مبانی حکومت اسالمی
موضوع :وجوب تالش ربای ربپایی دولت اسالمی
کارشناس :حضرت آیتاهلل عباس کعبی
نهاد ربگزار کننده :مرکز تحقیقات علمی حکومت اسال یم
م
ل
ج
هب
خب
وابسته هب دبیرخاهن س رگان ر ری
اترخی ربگزاری1395/9/21 :
م
ل
ج
هب
خب
م کان :سالن اجتماعات دبیرخاهن س رگان ر ری
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چکیده نشست:
امام خمینی(ره) در کتاب بیع می فرمایند؛ أمر رهبری در دوره غیبت ،به فقیه عادل سپرده شده است و او
صالحیت زمامداری مسلمانان را دارد .زیرا والی و سرپرست مسلمانان باید متّصف به فقه و عدل باشدد.
در ادامه می فرمایند :تشکیل حکومت ،بر فقها واجب کفایی است ولی اگر یکی از فقهدا حکومدت را تشدکیل
داد ،دیگران باید در احکام حکومت از او تبعیت کنند.
امام(ره) مجموعهای از ادّله را در کتاب بیع ذکر میکنند و میفرمایند :جامعیدت احکدام شدریعت و عددم
نسخ آن و حفظ احکام بر پایه حاکمیت الهی و اجرای آن ،تنها در بستر حکومت امکان پذیر میباشدد .بده
عبارت دیگر اجرای جامع احکام اسالم و جلوگیری از هرج و مرج اقتضا میکند که ید حکومدت تشدکیل
شود.
سرزمین های اسالمی از تهاجم تجاوزگران نیز از اموری است کده عقدالً و

مضافاً بر اینکه حفظ مرزها و
شرعاً واجب است «وال یمکن ذل اال بتشکیل الحکومة» پس حکومت حافظ و مجری شرع است.
در ادامه حضرت امام (ره) بعد از بررسی ادله می فرمایند؛ «االسالم هو الحکومة بشؤونها» اسدالم یعندی
حکومت با همه شؤون آن؛ شؤون تقنیندی ،اجرایدی ،قضدایی ،قلمروهدای گسدترده فرهنگدی د اجتمداعی
سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و دفاعی و همه این شؤون ممکن نیست بدون حکومت پیش برود.
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مشروح نشست

چهارمین نشست علمی مرکز تحقیقاا

کوممات الما می رخیرهانال مخلاگ ه رهاای رد ارار رر تاار

 95/9/21خا کضمر آ ت الهلل کع ی و جمعی الز ط ب و الماتید کمزه علمیل خرهزالر شد.
متن مخنای کضر

آ ت الهلل کع ی خد ن شرح المت:

العمذ خاهلل من اللشیطای اللرجیم خسم الهلل اللرکمن اللرکیم اللحمد هلل رب اللعالمین و اللص ة و اللسا

علای هیار

الالنا اللمصطفی الخی اللقامم محمد و علی آلل اللطی ین اللطادر ن ال میما خقیل الهلل فی الالرضین.
رر آغاز مخن مالروز المامت کضر

خقیة الهلل الالعظم و نیز می ر هتمی مرت ت کضر

محمد مصطفی  و

مؤمگ مذدب الما صارق(ع) رال ت ر ک و تهنیت عرض می کنم.
رر جلسا

هذشتل ما  5مسألل رال مترتب خر دم خحث کرر م .مسألل الول؛ وجمب رولت الم می خل المتنار الرلل

الرخعل .مسألل رو ؛ ر امت رولت الم می کل رر رأمش ولی فقیل المت (خا الرلل الش کل ذکار شاد) .مساألل مام ؛
وجمب ت ش خرالا خرپا ی رولت الم می و کاکم الم می کل رر ال ن جلسل ممرر خحص قرالر میهیرر.
خعد الز ال ن مسأللر مسألل چهار المت؛ عنی خعد الز تأمیگ نظا ر وجمب کفظ نظا الما می و تا ش خارالا
تحقق الددالف و وظا ف نظا الم می المت .مسألل پنخم؛ هسترش کاکمیت ر ن رر چارچمب رولت الم می خر
پا ل جهار.
ال ن  5مسألل خل نظر خنده مترتب خر دم دستند .الل تل ما رر مسألل وال ت فقیل هفتیم روش و الرلل الث ا
فقیل متفاو

المت وهرنل نتیخل وی المت؛ چل الز راله کس ل و چل الز راله الث ا

وال ات

الط ق وال ت فقیل.

مؤالل :آ ا خر فقها و خر آکار مؤمنینر ت ش خرالا تأمیگ رولت الم می والجب المت ا هیر؟
کضر

الما (ره) رر کتاب خیع می فرما ند :و علیل فیرجع المر اللمال ة اللی اللفقیال اللعاارل و دام اللاذا صال

لمال ة اللمسلمین الی خب ومی واللی متصفاً خالفقل و اللعدل؛ المر رد را رر روره غی تر خل فقیل عارل مپرره شده
المت و الومت کل ص کیت زمامدالرا مسلمانای رال رالرر؛ ز رال واللی و مرپرمت مسلمانای خا د متصف خل فقل و
عدل خاشد .خعد می فرما ند کاال کل ال ن مسائل معلم شدر تشویل کوممتر خر فقها والجب کفا ی مای شامر و
الهر وی الز فقها کوممت رال تشویل رالرر ر گرالی الز آی فقیل رر الکوا کوممت خا اد ت عیات خونناد؛ کتای الهار
م انی ر گرا دم رالشتل خاشندر کما ال نول ما ال ن رال رر رورالی تأمیگ نظا مقدس جمهمرا الم می خال رد ارا
کضر

الما (ره) شادد خمر م و فقهاا مترگ و خزرگ شیعل عم خل الما (ره) خل عنامالی مؤماگ و خنیاای هاذالر

نظا مقدس جمهمرا الم می کمک کررند و رر کارداا کوممت رهالت نمی کررند .ممون خمر کال مشامر
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خددند و نظر خددندر الما فصل اللخطاب رال ولی فقیل و آی فقیل مؤمگ می رالنستند.
کضر

الما خعد می فرما ند :ر گرالی دم خا د کمک خونند .خل نظر میرمد ط ق الرلل مختلف دمین خابر ال ن

وظیفل فقها و مرر ر خل صمر

مساوا المت؛ عنی مرر خا د خل نحم والجب کفا ی ت ش کنند و کمک کنند و خا

کمک آنها فقیل می تمالند کوممت تأمیگ خوند .در کدال خا د خل وظیفل همرشای عمل خونند الما خل چل رلیل؟
خل نظر میرمد چند رلیل رال می تمالی القامل کرر .الما خرالا خیای ال ن الرللر مقدمل الا الز المت .خا د خادالنیم کال
کوم الم می ا کوم الهلل ا القامة کوم الهللر مثل القامل ص ة کل می هم یم الجزال و شرال طی رالررر القامال کوام الهلل
نیز رالرالا عناصرا المت:
الول) قانمی اللهی خا د الجرال خشمر؛ الز ص ة و صم و زکا

و همگ و دمل ال نها هرفتل تا المار خال معاروف و

نهی الز منور و کدور اللهیر شر عت خا د الجرال خشمر.
رو ) رر رأس کوممت دمای طمر کل ق

هفتل شدر خا د فقیل جامع اللشرال ط خاشد.

مم ) روش الجرال دم خا د الم می خاشد.
الهر رر ال ن مل عنصر هلل ال خار خشمرر رر والقع رر القامل کوم الهلل هلل ال خار شده .دمچنین در کدال الز ال ن
مل عنصر الرلل هاص همر رال رالرر؛ مث رر وجمب تط یق شر عت و الجرالا شر عت خا اد خگام یم کال الوال ال ان
مسألل الجماعی المت و جزو مسلما

المت .ع وه خر آیر آ ا

و روال ا

ز ارا خر آی راللت می کند.

الذي
نوحا و
ِه
َّى ب
َص
الدينِ ما و
ِن
لكُم م
َع
الز جملل آ ا ر آ ل شار فل «شَر
َ َّ
َ َ
ِ ُ
َ
ِّ
َن
َ عي سى أ
مو سى و
ِب راهيمَ و
ِ إ
َصَّينا بِه
َ ما و
لي كَ و
َوحَي نا إ
أ
َِ
َ ُ
وهم
َدع
َ ما ت
ِكين
مش ر
َل
َ ع
َبُر
ِ ك
ق وا فيه
َر
َف
تت
َ و
الدين
قيم وا
أ
َُّ
َ ال َ
ِّ
ُ ُ
َى الُ
َ ُ
ينيب» 1راللت می کند کل
ليه
يهد إ
شاء و
ليه
َبي إ
يجت
ُ
ليه
إ
َِ
َِ
َِ
َ َ
من َ
َِّّللا َ
من ُ
ِ َ
ِ َ
ي ُ
فلسفل شر عت القامل و الجرال المت و منحصر خل زمای هاصی نیست و دمل خا د خا دم تا ش خونناد و قیاد «و ال
تتفرقمال فیل» عنی دمل آکار جامعل الم می مسئمل دستند.
قسمت رو آ ل (ک ر علی اللمشرکین ما تدعمدم اللیل) می فرما د الص فلسفل رشمنی رشمنای خا شمار خل هاطر
ت ش دمگانی شما خرالا الجرالا ر ن المت و چمی القامل و کاکمیت ر ن ممرر مطال ال شمامات آنهاا رر مقاخال
شما صف آرال ی می کنند و جملل «و ال تتفرقمال فیل» دم خرالا ال ن المت کل القامل کوممت وظیفل دمل المت کماا
ال نول غیر الز ال ن جملل (و ال تتفرقمال فیل)ر الماماً هطاخا
 .1ممره شمرا آ ل .13

الجتماعی و میامیر هطاب خال عمام جامعال المات؛
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هما».2
ُوا أ
َاقطَع
ُ ف
َِقة
َ السَّار
ُ و
ِق
َ السَّار
مث «و
َيدَ
ِيُ
معلم المت کل دمل جامعل رمت رزر رال کل قطع نمی کنند الما خرالا خسترمازا و زمینل مازا خرالا الجارالا
کاادور ت ا ش دمگااانی الز الماات و دماال الکوااا الم ا می تقر ااً مخاااط ش عماام مااؤمنین المااتر مثاال
َ ال
دة و
ِائَة
ه ما م
َّ واحِد م
ِدوا كُل
َّا ني ف
َ الز
ُ و
ِيَة
َّان
«الز
َ جَل َ
َاجل ُ
ِنُ
َة في دينَِّّللا» 3کل (فی ر ن الهلل) عنی فی کفظ ر ن هدال .ال ن همنال کال
َأف
ِما ر
ِه
ُم ب
تأخُيك
َ
رر تفامیر آمدهر کفظ ر ن هدال الز خستر الجرالا کدور و قمالنین اللهی محقق می شمر .پگ دمل خا د ت ش خونند.
ال ن مخممعل الط ق و عممما

الز ال ن ق یلر رالل خر ال ن المت کل ال ن ک وظیفل عمممی المات کال دمال خارالا

الجرالا شر عت ت ش خونند و الجرالا شر عت خخشی الز القامل کوم الهلل المت.
الما (ره) مخممعل الرلل الا رال رر کتاب خیع ذکر کررند کل ما خل شول صغرال و ک رال ال ان الرلال رال خیاای

کضر

می کنیم .ال شای جامعیت الکوا شر عت و عد نس آی و کفظ الکوا خر پا ل کاکمیات اللهای و الجارالا آی الز
خستر کوممت رال الز می رالند کل رر صمر

ن مر آی رر جامعل درج و مرج خل وجمر می آ د .پگ الجرالا جامع

الکوا الم می خرالا جلمهیرا الز درج و مرجر القتضا می کند کل ک کوممت خاشد و ک جماعتی ال ن کاردا رال
النخا خددند.
کضر

الما مپگ مثال دا ی رال ذکر می کند کل خرهرفتل الز روال ا

المت و مخصمص خل ک زمای نیسات.

ال شای می فرما د :مضاف اً اللی الیّ کفظ ثغمر اللمسلمین عن اللتهاجم و خ ردم عن غل ة اللمعتاد ن والجاب عقا ً و
شرعاً؛ الفزوی خر ال نر کفظ مرزدا و مرزمین داا الم می الز تهاجم تخاوزهرالی نیز الز الممرا المات کال عقا ً و
شرعاً واجب المت .مپگ می فرما د :و ال مون ذلک الال ختشویل اللحوممة؛ خدوی تشویل کوممت النخا نمای -
پذ رر.
خرهی هفتل الند کل نظم و المنیت الز طر ق تشویل کوممت جائر دم محقق می شامر و مخصامص کوممات
الم می نیست .رر جمالب می هم یم مل فرض مطرح المت :الول) ال نول کوممت و خیت اللمال رمت النسانی جائر
خاشد؛ کل ال ن هُلف المت .رو ) قائل خل دیچ کوممتی ن اشیم؛ کل ممجب درج و مرج می شمر و ها ف عقال
المت .مم ) ا ال نول دمل خا د ت ش خونیم کل کوممت ر نی تشویل خشمر؛ کل ال ان فارض مام مامرر تمجال
الما (ره) المت .لذال می فرما د :و ال مون ذلک الال ختشویل اللح ومماة و کال ذلاک مان الوضا ماا حتااج اللیال
 .2ممره مائده آ ل .38
 .3ممره نمر آ ل .2
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اللمسلممی و ال عقل ترک ذلک من اللحویم اللصانع؛ و دمل ال ن دا الز والض تر ن الممرا المت کل مسالمانای خال
آنها نیاز رالرند و ردا کرری آنها الز مما خداوند کویم معقمل نیست.
مپگ ال شای الرلل ک می همر رال ذکر کرره و می فرما د :و ما دم رلیل الالمامة خعینل رلیل علی لازو اللحومماة
خعد اللغی ة ولی الالمر عخل الهلل تعالی فرجل اللشر ف؛ رلیل لزو کوممت و وال ت رر زمای غی ت دمای رلیل لزو
وال ت المامای معصم المت .رلیل المامت رلیل کوممت دم دست .رلیل المامت کفظ و الجرالا شرع المتر لذال رر
خاب کارا عشرر ع مل کلی و فاضل مقدالر رر الرشار اللطال ین آورره الند :الالمامة ر امة عامل فای المامر اللاد ن و
اللدنیا لشخص الالنسانی نیاخة عن اللن ی؛ المامتر ر امت عمممی مرر رر الممر ر ن و رنیاا آنای خرالا ک شخص
النسانی المت رر کالی کل الز جانب پیام ر نیاخت رالرر.
الما (ره) دم می فرما د رر محل خحث ما نیز دمین همنل المت و کومماتر کاافظ و مخارا شارع المات و
خدوی کوممت کار محقق نمی شمر و خعد می فرما د :هصمصا ال نول ما نمی رالنیم غی ت کضر

چقادر طامل

می کشد؛ مع دذه اللسنین اللمتمار ةر و لعلّها تطمل -و اللعیاذ خاللّل -إلى آالف من اللسنینر و اللعلم عنده تعالی.
خناخرال ن ما چطمر می تمالنیم خگم م الجرالا الم
رممل هرالمی الم

و شار عت و فلسافل الما ر مخصامص رورالی کضار

 و رورالی کضمر الئمل الطهار(ع) المت؟ الزمل ال ان ماخنر تعطیلای شارع مقادس المات.

هصمصاً ال نول رو مم الکوا شرعر الکوا میامی– الجتماعی المت و الجارال ش متمقاف خار تشاویل کوممات
المت و الهر خرالا تشویل کوممت ت ش نشمرر رر والقع رر تعطیال الکواا شارع مقادس تمقاف کارر م .لاذال
کضر

الما (ره) رلیل رومی رال ذکر می کند و آی نل مرخمط خل نظم و المنیتر خلول مرخمط خل فردنا

و تعلایم و

ترخیت و الجرالا عداللت المت .ال شای می فرما د :تعلیم و ترخیت و الجرالا عداللت القتضا می کند کل دمگای خارالا
تشویل کوممت ت ش خونند؛ و ما ذکرنا و الی کای من والضحا

اللعقال فانیّ لازو اللحومماة ل ساط اللعداللاةر و

اللتعلیم و اللترخیةر و کفظ اللنظمر و رفع اللظلمر و مدّ اللثغمرر و اللمنع عن تخاوز الألجانب من أوض أکوا اللعقملر
من غیر فرق خین عصر و عصرر أو مصر و مصر مع ذلک و قد رل علیل رلیل اللشرعی .خا ساتگى کوممات خارال
هسترش عداللت و آممزش و ترخیت و نگه انى الز نظم و خاررالشاتان متم و خستن مرزدا و جلامهیر الز دخام
روشنتر ن کاوام عقل خرال دمل زمای دا و دمل موای دامت .رر عین کال الز شر عت نیز خارال آی

خیگانگایر
رلیل

دست.

مپگ الما (ره) می فرما د :الالم

دم اللحوممة خشؤونها .الم

عنی کوممت خا دمل شؤوی کوممت؛ شؤوی

تقنینیر الجرال یر قضا یر قلمروداا هسترره فردنگی ا الجتماعیر میامیر القتصارار المنیتای و رفااعی .مگار مای
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شمر الم

خدوی کوممت پیش خرور؟

مپگ الما (ره) می فرما د :قمالنین الم

ا فقلر وی الز شؤوی کوممت المت؛ و الالکواا قامالنین الالما

دی شأی من شؤونهم .خلول خاالترر می فرما د :رر تزالکم خین قمالنین (فقل)ر الجرال و تحقاق الدادالف الما

و

(خساط

مایفرما اد :خال الالکواا مطلمخاا

عداللت)ر تعلیم و ترخیت و پیشرفت القتصارار کدال مقد المات؟ الماا (ره)
خالعرض؛ خلول الکوا ر مطلمب عرضی رر الم

دستند .و الممر عالیاة ججرالئهاا و خساط اللعداللاة؛ دادف الز فقال

الجرالا عداللت و تسهیل تحقق عداللت المت .و الالکوا قمالنین الالم

و دی شأی من شؤونها .قمالنین و مقررال

فقهی خرالا الجرالا عداللت و نظم و المنیت خرالا پیشرفت القتصارا خرالا القتدالر مارا و معنما و ددال ت و کماال
جامعل الم می المت .ال ن مطلب رال الما (ره) الز روال ت الما مممی کاظم(ع) المتن اط می کند و می فرما د :فوامی
اللفقیل کصناً ل م

کحصن ممر اللمد نل لها ال معنی لها الال کمنل واللیاً نحم ما لرممل الهلل و ل ئمال مان اللمال ال

علی جمیع الالممر اللسلطانیل؛ خناخرال نر ال نول فقیل رال رژ الم ر دمچمی رژ شهر خدالنیمر معنا ی جز ال ن نادالرر کال
فقیل رال متملی الم

خدالنیم؛ دمچنایکل رممل هدال  و الئمة معصممین(ع) وال ت رالرند خر دمال المامر مالطانی و

کوممتی  .ال ن خد ن معنامت کل فقیل خل عنمالی رئیگ جامعل الم میر کافظ جامعل الم می الز دمل روزنال داا ی
المت کل ممون المت رشمن الز آنها نفمذ خوند و فقیل خر پا ل الکوا الم می ضامن پیشرفتر عداللتر نظمر المنیت
و ضامن رشد و کمال جامعل الم می المت.
ع وه خر دمل ال نهار ما خا د رولت رالشتل خاشیم و خرالا رولت ت ش خونیم کال خادوی آیر الجارالا عاداللت رر
پرتم الکوا قاخل تحقق نیست .لذال فقیل الهتیارال

و ژه الا رالرر خل نا الممر ملطانیل کل رر تزالکم خا الکوا الولیال

فرعیلر الممر ملطانیل مقد المت.
خعضی دا الشوال و ال رالر می کنند و می هم ند :شما رر نظا مقدس جمهمرا الم می نهارا خل ناا شامرالا
نگه ای کل رر آی قانمی هذالرا می شمر .رر فرآ ند قانمی هذالرار خرهی الز قمالنین ه ف شارع المات .تولیاف
آنها چیست؟ آ ا خا ک رفت و خرهشت خل مخمع تشخیص مصلحت نظا ر شرعی می شمر؟ الهار چناین الماتر
پگ روزنل الا خرالا ع مر الز شر عت و عد الجرالا شر عت وجمر رالرر؛ چامی آنچال – رر فارض ماذکمر -رر
مخمع تشخیص مصلحت تصم ب می شمر ه ف شرع المت.
پام ال ن المت کل مصمخا
الکوا فرعیل شرعیل
الکوا ثانم ل

مخمع تشخیص مصلحت دم ط ق شرع المت الما الکوا شرع مل رمتل المت:
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الکوا کوممتیل
وظیفل فقهاا شمرالا نگه ای تشخیص الکوا فرعیل شرعیل المت و تشخیص الکوا ثانم ل و کوممتیال کال
جزو الهتیارال

فقیل و ولی فقیل المتر ط ق قانمی المامی تممط ولی فقیل خل مخمع تشاخیص مصالحت ماپرره

شده .پگ الهر العضاا مخمع تشخیص مصلحتر مصلحت رال رر تزالکم خاا آی کوام فرعای شارعی تشاخیص
رالرندر نظر مخمع تشخیص مصلحت مقد المت؛ الل تل خا قید مارال اللمصلحة عنی ممقت نل رالئم.
الهر هفتل شمر مگر فقهاا شمرالا نگه ای نمی تمالنستند مصلحت رال تشاخیص خددناد؟ چارال کتماا خا اد رر
مخمع تشخیص مصلحت مطرح شمر؟
پام ال ن المت کل ق ل الز خازنگرا قانمی المامیر ال ن خررالشت الز قانمی المامی می شد کل فقهاا شمرالا نگه ای
خر پا ل فقل متنامب خا مقتضیا

زمای الز طرف ولی فقیل مای تمالنساتند کوام ثانم ال و کوام کواممتی رال دام

تشخیص خددندر الما رر در کالر فقهاا روره داا الولیل شمرالا نگه ایر وظیفل همرشای رال فقط تشخیص الکوا
فرعی شرعی می رالنستند و القتضا می کرر کل قانمی المامی خازنگرا خشمر .لذال کضر

الما (ره) رر پاماخی کال

خل تقاضاا تشویل مخمع تشخیص می شمرر می فرما د :الهرچل خا ال ن فرال ندا کل ذکار شاد الز نیسات ال ان
چنین مخمعی تشویل خشمرر الما خرالا غا ت الکتیاط ال ن رال تشویل خددید.
پگ ما ک مصلحت ق ل الز کوم رالر م و ک مصلحت خعد الز کوم .آنچل کل ما رر کتاب کفا ة الالصامل و
کتاب داا ر گر می همالنیمر ال ن المت :الالکوا اللشرعیة تاخعة للمصال و اللمفاماد والقعیاة نفاگ الالمر اة .ال ان
مصلحت ق ل الز کوم المت .خل ع ار

ر گرر کوم شرعی ق ل الز جعلر مرالت ی رالرر و شارع ا قانمیهذالر الختادال

خا د آی مرالتب رال خ یند و مصلحتی رال رر نظر خگیرر تا مقدمل الا خشمر خرالا النشاء و جعل کوم .خعاد نمخات خال
فعلیت می رمد و خعد الز آی تنخیز.
مرت ل ق ل الز کومر رر رمت شارع کویم عنی هدالوند ت ارک و تعالی المت و فقیل و غیر فقیل رهاالتی رر
آی مصلحت ندالرند .الما فرض ال ن المت :کال کل آی مصلحت ر ده شد و خعد الز آیر کوم جعل شد و رر مرت ل
فعلیت دم فعلیت افتر الهر رر مرت ل تنخیز خا مصال الدم تزالکم پیدال خوندر خر الماس وال ت فقیلر شارع مقدس
ال ن مصال رال خل عهده فقیل جامع اللشرال ط کاکم رالره و ال نخامت کل وال ت مطلقل فقیال دام مقیاد خال مصاال
المت.
وی الز الرلل مرخمط خل ت ش خرالا القدال خل تشویل کوممتر ط یعت الکوا الما می المات .الکواا الما می
خدوی کوممت قاخل الجرال نیست .الهر خل الخمالب مختلف فقهی مرالجعل کنیمر الز ط یعت الخمالب فقهی رر می آ د کل

فصل اول :اصل لباس و ضرورت پوشش 9  /

الم

ر ن الجتماعی ا میامی المت و الهر ما رر ظرف کوممتر الم

معطل می شمر .کافی المت کل شما خل شول المتقرالء الز کتاب طهار
ط ق فرما ش ع مل ط اط ا یر الالم

رال الجارال نونایم هیلای الز الکواا الما
تا ر ا

رال نگاه خونیدر روشن میشمر کال

الجتماعی خخمیع شؤونل؛ تما شؤوی الم ر الجتماعی المات .ال نوال خرهای

میهم ند ما خل مسائل میامی ا الجتماعی تمجهی ندالر مر ال ن مخن رال ک کمزوا الصیل نمی هم د .الو نمی تمالند
خل مسائل میامی ا الجتماعی کار ندالشتل خاشد .ک کمزوا الصیل نمی تمالناد ماومالر خاشاد و خگم اد ر ان الز
میامت جدالمت؛ مث رر کتاب اللص ة؛ الوال نمازر جماعت تشر ع شده المت نال فارالرا .ثانیاا رر کتااب عاروة
اللمثقیر الختدالا خحث ص ة جماعتر مرکم مید و مرکم صاکب جمالدر دم رر جلد  13کتااب جامالدرر دمال
ال ن روال ا

رال جمع کرره و آوررهالند کل پیام ر  و خعد الز پیام ر المیراللمؤمنین  خل عدهالا المر میکنند کال خا اد

رر نماز جماعت شرکت کنند وهرنلر جاز غی تهم… ؛ غی ت کرری الز آنها جا ز المت...
خل نظر میرمد کل تحلیل ررمت ال ن روال ا

و خرهمرر تند پیام رر ال ن المت کل خا تمجل خل جر ای نفاقی کال

رر صدر تضعیف رولت پیام ر خمر و رالدوارشای دم تضعیف نماز جماعت پیام ر خمرر پیاام ر خال عنامالی محامر
جامعل الم می رر صدر خ رآمدند تا نقشل آنها رال نقش خر آب کنند .خناخرال ن الالی فقها خر الماس ال ن روال اا

فتامال

می ردند کل ترک نماز جماعت الز روا خی العتنا ی جا ز نیست .الهر رر مرزمین الم می نماز جماعت مساتحب
ضعیف خشمرر کاکم الم می می تمالند المر خوند خال راله النادالزا نماازدااا جماعات و تقم ات نمااز جماعات.
دمچنین الهر رر شهرا الذالی و القامل هفتل نشمرر کاکم الم می می تمالند نس ت خل الذالی و القامال و تعظایم شاعائر
اللهی رمتمر ردد و الهر کسانی القدال خل آی نونندر تعز رشای خوند.
ال ن عنی کتی رر نماز دم آی ط یعت کوممتی وجمر رالرر .نماز و رو هط ال جمعالر کاق کااکم الما می
المت و هطیب جمعل خل نا ولی فقیل و خل نا کاکم الم می رو هط ل رال ال رالر می کند .رر هط ال الول ممعظال و
هط ل رو مصال و مفامد جامعل الم می رال خیای می کند .الهر هط ل جمعل خر ه ف میامت دااا کلای ولای
فقیل خاشدر هطیب خره ف کق ولی فقیل و کاکم عمل کرره المت .لذال الما جمعال تمماط ولای فقیال و کااکم
الم می نصب میشمر.
الهر کوممت ن اشد نماز جمعل تعطیل می شمرر نماز جمعل رر عصر کوممتِ جائر دام مموان المات خرپاا
خشمر الما الکوا الم می رر چهارچمب نماز جمعل الا کل رر ظل کوممت جائر القامل می شمرر محقاق نخمالداد
شد و لذال جهت هیرا و میامت داا کاکم جائر غالب همالدد شد .نماز جمعل وی الز الرکاای رولات الما می
المت و عنصر پا لالا رولت الم می المت .نماز جمعل منگر و من را المت خرالا ترخیت اله قی و رعم

خل تقمال
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و فرض خر ال ن المت کل ال ن تقمال کاصل خشمر .نماز جمعل خا  5ا  7نفر دم القامل می شمر .آی  5ا  7نفار ط اق
کد ث الما خاقر  ع ارتند الز« :الالما ر قاضیر اللمدعی اللحقا و اللمدعی علیل و اللشاددالی و اللاذا ضارب اللحادور
خین دا الالما »؛ الما ر قاضی الور مدعی کق و کسی کل خر الو الرعا شده المت و رو شادد و کسای کال کاد رال رر
کضمر الما می زند.
الماما رر ال ن تع یرر نگاهر نگاه کوممتی المت .ال نول الما ع می فرما د :الالم

دم اللحوممة خشؤونهار ناظر خل

ط یعت الکوا الم می المت .نگاه خونید خل ص ة اللعید ن ا صم کل دمین فلسفل رال رالرند .دمچنین العتواف کل
خا ال نول ک کوم ترخیتی فررا المتر الما جن ل عمممی دم رالرر و آی ال ن المت کل خا د رر مسخد النخا شمر .اا
خحث زکا

تا کدورر کل میخینیم ط یعت فقل الم می خدوی وجمر کوممت ر نی قاخلیت الجرال ی شدی ندالرر.

رلیل ر گرر الط ق عممما

المر خل معروف و نهی الز منور المت :فر ضة عظیمة خهاا تقاا اللفارالئا؛ المار خال

معروف و نهی الز منورر فر ضل خزرهی المت کل خل ومیلل آیر خقیل فرالئا خرپا می شمر .خل ع ار

ر گرر فلسافل

المر خل معروف و نهی الز منورر الجرالا کل شر عت الم می المت و خل عنمالی م یل الالن یاء ذکر شده المات؛ چامی
رر مصدالق داا الجتماعی و میامی الش ما رال خل تشویل کوممت الم می ردنممی می مازر.
پگ الز پا ای مخنرالنی آ ت الهلل کع یر جلسل پرمش و پام خرهزالر

شد.

