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وای اسوه �یـ�ش �پ

 ، در درس گذشته با مسئولیت های پیامبر آشنا شدیم.یکی از مسئولیت های رسول خدا
تشکیل حکومت و رهبری مسلمانان بود. در این درس به این سؤال  می پردازیم که سیره و روش 

رهبری ایشان چگونه بود.
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1ــ		سورٔه	احزاب،	آیٔه	21.	

رسول خدا، اسوۀ رهبری
	پس	از	سیزده	سال	تالش	برای	هدایت	مردم	مکه،	با	دعوت	مردم	مدینه،	به	این	 پیامبر	اکرم	
شهر	هجرت	کرد	و	به	فرمان	خداوند،	حکومت	اسالمی	را	بنا	نهاد.	این	حکومت،	به	تدریج	گسترش	
یافت	و	در	مدت	ده	سال،	سراسر	شبه	جزیرٔه	عربستان	را	فراگرفت.	آن	حضرت،	در	ظرف	این	ده	سال،	
به	گونه	ای	زندگی	کرد	که	در	همٔه	ابعاد	فردی	و	اجتماعی،	از	جمله	در	رهبری	و	پیشوایی،	الگو	و	اسؤه	

انسان	ها	شد	و	خداوند	دربارٔه	ایشان	فرمود:
قطعاً	برای	شما	در	رسول	خدا 	 لََقد کاَن لَکُم فی َرسوِل الّلِهٰ	

سرمشق	نیکویی	است 	 	 	 ُاسَوٌة َحَسنَةٌ 
برای	کسی	که	امید	دارد	به	خداوند 	 	 لَِمن کاَن َیرُجو الّلَه ٰ	

و	روز	رستاخیز 	 	 َو الَیوَم اآلِخرَ 
و	خدا	را	بسیار	یاد	می	کند.1 	 	 کَثیًرا	 َوَذکََر الّلَه ٰ

برخی	از	ابعاد	رهبری	ایشان	عبارت		اند	از:
1ــ اجرای عدالت

	اجرای	عدالت	بود	و	ایشان	در	این	مورد	 یکی	از	اهداف	مهم	حکومت	الهی	رسول	خدا
با	قاطعیت	عمل	کرد	و	کوشید	تا	جامعٔه	عادالنه	ای	بنا	کند	که	در	آن	از	تبعیض	خبری	نباشد	و	همه	در	
	در	شرایطی	انجام	می	گرفت	که	در	جامعٔه	آن	 برابر	قانون	الهی	یکسان	باشند.این	اقدام	پیامبر	اکرم
روز	حجاز	و	سایر	کشورها،	تبعیض	و	تفاوت	طبقاتی	یک	قانون	پذیرفته	شده	بود	و	کسی	با	آن	مخالفت	
نمی	کرد.	آن	حضرت،	درآمد	بیت	المال	را	میان	مسلمانان	به	تساوی	تقسیم	کرد	و	فرقی	میان	عرب	و	
غیر	عرب	نمی	گذاشت.	با	همٔه	بردباری	و	مالیمتی	که	در	برابر	ضایع	شدن	حّق	شخصی	خود	داشت،	
در	برابر	ضایع	شدن	حقوق	افراد	جامعه	می	ایستاد	و	کوتاه	نمی	آمد	و	متجاوزان	حقوق	مردم	را	در	هر	

موقعیت	و	مقامی	که	بودند،	مجازات	می	کرد.

در	زمان	های	گذشته،	قبایل	جایگاه	مخصوصی	داشتند	و	برخی	قبایل	برتر	از	برخی	دیگر	شمرده	
می	شدند.	روزی	فردی	از	یکی	از	قبایل	صاحب	نام	مدینه،	دزدی	کرد	و	جرم	او	ثابت	شد.	رؤسای	
	به	دلیل	جایگاهی	که	قبیلٔه		این	فرد	دارد،	وی	را	مجازات	 قبیله	فکر	می	کردند	که	رسول	خدا

نمونه
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1ــ الطبقات الکبری، ابن سعد، ج4، ص58.       2ــ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 15، ص 58.     
3ــ مسند أحمد بن حنبل، چاپ الرسالة، ج 6، صص 302ــ301.

نخواهد کرد؛ اما با کمال تعجب دیدند که پیامبر می خواهد حکم را اجرا کند. واسطه های مختلفی 
نزد رسول خدا فرستادند، تا ایشان را از اجرای حکم منصرف کنند. حتی برخی نزدیکان رسول 

خدا را واسطه قرار دادند، اما ایشان نپذیرفت و به آنان فرمود:
»اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند؛ 
اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد رهایش می کردند و اگر فردی ضعیف 

دزدی می کرد وی را مجازات می کردند«.1

آن حضرت در جنگ هایی هم که پیش می آمد، حّق و عدالت را کامالً رعایت می کرد و یاران 
خود را موظف به رفتار عادالنه و انسانی می کرد و می فرمود: »اگر کافری در جنگ کشته شد، او را 
مثله نکنید؛ کودکان و پیران و زنان را نکشید، حیوانات حالل گوشت را نکشید، مگر اینکه برای تغذیه 

به آن احتیاج داشته باشید. هرگز آب مشرکان را زهرآلود نکنید و مزارع و نخلستان ها را نسوزانید.2«
2ــ محبت و مدارا با مردم

مهربان خود  پدر  را  ایشان  مردم،  که  بود  محبت آمیز  قدری  به  مردم  با  رسول خدا   رفتار 
می دانستند و در سختی ها به  ایشان پناه می بردند. معموالً اطرافیان یک رهبر برای اینکه خود را به او 
نزدیک کنند، عیب دیگران را نزد او بازگو می کنند، اما رسول خدا  به یاران خود می فرمود: بدی های 

یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ زیرا دوست دارم با دلی پاک و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم3.
هرکس به خانٔه آن حضرت می رفت، به او احترام می گذاشت تا آنجا که گاهی ردای خود را زیر 
پای او پهن می کرد یا بر جای خود می نشاند. هرگز در مقابل یارانش پای خود را دراز نمی کرد و سعی 
می کرد تا وقتی که آنها نشسته اند، در کنارشان باشد. اگر دربارٔه آخرت حرف می زدند با آنان همراهی 
می کرد؛ اگر دربارٔه خوردنی و آشامیدنی و سایر امور روزمره سخن می گفتند، برای اظهار مهربانی با 
آنان هم سخن می شد. گاهی در حضور پیامبر، شعر می خواندند، یا از گذشتٔه خود می گفتند. در همٔه این 
موارد،  آنان را منع نمی کرد، مگر اینکه کار حرامی مانند غیبت کردن از آنان سر می زد؛ در این موارد 

بود که آنان را از ادامٔه بحث باز می داشت.
3ــ سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم

پیامبر چنان عالقه مند به نجات مردم از گمراهی بود که سختی ها و آزارهای این راه، هرگز سبب 
دوری او از مردم نگردید و آن قدر برای هدایتشان شبانه روز تالش کرد که خداوند در این باره خطاب 
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فعالیت کالسی

2ــ	سورٔه		مدثر،	آیٔه	24.	 	 	 1ــ	سورٔه	توبه،	آیٔه	128.	
4ــ	نهج	البالغه،	خطبٔه	108	،	ترجمٔه	محمد	دشتی.		 	 	 3ــ	سورٔه	شعراء،	آیٔه	3.	

به	مسلمانان	فرمود:	
»رنج	شما	برای	او	سخت	و	دشوار	است	و	بر	]هدایت[	شما	حریص	)به	شدت	عالقه	مند(	است.1«
او	 بیشتر	می	شد.	می	گفتند	 ایشان	 با	 قریش	 و	زحمت	ها،	دشمنی	سران	 دلسوزی	ها	 این	 همٔه	 با	
ساحر	و	جادوگر	است،2	می	گفتند	دیوانه	است،	بر	سر	و	رویش	خاکستر	می	پاشیدند،	طعنه	و	نیش	زبان	به	
او	می	زدند.	با	وجود	اینها،	آن	قدر	با	مهربانی	و	صبر	و	تحمل،	به	هدایت	مردم	ادامه	می	داد	که	گاه	نزدیک	

بود	از	شّدت	غّصه	و	اندوه	فراوان	از	پا	در	آید	که	خداوند	به	او	فرمود:
شاید	که	جانت	را	]از	شّدت	اندوه[	از	دست	بدهی. 	 لََعلََّك باِخٌع نَفَسَك	

از	اینکه	]مشرکان[	ایمان	نمی	آورند.3	 	 َاّل َیکونوا ُمؤِمنیَن		

به	نظر	شما	چرا	پیامبر	تا	این	اندازه	از	ایمان	نیاوردن	برخی	مردم	اندوهگین	می	شد؟

بی	پایان	 بود،	دربارٔه	تالش	 	خدا	رسول	کنار	در	ها	صحنه	این بیشتر	 	که	در	 امام	علی	
می	رفت،	 مردم	 سراغ	 به	 خود	 او	 طبیبان[	 سایر	 ]برخالف	 بود،	 سّیار	 طبیبی	 »پیامبر	 می	فرمود:	 پیامبر	
داروها	و	مرهم	هایش	را	خودش	آماده	می	کرد	و	ابزارهای	طبابت	را	با	خود	می	برد	تا	بر	هر	جا	که	نیاز	
باشد	مرهم	بگذارد؛	بر	دل	هاى	کور،	گوش	هاى	کر،	زبان	هاى	گنگ؛	او	با	داروهاى	خویش،	بیماران	غفلت	زده	

و	سرگشته	را	درمان	مى	کرد«.4

اگر	نمونه	هایی	از	دلسوزی	پیامبر	در	هدایت	مردم	را	به	یاد	دارید	بیان	کنید.

4ــ مبارزه با فقر و همدردی با فقیران
	به	دنبال	بنای	جامعه	ای	آباد	و	دور	از	فقر	و	محرومیت	بود.	از	این	رو،	مردم	را	 رسول	خدا
به	کار	و	فعالیت	تشویق	می	کرد،	از	بیکاری	بدش	می	آمد	و	کسانی	را	که	فقط	به	عبادت	می	پرداختند	و	

به	کار	توجه	نمی	کردند،	مذّمت	می	کرد.	
در	عین	حال،	به	فقیران	بسیار	احترام	می	گذاشت	و	اجازه	نمی	داد	که	به	خاطر	فقر	مورد	بی	توجهی	
قرار	گیرند	و	فراموش	شوند.	برخی	از	آنها	دوست	صمیمی	ایشان	به	شمار	می	رفتند.	ثروت	را	مالک	
برتری	نمی	شمرد.به	آسانی	با	فقیرترین	و	محروم	ترین	مردم	می	نشست	و	صمیمانه	با	آنها	گفت	وگو	می	کرد.

نمونه یابی
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بیشتر بدانیم

2ــ		اصول	کافی،	ج2،ص262. 	 1ــ	اصول	کافی،	ج	2،	ص668.	

	را	همدل	و	همراز	خود	می	یافتند.	آن	حضرت	به	یاران	خود	می	فرمود: آنان	نیز	رسول	خدا	
به	من	ایمان	نیاورده	است	کسی	که	شب	را	با	شکم	سیر	بخوابد	و	همسایه	اش	گرسنه	باشد.1

	و	یارانش	در	مجلسی	نشسته	بودند.	تهیدستی	که	لباس	کهنه	ای	به	تن	داشت	 رسول	خدا	
وارد	شد	و	در	جای	خالی	کنار	مردی	ثروتمند	نشست.	مرد	ثروتمند	چهره	درهم	کشید	و	خودش	

را	جمع	و	جور	کرد	و	به	کناری	کشید.	
پیامبر	که	رفتار	او	را	دید،	فرمود:	ترسیدی	از	فقر	او	چیزی	به	تو	برسد؟

آن	مرد	گفت:	نه،	یا	رسول	اللّه.	
فرمود:	ترسیدی	از	ثروت	تو	چیزی	به	او	برسد؟

گفت:	نه	یا	رسول	اللّه.
پیامبر	فرمود:	ترسیدی	لباس	هایت	در	اثر	تماس	با	او	آلوده	شود؟

گفت:	نه،	یا	رسول	اللّه.
فرمود:	پس	چرا	خودت	را	جمع	و	جور	کردی	و	از	او	فاصله	گرفتی؟

آن	مرد	گفت:	یا	رسول	اللّه،	اعتراف	می	کنم	که	مرتکب	خطا	شدم	و	به	جبران	خطایم	حاضرم	
نصف	ثروتم	را	به	این	برادر	مسلمان	ببخشم.

مرد	فقیر	گفت:	یا	رسول	اللّه،	من	نمی	پذیرم.
حضار	با	تعجب	پرسیدند:	چرا؟!

مرد	فقیر	پاسخ	داد:	می	ترسم	بر	اثر	ثروت،	من	هم	گرفتار	غرور	و	خودخواهی	شوم	و	روزی	با	
برادر	مسلمان	خود	این	گونه	رفتار	کنم.2

5ــ برابری و اخّوت اسالمی
	با	ارزش	های	جاهلی	مبارزه	کرد.	یکی	از	این	ارزش	ها	تعصب	های	قومی	و	 رسول	خدا	
نژادی	بود.	آن	حضرت	برتری	عرب	بر	غیر	عرب	را	که	از	سنت	های	غلط	جاهلی	بود،	باطل	کرد	و	هر	گونه	
بود	و	 انسان	ها	 تقوای	 به	این	گونه	مسائل	را	مذموم	شمرد.	مالک	وی	در	تقسیم	بندی،	 افتخار	 فخر	و	

سرلوحٔه	کار	آن	حضرت،	این	آیٔه	شریفه	بود:
ای	مردم، 	 	 یا َایَُّها النَّاُس		

همانا	شما	را	از	یک	مرد	و	یک	زن	آفریدیم 	 ِانَّا َخلَقناکُم ِمن ذَ کٍَر َو ُانثٰی	
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بیشتر بدانیم

2ــ	روضٔه	کافی	،	کلینی،	ص182؛	بحار	االنوار،	عالمه	مجلسی،	ج22،ص382. 	 1ــ	سورٔه	حجرات،	آیٔه	13.	

و	شما	را	اقوام	و	قبیله	ها	قرار	دادیم 	 َو َجَعلناکُم ُشعوًبا َو َقبائَِل	
تا	با	یکدیگر	انس	و	آشنایی	یابید. 	 	 	 لِتَعاَرفوا 

بی	گمان	گرامی	ترین	شما	نزد	خدا	با	تقواترین	شماست 	 ِانَّ َاکَرَمکُم ِعنَد الّلِٰهٰ َاتقاکُم	
همانا	که	خداوند	دانای	آگاه	است.1 	 	 ِانَّ الّلَٰهٰ َعلیٌم َخبیٌر	

	در	مدینه،	حکومت	اسالمی	را	بنا	کرد	و	به	طور	طبیعی،	افراد	پیرامون	وی	بیشتر	 رسول	خدا
از	مردم	مدینه	و	مکه	بودند.	اما	اگر	افرادی	غیرعرب،	ایمان	می	آوردند	و	در	جمع	مؤمنان	قرار	می	گرفتند	

عزت	و	شرافتی	مانند	دیگران	می	یافتند	و	متناسب	با	توانایی	شان	مسئولیت	می	گرفتند.
در	میان	صمیمی	ترین	یاران	وی،	شخصیت	هایی	چون	سلمان	از	ایران	و	بالل	از	حبشه	به	چشم	

می	خورد	که	گویای	توجه	وی	به	همٔه	انسان	ها	از	هر	نژادی	بوده	است.

مبارزه با نژادپرستی 
روزی	تعدادی	از	مردم	مکه	دور	هم	جمع	شده	بودند	که	مسلمانان	نیز	در	میان	آنان	بودند.	هرکدام	
با	تعصب،	قبیلٔه	خود	را	معرفی	می	کرد	و	بدان	افتخار	می	نمود.	در	این	میان،	شخصی	رو	به	سلمان	

کرد	و	گفت:	سلمان!	بگو	بدانم	تو	کیستى؟	پدر	تو	کیست؟	و	اصل	و	ریشه	ات	چیست؟
سلمان	گفت:	اسم	من	سلمان	و	پدرم	بندٔه	خداست،	من	قبل	از	اسالم	گمراه	بودم	و	خداوند	متعال	
	هدایتم	کرد،	نیازمند	بودم	و	خداوند	به	برکت		محمد	بى	نیازم	نمود،	بَرده	بودم	و	 به	برکت	محمد	

	مرا	از	قید	بردگى	آزاد	ساخت،	این	حسب	و	نسب	من	است. خداوند	به	برکت	محمد	
	وارد	آن	جمع	شد،	سلمان	از	فرصت	استفاده	کرد	و	گفت:	اى	 در	همان	حال	رسول	خدا	
!	امروز	من	با	این	جماعت		برخورد	کردم،	و	آنان	هر	کدام	ازحسب	و	نسب	خود،	 رسول	خدا	

سخن	به	میان	آوردند،	و	من	هم	دربارٔه	اصالت	و	ریشٔه	خود،	مطالبى	را	توضیح	دادم.
قرار	 خطاب	 مورد	 این	گونه	 را	 آنان	 جماعت،	 آن	 گفت	وگوهاى	 شنیدن	 با	 	، خدا	 رسول	
داد:	اى	جماعت	قریش!	این	را	بدانید	که،	شرافت	انسان	به	دیندارى	او،	مرّوت	و	انسانّیت	او	به	

خصلت	هاى	اخالقى	وى،	و	اصالت	انسان	به	عقل	واندیشٔه	اوست.
	سلمان	را	مخاطب	قرار	داد	و	فرمود:	سلمان!	این	را	بدان	که	هیچ	کدام	از	اینان	 سپس	پیامبر	
برتو	فضیلت	و	برترى	نخواهند	داشت،	مگر	اینکه	از	تو	پرهیزگارتر	و	با	تقواتر	باشند،	اما	اگر	تو	تقوا	

داشته	باشى،	پس	تو	افضل	و	برترخواهى	بود.2
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1ــ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج18، ص19.

سلمان فارسی بر اثر عمل به تعالیم پیامبر اکرم  به جایگاهی رسید که صحابه رسول خدا  
به آن مقام نرسیدند، به گونه ای که رسول خدا درباره اش فرمود: »سلمان از ما اهل بیت است«.1

و  زورگویان  که  است  بزرگی  قدرت  آمدن  به وجود  یکدیگر،  با  مسلمانان  اخوت  ثمرٔه  مهم ترین 
مخالفان با اسالم را از تجاوز به حقوق ملت های مسلمان باز می دارد و فرصت پیشرفت مسلمانان را 
فراهم می کند. اما با کمال تأسف مشاهده می کنیم که در یکی دو قرن اخیر، دشمنان اسالم با یک نقشٔه 
دقیق و برنامه ریزی شده، همبستگی مسلمانان را به دشمنی با یکدیگر تبدیل کرده و اختالفات معمولی 
اقوام و مذاهب اسالمی را بزرگ جلوه دادند. یکی از نتایج زیانبار این اختالف ها، تجزیٔه کشورهای 
بزرگ اسالمی به کشورهای کوچک در سدٔه اخیر بود تا قدرت های استعمارگر به راحتی بتوانند بر آنها 
سلطه پیدا کنند و ذخایر آنان را به تاراج ببرند. این سیاست اکنون نیز از سوی این قدرت های استعماری 

در کشورهای منطقه در حال اجراست.

متن زیر را بخوانید و به سؤالت پاسخ دهید
هیالری کلینتون، وزیرخارجه سابق آمریکا، در کتاب خاطرات خود با عنوان »گزینه های دشوار« 

که در سال 2014 به چاپ رسید می گوید:
»... من به 112 کشور جهان سفر کرده بودم و با برخی از دوستان، این توافق حاصل شد تا 
به محض اعالم تأسیس داعش، این گروه به رسمّیت شناخته شود، اما ناگهان همه چیز فروپاشید. 
منتظر اعالم  ما  و  / 2013 اعالم شود   7 / تا دولت اسالمی )داعش( در روز 5  بود  توافق شده 
تأسیس آن بودیم، تا ما و اروپا هرچه سریع تر آن را به رسمیت بشناسیم که ناگهان همه چیز در مقابل 

ما بدون هشدار قبلی، فرو ریخت. 
مصر قلب جهان عرب و جهان اسالم است و ما تالش داشتیم تا از طریق اخوان المسلمین و 
داعش این کشور را تحت کنترل درآوریم و آن را تقسیم کنیم و پس از آن به کشورهای حوزٔه 
خلیج فارس برویم. کویت اّولین کشوری بود که از طریق دوستان ما در آنجا آماده بود و سپس 
عربستان و بعد از آن، امارات و بحرین و عمان مّد نظر ما بودند و پس از آن منطقٔه عربی کامالً تقسیم 
می شد و به صورت کامل آن را تحت کنترل در می آوردیم. ما منابع نفتی و گذرگاه های آبی را تحت 
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1ــ برگرفته از کتاب »گزینه های دشوار«، هیالری کلینتون، ترجمٔه علی اکبر عبدالرشیدی، انتشارات اطالعات.
2ــ صحیفٔه امام خمینی  ، ج14، ص 83.

تصرف خود درمی آوردیم… .«1
1ــ با توجه به متن باال، چند نمونه از اقدامات آمریکا برای سلطه بر جهان اسالم را بیان کنید.

2ــ چرا آمریکا به دنبال تجزیٔه کشورهای اسالمی است؟
با توجه به همین مسئله، سال هاست که علما و دانشمندان دلسوز در جهان اسالم، به خصوص 
در ایران، روشنگری های فراوانی کردند تا بار دیگر، مسلمانان را علیه دشمنان اسالم متحد کنند و مانع 
درگیری های میان آنان شوند. یکی از این علما، امام خمینی  بود. ایشان در هر فرصتی، مسلمانان را 
به »وحدت« دعوت می کرد و از اختالفات بازمی داشت. ایشان در یکی از پیام های خود به مسلمانان،  

چنین پیام می دهد:
و  توحید  پرچم  زیر  در  و  پا خیزید  به  دارید،  ایمان  اسالم  به حقیقت  که  مسلمانان جهان  »ای 
در سایٔه تعلیمات اسالم مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار 
بر  دارای همه چیز هستید.  که شما  بردارید  نفسانی  و هواهای  اختالفات  از  کنید… دست  آن کوتاه 
بایستید«.2 خودتان  پای  روی  و  نمایید  مبارزه  زدگی  غرب  و  غرب  با  و  کنید  اسالمی تکیه   فرهنگ 

هفتۀ وحدت
یکی از ابتکارات جالب جمهوری اسالمی، تبدیل یک موضوع به ظاهر اختالفی میان اهل سنت و 
شیعیان، به یک عامل وحدت بود. برخی موّرخان اهل سنّت، تولد پیامبر اکرم  را دوازدهم ربیع االّول 
و برخی موّرخان شیعه، تولّد ایشان را هفدهم ربیع االّول ذکر کرده اند؛ به همین جهت، برخی مسلمانان روز 

دوازدهم ربیع و برخی دیگر روز هفدهم ربیع را به عنوان سالروز تولّد پیامبرگرامی می دارند.
جمهوری اسالمی بدون  اینکه این تفاوت تاریخی را کنار بگذارد، 12 تا 17 ربیع االّول را روزهای 
گرامیداشت شخصیت پیامبر و هفتٔه وحدت اعالم کرد. اکنون بسیاری از مسلمانان که به برادری و 
وحدت مسلمانان عالقه مندند، از دوازدهم تا هفدهم ربیع االّول را گرامی می دارند و از این فرصت 

چندروزه برای جشن و شادمانی استفاده می کنند و به معرفی بیشتر شخصیت پیامبر می پردازند.
اما متأسفانه کسانی که فقط به دنبال نزاع و اختالف اند، با همین ابتکار هم مخالفت می کنند و در 

همین ایام، تبلیغات اختالفی خود را بیشتر می کنند.
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برنامه ای برای وحدت مسلمانان
برای	اینکه	ما	مسلمانان	بتوانیم	وحدت	میان	خود	را	تقویت	کنیم	و	از	قدرت	حدود	دو	میلیارد	
اجرای	 نیازمند	 کنیم،	 استفاده	 خود	 پیشرفت	 اسالمی		برای	 سرزمین	های	 بی	نظیر	 امکانات	 و	 مسلمان	
سرزمین	های	 در	 را	 آنان	 عوامل	 و	 استعمارگران	 تفرقه	افکنانٔه	 نقشه	های	 که	 هستیم	 دقیقی	 برنامه	های	
اسالمی	خنثی	کند	و	دل	های	مسلمانان	را	به	یکدیگر	نزدیک	کند.	در	اینجا	به	برخی	از	این	اقدامات،	

اشاره	می	کنیم	و	می	کوشیم	آنها	را	در	جامعٔه	خود	گسترش	دهیم:
1ــ	خود	را	از	سایر	مسلمانان	دور	ندانیم	و	برای	پیشرفت	جهان	اسالم	و	پیروزی	و	سربلندی	
مسلمانان،	در	تمام	نقاط	جهان	تالش	کنیم	و	به	این	سخن	پیامبر	گرامی	توجه	کامل	داشته	باشیم	که	فرمود:

ً
	ِباُموِر	الُمسِلمیَن	فَلَیَس	ِبُمسلم َمن	َاصبََح	َو	لَم	یََهَتمَّ

»کسی	که	صبح	کند	و	در	اندیشٔه	رسیدگی	به	سایر	مسلمانان	نباشد،	مسلمان	نیست«.1
می	خواهند	 که	 کسانی	 کنیم.	 خودداری	 مسلمانان	 سایر	 مقّدسات	 به	 توهین	 و	 اهانت	 از	 2ــ	
مسلمانان	را	با	هم	دشمن	کنند،	با	استفاده	از	همین	توهین	ها،	بذر	دشمنی	را	میان	مسلمانان	می	کارند	و	

در	موقع	مناسب،	محصول	آن	را	درو	می	کنند	تا	به	هدف	خود	برسند.
3ــ	از	مظلومان	در	تمام	نقاط	جهان،	با	روش	های	درست	دفاع	کنیم	و	برای	رهایی	آنان	از	ظلم	

	به	خوبی	عمل	کنیم	که	فرمود: بکوشیم،	و	به	این	سخن	رسول	خدا	
»هرکس	فریاد	دادخواهی	مظلومی	را	که	از	مسلمانان	یاری	می	طلبد	بشنود،	اما	به	یاری	آن	مظلوم	

برنخیزد،	مسلمان	نیست«.2
4ــ	اعتقادات	خود	را	با	دانش	و	استدالل،	اعتال	و	ارتقا	ببخشیم	تا	بتوانیم	با	دیگر	مسلمانان	براساس	
معرفت	و	استدالل	سخن	بگوییم	و	اعتقادات	خود	را	به	نحو	صحیح	و	بدون	نزاع	و	ناسزاگویی	بیان	کنیم.	
دفاع	منطقی	از	اعتقادات،	نه	تنها	سبب	تفرقه	و	جدایی	نمی	شود،	بلکه	دل	ها	را	به	یکدیگر	نزدیک	می	کند.	
	و	اهل	بیت	 بنابراین،	الزم	است	برنامه	ای	برای	شناخت	بیشتر	معارف	قرآن،	سیره	و	سّنت	پیامبر	اکرم	

	تنظیم	کنیم.	 ایشان	

به	نظر	شما	ما	برای	شناخت	بیشتر	معارف	قرآن	و	تقویت	اعتقادات	خود،	باید	چه	برنامه	ای	برای	
خود	تنظیم	کنیم؟

1ــ	کافی،	کلینی،	ج	2،	ص	163.	
2ــ	َمن	َسَمَع	َرُجاًل	ُینادی	یا	َللُمسِلمیَن	َفَلم	یُِجبُه	َفَلیَس	ِبُمسِلٍم.	کافی،	کلینی،	ج	2،	ص	164.
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5		ــ	کسانی	را	که	به	ظاهر،	خود	را	مسلمان	می	نامند،	ولی	با	دشمنان	اسالم	دوستی	می	ورزند،	
مانند	 اسالم	 دشمنان	 که	 است	 گروه	ها	چنین	 این	 نخوریم.	روش	 را	 آنان	 برنامه	های	 فریب	 و	 بشناسیم	
صهیونیست	ها	را	دوست	و	برخی	مسلمانان	را	دشمن	معرفی	می	کنند؛	به	طوری	که	مردم	عادی	به	تدریج	

با	دشمنان	واقعی	اسالم	دوستی	کنند	و	با	گروهی	از	مسلمانان،	دشمنی	بورزند.

با	کمک	دوستان	خود،	نمونه	ای	از	این	گروه	ها	و	برنامه	های	آنان	را	بیان	کنید.	

بزرگ	ترین	 از	 یکی	 	، بروجردی	 آیت	اللّه	 به	 بروجردی،	معروف	 آیت	اللّه	سّیدحسین	طباطبایی	
حوزٔه	 ریاست	 هـ.ش	 	1340 1325تا	 	 سال	های	 بین	 ایشان	 بود.	 معاصر	 دورٔه	 در	 تقلید	 مراجع	
علمیٔه	قم	را	بر	عهده	داشت	و	اکثریت	شیعیان	جهان	برای	دریافت	احکام	دینی	به	کتاب	های	ایشان	
مراجعه	می	کردند.	ایشان	به	خوبی	دریافته	بود	که	یکی	از	عوامل	عقب	ماندگی	مسلمانان،	اختالف	
و	جدایی	آنان	است	و	متوجه	بود	که	استعمارگران	با	برنامه	های	سّری	به	دنبال	ایجاد	اختالف	میان	
مسلمانان	اند.	از	این	رو،	در	سال		1327هـ.ش،	با	حمایت	های	ایشان	و	با	کمک	برخی	از	علمای	
سرشناس	دانشگاه	االزهر	مصر،	مرکزی	به	نام	»دارالتقریب	بین	المذاهب	االسالمیة«	تأسیس	شد	و	
ایشان	با	فرستادن	نمایندگانی	به	»دانشگاه	االزهر«	که	بزرگ	ترین	دانشگاه	مذهبی	مصر	و	کشورهای	

عربی	بود،	زمینه	های	ارتباط	را	فراهم	کرد.
در	آن	دوره،	ریاست	دانشگاه	االزهر	بر	عهدٔه	»شیخ	محمود	َشلتوت«	بود.	وی	از	پیشنهادات	
آیت	اللّه	بروجردی	استقبال	کرد.	این	شخص	که	از	بزرگ	ترین	دانشمندان	اهل	سنت	شمرده	می	شد	
و	ریاست	بزرگ	ترین	دانشگاه	مذهبی	مصر	را	بر	عهده	داشت،	به	شدت	مخالف	گروه	های	تکفیری1	

بود	و	در	مقابل	آنها	می	ایستاد.	
پس	از	پیروزی	انقالب	اسالمی،	»دارالّتقریب«	با	جّدیت	بیشتر	به	کار	خود	ادامه	داد	و	برنامه	های	
برگزاری	»هفتٔه		وحدت«	و	دیگری	»کنفرانس	 برنامه	ها،	 این	 از	 به	اجرا	درآورد.	یکی	 مختلفی	را	
ساالنٔه	وحدت	اسالمی«	است	که	دانشمندان	جهان	اسالم	گرد	هم	جمع	می	شوند	و	دربارٔه	مسائل	

دنیای	اسالم	گفت	وگو	می	کنند.

1ــ	به	گروه	های	تندرو	و	افراطی	گفته	می	شود	که	سایر	مسلمانان	را	متهم	به	کفر	و	شرک	می	کنند؛	مانند	وهابیت	و	داعش.


