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قرائت

ُم ءاَمنوا ِبا   اُنِز َل    ِاَلَك  َو  نَی   یَز عُمو َن   اَ نَّ
َّ

اَ   لَـم  تََر ِاَل ال

الطّاغوِت ِاَل  یََتاحَكموا  اَن  یُر یدو َن  قَبِلَ   ِمن  اُنِز َل   ما   

اَن  ُن 
ٖ
یط الشَّ یُریُد  َو  بِـٰه  یَكُفروا  اَن  اُِموا  قَد  َو 

ما  ِایٰل  تَعالَوا  لَُه  قیـَل  ِاذا  َو     60 بَعیًدا  ًل  
ٖ
َضل ـُه 

َّ
یُـِضل

یَُصّدوَن  ال ُمٰنِفق نَي  یَت  رَاَ الرَّ سوِل  ِایَل  َو    ُ الّلٰ اَنَزَل 

ِبا   
ٌ
مُصیَبة اَصا بَتـُه   ِاذا  فََكیَف     61 ُصدودًا  َعنَك 

اََردنا  ِان   ِ ِ الّلٰ ب َيِلفوَن  جٓاءوَك   ثُـمَّ  اَیدیـِهـم  َمت  قَدَّ

 ُ الّلٰ یَعلَُم  نَی 
َّ

ال َك 
َ
ٓئ ـٰ اُول  62 تَوفیًقا  َو  ً ا  ِاحسان ِاّل 

يف   لَُه  قُل  َو  ِعظُهـم  َو  َعهنُم  فَارَِعض  قوُل ِبِم  يف  ما 

ِاّل  َرسوٍل  ِمن   اَرَسلنا  َوما   63 بَلیــغًا  قَوًل  اَنُفِسِه 

اَنُفَسُهـم  َظــلَموا  ِاذ  ُــم  اَنَّ لَو  َو   
ج

  ِ الّلٰ بِـِاذِن  لِـیُـطـا َع 

سوُل  الرَّ  ُ لَُه اسَتغَفَر  َو   َ
الّلٰ فَاسَتغَفُروا  جٓاءوَك 

ُ ؤِمنوَن  ی ل  َربَِّك  َو  فَل   64 َرحی ًمـا  ً ا  ب تَّوا  َ
الّلٰ لََوَجُدوا 

یَـِجدوا ل  ثُـمَّ  بَیهَنُم  َشَجــَر  فیما  ُيَـكّـِموَك  َحّتٰ 

65 يف  اَنُفِسِه َحـَر ًج  ِمّما   قََضیَت   َو يَُسلِّموا تَسلی ًما     

سور ه نساء  ٤ جز ء  ٥ 
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آیا ندیده ای كسانى را كه گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو 
نازل شده ایمان آورده اند، ]اما[ مى خواهند داورى به نزد طاغوت ببرند، حال آنکه 
فرمان یافته اند بدان كفر ورزند و شیطان مى خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی 

60 بکشاند. 
و هنگامى كه به آنان گفته مى شود: به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى این پیامبر 

 61 بیایید، منافقان را مى بینى كه از تو سخت روى برمى تابند. 
به دست خود كرده اند  اثر كارى كه  بر  آنها آن گاه كه  بود حال  پس چگونه خواهد 
از  ما  هدف  كه  خورند  سوگند  خدا  به  و  آیند  تو  نزد  سپس  رسد،  آنان  به  گزندى 
]میان  سازش  و  تو[  به  نرساندن  نیكى]رنج  جز  چیزى  دیگران  نزد  داورى  بردن 

 62 مشاجره كنندگان[ نبود؟ 
اینان كسانى اند كه خدا آنچه را كه در دل دارند مى داند؛ پس از آنان روى بگردان و 
 63 اندرزشان ده و به ایشان دربارهٔ خودشان گفتار رسا ]مؤثر و سودمند[ بگو. 

ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى اینكه به اذن خدا در همٔه امور از او پیروى 
آمرزش  از خدا  تو مى آمدند و  نزد  بر خود ستم كردند  آنكه  از  آنان پس  اگر  شود؛ 
توبه پذیر و  را  آمرزش مى كرد، قطعاً خدا  آنان طلب  براى  نیز  پیامبر  و  مى خواستند 

 64 مهربان مى یافتند. 
ولی چنین نیست؛ به پروردگارت سوگند، آنان مؤمن نیستند مگر اینکه تو را در آنچه 
میانشان مایٔه اختالف است به داوری طلبند، آن گاه از داورى تو در خود، احساس 

65 هیچ گونه ناخرسندی و ناراحتی نكنند و كامالً تسلیم حكم تو باشند.

ترجمه
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مسئولیت های پیامبر 

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

سؤال می پردازیم که:
خداوند متعال چه مسئولیت ها و وظایفی را بر عهدٔه آن حضرت گذاشته بود؟
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تعلیمات قرآن کریم و سیرهٔ رسول خدا  نشان می دهد که  ایشان به عنوان فرستادهٔ خداوند، سه 
مسئولیت مهم را عهده دار بود:
1ــ دریافت و ابالغ وحی

رسول خدا  آیات قرآن کریم را به طور کامل از فرشته وحی دریافت می کرد و بدون ذّره ای کم 
یا زیاد به مردم می رساند.

پیامبر اکرم  این مسئولیت را به طور کامل انجام داد و همٔه آیات قرآن را برای مردم خواند. 
همچنین نویسندگانی را مأمور نوشتن قرآن نمود. عدٔه زیادی نیز با اشتیاق، آیات قرآن را فرا می گرفتند 
و در سینٔه خود حفظ و به آن عمل می کردند. یکی از یاران پیامبر، به نام عبدالله بن مسعود می گوید: 
»ما ده آیه از قرآن را از پیامبر فرا می گرفتیم و بعد از اینکه در معنای آن تفکر می کردیم و به آن عمل 

می نمودیم، بار دیگر برای یاد گرفتن آیات بعدی، نزد پیامبر می رفتیم1«. 
نویسندگان قرآن را » کاتبان وحی« و آنان که قرآن را به خاطر سپرده و حفظ می کردند ، »حافظان 

وحی« می نامیدند. اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن کریم، حضرت علی  بود.

2ــ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی(
، عالوه بر رساندن وحی به مردم، وظیفٔه تعلیم و تبیین آیات قرآن کریم را نیز بر عهده  پیامبر اکرم 
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 پیامبر  اّولین و معتبرترین مرجع 
علمی برای فهم عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار آن حضرت، به معنای 
انجام دستورات قرآن را می آموزند. ما هم اکنون،  واقعی بسیاری از معارف قرآن پی می برند و شیوهٔ 
نماز، روزه، حج و بسیاری دیگر از وظایف خود را که کلیات آنها در قرآن کریم آمده است، مطابق گفتار 
و رفتار رسول خدا  انجام می دهیم. به راستی که ایشان اّولین و بزرگ ترین معلم قرآن بوده است.

3ــ اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(
مسئولیت دیگر پیامبر اکرم  والیت بر جامعه است. والیت به معنای سرپرستی و رهبری است. 

1ـ جامع البیان، طبری، ج 1، ص27.

دانش تکمیلی )1(
اگر دوست دارید اطالعات بیشتری در مورد شیؤه تنظیم آیات توسط پیامبر  کسب کنید، 

به سایت گروه قرآن و معارف، بخش »دانش تکمیلی« مراجعه کنید.
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ایشان به محض اینکه مردم مدینه اسالم را پذیرفتند، به این شهر هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر 
)انصار( و کسانی که از مکه آمده بودند )مهاجران(، حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد، 

پی ریزی نمود. 
روایات متعددی از معصومین  نقل شده که اسالم را بر» پنج پایه« استوار دانسته و از میان آنها 

»والیت« را مهم ترین پایه شمرده  است. از جمله آنها این حدیث امام باقر  است:
اسالم بر پنج پایه استوار شده است بُـِنَی ااِلسالُم َعلٰی َخمٍس  

بر نماز و زکات کاِة   الِة َو الزَّ َعلَی الصَّ
و روزه و حج و والیت وِم َو الَحِجّ َو الِوالیَـِة   َو الصَّ

و به چیز دیگری دعوت نشده َو لَم یُناَد ِبَشیٍء   
آن گونه که به والیت دعوت شده است. کَما نوِدَی ِبالِوالیَـِة1  

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی
ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا جامعٔه اسالمی نیازمند حکومت اسالمی است؟ و چرا 

والیت و حکومت، یکی از مهم ترین دستورات اسالمی شمرده شده است؟
در پاسخ به این سؤال، دالیل زیادی ذکر شده که به دو مورد آن اشاره می کنیم:

یعنی  اجتماعی است؛  کامالً  دین  الف( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم: اسالم یک 
عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد و تا آنجا که مقدور بوده، به برخی احکام 
فردی، همچون عبادت نیز جنبٔه اجتماعی داده است؛ مثالً نماز جماعت را از نماز فرادٰی برتر دانسته و 

برای آن ثواب بیشتری قرار داده است. 
روابط  و  کنند  بنا  عدل  پایٔه  بر  جامعه ای  مردم،  که  بود  آن  پیامبران  ارسال  اهداف  از  یکی  اصوالً 
مردمی و زندگی اجتماعی خود را بر اساس قوانین عادالنه 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، 
نادیده بگیرد؟ همچنین قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛  به آن را  ابزار و شیوهٔ رسیدن  ولی 

1ــ بحار االنوار، مجلسی، ج 68، باب 27، روایت 1.

دانش تکمیلی )2(
برای آشنایی با نمونه هایی از اقدامات پیامبر در تشکیل حکومت اسالمی به سایت گروه قرآن و 

معارف، بخش »دانش تکمیلی« مراجعه کنید.
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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 . روشن است که اجرای این قوانین، بدون تشکیل حکومت 

امکان پذیر نیست. 
ب( ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت: ولّی و سرپرست حقیقی انسان ها 
خداست و به همین جهت، فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش معّین 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 فرمان الهی نیست، »طاغوت« نامیده می شوند. پذیرش حکومت »طاغوت« و انجام دستورهای وی بر 
مسلمانان حرام است. بنابراین، الزم است در جامعه، حکومتی وجود داشته باشد که »طاغوتی« نباشد؛ 
یعنی مورد پذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را که در قرآن و روایات آمده است، به اجرا درآورد.

تدّبر در قرآن
در آیات زیر تفکر کنید و مشخص کنید که دالیل مطرح شده در بحث ضرورت تشکیل حکومت 

اسالمی، )دالیل الف و ب( با کدام یک از آیات زیر مرتبط است.
ـ َالَم تََر ِالَی الَّذیَن َیزُعموَن َانَُّهم آَمنوا بِما ُانِزَل ِالَیکَ َو ما ُانِزَل ِمن َقبلِکَ ُیریدوَن َان  1ـ

یطاُن َان ُیِضلَُّهم َضالاًل  بَعیًدا 1 ٰ   َو ُیریُد الشَّ
َیـتَحا    کَموا ِالَی الّطاغوِت َو َقد ُاِمروا َان َیکُفروا بِه

آیا ندیده ای کسانی که گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان 
دارند، اما می خواهند داوری به نزد طاغوت برند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر 

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

به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان 
نازل کردیم تا مردم به اقامٔه عدل و داد برخیزند.

دلیلآیه

آیٔه 60 سورٔه نساء

آیٔه 25 سورٔه حدید

١ــ سورٔه نساء، آیٔه 60.                          2ــ سورٔه حدید، آیٔه 25.
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امام خمینی  رهبر کبیر انقالب اسالمی، بزرگ ترین شخصیت عصر حاضر است که به تبیین ضرورت 
حکومت اسالمی پرداخته و با بیان روشنگرانٔه 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؟

دلیلسخنان امام خمینی 

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

ببریم.1

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

مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته است.2

کشف رابطه

1ــ والیت فقیه، امام خمینی، ص 40.
2ــ صحیفٔه امام خمینی، ج 4، صص 167 و 168.

والیت معنوی رسول خدا 
قوانین  اجرای  و  حکومت  تشکیل  مسئول  خداوند،  طرف  از  خدا  رسول  دیدیم،  که  همان طور 
اسالم است؛ یعنی والیت و سرپرستی جامعه را بر عهده دارد و این، همان والیت ظاهری است.اما 
نیز عهده دار است. والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی  آن حضرت والیت معنوی را 
انسان هاست که  مرتبه ای برتر و باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود.این والیت چیست و چگونه 

انجام می پذیرد؟
رسول خدا  با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد 
که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید. 
به طور مثال، به اذن الهی قادر بود بیمار را شفا بخشد، بالیی را از شخص یا جامعه دور نماید و حاجات 

مردم را در صورتی که صالح آنها در آن باشد، برآورده سازد.
ایشان با استفاده از این قدرت و والیت، دل های آماده را نیز هدایت می کند. البته این هدایت، یک 



53

کار  ظاهری، یعنی از طریق آموزش معمولی و عمومی نیست؛ بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن، 
صورت می گیرد. میزان بهره مندی انسان ها از این هدایت به درجٔه ایمان و عمل آنان بستگی دارد. هر قدر 
درجٔه ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد، استعداد و لیاقت دریافت هدایت های معنوی را بیشتر کسب می کنند. 
علی   حضرت  با  خدا   رسول  رفتار  در  می توانیم  را  هدایت  نوع  این  از  کامل  نمونه ای 
ببینیم. آن حضرت از همان دوران کودکی که تحت تربیت رسول خدا  قرار گرفت، با استعداد 
از  تربیت  بر  به همین جهت، عالوه  پیمود.  به سرعت  و عمل  در ایمان  را  مراتب کمال  بی نظیر خود، 
روش های معمولی، از هدایت های معنوی رسول خدا  نیز بهره می برد. آن حضرت فرموده است: 
»روزی رسول خدا  هزار باب از علم را به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده 
می شد«.١روشن است که آموزش این علوم از طریق آموختن معمولی نبود، بلکه به صورت الهام بر روح 

و جان حضرت علی  بوده است. ٢

عصمت پیامبر اکرم 
قرار  نفسانی  تأثیر هواهای  که تحت  انجام دهد  به درستی  را  می تواند مسئولیت خود  زمانی  پیامبر 
نگیرد و مرتکب گناه و خطا نگردد. مردم نیز زمانی گفته ها و هدایت های وی را می پذیرند که مطمئن 
باشند که او هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود. اگر آنان احتمال دهند که پیامبرشان گناه می کند و 
دچار خطا می شود، به او اعتماد نمی کنند و از وی پیروی نخواهند کرد. به عبارت دیگر، بدون وجود 

عصمت، مسئولیت  پیامبری به نتیجه نخواهد رسید؛ زیرا:
 اگر پیامبری در دریافت وحی و رساندن آن به مردم معصوم نباشد، دین الهی به درستی به مردم 

نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود.
 اگر پیامبری در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد، امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا 

می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود.
 اگر پیامبری در اجرای احکام الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهای 

خداست، انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمل کنند و به گمراهی دچار شوند.
حال، می توان پرسید: چه کسی تشخیص می دهد که کدام فرد توانایی مقاومت در مقابل وسوسٔه گناه 
را دارد؟ روشن است که این کار از انسان ها ساخته نیست و فقط خداوند است که از آشکار و نهان 
افراد اطالع دارد و می تواند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد. بنابراین، وقتی خداوند 
کسی را به پیامبری برمی گزیند، معلوم می شود که وی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد. 

١ــ  بحار االنوار، مجلسی، ج 22، ص 470، باب اول.
2ــ بسیاری از ابعاد والیت معنوی رسول خدا و ائمٔه اطهار  در زیارت جامعٔه کبیره آمده است.
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خدای متعال در این باره می فرماید:
َالّلُٰه َاعلَُم َحیُث َیجَعُل ِرسالَتَهو 1؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.

حال ببینیم که معصومیت پیامبران به چه صورت است. آیا یک مانع بیرونی مانند فرشته، پیامبران را 
از گناه و خطا حفظ می کند یا آنان با اختیار خود به سمت گناه و خطا نمی روند؟

در پاسخ می گوییم: پیامبران با اینکه مانند ما غریزه و اختیار دارند، در مقام عمل به دستورات 
الهی دچار گناه نمی شوند؛ زیرا کسی گناه می کند که هوی و هوس بر او غلبه کند، اما کسی که 
حقیقت گناه را مشاهده می کند و می داند که با انجام آن از لطف و رحمت خداوند دور می شود، 
محبت به خدا را با هیچ چیز عوض نمی کند. هم چنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که 

در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
البته ما نیز در مورد بعضی از گناهان معصوم هستیم و حتی تصّور آنها نیز برای ما ناراحت  کننده و 

آزاردهنده است، اما پیامبران نسبت به همٔه گناهان و اشتباهات عصمت دارند.

به درگاه خداوند  برخی می پرسند اگر پیامبر و امامان معصوم اند، پس چرا این قدر 
استغفار می کردند؟

پاسخ اینکه: استغفار پیامبران و امامان به درگاه خداوند از چند جهت بوده است:
١ــ استغفار و توبه مراتب و درجاتى متناسب با توبه کنندگان دارد. توبٔه گنهکاران برای رفع 
گناه است و توبه و استغفار اولیای الهی برای دفع گناه. چنان که گاهی لباسی آلوده می شود و 
برای پاک و تمیز کردن، آن را می شویند )رفع( و گاهی لباس چنان شفاف و تمیز است که با دقت 

مراقب اند تا آلوده نشود )دفع(. 
اولیای خدا با اشک و آه از خداوند می خواهند که آنان را در عرصٔه مبارزه با شیطان پیروز 

گرداند تا قلب آنان آلوده به گناه نشود.
٢ــ اولیاى الهى وقتى به خود و اعمال خویش مى نگرند با تمام عظمت و بزرگى که آن اعمال دارند، 
آنها را در برابر عظمت بى نهایت الهى بسیار کوچک مى بینند؛ مانند کسی که مهم ترین دارایى اش هدیٔه 
کوچکی باشد و آن را براى سلطان و پادشاهی ببرد و چون عظمت بارگاه پادشاه را می بیند، از آنچه 
آورده، سخت شرمسار و سرافکنده می گردد. پیامبران و امامان به دلیل تواضع و فروتنی ای که در برابر 
خداوند دارند، اعمال خود را در برابر آن همه لطف و محبت خداوند به بندگانش بسیار ناچیز می دانند. 

به همین دلیل، از ناچیز بودن اعمال خود شرمنده اند و از خداوند عذر می خواهند. 

پاسخ سؤاالت شما

1ــ سورٔه انعام، آیٔه 124.
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١ــ من ال یحضره الفقیه، صدوق، ج 4، ص 385.

3ــ مسئولیت پیامبر و ائمه ایجاب می کرد تا آنان با افراد مختلفی سر و کار داشته باشند؛ از 
صالحان و نیکان گرفته تا انسان های آلوده به گناه و تبهکار. 

معاشرت زیاد پیامبر و امامان با مردم باعث می شد آنان احساس کنند که غباری بر قلبشان نشسته 
است که با استغفار به دنبال زدودن آن بودند. چنان که پیامبر  فرمود:

ةً ؛ »گاهى بر دلم غبار مى نشیند و من  َّهو لَُیغاُن َعلٰى َقلبی َو ِانّی اَلَسَتغِفُراللَّٰه فی کُِلّ یَوٍم َسبعیَن َمـرَّ ِان
هر روز هفتاد بار از خدا آمرزش مى خواهم«. ١  

البته این غباری که پیامبر می فرمایند بر قلب ایشان نشسته است با غباری که به دلیل گناهان بر 
قلب ما می نشیند تفاوت دارد؛ به طور مثال اگر سالن بزرگى را با نور کمى روشن کنیم جز اشیاى 
بزرگ را نخواهیم دید، ولى اگر همین سالن را با نور زیاد روشن کنیم حتى یک دانٔه ارزن هم دیده 
خواهد شد. پس می توان گفت، چون نور ایمان افراد عادى کم است، بنابراین، تنها گناهان بزرگ 
خود را مى بینند ولى پیامبران و امامان معصوم  که از نور ایمان بسیار باالیى برخوردارند اگر 

از هر لحظٔه عمرشان در حد اعلٰی بهره مند نشوند، استغفار می کنند.

قدرشناسی از پیامبر اکرم 
رسول خدا  در مدت 23 سال تالش و با تحمل رنج های فراوان که نظیر آن در تاریخ یافت 
نمی شود، توانست بزرگ ترین و ماندگارترین پیام الهی را به مردم برساند و جامعه ای با ایمان به خدا و به 
دور از شرک بنا کند. بنای چنین جامعه ای در سرزمینی بیگانه از ارزش های انسانی، خود معجزه ای 
اکنون جا دارد که ما مسلمانان قدردان  بود.  اکرم  میسر  پیامبر  با مجاهدت  بود که فقط  بزرگ 
تالش ها و مجاهدت های پیامبر باشیم و با اتحاد و همدلی با یکدیگر نگذاریم دشمنان اسالم زحمات و 

تالش های آن حضرت را بی اثر کنند.
با کمال تأسف مشاهده می کنیم که در یکی دو قرن اخیر دشمنان اسالم با یک نقشٔه دقیق و برنامه ریزی شده، 
همبستگی مسلمانان را به دشمنی با یکدیگر تبدیل کرده و اختالفات معمولی اقوام و مذاهب اسالمی را بزرگ 
جلوه دادند. یکی از نتایج زیان بار این اختالف ها، تجزیٔه کشورهای بزرگ اسالمی به کشورهای کوچک 
در سدهٔ اخیر بود تا قدرت های استعمارگر به راحتی بتوانند بر آنها سلطه پیدا کنند و ذخایر آنان را به تاراج 

ببرند. این سیاست اکنون نیز از سوی این قدرت های استعماری در کشورهای منطقه در حال اجراست.
با توجه به همین مسئله، سال هاست که علما و دانشمندان دلسوز در جهان اسالم، به خصوص در ایران، 
روشنگری های فراوانی کردند تا بار دیگر، مسلمانان را علیه دشمنان اسالم متحد کنند و مانع درگیری های 
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میان آنان شوند. یکی از این علما، امام خمینی  بود.  ایشان در هر فرصتی، مسلمانان را به »وحدت« 
دعوت می کرد و از اختالفات بازمی داشت. ایشان در یکی از پیام های خود به مسلمانان، می فرماید:

در  و  توحید  پرچم  زیر  در  و  خیزید  پا  به  دارید،  ایمان  اسالم  حقیقت  به  که  جهان  مسلمانان  » ای 
سایٔه تعلیمات اسالم مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار آن 
کوتاه کنید. دست از اختالفات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. بر فرهنگ 

اسالمی تکیه کنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید«.١

بیشتر بدانیم
متأسفانه یکی از گروه هایی که در سالیان اخیر، آسیب ها و صدمات زیادی به وحدت میان مسلمانان زد، 
گروه داعش بود. شاید آن روزی که گروه تروریستی داعش فعالیت خود را در عراق و سوریه آغاز کرد، به جز 
حامیان و به وجود آورندگان آن٢ کسی گمان نمی کرد که این گروه کم تعداد بتواند با این سرعت رشد پیدا کند 
و جغرافیای وسیعی از سرزمین های مسلمانان را تصرف نماید و جنایات هولناکی در عراق و سوریه و برخی 

کشورهای دیگر انجام دهد. 
آنان فقط در یک مورد از جنایات خود، در یک روز ١٧٠٠ دانشجوی نظامی غیرمسلح عراقی را که در پادگان 
آموزشی اسپایکر عراق به اسارت گرفته بودند، تیر خالص زدند و یا در رودخانه غرق کردند و فیلم جنایت خود را با 
افتخار به تمام دنیا نشان دادند. ویران کردن قبور پیامبران و آثار تاریخی، نابودی کارخانه ها و زیرساخت ها، غارت 
ثروت ملت ها از نفت تا موزه ها و ذخایر بانکی و فروش آنها با نازل ترین قیمت به دالالن آمریکایی و اروپایی و گرفتن 

اسلحه به جای آن و از بین بردن منابع حیاتی کشورهای عراق و سوریه از دیگر جنایات آنها بود.3
اما بزرگ ترین جنایت آنها بدبین کردن ملت ها نسبت به دین اسالم بود؛ چرا که آنان تمام این اعمال را به 
صورت هدفمند و برنامه ریزی شده به نام اسالم و زیر پرچم الاله االاللّٰه انجام دادند و همانان که در سازمان های 
جاسوسی خود این گونه گروه ها را شکل می دادند، در رسانه های خود جنایت های آنها را به نام جنایات یک 

گروه اسالمی پخش کردند و مردم ناآگاه ملت ها را نسبت به اسالم بدبین نمودند. 
اگر این داعشیان سیطرهٔ بیشتری پیدا می کردند و به مقصد نهایی خود یعنی ایران که ده ها بار آن را اعالم 
کرده بودند، می رسیدند، خدا می داند که چه برسر ایران ما و دیگر ملت های اسالمی می آوردند. اما فرزندان 
رشید و شجاع ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و برخی دیگر از جوانان به فرماندهی شجاعانه سردار 

1ــ صحیفٔه امام خمینی  ، ج 14، ص 83 .
٢ــ ترامپ، رییس جمهور آمریکا در سال ٢٠١٦ به صراحت گفت که داعش توسط آمریکا و با حمایت دولت اوباما به وجود آمد.

www.nytimes.com  / 2016 / 08 /11/us /Politics / Trump - rally.html
3ــ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گوشه ای از این جنایت ها را این گونه توصیف می کند: در این حادثه، جنایات بسیار دردناکی که 
غیرقابل نمایش است رخ داد؛ از جمله... به اسارت گرفتن دختران و زن های بی گناه و تجاوز به آنان، سوزاندن زنده زندٔه افراد و ذبح دسته جمعی 
صدها جوان. مردم مسلمان این کشورها متحیر از این طوفان مسموم، بخشی گرفتار خنجرهای برندٔه جنایتکاران تکفیری گردیدند و میلیون ها 
نفر دیگر خانه و کاشانٔه خود را رها کرده و آوارٔه شهرها و کشورهای دیگر شدند. در این فتنه سیاه، هزاران مسجد و مراکز مقدس مسلمانان 
تخریب و یا ویران گردید و بعضاً مسجد را به همراه امام جماعت و نمازگزاران آن باهم منفجر نمودند. )بخشی از نامه سردار سلیمانی خطاب به 

رهبر معظم انقالب اسالمی(
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برنامه ای برای وحدت مسلمانان
برای اینکه ما مسلمانان بتوانیم وحدت میان خود را تقویت کنیم و از 
قدرت حدود دو میلیارد مسلمان و امکانات بی نظیر سرزمین های اسالمی 
برای پیشرفت خود استفاده کنیم، نیازمند اجرای برنامه های دقیقی هستیم 
که نقشه های تفرقه افکن استعمارگران و عوامل آنان را در سرزمین های 
اسالمی خنثی کند و دل های مسلمانان را به یکدیگر نزدیک کند. در اینجا 

به برخی از این اقدامات اشاره می کنیم و می کوشیم آنها را در جامعٔه خود گسترش دهیم:
1ــ از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم. برای این منظور شایسته است 
بر اساس معرفت و  با دیگر مسلمانان  بتوانیم  تا  ببخشیم  ارتقا  با دانش و استدالل،  را  اعتقادات خود 

استدالل سخن بگوییم و اعتقادات خود را به نحو صحیح و بدون دعوا و ناسزاگویی بیان کنیم. 
از ظلم  آنان  رهایی  برای  و  کنیم  دفاع  با روش های درست  نقاط جهان،  تمام  در  از مظلومان  2ــ 

بکوشیم و به این سخن رسول خدا  به خوبی عمل کنیم که فرمود:
»هرکس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاری می طلبد بشنود، اما به یاری آن مظلوم 

برنخیزد، مسلمان نیست«.1
3ــ کسانی را که به ظاهر خود را مسلمان می نامند ولی با دشمنان اسالم 
دوستی می ورزند، بشناسیم و فریب برنامه های آنان را نخوریم. روش این 
و  دوست  را  مانند صهیونیست ها  اسالم  دشمنان  که  است  چنین  گروه ها 
برخی مسلمانان را دشمن معرفی می کنند، به طوری که مردم عادی به تدریج با 
دشمنان واقعی اسالم دوستی کنند و با گروهی از مسلمانان، دشمنی بورزند.

1ــ  َمن َسِمَع َرُجاًل یُنادی یا لَلُمسِلمیَن فَلَم یُِجبُه فَلَیَس ِبُمسِلٍم )اصول کافی، ج 2، ص 164(.

فیلم)١(: دو لبۀ یک قیچی!

سرفرازمان حاج قاسم سلیمانی، در نبردی سخت و دالورانه این گروه تروریستی را قلع  و قمع کردند. 
از این رو، درود می فرستیم به روح شهدای مدافع حرم و حریم امنیت کشورمان و سردار شجاع آنان  
که هزاران کیلومتر دورتر از مرزها دالورانه جنگیدند و نه تنها پای جنایتکاران پلید را از کشورمان کوتاه 
کردند، بلکه با نابودی حکومت داعش، شّر آنان را از همٔه کشورهای اسالمی و حتی کشورهای اروپایی دور 
کردند. به برکت خون این شهیدان،مردان و زنان و دختران سرزمینمان همچنان سربلند و آزاد زندگی می کنند 
و کشورمان به عنوان یک کشور قدرتمند که نه تنها از حق خود بلکه از حریم آزادگی و انسانیت در سراسر 

جهان دفاع می کند، شناخته می شود. 
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اندیشه و تحقیق
1ــ نمونه هایی از احکام اجتماعی اسالم را که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است، بیان کنید. 
2ــ به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسالم نیاز بیشتری به تشکیل حکومت الهی دارد؟

الف( نماز و روزهٔ واجب                ب( حج                     ج( امر به معروف و نهی از منکر
د( حجاب و پوشش                      هـ( توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنان

و( نفی سلطٔه بیگانگان                     ز( کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان
3ــ با توجه به حدیث امام باقر  بیان کنید که چرا والیت از نماز و روزه و سایر عبادات مهم تر است؟

بیشتر بدانیم
حامیان وحدت

آیت اللّٰه  بـه  مـعروف  بـروجـردی،  طباطبایی  سّیدمـحمدحسین  آیـت اللّٰه 
، یکی از بزرگ ترین مراجع تقلید در دورٔه معاصر بود. ایشان  بروجردی 
عهده  بر  را  قم  علمیه  حوزٔه  ریاست  ه.ش   1340 1325تا  سال های  بین 
داشت و اکثریت شیعیان جهان برای دریافت احکام دینی به کتاب های ایشان 
مراجعه می کردند. ایشان به خوبی دریافته بود که یکی از عوامل عقب ماندگی 
مسلمانان، اختالف و جدایی میان آنان است و متوجه بود که استعمارگران با 

برنامه های سّری به دنبال ایجاد اختالف میان مسلمانان اند. از این رو، در سال 1327ه.ش، با حمایت های 
ایشان و با کمک برخی از علمای سرشناس دانشگاه االزهر مصر، مرکزی به نام »دارالتقریب بین المذاهب 
االسالمیه« تأسیس شد و ایشان با فرستادن نمایندگانی به »دانشگاه االزهر« که بزرگ ترین دانشگاه مذهبی 

مصر و کشورهای عربی بود، زمینه های ارتباط را فراهم کرد.
َشلتوت«  محمود  »شیخ  عهدٔه  بر  االزهر  دانشگاه  ریاست  دوره،  آن  در 
بود. وی از پیشنهادات آیت اللّٰه بروجردی استقبال کرد. این شخص که از 
بزرگ ترین دانشمندان اهل سنت شمرده می شد و ریاست بزرگ ترین دانشگاه 
مذهبی مصر را بر عهده داشت، به شدت مخالف گروه های تکفیری1 بود و در 

مقابل آنها می ایستاد. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، »دارالتقریب« با جدیت بیشتر به کار خود ادامه داد و برنامه های مختلفی 
را به اجرا درآورد. یکی از این برنامه ها، برگزاری »هفتٔه وحدت« و دیگری »کنفرانس ساالنه وحدت اسالمی« 

است که دانشمندان جهان اسالم گرد هم جمع می شوند و دربارهٔ مسائل دنیای اسالم گفت وگو می کنند.
فیلم)2(: نگاهی به فعالیت های وحدت آفرین آیت الّله بروجردی و شیخ شلتوت

1ــ به گروه های تندرو و افراطی گفته می شود که سایر مسلمانان را متهم به کفر و شرک می کنند؛ مانند وهابیت و داعش.
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