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 مسئولیتهای پیامبر)ص(-درس پنجم

 با سال سه و بیست مدت به الهی، مرسانپیا آخرین عنوان هب ،)ص(اکرم پیامبر

 تعلیمات .رساند پایان به را رسالت سنگین وظیفه مانند، یب صبری و استقامت

 فرستاده عنوان به ایشان که دهد می نشان خدا رسول سیره و کریم قرآن

 .بود دار عهده را مهم مسئولیت سه خداوند،

 

 از کامل طور به را کریم قرآن آیات )ص(خدا رسول: وحی ابالغ و دریافت-1

 .رساند می مردم به زیاد یا کم ای ذرّه بدون و کرد می دریافت وحی فرشته

 برای را قرآن آیات همه و داد انجام کامل طور به را مسئولیت این اکرم پیامبر

 قرآن نویسندگان نمود. قرآن نوشتن مأمور را نویسندگانی همچنین .خواند مردم

حافظان  کردند می حفظ و سپرده خاطر به را قرآن که آنانو  وحی کاتبان را

 .بود علی حضرت کریم، قرآن حافظ و کاتب برترین و اوّلین. نامیدند میوحی 

 بر عالوه ،)ص(اکرم پیامبر: (دینی مرجعیّت) قرآن تعالیم تبیین و تعلیم-2

 برعهده نیز را کریم قرآن آیات تبیین و تعلیم وظیفه مردم، به وحی رساندن

 جزئیات و یابند دست آسمانی کتاب این بلند معارف به بتوانند مردم تا داشت

 گفتار رو، این از. بیاموزند را آن به کردن عمل شیوه و بفهمند را قوانین و احکام

 است الهی آیات عمیق فهم برای علمی مرجع معتبرترین و اوّلین پیامبر رفتار و

 از بسیاری واقعی معنای به حضرت، آن رفتار و گفتار به مراجعه با مسلمانان و

و اعمالی  آموزند یم را قرآن دستورات انجام شیوه و برند می پی قرآن معارف

 گترین بزر و اوّلین ایشان روی می کنیم.نماز، روزه و حج را از ایشان پی مانند

 .است بوده قرآن معلّم

 عَلَیهِم یَتلُوا اَنفُسِهِم، مِن رَسُولًا فیهِم بَعَثَ إِذ المُؤمِنینَ عَلَی اهللُ مَنَّ لَقَد» تدبر:

 ضَاللٍ لَفی قَبلُ مِن کانوا اِن وَ الحِکمَةَ وَ الکِتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ یُزَکّیهِم وَ ی آیاتِه ی

) قطعا خداوند بر مومنان منت گذاشت، هنگامی که در میانشان پیامبری  «مُبینٍ

از خودشان برانگیخت که بر آنان آیات او را تالوت می کندو آنها را پاک می کند 

 و به آنها کتاب و حکمت می آموزد، گرچه از قبل در گمراهی آشکار بودند(

: اشاره به دو مسئولیت دریافت و ابالغ وحی و مرجعیت دینی/ منت مفاهیم آیه

به دلیل انتخاب پیامبر از بین مردم/ پیامبر مردم را از آلودگی و گناه پاک کرد/ 

 مردم پیش از پیامبر در گمراهی آشکار بودند.

 مسئولیت: (ظاهری والیت) اسالمی حکومت تشکیل با الهی قوانین اجرای -3

 رهبری و سرپرستی معنای به والیت. است جامعه بر والیت اکرم پیامبر دیگر

 هجرت شهر این به پذیرفتند، را اسالم مدینه مردم اینکه محض به ایشان .است

 ،(مهاجران) بودند آمده مکه از که کسانی و( انصار) شهر آن مردم کمک به و کرد

 ایشان .نمود ریزی پی شد، می اداره اسالم قوانین مبنای بر که را حکومتی

 حکومت محل شد، ساخته شهر به ورود اوّل روزهای همان در که را مدینه مسجد

 .داد قرار خود رهبری و

 استوار پایه پنج بر را اسالم که است شده نقل معصومین از متعددی روایات

 این آنها جمله از. اند شمرده پایه ترین مهم را الیتو آنها میان از و دانسته

 حج روزه، زکات، نماز، بر :است استوار پایه پنج بر اسالم» :است باقر امام حدیث

 شده دعوت والیت به مردم که گونه آن نشده دعوت دیگری چیز به و والیت، و

)اشاره به والیت ظاهری و این نکته که در سایه والیت اجرای سایر احکام  .اند

 سهل می شود.(

 اسالمی حکومت تشکیل ضرورت

 است؛ اجتماعی کامالً دین یک اسالم :اسالم اجتماعی احکام اجرای ضرورت (الف

 آنجا تا حتی و دارد کامل توجه اجتماعی زندگی به فرد، به توجه بر عالوه یعنی

 داده اجتماعی ٔ  جنبه نیز عبادت همچون فردی، احکام برخی به بوده، مقدور که

 ارسال اهداف از یکی اصوالًجماعت افضل تر از فردی است.  نماز مثالً است؛

 و مردمی روابط و کنند بنا عدل پایه بر ای جامعه مردم، که بود آن پیامبران

 کریم قرآن همچنین. نهند بنا عادالنه قوانین براساس را خود اجتماعی زندگی

 های مسئولیت و حقوق زکات، خمس، مانند دارد؛ متعددی اجتماعی احکام

 تجاوزگران با جهاد و ظلم با مبارزه منکر، از نهی معروف، به امر جامعه، و خانواده

  .نیست میسّر سالم، حکومتی نظام یک وجود بدون بزرگ فاهدا این.ستمکاران و

 النّاسُ لِیَقومَ المِیزانَ وَ الکِتابَ مَعَهُمُ اَنزَلنا وَ بِالبَیِّناتِ رُسُلَنا اَرسَلنا لَقَد» آیه تدبر*

 همراه و فرستادیم روشن دالیل با همراه را پیامبرانمان که راستی به)« .بِالقِسطِ

« .برخیزند داد و عدل اقامه به مردم تا کردیم نازل میزان و آسمانی کتاب آنان

 25آیه حدید، سوره

 حقیقی سرپرست و ولیّ :طاغوت حاکمیت نفی و الهی والیت پذیرش ضرورت (ب

 و او دستورهای از اطاعت و فرمانبرداری جهت، همین به و خداست ها انسان

 پیروی و قانون هر اجرای. است واجب و ضروری کرده، معیّن خودش که کسانی

 .بازگردد او فرمان و الهی قانون به ای گونه به که است صحیح هنگامی هرکس، از

 فرمان که حالی در کنند، یم قانونگذاری و دهند یم فرمان مردم به که کسانی

میده می شود. پذیرش ، طاغوت نانیست الهی فرمان از گرفته نشئت قانونشان و

 .است حرام مسلمانان بر وی دستورهای انجام و حکومت طاغوت

 مِن اُنزِلَ ما وَ اِلیَکَ اُنزِلَ بمِا آمَنوا اَنَّهُم یَزعُمونَ الَّذینَ اِلیَ ترَ اَلمَ» آیه تدبر*

 یُریدُ وَ ی بهِ یکَفُروا اَن اُمِروا قَد وَ الطاّغوتِ اِلیَ یَتحَاکمَوا اَن یُریدونَ ،قَبلکَ

 آنچه به یبرند م گمان که کسانی ای ندیده آیا) «بعَیدًا ضَاللً میُضِلهَّ اَن الشَّیطانُ

 خواهند می اما دارند، ایمان شده نازل تو از پیش آنچه به و شده نازل تو بر

دریافت و ابالغ وحی

تعلیم و تبیین تعالیم قرآن 
(مرجعیت دینی)

اجرای قوانین الهی با 
می تشکیل حکومت اسال

(والیت ظاهری)
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 کفر آن به که شده داده دستور آنان به آنکه حال ببرند، طاغوت نزد را داوری

 نساء، سوره( .بکشاند عمیقی گمراهی به را آنان خواهد یم شیطان و بورزند

 60آیه

 که خواهد می مؤمنان از کریم قرآن :اسالمی جامعة استقالل حفظ ضرورت (ج

نفی قاعده  را قرآنی حکم این نروند؛ آنها بار زیر و نپذیرند را بیگانگان سلطه

 جوامع بر که اند آن بر همواره جهان ستمگران و مستکبران می گویند.سبیل 

 حکومت تشکیل. ببرند بهره آنان معنوی و مادّی منابع از و شوند مسلط دیگر

 سیاسی، روابط تواند یم هم و شود می بیگانگان سلطه مانع هم اسالمی،

 اسالمی جامعه که کند تنظیم ای گونه به کشورها سایر با را فرهنگی و اقتصادی

 بر تسلط برای بیگانگان و نماید حفظ مختلف جهات در را خود استقالل

 .نیابند راهی مسلمانان

 هرگز خداوند و)« سَبِیلًا المُؤمِنِینَ عَلَی لِلکافِرینَ هُاللّ یَجعَلَ لَن وَ...» آیه تدبر*

 141آیه نساء، سوره (.است نداده قرار مؤمنان بر کافران سلطه برای راهی

 این به) :با ضرورتهای تشکیل حکومت اسالمی سخنان امام خمینی کشف رابطه

 حاکمش چون است؛ آمیز شرک نظامی غیراسالمی، سیاسی نظام هر که دلیل

 دور آنان حیات از و مسلمانان جامعه از را شرک آثار موظفیم ماطاغوت است. 

 حاکمیت نفی و الهی والیت پذیرش ضرورت*ارتباط با .ببریم بین از و کنیم

 عبادت را خدا که گوید یم انسان به اینکه با مزمانه اسالم مذهب }*( طاغوت

 با را خود روابط و کن زندگی چگونه گوید یم او به کن، عبادت چگونه و کن

 چگونه جوامع سایر با اسالمی جامعه حتی و کنی تنظیم باید چگونه نهاانسا سایر

 اینکه مگر نیست، جامعه و فرد از عملی و حرکتی هیچ. نماید برقرار باید روابطی

 احکام اجرای ضرورت* ارتباط با .است داشته مقرر حکمی آن برای اسالم مذهب

 {اسالم اجتماعی

 )ص( خدا رسول معنوی والیت

 والیت. است دار عهده نیز را معنوی والیت عالوه بر والیت ظاهری، حضرت آن 

 باالتر و برتر ای همرتب که نهاستانسا معنوی رهبری و سرپرستی همان معنوی

 .شود می شمرده ظاهری والیت از

 مرتب به الهی، قرب مسیر در و بندگی و عبودیت وظایف انجام با خدا رسول

 مشاهده را طبیعت ماورای و غیب عالم توانست می که شد، نائل کمال از های

 قادر الهی اذن به مثال، طور به. نماید تصرف خلقت عالم در الهی اذن به و کند

 مردم حاجات و نماید دور جامعه یا شخص از را بالیی بخشد، شفا را بیمار بود

 این از استفاده با ایشان .سازد برآورده باشد، آن در آنها صالح که صورتی در را

 کار یک هدایت، این البته. کند می هدایت نیز را آماده های دل والیت، و قدرت

 امداد طریق از بلکه نیست؛ عمومی و معمولی آموزش طریق از یعنی ظاهری،

 این از نهاانسا مندی هبهر میزان. گیرد یم صورت آن، مانند و الهامات و غیبی

 عمل و ایمان درجه قدر هر. دارد بستگی آنان عمل و ایمان درجه به هدایت،

 کسب بیشتر را معنوی تهایهدای دریافت لیاقت و استعداد باشد، باالتر نها انسا

 .کنند یم

 با)ص(  خدا رسول رفتار در توانیم یم را هدایت نوع این از کامل ای هنمون

 معنوی تهایهدای از معمولی، شهای رو از تربیت بر عالوه .ببینیم )ع(علی حضرت

 هزار خدا رسول روزی»: است فرموده حضرت آن. برد یم بهره نیز خدا رسول

 «شد یم گشوده دیگر باب هزار کدام، هر از که گشود رویم به را علم از باب

 روح بر الهام صورت به بلکه نبوده، معمولی آموختن طریق از علوم اینآموزش 

 .است بوده )ع(علی حضرت جان و

 )ص(اکرم پیامبر عصمت

 :زیرا رسید؛ نخواهد نتیجه به پیامبری تمسئولی عصمت، وجود بدون

 دین نباشد، معصوم مردم به آن ابالغ و وحی دریافت در پیامبری اگر -1

 می سلب مردم از هدایت امکان و رسد ینم مردم به درستی به الهی

 .شود

 امکان نباشد، معصوم الهی وحی و دین تبیین و تعلیم در پیامبری اگر -2

 دست از دین به مردم اعتماد و شود یم پیدا الهی تعالیم در انحراف

 .رود می

 کارهایی دارد امکان نباشد، معصوم الهی احکام اجرای در پیامبری اگر -3

 سرمشق او از نیز مردم و دهد انجام خداست، دستورهای مخالف که

 .شوند دچار گمراهی به و کنند عمل او مانند و بگیرند

 آشکار از که است خداوند فقط و نیست ساخته نهاانسا از کار این که است روشن

 تشخیص را گناه از دوری در فرد توانایی تواند یم و دارد اطالع افراد نهان و

 شود یم معلوم گزیند، یبرم پیامبری به را کسی خداوند وقتی بنابراین،. دهد

 این در متعال خدای. دهد انجام درستی به را خود مسئولیت تواند یم وی که

 کجا را رسالتش یداندم بهتر خدا  رِسالَتَهُ؛ یَجعَلُ حَیثُ اَعلَمُ هُاَللّ» :فرماید می باره

 «.دهد قرار

 به عمل مقام در دارند، اختیار و غریزه ها انسان ما مانند اینکه با پیامبران

 هوس و هوی که کند می گناه کسی زیرا شوند؛ نمی گناه دچار الهی دستورات

 می و کند می مشاهده را معصیت و گناه حقیقت که کسی اما کند، غلبه او بر

 با را خدا به محبت شود، می دور خداوند رحمت و لطف از آن انجام با که داند

 معصوم گناهان از بعضی مورد در نیز ها انسان ما البته .کند نمی عوض چیز هیچ

 اما است، آزاردهنده و کننده ناراحت ما برای نیز آنها تصوّر حتی و هستیم

 .دارند عصمت گناهان همه درباره پیامبران

 


