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رسول خدا9، به عنوان آخرین پیام رسان خداوند، به مدت بیست وسه سال مردم را به آخرین 
آنان و نجاتشان از گمراهی، تالش و  برنامٔه هدایت انسان ها فراخواند و برای رستگاری  و کامل ترین 
مجاهده کرد و با استقامت و صبری بی مانند، وظیفٔه سنگین رسالت را به پایان رساند. در این درس، 

می خواهیم به این سؤال بپردازیم:
چه وظایف و مسئولیت هایی بر عهدٔه پیامبر اکرم 9بود؟

رملسو هيلع هللا ىلص ام�ب �ی �ت  های  �پ ول�ی مس�ئ
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1ــ گزارش از قرآن هایی که روی آنها تحقیق تاریخی شده و معلوم شده مربوط به 20 تا 30 سال بعد از هجرت است.

تعلیمات قرآن کریم و روش زندگی رسول خدا 9 بیانگر آن است که  ایشان سه مسئولیت مهم را 
عهده دار بود:

1ـ دریافت و ابالغ وحی
رسول خدا 9 وظیفه داشت آیات قرآن کریم را به طور کامل از فرشتٔه وحی دریافت کند و بدون 

کم و کاست به مردم برساند.
پیامبر اکرم 9 این مسئولیت را به طور کامل به انجام رساند و همٔه آیات قرآن را برای مردم 
خواند. همچنین نویسندگانی را مأمور نوشتن و گروهی را مأمور حفظ کردن قرآن نمود. مسلمانان نیز 
با اشتیاق آیات قرآن را فرا می گرفتند. یکی از یاران آن حضرت می گوید: »ما ده آیه از قرآن را از پیامبر 
فرا می گرفتیم و بعد از اینکه در آن تفکر می کردیم و به آن عمل می نمودیم، بار دیگر برای یاد گرفتن آیات 

بعدی، نزد پیامبر می رفتیم«. 
ایشان همچنین قرآن کریم را مرتب و تنظیم کرد و در اختیار آیندگان قرار داد. اکنون که قرن ها 
از زمان نزول قرآن می گذرد، این کتاب آسمانی به همان صورتی که رسول خدا 9 آیات و سوره های 
آن را تنظیم کرده بود، در میان مردم وجود دارد و مشتاقان هدایت به آسانی می توانند از آن بهره ببرند و 

راه رستگاری را در کالم خداوند بیابند.1

2ـ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی(
)تفسیر(  تبیین  و  تعلیم  از سوی خدا وظیفٔه  بلکه  نبود،  فقط رسانندٔه وحی   ،9 اکرم  پیامبر 
قرآن کریم را نیز بر عهده داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند این کتاب آسمانی دست یابند و جزئیات 
احکام و قوانین را بفهمند و شیؤه عمل کردن به آن را بیاموزند. از این رو، گفتار و رفتار پیامبر9اولین 
و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار آن 
حضرت، به معنای واقعی بسیاری از معارف قرآن پی می برند و شیؤه انجام دستورات قرآن را می آموزند. 
ما هم اکنون، نماز، روزه، حج و بسیاری دیگر از وظایف خود را که کلیات آنها در قرآن کریم آمده، مطابق 
گفتار و رفتار رسول خدا 9 انجام می دهیم. به راستی که ایشان اولین و بزرگ ترین معلم قرآن بوده است.
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3ـ اجرای قوانین الهی از طریق تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(
دیگر قلمرو رسالت پیامبر اکرم 9 والیت بر جامعه است. والیت به معنی سرپرستی و رهبری 
می باشد. ایشان به محض اینکه مردم مدینه، اسالم را پذیرفتند به مدینه هجرت کرد و به کمک مردم آن 
بر مبنای قوانین  شهر )یعنی انصار( و کسانی که از مکه آمده بودند )یعنی مهاجرین(، حکومتی را که 
اسالم اداره می شد، پی ریزی نمود. ایشان مسجد مدینه را که در همان روزهای اول ورود به شهر ساخته 
شد، محل حکومت و رهبری خود قرار داد و به تدریج و با توسعٔه حکومت اسالمی، احکام خداوند را 
در همٔه ابعاد سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی و فرهنگی، با کمک مردم به اجرا درآورد و به گسترش 

عدالت پرداخت.
بیشتر بدانیم

نمونه هایی از اقدامات پیامبر در تشکیل حکومت اسالمی
و  روم  ایران،  پادشاه  مانند  خود،  زمان  پادشاهان  به  نامه هایی   9 اکرم  پیامبر 
حبشه نوشت و آنان را دعوت به اسالم کرد. برای حفظ سرزمین اسالمی، سپاه تشکیل 
داد و با کفار جنگید؛یک بار هم برای حفظ سرزمین اسالمی از تعرض رومیان، به مرز 
روم شرقی لشکر کشید و با آنان جنگید؛یک بار با سران مکه قرارداد صلح بست که به 
»صلح حدیبیه« مشهور شد و پس از اینکه سران مکه قرارداد را نقض کردند، به مکه 

لشکر کشید و سران مکه تسلیم شدند و مکه بدون خون ریزی فتح شد. 
برای ادارٔه کشور و کمک به فقیران و انجام کارهای عمومی، خمس و زکات را 
قرار داد و محلّی به نام »بیت المال« تأسیس کرد تا پول و اموالی که مربوط به حکومت 

اسالمی است در آنجا ذخیره شود و در زمان مناسب هزینه گردد.

تدبر در قرآن
به کمک هم گروهی های خود بیان کنید که آیه زیر، به کدام یک از مسئولیت های پیامبر9 

اشاره دارد:
ِمۡن َاۡنُفِسِهم َیۡتلُو َعلَۡیِهم ءایاتِه  و  لََقۡد َمّن الّلُه َعلَی المومنیَن إِۡذ بََعَث فیهۡم َرسوالً 

ُیزکّیهم  و ُیَعلُِّمُهم الکتاَب و الِحکَۡمه و إِن کانوا ِمن قبُل لَفی ضالٍل مبیٍن1

1ــ سورٔه آل عمران، آیهٴ 164.
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ضرورت تشکیل حکومت اسالمی
ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا جامعٔه اسالمی نیازمند والیت و حکومت است و 

والیت و حکومت،یکی از مهم ترین دستورات اسالمی شمرده شده است؟
در پاسخ به این سؤال، دالیل زیر را ذکر می کنیم:

الف( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم: اسالم یک دین کامالً اجتماعی است و یکی 
از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه ای بر پایٔه عدل بنا کنند و روابط مردمی و زندگی اجتماعی 
خود را براساس قوانین عادالنه اسالم بنا نهند. این هدف بزرگ بدون وجود یک نظام حکومتی سالم، میسر 
نیست. آیا می شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند، ولی ابزار و شیوهٔ رسیدن به آن 
را نادیده بگیرد؟ همچنین قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی مانند خمس، زکات، حقوق و مسئولیت های 
خانواده و جامعه، امر به معروف، نهی از منکر، مبارزه با ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران دارد. 

روشن است که اجرای این قوانین بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. 
ب( پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت: ولی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست 
و به همین جهت، فرمان برداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش معین کرده، ضروری 
و واجب است. اجرای هر قانون و پیروی از هرکس، هنگامی صحیح است که به گونه ای به قانون الهی 

و فرمان او بازگردد. 
کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، در حالی که فرمان و قانونشان نشئت گرفته 
از قرآن، یعنی برخاسته از فرمان الهی نیست، »طاغوت« نامیده می شوند. پذیرش حکومت »طاغوت« و 

انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است، زیرا دستورات آنها برگرفته از قرآن نیست. 
را  بیگانگان  که سلطٔه  می خواهد  مؤمنان  از  کریم  قرآن  ج( حفظ استقالل جامعه اسالمی: 

نپذیرند و زیر بار آنها نروند؛ این حکم قرآنی را »قاعدهٔ نفی سبیل« می گویند.1
مستکبران و ستمگران جهان همواره در پی آنند که بر جوامع دیگر مسلط شوند و از منابع مادی 
می تواند  هم  و  می شود  بیگانگان  مانع سلطٔه  هم  تشکیل حکومت اسالمی،  ببرند.  بهره  آنان  معنوی  و 
روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با سایر کشورها به گونه ای تنظیم کند که جامعٔه اسالمی استقالل 

خود را در جهات مختلف حفظ نماید و بیگانگان راهی برای تسلط بر مسلمانان نیابند.

1ــ »نفی سبیل«، یعنی »نبودن راه«. یعنی بیگانگان نباید راهی برای سلطه و نفوذ در جامعه اسالمی داشته باشند.
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تدبر در قرآن

1ــ سورٔه نساء، آیٔه 60. 
2ــ سورٔه حدید، آیٔه 25.
3ــ سورٔه نساء، آیٔه 141.

در  آیات زیر تفکر کنید و مشخص کنید که دالیل مطرح شده با کدام یک از آیات منطبق است؟
1 ــ َالَۡم تََر ِالَی الَّذیَن َیزُعموَن َانَّهم آَمنوا بِما ُاۡنِزَل ِالَیکَ َو ما ُانِزَل ِمن َقبلَک 
ُیریدوَن َاۡن َیتَحاکَموا ِالَی الّطاغوِت َو َقد ُاِمروا َان َیکُفروا بِه َو ُیریُد الّشیطاَن َان ُیِضلَُّهم 

َضالالً بعیًدا1
 »آیا کسانی را که گمان می برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان 
دارند، ندیده ای که داوری به طاغوت برند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به او کفر بورزند 

و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند«. 
الّناَس  لَِیقوَم  المیزاَن  َو  الکِتاَب  َمَعُهُم  َانَزلنا  َو  بِالبَِیّناِت  ُرُسلَنا  َارَسلنا  لََقد  ــ   2

بِالِقسِط2
 »به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و 

میزان نازل کردیم تا مردم به دادگری برخیزند«. 
ِه لِلکاِفریَن َعلَی الُمؤِمنیَن َسبیلً 3 3ــ َو لَن َیجَعِل الّلٰ

»و خداوند هرگز راهی برای سلطه کافران بر مؤمنان قرار نداده است«. 
دلیلآیه

آیٔه 60 سورٔه نساء

آیٔه 25 سورٔه حدید

آیٔه 141 سورٔه نساء
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کشف رابطه
بزرگ ترین شخصیت عصر حاضر  اسالمی،  انقالب  کبیر  رهبر  علیه«  الله ّٰ »رحمة  امام خمینی 
است که به تبیین ضرورت حکومت اسالمی پرداخته و با بیان روشنگرانه خود، توجه مردم را بدان جلب 
کرده است. در سخنانی که از ایشان نقل می شود، بیندیشید و ببینید که با کدام یک از دالیل تشکیل 

حکومت ارتباط دارد؟
علیه« ارتباطسخنان امام خمینی »رحمة الله ّٰ

نظامی  غیراسالمی،  سیاسی  نظام  هر  که  دلیل  این  به 
ما  است،  »طاغوت«  حاکمش  چون  است،  شرک آمیز 
موظفیم آثار شرک را از جامعٔه مسلمانان و از حیات آنان 

دور کنیم و از بین ببریم.1

خدا  که  می گوید  انسان  به  اینکه  با  هم زمان  اسالم  مذهب 
را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می گوید چگونه 
باید  با سایر انسان ها چگونه  زندگی کن و روابط خود را 
با سایر جوامع چگونه  اسالمی  و حتی جامعه  کنی  تنظیم 
باید برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و  روابطی 
حکمی  آن  برای  اسالم  مذهب  اینکه  مگر  نیست،  جامعه 

مقرر داشته است.2

والیت معنوی، برترین مقام پیامبر 9
همان طور که دیدیم، رسول خدا از طرف خداوند دارای والیت ظاهری است و سرپرستی و 

رهبری جامعه را بر عهده دارد و با اجرای قوانین الهی جامعٔه اسالمی را اداره و رهبری می کند. 
اما آن حضرت، والیت معنوی را که همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست و مرتبه ای 

برتر و باالتر از والیت ظاهری است نیز داراست. این والیت چیست و چگونه انجام می پذیرد؟
رسول خدا 9 با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل 

شد که می توانست به اذن الهی در درون افراد تصرف نماید. 
از طریق  بلکه  نیست،  و عمومی  معمولی  آموزش  از طریق  یعنی  کار ظاهری  این هدایت، یک 
امداد غیبی و الهامات و مانند آن، صورت می گیرد. میزان بهره مندی انسان ها از این هدایت معنوی به 
درجٔه ایمان و عمل آنان بستگی دارد. هر قدر درجٔه ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد، استعداد و لیاقت 

1ــ والیت فقیه، امام خمینی، ص 40. 
2ــ صحیفه امام، ج4، ص 167 و 168.
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بیشتر بدانیم

دریافت هدایت های معنوی را بیشتر کسب می کنند. 
نمونه ای کامل از این نوع هدایت را می توانیم در رفتار رسول خدا9 با حضرت علی 7ببینیم. 
آن حضرت که از همان دوران کودکی تحت تربیت رسول خدا9 قرار گرفت، با استعداد بی نظیر خود، 
مراتب کمال را در ایمان و عمل به سرعت می پیمود. به همین جهت، عالوه بر تربیت ازروش های معمولی، 
از هدایت های معنوی رسول خدا 9 نیز بهره می برد. ایشان می فرماید: »روزی رسول خدا 9 هزار 
باب از علم به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد«.1روشن است که آموزش این علوم 

از طریق آموختن معمولی نبود، بلکه به صورت الهام بر روح و جان حضرت علی 7بوده است. 

1ــ بحار االنوار، ج 22، ص 470، باب اول.

یک نمونه، بهره مندی اویس قرنی از این هدایت های پیامبر است. وی، جوانی از اهل یمن 
بود که بدون دیدن رسول خدا 9 به ایشان ایمان آورد و با اینکه هیچ گاه موفق به دیدن رسول خدا 
نشد، به درجات باالیی از ایمان و عمل رسید. یک بار هم برای دیدار، به مدینه آمد، رسول خدا 
در مدینه نبود و ناچار شد به سرعت به شهر خود بازگردد، زیرا مادر پیر و سالخورده ای داشت و 
مادرش از او قول گرفته بود که بیش از چند ساعتی در مدینه نماند و زود برگردد. عشق و ارادت 
گاه  و  داشت  ایشان محبت  به  نیز  بود. رسول خدا9  قوی  بسیار  به رسول خدا9  اویس 
می فرمود بوی خوش بهشت را از یمن استشمام می کنم. اویس از همان فاصلٔه دور توسط رسول خدا 
تربیت شد و به درجات باالیی از کمال رسید. پس از رحلت رسول خدا9 خدمت امام علی 7رسید 

و از یاران با اخالص ایشان شد و باالخره در جنگ صفین به شهادت رسید.
افراد  استعداد  و  لیاقت  با  و  دارد  مختلف  صورت های  و  شکل ها  معنوی،  هدایت  این 
متناسب است. بسیار پیش آمده که عالمی پاک سرشت با همٔه تالشی که کرده، در حل یک مسئله 
علمی بازمانده است و رسول خدا 9 به صورت الهام در خواب یا در بیداری، پاسخ صحیح 

را به او داده است.
زیارت  در  بزرگوار  پیشوایان  سایر  و   9 اکرم  پیامبر  معنوی  والیت  ابعاد  از  بسیاری 

جامعه ذکر شده که می توان به آن مراجعه کرد. 
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اندیشه و تحقیق

1ــ اگر بخواهید یکی از ویژگی های پیامبر 9را انتخاب کنید و ایشان را از 
آن زاویه توصیف کنید، کدام را انتخاب می کنید؟ با انتخاب و توصیف خود، توانایی تان 

را تجربه کنید. 
2ــ اگر شعر، قطعٔه ادبی، حدیث یا داستان کوتاه زیبایی دربارٔه پیامبر 9سراغ 

دارید، آن را بنویسید و در کالس بخوانید.

  پیشنهاد

حکومت  تشکیل  نیازمند  آنها  اجرای  که  را  اسالم  اجتماعی  احکام  از  نمونه هایی  1ــ 
است، بیان کنید. 

2ــ پیامبر اکرم9 به منظور هدایت مردم، عالوه بر ابالغ وحی چه کارهایی را انجام 
می داد؟




