کند و تا پیش از رسیدن رمضان آینده، روزه اش را 
قضا کند و هم برای این تأخیر، برای هر روز یک فدیه بدهد )فدیه یک روز، یک مّد غذا است و هر مّد 

در حدود ٦٠٠ گرم است(1
 سنت است روزه دار، روزهای رمضان را با تالوت قرآن و خوش اخالقی نسبت به عموم و 
احسان و نیکوکاری در حق نیازمندان و استغفار به درگاه خدای غفار و ترک بدگویی و لهو و لعب، 
سپری کند و شب ها را با نماز تراویج پر خیرتر نماید و در دهٔه آخر رمضان قیام لیل و تهّجد را )خصوصاً 

در شب های فرد( دریابد. 
 روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنج شنبه، روز عرفه )برای کسی که مشغول انجام حج نیست( 
و دو روز تاسوعا و عاشورای محرم، و ایام البیض )روزهای سیزده، چهارده و پانزدهم هر ماه قمری( و 

شش روز از شوال )که بهتر است بعد از عیدفطر و متوالی باشد( سنت است. 
 روزه گرفتن در دو روز عید رمضان و قربان و ایام التشریق )سه روز بعد از عید قربان( حرام 

1ــ الفقه المنهجی صفحه ٩2.
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است. 
٤ــ احکام مربوط به شخص مسافر: کسی که به سفر می رود، اگر شرط های زیر را داشته 

باشد، مستحب است روزه نگیرد و نمازهایش را شکسته )قصر( کند: 
1ــ سفرش مباح باشد و برای معصیت به سفر نرفته باشد. البته در فقه حنفی تفاوتی میان سفر 
معصیت و سفر اطاعت درباره جواز قصر و فطر وجود ندارد. جواز قصر نماز و جواز فطر روزه به 

طور یکسان شامل حال هردوتا می شود. 
2ــ مسیر سفرش طوالنی باشد این مسافت1 در فقه شافعی حداقل ٨٣ کیلومتر و در فقه حنفی 

حداقل ٧٨ کیلومتر است.
باید توجه کرد برای مقیمی که روزه دار است و در اثنای همان روز سفر می کند، افطار کردن 
صحیح نیست مگر اینکه به خاطر سفر به مشقت بیفتد، به گونه ای که تحمل آن سختی معموالً مشکل است 

در این صورت واجب است که روزه اش را افطار کند.2

1ــ  الفقه المنهجی صفحه ٨٠؛ این مسافت در اصطالح فقها مسافرت قصر، نامیده می شود.
2ــ روزه گرفتن برای مسافری که مشقتی را به خاطر روزه در سفر تحمل نمی کند، صحیح و بلکه افضل است. 



سال سوم

ضمیمۀ قرآن و تعلیمات دینی )٣( 

ویژۀ اهل سنت



٢٤

درس پنجم

حکومت اسالمى، پس از رسول خدا (ص)

قرائت و ترجمه

………………………………… هَ  َاطـيـُعـوا الـلـّٰ
………………………………… سـوَل  َو َاطـيـُعـوا الـرَّ
………………………………… َو ُاوِلـى االَۡمـِر ِمـۡنـکُـمۡ 
………………………………… ۡن تَـنـاَزۡعـُتـۡم فـى َشـۡىٍء  فَـاِ
………………………………… سـوِل  ِه َو الـرَّ فَـُرّدوُه ِالـَى الـلـّٰ
………………………………… ِه  ِاْن کُـۡنـُتـۡم تُـؤِۡمـنـوَن ِبـالـلـّٰ
………………………………… َو الـَيـۡوِم اۡآلِخـِر 
………………………………… ٰذِلـك َخـۡيـرٌ 

و سرانجامى نيکوتر َو َاۡحـَسـُن تَـۡأويـال ً 
نساء، ۵۹

آيا ننگريستى به کسانى که ذيـنَ  َالَـۡم تَـَر ِالَـى الـَّ
گمان مى کنند که ايمان دارند ُهـۡم ءاَمـنـوا  ـَّ يَـۡزُعـمـوَن اَ ن

………………………………… ِبـمـا اُ  ۡنـِزَل ِالَـۡيـَك 
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………………………………… َو	مـا	ُانـِزَل	ِمـۡن	َقـبۡـِلـَك	
مى	خواهند	که	داورى	ببرند ىُـرىـدوَن	َاۡن	ىَـَتـحـاکَـمـوا	

………………………………… ِالَـى	الـطّـاغـوِت	
درحالى	که	امر	ىافته	اند	به	او	کافر	شوند َو	َقـۡد	ُاِمـروا	َاۡن	ىَـۡکـُفـروا	ِبـه	ی	
………………………………… ـىـطـانُ	 َو	ىُـرىـُد	الـشَّ
………………………………… َاۡن	ىُـِضـلَّـُهـم	َضـلالً	بَـعـىـًدا	

6 نساء،	

تفکّر در آیات

در	اىن	آىات	تفکر	کنىد	و	پىام	هاى	مربوط	به	حکومت	را	استخراج	نماىىد.
1ــ
2ــ
3ــ
4ــ
5		ــ
6			ــ

دانستىم	که	ىکى	از	قلمروهاى	رسالت	پىامبر	اکرم	)ص(	برقرارى	حکومت	و	اجراى	احکام	الهى	
بود؛	زىرا	احکام	اجتماعى	اسلم	و	پىاده	کردن	دستورات	الهى	بدون	تشکىل	حکومت	امکان	پذىر	نىست.	
که	 و	زکات	تلش	کند،	وظىفه	داشت	 نماز	 اقامٔه	 براى	 که	وظىفه	داشت	 اکرم	)ص(،	همان	طور	 پىامبر	

»حکومت	اسلمى«	را	تشکىل	دهد	و	ادارهٔ	جامعه	را	به	دست	گىرد	و	مىان	مسلمانان	حکم	کند.
اکنون،	اىن	سؤال	پىش	مى	آىد	که	آىا	پس	از	رسول	خدا	)ص(	هم	نىازى	به	حکومت	اسلمى	هست	

و	باىد	ادامه	داشته	باشد،	ىا	نه؟
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پاسخ	به	اىن	سؤال	مثبت	است؛	زىرا:	دىن	اسلم	آخرىن	دىن	الهى	و	ىک	دىن	جاودانه	است	و	
احکام	آن	اختصاص	به	زمان	پىامبر	اکرم	)ص(	ندارد.	با	رحلت	پىامبر	اکرم	)ص(	عده	اى	که	به	مانعان	
زکات	مشهورند،	فکر	مى	کردند	حکومت	فقط	براى	دوران	پىامبر	)ص(	بوده	و	دىگر	نىازى	به	انجام	احکام	

اجتماعى	اسلم،	از	جمله	زکات	نىست؛	بنابراىن	نىازى	به	حکومت	اسلمى	هم	نىست.
با	تشکىل	حکومت	اسلمى	عّزت	و	سربلندى	مسلمانان	حفظ	مى	شود	و	مانع	تعرض	بىگانگان	به	

سرزمىن	هاى	اسلمى	مى	گردد.
تروىج	خىر	و	 مانند	عدالت	و	حق،	 بلند	اسلم،	 و	 متعالى	 اهداف	 با	تشکىل	حکومت	اسلمى	
معروف،	جلوگىرى	از	منکرات	و	بدى	ها،	ىارى	به	مستضعفان،	دفاع	از	سرزمىن	هاى	اسلمى،	اجراى	
احکام	قضاىى،	اقتصادى	و	سىاسى	اسلم	ممکن	مى	گردد.	اىن	ىک	اصل	اساسى	و	مورد	اتفاق	پنج	
مذهب	رسمى	مسلمانان	است	که	اسلم	داراى	نوع	و	شکل	حکومت	وىژٔه	خود	است	و	هر	حکومت	
با	قوانىن	اسلم	تشکىل	نشده	باشد،	واجب	االطاعه	نىست	و	نمى	تواند	پىاده	کنندٔه	 دىگرى	که	منطبق	

احکام	اسلم	باشد.
علوه	بر	اىن،	با	تشکىل	حکومت	اسلمى	مهم	ترىن	نىاز	زندگى	اجتماعى	انسان	ها،	ىعنى	برقرارى	
عدالت	مىّسر	مى	شود؛	نىازى	که	عامل	اصلى	تشکىل	حکومت	بوده	است	و	از	هنگامى	که	انسان	ها	زندگى	
اجتماعى	را	آغاز	کرده	اند،	براى	رسىدن	به	آن	تلش	کرده	اند.	برقرارى	عدالت	نىازى	است	که	اختصاص	

به	زمان	رسول	خدا	ندارد.
دقت	در	بُعد	اجتماعى	و	حىات	جمعى	انسان	به	وضوح	نشان	مى	دهد	که	ممکن	نىست	انسان	مانند	
حىوانات	دىگر	بتواند	به	صورت	انفرادى	زندگى	کند؛	بلکه	نىاز	به	تعاون	و	همىارى	است	که	پىوندهاى	

اجتماعى	را	پدىد	مى	آورد.
به	حّق	و	حقوق	دىگران	مى	شود	و	 از	طرف	دىگر،	منفعت	طلبى	برخى	انسان	ها،	سبب	تجاوز	
کسانى	که	خود	را	قوى	تر	از	دىگران	مى	بىنند،	درصورتى	که	متخلق	به	اخلق	حسنه	نباشند،	در	صدد	
آن	برمى	آىند	که	با	زور	و	ظلم	به	اموال	و	ثروت	دىگران	دست	درازى	کنند.	به	دلىل	پىداىش	اىن	قبىل	
ظلم	ها	و	مزاحمت	ها	که	همواره	در	تارىخ	بشر	اتفاق	افتاده،	و	نىز	نزاع	ها	و	درگىرى	ها	و	هرج			و	مرج	هاىى	
درآورد	حس	 اجـرا	 به	 را	 قانون	 آن	 و	حکومتى			که	 قانون	 به	 نىاز	 همواره	 آمده	 پدىد	 آنها	 به	دنبال	 که	

مى	شده	است.
مى	دانىم	که	تنها	با	وضع	قوانىن	نمى	توان	مانع	زورگوىى	و	ستم	ستمگران	و	هرج					و		مرج	اجتماعى	
شد؛	زىرا	ستمگران	و	کسانى	که	فقط	به	منافع	خود	فکر	مى	کنند،	تنها	به	آن	بخش	از	قوانىن	پاىبند	مى	مانند	
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که	منافع	آنها	را	تأمىن	کند	و	متضاد	با	منافعشان	نباشد.	به	همىن	جهت	همواره	همراه	با	مقررات	و	قوانىن	
اجتماعى	باىد	کسانى	باشند	که	به	عنوان	حاکمان	جامعه،	قانون	را	به	اجرا	درآورند	و	متخلفان	را	مجازات	
کنند	و	مانع	هرج				و	مرج	گردند.	ترس	از	مجازات	سبب	مى	شود	افرادى	که	خود	را	هم	تربىت	نکرده	و	به	

زىور	اخلق	آراسته	نىستند،	مقررات	اجتماعى	را	رعاىت	کنند.
البته	جاى	انکار	نىست	که	ترس	از	مجازات	هم	نمى	تواند	مانع	جّدى	در	مقابل	قانون	شکنان	و	
متجاوزان	باشد	و	راه	تخلف	را	ببندد؛	زىرا	مردمى	که	نفوذ	و	قدرت	کامل	دارند	مى	توانند	قوانىن	را	به	

نفع	خود	وضع	کنند	ىا	آنها	را	مطابق	مىل	خود	دست	کارى	نماىند.
بنابراىن،	قانونى	مى	تواند	نابسامانى	هاى	اجتماعى	را	سامان	دهد	و	عدالت	اجتماعى	را	محقق	سازد	
که	از	جانب	خداوند	وضع	شده	باشد؛	زىرا	اوالً	او	در	وضع	قوانىن	هىچ	منفعتى	براى	خود	طلب	نمى	کند،	
ثانىاً	عموم	انسان	ها،	در	اجراى	قانون،	خود	را	در	برابر	خداوند	مسئول	مى	دانند	و	به	پاداش	ىا	مجازاتى	

که	بر	اثر	رعاىت	ىا	عدم	رعاىت	قانون	درىافت	خواهند	کرد،	بىشتر	توجه	مى	نماىند.
امروزه	مسلمانان،	در	صحنٔه	امور	سىاسى،	اقتصادى	و	فرهنگى	با	مسائل	جدىدى	روبه	رو	هستند	
اجتماعى،	 بىمه	هاى	 بانکدارى،	 نىست.	 امکان	پذىر	 مسائل	 آن	 اسلمى،	حل	 بدون	وجود	حکومت	 که	
پىوند	اعضا	و	خرىد	و	فروش	عضو،	نحؤه	استفاده	از	رسانه	هاى	جدىد	مانند	اىنترنت،		نحؤه	ارتباط	با	
کشورهاى	مختلف	و	با	نظام	هاى	سىاسى	متفاوت،	ارتباط	با	سازمان	هاى	بىن	المللى	مانند	سازمان	ملل	
متحد	و	ىونسکو	و	صدها	مسئلٔه	دىگر	امروزه	پدىد	آمده	که	ضرورت	تشکىل	حکومت	اسلمى	را	بىش	از	
گذشته	کرده	است؛	حکومتى	که	رهبران	آن	بر	مبناى	اسلم	و	با	استفاده	از	قرآن	و	سّنت	به	حّل	مسائل	

جدىد	بپردازند	و	حکم	اسلم	را	در	اىن	مسائل	به	اجرا	درآورند.1

1ــ	بر	همىن	مبنا	در	اىران	پس	از	انقلب	اسلمى،	با	رأى	قاطع	مردم	در	سال	1358،	نوع	حکومت	به	شکل	جمهورى	اسلمى	اعلم	
گردىد	و	زمىنه	براى	اجراى	احکام	الهى	فراهم	آمد:	با	توجه	به	اىنکه	مذهب	شىعه	ىکى	از	پنج	مذهب	رسمى	در	مىان	مسلمانان	است،	حکومت	
اسلمى	اىران	براساس	دىدگاه	هاى	کلمى	و	فقهى	شىعه	تشکىل	شده	است	که	روابطى	بسىار	عالى	و	وسىع	با	مسلمانان	ساىر	مذاهب	در	جهان	
دارد	و	در	بسىارى	از	کشورها	موجب	بىدارى	و	دلگرمى	شده	و	اىدٔه	تشکىل	حکومت	اسلمى	و	دورى	از	حکومت	هاى	طاغوتى	و	مبارزه	با	
استعمارگران	و	مستکبران	را	گسترش	داده	است.	مبانى	حکومت	اسلمى	در	مذاهب	پنج	گانه،	بسىار	به	ىکدىگر	نزدىک	است	و	در	جزئىات،	
تفاوت	هاىى	مشاهده	مى	شود.	لذا	اگر	در	برخى	تعبىرات	اىن	کتاب	ضمىمه	تفاوتى	مشاهده	مى	شود،	در	جزئىات،	و	بنابر	تعبىرات	و	دىدگاه	هاى	کلمى	
و	فقهى	اهل	سّنت	است	و	چون	در	قانون	اساسى	حقوق	مذهب	اهل	سّنت	محترم	شمرده	شده،	در	بخش	آموزش	نىز،	طرح	دىدگاه	هاى	کلمى	و	
فقهى	وىژٔه	دانش	آموزان	اهل	سّنت	فراهم	آمده	است.	همىن	امر	موجب	اتحاد	بىشتر	و	همدلى	اهل	سّنت	با	برادران	شىعى	شده	است	تا	همه	در	کنار	

هم	و	با	برنامه	رىزى	نظام	اسلمى	براى	عزت	و	سربلندى	اىران	اسلمى	و	اعتلى	اسلم	در	جهان	عمل	نماىند.
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برخى	از	مسائل	جدىد	در	دنىاى	امروز	را	که	در	گذشته	مطرح	نبوده	و	نىازمند	به	دست	آوردن	
پاسخ	آنها	از	قرآن	کرىم	و	سّنت	است،	نام	ببرىد	و	راه	حل	هاىى	را	که	به	نظر	شما	مى	رسد،	در	کلس	ارائه	

دهىد.

خالفت و امامت
پىشواىى	است.	همان	طور	که	گفتىم،	 به	معناى	رهبرى	و	 امامت	 به	معناى	جانشىنى	و	 خلفت	
حکومت	اسلمى	اختصاص	به	زمان	رسول	خدا	)ص(	ندارد	و	پس	از	اىشان	نىز	ادامه	مى	ىابد.	کسى	که	
پس	از	رسول	خدا	)ص(	عهده		دار	حکومت	اسلمى	مى	شود،	»خلىفه«	نام	دارد؛	زىرا	چنىن	شخصى	
جانشىن	رسول	خدا	)ص(	است	و	پس	از	اىشان	وظىفٔه	اجراى	احکام	الهى	در	جامعه	را	برعهده	دارد.	
و	از	آنجا	که	چنىن	شخصى	رهبرى	و	پىشواىى	مردم	را	بر	عهده	دارد،	او	را	امام	نىز	مى	خوانند.	پىروى	
و	اطاعت	از	خلىفه	بر	مردم	الزم	است.	مردم	باىد	فرمان	ها	و	دستورات	او	را	تبعىت	کنند	و	در	اجراى	

قوانىن	الهى	ىارى	اش	نماىند.

نمونه یابی

تفکّر در آیات

با	تفکر	در	آىات	ابتداى	درس	توضىح	دهىد	که	کدام	آىه	به	جانشىنى	پس	از	رسول	
خدا	)ص(	اشاره	دارد	و	مردم	را	به	چه	چىزى	فرمان	مى	دهد؟

شروط الزم براى خلىفه یا امام
از	آنجا	که	جانشىنى	پىامبر	اکرم	)ص(	و	رهبرى	و	ادارٔه	جامعه،	مهم	ترىن	مسئولىت	الهى	است،	
هر	کسى	تواناىى	و	لىاقت	پذىرفتن	چنىن	مسئولىتى	را	ندارد.	کسى	باىد	اىن	مسئولىت	را	بپذىرد	که	از	

شراىط	زىر	برخوردار	باشد:
نباىد	بر	مقدرات	مؤمنان	سىطره	و	حکومت	 باىد	مسلمان	و	مؤمن	باشد	و	غىر	مؤمن	 1ــ	خلىفه	
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داشته	باشد.
2ــ	خلىفه	باىد	مرد	باشد؛	زىرا	خلفت	از	کارها	و	وظاىف	بسىار	شاّق	و	پرخطر	است	و	خداوند	

کارهاى	سخت	را	بر	دوش	مردان	گذاشته	و	زنان	را	معاف	کرده	است.
3ــ	خلىفه	باىد	عاقل	و	بالغ	باشد؛	زىرا	غىرعاقل	و	غىربالغ	را	ىاراى	چنىن	کارى	نىست.

4ــ	خلىفه	باىد	به	احکام	دىن	آگاه	باشد	و	بتواند	با	قدرت	اجتهاد	و	استنباط،	احکام	دىن	را	از	
منابع	دىنى	استخراج	کند	و	پاسخ	مسائل	جدىدى	را	که	در	دنىاى	امروز	مطرح	مى	شود	از	کتاب	و	سّنت	

به	دست	آورد.
اىن	شرط،	الزمٔه	تحقق	حکومت	اسلمى	است؛	زىرا	حکومت	اسلمى،	آن	شکلى	از	حکومت	
است	که	قوانىن	و	احکام	اسلمى	در	آن	پىاده	شود	و	حاکم	آن	مجرى	احکام	الهى	باشد.	وقتى	حاکم	
با	مسئلٔه	 باشد	و	هرگاه	 اىن	احکام	آشناىى	کافى	داشته	 با	 باشد،	که	خود	 الهى	 مى	تواند	مجرى	احکام	
جدىدى	روبه	رو	شود،	با	استفاده	از	قدرت	اجتهاد	و	دانش	دىنى	خود،	بتواند	حکم	آن	مسئله	را	به	دست	

آورد	و	اعلم	نماىد.
5		ــ	خلىفه	باىد	عادل	باشد	و	براساس	عدل	و	داد	بر	مردم	حکومت	کند.	او	باىد	آراسته	به	فرائض	
و	فضائل	و	مبّرا	از	گناه	و	رذائل	و	هر	چه	که	مخّل	مرّوت	است،	باشد.	عبدالله	بن	عمر	)رضى	الله	عنه(	
گوىد	که:	رسول	خدا	)ص(	فرمود:	خداى	تعالٰى	بزرگوارتر	از	عدل	بر	زمىن	چىزى	نىافرىد.	عدل	ترازوى	

خداست	بر	زمىن	و	هر	کس	بدىن	ترازو	دست	ىازد	او	را	تا	بهشت	مى	برد.
6		ــ	کفاىت:	خلىفه	باىد	قادر	به	رهبرى	مردم	باشد	و	بتواند	سختى	هاى	ادارهٔ	امور	را	تحمل	کند.

و	 انجام	وظاىف	 مانع	 که	 نقصى	 و	 باشد	 برخوردار	 از	سلمتى	 باىد	 امام	 ىا	 7ــ	سلمت:	خلىفه	
مسئولىت	هاست،	نداشته	باشد.

حاکم	اسلمى	با	از	دست	دادن	هر	ىک	از	اىن	شراىط،	حّق	حاکمىت	خود	را	از	دست	مى	دهد	
و	نمى	تواند	بر	مردم	حکومت	کند؛	مثلً	اگر	حاکم	عدالت	ىا	کفاىت	خود	را	از	دست	دهد،	شرعاً	حاکم	

مسلمانان	نىست	و	حکم	او	قابل	اجرا	نمى	باشد.

تکالىف خلىفه یا امام
خلىفه	در	برابر	اّمت	دو	وظىفه	و	مسئولىت	کلى	برعهده	دارد:

1ــ	اقامٔه	اسلم
2ــ	ادارٔه	امور	حکومت	در	چارچوب	اسلم
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براى	اىنکه	خلىفه	بتواند	اىن	دو	مسئولىت	مهم	را	به	انجام	برساند،	باىد	وىژگى	ها	و	خصوصىاتى	
داشته	باشد؛	از	جمله:

1ــ	با	مردم	و	به	خصوص	اهل	نظر	و	علم	و	دانش	مشورت	کند	و	از	نظرات	آنها	بهره	ببرد.
2ــ	در	مىان	مردم	باشد	و	مانند	آنان	زندگى	کند.

3ــ	مراقب	کارگزاران	خود	باشد	و	بر	کار	آنها	نظارت	کند.

با	دوستان	خود	مشورت	کنىد	و	وىژگى	هاى	دىگرى	را	که	به	نظر	شما	بهتر	است	
حاکم	اسلمى	داشته	باشد	مشخص	نماىىد.

راه انتخاب خلىفه و امام
خلىفه	از	طرف	مردم	ىا	خبرگان	مردم	که	نام	دىگر	آن	شوراى	حّل	و	عقد	است،	انتخاب	مى	گردد.	
مردم	با	چنىن	خلىفه	اى	بىعت	مى	کنند	و	به	فرمان	هاىش	عمل	مى	نماىند.	کسى	که	بدون	نظر	و	رأى	شوراى	
امت	قدرت	را	به	دست	بگىرد،	دىگر	عنوان	خلىفه	در	مورد	او	مصداق	ندارد،	بلکه	عناوىنى	مانند	شاه،	
سلطان	و	دىکتاتور	در	مورد	او	صدق	مى	کند.	چنىن	حکومتى	هم	در	اسلم	جاىگاهى	ندارد	و	از	ارزش	
و	اعتبار	برخوردار	نىست.	خلفت،	پىش	از	آنکه	ىک	مقام	باشد،	ىک	مسئولىت	است	و	کسى	که	خود	
طالب	آن	باشد،	اهلّىت	اىن	کار	را	ندارد.	پىامبر	اکرم	)ص(	فرموده	است:	»به	خدا	سوگند،	ما	کسى	را	

که	بر	اىن	کار	حرىص	بوده	ىا	درخواست	کند،	متصدى	نخواهىم	کرد«	و	ىا	فرموده	است:
»خائن	ترىن	شما	پىش	ما	کسى	است	که	آن	)مقام	و	منصب(	را	مطالبه	نماىد.«1

1ــ	در	آىٔه	83	سورٔه	نساء	تفکر	کنىد	و	نکاتى	را	که	دربارٔه	حاکم	اسلمى	به	دست	
مى	آورىد،	ىادداشت	کنىد.

1ــ	صحىح	ابو	داود

اندیشه و تحقیق

تکمیل کردن
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2ــ	از	آىه	هاى	105	سورٔه	نساء	و	48	سورٔه	مائده	چگونه	مى	توان	بر	لزوم	تشکىل	
حکومت	اسلمى	توسط	پىامبر	)ص(	استدالل	کرد؟

3ــ	با	تأمل	در	شروط	الزم	براى	حاکم	اسلمى،	وىژگى	هاى	مشترک	بىن	پىامبر،	
خلىفه	و	حاکم	اسلمى	را	استخراج	کرده،	پىرامون	هر	کدام	توضىح	مختصرى	بنوىسىد.
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درس ششم

ویژگى هاى حکومت اسالمى

در	درس	گذشته	با	ضرورت	تشکىل	حکومت	اسلمى	پس	از	پىامبر	اکرم	)ص(	و	چگونگى	انتخاب	
جانشىن	آن	حضرت	آشنا	شدىم.	در	اىن	درس	مى	خواهىم	به	شناخت	وىژگى	ها	و	خصوصىات	حکومت	

اسلمى	بپردازىم	و	ببىنىم	که	اىن	حکومت	چه	تفاوت	هاىى	با	ساىر	حکومت	ها	و	نظام	ها	دارد.

	و	اىن	چنىن	شما	را	امتى	مىانه	قرار	دادىم ـًة	َوَسـطًـا	 	َو	کَـٰذِلـَك	َجـَعـۡلـنـاکُـۡم	ُامَّ
تا	بر	مردمان	گواه	باشىد ِلـَتـکـونـوا	ُشـَهـداَء	َعـلَـى	الـّنـاِس	

و	پىامبر	بر	شما	گواه	باشد سـوُل	َعـلَـىـکُـۡم	َشـهـىـًدا	…	 َو	ىَـکـوَن	الـرَّ
بقره،	143

باىد	از	شما	مردمى	پدىد	آىد ـةٌ	 ولۡـَتـکُـۡن	ِمـۡنـکُـۡم	ُامَّ
………………………………… ىَـۡدعـوَن	ِالَـى	الۡـَخـۡىـِر	
………………………………… َو	ىَـۡأُمـروَن	ِبـالۡـَمـۡعـروِف	
………………………………… َو	ىَـۡنـَهـۡوَن	َعـِن	الۡـُمـۡنـَکـِر	
………………………………… ِئـَك	هُـُم	الۡـُمـۡفـِلـحـونَ	 ـٰ َو	ُاول

1 آل	عمران،		4

قرائت و ترجمه
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………………………………… قـوا	 ذىـَن	تَـَفـرَّ َو	ال	تَـکـونـوا	کَـالَـّ
………………………………… َواۡخـَتـلَـفـوا	ِمـۡن	بَـۡعـِد	
بعد	از	اىنکه	دالىل	روشن	براىشان	آمد مـا	جـاءَ	هُـُم	الۡـبَـِىّـنـاِت	
………………………………… ِئـَك	لَـُهـۡم	َعـذاٌب	َعـظـىـمٌ	 ـٰ َو	ُاول

1 آل	عمران،		5

شورا و مشورت
شورا	بر	وزن	فُعلٰى،	اسم	مصدر	از	»تشاور«	و	از	رىشٔه	»شور«	به	معناى	عسل	و	ىا	برداشت	عسل	
از	محل	آن	است.	در	اصطلح،	به	معناى	مشورت	و	اظهارنظر	و	ابراز	عقىده	و	رأى	در	کار	است.	اصل	
مشورت،	ىکى	از	اصول	مهم	حکومت	اسلمى	است	و	قرآن	کرىم	بر	آن	تأکىد	کرده	و	خطاب	به	پىامبر	

اکرم	)ص(	مى	فرماىد:

………………………………… ِه	 فَـِبـمـا	َرۡحـَمـٍة	ِمـَن	الـلٰـّ
براى	اىشان	نرم	شدى ِلـۡنـَت	لَـُهـمۡ	

و	اگر	درشتخوى	سخت	دل	بودى َو	لَـۡو	کُـۡنـَت	فَـظًـا	َغـلـىـَظ	الۡـَقـۡلـِب	
از	گرد	تو	پراکنده	مى	شدند اَل	ۡنـَفـّضـوا	ِمـۡن	َحـوِلـَك	

………………………………… فَـاۡعـُف	َعـۡنـُهـۡم	
………………………………… َواۡسـَتـۡغـِفـۡر	لَـُهـۡم	
………………………………… َو	شـاِوۡرهـم	ِفـى	ااۡلَۡمـِر	
………………………………… ِه	 ۡل	َعـلَـى	الـلٰـّ ذا	َعـَزۡمـَت	فَـَتـَوکَـّ فَـاِ
………………………………… 	الۡـُمـَتـَوِکّـلـىـنَ	 َه	ىُـِحـبُّ 	الـلٰـّ ِانَّ

آل	عمران،	159
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پىامبر	اکرم	)ص(	به	امر	خداوند	متعال،	مؤمنان	را	کرامت	بخشىد	و	لىاقت	و	شاىستگى	انسانى	را	
در	وجودشان	به	آنان	نماىاند	تا	بتوانند	پس	از	رسول	خدا	)ص(	امور	جامعٔه	خود	را	حّل	و	فصل	کنند	و	به	
پىش	ببرند.	البته	پىامبر	اکرم	)ص(	در	امر	تشرىع	و	احکام	اسلمى	با	کسى	مشورت	نمى	کرد	و	آنچه	را	که	
حکم	الهى	بود	به	اجرا	درمى	آورد.	موارد	مشورت	اىشان	مربوط	به	کىفىت	اجراى	برخى	از	کارها	بود.	
به	طور	مثال،	وقتى	احزاب	و	مشرکان	مکه	به	سوى	مدىنه	لشکرکشى	کردند،	رسول	خدا	فرمان	جهاد	و	
دفاع	را	صادر	کرد.	اّما	در	مورد	کىفىت	دفاع	با	مسلمانان	مشورت	کرد.	در	اىن	مشورت	بود	که	سلمان	
فارسى	پىشنهاد	داد	اطراف	مدىنه	خندق	حفر	کنند	تا	مشرکان	نتوانند	مدىنه	را	مورد	تعرض	ىکبارٔه	خود	

قرار	دهند.	رسول	خدا	)ص(	نىز	اىن	پىشنهاد	را	پذىرفت	و	مسلمانان	به	حفر	خندق	پرداختند.

دربارٔه	اصل	مشورت	با	ىکدىگر	گفت			وگو	کنىد	و	بگوىىد	که	تصمىم	گىرى	براساس	
مشورت	چه	مزاىاىى	دارد.

ىکى	از	سوره	هاى	قرآن	کرىم	»شورا«	نام	دارد.	در	همىن	سوره،	ضمن	آىاتى	که	برخى	از	وىژگى	هاى	
مؤمنان	را	بىان	مى	کند،	چنىن	مى	خوانىم:

…………………………………						 					 ِهـم	 ِـّ ذىـَن	اۡسـَتـجـابـوا	ِلـَرب َوالَـّ
………………………………… ـلةَ	 َو	َاقـاُمـوا	الـصَّ

و	کارشان	با	مشورت	مىان	خودشان	باشد َو	َاۡمـُرهُـۡم	شـورٰى	بَـۡىـَنـُهـمۡ	
………………………………… َو	ِمـّمـا	َرَزۡقـنـاهُـۡم	ىُـۡنـِفـقـونَ	

شورى،	38

اصل	شورا،	ىک	اصل	ثابت	و	تغىىرناپذىر	است	اما	از	نظر	وضع	ظاهر،	پىوسته	دگرگون	مى	شود	
و	تنها	کاردانان	و	اهل	بصىرت	مجاز	به	دادن	چنىن	تغىىراتى	هستند.

هم اندیشی
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عموم	مؤمنان	و	مسلمانان	عضو	شورا	هستند	و	در	حدود	قوانىن	و	مقررات	اسلمى	طرف	مشورت	
قرار	مى	گىرند.	اّما	چون	براى	همٔه	مسائل،	اجتماع	و	نظرخواهى	همٔه	مردم	ممکن	نىست،	روش	هاى	
مختلفى	براى	شورا	به	کار	مى	برند.	مثلً	مردم	افرادى	را	که	در	مىان	خود	به	صداقت،	امانت	دارى	و	تقوا	و	
علم	مشهورند	به	عنوان	نماىنده	انتخاب	مى	کنند	تا	در	مسائل	خاص	اظهارنظر	نماىند	و	تصمىم	گىرى	کنند.	
شرط	اصلى	چنىن	انتخاب	هاىى	آگاهى	و	آزادى	انتخاب	کنندگان	است	تا	بتوانند	بدون	اغفال	و	در	آزادى	
کامل	کسى	را	که	تشخىص	مى	دهند	براى	شورا	مناسب	است،	انتخاب	کنند.	ىکى	از	مهم	ترىن	شوراها،	
شوراى	خبرگان	ىا	»اهل	حّل	و	عقد«	است	که	دربارٔه	مهم	ترىن	مسائل	حکومت	اسلمى،	از	جمله	تعىىن	

خلىفه	و	امام	اظهارنظر	مى	کند	و	شخصى	که	داراى	شراىط	رهبرى	است،	به		خلفت	برمى	گزىند.

نمونه یابی

امروزه	نمونه	هاى	مختلفى	از	شورا	در	کشور	ما	وجود	دارد.	چهار	مورد	از	آنها	
را	نام	ببرىد	و	توضىح	دهىد	که	هرکدام	دربارٔه	چه	مسائلى	مشورت	مى	کنند.

ىکى	از	مهم	ترىن	انتخاب	هاى	مردم،	انتخاب	خلىفه	و	پىشواى	مسلمانان	است.	چنانچه	کسى	بدون	
داشتن	شراىط	و	بدون	رأى	و	نظر	شوراى	منتخب	مردم	قدرت	حکومت	را	به	دست	بگىرد،	دىگر	عنوان	
خلىفه	و	پىشواىى	مردم	در	مورد	او	مصداق	ندارد	؛	بلکه	عناوىنى	مانند	شاه،	سلطان،	دىکتاتور	و	مانند	آن	

در	مورد	او	صدق	مى	کند	که	در	اسلم	جاىگاهى	ندارد.

حضور مردم
پاىه	هاى	حکومت	اسلمى	بر	پذىرش	مردم	استوار	است.	وقتى	مردم	به	دىن	اسلم	و	پىامبرى	پىامبر	
اکرم	)ص(	اىمان	آوردند،	و	جامعٔه	اسلمى	تشکىل	شد،	امکان	تشکىل	حکومت	اسلمى	به	وجود	مى	آىد.	
به	همىن	جهت،	الزمٔه	اقتدار	حاکم	اسلمى	قبول	وى	از	جانب	مردم	است.	در	اىن	صورت	است	که	خلىفه	
و	امام	مى	تواند	برنامه	هاى	خود	را	به	اجرا	درآورد	و	مردم	را	در	جهت	اهداف	و	برنامه	هاىى	که	دارد	به	
فعالىت	و	کار	و	تلش	تشوىق	نماىد.	اگر	خلىفه	مورد	قبول	مردم	نباشد،	حکومت	به	سمت	دىکتاتورى	و	
استبداد	حرکت	خواهد	کرد	و	از	مردم	جدا	خواهد	شد	و	در	مواقع	سخت،	مردم	از	آن	پشتىبانى	نخواهند	
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کرد.	به	همىن	جهت	باىد	همواره	ىک	رابطٔه	عاطفى	مىان	حاکم	جامعٔه	اسلمى	و	مردم	وجود	داشته	باشد	
تا	مردم	حاکم	را	از	خود	بدانند	و	از	او	حماىت	کنند.

تفکّر در آیات

در	آىٔه	159	آل	عمران	بىندىشىد	و	نکاتى	را	که	دربارٔه	رابطٔه	مردم	با	رهبر	جامعٔه	
اسلمى	است،	استخراج	نماىىد.

استقالل سىاسى
حکومت	اسلمى	رابطٔه	خود	با	ساىر	ملت	ها	و	حکومت	ها	را	براساس	موازىن	اسلمى	تنظىم	مى	کند.	
مطابق	با	اىن	موازىن،	به	هىچ	حکومتى	اجازٔه	نفوذ	و	دخالت	را	نمى	دهد	؛	با	کشورهاىى	که	روابط	عادالنٔه	
متقابل	را	رعاىت	کنند،	رابطه	برقرار	مى	کند	و	در	مقابل	کشورهاىى	که	بخواهند	به	سرزمىن	اسلمى	ىا	

منافع	آن	تجاوز	نماىند،	سرسختانه	و	با	شجاعت	مى	اىستد	و	مقابله	مى	کند.

تفکّر در آیات

را	 دىگر	کشورها	 رابطٔه	 دربارٔه	 آىه	 و	رهنمود	 بىندىشىد	 نساء	 آىٔه	141	سورٔه	 در	
توضىح	دهىد.

تفاوت حکومت اسالمى با حکومت هاى به سبک غربى
حکومت	دمکراتىک	ىا	مردم	ساالر،	حکومتى	است	که	در	آن	خواست	اکثرىت	مردم	تعىىن	کنندٔه	
شکل	نظام	و	قوانىن	اساسى	جامعه	است،	نه	خواست	و	ارادٔه	فرد	ىا	گروهى	خاص	که	البته	همىن	وىژگى	
هم	در	دنىاى	کنونى	به	درستى	اجرا	نمى	شود.	حکومت	هاىى	که	امروزه	به	حکومت	هاى	دمکراتىک	شهرت	
دارند،	حکومت	اقلىت	ثروتمندان	و	سرماىه	داران	بر	اکثرىت	مردم	است.	سرماىه	داران	بزرگ	در	کشورهاى	
غربى،	با	تکىه	بر	ثروت	عظىم	و	تبلىغات	قوى	و	نفوذ	در	ارکان	حکومت،	افکار	مردم	را	به	سوى	اهداف	
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و	شخصىت	هاى	موردنظر	خود	جلب	مى	کنند	و	آراى	آنها	را	به	دست	مى	آورند.1
نظام	اسلمى	حقىقتاً	با	خواست	اکثرىت	مردم	تشکىل	مى	شود.	اّما	اىن	تفاوت	مهم	را	با	نظام	هاى	
دمکراتىک	دارد	که	مبناى	نظام	اسلمى	حاکمىت	اراده	و	قانون	الهى	بر	همٔه	بخش	هاى	جامعه	است.	
نظام	اسلمى	زمانى	در	کشورى	استوار	مى	شود	که	اکثرىت	مردم	بپذىرند	که	زندگى	فردى	و	اجتماعى	آنها	

مطابق	با	قانون	الهى	اداره	شود.	به	همىن	جهت،	اىن	نظام،	»مردم	ساالرى	دىنى«	نامىده	شده	است.
دمکراسى	هاى	راىج	در	جهان،	هدف	خود	را	تأمىن	خواسته	هاى	دنىوى	مردم	قرار	داده	و	نسبت	
به	ارزش	هاى	الهى	بى	اعتنا	هستند	و	گاهى	هم	با	آن	مخالفت	دارند.	اّما	هدف	اصلى	در	حکومت	اسلمى	
آن	است	که	با	برقرارى	عدالت	اجتماعى،	زمىنه	هاى	رشد	و	تعالى	مردم	را	مهىا	کند	و	ارزش	هاى	اخلقى	

اسلم	را	گسترش	دهد.

رابطۀ متقابل مردم با خلىفۀ مسلمانان
همان	طور	که	نظام	اسلمى	بدون	خواست	و	پذىرش	مردم	شکل	نمى	گىرد،	بدون	دخالت	و	حماىت	
مردم	نىز	تداوم	نمى	ىابد.	مردم	باىد	براى	دوام	نظام	و	رشد	و	پىشرفت	آن	در	همٔه	ابعاد	زندگى	تلش	کنند	و	
با	انجام	وظىفٔه	امر	به	معروف	و	نهى	از	منکر	و	دعوت	به	خىر،	خوبى	ها	را	در	جامعه	گسترش	داده	و	مانع	
ظهور	بدى	ها	و	منکرات	گردند.	آنان	حتى	وظىفه	دارند	نسبت	به	خلىفه	و	کارگزاران	او	ناصح	باشند	و	با	

تذکرات	خود	آنان	را	در	انجام	مسئولىت	ها	ىارى	کنند	و	مشاورى	دلسوز	براى	آنان	باشند.	
خلىفه	و	امام	مسلمانان	نىز	باىد	نسبت	به	همٔه	مردم	مهربان	باشد،	راه	استبداد	را	پىش	نگىرد،	با	
مسلمانان	مشورت	کند	و	بداند	که	خداوند	بر	او	حاکم	و	ناظر	است.	عدل	را	که	مهم	ترىن	وظىفٔه	حکومت	
است	در	جامعه	گسترش	دهد	و	مىان	مردم	بر	عدل	و	داد	حاکمىت	کند.	رضاىت	عمومى	را	بر	رضاىت	
خواص	و	نزدىکان	ترجىح	دهد،	با	افراد	شجاع	مشورت	کند،	نىکوکار	را	تشوىق	و	بدکار	را	سرزنش	
نماىد.	پاسدار	طبقات	محروم	و	مستضعف	جامعه	باشد،	به	وضع	آنان	رسىدگى	کند	و	کارهاى	فراوان	
حکومت	مانع	رسىدگى	به	آنان	نگردد.	در	مقابل	آنان	متواضع	و	فروتن	باشد	و	آنان	را	نزدىک	ترىن	طبقات	
به	خود	بداند.	در	اجراى	قوانىن	و	حدود	الهى	تحت	تأثىر	هىچ	کس	واقع	نشود	و	با	شجاعت	دىن	خدا	را	

در	جامعه	پىاده	کند.

1ــ	برای	کسب	اطلعات	بىشتر	به	کتاب	»نظم	های	کهنه	و	نوىن	جهانی«	اثر	نوام	چامسکی	از	انتشارات	اطلعات	مراجعه	کنىد.



38

در	آىات	ابتداى	درس	بىندىشىد	و	پىام	هاىى	را	که	با	موضوعات	درس	ارتباط	دارد،	
استخراج	کنىد.

تفکّر در آیات

1ــ	تأثىرات	شورا	در	حکومت	اسلمى	و	مسائل	امت	اسلم	را	با	ىکدىگر	مقاىسه	نماىىد.
2ــ	تفاوت	هاى	حکومت	اسلمى	با	حکومت	هاى	راىج	در	مىان	انسان	ها	را	از	نظر	رابطٔه	متقابل	

حاکم	و	مردم	ىافته،	وىژگى	هاى	مثبت	حکومت	اسلمى	را	در	اىن	مىان	بىان	کنىد.

اندیشه و تحقیق
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درس هفتم

خلفاى راشدین

در	بحث	هاى	گذشته	با	ضرورت	ادامه	ىافتن	حکومت	اسلمى	پس	از	رسول	خدا	)ص(	آشنا	شدىم	
و	دانستىم	که	حکومت	اسلمى	و	رهبرى	آن	داراى	وىژگى	هاىى	است	که	آن	را	از	ساىر	حکومت	ها	متماىز	
مى	کند.	در	اىن	درس	مى	خواهىم	با	خلفا	و	جانشىنان	رسول	خدا	)ص(	که	پس	از	وى	رهبرى	و	پىشواىى	

جامعٔه	اسلمى	را	برعهده	گرفتند	بىشتر	آشنا	شوىم.

1ــ حضرت ابوبکر )رضى الله عنه(
عبدالله	بن	عثمان	)ابوبکر(	اولىن	خلىفٔه	رسول	الله	بود	که	پس	از	رحلت	رسول	خدا	)ص(	مردم	با	
او	بىعت	کردند.	وى،	قبل	از	اسلم	در	مىان	مردم	به	راستگوىى	مشهور	بود	و	پس	از	ظهور	اسلم،	پىامبر	

بزرگوار	)ص(	به	اىشان	لقب	صدىق	داد.	
ابوبکر	)رض(	از	قبىلٔه	بنى	تمىم	است	که	شاخه	اى	از	قبىلٔه	بزرگ	قرىش	مى	باشد.	نسبش	به	مّره	
مى	رسد	که	جّد	ششم	رسول	خدا	)ص(	نىز	مى	باشد.	اندکى	پس	از	ظهور	اسلم	به	حضور	رسول	خدا	)ص(	
رسىد	و	رسالت	آن	حضرت	را	تصدىق	کرد.	رسول	خدا	)ص(	به	وى	فرمود:	»انت	عتىق	الله	من	النار	ــ	
تو	از	آتش	جهنم	مصون	هستى«.	پدرش	عثمان	که	مشهور	به	»ابوقحافه«	بود،	در	سال	فتح	مکه	مسلمان	
شد.	مادرش	امّ	الخىر	)سلمى(	بنت	صخر	ىکى	از	زنان	اّولىٔه	اسلم	است	که	قبل	از	هجرت	در	خانٔه	ارقم	بن	
ابى	ارقم	که	محّل	اجتماع	مسلمانان	در	مکه	بود	به	دىن	اسلم	مشرف	شد.	ابوبکر	تنها	شخصىتى	است	
که	خود	و	پدر	و	پسر	و	نوه	اش	محمد	بن	عبدالرحمن	)چهار	نسل(	همگى	از	اصحاب	رسول	الله	)ص(	

مى	باشند.
برخى از فضائل حضرت ابوبکر )رضى الله عنه(

1ــ	ابوبکر	)رض(	پىش	از	اسلم	نىز	به	نىکوکارى	مشهور	بود	و	به	درماندگان	و	فقىران	کمک	
با	ظهور	اسلم	ثروت	خود	را	در	راه	اعتلى	اسلم	و	آزادى	بردگان	خرج	کرد	که	از	جملٔه	 مى	کرد.	

بردگانى	که	آزاد	کرد	مى	توان	از	بلل	حبشى،	عابربن	فهىره	و	نّىرٔه	ام	حبس	نام	برد.
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از	مىان	زنان	حضرت	 اىمان	آورد.	 پىامبر	 به	 بود	که	 اّولىن	کسى	 بزرگساالن	مرد،	 2ــ	در	مىان	
خدىجه	و	از	مىان	جوانان	و	نوجوانان	حضرت	على	)کرم	الله	وجهه(	و	از	مىان	بردگان	زىدبن	حارثه	اولىن	

اشخاصى	هستند	که	بر	همگان	در	تشّرف	به	دىن	اسلم	سبقت	گرفتند.
آنکه	 از	 پس	 نوشته	اند،	 برخى	 بود.	 مدىنه	 به	 مکه	 از	 هجرت	 در	 )ص(	 پىامبر	 همراه	 ىگانه	 3ــ	
رسول	الله	)ص(	به	مسلمانان	اجازه	داد	تا	به	شهر	مدىنه	مهاجرت	کنند،	ابوبکر	نىز	تصمىم	به	هجرت	گرفت	
	اللَّٰه	َاۡن	ىَۡجَعَل	 و	براى	کسب	اجازه	نزد	رسول	خدا	)ص(	آمد.	پىامبر	)ص(	به	او	فرمود:	»ال	تَـۡعِجل	لََعلَّ
لََک	َرفىقاً«	ــ	عجله	مکن،	امىد	است	که	خداى	تعالى	براى	تو	رفىقى	و	هم	سفرى	قرار	دهد«	مشّىت	

الهى	چنان	بود	که	اىن	رفىق،	رسول	الله	)ص(	باشد	و	ابوبکر	ىار	غار	او	گردد.
4ــ	بسىار	متواضع	بود	و	زندگى	کاملً	بى	آالىش	و	بى	تکلّفى	داشت	و	نسبت	به	خواهش	هاى	دنىاىى	
بى	اعتنا	بود.	در	عىن	تواضع	و	فروتنى	در	اجراى	احکام	و	حدود	شرعى	سخت	گىر	بود	و	شجاعانه	و	

بى	پروا	عمل	مى	کرد.
برخى از اقدامات مهم حضرت ابوبکر )رض( در دوران خالفت

1ــ	پس	از	رحلت	رسول	خدا	)ص(	دستور	داد	کاتبان	و	حافظان	وحى،	قرآن	را	که	در	صفحاتى	
پراکنده	نوشته	شده	بود،	جمع	آورى	کنند	و	در	ىک	مصحف	قرار	دهند.	اىن	دستور	وقتى	صادر	شد	که	

هفتاد	نفر	از	حافظان	قرآن	در	جنگ	با	مسىلمٔه	کّذاب	به	شهادت	رسىدند.
2ــ	سپاه	اسامة	بن	زىد	را	که	قبل	از	رحلت	رسول	خدا	)ص(	آمادٔه	حرکت	به	سرحّدات	روم	شده	

بود،	بار	دىگر	تجهىز	کرد	و	به	آن	منطقه	اعزام	نمود.
3ــ	با	پىامبران	دروغىن	و	قباىل	مشرک	و	مرتد	و	فتنه	جوىان	که	رحلت	رسول	خدا	)ص(	را	موقعىتى	

مناسب	براى	آشوب	تشخىص	داده	بودند،	جنگىد	و	به	فتنٔه	آنها	خاتمه	داد.
4ــ	پاىه	هاى	دولت	اسلمى	را	تحکىم	کرد	و	قباىل	پراکنده	را	در	زىر	پرچم	پرافتخار	اسلم	متحد	

ساخت.
5		ــ	به	دستور	او	لشکر	اسلم	به	فرماندهى	خالدبن	ولىد	در	ىک	جهاد	آزادى	بخش،	قسمت	زىادى	
از	خاک	عراق	را	آزاد	کرد	و	جزء	سرزمىن	اسلمى	نمود.	همچنىن	بخشى	از	شام	را	از	رومىان	گرفت	

و	به	قلمرو	اسلم	ضمىمه	کرد.
6		ــ	کسانى	را	که	مانع	زکات	بودند	و	از	پرداخت	زکات	خوددارى	مى	کردند،	مجبور	به	پرداخت	

زکات	کرد	و	حق	فقىران	و	مستمندان	و	حکومت	اسلمى	را	از	آنها	گرفت.
امّ		المؤمنىن	عاىشه	مى	گوىد:	حضرت	ابوبکر	)رض(	در	روز	دوشنبه	هفتم	جمادى	اآلخر	در	سال	
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بعد	از	غروب	روز	سه	شنبه	 اىنکه	 تا	 برود.	 به	مسجد	 نتوانست	 پانزده	روز	 بىمار	شد	و	 سىزدهم	هجرى	
بىست	و		دوم	همان	ماه	به	جوار	رحمت	حق	تعالى	پىوست	و	طبق	وصىت	خودش	او	را	در	حجرهٔ	ام	المؤمنىن	
عاىشه	در	جنب	ضرىح	منّور	رسول	الله	)ص(	به	خاک	سپردند.	اىشان	دو	سال	و	سه	ماه	خلفت	کرده	و	
در	سن	63	سالگى	رحلت	کرده	است.	به	رواىت	شىخ	سىوطى	حضرت	ابوبکر)رض(	صد	و	چهل	و	دو	
حدىث	از	پىامبر	)ص(	نقل	کرده	است.	فردوسى	با	الهام	گرفتن	از	حدىث	نبوى	در	مدح	حضرت	ابوبکر	

صدىق	)رض(	چنىن	گفته	است.
																	که	خورشىد	بعد	از	رسوالِن				ِمـه								نتـابىـد	بــر	کـس	ز	بـوبکـر	ِبــه

درس آموزی

از	شىوهٔ	زندگى	و	وىژگى	هاى	حضرت	ابوبکر	)رض(	چه	درس	هاىى	مى	توانىم	بگىرىم؟	
چهار	مورد	آن	را	با	هم	فکرى	با	همکلسى	هاىتان	انتخاب	کنىد.

2ــ حضرت عمر )رضى الله عنه(
حضرت	عمر	)رض(	لقبش	فاروق	)تمىز	دهندٔه	حق	از	باطل(	و	کنىه	اش	ابوحفص	است.	نسب	
حضرت	عمر	در	کعب	بن	لوى	به	پىامبر	اکرم	)ص(	مى	رسد.	او	سىزده	سال	پس	از	تولد	رسول	خدا)ص(	
در	مکه	متولد	شده	است.	در	سن	بىست	و	هفت	سالگى	پس	از	مسلمان	شدن	چهل	مرد	و	ىازده	زن	به	

اسلم	مشرف	شد.
	ٰهَذىِن	 	ااِلْسلَم	ِباََحِبّ پىش	از	اسلم	حضرت	عمر،	پىامبر	)ص(	دعا	نمود	و	گفت:	»َاللُّٰهَم	َاِعِزّ
ُجلَۡىِن	ِعۡنَدَك،	ِبُعَمِربِۡن	الَۡخطّاِب	َاو	ِبَعۡمِروبِۡن	ِهشاٍم«؛	ىعنى	پروردگارا	دىن	اسلم	را	عزت	و	تقوىت	 الـرَّ
ببخش،	با	مسلمان	شدن	ىکى	از	اىن	دو	مردى	که	نزد	تو	محبوب	تر	باشد،	عمر	بن			خطاب	ىا	عمروبن	هشام	
)ابوجهل(.	دعاى	پىامبر	دربارٔه	حضرت	عمر	مستجاب	شد	و	مسلمان	گردىد.	اّما	عمروبن	هشام	)ابوجهل(	
چون	روح	حق	پذىرى	نداشت،	با	همٔه	ذکاوتش	تا	پاىان	عمر	بر	کفر	و	دشمنى	با	اسلم	و	مسلمانان	باقى	ماند	

و	عاقبت	در	جنگ	بدر	به	قتل	رسىد.
پىامبر	عرض	کرد:	اى	 به	 وقتى	که	حضرت	عمر	)رض(	در	خانٔه	ارقم	بن	ابى	ارقم	مسلمان	شد،	
رسول	خدا	مگر	ما	بر	دىن	حق	نىستىم؟	پس	چرا	دىن	خود	را	پنهان	بدارىم؟	بعد	از	اىن	پىشنهاد،	مسلمانان	
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به	همراهى	عمر	در	رکاب	رسول	خدا	)ص(	از	خانٔه	ارقم	به	سوى	خانٔه	کعبه	آمدند	و	آشکارا	به	طواف	
کعبه	و	انجام	مراسم	مذهبى	پرداختند.	فردوسى	در	اىن	باره	چنىن	گفته	است:

بىاراست	گىتى	چو	باغ	بهارعمـر	کرد	اسلم	را	آشکار														
نگاه	 باشکوه	 اىن	منظرٔه	 به	 بودند،	 بزرگان	و	کفار	قرىش	که	در	اطراف	کعبه	 اىنکه	 شگفت	انگىز	
مى	کردند،	اّما	با	آن	همه	دشمنى	و	ستىزى	که	با	پىامبر	)ص(	و	مسلمانان	داشتند،	جرأت	نکردند	که	در	کار	

آنها	دخالت	کنند	ىا	اعتراض	نماىند.
برخى از فضائل حضرت عمر )رض(

حضرت	عمر	)رض(	فردى	شجاع،	صرىح	اللهجه،	عادل،	متواضع	و	مورد	اعتماد	مردم	بود.	از	
برجستگان	کاتبان	وحى	بود.	نسبت	به	زورگوىان	بسىار	سخت	گىر	و	نسبت	به	عموم	مردم	فروتن	و	متواضع	
بود.	او	به	مسلمانان	دستور	داده	بود	که	در	هنگام	فتح	سرزمىن	هاى	کفار،	حقوق	مردم	را	رعاىت	کنند	و	
با	آنها	با	رأفت	اسلمى	رفتار	نماىند.	گوستاو	لوبون	موّرخ	فرانسوى	در	کتاب	»تمدن	اسلم«	مى	گوىد:

»در	دنىا	فاتحىنى	مهربان	تر	و	عادل	تر	از	مسلمانان	دىده	نشده	است.	آنان	با	حسن	رفتار	و	عدالت	
بى	سابقٔه	خود	بهتر	و	بىشتر	از	عملىات	نظامى	به	پىروزى	حىرت	انگىزشان	رسىدند…«

حضرت	عمر	)رض(	پانصد	و	سى	و	نه	حدىث	را	از	پىامبر	)ص(	نقل	کرده	است.
حضرت	عمر	مانند	رسول	الله	)ص(	و	ابوبکر	شصت	و	سه	سال	زندگى	کرد.	مدت	خلفتش	ده	
سال	و	شش	ماه	بود.	در	صبح	روز	چهارشنبه	بىست	و	ششم	ماه	ذى	الحّجه،	هنگامى	که	در	مسجد	
به	وسىلٔه	ابولؤلؤ	)فىروز(	غلم	مغىرة	بن	شعبه	 با	مسلمانان	ادا	کند،	 به	امامت	 مى	خواست	نماز	صبح	را	
مورد	حمله	قرار	گرفت	و	با	ضربات	شمشىر	زهرآگىن	جراحات	شدىدى	برداشت.	ابولؤلؤ	کافر،	پس	
از	حمله	به	حضرت	عمر	)رض(	سىزده	نفر	از	مسلمانان	نمازگزار	را	مجروح	ساخت	که	به	قولى	سه	نفر	

از	آنها	شهىد	شدند.
و	 بىست	 ماه	محرم	سال	 اول	 ىکشنبه	 وارده	در	صبح	روز	 اثر	جراحات	 بر	 حضرت	عمر	)ص(	
سوم	هجرى	به	درجٔه	شامخ	شهادت	ناىل	گردىد.	جسد	او	را	در	جوار	ضرىح	مبارک	رسول	الله	)ص(	
و	در	کنار	قبر	ابوبکر	صدىق	)رض(	به	خاک	سپردند.	بدىن	گونه	اولىن	ترور	در	اسلم	با	شهادت	خلىفه	

رسول	الله	)ص(	شکل	گرفت.
برخى از اقدامات مهم حضرت عمر )رض(

1ــ	تقسىم	قلمرو	پهناور	اسلم	به	23	اىالت	و	انتخاب	بهترىن	افراد	براى	تولىت	امور	اىالت	ها
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2ــ	تأسىس	سازمان	پلىس	که	کار	افراد	آن	در	شب	ها	حفظ	انتظامات	و	امنىت	شهرها	و	در	روز	
مأمور	اجراى	احکام	قضاىى	و	حدود	شرعى	بود.

3ــ	تأسىس	ىک	سازمان	سادٔه	گمرک	که	وظىفه	اش	درىافت	ده	درصد	حقوق	گمرکى	از	تّجار	
خارجى	بود.

درآمد	 و	 بىت	المال	 امور	 به	 رسىدگى	 و	 ثبت	 براى	 مالى	 امور	 نظام	 و	 دبىرخانه	 تأسىس	 4ــ	
حقوق	بگىران.

5		ــ	تعىىن	تارىخ	اسلم	که	پس	از	مشورت	و	تبادل	نظر،	آغاز	تارىخ	اسلم	بر	مبناى	هجرت	رسول	الله			)ص(	
از	مکه	به	مدىنه	تعىىن	گردىد.

6		ــ	گسترش	قلمرو	اسلمى	به	سرزمىن	هاى	اىران	و	روم	شرقى	و	آزادسازى	مردم	ستمدىدٔه	اىن	
دو	سرزمىن	و	مسلمان	شدن	آنها.

7ــ	اجراى	عدالت	در	قلمرو	وسىع	اسلمى	و	مبارزه	با	ستمگران	و	تعّرض	کنندگان	به	حقوق	مردم.

درس آموزی

از	شىؤه	زندگى	و	وىژگى	هاى	حضرت	عمر	)رض(	چه	درس	هاىى	مى	توانىم	بگىرىم؟	
چهار	مورد	آن	را	با	هم	فکرى	با	همکلسى	هاىتان	انتخاب	کنىد.

٣ــ حضرت عثمان )رضى الله عنه(
عثمان	بن	عفان	سومىن	خلىفٔه	مسلمانان	است	که	با	انتخاب	شوراى	تعىىن	شده	از	طرف	حضرت	
عمر	)رض(	به	خلفت	رسىد	و	مردم	با	او	بىعت	کردند.	نسبش	در	جّد	سوم،	به	»عبد	مناف«	مى	رسد	که	جد	
پىامبر	)ص(	نىز	مى	باشد.	وى	از	سابقىن	در	اسلم	است	که	بر	اثر	علم	و	دراىت	زىاد	با	دىدن	پىامبر	)ص(	

و	شنىدن	آىات	الهى	شهادتىن	را	بر	زبان	جارى	کرد.
پىامبر	اکرم	)ص(	ابتدا	دختر	خود،	»رقىه«	را	به	عقد	عثمان	درآورد.	رقىه	هم	زمان	با	جنگ	بدر	
فوت	کرد.	پس	از	اىن	واقعه،	پىامبر	)ص(	دختر	دىگر	خود،	»ام	کلثوم«	را	به	عقد	او	درآورد.	به	همىن	
سبب	او	را	»عثمان	ذى	النوۡرىن«	مى	گفتند.	ام	کلثوم	نىز	در	همان	زمان	رسول	خدا	)ص(	فوت	کرد.	آن	

حضرت	فرمود:	اگر	دختر	دىگرى	مى	داشتم،	او	را	به	عقد	عثمان	درمى	آوردم.
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او	که	از	ثروتمندان	مکه	و	فردى	معروف	و	مشهور	بود،	پس	از	مسلمان	شدن،	اموال	خود	را	
براى	اعتلى	اسلم	خرج	کرد.	در	ماجراىى	که	منجر	به	صلح	حدىبىه	شد،	به	عنوان	سفىر	پىامبر	)ص(	نزد	

مشرکان	رفت	و	خطر	مرگ	را	به	جان	خرىد	و	مأمورىت	خود	را	به	نحو	احسن	انجام	داد.
آن	بزرگوار	دو	بار	مهاجرت	کرد،	ىک	بار	به	حبشه	و	سپس	از	آنجا	به	مدىنه.

برخى از فضائل حضرت عثمان )رض(
عثمان	انسانى	خوش	قىافه	و	زىبا،	همراه	با	شرم	و	حىاى	مخصوص	بود.	امّ			المؤمنىن	عاىشه)رض(	
مى	گوىد:	هنگامى	که	پىامبر	)ص(	ام	ّکلثوم	را	به	عقد	عثمان	درآورد،	به	او	گفت:	شوهرت	از	همه	کس	به	

جّدت	ابراهىم	خلىل	)ع(	و	پدرت	محمد	)ص(	شبىه	تر	است.
او	در	مىان	مردم	به	کََرم	و	بخشندگى	و	سخاوت	مشهور	بود.	انسانى	بسىار	مهربان	و	فضىلت	هاى	

انسانى	در	او	عىان	بود.
حضرت	عثمان	که	مردى	تاجرپىشه	و	ثروتمند	بود،	در	چندىن	مرحله	اموال	و	داراىى	خود	را	در	
راه	خدا	و	پىشبرد	اهداف	مقدس	اسلم	به	مصرف	رسانىد.	از	جمله:	پرداخت	هزىنه	و	سازوبرگ	جنگى	
سپاهىان	اسلم	در	جنگ	تبوک،	خرىدارى	چاه	آب	رومه	و	تعمىر	و	وقف	کردن	آن	چاه	براى	مسلمانان،	

توزىع	گندم	هاى	کاروان	تجارى	خود	در	ىک	سال	قحطى	در	بىن	فقراى	مدىنه.
حضرت	عثمان،	نامه	هاى	رسول	خدا	)ص(	را	مى	نوشت.

برخى از اقدامات حضرت عثمان )رض( در دورۀ خالفت
آن	 مردم	 نىاز	 و	 در	سرزمىن	هاى	مختلف	 اسلم	 به	دلىل	گسترش	 کرىم:	 قرآن	 تکثىر	 و	 نشر	 1ــ	
مناطق	و	شهرها	به	قرآن	و	فراگىرى	صحىح	آن،	به	دستور	اىشان	نسخه	هاى	زىادى	از	قرآن	که	داراى	ىک	

رسم	الخط	بود،	منتشر	کردند	و	به	نقاط	مختلف	سرزمىن	هاى	اسلمى	فرستادند.
2ــ	گسترش	سرزمىن	هاى	اسلمى:	در	زمان	اىشان	مناطق	دىگرى	از	جمله	جنوب	شرقى	و	نواحى	
شمال	از	خاک	اىران	و	برخى	نواحى	تحت	تسلط	روم	توسط	مسلمانان	فتح	شد	و	جزء	قلمرو	حکومت	

اسلمى	درآمد	و	قلمرو	اسلمى	از	شمال	آفرىقا	تا	نزدىکى	اقىانوس	اطلس	امتداد	ىافت.
حضرت	عثمان	)رض(	حدود	دوازده	سال	خلفت	کرد.	در	اواخر	خلفت	وى،	عده	اى	طغىانگر	
و	ناراضى	به	مدت	چهل	شبانه	روز	خانٔه	او	را	محاصره	کردند	و	تصمىم	به	قتل	آن	حضرت	گرفتند.	روزى	
که	شورشىان	مى	خواستند	وارد	خانه	شوند،	حضرت	على	)کرم	الله	وجهه(	و	چند	نفر	دىگر	از	صحابه	و	
فرزندان	خود	را	به	منظور	دفاع	و	محافظت	از	آن	حضرت	به	سوى	خانه	او	اعزام	کردند.	در	اىن	هنگام	
شورشىان	هجوم	آورده	و	شروع	به	سنگ	پرانى	و	تىراندازى	کردند	که	در	اىن	درگىرى،	صورت	حضرت	
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حسن	مجتبى	)رض(	مجروح	گردىد	و	سر	قنبر،	غلم	حضرت	على	)کرم	الله	وجهه(	شکسته	شد	و	محمدبن	
طلحه	جراحت	برداشت.	سرانجام	شورشىان	وارد	خانٔه	حضرت	عثمان)رض(	شدند	و	به	او	که	در	حال	
خواندن	قرآن	بود،	هجوم	آوردند.	ىکى	از	شورشىان،	ضربتى	بر	سر	حضرت	عثمان	)رض(	فرود	آورد	
و	با	شکستن	سر	او	خونش	بر	روى	آىه	هاى	قرآن	جارى	شد.	حمله	و	تهاجم	از	سوى	شورشىان	ادامه	

ىافت	تا	اىنکه	رهبر	مسلمانان	به	شهادت	رسىد.
بدىن	گونه	در	روز	جمعه	هجدهم	ماه	ذى	الحجه	سال	سى	و	پنج	هجرى	حضرت	عثمان	)رض(	شهىد	

شد	و	پس	از	آن	نزاع	و	کشمکش	داخلى	و	قتل	و	برادرکشى	در	مىان	مسلمانان	آغاز	گردىد.
او	ىکصد	و	چهل	و	شش	حدىث	از	پىامبر	)ص(	نقل	کرده	است.

درس آموزی

در	شىؤه	زندگى	و	وىژگى	هاى	اخلقى	حضرت	عثمان	)رض(	تفکر	کنىد	و	بگوىىد	
چه	درس	هاىى	براى	زندگى	امروز	خود	مى	توانىم	بگىرىم.

َم الّلُٰه َوۡجَهُه( ٤ــ حضرت على )کَـرَّ
حضرت	على	بن	ابى	طالب	پسرعمو	و	داماد	پىامبر	)ص(	است.	از	القابش	اسدالله	و	مرتضى	و	
کنىه	اش	ابوالحسن	و	ابوتراب	است.	مادرش	فاطمه	دختر	اسد	از	بنى	هاشم	است.	به	رواىت	ابن	کثىر	ده	
سال	قبل	از	بعثت،	در	مکٔه	معظّمه	چشم	به	جهان	گشود	و	در	کودکى	تحت	سرپرستى	و	تربىت	پىامبر				)ص(	
قرار	گرفت.	با	شروع	بعثت،	در	ده	سالگى	به	پىامبر	)ص(	اىمان	آورد.	خودش	مى	گوىد:	هنگامى		که	جبرئىل	
بر	پىامبر	)ص(	نازل	شد	و	پىام	خداوند	دربارٔه	رسالت	را	به	اىشان	ابلغ	کرد	وى	در	کنار	پىامبر	)ص(	
حضور	داشته	است.	او	از	همان	جوانى	تا	پاىان	عمر	در	راه	اعتلى	اسلم	تلش	کرد.	در	هنگام	هجرت	
رسول	الله	)ص(	در	بستر	پىامبر	خوابىد	تا	مشرکانى	که	خانٔه	پىامبر	را	محاصره	کرده	بودند،	از	خروج	پىامبر	
خدا	)ص(	آگاه	نشوند	و	در	صورتى	که	به	خانٔه	آن	حضرت	هجوم	برند،	به	اىشان	آسىبى	نرسد.	در	جنگ	
بدر،	شجاعت	بى	نظىرى	از	خود	نشان	داد	و	بر	ولىدبن	عتبه	که	جنگاورى	مشهور	بود	پىروز	شد.	در	
جنگ	خندق	که	مشرکان،	مدىنه	را	به	محاصره	درآورده	بودند،	در	نبردى	با	پهلوان	کم	نظىر	عرب،	عمروبن	
عبدود	را	از	پاى	درآورد	و	موجب	رعب	و	وحشت	دشمنان	و	بازگشت	آنها	به	مکه	شد.	در	جنگ	خىبر،	
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فرماندهى	سپاه	مسلمانان	را	برعهده	گرفت،	قلعٔه	خىبر	را	فتح	کرد	و	ىهودىان	خىبر	را	شکست	داد.
پىامبر	)ص(	ازدواج	کرد.	ثمرٔه	اىن	ازدواج	 با	حضرت	فاطمٔه	زهرا	)س(	دختر	 در	25	سالگى	

حضرت	حسن	)رض(	و	حضرت	حسىن	)رض(	و	زىنب	و	ام	کلثوم	بود.
پس	از	شهادت	حضرت	عثمان	)رض(،	مردم	از	مهاجر	و	انصار	اجتماع	نموده	و	به	حضرت	على	
)کرم	الله	وجهه(	پىشنهاد	بىعت	دادند.	آن	حضرت	از	پذىرش	مقام	خلفت	سر	باز	زد.	اما	مسلمانان	دست	
برنداشته	و	با	اصرار	و	پافشارى	با	او	بىعت	کردند	و	در	آن	موقع،	هىچ	کس	با	خلفت	او	مخالفت	نکرد.	
او	در	اولىن	خطبٔه	خود	بعد	از	رسىدن	به	خلفت،	روش	خود	را	معىن	کرد	و	دفاع	از	اموال	عمومى	و	
مساوات	و	برابرى	را	شعار	خود	قرار	داد.	پس	از	آن،	به	تدرىج	فتنه	ها	شروع	شد	و	دوران	خلفتش	با	
سرکوبى	فتنه	هاى	داخلى	سپرى	شد.	او	براى	نجات	اسلم	از	فتنه	ها	و	نافرمانى	ها	مجاهده	هاى	زىادى	
کرد	تا	سرانجام	به	وسىلٔه	ىکى	از	گروه	هاى	فتنه	گر،	ىعنى	خوارج،	در	شب	جمعه،	هفدهم	ماه	رمضان	سال	
چهلم	هجرى	در	هنگام	اداى	نماز	صبح	و	به	دست	ابن	ملجم	در	مسجد	کوفه،	فرق	سرش	شکافته	شد	و	
در	نوزدهم	ماه	رمضان	به	شهادت	رسىد	و	در	نجف	اشرف	به	خاک	سپرده	شد.1	وى	در	هنگام	شهادت	

63	سال	عمر	داشت.	
برخى از خصائل حضرت على )کرم الله وجهه(

1ــ	شجاعت	حضرت	على	بى	نظىر	بود	و	در	بسىارى	از	غزوه	ها	سبب	پىروزى	اسلم	گردىد.	
2ــ	حضرت	على	در	علوم	و	معارف	الهى	بى	نظىر	بود.	رسول	الله	)ص(	دربارٔه	وى	فرمود:	»َانَا	
ـ	من	شهر	علم	هستم	و	على	دروازٔه	آن	است«.	کتاب	نهج	البلغه	که	بخشى	از	 	بابُـهاـ	 َمدىَنةُ				الِۡعۡلِم	َو	َعلىٌّ
خطبه	ها	و	نامه	ها	و	کلمات	اوست،	نشان	دهندٔه	علم	وى	در	شناخت	خداوند،	جهان	هستى،	تفسىر	قرآن،	

تارىخ،	سىاست،	قضاوت	اسلمى	و	ساىر	معارف	دىنى	است.	
تارىخ	 طول	 در	 عرب	 ادب	 و	 شعر	 بزرگان	 که	 به	طورى	 بود	 بى	نظىر	 بلغت	 و	 فصاحت	 در	 3ــ	
اسلم	تلش	مى	کردند	خطبه	هاى	او	را	حفظ	کنند	و	در	گفته	هاى	خود	استفاده	نماىند.	کتاب	نهج	البلغه	

نشان	دهندٔه	اىن	فصاحت	و	بلغت	است.	
4ــ	از	زهد	و	تقواى	بسىار	باالىى	برخوردار	بود	و	دنىاطلبى	را	به	شدت	مذّمت	مى	کرد	و	دوست	

مى	داشت	که	والىان	و	فرمانداران	او	نىز	اهل	زهد	و	تقوا	باشند.
5		ــ	در	اجراى	عدالت	بسىار	سخت	گىر	بود	و	در	اىن	مورد	هرگز	کوتاه	نمى	آمد.	بسىارى	از	کسانى	
که	بعدها	علىه	او	فتنه	و	آشوب	راه	انداختند،	از	عدالت	خواهى	او	ناراحت	شده	بودند.	حتى	برخى	گفته	اند	

1ــ	بنا	به	رواىت	موّرخان	شىعه	هنگام	سحر	روز	نوزدهم	رمضان	مجروح	و	در	روز	بىست	و	ىکم	شهىد	شد.



47

او	شهىد	عدالت	پىشگى	خود	شد1.
برخى از اقدامات حضرت على )کرم الله وجهه(

1ــ	مبارزه	با	فتنه	ها	و	آشوب	هاى	داخلى	و	تحکىم	ارکان	حکومت	اسلمى	و	خاموش	کردن	آشوبى	
که	در	پاىان	خلفت	حضرت	عثمان	)رض(	پىش	آمده	بود.

2ــ	جلوگىرى	از	نفوذ	گروه	ىا	افراد	خاص	در	بىت	المال	و	حفظ	اموال	عمومى	و	تقسىم	عادالنٔه	
آن	مىان	مردم.

3ــ	مبارزه	با	اندىشه	ها	و	گروه	هاى	افراطى	مانند	خوارج	و	آگاه			نمودن	مردم	از	خطرات	آنها،	تا	
اىنکه	باالخره	به	وسىلٔه	همىن	گروه	افراطى	و	کوته	فکر	به	شهادت	رسىد.

اخلق	 و	 شىؤه	حکومت	دارى	 اسلمى،	 معارف	 حاوى	 نامه	هاىى	 نوشتن	 و	 خطبه	ها	 اىراد	 4ــ	
واالى	انسانى	که	هم	اکنون	به	عنوان	گنجىنه	اى	در	اختىار	بشرىت	است.	عهدنامٔه	او	به	مالک	اشتر	نخعى	
در	هنگام	تعىىن	وى	به	عنوان	حاکم	مصر،	عالى	ترىن	شىؤه	کشوردارى	را	آموزش	مى	دهد	که	هنوز	نىز	

نظىر	ندارد.
حضرت	على	)کرم	الله	وجهه(	پانصد		و	هشتاد	و	شش	حدىث	از	پىامبر	)ص(	نقل	کرده	است.

در	شىؤه	زندگى	و	وىژگى	هاى	اخلقى	حضرت	على	)کرم	الله	وجهه(	تفکر	کنىد	و	
بگوىىد	چه	درس	هاىى	براى	زندگى	امروز	خود	مى	توانىم	بگىرىم.

5  ــ حضرت حسن مجتبى )رضى الله عنه(
حضرت	حسن	)رض(	فرزند	ارشد	حضرت	على	)کرم	الله	وجهه(	و	حضرت	فاطمه	است.	کنىه	اش	
ابومحمد	و	لقبش	مجتبى	است.	حضرت	حسن	)رض(	در	روز	سه	شنبه	پانزدهم	ماه	مبارک	رمضان	سال	
سوم	هجرت	در	مدىنٔه	منّوره	به	دنىا	آمد.	حضرت	حسن	)رض(	به	پىامبر	)ص(	بسىار	شبىه	بود	و	پىامبر	)ص(	
	ِانّى	ُاِحبُُّه	فَاَِحبَُّه؛	پروردگارا	من	او	 او	را	به	حّدی	دوست	مى	داشت	که	دربارٔه	او	فرموده	است:	»َاللُّهمَّ

را	دوست	دارم،	تو	هم	او	را	دوست	بدار«.

1ــ	جرج	جرداق	مسىحى	لبنانى؛	کتاب	»االمام	على	صوت	العدالة	االنسانىة«

درس آموزی
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با	شهادت	حضرت	على	)کرم	الله	وجهه(	مردم	با	حضرت	حسن	)رض(	بىعت	کردند	و	وى	به	مقام	
خلفت	برگزىده	شد.	در	دوران	خلفت	او	نزاع	و	آشوب	مىان	مسلمانان	گسترش	ىافته	بود.	عد	ه	اى	به	
پشتىبانى	از	معاوىه	در	شام	و	مردم	کوفه	و	عراق	به	طرفدارى	از	حضرت	حسن	)رض(	برخاستند	و	در	
سال	چهل			و			ىکم	هجرى	در	محلى	به	نام	انبار	در	نزدىکى	هاى	شط	فرات	در	عراق	در	مقابل	هم	صف		آراىى	
کردند	و	نزدىک	بود	آتش	جنگ	مىان	مسلمانان	شعله	ور	شود.	حضرت	حسن	به	خاطر	جلوگىرى	از	جنگ	
و	خونرىزى	با	معاوىه	صلح	کرد	با	اىن	شرط	که	معاوىه	تا	زنده	است	حاکم	باشد	ولى	حق	ندارد	کسى	را	
به	عنوان	جانشىن	منصوب	کند.	بعد	از	قرارداد	آتش			بس،	حضرت	حسن	)رض(	شهر	کوفه	را	ترک	نموده	
و	به	مدىنٔه	منّوره	برگشت	و	در	آنجا	اقامت	گزىد.	حضرت	حسن	)رض(	با	توطئٔه	بدخواهان	و	ستمگران	

به	شهادت	رسىد.	دوران	خلفت	اىشان	حدود	شش	ماه	بود.
با	شهادت	حضرت	حسن	)رض(	حکومت	و	خلفت	اسلمى	که	براساس	انتخاب	و	بىعت	مردم	
با	ىک	مجتهد	و	فقىه	عادل	و	با	تقوا	بود،	پاىان	ىافت	؛	زىرا	معاوىه	پسر	خود	ىزىد	را	که	در	اخلق	و	رفتار	
نسبتى	با	اسلم	نداشت	به	عنوان	ولى	عهد	منصوب	کرد	و	حکومت	به	ملوکىت	و	سلطنت	تبدىل	گردىد	و	

تفرقه	مىان	مسلمانان	شروع	شد.

درس آموزی

که	 را	 کنىد	و	درس	هاىى	 تفکر	 و	اخلق	حضرت	حسن	)رض(	 زندگى	 در	سىرٔه	
مى	توان	براى	زندگى	در	دنىاى	امروز	گرفت،	بىان	نماىىد.	

1ــ	با	دقت	در	سىرهٔ	خلفاى	راشدىن،	وىژگى	هاى	مشترک	اىن	خلفا	را	ىافته	پىرامون	
هر	وىژگى	در	حد	دو	سطر	توضىح	بنوىسىد.

2ــ	با	دقت	در	سىرٔه	خلفاى	راشدىن،	نقش	مردم	در	خلفت	هرىک	از	اىن	خلفا	
را	تحلىل	نماىىد.

اندیشه و تحقیق
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درس هشتم

دنىاى اسالم پس از خلفاى راشدین

با	تبدىل	نظام	خلفت	و	رهبرى	اسلمى	به	ملوکىت	و	سلطنت،	وضع	جدىدى	در	دنىاى	اسلم	
پدىد	آمد	و	زمىنٔه	تفّرق	و	تضعىف	جامعٔه	اسلمى	فراهم	گردىد.	از	طرف	دىگر،	وسعت	زىاد	سرزمىن	هاى	
عراق،	 اىران،	 ىمن،	 حجاز،	 در	 گوناگون	 ملىت	هاى	 و	 قومىت	ها	 و	 جغرافىاىى	 پراکندگى	 و	 اسلمى	
مصر،	روم	و	بخش	هاىى	از	اروپا	و	هند	و	آفرىقا	و	ظهور	مسائل	جدىد	سىاسى،	اعتقادى	و	فقهى،	نىز	
پاسخگوىى	به	اىن	قبىل	مسائل	را	بىشتر	و	ضرورى	تر	مى	کرد.	وقتى	که	ىزىد،	برخلف	عهد	نامٔه	معاوىه	با	
حضرت		حسن	)رض(	به	قدرت	رسىد،	برخى	از	شخصىت	هاى	بزرگ	مانند	امام	حسىن	)رض(،	عبدالله	
پسر	حضرت	عمر	)رض(،	عبدالله	بن	زبىر	و	عبدالرحمن	پسر	حضرت	ابوبکر		)رض(،	شدىدًا	به	مخالفت	
برخاستند؛	زىرا	کسى	به	سلطنت	رسىده	بود	که	خود	را	خلىفٔه	رسول	خدا	مى	نامىد،	اّما	آشکارا	و	علنى	

مرتکب	گناهانى	چون	شرابخوارى	مى	شد.
قىام	امام	حسىن	)رض(	منجر	به	شهادت	او	و	ىارانش	و	اسارت	خانواده	اش	گردىد.	عبدالله	بن	زبىر	
نىز	قىام	کرد	و	مکه	را	به	تصرف	درآورد.	اّما	بعدها	در	مقابل	حجاج	بن	ىوسف	که	از	طرف	عبدالملک	بن	مروان	

به	مکه	لشکرکشى	کرده	بود،	شکست	خورد	و	مکه	به	تصرف	حجاج	درآمد.
بعد	از	اىن	حوادث،	به	تدرىج	حکومت	و	سلطنت	اموىان	رو	به	سستى	نهاد	تا	اىنکه	حکومت	به	
بنى	عباس	رسىد.	آنان	نىز	همان	روش	حاکمان	بنى	امىه	را	ادامه	دادند	و	همىن	امر،	سبب	شد	تا	بسىارى	

از	فقىهان	و	دانشمندان	با	آنان	مخالفت	کنند.	
امام	ابوحنىفه،	پىشواى	مذهب	حنفى،	در	اواخر	حکومت	اموى،	از	طرف	والى	عراق	براى	مقام	
عالى	قضاوت	دعوت	شد؛	اّما	او	قاطعانه	اىن	دعوت	را	رد	کرد	و	به	همىن	دلىل	مورد	آزار	و	اذىت	قرار	
گرفت.	در	زمان	منصور،	حاکم	عباسى	نىز	به	وزارت	دادگسترى	دعوت	شد	که	آن	را	نپذىرفت	و	تا	آخر	
عمر	زندانى	شد.	امام	مالک	نىز	به	خاطر	اعتراض	به	برخى	حاکمان	و	والىان	مدت	ها	در	زندان	به		سر	برد.	
امام	احمد	حنبل	در	زمان	حاکمان	عباسى	شکنجه	شد	و	به	زندان	افتاد.	امام	على	بن	الحسىن	و	فرزندان	
او	نىز	مورد	آزار	و	اذىت	قرار	گرفتند،	برخى	به	زندان	افتادند	و	برخى	به	شهادت	رسىدند.	البته	در	مىان	
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اىن	حاکمان،	کسى	مانند	عمر	بن	عبدالعزىز	نىز	وجود	داشت	که	عدالت	گرى	پىشه	کرد	و	به	آبادانى	کشور	
پرداخت	و	حقوق	بىت	المال	را	مراعات	مى	کرد.

که	 آمد	 به	وجود	 در	جامعه	 گوناگونى	 دسته	جات	 و	 مختلف	 گراىش	هاى	 به	تدرىج	 اىن	سال	ها	 در	
به	طورکلى	از	سه	عنوان	بىرون	نبودند:

1ــ	فرقه	ها	و	احزاب	سىاسى	که	بىشتر	براى	رسىدن	به	قدرت	و	حکومت	با	ىکدىگر	و	ىا	با	حکومت	
درگىر	بودند.

2ــ	فرقه	ها	و	مذاهب	کلمى	که	در	مسائل	اعتقادى	و	فکرى	با	ىکدىگر	اختلف	داشتند	و	براى	
حّل	مسائل	اعتقادى	نظرات	خاصى	ارائه	مى	کردند.

3ــ	مذاهب	فقهى	که	هرکدام	براى	به	دست	آوردن	احکام	شرعى	روش	هاى	خاصى	داشتند	و	پىروان	
خود	را	به	آن	دعوت	مى	کردند.	

بررسی

٭	دربارٔه	حاکمان	بنى	امىه	و	بنى	عباس	تحقىق	کنىد	و	نشان	دهىد	که	روش	آنان	در	
حکومت	دارى	و	زندگى،	چه	شباهت	ها	ىا	تفاوت	هاىى	با	خلفاى	راشدىن	داشته	است.

از	آنجا	که	آشناىى	با	مذاهب	فقهى	ضرورت	بىشترى	دارد،	در	اىنجا	به	طور	مختصر،	به	شرح	آنها	
مى	پردازىم.

فقهاى نخستىن
فقىهان	کسانى	هستند	که	احکام	دىنى	را	با	مراجعه		به	قرآن	کرىم	و	سّنت	نبوى	و	ساىر	منابع	به	دست	
مى	آورند	و	براى	مردم	بىان	مى	کنند.	فقهاى	نخستىن،	آن	دسته	از	فقىهانى	هستند	که	در	قرن	اّول	هجرى	
زندگى	مى	کردند.	با	توجه	به	اىنکه	اىن	دوره،	فاصلٔه	زىادى	تا	زمان	پىامبر	)ص(	نداشت	و	احتىاجات	
مسلمانان	در	احکام	زىاد	و	متنوع	نشده	بود،	اىن	فقىهان	براى	به	دست	آوردن	احکام	غالباً	فقط	به	قرآن	و	
احادىث	نبوى	مراجعه	مى	کردند	و	کمتر	به	اجتهاد	عقلى	مى	پرداختند.	مشهورترىن	آنان	عبدالله	بن	مسعود	
متوفّٰی	به	سال	94	ىا	99	هجرى،	سعدبن	مسّىب	متوفّٰی	به	سال	93	هجرى،	عروة	بن	زبىر	متوفّٰی	به	سال	
106	هجرى	و	قاسم	بن	محمد	بن	ابى	بکر	هستند.	آنان	به	طور	شفاهى	مسائل	را	براى	مردم	توضىح	مى	دادند	
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و	از	خود	نظر	خاصى	عنوان	نمى	کردند.

فقهاى طبقۀ دوم
در	اواىل	قرن	دوم	هجرى،	تحوالت	زىادى	در	علوم	اسلمى	پدىد	آمد.	اىن	تحول	ناشى	از	ابتلئات	
و	احتىاجات	تازه	اى	بود	که	در	زمان	ظهور	ىافته	بود	و	تحقىقات	و	پاسخ	هاى	جدىدى	را	طلب	مى	کرد.	
در	اىن	دوره،	علوم	اسلمى	به	معناى	واقعى	آن	شکل	گرفت؛	ىعنى	رشته	هاى	مختلف	علمى،	مانند	تفسىر،	
فقه،	کلم،	اصول	و	فلسفه	تأسىس	شد	و	هر	دانشمندى	در	ىک	ىا	چند	رشتٔه	علمى	تخصص	داشت.	
فقىهان،	علوه	بر	تحقىق	در	قرآن	و	حدىث	به	تحقىقات	دىگرى	نىز	دست	زدند	و	از	رأى	و	اجتهاد	و	قىاس	
خود	سود	جستند	تا	پاسخگوى	نىازهاى	جدىد	باشند.	آنان	قواعدى	براى	تحقىقات	فقهى	خود	وضع	

کردند	که	به	تدرىج	کامل	شد	و	»علم	اصول	فقه«	نام	گرفت.
فقهاى	طبقٔه	دوم	در	بلد	مختلف	اسلمى	پىروانى	داشتند	که	رفته	رفته	از	حدود	نىمٔه	دوم	قرن	

دوم	هجرى	به	دو	مکتب	بزرگ	فقهى	تقسىم	شدند1:
1ــ	مکتب	رأى	و	قىاس	به	مرکزىت	عراق؛	در	اىن	مکتب،	علوه	بر	قرآن	و	سّنت	پىامبر	)ص(،	به	رأى	
و	اجتهاد	فقىه	اهمىت	فراوانى	داده	مى	شد.	نماىندهٔ	مکتب	اهل	قىاس	و	رأى	امام	ابوحنىفه		)رض(	بود.
بر	ظاهر	قرآن	و	حدىث	 تأکىد	زىادى	 اىن	مکتب	 به	مرکزىت	حجاز؛	در	 2ــ	مکتب	اهل	حدىث	
مى	شد	و	توجه	کمترى	به	رأى	و	اجتهاد	مى	گردىد.	امام	مالک	بن	انس	)رض(	از	جمله	نماىندگان	اهل	

حدىث	به	شمار	مى	رود.
ما	در	اىن	بخش	به	معرفى	دو	امام	از	ائمه	چهارگانٔه	مشهور	اهل	سّنت	که	پىروان	فراوانى	در	اىران	

دارند	مى	پردازىم.

امام ابوحنىفه )رض(
در	 در	سال	150هجرى،	 و	 آمد	 دنىا	 به	 کوفه	 در	 در	سال	80	هجرى	 )ابوحنىفه(	 نعمان	بن	ثابت	
هفتاد	سالگى	در	بغداد	درگذشت.	از	اساتىد	مشهور	او	حّماد	بن	ابى	سلىمان	متوفّٰی	به	سال	120	هجرى	
است	که	18	سال	از	او	فقه	و	حدىث	آموخت.	امام	ابوحنىفه	تا	40	سالگى	در	بصره	در	علم	کلم2	تحقىق	

1ــ	مکتب	فقهى	دىگرى	به	نام	مکتب	فقهى	جعفرى	در	مدىنه	توسط	امام	جعفر	صادق	)رض(	توسعه	و	گسترش	ىافت	که	مربوط	به	
برادران	شىعه	است	که	در	جاى	خود	از	آن	بحث	شده	است.

2ــ	علم	کلم،	علمی	است	که	دربارٔه	مسائل	اعتقادی	مانند	توحىد،	معاد	و	نبوت	بحث	می	کند.
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و	تحصىل	مى	کرد	به	گونه	اى	که	جزو	افراد	برجسته	و	مشهور	در	آن	علم	بوده	است.	او	ابتدا	علم	کلم	را	
بهترىن	ماىٔه	علم	مى	دانست،	سپس	آن	را	ترک	کرده	و	به	فقه	پرداخت.	

او	علوه	بر	قرآن	و	احادىث	معتبر	و	موثق،	بر	اثر	نىازهاى	جدىد	جامعه،	به	قىاس	که	ىک	روش	
عقلنى	است	و	منافاتى	با	دىن	ندارد،	روى	آورد.	قىاس	در	فقه،	ىعنى	مقاىسه	نمودن	مسائلى	که	از	نظر	
حکم	و	علت	مجهول	باشد	با	مسئله	اى	که	از	نظر	حکم	و	علت	معلوم	است؛	مثلً	حکم	نوشىدن	شراب	
)انگور(	به	علت	مست	کنندگى	معلوم	است	و	صراحتاً	در	قرآن	حرام	شده	است.	اّما	در	مورد	آب	جو	و	
امثال	آن	در	قرآن	نامى	برده	نشده	است.	مجتهد	آب	جو	را	با	شراب	مقاىسه	مى	کند	و	حکم	حرام			بودن	

شراب	را	به	آب	جو	سراىت	مى	دهد؛	زىرا	آب	جو	نىز	مانند	شراب	حالت	مست	کنندگى	دارد.
ابوحنىفه	)رض(	از	قلبى	صابر	و	فکرى	عمىق	بهره	اى	وافر	داشت.	در	جواب	به	مسائل	شرعى	
بى	باک	بود	و	صرىح	و	روشن	پاسخ	مى	داد.	در	بحث	و	مناظره	چىره	دست	و	فقىهى	منطقى	و	کلمى	

بود.	
ىعقوب	بن	ابراهىم،	 ابوىوسف	 آنها	عبارت	اند	از:	 تربىت	کرد	که	معروف	ترىن	 او	شاگردان	زىادى	

محمد	بن	شىبانى	و	زفربن	هزىل	تمىمى.
مذهب	حنفى	دو	قرن	پس	از	وفات	امام	ابوحنىفه	رسمىت	ىافت	و	در	اواخر	قرن	چهارم	و	پنجم	

هجرى	و	پس	از	آن	با	حماىت	غزنوىان،	سلجوقىان	و	خوارزمشاهىان	و	عثمانى	تروىج	و	تقوىت	شد.

تحقیق

٭	دربارٔه	روزه	در	مذهب	فقهى	امام	ابوحنىفه	تحقىق	کنىد	و	واجبات	و	محرمات	
روزه	را	بنابر	اىن	مذهب	ذکر	نماىىد.

امام محمدبن ادریس شافعى
امام	شافعى	در	عسقلن	فلسطىن	در	سال	150	هجرى	به	دنىا	آمد.	در	کودکى	پدرش	را	از	دست	
داد	و	دو			ساله	بود	که	مادرش	او	را	به	مکه	برد	و	ده	سال	در	مىان	قبىلٔه	هُـَزلى	فصاحت	عربى	و	دىگر	فنون	

زبان	را	آموخت.
در	هفت	سالگى	قرآن	را	حفظ	کرد	و	مقدمات	علوم	را	نزد	مسلم	بن	خالد	مفتى	مکه	آموخت.	در	
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سىزده	سالگى	فقه	را	در	مدىنه	نزد	امام	مالک	بن	انس	آغاز	کرد	و	کتاب	»الموطأ«	او	را	که	در	زمىنٔه	حدىث	
است،	حفظ	نمود.	در	25	سالگى	در	علم	فقه	و	حدىث	به	درجٔه	اجتهاد	رسىد.

او	پس	از	فوت	امام	مالک،	به	سىر	در	آفاق	و	انفس	پرداخت	و	از	آرا	و	نظرىات	اصحاب	رأى	و	
حدىث	آگاه	گشت.	در	عراق،	آراى	مکتب	حنفى	را	نزد	محمد	بن	حسن	شىبانى	آموخت.	در	سال	200	

هجرى	به	مصر	رفت	و	چهار	سال	آخر	عمر	را	در	آنجا	گذراند	و	در	همانجا	وفات	ىافت.
امام	شافعى	)رض(	فصىح	و	شىرىن	سخن	مى	گفت	و	به	انواع	استدالل	ظاهرى	توانا	بود.	بسىار	

مورد	وثوق	و	امانت	دار	و	عادل	و	پارسا	بود.	از	عفت	نفس	و	حسن	سىرت	بهرٔه	عالى	داشت.
فقه	شافعى	قدر	مشترک	بىن	اصحاب	حدىث	و	اصحاب	رأى	بود	و	مىان	آن	دو	را	جمع	مى	کرد.	
پس	روش	او	تلفىقى	بود	از	فقه	حجاز	و	فقه	عراق.	به	همىن	جهت	اصول	فقه	امام	شافعى	قرآن،	سنت،	

اجماع	و	قىاس	است.
فقهاى	قبل	از	شافعى	در	اصول	فقه	بحث	مى	کردند،	ولى	قانون	کلى	و	منظمى	نداشتند.	اما	او	
اصول	فقه	را	تدوىن	و	تنظىم	نمود.	از	اىن	رو،	گفته	اند	نسبت	شافعى	به	اصول	فقه	مانند	نسبت	ارسطو	

به	منطق	است.
او	تألىفات	زىادى	دارد.	ابن	ندىم	حدود	110	جلد	کتاب	و	رساله	به	او	نسبت	مى	دهد.	برخى	از	
و	 »الّسنن«	 »احکام			القرآن«،	 »کتاب	الرساله«،	 »کتاب	االمامه«،	 »المبسوط	فى	الفقه«،	 مانند	 او	 کتاب	هاى	
»کتاب	االُمّ			«	از	جملٔه	آثار	اوست.	»کتاب	االُمّ			«	در	هشت	جلد	مى	باشد	و	دربارٔه	فقه	است	و	داىرة	المعارف	

فقهى	محسوب	مى	شود.
ىکى	از	عوامل	گسترش	مذهب	فقهى	امام	شافعى،	شاگردان	او	بوده	اند،	بىشترىن	گسترش	و	اسمىت	
آن	در	قرن	هاى	چهارم	و	پنجم	هجرى	صورت	گرفت.	بىشتر	شافعى	مذهبان	در	عراق،	مصر،	سورىه،	

عربستان،	شهرهاى	غربى	اىران	و	شمال	افرىقا	هستند.
از	جمله	شاگردان	برجستٔه	امام	شافعى،	امام	احمد	حنبل	است	که	بعدها	خود	روش	فقهى	مستقلى	

وضع	کرد	که	مذهب	حنبلى	نام	گرفت.

تحقیق

٭	دربارٔه	روزه	در	مذهب	فقهى	شافعى	تحقىق	کنىد	و	واجبات	و	محرمات	آن	را	
بنابر	اىن	مذهب	ذکر	نماىىد.
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به	طور	خلصه،	در	مىان	اهل	سنّت	چهار	مذهب	فقهى	شکل	گرفت	که	عبارت	اند	از:	
1ــ	مذهب	حنفى	؛
2ــ	مذهب	مالکى	؛
3ــ	مذهب	شافعى	؛
4ــ	مذهب	حنبلى.	

فقهاىى	که	پس	از	اىن	بزرگان	آمدند،	به	شکلى	تابع	ىکى	از	اىن	چهار	مذهب	فقهى	بودند	و	در	همىن	
چارچوب	به	اجتهاد	مى	پرداختند	و	اکنون	نىز	فقىهان	اهل	سّنت	تابع	ىکى	از	همىن	چهار	مذهب	هستند.
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درس نهم

امت واحده

قرائت و ترجمه

همانا	اىن	امت	شما	امتى	واحد	است ـًة	واِحـَدةً	 ـُتـکُـۡم	ُامَّ 	ٰهـِذه	ی	ُامَّ ِانَّ
………………………………… قـوِن	 کُـۡم	فَـاتَـّ ُـّ َو	َانَـا	َرب

مؤمنون،	52

………………………………… ِه	َجـمـىـًعـا	 َو	اۡعـَتـِصـمـوا	ِبَحبۡـِل	الـلٰـّ
………………………………… قـوا	 وَ		ال		تَـَفـرَّ
………………………………… َواذۡ		کُـروا	ِنـۡعـَمـَت	الـلّـِه	َعـلَـۡىـکُـمۡ	

آن	گاه	که	با	ىکدىگر	دشمن	بودىد ِاذ	کُـۡنـُتـم	َاۡعـداءً	
پس	مىان	دل	هاى	شما	پىوند	داد َف	بَـۡىـَن	ُقـلـوِبـکُـمۡ	 فَـاَ		لَـّ
تا	به	لطف	او	برادراِن	هم	شدىد	 فَـاَۡصـبَـۡحـُتـۡم	ِبـِنـۡعـَمـِتـه	ی	ِاۡخـوانًـا.	

	1 آل	عمران،	3

………………………………… َه	َو	َرسـولَـه	و	 َاطـىـُعـوا	الـلٰـّ
با	ىکدىگر	ستىزه	و	کشمکش	نکنىد َو	ال	تَـنـاَزعـوا	
	که	سست	شوىد	و	نىروتان	برود فَـَتـۡفـَشـلـوا	َو	َتـۡذَهـَب	رىـُحـکُـمۡ	

………………………………… َو	اۡصـِبـروا	
………………………………… َه	َمـَع	الـّصـاِبـرىــنَ	 	الـلٰـّ ِانَّ

انفال،	46
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در	قرآن	کرىم	براى	نام	بردن	از	مسلمانان	از	نام		هاى	مختلفى	مانند:	مؤمنون،	مسلمون	و	اهل		اىمان	
استفاده	شده	است،	ولى	در	کنار	اىن	کلمات	براى	نام	بردن	از	جماعت	اسلمى	و	پىروان	ادىان	دىگر	کلمه	اى	
به	کار	رفته	که	بىش	از	هر	چىز	مفهوم	و	ملک	وحدت	را	در	بر	دارد.	کلمٔه	امت	شصت	و	چهار	بار	در	قرآن	

تکرار	شده	است.	قرآن،	پىروان	هر	ىک	از	ادىان	را	ىک	اّمت	مى	داند	و	مى	فرماىد:	

ما	در	هر	امتى	پىامبرى	مبعوث	کردىم 	 ـٍة	َرسواًل	 	ُامَّ َولََقد	بَـَعـۡثـنـا	فى	کُـِلّ
و	ىا	مى	فرماىد:	

													و	اىن	چنىن	شما	را	امت	مىانه	قرار	دادىم ـًة	َوَسـطًـا	 َوکَـٰذِلـَك	َجـَعـۡلـنـاکُـۡم	ُامَّ
بقره،	143

از	اىن	آىات	و	آىه	هاى	فراوان	دىگرى	که	در	قرآن	آمده	و	در	آنها	کلمٔه	امت	به	کار	رفته	است	چنىن	
به	دست	مى	آىد	که	نه	تنها	مسلمانان	بلکه	پىروان	هر	ىک	از	ادىان،	خود	ىک	گروه	واحد	به	نام	امت	هستند	

و	امت	اسلم	امتى	است	واحد	و	ىگانه	که	بر	مبناى	پرستش	خداوند	پاىه	رىزى	شده	است.	
کلمٔه	اّمت	کلمه	اى	پرمعناست.	اىن	کلمه	در	لغت،	به	معناى	اقتدا	و	پىروى	و	قصد	و	رهبرى	آمده	
است	و	در	قرآن	به	معناى	جماعت	پىرو	ىک	دىن	و	آىىن	و	طرىق	و	مسلک	دىنى	به	کار	رفته	است.	در	

کلمٔه	امت	معناى	وحدت	مقصد	و	عقىده	و	وحدت	پىشوا	و	جهت	نهفته	است.	

اهداف امت اسالمى 
له	لََعلّکُم	تُفِلُحون«	در	

ٰ
الف( فالح و رستگارى:	قرآن	کرىم	مى	فرماىد:	»َوٰجاِهُدوا	فى	َسبى

راه	خدا	کوشش	کنىد	باشد	که	به	فلح	و	رستگارى	برسىد.	به	دنبال	بسىارى	از	فرمان	هاى	الهى	کسب	
فلح	و	رستگارى	به	عنوان	هدف	انجام	اىن	اعمال	آمده	است.	

ب( ترویج خىر و معروف در جهان و نابودى شر و منکر:	آىات	فراوانى	از	قرآن	بىان		کنندٔه	
اىن	هدف	است،	از	جمله	در	سورٔه	آل	عمران	مى	فرماىد:	شما	بهترىن	امت	در	مىان	انسان	ها	هستىد،	امر	

به	معروف	و	نهى	از	منکر	مى	کنىد	و	به	خدا	اىمان	دارىد.	
ج( استقرار دین خدا در جهان:	در	آىٔه	33	سورٔه	توبه	آمده	است:	»خداست	که	رسول	خود	را	
با	دىن	حق	و	هداىت	فرستاد	تا	او	را	بر	همٔه	ادىان	عالم	برترى	دهد«.	برترى	دادن	دىن	خدا	بر	همٔه	ادىان،	

ىکى	از	مهم	ترىن	اهداف	مسلمانان	است.	
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د( استقرار حاکمىت بندگان صالح خدا در زمىن:	خداوند	در	آىٔه	105	سورهٔ	انبىاء	مى	فرماىد:	
	ااۡل	َرَض	ىَِرثُها	ِعباِدَى	الّصالحوَن«	زمىن	سرانجام	به	بندگان	صالح	خدا	خواهد	رسىد. »َانَّ

هـ( نجات مستضعفان و محرومان:	»َو	نُرىُد	َاۡن	نَُمّن					َعلَى	الّذىَن	اۡسُتضِعُفوا	ِفى	ااۡل	َرِض	
ًة	َو	نَۡجَعلَُهُم	الٰوارثىَن«	و	ما	اراده	کردىم	که	بر	مستضعفان	زمىن	مّنت	گذارىم	و	آنان	را	 َو	نَجَعلَُهم	َائمَّ

پىشواىان	و	وارثان	زمىن	قرار	دهىم.
و	 بروز	حرکت	هاى	اسلمى	در	جهان	اسلم	طى	سال	هاى	اخىر	 و	 آگاهى	مسلمانان	 افزاىش	 با	
خطرات	بزرگى	که	جهان	اسلم	را	تهدىد	مى	کند،	تماىل	به	وحدت	اسلمى	روز	به	روز	بىشتر	مى	گردد	و	
متفکران	برجستٔه	مسلمان	پىوسته	از	لزوم	وحدت	و	همبستگى	مىان	مسلمانان	سخن	مى	گوىند	و	خطرات	
تفرقه	را	گوشزد	مى	نماىند.	در	اىن	باره	سه	نکته	براى	همٔه	مسلمانان	کاملً	روشن	است:	اول	آنکه	وحدت	
از	ارکان	اسلم	است؛	دوم	آنکه	مجد	و	عظمت	مسلمانان	با	وحدت	به	دست	مى	آىد	و	سومىن	نکته	آن	است	
که	وحدت،	قرن	هاست	در	مىان	مسلمانان	از	بىن	رفته	ىا	تضعىف	شده	است.	اکنون	بىشتر	گفت		وگو	ها	و	

بحث	ها	در	زمىنٔه	آن	است	که	وحدت	چىست	و	چگونه	مى	توان	آن	را	اىجاد	کرد؟	

وحدت امت اسالمى
دربارهٔ	معناى	وحدت	اسلمى	نظرىه	هاى	مختلفى	وجود	دارد،	در	مجموع	آنچه	مى	توان	از	همٔه	آنها	
برداشت	کرد	آن	است	که	منظور	علماى	روشنفکر	از	وحدت	آن	نىست	که	از	مىان	مذاهب	اسلمى	ىکى	
انتخاب	شود	و	ساىر	مذاهب	کنار	گذاشته	شوند	ىا	آنکه	مذاهب	مختلف	با	ىکدىگر	ترکىب	شوند	و	مذهب	
جدىدى	ساخته	و	پرداخته	گردد؛	بلکه	منظور،	اتحاِد	مسلمانان	پىرو	مذاهب	مختلف	ــ				در	عىن	اختلفات	
مذهبى	آنان	ــ	در	برابر	بىگانگان	و	دشمنان	مشترک	آنهاست.	با	اىن	اتحاد،	هم	زمىنه	تعالى	و	ترّقى	امت	

اسلمى	فراهم	مى	شود	و	هم	امت	اسلمى	را	در	برابر	دشمنان	حفظ	مى	کند.	

در	آىات	ابتداى	درس	بىندىشىد	و	پىام	هاى	اىن	آىات	را	دربارٔه	وحدت	امت	اسلمى	
استخراج	نماىىد.	

تفکّر در آیات
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وحدت در سنّت حضرت رسول )ص( 
زندگانى	و	رفتار	حضرت	رسول	)ص(	سراسر	سرمشق	وحدت	است.	آن	حضرت	پس	از	هجرت	
به	مدىنه	با	بستن	پىمان	برادرى	)مؤاخات(	مىان	مسلمانان	مدىنه	که	از	قبىله	هاى	مختلف	بودند	و	سال	ها	
با	همدىگر	درگىرى	و	اختلف	داشتند	اتحاد	و	ىگانگى	را	مىان	آنان	برقرار	ساخت.	اىشان	تنها	تقوا	و	
ارزش	هاى	انسانى	را	معىار	برترى	و	فضىلت	مى	دانست.	او	همواره	با	برترى	طلبى	هاى	قومى	و	نژادى	و	
ٔ	َبَىٍض	َعلى	ااۡلَۡسَوَد«؛	 قبىله	اى	به	مبارزه	برمى	خاست	و	مى	فرمود:	»				ال	فَۡخَر	ِلَعَرٍب	َعلٰى	َعَجٍم	َو	اٰل		اِل
عرب	هىچ	برترى	بر	عجم	و	سفىد	هىچ	برترى	بر	سىاه	ندارد.	و	در	حدىثى	از	اىشان	نقل	شده	که	فرمود:	
مؤمن	براى	مؤمن	مانند	بناىى	است	که	هر	قسمت	آن،	قسمت	دىگر	را	محکم	مى	کند	و	آن	گاه	انگشتان	
اىمان	توانستند	در	مدتى	بسىار	کوتاه	 با	استفاده	از	اتحاد	و	 دست	ها	را	در	مىان	هم	نمود1.	مسلمانان	
امپراتورى	عظىم	اىران	و	روم	و	بخش	هاى	وسىعى	از	آفرىقا،	آسىا	و	حتى	اروپا	را	به	اسلم	دعوت	کنند	
و	تسخىر	نماىند	و	تمّدن	بزرگى	را	بنىان	نهادند.	اىن	تمدن	قرن	ها	برقرار	و	استوار	بود.	اما	اکنون	تفرقه	
و	جداىى	و	عوامل	دىگرى	که	بر	سر	مسلمانان	آمده،	قرن	هاست	مسلمانان	را	تضعىف	کرده	و	آنها	را	در	
معرض	هجوم	بىگانگان	قرار	داده	است.	براى	آنکه	وظىفٔه	خود	را	در	اىن	زمىنه	بهتر	درک	کنىم،	نخست	
باىد	بدانىم	چه	عواملى	موجب	تقوىت	وحدت	و	ىگانگى	مسلمانان	مى	شود	تا	آنها	را	تقوىت	کنىم	و	چه	

عواملى	پىوند	و	همبستگى	مسلمانان	را	از	مىان	مى	برد	تا	با	آنها	به	مبارزه	برخىزىم.

عوامل وحدت اسالمى
1 ــ وحدت عقىده:	دانشمندان	اسلمى	اعتقاد	به	سه	اصل	توحىد،	نبوت	و	معاد	را	پاىه	و	اساس	
مسلمان	بودن	ىک	فرد	دانسته	اند.	اىن	سه	اصل،	نزد	همٔه	مذاهب	اسلمى	مشترک	است	و	اساس	اتحاد	
و	همبستگى	مذاهب	اسلمى	را	تشکىل	مى	دهد	اىن	سه	اصل	که	در	قرآن	کرىم	و	سنت	و	سىرٔه	حضرت	

رسول		)ص(	نمودار	مى	شود،	از	مسلمانان،	ىک	گروه	و	جماعت	واحد	ساخته	است.	
2 ــ وحدت در فروع دین :	در	مجموع	مسلمانان	در	انجام	اعمال	و	فراىض	دىنى	ىکسان	اند.	
همٔه	مسلمانان	عبادت	ها	و	اعمال	ضرورى	دىن	را	مى	پذىرند	و	انجام	مى	دهند.	ضرورىات	دىن	عبارت	اند	
از:	نماز،	روزه،	زکات،	حج	و	جهاد.	هىچ	ىک	از	مذاهب	اسلمى	نىست	که	منکر	وجوب	ىکى	از	
مىان	 وحدت	 جلوه	هاى	 از	 ىکى	 مسلمانان	 همٔه	 توسط	 دىنى	 دستورات	 اىن	 انجام	 باشد.	 اعمال	 اىن	
آنان	است.	در	احادىث،	اىن	اعمال	از	پاىه	هاى	اسلم	به	شمار	آمده	است	و	همه	بدان	پاىبند	هستند.	

1ــ	صحىح	بخاری،	کتاب	االٔدب،	باب	فضل	تعاون.
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اعمال	که	در	مذاهب	اسلمى	مورد	بحث	و	گفت				وگو	است	 اىن	 آداب	 و	 نظرها	در	شراىط	 اختلف	
و	با	نظر	مجتهدان	تعىىن	مى	گردد،	باعث	نشده	و	نمى	شود	که	هىچ	ىک	از	اىن	مذاهب	دىگرى	را	از	

اسلم	خارج	بداند.	
3 ــ وحدت در هدایت و رهبرى:	آنچه	مسلمانان	را	براى	عبادت	و	انجام	دستورات	خداوند	
راهنماىى	مى	کند،	قرآن	و	سنت	است؛	ىعنى	فرمان	خدا	و	رسول	خدا	)ص(.	در	مىان	مسلمانان	کسى	
وجود	ندارد	که	ىکى	از	اىن	دو	را	انکار	کند.	همٔه	مسلمانان،	رهبرى	شخص	رسول	اکرم	)ص(	براى	جامعٔه	
اسلمى	را	پذىرفته	اند	و	پس	از	اىشان	نىز	به	وجود	امام	و	حاکم	براى	جامعٔه	اسلمى	معتقد	مى	باشند	تا	

قوانىن	اسلمى	را	اجرا	نماىد.	در	اىن	باره	در	جاى	خود	توضىح	بىشترى	آمده	است.	
4 ــ وحدت هدف و آرمان مشترک:	اسلم	علوه	بر	اصول	اعتقادى	و	عملى،	داراى	هدفهاىى	
است	که	به	صراحت	در	قرآن	و	سّنت	آمده	است.	داشتن	اىن	اهداف	مشترک	در	مىان	همٔه	مذاهب	مسلمان،	

آنها	را	به	ىکدىگر	مربوط	مى	کند	و	از	آنها	ىک	گروه	واحد	مى	سازد.
 5   ــ وحدت در فرهنگ و تمدن:	اسلم	تنها	ىک	دىن	نىست؛	بلکه	مبناى	تمدن	پهناورى	است	
که	در	همه	جاى	دنىا	از	حجاز	تا	قلب	آفرىقا	و	جنوب	هند	و	چىن	و	شرق	دور	و	جنوب	اروپا	و	بالکان	و	

سىبرى	گسترش	ىافته	و	روز	به	روز	در	همه	جا	در	حال	پىشروى	است.	
فرهنگ	و	تمدن	اسلمى،	آداب،	افکار	و	روح	واحدى	است	که	مسلمانان	را	جداى	از	اىنکه	از	
چه	فرقه	ىا	نژاد	ىا	مذهبى	باشند	به	ىکدىگر	پىوند	مى	دهد.	در	اىن	تمدن،	علومى	مانند	رىاضىات،	طب،	
حقوق،	شىمى	و	…	رشد	ىافته	است.	مسلمانان	همٔه	دنىا	داراى	اخلق	و	روحىه	ها	و	صفات	وىژه	اى	
هستند	که	آنها	را	از	دىگران	جدا	مى	سازد.	روحىٔه	صداقت،	همکارى	و	تعاون،	پاکدامنى	و	عفت،	غىرت	
و	ساىر	صفات	اخلقى	که	برخاسته	از	تعالىم	قرآن	و	حضرت	رسول	)ص(	است،	کم	وبىش	در	مىان	همٔه	

جماعت	هاى	اسلمى	دىده	مى	شود.	

نمونه یابی

٭	شىوهٔ	زندگى	مسلمانان	و	عناصر	فرهنگ	و	تمدن	آنها	مانند	هنر،	معمارى	و	پوشش	
را	مورد	مطالعه	قرار	دهىد	و	نمونه	هاى	دىگرى	از	عوامل	وحدت	را	ذکر	کنىد.
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عوامل	وحدت	و	نحؤه	زندگى	و	رفتار،	از	مسلمانان	جماعتى	مى	سازد	که	قدرتمندى	و	حىات	
آن،	امروز	بىش	از	هر	چىز	براى	آنان	ضرورى	است.	اگر	مسلمانان	در	برخورد	با	ىکدىگر	کشمکش	هاى	
فرقه	اى	و	مذهبى	و	قومى	خود	را	رها	کنند	و	پىوند	و	همبستگى	مىان	خود	را	حفظ	کنند	مى	توانند	تمدن	
از	دست	رفتٔه	خود	را	دوباره	احىا	کنند	و	در	مقابل	هجوم	گسترده	و	بى	امان	غرب	که	خواستار	نابودى	

همه		چىز	ماست	اىستادگى	نماىند.	
تقوىت	عوامل	وحدت	و	پرهىز	از	کارهاى	تفرقه	ساز،	امروزه	به	ىک	وظىفٔه	دىنى	براى	هر	مسلمان	

تبدىل	شده	است	که	شناخت	و	درک	اىن	عوامل	را	براى	هر	کس	ضرورى	مى	سازد.	

زمىنه هاى جدایى
ىکى	از	زمىنه	هاى	مهم	براى	رشد	تفرقٔه	مسلمانان،	تفاوت	هاى	مذهبى	و	قومى	و	فرقه	اى	است.	
اىن	 پىروان	 است.	 کرده	 تقسىم	 مختلف	 گروه	هاى	 به	 را	 مسلمانان	 دراز	 سالىان	 در	طول	 تفاوت	ها	 اىن	
گروه	ها	همه	مسلمان	اند	و	اگر	خود	نىز	در	مىان	خود	نسبت	به	مسلمان	بودن	دىگرى	تردىد	داشته	باشند،	
اما	دشمنان	همٔه	آنها	را	مسلمان	مى	دانند	و	با	همه		مبارزه	مى	کنند.	در ارتباط هر مسلمان با دیگرى،	
مهم	نىست	که	او	در	عقىده	ىا	مذهب	خود	پىرو	کدام	گروه	است.	آنچه	مهم	است	آن	است	که	هر	ىک	
از	گروه	ها	و	فرقه	ها	و	مذاهب	نباىد	دىگرى	را	کافر	و	خارج	از	دىن	بداند.	مسلمان	کسى	است	که	به	سه	
اصل	توحىد،	نبوت	و	معاد	عقىده	داشته	باشد	و	ضرورىات	دىن	را	انکار	نکند	و	به	آنها	عمل	نماىد.	اىن	
ِالَٰه	 ٰاٰل	 َاۡن	 مطلب	در	بىانات	حضرت	رسول	)ص(	انعکاس	ىافته	است.	اىشان	مى	فرماىند:	»		َمۡن	َشِهَد	
ِااّل		اللّٰه	َو	اۡسَتۡقبََل	ِقبۡلََتنا	َو	َصلّٰى	َصٰلتَٰنا	َوَاکََل	َذبىَحَتنا	فَذاَک	الُۡمسِلُم	لَـُه	ما	ِلۡلُمسِلم	َو	َعلىه	ما	
َعلَى	الُۡمسِلم«	؛	ىعنى	هر	کس	شهادت	دهد	که	خدا	ىکى	است	و	به	طرف	قبلٔه	ما	رو	کند	و	نماز	ما	را	به	جا	
آورد	و	از	گوشت	ذبح	شدٔه	ما	بخورد	او	مسلمان	است	؛	براى	او	است	آنچه	براى	مسلمان	است	؛	و	علىه	

اوست	آنچه	علىه	مسلمان	است.
رؤساى	مذاهب	نىز	در	کنار	اختلف	هاى	فقهى	و	عقىدتى	که	با	دىگران	داشتند،	گروه	هاى	دىگر	را	
ـُر	َاَحدًا	ِمۡن	َاۡهِل	الِقبلة«	؛	ىعنى	ما	هىچ			ىک	 کافر	نمى	شمردند.	امام	اعظم	ابوحنىفه	مى	فرمود:		»اٰل	نُـَکـِفّ

از	اهل	قبله	را	کافر	نمى	دانىم.

جهل 
جهل	و	نادانى	ىکى	از	رىشه	هاى	اختلف	مسلمانان	است.	جهل	مسلمانان	نسبت	به	موقعىت	خود	
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و	جهل	نسبت	به	اعتقادات	ىکدىگر	موجب	پندارهاى	نادرست	و	دشمنى	و	تهمت	به	ىکدىگر	مى	گردد.	
براى	پرهىز	از	اىن	موضوع	باىد	به	نکاتى	توجه	کنىم،	از	جمله	آنکه:	براى	به	دست	آوردن	نظرات	پىروان	
هر	مذهب	باىد	به	کتاب	هاى	معتبر	و	علماى	آنها	مراجعه	کرد	و	نباىد	شاىعه	ها،	سخنان	مردم	ىا	نحؤه	رفتار	
پىروان	هر	مذهب	را	معىار	قرار	داد.	حتى	براى	به	دست	آوردن	نظرات	هر	مذهب	ىا	گروه	اسلمى	نمى	توان	
به	نظر	ىک	ىا	چند	نفر	از	عالمان	آنها	اکتفا	کرد.	چه	بسا	نظر	ىک	عالم	مذهبى	ىا	نوىسنده	در	مىان	پىروان	
آن	مذهب،	طرفدارانى	اندک	داشته	باشد.	در	چنىن	مواردى	باىد	نظر	اکثرىت	و	اجماع	دانشمندان	را	

به		دست	آورد	که	اىن	کار	نىازمند	تحقىق	وسىع	ترى	است.	
همچنىن	نمى	توان	رفتار	پىروان	ىک	گروه	را	دلىل	بر	قبول	ىا	رّد	آنان	دانست.	چه	بسىارند	کسانى	

که	رفتارى	برخلف	گفتٔه	پىشواىان	خود	داشته	باشند	و	رفتار	تفرقه	انگىز	انجام	دهند.

لقب ها و صفات ناپسند
از	جمله	رفتار	غلطى	که	در	گذشته	وجود	داشت		نام	گذارى	ها	و	نسبت	دادن	لقب	ها	و	صفات	
ناپسند	به	دىگرى	است.	اىن	کار	در	افروختن	آتش	دشمنى	و	کىنه	و	نفرت	مىان	مسلمانان	تأثىر	زىادى	
داشته	و	دارد.	براى	نمونه،	در	گذشته	گروهى	بوده	اند	که	به	حضرت	على	)ع(	توهىن	مى	کرده	اند	و	به	آنها	
نَواصب	)جمع	ناصبى(	مى	گفتند	؛	در	مقابل،	گروهى	دىگر	اىشان	را	در	حّد	حضرت	رسول	ىا	خدا	باال	
مى	بردند.	اىن	گروه	را	ُغلة	)جمع	غالى(	مى	خواندند.	از	آن	پس	کلمٔه	ناصبى	ىا	غالى	بدون	توجه	به	معناى	
آن	در	مىان	شىعه	و	سنى	و	در	کتاب	ها	نسبت	به	ىکدىگر	تکرار	شده	است.	باىد	دانست	همان	طور	که	عقىدٔه	
نواصب	ربطى	به	اهل	سّنت	ندارد	عقىدٔه	غلة	هم	ربطى	به	شىعىان	ندارد.	امروز	باىد	از	نسبت	دادن	اىن	
صفات	و	نام	ها	به			ىکدىگر	خوددارى	کرد	و	از	هرگروه	با	همان	نامى	که	مورد	علقٔه	آنهاست	نام	برد	و	به	

بزرگان	هر	مذهبى	احترام	گذاشت.	
رد			و		بدل	کردن	لقب	هاى	ناپسند،	تحقىر	کردن،	مسخره	کردن،	توهىن	به	دىگرى	راهى	است	که	پاىان	

آن	جز	انحطاط	و	بدبختى	مسلمانان	نخواهد	بود	و	هىچ	چىزى	را	تغىىر	نخواهد	داد.	

بررسی

٭	دربارهٔ	شىوهٔ	عمل	کشورهاى	استکبارى	مانند	آمرىکا	و	رژىم	صهىونىستى	مطالعه	
و	تحقىق	کنىد	و	سپس	توضىح	دهىد	که	آنها	براى	تضعىف	امت	اسلمى	و	تفرقٔه	مىان	آنان	
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اندیشه و تحقیق

	با	دقت	و	توجه	در	مفاهىم	»امت	اسلمى«	و	»وحدت«،	تأثىر	وحدت	در	دستىابى	به	اهداف	امت	
اسلمى	را	بنوىسىد.	

طرحى	هنرى	)شعر،	داستان،	نقاشى(	را	براى	وحدت	امت	اسلمى	تهىه	کرده	و	در	کلس	از	آن	
استفاده	نماىىد.	

پیشنهاد

چه	برنامه	هاىى	را	دنبال	مى	کنند.	
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درس دهم

احکام اسالمى

قرائت و ترجمه

………………………………… ذىـَن	ءاَمـنـوا		 َهـا	الَـّ ُـّ ىـا	َاى
………………………………… مـوا	 ال	تُـَحـرِّ
چىزهاى	پاکىزه	را	که	خدا	حالل	کرده ُه	لَـکُـم	 	الـلٰـّ طَـِىّـبـاِت	مـا	َاَحـلَّ

و	از	حد	مگذرىد َو	التَـۡعـَتـدوا	
………………………………… 	الۡـُمـۡعـَتـدىـَن		 َه	الىُـِحـبُّ 	الـلٰـّ ِانَّ
………………………………… هُ	 َو	کُـلـوا	ِمـّمـا	َرَزَقـکُـُم	الـلٰـّ
………………………………… َحـالاًل	طَـِىّـبًـا	
	………………………………… هَ	 ُقـوا	الـلٰـّ َواتَـّ
	………………………………… الَّذى	َانۡـُتـۡم	ِبـه	ی	ُمـۡؤِمـنـونَ	

مائده،	87	و	88

	آنچه	را	پىامبر	به	شما	داد	بگىرىد سـوُل	فَـُخـُذوهُ	 …	مـا	ءاتـاکُـُم	الـرَّ
	و	از	آنچه	شما	را	باز	داشت،	دورى	کنىد َو	مـا	نَـهـاکُـۡم	َعـۡنـُه	فَـانۡـَتـهـوا	
………………………………… هَ	 ُقـوا		الـلٰـّ َو	اتَـّ
………………………………… َه	َشـدىـُد	الۡـِعـقـاِب	 	الـلٰـّ ِانَّ

حشر،	7
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اجتهاد و تقلىد
دىن	اسالم	برنامٔه	زندگى	انسان	در	ابعاد	مختلف	فردى،	خانوادگى	و	اجتماعى	است	و	کسانى	
که	از	اىن	برنامه	پىروى	کنند،	هم	در	زندگى	شخصى	به	سعادت	مى	رسند	و	هم	در	زندگى	خانوادگى	و	
هم	اجتماعى	سعادتمند	را	پدىد	می	آورند.	اىن	سعادت	هم	شامل	حىات	طّىبٔه	دنىا	مى	شود	و	هم	شادکامى	

جاوىد	آخرت	را	در	پى	دارد.
زىر	مجموعه	 ىا	چهار	 بخش	 برنامه	شامل	چهار	 اىن	 گفته	شد،	 قبل	 در	سال	هاى	 که	 همان	طور	

است:	
1	ــ	برنامه	هاى	مربوط	به	رابطٔه	انسان	با	خدا	؛	مانند	نماز.

2	ــ	برنامه	هاى	مربوط	به	رابطٔه	انسان	با	خود	؛	مانند	نظافت	و	ورزش.	
3	ــ	برنامه	هاى	مربوط	به	رابطٔه	انسان	با	جامعه	؛	مانند	انفاق	و	امر	به	معروف	و	نهى	از	منکر.
4	ــ	برنامه	هاى	مربوط	به	رابطٔه	انسان	با	طبىعت	و	نظام	خلقت	؛	مانند	حفظ	محىط	زىست.	

اىن	برنامه	ها	که	همان	احکام	اسالمى	هستند	باىد	از	منبع	اصىل	اسالمى،	ىعنى	کتاب	خدا	و	سّنت	و	
سىرٔه	پىامبر	اعظم	)ص(	به	دست	آىند.	از	اىن	رو،	نىازمند	اجتهاد	و	تحقىق	علمى	فراوان	در	کتاب	و	سّنت	

و	آشناىى	عمىق	با	بسىارى	از	علوم،	مانند	تفسىر،	لغت	و	اصول	مى	باشد.	
»اجتهاد«	در	لغت	به	معناى	جّدىت	و	تالش	است،	اّما	در	اصطالح	شرعى	عبارت	است	از	تالش	
براى	به	دست	آوردن	و	استنباط	احکام	از	روى	ادله،	مانند	قرآن	و	سّنت،	و	کسى	که	داراى	چنىن	تواناىى	

است،	»مجتهد«	نامىده	مى	شود.	
علما	و	دانشمندان	اسالم	گفته	اند:	شخص	مجتهد	باىد	بر	پنج	موضوع	آگاهى	داشته	باشد:	

1	ــ	علم	به	کتاب	الله	)قرآن(	؛
2	ــ	علم	به	احادىث	و	سنت	نبوى	)ص(	؛

3	ــ	آگاهى	بر	اقوال	علماى	گذشته	اعم	از	اجماع	)توافق(	علما	و	اختالف	نظرشان	؛
4	ــ	آگاهى	بر	علم	لغت	؛

5	ــ	آگاهى	بر	قىاس	و	شراىط	آن.
کسانى	که	خود	متخصص	در	اىن	علوم	نىستند	و	تواناىى	اجتهاد	ندارند،	براى	به	دست	آوردن	
احکام	دىنى	خود	به	اىن	مجتهدان	مراجعه	مى	کنند.	اىن	کار	را	»تقلىد«	مى	گوىند	و	چنىن	شخصى	را	

»مقلّد«	مى	نامند.	
باىد	دانست	که	تقلىد	در	اصول	دىن،	ىعنى	توحىد	و	نبوت	و	معاد،	جاىز	نىست	هر	کس	باىد	با	فکر	
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و	نظر	خود	ىکتاىى	خداوند	را	بپذىرد	و	به	نبوت	اعتقاد	داشته	باشد	و	بداند	که	خداوند	در	آخرت	به	اعمال	
انسان	ها	رسىدگى	مى	کند	و	پاداش	و	جزا	مى	دهد.	

اّما	تقلىد	در	احکام	فروع	دىن،	جاىز	است	؛	زىرا	هر	کسى	تواناىى	اىن	را	ندارد	که	بخش	مهمى	از	زندگى	
خود	را	صرف	تحقىق	و	تعلىم	کند	و	به	درجٔه	اجتهاد	برسد	تا	بتواند	احکام	دىنى	را	به	دست	آورد.

روشن	است	که	اىن	تقلىد،	با	تقلىد	کورکورانه	و	بدون	مبناى	عقالنى،	فرق	دارد.	اسالم،	هر	نوع	
عقىده	و	برنامه	اى	را	که	بدون	دلىل	و	برهان	و	تنها	براساس	تقلىد	کورکورانه	پاىه	رىزى	شده	باشد،	مردود	
مى	شمارد.	قرآن	کرىم	در	آىات	متعددى	همگان	را	دعوت	به	تفکر	و	تعقل	و	تدبر	مى	نماىد	و	از	تقلىد	ناآگاهانه	

منع	مى	کند	؛	از	جمله	اىن	که	مى	فرماىد:	

											از	آن	چىزى	که	علم	ندارى	دنباله	روى	مکن َوال	تَۡقُف	ما	لَۡىَس	لََك	ِبه	ی	ِعۡلمٌ	
……………………………………											 ۡمَع	َو	الۡبََصَر	َو	الۡـُفؤادَ	 	السَّ ِانَّ

																																																																																																	 ِئَك	کاَن	َعۡنـُه	َمۡسئواًل									……………………………………	 ـٰ کُـّل	ُ	ُاول
اسراء،	36

پىروى	و	تبعىت	شخص	غىرمجتهد	از	ىک	مجتهد	و	متخصص	در	احکام	دىنى	ىک	روش	عقالنى	
است،	همان	طور	که	مراجعٔه	ىک	بىمار	که	خود	در	طبابت	تخصصى	ندارد،	به	ىک	پزشک	کارى	عقالنى	

محسوب	مى	شود.	

منابع اجتهاد
فقىهان	و	مجتهدان	در	مسىر	تفّقه	و	اجتهاد	خود	و	براى	به	دست	آوردن	احکام	الهى	از	چهار	

منبع	استفاده	مى	کنند:
الف( قرآن کرىم:	کتاب	آسمانى	ما	منبع	اصلى	درىافت	احکام	اسالمى	است.	فقىهان،	با	مطالعه	
و	تفکر	در	قرآن	کرىم،	احکام	و	قوانىن	و	مقررات	اسالمى	را	به	صورت	کلى	ىا	جزئى	به	دست	مى	آورند	و	

در	اختىار	مردم	قرار	مى	دهند.	هىچ	کس	نمى	تواند	قوانىنى	وضع	کند	که	مخالف	با	قرآن	کرىم	باشد.
ب( سّنت پىامبر اکرم )ص(:	سّنت	پىامبر	عبارت	است	از	قول	و	فعل	آن	حضرت.	سخنانى	که	
از	آن	حضرت	در	کتاب	هاى	رواىى	نقل	شده	و	ىا	افعال	و	کارهاىى	که	اىشان	انجام	داده	است،	دومىن	منبع	
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اجتهاد	است.	البته	از	آنجا	که	ممکن	است	در	نقل	قول	و	فعل	پىامبر	)ص(	اشتباهات	ىا	غرض	ورزى	هاىى	
صورت	گرفته	باشد،	فقىهان	تالش	مى	کنند	احادىث	موثّق	را	از	غىر	موثّق	جدا	کنند	و	به	احادىث	موثّق	

و	قابل	اعتماد	مراجعه	کنند.
ج( اجماع:	در	اصطالح	علماى	اصول،	اجماع	عبارت	است	از	اتفاق	و	هماهنگى	قولى	ىا	فعلى	
و	ىا	تقرىرى	مجتهدان	پىرامون	مسئله	اى	که	به	حکم	آن	در	قرآن	و	سّنت	پىامبر	اکرم	)ص(	اشاره	نشده	
باشد.	مجتهدان	همان	کسانى	هستند	که	قادر	به	استنباط	مى	باشند.	پىامبر	اکرم	)ص(	مى	فرماىد:	»ال	
ـالل	؛	امت	من	بر	گمراهى	اتفاق	نظر	پىدا	نمى	کنند«	1اىن	حدىث	صرىحاً	 ـتـى	َعـلَـى	الـضِّ تَـۡجـَتـِمـُع	ُامَّ
داّل	بر	عصمت	امت	است.	رسىدن	به	اجماع	در	مسائل	مهم	کشور	اسالمى	حائز	اهمىت	فراوان	است.	

اجماع	سبب	مى	شود:
1ــ	تفرقه	و	دو	دستگى	در	مىان	امت	از	بىن	برود	؛

2ــ	باب	اجتهاد	باز	بماند	و	انتخاب	بهترىن	رأى	ممکن	گردد	؛
3ــ	راه	هرگونه	استبداد	و	دىکتاتورى	و	سوء		استفاده	از	قدرت	از	بىن	برود.

د( عقل و قىاس:	اگر	فقىهان	نتوانند	حکم	مسئله	اى	را	از	قرآن	و	سنت	به	دست	بىاورند،	تالش	
مى	کنند	که	با	عقل	و	با	استفاده	از	قىاس	که	ىک	روش	عقالنى	استدالل	است،	حکم	آن	مسئله	را	به	دست	

آورند.	بدىن	صورت	که	اىن	مسئله	را	با	مسئله	آمده،	مقاىسه	مى	کنند	و	حکم	آن	را	به	دست	مى	آورند.

مکّلف و احکام تکلىفى
مکلّف	کسى	است	که	بالغ،	عاقل،	قادر	و	مختار	باشد.	چنىن	کسى	موظف	است	که	تکالىف	دىنى	
خود	را	انجام	دهد.	بنابراىن،	کودک،	دىوانه	و	افراد	مجبور	به	اعمال	غىر	حق	و	افراد	ناتوان	از	قىد	تکلىف	

آزادند.	احکام	تکلىفى	پنج	نوع	است:	واجب،	مستحب،	حرام،	مکروه	و	مباح.
واجب:	حکمى	است	که	انجام	دادن	آن	الزم	است	و	داراى	ثواب	مى	باشد	و	ترک	آن	عقاب	

دارد؛	مانند:	وجوب	نمازهاى	پنج	گانه	و	روزٔه	ماه	رمضان.
مستحب:	حکمى	است	که	انجام	دادن	آن	حتماً	الزم	نىست	اما	کارى	ست	پسندىده	و	موجب	
خشنودى	خدا	و	رسول،	و	داراى	اجر	و	پاداش	اخروى	است	و	در	ترک	آن	مجازات	و	کىفرى	نىست	؛	

مانند	:	روزٔه	عرفٔه	عىد	قربان	و	دست		گىرى	از	فقرا	و	مستمندان.
حرام: کارى	است	که	باىد	آن	را	ترک	کرد	و	انجام	دادن	آن	عقاب	دارد؛	مانند	:	رباخوارى،	

١ــ	اصول	فقه	شافعی،	ص	١5٨
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دزدى،	قمار	و	دروغ.
نماز	 مانند:	 بهتر	است؛	 ندادن	آن	 انجام	 اما	 ندارد	؛	 انجام	آن	عقاب	 مکروه:	حکمى	است	که	

خواندن	در	حمام،	خوردن	و	آشامىدن	در	حال	راه	رفتن.
مباح:	حکمى	است	که	انجام	دادن	و	ندادن	آن	مساوى	است	؛	مانند	:	اىستادن	و	نشستن.

عبادات	که	قسم	اول	آن	از	فروع	دىن	است	خود	شامل	پنج	نوع	مى	باشد،	که	دو	نوع	از	آنها	عبادت	
بدنى	خالص	است	که	آن	دو	عبارت	اند	از:	نماز	و	روزه.	و	ىکى	مالى	خالص	است	)زکات(	و	دو	نوع	
دىگر	از	آنها	هم	عبادت	بدنى	و	هم	عبادت	مالى	است	که	عبارت	اند	از:	فرىضٔه	حج	و	جهاد.	اىن	پنج	نوع	

عبادت	در	اصطالح	به	نام	»خمسٔه	ضرورىٔه	دىن«	مشهورند.	

نمونه یابی

عالوه	بر	کارهاى	ذکر	شده،	نمونه	هاى	دىگرى	از	اعمال	واجب،	مستحب،	حرام،	
مکروه	و	مباح	را	نام	ببرىد.	

اصل حلّىت
در	دىن	مبىن	اسالم،	اصل	و	مبنا	بر	حالل		بودن	و	مباح	بودن	است	و	مواردى	که	حرام	اند	باىد	
داراى	دلىلى	محکم	از	قرآن	و	سّنت	پىامبر	و	ساىر	ادلّٔه	فقهى	باشند.	علماى	اسالم	اصل	»مباح	بودن«	را	

از	آىات	قرآن	کرىم	استنباط	کرده	اند.	
قرآن	کرىم	مى	فرماىد:

……………………………… 	 ذى	َخـلَـَق	لَـکُـۡم	 هُـَو	الَـّ
……………………………… 	 مـا	ِفـى	ااۡلۡرِض	َجـمـىـًعـا	

بقره،	29
همچنىن	مى	فرماىد:	

……………………………… ـمـاواِت	 ـَر	لَـکُـۡم	ٰمـا	ِفـى	السَّ َو	َسـخَّ
……………………………… َو	مـا	ِفـى			ااۡلَۡرِض	َجـمـىـًعـا	ِمـۡنـُه…	

جاثىه،	13
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حرام	کردن	هر	عملى	فقط	از	جانب	خداست	و	اگر	خداوند	کارى	را	حرام	مى	کند،	به	خاطر	ضرر	و	
زىانى	است	که	آن	عمل	به	انسان	ها	مى	رساند،	تا	انسان	ها	مرتکب	آن	نشوند	و	آسىب	و	زىان	روحى	ىا	جسمى	
نبىنند.	ممکن	است	انسان	ها	علت	حرام	بودن	برخى	کارها	را	ندانند	و	اىن	به	سبب	دانش	ناقص	انسان	هاست.	
اّما	خداوند	که	عالم	بر	همٔه	اسرار	جهان	است،	مى	داند	که	چه	کارى	به	نفع	ما	و	چه	کارى	به	زىان	ماست.

توجه	داشته	باشىم	که	حالل	به	اندازٔه	کافى	وجود	دارد	که	ما	را	از	حرام	بى	نىاز	کند.	حرام،	با	
حىله	و	دسىسه	حالل	نمى	شود	و	خوِد	آن	دسىسه	هم	حرام	است.	حسن	نّىت	در	ىک	کارى	هم	آن	را	
حالل	نمى	کند؛	ىعنى	کسى	نمى	تواند	بگوىد	من	به	خاطر	فالن	خىر	اىن	حرام	را	مرتکب	شدم.	بنابراىن،	در	

حالل	و	حرام	باىد	کامالً	تابع	خداوند	بود.	رسول	اعظم)ص(	مى	فرماىد:

خداوند	چىزهاىى	را	واجب	کرده	است َه	فَـَرَض	فَـراِئـَض	 	الـلٰـّ ِانَّ
آنها	را	ضاىع	مکنىد فَـال	تُـَضـىِّـعـوهـا	

و	حد	و	مرزهاىى	معىن	کرده،	از	آن	تجاوز	نکنىد 	ُحـدوًدا	فَـال	تَـۡعـَتـدوهـا	 َو	َحـدَّ
و	برخى	چىزها	را	حرام	کرده َم	َاۡشـىـاءَ	 َو	َحـرَّ

حرمت	آن	را	از	بىن	نبرىد فَـال	تَـۡنـَتـِهـکـوهـا	
و	چىزهاىى	را	مسکوت	گذاشته َو	َسـَکـَت	َعـۡن	َاۡشـىـاٍء	

از	جهت	رحمت	به	شما َرۡحـَمـًة	ِبـکُـم	
نه	از	جهت	فراموشى َغـۡىـَر	ِنـۡسـىـاٍن	

پس	دربارٔه	آنها	بحث	و	جدل	نکنىد1 فَـال	تَـبۡـَحـثـوا	َعـۡنـهـا	

در	آىات	ابتداى	درس	بىندىشىد	و	پىام	هاى	آنها	را	استخراج	نماىىد.

١ــ	سنن	ابن	ماچه	و	ترمذی

تفکّر در آىات
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برخى از امور حرام
ىکى	از	وظاىف	ما	در	زندگى،	شناخت	کارهاى	حرام	است.	ما	باىد	در	همان	سنىنى	که	به	تکلىف	
مى	رسىم،	کارهاى	حرام	را	شناساىى	کنىم	و	براى	دورى	از	آنها	برنامه	رىزى	نماىىم.	اىن	امر	سبب	مى	شود	
که	در	بزرگسالى	نىز	به	راحتى	مرتکب	گناه	نشوىم،	برعکِس	کسى	که	نسبت	به	دستورهاى	خداوند	بى	تفاوت	
است	و	به	حالل	و	حرام	توجهى	ندارد.	چنىن	فردى،	هرچه	زمان	مى	گذرد	در	باتالق	حرام	بىشتر	فرو	
مى	رود	به	گونه	اى	که	در	آمدن	از	آن	مشکل	تر	مى	گردد.	برخى	از	امور	گناه	و	حرام	به	شرح	زىر	است:

1ــ	شرک	به	خداوند	متعال،	به	هر	صورت	و	شکلى	باشد،	چه	شرک	در	ذات	و	چه	شرک	در	افعال	
و	چه	شرک	در	عبادت،	حرام	است	و	بزرگ	ترىن	گناه	محسوب	مى	شود.

2ــ	هرگونه	گستاخى	و	بى	ادبى	نسبت	به	پدر	و	مادر،	حتى	به	اندازٔه	گفتن	ىک	»اف«	حرام	است.	
خداوند	متعال	نىکى	به	والدىن	را	پس	از	اطاعت	و	فرمانبردارى	از	خود	واجب	کرده	و	تنها	در	ىک	صورت	
باىد	از	والدىن	اطاعت	نکرد	و	آن	وقتى	است	که	از	فرزندان	بخواهند	مرتکب	گناه	شوند	و	به	خدا	شرک	

بورزند	ولى	در	هر	صورت	باىد	با	آنها	به	نىکى	رفتار	کرد.

در	آىات	14	و	15	سورٔه	لقمان	تفکر	کنىد	و	وظاىف	هر	مسلمانى	نسبت	به	پدر	و	
مادر	را	مشخص	نماىىد.

3ــ	خداوند	در	سورٔه	حجرات	به	ما	دستور	مى	دهد	که	شش	عمل	را	انجام	ندهىم:
الف(	مسخره	کردن	؛

	ب(	عىب	جوىى	کردن	؛
	ج(	لقب	زشت	به	دىگران	دادن	؛

	د(	سوءظن	و	بدگمانى	نسبت	به	دىگران	؛
	هـ(	تجسس	در	احوال	دىگران	و	غىبت	کردن.

مات	شش	گانه	سرمنشأ	بسىارى	از	بدى	هاى	اخالقى	اند	و	جزء	زشت	ترىن	رذاىل	اخالقى	 اىن	محرَّ
محسوب	مى	شوند.

تفکّر در آىات
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٭	در	حاالت	و	رفتارهاى	خود	تأمل	کنىم	و	خود	را	ارزىابى	نماىىم	تا	ببىنىم	نسبت	
به	اىن	گناهان	در	چه	موقعىتى	قرار	دارىم.	اگر	به	آنها	تماىل	ندارىم،	خدا	را	سپاس	گفته	و	
براى	تقوىت	بىشتر	خود	در	مقابل	آنها	برنامه	رىزى	کنىم	و	اگر	به	برخى	از	آنها	تماىل	دارىم،	

براى	از	بىن	بردن	اىن	تماىل،	برنامه	رىزى	و	تمرىن	نماىىم.

احکام خوردنى ها و آشامىدنى ها
خداوند	بنابر	آىٔه	4	سورٔه	مائده،	هرچىز	پاکىزه	اى	را	براى	انسان	حالل	شمرده	است	و	به	مردم	

اجازه	داده	که	از	آنها	بهره	ببرند.
آنها	 مهم	ترىن	 که	 است،	 کرده	 حرام	 را	 زىان	آورى	 چىز	 هر	 آشامىدنى	ها،	 و	 مىان	خوردنى	ها	 در	

عبارت	اند	از:
الف(	شراب	و	هر	مادٔه	مست	کنندٔه	دىگر	؛

ب(	گوشت	خوک	و	سگ	؛
ج(	گوشت	مردار	؛

د(	مواد	مخّدر	از	قبىل	ترىاک،	هروئىن	و	…			.
مصرف	شراب	و	مواد	مخدر	موجب	زاىل	شدن	عقل	و	تخرىب	قواى	عقلى	و	فکرى	انسان	شده	
و	تأثىرات	جبران	ناپذىرى	بر	جسم	و	روان	دارند.	خداوند	عقل	و	فطرت	انسان	را	پاک	و	سالم	آفرىده	
و	بهترىن	موهبت	خود	به	انسان	قرار	داده	است	و	اگر	عقالنىت	از	انسان	سلب	شود،	با	ساىر	حىوان	ها	
تفاوتى	ندارد.	مصرف	مواد	الکلى	خشونت	و	التهاب	اىجاد	مى	کند	و	شخص،	در	حالت	مستى،	ممکن	
است	به	هر	نوع	عمل	خشونت	آمىز	و	تأسف	بار	دست	بزند.	مصرف	ترىاک	و	مواد	مشابه	فرد	را	بى	غىرت،	
ترسو،	بى	توجه	و	الابالى	مى	کند.	بدن	او	را	در	مقابل	بىمارى	ها	چنان	تضعىف	مى	کند	که	روز			به	روز	به	
کام	مرگ	نزدىک	تر	مى	شود.	اعتىاد	به	سىگار	نىز	به	دلىل	هدر	دادن	امکانات	مادى	و	تأثىر	مخرب	آن	بر	

بدن	و	مقدمه	شدن	آن	براى	مصرف	مواد	مخّدر،	حرام	است.

خودکاوی
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قمار و شرط بندى
ىکى	از	کارهاى	حرامى	که	به	صراحت	در	قرآن	نهى	شده،	قمار	و	شرط	بندى	است.	اىن	کار	حرام	
و	زىان	بخش	که	جز	هدر	دادن	وقت،	تخرىب	اعصاب	و	وارد	کـردن	زىان	مالـى	و	حىثىتى	جبران	ناپذىر،	
خاصىتى	ندارد،	متأسفانه	هم	در	قدىم	و	هم	امروزه	رواج	دارد.	امروزه	در	بسىارى	از	کشورها،	به	خصوص	
کشورهاى	غربى،	همان	طور	که	شراب	خانه	هاى	بزرگ	وجود	دارد،	قمارخانه	هاى	بزرگى	نىز	هست.	برخى	

از	افراد	از	اىن	راه	ثروت	هاى	بادآورده	به	دست	مى	آورند	و	برخى	نىز	همٔه	زندگى	خود	را	مى	بازند.
اىن	گناه	به	تدرىج	روحىٔه	تالش	و	بروز	استعدادها	را	خاموش	مى	کند،	اراده	را	ضعىف	مى	نماىد	و	
کار	و	سازندگى	را	ازبىن	مى	برد.	افرادى	که	به	اىن	کار	عادت	کرده	اند،	معموالً	در	عالم	رؤىا	براى	خود	

کاخ	هاى	زىبا	مى	سازند	و	وقت	و	عمر	خود	را	به	انتظار	برنده	شدن	ازدست	مى	دهند.
در	اسالم،	فقط	شرط	بندى	براى	مسابقاِت	تىراندازى	و	اسب	دوانى	و	شتردوانى	جاىز	است	؛	زىرا	
اىن	ورزش	ها،	به	خصوص	در	گذشته	توان	جسمى	و	روحى	افراد	را	باال	مى	بُرد	و	آماده	دفاع	از	کشور	

و	دفع	خطرها	مى	نمود.

نمونه یابی

٭	برخى	شکل	هاى	قمار	و	شرط	بندى	را	که	در	بعضى	جاها	رواج	دارد،	معرفى	
کنىد	و	آثار	زىانبار	آنها	را	توضىح	دهىد.

عادت هاى حرام
امروزه	برخى	از	عادت	ها	در	مىان	برخى	از	افراد،	هرچند	اندک،	مشاهده	مى	شود	که	با	احکام	
اسالم	مخالف	و	ازنظر	حکم	الهى	حرام	مى	باشد.	خوب	است	در	اىنجا	به	ذکر	برخى	از	آنها	بپردازىم:

1ــ استفاده از طال براى مردان:	مى	دانىم	که	استفاده	از	طال	و	حرىر	)لباس	ابرىشمى(	براى	
مردان	حرام،	ولى	براى	زنان	حالل	مى	باشد.	برخى	دالىل	علمى	هم	براى	اىن	موضوع	ذکر	شده	است.	اگر	

چنىن	دالىلى	هم	نبود،	حرام	شدن	آن	از	جانب	خداوند	براى	مردان،	نشانٔه	زىان	چنىن	کارى	است.
امروزه	مشاهده	مى	کنىم	که	برخى	مردان	و	جوانان	از	طال	استفاده	مى	کنند	و	گاهى	همىن	طال	در	
نماز	نىز	همراه	آنهاست	که	در	اىن	صورت	هم	نماز	آنها	باطل	است	و	هم	به	خاطر	استفاده	از	طال	مرتکب	
گناه	شده	اند.	اىنان	به	وىژگى	هاى	متفاوت	مردان	و	زنان	توجه	ندارند	و	به	گونه	هاى	مختلف	خود	را	مشابه	
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٭	جامعٔه	پىرامون	خود	را	بررسى	کنىد.	و	وجود	برخى	از	عادت	هاى	ناپسند	راىج	
مىان	جوانان	را	مشخص	کنىد	و	دربارٔه	علت	وجود	چنىن	عادت	هاىى	گفت		وگو	نماىىد.

2ــ عکس ها و تصوىرهاى مبتذل:	مى	دانىم	که	نگاه	به	تصوىر	اندام	فرد	نامحرم	حرام	است،	
به	خصوص	که	اگر	از	روى	شهوت	باشد	ىا	سبب	تحرىک	شهوت	شود.	باىد	توجه	کنىم	که	اىن	عمل	از	
نظر	روان	شناسان	به	تدرىج	سبب	افسردگى	روانى	شده	و	شخص	را	رنجور	و	حسرت	زده	مى	کند	و	تمرکز	

فکر	انسان	را	از	بىن	برده	و	مانع	تفکر	سازنده	و	خالق	او	مى	شود.

زنان	مى	سازند؛	درحالى	که	اّوالً	استفاده	از	طال	و	حرىر	و	ساىر	جنبه	هاى	زىنتى	و	آراىشى	براى	زنان،	به	
خاطر	وىژگى		خاص	آنهاست.	ثانىاً	همان	زنان	نىز	باىد	آراىش	و	زىنت	خود	را	در	محدودٔه	خانواده	و	افراد	
َمحرم	حفظ	کنند	و	از	استفادٔه	آن	در	مقابل	افراد	نامحرم	ىا	در	مأل	عام	اجتناب	کنند.	مردانى	که	به	سوى	
اىن	قبىل	آراىش	ها	و	زىنت	ها	رو	مى	آورند	و	به	شکل	هاى	نامناسبى	در	جامعه	ظاهر	مى	شوند،	باىد	به	تحلىل	

عمل	خود	بپردازند	و	شخصىت	روحى	خود	را	ارزىابى	کنند	تا	متوجه	منشأ	اشتباه	خود	شوند.
روشن	است	که	چنىن	رفتارى	نشانٔه	ترقى	و	پىشرفت	نىست؛	زىرا	همان	کسانى	که	عامل	پىشرفت	در	
دنىاى	امروز	بوده	اند،	از	فضانوردان	گرفته	تا	سازندگان	َابَرراىانه	ها	تا	مخترعىن	و	کاشفان	بزرگى	چون	نىوتن	
و	انىشتىن	اىن	راه	را	براى	پىشرفت	انتخاب	نکرده	اند.	آنان	به	جاى	توجه	به	ظاهر	و	تالش	براى	به	شکل	هاى	
گوناگون	در	آوردن	خود،با	جدىت	و	تالش	و	تحمل	رنج	و	زحمت	و	بى	خوابى	و	دورى	از	تن	پرورى	راه	علم	

و	پىشرفت	را	طى	کردند	و	نام	خود	را	در	تارىخ	بزرگاِن	خدمت	کننده	به	بشرىت	زنده	نگه	داشتند.
کسانى	از	مردان	و	جوانان	که	به	عادت	هاى	ناپسندى	مانند:	استفاده	از	طال،	آراىِش	غىرمعمول،	
را	تحت	عنوان	 کار	خود	 و	 مى	پردازند	 مد	 هرنوع	 از	 تقلىد	کورکورانه	 و	 نامناسب	 لباس	هاى	 پوشىدن	
پىروى	از	مد	توجىه	مى	کنند،	باىد	توجه	کنند	که	اىن	قبىل	رفتارها	به	تدرىج	موجب	شکل	گىرى	خصلت	ها	
و	عادت	هاى	ناپسندى	در	آنها	مى	شود	و	از	طرىق	آنها	به	فرزندانشان	انتقال	مى	ىابد.	متأسفانه	برخى	از	
جوانان	که	دست	به	چنىن	کارى	مى	زنند،	وقتى	بزرگسال	مى	شوند	و	تشکىل	خانواده	مى	دهند،	انتظار	
دارند	فرزندانشان	به	شىوه	اى	درست	زندگى	کنند	و	از	اىن	قبىل	عادت	ها	دور	باشند.	اّما	باىد	بدانىم	که	

بهترىن	راه	براى	هداىت	فرزند،	الگوى	خوب	بودِن	پدر	و	مادر	براى	آنهاست.

بررسی
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امروزه	ارتباطات	امرى	اجتناب	ناپذىر	است،	به	وىژه	با	پىداىش	ابزارهاىى	مانند	ماهواره،	اىنترنت،	تلفن	
همراه	و	…	که	در	اىجاد	ارتباطات	تسرىع	کرده	اند،	اىن	رسانه	ها	مى	توانند	زمىنه	ساز	گسترش	علم	و	فناورى	باشند	
و	در	حوزه	هاى	مختلف	علمى،	اقتصادى،	ورزشى،	شهرنشىنى،	پزشکى	و	سالمت	به	انسان	ها	خدمت	کنند.	
اندکى	از	مردم	در	نقاط	مختلف	دنىا	هستند	که	به	جاى	خدمت	به	انسان	ها،	اىن	ابزار	را	وسىلٔه	
تخرىب	شخصىت	جوانان	و	سستى	و	بى	بندوبارى	آنها	ساخته	و	از	اىن	راه	دام	هاى	فرىب	خود	را	پهن	
کرده	و	ثروت	هاى	بى	پاىانى	به	چنگ	مى	آورند	که	در	اىنجا	فرصت	ذکر	آنها	نىست.	گروه	هاى	بى	بندوبار	در	
هرجامعه	اى	زمىنٔه	نفوذ	آنها	را	فراهم	مى	کنند.	براى	پىداىش	چنىن	گروه	هاىى	است	که	برخى	از	قدرت	ها	
از	رسانه	هاىى	مانند	اىنترنت	و	ماهواره	سوءاستفاده	کرده	و	بى	بندوبارى	را	گسترش	مى	دهند.	جوانان	عاقل	
و	خردمند	هرگز	وقت	و	عمر	گرانبها	و	سرشار	از	انرژى	خود	را	در	تماشاى	چنىن	صحنه	هاىى	به	هدر	

نمى	دهند	و	از	درىافت	آن	همه	اطالعات	با	ارزش	خود	را	محروم	نمى	سازند.
توجه	کنىم	که	نگاه	به	نامحرم،	در	هر	صورت،	براى	کسب	لذت	حرام	است	؛	چرا	که	شخصىت	
فرد	را	متزلزل	مى	سازد	و	غىرت	او	را	زىر	سؤال	مى	برد.	انسان	هاى	ناموس	دار	و	غىرتمند	نفس	خود	را	
مهار	مى	کنند	و	ناموس	دىگران	را	مورد	تعرض	قرار	نمى	دهند.	ناگفته	نماند	که	خداوند	اصل	نگاه	کردن	
به	نامحرمى	که	حجاب	خود	را	رعاىت	کرده،	منع	نمى	کند	؛	زىرا	چنىن	چىزى	امکان	پذىر	نىست	واو	هرگز	

تکلىف	ماالىطاق	و	غىرقابل	اجرا	نمى	کند	؛	بلکه	نگاه	از	روى	شهوت	را	منع	مى	کند	و	مى	فرماىد:

به	مردان	مؤمن	بگو: ُقـل	ِلـلـُمـؤِمـنـىـن	
دىدگان	خود	را	فرو	دارند ىَـُغـّضـوا	ِمـۡن	َابـصـاِرِهـم	

و	اندام	جنسى	شان	را	از	زنا	حفظ	نماىند َو	ىَـۡحـَفـظـوا	فُـروَجـُهـمۡ	
اىن	براى	آنان	پاکىزه	تر	است ٰذِلَك	َاۡزکٰى	لَـُهـمۡ	

و	خداوند	به	کارهاىى	که	مى	کنند	آگاه	است َه	َخـبـىـٌر	ِبـمـا	ىَـۡصـَنـعـونَ	 	الـلٰـّ ِانَّ
و	به	زنان	مؤمن	بگو: َو	ُقـۡل	ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـاِت	

دىدگان	خود	را	فرو	دارند ىَـغـُضـۡضـَن	ِمـۡن	َابۡـصـاِرِهـنَّ	
اندام	جنسى	شان	را	از	زنا	حفظ	نماىند 	…	 َو	ىَۡخـَفـظۡـَن	فُـروَجـُهـنَّ

3	و	31 نور،	
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توجه	داشته	باشىم	که	نگاه	هاى	آلوده	اّولىن	قدم	براى	ورود	به	مراحل	دىگر	زشتى	ها	و	پلىدى	هاست.	
بنابراىن،	باىد	خود	را	از	نگاه	هاى	آلوده	حفظ	کنىم	و	خود	را	در	مسىرى	که	دىن	تعىىن	کرده	قرار	دهىم.	
البته	نگاه	کردن	زن	و	مرد	براى	ازدواج	و	انتخاب	ىکدىگر	ابتداىى	ترىن	مرحله	است	که	باىد	انجام	شود	و	
از	آن	پس	ساىر	مراحل،	آن	گونه	که	دىن	فرمان	داده،	طى	مى	شود	تا	اىن	که	زن	و	مرد	ازدواج	مى	کنند	و	

زندگى	مشترک	را	آغاز	مى	نماىند.

فعالىت هاى اقتصادى
ىکى	از	مهم	ترىن	فعالىت	هاى	اقتصادى،	خرىد	و	فروش	است	که	خداوند	آن	را	حالل	کرده	و	بدان	

تشوىق	کرده	است.	اّما	ربا	را	حرام	کرده	و	فرموده:

	…………………………… 	 	 ُه	الـبَـۡىـَع	 	الـلٰـّ َاَحـلَّ
	…………………………… 	 	 بـا.	 َم	الـرِّ َو	َحـرَّ

	بقره،	275

افراد	فقىر	را	فقىرتر	و	گرفتارتر	مى	کند.	 بىن	مى	برد	و	 از	 ربا	فعالىت	هاى	اقتصادى	سازنده	را	
با				اىن	که	خرىد	و	فروش	حالل	است،	اما	هر	چىزى	را	نمى	توان	معامله	کرد.	خداوند	متعال	خرىد	و	فروش	
چىزهاىى	را	که	زىان	دارند	حرام	کرده	است.	به	همىن	جهت	خرىد	و	فروش	مواد	مخّدر،	مشروبات	الکلى،	
گوشت	خوک	و	مانند	آنها،	حتى	با	غىرمسلمان	هم	حرام	است	؛	زىرا	دىن	مبىن	اسالم	به	کرامت	انسان	ها	

احترام	مى	گذارد	و	از	هر	وسىله	اى	براى	حفظ	کرامت	آنها	استفاده	مى	کند.																														
خداوند	متعال	روزى	هاى	حالل	موردنىاز	ما	را	آفرىده	و	در	طبىعت	قرار	داده	است.	الزم	است	که	
هرکس	با	فعالىت	و	تالش	مثبت	و	سازنده	براى	رفع	نىاز	خود	بکوشد	و	از	نعمت	هاى	الهى	و	زىباىى	هاى	
طبىعت	بهره	مند	شود،	به	ورزش	و	تفرىح	سالم	بپردازد،	به	شهرها	و	سرزمىن	هاى	دىگر	مسافرت	کند	و	از	
آن	درس	زندگى	بگىرد	و	تجربه	کسب	کند.	اّما	هىچ	انسانى	حق	ندارد	به	حّق	دىگران	تجاوز	کند	و	مانع	

رشد	و	شکوفاىى	مادى	و	معنوى	آن	شود	و	انسان	هاى	دىگر	را	استثمار	نماىد.
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تطبیق

در	روابط	اقتصادى	مردم	پىرامون	خود	تحقىق	و	تفکر	کنىد	و	روابط	سالم	اقتصادى	
و	روابط	ناسالم	را	مشخص	نماىىد.

تنبلى،	سستى	و	نداشتن	فعالىت	اقتصادى	مفىد	از	خصاىص	افراد	تن	پرور	و	بى	خاصىت	است	که	به	
چىزى	جز	بهره	کشى	از	دىگران	فکر	نمى	کنند.	اصوالً	ارادٔه	قوى	همىشه	متعلق	به	کسانى	است	که	زحمت	
مى	کشند	و	تالش	مى	کنند	و	از	دسترنج	خود	بهره	مند	مى	شوند.	البته	در	همىن	راه	هم	باىد	راه	اعتدال	و	مىانه	
را	طى	کرد	و	از	توجه	بىش	از	حد	و	افراط	در	کسب	درآمد	که	فرد	را	به	حرص	و	آز	مى	کشاند،	دورى	

کرد	؛	زىرا	چنىن	افراطى	موجب	متزلزل	شدن	روابط	سالم،	حتى	در	کانون	گرم	خانواده	مى	شود.

اندیشه و تحقیق

1ــ	با	بررسى	درس	اول	کتاب	بنوىسىد	که	با	احکام	اسالمى	کدام	ىک	از	نىازهاى	ضرورى	انسان	
تأمىن	مى	گردد؟

2ــ	منابع	اصىل	احکام	اسالم	کدام	اند؟	چرا	باىد	احکام	را	از	اىن	منابع	درىافت	نمود؟
3ــ	مجتهد	در	فهم	احکام	اسالم	باىد	به	چه	موضوعاتى	آگاهى	داشته	باشد؟	ارتباط	هرىک	از	اىن	

موضوعات	با	فهم	دقىق	احکام	را	بنوىسىد.
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درس ىازدهم

آىندۀ تارىخ

اعتقاد	به	»موعود«	و	»منجى«	در	ادىان	الهى	و	به	خصوص	در	اسالم	ىک	اعتقاد	عمىق	و	استوار	
است.	اىن	اعتقاد	نشانٔه	بىنش	درست	ادىان	الهى	به	تارىخ	و	سرنوشت	انسان	است	و	به	همىن	جهت	

نىازمند	بررسى	و	دقت	نظر	جدى	است.	در	اىن	درس	مى	خواهىم	بدانىم:
اىن	اعتقاد	چه	جاىگاهى	در	اندىشٔه	اسالمى	دارد	و	چگونه	زندگى	مسلمانان	را	تحت	تأثىر	قرار	

مى	دهد؟

قرائت و ترجمه

………………………………… ُه	الـذىـن	ءامـنـوا	ِمـۡنـکُـۡم	 وَعـَد	الـلٰـّ
	………………………………… َو	َعـِمـلُـوا	الـّصـاِلـحـاِت	
که	آنان	را	جانشىن	در	زمىن	قرار	دهد لَـَىـسـَتـۡخـِلـَفـنَّـُهـۡم	ِفـى	ۡاالَۡرِض	

همان	طور	که	قبل	از	آنان	کسانى	را	جانشىن	 ذىـَن	ِمـۡن	َقـبۡـِلـِهـمۡ	 کَـَمـا	اۡسـَتـۡخـلَـَف			الَـّ
قرار	داد. 	

و	براى	آنان	دىنشان	را	مستقر	سازد 	لَـُهـۡم	دىـَنـُهـمُ	 َو	لَـُىـَمـِکّـَنـنَّ
که	براى	آنها	پسندىده	است	 ِذى	اۡرتَـٰضـى	لَـُهـمۡ	 الَـّ

و	بىمشان	را	به	اىمنى	مبّدل	گرداند لَـنَّـُهـۡم	ِمـۡن	بَـۡعـِد	َخـۡوِفـِهـۡم	َاۡمـنًـا	 َو	لَـُىـبَـدِّ
………………………………… ىَـۡعـبُـدونَـنـى	
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	………………………………… الىُـۡشـِرکـوَن	بـى	َشۡىـئًـا	
نور،	55

و	مى	خواهىم	منت	نهىم	 		 َو	نُـرىـُد	َاۡن	نَـُمـنَّ
برکسانى	که	ناتوان	شمرده	شده	اند	در	زمىن ذىـَن		اۡسـُتـۡضـِعـفـوا		ِفـى		ااۡلۡرِض	 َعـلَـى	الَـّ
………………………………… ـةً	 َو	نَـۡجـَعـلَـُهـۡم	َاِئـمَّ
………………………………… َو	نَـۡجـَعـلَـُهـُم	الۡـواِرثـىـنَ	

قصص،	5

………………………………… بـوِر	 نـا	ِفـى	الـزَّ ـۡ َو	لَـَقـۡد	کَـَتـب
پس	از	ذکر	)تورات( ۡکـِر	 ِمن	بَـۡعـِد	الِذّ

………………………………… 	ااۡلَۡرَض	ىَـِرثُـهـا	 َانَّ
………………………………… ِعـبـاِدَى	الّصـاِلـحـونَ	

1 انبىاء،	5

………………………………… ذى	َاۡرَسـَل	َرسـولَـه	و	 هُـَوالَـّ
………………………………… ِباۡلـُهـدٰى	َو	دىـِن	الۡـَحـِقّ	

که	بر	همٔه	دىن	ها	چىره	گرداند ِلُىـظۡـِهـَره	و	َعلَـى	الـّدىـِن	کُِلّـه	ی	
	………………………………… َو	لَـۡو	کَـِرَه	الۡـُمـشـِر	کـونَ	

توبه،	33

													کَـِرَه:	نخواهد،	اکراه	داشته	باشد َىـِرثُـهـا:	آن	را	به	ارث	مى	برد	
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آىندۀ تارىخ
تارىخ	زندگى	انسان	ها	صحنٔه	مبارزٔه	دائمى	حّق	و	باطل	بوده	است.	در	جبهٔه	حق،	انسان	هاىى	
حضور	دارند	که	در	راه	خداپرستى،	عدالت،	انسان	دوستى،	آزادگى،	فضاىل	اخالقى	و	دفاع	از	حقوق	
محرومان	و	مستضعفان	تالش	کرده	اند	و	صفحات	تارىخ	را	با	جهاد	و	اىثار	خود	زىباىى	و	شکوه	بخشىده	اند.	
در	جبهٔه	باطل،	خودخواهان	و	خودپرستانى	حضور	دارند	که	شرک	و	کفر	و	ستمگرى	پىشه	ساخته	و	براى	
رسىدن	به	خواسته	هاى	خود،	به	بهره	کشى	از	انسان	ها	و	دامن	زدن	به	فساد	و	بى	بند	و	بارى	پرداخته	اند.	

نتىجٔه	نهاىى	اىن	مبارزه	چىست	و	پىروزى	از	آِن	کدام	جبهه	خواهد	بود؟	جبهٔه	حق	ىا	جبهٔه	باطل؟
پاسخ	به	اىن	سؤال	با	بىنش	انسان	دربارٔه	جهان	ارتباط	دارد.	آنان	که	از	شناخت	آفرىنندٔه	جهان	
درمانده	اند	و	اداره	کننده	اى	مدبّر	و	حکىم	براى	آن	نمى	شناسند،	نمى	توانند	آىنده	اى	روشن	براى	تارىخ	

انسان	تصور	کنند.
اّما	خداپرستان	که	معتقدند	ىکى	از	نام	هاى	خداوند	حّق	است	و	اوست	که	با	حکمت	خود،	جهان	
را	اداره	مى	کند،	براساس	وعدٔه	الهى،	باور	دارند	که	آىندٔه	نهاىى	جهان	از	آِن	حق	خواهد	بود	و	باطل،	

شکست	خورده	و	مغلوب،	صحنه	را	ترک	خواهد	کرد.

در	آىات	ابتداى	درس	بىندىشىد	و	ببىنىد	که	چه	آىنده	اى	براى	تارىخ	انسان	پىش	بىنى	
شده	است؟

موعود و منجى در ادىان
پىامبران	الهى،	براى	تحقق	وعده	هاى	الهى،	از	طرح	خاصى	براى	پاىان	تارىخ	سخن	گفته	اند.	آنان	
مى	گوىند	که	در	پاىان	تارىخ،	درحالى	که	شراىط	کامالً	آماده	شده	است،	ىک	ولّى	الهى	ظهور	مى	کند	و	

حکومت	جهانى	و	عادالنه	اى	تشکىل	مى	دهد	که	فقط	براساس	دىن	خدا	اداره	مى	شود.	
اىن	عقىدٔه	اصلى	پىامبران	الهى	است	اما	همان	طور	که	قبالً	دىدىم،	تعلىمات	هر	پىامبرى	پس	از	
وى	دستخوش	دگرگونى	شد.	از	جملٔه	اىن	دگرگونى	ها،	اعتقاد	خاصى	بود	که	پىروان	هر	پىامبرى	دربارٔه	
ظهور	موعود	پىدا	کردند.	با	وجود	اىن	اعتقادات	مختلف،	همه	در	اصِل	الهى	بودن	پاىان	تارىخ	و	ظهور	

تفکّر در آىات
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ولّى	خدا	براى	برقرارى	حکومت	جهانى	اتفاق	نظر	دارند.
ــ	ىهودىان	معتقدند	که	هنوز	»مسىح«	و	منجى	نىامده	است،	روزى	مسىح	خواهد	آمد	و	دىن	حضرت	

	را	در	جهان	گسترش	خواهد	داد	و	عدالت	را	برقرار	خواهد	کرد.	 موسى	
	همان	منجى	و	مـوعود	آخرالـزمان	است.	آنـان	 مسىحىـان	بر	اىن	باورنـد	که	حضرت	عىسى		
	به	نام	پـولس	را	پذىرفته	اند	که	مى	گـوىد:	منجى	 در	اىن	باره	عقىدٔه	ىکى	از	ىاران	حضرت	عىسى	
	در	شبى	که	مأموران	حاکم	به	 نهـاىى	جهان	حضرت	عىسى		است.	او	معتقد	بود	که	حضرت	عىسى		
مخفىـگاهش	حمله	کـردند،	دستگىر	شد؛	روز	بـعد	او	را	به		صلىب	کشىدند	و	کشتند	اّما	سه	روز	پس	از	
مـرگ،	بر	صلىب	زنـده	شد	و	به	آسمان	رفت.	او	دوبـاره	ظهور	مى	کند	و	انسان	ها	را	نجات	مى	دهد1.

در	آىىن	زرتشتى،	اعتقاد	به	ُسوشىانت	که	به	معناى	منجى	و	رهاننده	است،	اعتقاد	راىجى	است	و	
در	تمام	متون	زرتشتى	به	ظهور	اىن	موعود	بشارت	داده	شده	است.

اعتقاد	به	منجى	در	بىن	پىروان	پىامبران،	فرصت	ارزشمندى	براى	همکارى	مىان	آنها	و	تالش	براى	
تحقق	آرمان	هاى	بزرگ	همٔه	پىامبران	الهى،	مانند	معنوىت،	خداپرستى،	عدالت،	اخالق	و	نفى	حاکمىت	کفر	و	
ستم	بر	جهان	است.	اىن	همکارى	سبب	نزدىکى	و	همدلى	حق	طلبان	و	مانع	توطئه	هاى	ستمگران	مى	شود.

موعود در اسالم
در	رواىات	ما	آمده	است	که	در	آخرالزمان	منجى	بزرگ	انسان	ها	از	نسل	پىامبر	اکرم	)ص(	ظهور	
خواهد	کرد	و	حکومت	واحد	جهانى	را	تشکىل	خواهد	داد.	ىکى	از	لقب	هاى	اىن	موعود	»مهدى«	است.	
بسىارى	از	علما	و	محدثىن	ما	در	کتاب	هاى	حدىثى	خود	بابى	را	به	اىن	موضوع	اختصاص	داده	و	بعضى	
نىز	کتاب	هاى	مستقلى	در	اىن	باب	نوشته	اند.	آنان	ذکر	کرده	اند	که	در	آىنده	از	خاندان	پىامبر	فردى	متولد	
خواهد	شد	که	هم	نام	اىشان	است2.	او	به	امر	خدا	قىام	خواهد	کرد	و	زمىن	را	پس	از	آنکه	از	ظلم	و	ستم	

	از	آمدن	پىامبرى	بعد	از	خود	خبر	مى	دهد	 ١ــ	اىن	درحالى	است	که	در	انجىل	برنابا	و	انجىل	ىوحنا	ذکر	شده	که	حضرت	عىسى	
	را	به	صراحت	رد	مى	کند	و	مى	فرماىد	که	آنان	 و	او	را	نجات	بخش	مى	خواند.	قرآن	کرىم	نىز	کشتن	و	به	صلىب	کشىده	شدن	حضرت	عىسى	

در	اىن	مسئله	دچار	اشتباه	شدند	)سورٔه	نساء،	آىه	157(.
2ــ	برخى	از	علما	و	دانشمندان	که	به	اىن	موضوع	پرداخته	اند	و	مى	توان	به	آثارشان	مراجعه	کرد،	عبارت	اند	از:	سعدالدىن	تفتازانى	در	
کتاب	شرح	المقاصد،	ابن	حجر	هىثمى	در	کتاب	صواعق	المحرقه،	جالل	الدىن	سىوطى	در	کتاب	الحاوى	للثاوى،	عالمه	منادى	صاحب	فىض	القدىر،	
عالمه	خىرالدىن	آلوسى	در	غالىة	المواعظ،	شىخ	محمد	خضر	حسىن	استاد	دانشگاه	االزهر	در	مجلٔه	تمدن	اسالمى	تحت	عنوان	نگرش	بر	رواىات	
مربوط	به	مهدى،	کتانى	مالکى	در	کتاب	نظم	المتناثر	من	الحدىث	المتواتر،	عدوى	مصرى	در	کتاب	مشارق	االنوار،	احمد	قرمانى	دمشقى	در	کتاب	

اخبارالدول	و	آثاراالول	و	محى	الدىن	عربى	در	الفتوحات	المکىة.
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پرشده	باشد،	از	عدل	و	داد	پر	خواهد	کرد1.

پىروان	پىامبران	الهى	چگونه	مى	توانند	براى	فراهم	کردن	زمىنٔه	ظهور	منجى	جهانى	
با	ىکدىگر	همکارى	کنند؟	پىشنهادهاى	خود	را	عرضه	کنىد.

جهانى شدن، جهانى سازى و مهدوىت
امروزه،	با	واقعىتى	به	نام	جهانى	شدن	)Globality(	مواجهىم	و	الزم	است	رابطٔه	آن	را	با	موضوع	
مهدوىت	بررسى	کنىم.	جهانى	شدن	به	معناى	گسترش	ارتباطات	مىان	انسان	ها	و	افزاىش	تأثىر	متقابل	
اقوام،	ملت	ها	و	کشورها	بر	ىکدىگر	است	؛	به	گونه	اى	که	کمتر	اتفاقى	در	گوشه	اى	از	عالم	رخ	مى	دهد	
که	مردم	دىگر	سرزمىن	ها	از	آن	بى	خبر	بمانند	و	حىات	اجتماعى	آنان	از	اىن	اتفاق	تأثىر	نپذىرد.	پىداىش	
ابزارهاى	ارتباطى	صوتى	و	تصوىرى	و	متنى	مانند	تلفن	ثابت	و	سىار،	رادىو،	تلوىزىون،	ماهواره،	اىنترنت	
از	ىک	طرف	و	وساىل	نقلىٔه	جدىد	مانند	اتومبىل،	قطار	و	هواپىما	از	طرف	دىگر،	ارتباط	مىان	انسان	ها	
را	در	نقاط	مختلف	کرٔه	زمىن	چنان	توسعه	داده	است	که	گوىى	مانند	مردم	ىک	دهکده	با	هم	آشناىند.	از	

همىن	جاست	که	مفهوم	»دهکدٔه	جهانى«	)village	Global(	شکل	گرفته	است.
اىن	ىک	واقعىت	اجتماعى	است	که	رخ	داده	است	و	اکنون	ما	در	چنىن	جهانى	زندگى	مى	کنىم.	با	
پدىدار	شدن	اىن	واقعىت،	قدرت	هاى	بزرگ	و	سلطه	گر	برنامه	رىزى	کرده	اند	که	فرهنگ،	اندىشه	و	آن	شىؤه	
زندگى	را	که	خود	مى	پسندند،	جهانى	کرده	و	بر	ساىر	مردم	تحمىل	کنند.	اىن	طرح	و	برنامه	را	جهانى	سازى	

)Globalisation(	مى	نامند.	
براى	رسىدن	به	اىن	منظور،	از	امکانات	بسىار	پىچىدٔه	آشکار	و	پنهان	کمک	مى	گىرند.	شبکه	هاى	
بزرگ	تلوىزىونى	و	رادىوىى،	ماهواره	ها،	شبکه	هاى	بسىار	زىاد	اىنترنتى،	فىلم	هاى	سىنماىى،	کتا	ب	ها	و	
نشرىات،	سازمان	هاى	گستردهٔ	اطالعاتى	و	جاسوسى	ابزار	گسترش	فرهنگ	قدرت	هاى	بزرگ	و	به	خصوص	
آمرىکا	هستند.	پشتوانٔه	اىن	ابزار،	قدرت	نظامى،سىاسى	و	اقتصادى	آمرىکاست	که	با	اىجاد	رعب	و	ترس	
ىا	وابستگى	و	تسلىم	طلبى	ىا	طمع،	زمىنه	را	براى	توسعٔه	فرهنگ،	اخالق	و	آداب	و	رسوم	آمرىکاىى	آماده	
مى	کنند	؛	براى	مثال،	آمرىکا	پس	از	اىن	که	افغانستان	و	عراق	را	تصرف	کرد،	ده	ها	شبکٔه	تلوىزىونى	به	راه	

١ــ	شىعىان	عقىده	دارند	که	حضرت	مهدى	فرزند	امام	حسن	عسکرى	است	و	هم	اکنون	به	اذن	و	قدرت	الهى	در	غىبت	به	سر	مى	برد.

بررسی
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انداخت	تا	فرهنگ	و	اخالق	خود	را	بر	مردم	مسلمان	اىن	دو	کشور	تحمىل	کند.	
آنچه	در	اىنجا	حائز	اهمىت	و	نىازمند	روشن	بىنى	است،	اىن	است	که	بدانىم	با	توجه	به	قدرت	گسترده	
و	پىچىدٔه	ارتباطات،	شىوه	هاى	مدرن	تبلىغ،	مهم	ترىن	ابزار	ىکسان	سازى	فرهنگى	است.	آنها	از	ىک	طرف	
به	شکلى	بسىار	غىرمستقىم	و	از	زبان	ملت	ها	شکاف	مىان	نسل	ها	را	چنان	بزرگ	مى	کنند	که	نسل	جدىد	
احساس	کند	دىگر	نمى	تواند	با	فرهنگ	خود	ارتباط	برقرار	سازد	و	از	طرف	دىگر،	عناصر	فرهنگ	خودى	
مانند	نوع	پوشش،	سبک	معمارى،	نوع	غذا،	شىوه	هاى	معاشرت	و	حتى	اىده	آل	ها	و	آرمان	هاى	زندگى	
و	به	طور	کلى	شىؤه	زندگى	خود	را	در	زىباترىن	قالب	هاى	ممکن	تبلىغى	عرضه	مى	کنند	تا	عالوه	بر	جلب	
نظر	ملّت	ها،	اندىشٔه	آنها	را	دنباله	رو	خود	سازند.	در	اىنجاست	که	ذکاوت	و	زىرکى	ملت	ما،	به	خصوص	
نسل	جوان،	باىد	به	کمک	ما	بىاىد	تا	به	جاى	پىوستن	به	جهانى	سازى	تحمىلى،	با	تکىه	بر	کرامت	و	عزت	
خود	و	با	اعتماد	به	قدرت	ابتکار	و	خالقىت	و	پىشه	کردن	بردبارى	و	صبر،	فرهنگ	خود	را	تعالى	بخشىم	

و	در	اىن	رقابت	جدى	و	سخت،	موفق	باشىم.
حال	که	جهانى	شدن	ارتباطات	و	تبدىل	جهان	به	ىک	دهکده،	اىن	فرصت	را	اىجاد	کرده	است	که	
افکار	و	عقاىد	در	مىدان	جهانى	به	رقابت	برخىزند،	کدام	عقىده	و	کدام	روش	زندگى	لىاقت	دارد	به	طور	
طبىعى	مورد	پذىرش	ملت	هاى	مختلف	قرار	گىرد؟	چنىن	به	نظر	مى	رسد	که	عقىده	اى	با	شاخصه	هاى	زىر	

مى	تواند	جهانى	شود:
1ــ	با	فطرت	انسان	و	وىژگى	هاى	فطرى	او	سازگار	باشد.

2ــ	مبتنى	بر	عقالنىت	و	قابل	دفاع	عقلى	باشد.
3ــ	تواناىى	پاسخ	گوىى	به	نىازهاى	اصلى	دنىاى	امروز،	مانند	عدالت	اجتماعى،	را	دارا	باشد.

4ــ	از	پشتوانه	و	تأىىد	الهى	برخوردار	باشد.

تشکىل	حکومت	جهانى	 با	 مى	بىنىم.	 اسالم	 دىن	 در	 را	 وىژگى	ها	 اىن	 اسالم	 عقاىد	 در	 تأملى	 با	
اسالمى،	آرمان	واالى	جامعٔه	بزرگ	بشرى	و	خانوادٔه	انسانى	تحقق	مى	پذىرد	و	آرزوى	دىرىنٔه	همٔه	پىامبران	

و	مصلحان	و	انسان	دوستان	برآورده	مى	گردد.
بخش	بزرگى	از	تضادها،	ستىزها،	استکبارها	و	استضعاف	ها،	در	کّل	جامعٔه	بشرى	از	حکومت	هاى	
طاغوتى	و	از	درون	کاخ	ها	سرچشمه	مى	گىرد	و	به	دست	اىن	گونه	دولت	ها	و	حکومت	ها	گسترش	مى	ىابد.	
اغلب	مردم	در	همٔه	جوامع	به	خىر	و	نىکى	گراىش	دارند	و	نوع	دوست	و	مهربان	اند	و	اىن	حکومت	ها	و	
قدرت	هاى	فاسد	هستند	که	به	کژى	ها	و	بدى	ها	دامن	مى	زنند	و	جوامع	را	به	فساد	مى	کشانند.	آنان	براى	
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جذب	و	جلب	منافع	بىشتر	تضاد	و	درگىرى	پدىد	مى	آورند	و	با	تبلىغ،	تلقىن	و	اجبار	توده	هاى	نجىب	انسانى	
را	به	ناسازگارى	و	تخاصم	وامى	دارند	و	روىاروى	هم	قرار	مى	دهند.

در	دوران	رهبرى	حضرت	مهدى	)ع(	با	اىجاد	مدىرىت	واحد	الهى	و	حاکمىت	ىگانٔه	قانون	اسالمى،	
عامل	اصلى	فساد	و	تباهى	و	ظلم	نابود	مى	شود	و	انسان	ها	بدون	ترس	از	فشارها	برادر	و	مهربان	در	کنار	
ىکدىگر	زندگى	مى	کنند،	کمبودها	و	عقب	ماندگى	ها	جبران	مى	گردد	و	امت	واحد	انسانى	شکل	مى	گىرد.
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