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 mobineduch@ن/ حامد محمدی دبیر دین و زندگی/ موزشی مُبیکانال آ

 پیشوای اسوه -درس ششم

  رهبری اسوۀ ، خدا رسول

 خداوند، فرمان به مکه، مردم هدایت برای تالش سال سیزده از پس اکرم پیامبر

 سراسر سال، ده مدت در حکومت، این. نهاد بنادر مدینه  را اسالمی حکومت

 ای گونه به سال، ده این ظرف در حضرت، آن. فراگرفت را عربستان جزیره شبه

 رهبری جایگاه در جمله از اجتماعی، و فردی های زمینه همه در که کرد زندگی

 :شد معرفی ها انسان اسوه و الگو عنوان، به خداوند سوی از

 کَرَ وَذَ اآلخِرَ الیَومَ وَ هَاللّ یَرجُو کانَ لِمَن حَسَنَةٌ اُسوَۀٌ اهللِ رَسولِ فی لَکُم کانَ لَقَد»

 که کسی برای است نیکویی سرمشق خدا رسول در شما برای قطعاً)« کَثیرًا هَاللّ

 (.کند می یاد بسیار را خدا و رستاخیز روز و خداوند به دارد امید

اسوه و الگو بودن پیامبر)ص(/ الگویی نیکو در همه عصرها و برای : مفاهیم آیه

همه انسانهاست/شرط الگو قرار دادن امید داشتن به خدا، روز قیامت و یاد 

 خداوند است.

 ابعاد رهبری پیامبر )ص(

 رسول الهی حکومت مهم اهداف از یکی :برابری و عدالت برقراری برای تالش-1

 تا کوشید و کرد عمل قاطعیت با مورد این در ایشان و بود عدالت اجرای خدا

 قانون برابر در همه و نباشد خبری تبعیض از آن در که کند بنا ای عادالنه جامعه

 تفاوت و تبعیض کشورها، سایر و حجاز روز آن جامعه در .باشند یکسان الهی

 حضرت، آن. کرد نمی مخالفت آن با کسی و بود شده پذیرفته قانون یک طبقاتی

 عرب میان فرقی و کرد می تقسیم تساوی به مسلمانان میان را المال بیت درآمد

 حقّ پایمال برابر در که مالیمتی و بردباری همه با. گذاشت نمی عرب غیر و

 ایستاد یم جامعه افراد حقوق شدن گرفته نادیده برابر در داشت، خود شخصی

 بودند، که مقامی و موقعیت هر در را مردم حقوق متجاوزان و آمد ینم کوتاه و

 .کرد می مجازات

ت در ملتهای پیشین می فرماید: )ص( در مورد عدم اجرای عدال خدا رسول

 تبعیض عدالت، اجرای در که شدند سقوط دچار سبب، بدین پیشین ملل و اقوام»

 کرد می دزدی ایشان از نفوذ صاحب و قدرتمند شخصی اگر داشتند؛ یم روا

 «کردند یم مجازات را وی کرد یم دزدی ضعیف فردی اگر و کردند یم رهایش

 که بود آمیز تمحب قدری به مردم با خدا رسول رفتار :مردم با مدارا و محبت-2

 یم پناه ایشان به هایسخت در و دانستند یم خود مهربان پدر را ایشان مردم،

 عیب کنند، نزدیک او به را خود اینکه برای رهبر یک اطرافیان معموال. بردند

 یهایبد: فرمود یم خود یاران به خدا رسول اما کنند، یم بازگو او نزد را دیگران

 کدورت از خالی و پاک دلی با دارم دوست زیرا نکنید؛ بازگو من پیش را یکدیگر

 می احترام او به رفت، می حضرت آن خانه به هرکس. کنم معاشرت شما با

 خود جای بر یا کرد می پهن او پای زیر را خود ردای گاهی که آنجا تا گذاشت

 تا کرد می سعی و کرد نمی دراز را خود پای یارانش مقابل در هرگز. نشاند می

 با زدند می حرف آخرت درباره اگر. باشد کنارشان در اند، نشسته آنها که وقتی

 کرد. یم همراهی آنان

 نجات به مند هعالق چنان پیامبر :مردم هدایت در دلسوزی و کوشی سخت-3

 از او دوری سبب هرگز راه، این آزارهای و ها سختی که بود گمراهی از مردم

 او برای شما رنج» :فرمود مسلمانان به خطاب باره این در خداوند. نگردید مردم

 «.است (مند عالقه شدت به) حریص شما هدایت بر و است دشوار و سخت

 و ساحر او گفتند یم. شد می بیشتر روز به روز ایشان با قریش سران دشمنی

 پاشیدند، می خاکستر رویش و سر بر است، دیوانه گفتند می است، جادوگر

 از فراوان اندوه و غصّه شدّت از بود نزدیک گاه .زدند می او به زبان نیش و طعنه

 شاید)« مُؤمِنینَ یَکونوا ااَلّ نَفسَکَ باخِعٌ لَعَلَّکَ» :فرمود او به خداوند که آید در پا

 (.آورند نمی ایمان مشرکان اینکه از .بدهی دست از اندوه شدّت از را جانت که

 : اشاره به سخت کوشی پیامبر)ص(م آیهمفاهی

 سیّار طبیبی پیامبر»)ص( می فرماید:  پیامبر پایان بی تالش درباره)ع( علی امام

 هایش مرهم و داروها رفت، می مردم سراغ به خود او طبیبان سایر برخالف بود،

 نیاز که جا هر بر تا برد یم خود با را طبابت ابزارهای و کرد یم آماده خودش را

 داروهاى با او گنگ؛ هاى زبان کر، هاى گوش کور، هاى دل بر بگذارد؛ مرهم باشد

 «را درمان می کرد. سرگشته و زده غفلت بیماران خویش،

پیامبر)ص( سعی می کرد کسانی که با ایشان می جنگیدند را نیز هدایت کند و 

مُثله نکنید،  در این مورد سفارش می کرد اگر کافری در جنگ کشته شد او را

 کودکان و پیران و زنان را نکشید و...... .

 دنبال به و کرد می مبارزه فقر با هم خدا رسول :محرومیت و فقر با مبارزه-4

 و فقیران شمردن کوچک با هم و بود محرومیت از دور و آباد ای جامعه بنای

 تشویق فعالیت و کار به را مردم رو، این از. خاست می بر مخالفت به بینوایان

 پرداختند می عبادت به فقط که را کسانی و آمد می بدش بیکاری از کرد، می

 احترام بسیار فقیران به حال، عین در .کرد می مذمّت کردند، نمی توجه کار به و

 و گیرند قرار توجهی بی مورد فقر خاطر به که داد نمی اجازه و گذاشت می

 .شوند فراموش

 از یکی. کرد مبارزه جاهلی های ارزش با خدا رسول :اسالمی اخوّت و برابری-5

 عرب غیر بر عرب برتری حضرت آن. بود نژادی و قومی های تعصب ها ارزش این

 این به افتخار و فخر گونه هر و کرد باطل بود، جاهلی غلط های سنت از که را

 و بود ها انسان تقوای بندی، تقسیم در وی مالک. شمرد مذموم را مسائل گونه

 کَرٍ ذَ مِن خَلَقناکُم اِنَّا النَّاسُ اَیُّهَا یا» :بود شریفه آیه این حضرت، آن کار سرلوحه

 عَلیمٌ هَاللّ اِنَّ اَتقاکُم هِاللّ عِندَ اَکرَمَکُم اِنَّ لِتَعارَفوا قَبائِلَ وَ شُعوبًا جَعَلناکُم وَ اُنثی وَ

 و اقوام را شما و آفریدیم زن یک و مرد یک از را شما همانا مردم، ای)« خَبیرٌ
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 شما ترینی گرام گمان بی .یابید آشنایی و انس یکدیگر با تا دادیم قرار ها قبیله

 (.است آگاه دانای خداوند که همانا شماست تقواترین با خدا نزد

مقام و منزلت زن و مرد  /همه مردممخاطب مالک برتری تقواست/  مفاهیم آیه:

یکسان است/ برتری های جنسیتی و قومی هر دو باطل هستند/ خداوند نسبت 

 به افعال و اعمال بندگان آگاه است.

 از بالل و ایران از سلمان چون هایی شخصیت وی، یاران ترین صمیمی میان در

 بوده نژادی هر از ها انسان همه به وی توجه گویای که خورد میچشم به حبشه

 .است

 که است بزرگی قدرت آمدن وجود به یکدیگر، با مسلمانان اخوت ثمره مترینمه

 دارد می باز مسلمان های ملت حقوق به تجاوز از را اسالم با مخالفان و زورگویان

 اختالف زیانبار نتایج از یکی .کند یم فراهم را مسلمانان پیشرفت فرصت و

 اسالمی بزرگ کشورهای تجزیه ،افکنی بین کشورهای مسلمان و مذاهب اسالمی

 بتوانند راحتی به استعمارگر های قدرت تا بود اخیر سده در کوچک کشورهای به

 . ببرند تاراج به را آنان ذخایر و کنند پیدا سلطه آنها بر

 به که جهان، مسلمانان ای»می فرماید:  مسلمانان وحدتدر مورد  امام خمینی

 تعلیمات سایه در و توحید پرچم زیر در و خیزید پا به دارید، ایمان اسالم حقیقت

 سرشار خزائن و خود ممالک از را ها ابرقدرت خیانت دست و شوید مجتمع اسالم

 دارای شما که بردارید نفسانی هواهای و اختالفات از دست …کنید کوتاه آن

 مبارزه زدگی غرب و غرب با و کنید تکیه اسالمی فرهنگ بر. هستید چیز همه

 «.بایستید خودتان پای روی و نمایید

 مسلمانان وحدت برای ای برنامه

 قدرت از و کنیم تقویت را خود میان وحدت بتوانیم مسلمانان ما اینکه برای

 برای اسالمی های سرزمین نظیر بی امکانات و مسلمان میلیارد دو حدود

 نقشه که هستیم دقیقی های برنامه اجرای نیازمند کنیم، استفاده خود پیشرفت

 خنثی اسالمی های سرزمین در را آنان عوامل و استعمارگران افکنانه تفرقه های

 .کند نزدیک یکدیگر به را مسلمانان های دل و کند

 پیروزی و اسالم جهان پیشرفت برای و ندانیم دور مسلمانان سایر از را خود-1

 پیامبر سخن این به و کنیم تالش جهان نقاط تمام در مسلمانان، سربلندی و

 المُسِلمینَ، باُمورِ یَهتَمَّ لَم وَ اَصبَحَ مَن» :فرمود که باشیم داشته کامل توجه گرامی

 مسلمانان سایر به رسیدگی اندیشه در و کند صبح که کسی)« مبمُسل فَلَیسَ

 (نیست مسلمان نباشد،

 .کنیم خودداری مسلمانان سایر مقدّسات به توهین و اهانت از-2 

 رهایی برای و کنیم دفاع درست های روش با جهان، نقاط تمام در مظلومان از-3

 :فرمود که کنیم عمل خوبی به خدا رسول سخن این به و بکوشیم، ظلم از آنان

 اما بشنود، طلبد می یاری مسلمانان از که را مظلومی دادخواهی فریاد هرکس»

 «.نیست مسلمان برنخیزد، مظلوم آن یاری به

 مسلمانان دیگر با بتوانیم تا ببخشیم ارتقا استدالل، و دانش با را خود اعتقادات-4

 و صحیح نحو به را خود اعتقادات و بگوییم سخن استدالل و معرفت براساس

 تفرقه سبب تنها هن اعتقادات، از منطقی دفاع. کنیم بیان ناسزاگویی و نزاع بدون

 .کند یم نزدیک یکدیگر به را لهاد بلکه شود، ینم جدایی و

 اسالم دشمنان با ولی نامند، یم مسلمان را خود ظاهر، به که را کسانی-5

 .نخوریم را آنان های برنامه فریب و بشناسیم ورزند، یم دوستی

 

 

 


