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سرمقاله
فقه و امت اسالمی
عابدیه مؤمنی
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هتفىشاى ٍ اًذیطوٌذاى تشای اًساى دٍ ٍجِ ،لائل ّستٌذ :یىی ٍجِ فشدی وِ هویّضات اضخاظ اص
یىذیگش است وِ دس ًمع ٍ ووال ،سختوَضی ٍ تیحالیً ،ظن ٍ اًضثاط ٍ تْن سیختگی ٍ ّشج ٍ
هشج سفتاسیّ ،ذف داضتي ٍ تیّذف تَدى ٍ اهثال آى ،توایض افشاد اص ّوذیگش هطخع هیضَد ٍ
دیگشیٍ ،جِ اجتواػی وِ افشاد سا تِ ّوذیگش پیًَذ هیدّذ ٍ ّوِ سا حَل یه هحَس گشد
هیآٍسدّ ،وثستگی جوؼی سا هحىن ٍ استَاس هیگشداًذّ ،وِ سا تِ یه سَ سَق هیدّذ ٍ سفتاس
هطاتِ ٍ ّواًٌذ اص ّوِ هیساصد ،تٌاتشایي ّوِ افشاد یه جاهؼِ ،یه سخي خَاٌّذ داضت ،اص یه
چیض دفاع خَاٌّذ وشد ،یه چیض تشای ّوِ آًْا لذاست خَاّذ داضت ،حتی اّویت ّواى اهش
هطتشن ،صًذگی فشدی آًاى سا تحت الطؼاع لشاس هیدّذ وِ صًذگی فشدی سا دس حاضیِ جٌثِ
اجتواػی خَدضاى لشاس خَاٌّذ داد ٍ صًذگی فشدی سا فذای اهش هطلَب جاهؼِ خَاٌّذ وشد.
اهش هطلَتی وِ اهت اسالهی ساختِ است ،خَد اسالم است وِ ّوِ پیشٍاى اسالم سا گشد آى
جوغ وشدُ است ،تٌاتشایي آًْا اسالم سا ّوِ چیض خَدضاى هیداًٌذ ٍ دس حاضیِ آى صًذگی هیوٌٌذ؛
صیشا اسالم هتي است ،صًذگی فشدی دس حاضیِ آى لشاس هیگیشدّ ،وِ هسلواًاى تا اسالم تِ یىذیگش
گشُ خَسدُاًذ؛ یؼٌی صتاىً ،ژاد ،سًگ ،لثیلِ ،طایفِ ،هلیت ،پشچن ،وطَس ٍ اهثال آى ،تا حفظ اسالم
ٍ ػول تِ آى ،تشای آًاى اّویت فشػی خَاّذ داضت .پس اغل اسالم است ،هسلواًاى دس وٌاس
اسالم ،اص وطَس ،حىَهت ٍ التذاس ًظام حىَهتی خَدضاى حوایت هیوٌٌذ.
تا ّوِ اّویت اسالم ،تایذ داًست اسالم یه اهش تجشیذی ،اًتضاػی ٍ رٌّی ًیست ،چیضی وِ
اسالم دس آى تیطتشیي ًوَد سا پیذا وشدُ ٍ هؼشّف اسالم لشاس گشفتِ است ٍ اهت اسالهی تا آى
ضٌاختِ هیضَد ،فمِ است ،هسلواًاى ػیٌیت اسالم سا دس فمِ هیتیٌٌذ ٍ اگش فمِ سا ّوِ اسالم
ًذاًٌذ ،هْنتشیي ،فشاگیشتشیي ،اساسیتشیي ٍ تؼییيوٌٌذُتشیي تخص اسالم هیداًٌذ وِ تخطْای
دیگش تا آى لاتل همایسِ ًیست .ایواى ٍ وفش تا فمِ هطخع هیضَد ،اػتمادات حمِ سا فمِ تؼییي
هیوٌذ ،سفتاسّای اخاللی تا فمِ هؼشفی هیضًَذ ،حالل ٍ حشاهْا ،جَاص ٍ هوٌَػْا ٍ ،دسست ٍ
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ًادسستْا تا فمِ تیاى هیضًَذ ،هسلواًاى تشاساس ًگاّْای فمْی اػتماد پیذا هیوٌٌذ ٍ تشاساس آًْا
ػول هی ًوایٌذ ،تٌاتشایي فمِ ،همام اٍل سا دس جْاى اسالم داسد ٍ حشف اٍل سا دس جْاى اسالم
هیصًذ .هسلواًاى تشاساس فمًِ ،سثت تِ ّش چیضی هَضغ هیگیشًذ ،اص ػول یا سخٌی حوایت
هیوٌٌذ ،یا اص آًْا اػشاؼ هیًوایٌذ ،فمیْاى ًسثت تِ هسلواًاى همام اهاهت داسًذ ،ػمل ،للة ،سٍح
ٍ سٍاى ّش هسلواًی دس فشهاى فمیْاى است وِ تِ پیشٍی اص فمِ ٍ فمیْاى ػول هیوٌٌذ ،دستَسات
فمْی آًاى سا تِ حشوت دسهیآٍسًذ ٍ تا حذ ضْادت دس ساُ خذا تِ آًْا ػول هیوٌٌذ .تٌاتشایي اگش
اسالم تٌْا تا فمِ ضٌاختِ ًطَد ،هْنتشیي چیضی وِ اسالم تا آى ضٌاختِ هیضَد ،فمِ است .اهت
اسالهی اهت فمْی است ،جَاهغ اسالهی تشاساس هزاّة فمْی هشصتٌذی ضذُ است ،پس تا
ج ایگاّی وِ فمِ دس جْاى اسالم داسد ،احیای لذست اسالم تا تؼاهل فمْی هحمك هیضَد ٍ ػظوت
اسالم دس پشتَ ّوىاسی ٍ ّوذلی اّل فمِ تجلّی خَاّذ یافت.
هسلواًاى تا ًضدیه ضذى فمیْاى تِ ّوذیگش ،لذست تؼییيوٌٌذُ جْاى خَاٌّذ ضذ ،فمِ هیتَاًذ
اتحاد اهت اسالهی سا تِ ٍجَد تیاٍسد ٍ فمیْاى هیتَاًٌذ تشادسی اسالهی سا وِ دستَس غشیح لشآى
است ٍ اّل ایواى سا تشادساى یىذیگش خَاًذُ است (س.ن :حجشات ،)10 ،دس هیاى اهت اسالهی
ایجاد ًوایٌذ .تش ایي اساس ،تیطتشیي تؼاهل تشای ًوایاًذى ػظوت اسالم تِ جْاًیاى ،دس فمِ اسالهی
اتفاق افتادُ است ٍ اوٌَى ًیض ضشٍسیتشیي چیض تشای اسالم ٍ اّل اسالم تؼاهل فمْی ٍ فمیْاى
است .تا تؼاهل فمْی ٍ فمیْاى ،جثِْ اسالم ٍ ایواى دس تشاتش دیگش ًحلِّا ،هشاهْا ،هىاتة ٍ
لذستْای الحادی ٍ وفّاس تمَیت هیضَد ٍ ایواى دس تشاتش وفش خَاّذ دسخطیذ.
هجلِ فمِ هماسى فشغتی تشای تمَیت تؼاهل فمْی ،گاهی هثاسن تشای ّوىاسی ػلوای هزاّة
تا ّوذیگش ٍ ،هماهی تشای گفتگَی ػالواى دیي ٍ فمِ است وِ اص ًیت ٍ ّذف ٍ تشًاهِّای همذس
ٍ هتؼالی یىذیگش تاخثش ضًَذ ،تِ تمَیت یىذیگش تپشداصًذ ،دیذگاّْا سا تِ ّوذیگش ًضدیه ًوایٌذ،
اص ًضدیىی دیذگاّْای یىذیگش تاخثش ضًَذ ،اص لَتْای اًظاس فمْی هزاّة تْشُتشداسی ًوایٌذ،
ته سٍیْا ٍ تماتلْا سا تِ ّوىاسی تثذیل وٌٌذ ٍ ،هػلحت اهت اسالهی سا تش هػلحت یه هزّة
ساجح داًستِ ،هلتضم تِ هػالح جَاهغ اسالهی گشدًذ؛ صیشا تا آگاّی اص آسای فمیْاى هوتاص ٍ
تشجستِ هزاّة ،ضؼف دیذگاّْای فشدی آضىاس خَاّذ ضذٍ ،سای خَیطتي دیذُ خَاّذ ضذ،
تؼػثْای تیجا ٍ هتضاد تا دیي ٍ ایواى ،وٌاس خَاّذ سفت ًِ ،تٌْا فمِ ،سضذ ٍ پیطشفت سا دس پیص
خَاّذ گشفت ،تلىِ جَاهغ اسالهی سا دس هسیش پیطشفت حوایت خَاّذ وشد.
پس ای ػلوا ٍ ًَیسٌذگاى جْاى اسالم! تشای یاسی اسالم ٍ اهت اسالهی ،اص ًیت خیش
فشصًذتاى حوایت ًواییذ ،آغَش پش هْش ٍ وشیواًِ خَدتاى سا تشای فشصًذتاى هْیّا وٌیذ ،تا ایٌىِ
خذهت غادلاًِ فشصًذتاى تمَیت ضَد.

