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رسول و امت هر یک مسئوليتی دارند؛ رسول مسئول تبليغ آيات و احکام الهی است و
امت اسالمی مسئول فهم و پذيرش دعوت الهیاند ،درواقع حقيقت اطاعت ،کوشش برای
رسيدن به هدف واالی رسول است  .
مسئوليت خاتم پيامبران بالغ آشكار است و در مقابل ،وظيفۀ مؤمنان قرار دارد كه اطاعت
است .اطاعت مؤمنان از رسول اكرم موجب هدايت ،قبولي اعمال ،وحدت و دوري از گناه
ميشود و اطاعت نکردن باعث عذاب دنيوي و اخروي است .بنابراين اطاعت از رسول
يكي از موارد امتحانات الهي براي مؤمنان است.

مقدمه	                                                                           

فرمان خدا و رسول داراي هویتي واحد است و اطاعت از خداوند در گرو اطاعت از رسول

اوست« .اطاعت خدا» تسليم شدن براي اوست ،در آن احکامی که تشريع كرده است و

پذيرفتن آن بدون چون و چراست و «اطاعت رسول» فرمانبرداری از دستوراتي است كه آن

حضرت میدهد ،بر حسب واليتي كه بر مردم دارد ،البته واليتي كه خدا به او داده است.

آنچه پيامبر طبق قرآن دستور داده ،اعم از اوامر و نواهي ،همگی رسالت خداوند است و

اطاعت مردم در آن نيز مانند اطاعت اوامر و نواهي خداست .در حقيقت امر و نهي پيامبر از

مصاديق امر و نهي خداوند است ،هرچند در مورد احكام و شرايعي باشد كه خداوند قرار نداده
است ،که به آن سنت گويند.

اطاعت از خدا و اطاعت از رسول
30

در پنج آيه از قرآن کريم اطاعت از رسول در کنار اطاعت از خدا آمده است:

فصلنامة فدك

َو أَطِ ي ُعواْ ا َ
هلل َو أَطِ ي ُعواْ ال َّر ُس َ
ين (تغابن)12 :
 ر ُسول ِ َنا الْ َبلاَ ُغ الْ ُمبِ ُ
لى َ
ول َفإِن تَ َول َّ ْي ُت ْم َفإِن ََّما َع َ
و خدا را فرمان بريد و پيامبر [او] را اطاعت نماييد ،و اگر روي بگردانيد ،بر پيامبر ما فقط
پيامرساني آشكار است.

َّ
الط ْو ُع :انقياد و فرمانبريَ ،طا َعهًْ :بيشتر در فرمان بردن است ،با رأي و اختيار در آنچه كه

امر شده و دعا كردن و خواندن خدا به بزرگي در آنچه كه منظور شده است و معني دقيق

طاعت همان به بزرگي ياد كردن خدا و تسبيح و تنزيه اوست (راغب اصفهاني1412 ،ق :ج،2
ص.)512

اطاعت رسول خدا شعبهاي از اطاعت خداوند است ،زيرا آن حضرت از خود چيزي

نميگويد و تكرار «اطيعوا» در اينجا اشاره به همين است كه اين دو در عرض هم نيستند،
بلكه يكي از ديگري سرچشمه ميگيرد .اطاعت خداوند مربوط به اصول قوانين و تشريع

الهي است و اطاعت رسول مربوط به تفسيرها و مسائل اجرايى ،بنابراين يكي اصل و ديگري
فرع است .رسول موظف به رساندن پيام حق است و كساني كه از آن سرپيچي كنند و روي

برگردانند سر و كارشان با خداست .اين تعبير نوعي تهديد جدي تلقي ميشود ،ازآنرو كه

قطعيالصدور است و سربسته از آن جهت كه معلوم نيست عذاب دنيايي يا اخروي است.
از اطاعت نوعي سنجش ايمان درک میشود:

ِين آ َم ُنواْ أَطِ ي ُعواْ ا َ
هلل َو أَطِ ي ُعواْ ال َّر ُس َ
كم (محمد  )33 :
َيا أَيُّ َها الَّذ َ
ول َو لاَ ت ُْبطِ ُلواْ أَ ْع َمالَ ُ
اي كساني كه ايمان آوردهايد ،خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر [او نيز] اطاعت نماييد ،و
كردههاي خود را تباه مكنيد.

آيه مؤمنان را به حفظ ايمان و وثق ايمان با اطاعت از خدا و رسولش دعوت میکند

(خطيب ،بيتا :ج ،13ص.)3374

طبق سياق آيات ،مفهوم اطاعت از خدا بر حسب مورد اطاعت او در احكام مربوط به جهاد

است و مراد از اطاعت رسول ،اطاعت او در هر دستوري است كه مأمور به ابالغ آن شده و

نيز هر دستوري كه با واليتي كه در آن داشته صادر كرده است و ابطال اعمال ،آن طور كه

منافقان و مرتدان تخلف كردند ،حكم جهاد است.

بطالن اعمال است .در آيهاي ديگر صدقه با منت و آزار نیز عاملي براي تباهي و نابودي
اعمال است :ال ت ُْبطِ ُلوا َص َدقات ُِك ْم بِالْ َم ِّن َو أْ َ
الذى  (بقره .)264 :در اینجا حكمي از اصول در

مقابل حكمي از اخالق و فروع قرار دارد.

همانطور که در ابالغ رسالت هدايت است ،در اطاعت نيز هدايت است که اين دو

تفکيکناپذيرند:

ُق ْل أَطِ ي ُعواْ ا َ
هلل َو أَطِ ي ُعواْ ال َّر ُس َ
ول   َفإِن َت َول َّ ْواْ َفإِن ََّما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم ما ُح ِّملْ ُت ْم   َو إِن
ين (نور)54 :
لى ال َّر ُس ِ
ول إِلاَّ الْ َبلاَ ُغ الْ ُمبِ ُ
تُطِ ي ُعو ُه تَ ْه َت ُدواْ َو َما َع َ
بگو :خدا و پيامبر را اطاعت كنيد .پس اگر پشت نموديد[ ،بدانيد كه] بر عهدۀ اوست آنچه
تكليف شده و بر عهدۀ شماست آنچه موظف هستيد .و اگر اطاعتش كنيد راه خواهيد
يافت ،و بر فرستاده [خدا] جز ابالغ آشكار [مأموريتي] نيست.

اين آيه نقش رهبري و مسئوليت امت را بيان میكند.

اطيعوا اهلل در اقرار به توحید و فرايض الهی و در حالل و حرام و حدود و احكام ،اطيعوا

اطاعت از خاتم پيامبران در قرآن كريم

اصول و فروع اسالم چنان به هم متصل است كه اطاعت نکردن از رسول عاملي براي

31

الرسول در اقرار به رسالت رسول و اطاعت در سنت (سورآبادي1380 ،ش :ج ،3ص.)1690

يکی از اثرات پرباری که در امر اطاعت وجود دارد ،دوری از گناه است:

َ
َو أَطِ ي ُعواْ ا َ
هلل َو أَطِ ي ُعواْ ال َّر ُس َ
ين
 ر ُسول ِ َنا الْ َبلاَ ُغ الْ ُمبِ ُ
لى َ
ول َو ْاح َذ ُرواْ   َفإِن َت َولَّ ْي ُت ْم َفا ْعلَ ُمواْ أن ََّما َع َ
(مائده)92 :
و اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد و [از گناهان] بر حذر باشيد ،پس اگر روي گردانديد،
بدانيد كه بر عهدۀ پيامبر ما ،فقط رساندن [پيا ِم] آشكار است       .

طبق سياق ،متن به اجتناب از خمر و ميسر تأکید کرده بود که نوعي تهديد است،

مخصوص ًا که ميفرمايد «فاعلموا» ،زيرا اين خود اشاره است به اينكه شما مرتكبان ،خمر،

ميسر و نافرمانيهاي خود را نوعی غلبه بر رسول اهلل(ص) پنداشتهايد و نفهميديد يا فراموش

كرديد كه رسول اهلل در اين بين سود و زياني ندارد و جز رسانيدن پيغام و تبليغ مأموريت خود
وظيفۀ ديگري ندارد .اين نافرمانيها برگشتش به دشمني با خداوند است و ندانستيد كه شما
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در حقيقت در مقام معارضه با ربوبيت پروردگار خود برآمدهايد( .طبری1412 ،ق :ج ،7ص)24

مؤمنان بايد که سلسله مراتب اطاعت را بدانند تا پراکنده نباشند و از هدف دور نشوند و

فصلنامة فدك

تسليم باشند:

لى أْ َ
ِين آ َم ُنواْ أَطِ ي ُعواْ ا َ
هلل َو أَطِ ي ُعواْ ال َّر ُس َ
شىْ ٍء
ال ْم ِر م ُْ
ِنكم َفإِن تَ َنا َز ْع ُت ْم ِ
ول َو ُأ ْو ِ
َيا أَيُّ َها الَّذ َ
فى َ
ون بِاهللِ َو الْ َي ْو ِم ا َْال ِخ ِر َذال َِك خَ ٌير َو أَ ْح َس ُن تَ ْأ ِوي ً
ول إِن ُ
ال
لى اهللِ َو ال َّر ُس ِ
 كن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ
َف ُردُّو ُه إِ َ
(نسا)59 :
اي كساني كه ايمان آوردهايد ،خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را [نيز] اطاعت
كنيد .پس هر گاه در امري [ديني] اختالف نظر يافتيد ،اگر به خدا و روز بازپسين ايمان
داريد ،آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد ،اين بهتر و نيكفرجامتر
است.

ول در سنت ،سومُ :أول ِي أْ َ
اول :أَطِ ي ُعوا ا َ
هلل در فرايض ،دوم :أَطِ ي ُعوا ال َّر ُس َ
ال ْم ِر ِم ْن ُك ْم در

امامت و واليت  .أمراء مسلمان در زمان رسول و بعد از ايشان ،خلفا و سالطين و قضات و
جز آنها ،و مراد از آن  اميراني است كه مردم انتخاب كردهاند (آلوسی1415 ،ق :ج ،6ص.)63

در آيه اطاعت رسول و اولي االمر در پي هم آمده و نشاندهندۀ ادامۀ رسالت يعني امامت

است .اطاعت ،ريشههاي اختالف ،مشاجره و نزاع را در جامعه قطع میکند .هر جا كه بين

مؤمنان درگيری و مشکلی پيش آمد ،باید مسئله را به خدا و رسولش و بعد از رسول به اولي

االمر ارجاع دهند و از نفاق بپرهيزند و چنين نباشند كه به ظاهر اظهار ايمان کنند اما وقتي

خدا و رسول و اولي االمر بعد از ارجاع مسئلۀ مورد اختالف به ضرر يكي حكم كرد ،ناراحت
شوند و تسليم حكم خدا نشوند .مؤمنان بايد كه تسليم اوامر باشند      .

منظور از اولي االمر افرادي از امتاند كه در گفتار و كردارشان معصوماند و بهراستي

اطاعتشان واجب است ،مانند اطاعت خدا و رسولش که واجب است ،و چون ما قدرت تشخيص

و پيدا كردن اين افراد را نداريم محتاج ميشويم به اينكه خود خداي تعالي در کتابش يا به
زبان رسول گراميش اين افراد را معرفي كند ،و نام آنان را تصريح كند .آيۀ شريفه منطبق با

کسانی است كه رسول خدا در رواياتي از طرق ائمۀ اهل بيت (عليهم السالم) تصريح به نام
آنان كرده و آنها را اولي االمر معرفي كرده است (طباطبايي1417 ،ق :ج ،4ص.)636

اسالم مكتبي است كه عقايد و سياستش به هم آميخته است .اطاعت از رسول و اولي

االمر كه امري سياسي است ،به ايمان به خدا و قيامت كه امري اعتقادي است ،آميخته

و اولي االمر ،دوم  به آنان كه پيمانهها را كامل ميكنند و ترازوها را درست ميسنجند و
قيم ذل َِك خَ ْي ٌر َو أَ ْح َس ُن
كمفروشي نميكنندَ :و أَ ْو ُفوا الْ َك ْي َل إِذا ِ
 كلْ ُت ْم َو ِزنُوا بِالْق ِْس ِ
طاس الْ ُم ْس َت ِ

تَ ْأوي ً
ال (اسرا.)35 :

اطاعت از خدا و رسول

در شانزده آيه از آيات ،اطاعت از خدا و رسول بدون تکرار کلمۀ اطيعوا آمده که دال بر آن

است كه بين اطاعت خدا و پيغمبر مالزمه است و هيچ يك بدون ديگري فايده نخواهد

داشت و عطف هر دو بر هم ،بدون تكرار فعل ،هر آينه تالزم را محقق كند (حسيني شاه
عبدالعظيمي1363 ،ش :ج ،2ص.)242

ايمان آن هنگام ارزش دارد که با اطاعت رسول همراه باشدَ :و إِن تُطِ ي ُعواْ ا َ
هلل َو َر ُسولَ ُه لاَ 
كم م ِْن أَ ْع َمال ُِك ْم شَ یئ ًا (حجرات)14 :
َيلِ ْت ُ

اطاعت از خاتم پيامبران در قرآن كريم

است .در قرآن خوشفرجامي به دو گروه اطالق شده است :نخست به مطيعان خدا و رسول
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هلل َو َر ُسولَ ُه َو لاَ  َت َن َز ُعواْ
اطاعت از رسول عاملی برای وحدت و يکپارچگی استَ :و أَطِ ي ُعواْ ا َ

يحكم (انفال)46 :
َف َت ْفشَ ُلواْ َو تَ ْذ َه َب ِر ُ

ِين َءا َم ُنواْ أَطِ ي ُعواْ ا َ
هلل َو َر ُسولَه( .انفال1 :و)20
اطاعت از رسول ،اصل ايمان است َ :يا أَيُّ َها الَّذ َ

ى ح َر ٌج َو لاَ  َعلى أْ َ
س َعلى أْ َ
ال ْع َر ِج
ال ْع َم َ
اطاعت رسول در هر شرايطی واجب است :لَّ ْي َ
َ
َ
تحتِ َها أْ َ
النهار
يض َح َر ٌج   َو َمن ُ يطِ ِع اهلل َو َر ُسولَ ُه ُ ي ْد ِخلْ ُه َجن ٍ
لى الْ َم ِر ِ
َّات تج ِرى مِن َ
َح َر ٌج َو لاَ  َع َ
(فتح)17 :

زيرا  سنت رسول حجيت داردَ :من ُ يطِ ِع ال َّر ُس َ
اع اهلل (نسا)80 :
ول َف َق ْد أَ َط َ

ئكمْ
تأكيد بر حكم وجوب اطاعت خدا و رسولَ :ء أَشْ َف ْق ُت ْم أَن ُت َق ِّد ُمواْ بَ َْ
ين َ
 ي َد ْى نج َو ُ
الصلَوهًَْ َو آتُواْ ال َّز َكوهًَْ َو أَطِ ي ُعواْ اهلل َو َر ُسولَه 
ِيمواْ َّ
َص َد َقاتٍ    َفإِ ْذ لَ ْم َتف َْع ُلواْ َو َت َ
اب اهلل َعلَ ْي ُك ْم َف َأق ُ
(مجادله)13 :
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رحمت خاص الهی شامل حال اطاعتکنندگان از رسول است ،که در سه آيه ذکر شده
استَ :و أَطِ ي ُعواْ ال َّر ُس َ
ول ل َ َعلَّ ُك ْم ت ُْر َح ُمون (نور ،56 :آل عمران ،132 :توبه)71 :

فصلنامة فدك

ول لَ َو َج ُدواْ
هر کس متوسل به رسول شود حتم ًا اين توسل مؤثر استَ :و ْاس َت ْغف ََر لَ ُه ُم ال َّر ُس ُ

اهلل تَ َّوابًا رحِي ًما (نسا)64 :

وعدههای رسول صدق است پس اطاعت از اين وعدهها نيز واجب میشودَ :ما َو َع َدنَا اهلل

َو َر ُسولُ ُه َو َص َد َق اهلل َو َر ُسولُ ُه (احزاب)22 :

به دليل صادق بودن وعدههای رسول رؤيای او هم صادقانه و راست است :ل َّ َق ْد َص َد َق
ق (فتح)27 :
اهلل َر ُسولَ ُه ال ُّر ْء َيا بِالْ َح ِّ
پاداش اطاعت از رسول ،هم جوارى با همۀ انبيا و اولياستَ :و َمن ُ يطِ ِع اهلل َو ال َّر ُس َ
ول
َف ُأ ْولَ َ
ِين َو ُّ
الصال ِحِ ين (نسا)69 :
الشه َدا ِء َو َّ
الص ِّديق َ
ئك َم َع الَّذ َ
ِين أَن َْع َم اهلل َعلَي ِْهم م َِن ال َّنبِ ِّي َن َو ِّ

ات َت ْج ِرى  مِن
عاقبت اطاعت از رسول بهشت استَ :و َمن ُ يطِ ِع اهلل َو َر ُسولَ ُه ُ ي ْد ِخلْ ُه َج ّن ٍ

ِدين فِي َها (نسا)13 :
تَ ْحتِ َها االنهار خال َ

 يخش اهلل َو َ ي َّت ْق ِه
اطاعت از رسول رستگاری حقيقی استَ :و َمن ُ يطِ ِع اهلل َو َر ُسولَ ُه َو
َ

َف ُأ ْولَ َ
ئك ُه ُم الْفَائ ُزون (نور)52 :

مقدمۀ اطاعت از رسول

در آيات الهی مقدمۀ اطاعت را اجابت فرمان رسول ،حتی در سختترين شرايط میدانند:
ِنه ْم َو اتَّ َق ْواْ أَ ْج ٌر
ِين ْاس َت َجابُواْ لهلِ ِ َو ال َّر ُس ِ
ِين أَ ْح َس ُنواْ م ُ
ول مِن بَ ْع ِد َما أَ َصابَ ُه ُم الْق َْر ُح   لِلَّذ َ
الَّذ َ
يم (آل عمران)172 :
َعظِ ٌ
كساني كه [در نبرد احد] پس از آنكه زخم برداشته بودند ،دعوت خدا و پيامبر [او] را اجابت
كردند ،براي كساني از آنان كه نيكي و پرهيزگاري كردند پاداشي بزرگ است.

اجابت به معنای قبول كردن است و درواقع ،قطع کردن و پايان دادن به سخن و خواست

گوينده است ،خواه به فعل باشد يا به قول (قرشي1371 ،ش :ج ،2ص .)87استجابت به معني

اجابت و حقيقت آن مهيا شدن براي جواب است كه از كسي چيزي بخواهي و او پاسخت را
با قبول بدهد و خواستهات را برآورد .چون مهيا شدن از اجابت جدا نيست ،اجابت را استجابت
گفتهاند (راغب اصفهاني1412 ،ق.)210 :

در آيه ،هم نام خدا و هم نام رسول برده شده است .اگر نام خدا برده شده به دليل اين

به این دلیل است که اطاعت از فرامين رهبری کردند و تسليم امر او شدند.

«ابوسفيان و يارانش از احد بازگشتند و به "وحاء" رسيدند .از تعجيل در بازگشت خود
پشيمان شدند و يكديگر را مالمت كردند كه چرا نه محمد را كشتيد و نه زنانشان را
اسير كرديد ،آنها را بكشتيد وقتي كه رمقي بيش از ايشان نماند و رهايشان كرديد .اكنون
بازگرديد و به كلي نابودشان كنيد و آنها را ريشهكن كنيد .اين خبر به پيغمبر(ص) رسيد،
تصميم گرفت دشمن را بترساند و از خود و يارانش نيرويي نشان دهد ،لذا اصحابش را
براي خروج و تعقيب ابوسفيان جمع كرد و فرمود كه آيا دستهاي يافت نميشوند كه براي
خدا محكم باشند و شدت عمل به خرج دهند و دشمن او را تعقيب  و طلب كنند كه اين
كار دشمن را ذليل كند .جمعي از صحابه با همۀ جراحتهايي كه داشتند آمادۀ اين كار
شدند و منادي پيامبر ندا داد كه با ما بيرون نشود مگر آن كس كه ديروز در احد با ما
حاضر بود .مراد پيامبر از اين كار ترساندن كفار بود كه پندارند كشتار و زخمهايي كه بر
مسلمين وارد آوردند بر ايشان اثري نداشته و موجب سستي آنان نشده است .پيغمبر با 70
تن بيرون شد تا به حمراء االسد رسيد» (طبرسي1372 ،ش :ج ،4ص.)346

اين استجابت ،مؤمنان را به «حيات» دعوت میكند:

اطاعت از خاتم پيامبران در قرآن كريم

است که فرمان جهاد را گوش دادند و پا به عرصۀ کارزار گذاشتند و اگر نام رسول برده شده
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يك ْم َو ا ْعلَ ُمواْ أَ َّن اهلل َ ي ُح ُ
ا يحيِ ُ
ول
ِين آ َم ُنواْ ْاس َت ِج ُيبواْ للِهَ ِ َو ل ِل َّر ُس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم ل َِم ُْ
َيا أَيُّ َها الَّذ َ
ون (انفال)24 :
بَ ََ
ين الْ َم ْر ِء َو َقلْبِ ِه َو أَنَّ ُه إِلَ ْي ِه تحشَ ُر َ
اي كساني كه ايمان آوردهايد ،چون خدا و پيامبر ،شما را به چيزي فرا خواندند كه به شما
حيات ميبخشد ،آنان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا ميان آدمي و دلش حايل ميگردد ،و
همه در نزد او محشور خواهيد شد.

در پنج آيه از قرآن کلمۀ يحييکم آمده است و غير از آيۀ باال ،در آيات ديگر این کلمه در

مقابل يمييتکم ذکر شده که از صفات خداوند است .این آيه بايد در مورد حياتی سخن گويد

که هيچ موتي در آن نباشد.

 .1منظور ،دستور جهاد است .يعني جهاد كنيد تا به شهادت رسيد ،زيرا شهدا نزد خداوند

زندهاند .جبائي گويد :يعني جهاد كنيد تا جامعۀ شما زنده شود و دين شما عزت يابد (سورآبادي،
1380ش  :ج ،2ص.)882
 .2منظور ،دعوت ايمان است ،زيرا ايمان ،حيات دل و كفر ،مرگ آن است (مظهري،
36

1412ق :ج ،4ص.)46

فصلنامة فدك

 .3منظور ،قرآن و علم دين است ،زيرا ناداني ،مرگ و دانش ،زندگي است و قرآن از راه

علم ،اسباب زندگي را فراهم ميكند و وسيله نجات است (مراغي ،بيتا :ج ،9ص.)187

 .4منظور ،دعوت به بهشت است كه در آنجا حيات جاوداني است (طبرسي1312 ،ش :ج،10

ص.)192

تمام تعاريف ،ناظر بر دعوت به اطاعت است ،اما آنچه عالمه طباطبايی فرمودند

فصلالخطاب مطلب و کاملکنندۀ آن است:

«آيۀ شريفه ،مؤمنان را به اطاعت دعوت حقه به استجابت خدا و رسولش در پذيرفتن
دعوت پيغمبر سفارش ميكند و ناظر به زندگي حقيقي انسان است كه اشرف و اكمل از
حيات دنيوي است و با علم و عمل درك ميشود» (طباطبايي1417 ،ق :ج ،9ص.)56

امام صادق(ع) فرمودند :آيه دربارۀ واليت اميرالمومنين علی(ع) نازل شده است (عروسی
حویزی1415 ،ق :ج ،2ص.)46

در آيۀ مذكور پيامبر مردم را براي «حيات» فرا خواند و در آيۀ «إِذا َدعا ُك ْم َد ْع َوهًًْ م َِن

أْ َ
ون» (روم )25 :خداوند مردم را به سوي رستاخيز فرا ميخواند.
ال ْر ِ
ض إِذا أَنْ ُت ْم َتخْ ُر ُج َ
دعوت رسول

«رسول» به چه چيزی دعوت ميکند که بايد استجابت و پس از آن اطاعت شود .دعوت به

اطاعت رسول يا برای پذيرفتن حکم است يا برای گوش دادن و اطاعت کردن يا برای انجام
عمل صالح است ،که در آيات قرآن روش دعوت بيان میشود:

ون (نور)48 :
لى اهللِ َو َر ُسول ِ ِه ل َِي ْح ُك َم بَ ْين َُه ْم إِ َذا َف ِر ٌ
يق ُ
منهم ُم ْع ِرضُ َ
َو إِ َذا ُد ُعواْ إِ َ
و چون به سوي خدا و پيامبر او خوانده شوند ،تا ميان آنان داوري كند ،بناگاه دستهاي از
آنها روي برميتابند.

منظور از دعوت به سوي خدا ،حكم ميان طرفين دعوا طبق قوانين الهي است و حكم آن

حضرت طبق شرع صادر میشود و همه بايد اطاعت کنند ،زيرا حكم رسول حكم خدا است.

َق َض ْي َت َو ُ ي َسلِّ ُموا تَ ْسليم ًا.

همانطور که پذيرش دعوت رسول «حيات» را در پی دارد ،نپذیرفتن آن «عذاب» را در

پي خواهد داشت:

ول بَ ْي َن ُك ْم َ ك ُد َعا ِء بَ ْعضِ ُكم بَ ْع ًضا َق ْد َ ي ْعلَ ُم ا ُ
ون م ُ
ِنك ْم ل ِ َوا ًذا
 لاَّ تج َع ُلواْ ُد َعا َء ال َّر ُس ِ
ْ
هلل الَّذ َ
ِين َ ي َت َسلَّ ُل َ
ِيم (نور)63 :
ِين َُ
َفلْ َي ْح َذ ِر الَّذ َ
 يخالِف َ
ُون َع ْن أَ ْم ِر ِه أَن تُصِ َيب ُه ْم ِف ْت َنهًْ أَ ْو ُ يصِ َيب ُه ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ

خطاب كردن پيامبر را در ميان خود ،مانند خطاب كردن بعضي از خودتان به بعضي [ديگر]
قرار مدهيد .خدا ميداند [چه] كساني از شما دزدانه [از نزد او] ميگريزند .پس كساني
كه از فرمان او تمرد ميكنند بترسند كه مبادا باليي بديشان رسد يا به عذابي دردناك 
گرفتار شوند.

«دعاء» رسول اين است كه پيامبر مردم را براي كاري از كارها دعوت كند ،مانند دعوت

آنها به سوي ايمان و عمل صالح ،مشورت در امري اجتماعي ،نماز جماعت و امر فرمودنش

به چيزي از امور دنيا و آخرتشان .همۀ اينها دعا و دعوت اوست ،اما تهديدي به دنبال آيه

دربارۀ مخالفت با امر پيامبر آمده است .اين آيه كساني را مذمت ميكند كه وقتي پيامبر

اطاعت از خاتم پيامبران در قرآن كريم

چنانچه در آيۀ  65سورۀ نسا نيز تسليم شدن در برابر حكم رسول فرض دانسته شده است:
ى ي َح ِّك ُم َ
َفال َو َرب ِّ َ
وك فيما شَ َج َر بَ ْي َن ُه ْم ث َُّم ال َ ي ِج ُدوا في أَنْ ُفسِ ِه ْم َح َرج ًا ِم َّما
ك ال ُ ي ْؤ ِم ُن َ
ون َح َّت ُ
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دعوتشان ميكند سر خود را ميچرخانند و اعتنايي به دعوت نميكنند.

مراد از دعاي رسول ،خطاب كردن و صدا زدن اوست ،كه مردم ايشان را مانند ساير مردم

صدا نزنند ،بلكه او را محترمانه صدا بزنند ،نگويند يا محمد و يا ابن عبداللهّ بلكه بگويند يا
رسول اهلل (طبرسي1372 ،ش :ج ،17ص.)177

مقصود از «دعاء» نفرين كردن رسول است كه نفرين او مثل نفرين سايرين نيست .آيۀ 

شريفه مردم را از اينكه خود را در معرض نفرين پيامبر قرار دهند نهي ميكند ،يعني او را به

خشم درنياورند ،چون خدا نفرين او را بياثر نميگذارد (آلوسي1415 ،ق :ج ،9ص.)414

اطاعت از رسول ،عامل آزمايش

اطاعت از رسول عاملی برای ابتال و آزمايش بيماردالن است:
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يف اهلل َعلَي ِْه ْم َو َر ُسولُ ُه بَ ْل ُأ ْولَ َ
ن يح َ
ئك ُه ُم
ض أَ ِم ْار َتابُواْ أَ ْم َ
فى ُق ُلوب ِهم َم َر ٌ
ون أَ َِ
أَ ِ
 يخا ُف َ
َّ
ون (نور)50 :
الظال ُِم َ
آيا در دلهايشان بيماري است ،يا شك دارند ،يا از آن ميترسند كه خدا و فرستادهاش بر
آنان ستم ورزند؟ [نه] ،بلكه خودشان ستمكارند.

ظالمان کسانی هستند که در قلوب آنان شک و ترديد نسبت به ايمان به خدا و ايمان

به خاتم پيامبران است.

مرض قلب يعني عقل استقامت خود را به آنچه بايد به آن معتقد شود از دست داده باشد

و در عقايد حقه كه هيچ شكي در آنها نيست شك كند (طباطبايي1417 ،ق :ج ،16ص.)429

منظور از آنهايي كه در دلهايشان مرض دارند افراد ضعيفااليمان از مؤمنيناند و اين دسته

غير منافقين هستند كه اظهار اسالم ميكنند و كفر باطني خود را پنهان ميدارند و شايد
كساني باشند كه از اول با ايماني ضعيف ايمان آوردند ،سپس به سوي نفاق متمايل شدند و

در آخر بعد از ايمان به سوي كفر برگشتند .منظور ،شك در دين است بعد از ايمان آوردن ،نه
شك در صالحيت داشتن رسول خدا(ص) براي داوري و حكم يا شك در عدالت او و امثال

اين امور (همان :ج ،15ص.)204

ض َفزا َد ُه ُم اللهَّ ُ َم َرض ًا (بقره)10 :
اين گروه شامل نفرين الهي شدهاند :في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َم َر ٌ

ض َفزا َدت ُْه ْم
ذين في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َم َر ٌ
و به خاطر همين پليدي آنها رو به فزوني استَ :و أَ َّما ال َّ َ
ِر ْجس ًا إِلَى  ِر ْجسِ ِه ْم (توبه)125 :
ض َغ َّر هؤُال ِء دي ُن ُه ْم (انفال:
ذين في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َم َر ٌ
آنان نسبت به مؤمنان حسادت دارند :ال َّ َ

)49

ض
ذين في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َم َر ٌ
القاي شيطان بر دل آنان است :ل َِي ْج َع َل ما ُ يلْقِي الشَّ ْي ُ
طان ِف ْت َنهًًْ لِلَّ َ

(حج)53 :

شك به گفتارهاي الهي دارندَ :و ل َِيق َ
ون ما ذا أَرا َد اهلل
ذين في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َم َر ٌ
ُول ال َّ َ
ض َو الْكاف ُِر َ

بِهذا َم َثال (مدثر)31 :

ون في ِه ْم
ذين في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َم َر ٌ
از ترس حوادث دوستي با يهود دارندَ :ف َت َرى الَّ َ
ض ُ يسا ِر ُع َ
ُصيبنا (مائده)52 :
َيقُولُ َ
ون نَخْ شى أَ ْن ت َ

از ترس جنگ بيهوش ميشوندَ :و ُذك َِر في َها الْق ُ
ض
ذين في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َم َر ٌ
ِتال َرأَ ْي َت الَّ َ
ون إِلَ ْي َ
ت (محمد)20 :
ك نَ َظ َر الْ َمغْشِ ِّي َعلَ ْي ِه م َِن الْ َم ْو ِ
َي ْن ُظ ُر َ

أَضْ غانَ ُه ْم (محمد)29 :

پس هم دلهاي آنها به دليل ضعف ايمان بيمار است ،هم شك دارند و هم ترس و

وحشت وجودشان را گرفته! و هيچگاه اطاعت رسول را نميپذيرند و اينها همه مراحل ظلم
به خويش است.

نتيجۀ اطاعت از رسول

عمل به اطاعت ،خشنودی و رضايت پروردگار را دربردارد ،در غير اين صورت وجه نفاق بر
چهرۀ مؤمنان بروز ميكند:

اطاعت از خاتم پيامبران در قرآن كريم

دروغ بستن به خداوند و دلسرد كردن مؤمنان از وظايف آنها استَ :و إِ ْذ َ يق ُ
ُون
ُول الْ ُمنا ِفق َ
ض ما َو َع َدنَا اهلل َو َر ُسولُ ُه إِ َّ
ال غ ُُرورا ً (احزاب)12 :
ذين في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َم َر ٌ
َو ال َّ َ
 يخْ ِر َج اللهَّ ُ
ذين في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َم َر ٌ
و خداوند آنان را رسوا ميكند :أَ ْم َحسِ َب الَّ َ
ض أَ ْن لَ ْن ُ
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آتاه ُم اهلل َو َر ُسولُ ُه َو َقالُواْ َح ْس ُب َنا اهلل َس ُي ْؤتِي َنا اهلل مِن َف ْضلِ ِه َو َر ُسولُ ُه إِنَّا
َو لَ ْو أَن َُّه ْم َرضُ واْ َما ُ
ون (توبه)59 :
لى اللهَّ ِ َراغ ُِب َ
إِ َ
و اگر آنان بدانچه خدا و پيامبرش به ايشان دادهاند خشنود ميگشتند و ميگفتند« :خدا ما
را بس است به زودي خدا و پيامبرش از َ
 ك َرم خود به ما ميدهند و ما به خدا مشتاقيم»
[قطع ًا براي آنان بهتر بود]           .

طبق آيه الزم است انسان همه وقت به اميد آيندۀ بهتر چشم اميدش به دست قدرت و

مرحمت خدا و رسول او باشد و همواره به خدا و لطف بيپايانش مايل باشد .اين آيۀ شريفه

انسان را وادار ميكند كه از آنچه در دست مردم است قطع اميد كند و به دسترنج و عرق
جبين خويشتن متكي باشد.

«پس اين ادب نفس و ادب لسان و ادب ايمان است :رضا به قسمت خدا و رسولش،

رضا يعنی تسليم و نه از روی قهر و غلبه .و کفايت بهاهلل ،و اهلل كاف عبده .اميد به فضل

اهلل و رسولش و رغبت خالصانه ،و دوری از طمع دنيوي ...ايمان صحيح که شادی مؤمن
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است تبديل به نور يقين میشود و اين ايمان در قلب منافق ناشناخته است» (شاذلي1412 ،ق:

فصلنامة فدك

ج ،3ص.)1668

عدم اطاعت از رسول ،عاملی برای شايعه و اختالف خواهد شد:

لى أْ َ
َ
أْ َ َ
َ
ال ْم ِر
لى ال َّر ُس ِ
لى ُأ ْو ِ
ول َو إِ َ
َو إِ َذا َجا َء ُه ْم أ ْم ٌر م َِن ال ْم ِن أ ِو الْخَ ْو ِف أ َذا ُعواْ ب ِ ِه َو لَ ْو َردُّو ُه إِ َ
ِين َ ي ْس َتنبِ ُطونَ ُه مِن ُْه ْم   َو لَ ْو لاَ  َف ْض ُل اهللِ َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه َالت ََّب ْع ُت ُم الشَّ ْي َط َن
مِن ُْه ْم لَ َعل َِم ُه الَّذ َ
إِلاَّ  َقلِيلاً (نسا)83 :
و چون خبري [حاكي] از ايمني يا وحشت به آنان برسد ،انتشارش دهند و اگر آن را به
پيامبر و اولياي امر خود ارجاع كنند ،قطع ًا از ميان آنان كسانياند كه [ميتوانند درست و
رحمت او بر شما نبود ،مسلم ًا جز [شما ِر] اندكي،
نادرست] آن را دريابند ،و اگر فضل خدا و
ِ
از شيطان پيروي ميكرديد.

مؤمنان وظيفه دارند اخبار را قبل از هر كس با رهبران و پيشوايانشان در ميان بگذارند و

از اطالعات وسيع و فكر عميق آنها استفاده كنند و بدون جهت نه مسلمانان را گرفتار عواقب

غرور ناشي از پيروزيهايي خيالي كنند و نه روحيۀ آنها را به خاطر شايعات دروغين مربوط
به شكست تضعيف كنند .همان اندازه که اطاعت از رسول عاملی برای رستگاری است ،عدم

اطاعت عاملی برای گمراهی است.

عدم اطاعت از رسول کفر استُ :ق ْل أَطِ ي ُعواْ اهلل َو ال َّر ُس َ
 لاَ يحِ ُّب
ول   َفإِن تَ َولَّ ْواْ َفإِ َّن اهلل ُ

ال ْ َكا ِف ِرين (آل عمران)32 :

ص اهلل َو َر ُسولَ ُه
عدم اطاعت از رسول مانع از گسترش احکام و حدود الهی استَ :و َمن َ ي ْع ِ
ين (نسا)14 :
اب ُّم ِه ٌ
َو َ ي َت َع َّد ُح ُدو َد ُه ُ ي ْد ِخلْ ُه نَا ًرا خَ لِ ًدا فِي َها َو لَ ُه َع َذ ٌ

ضى اهلل َو َر ُسولُ ُه
عدم اطاعت از رسول گمراهی استَ :و َما ك َا َن ل ُِم ْؤم ٍِن َو لاَ  ُم ْؤ ِم َنهًٍْ إِ َذا َق َ
ص اهلل َو َر ُسول َ ُه َف َق ْد ضَ َّل ضَ لاَلاً  ُّمبِي ًنا (احزاب:
ون لَ ُه ُم ِْ
الخ َيرهًُْ م ِْن أَ ْم ِره ِْم   َو َمن َ ي ْع ِ
أَ ْم ًرا أَن َ ي ُك َ
)36

مؤمنان واقعی که در همه حال مطيع فرمان پروردگار و رسول اويند ،در تمامی مراحل

دشوار در کنار پيامبر اکرم و دوشادوش آن حضرت حضور دارند و هر آنچه امداد غيبی که

خداوند در آن شرايط برای رسولش میفرستد برای مؤمنان نيز هست (اين چيزي نيست مگر
نتيجۀ اطاعت آنان) مانند نزول آرامش:

سكينه :آرامش قلب و اطمينان خاطر (قرشي1371 ،ش :ج ،3ص )283و از بين رفتن رعب

و ترس است (راغب اصفهاني1412 ،ق :ج ،2ص.)236

در قرآن كريم پنج بار از اين واژه استفاده شده است و در هر كدام از آيات آرامش را به

پيامبر و مؤمنان نويد ميدهد:

لى ر ُسول ِ ِه َو
آرامش به مؤمنان و فرو فرستادن لشكري كه نديدند :ث َُّم أَنْ َز َل اهلل َسكي َن َت ُه َع َ
ِنين َو أَنْ َز َل ُج ُنودا ً ل َ ْم َت َر ْوها (توبه)26 :
َعلَى الْ ُم ْؤم َ

اطاعت از خاتم پيامبران در قرآن كريم

ذين َ
لى ر ُسول ِ ِه َو
إِ ْذ َج َع َل ال َّ َ
 كف َُروا في  ُق ُلوب ِ ِه ُم الْ َح ِم َّيهًَْ َح ِم َّيهًَْ الْجا ِهلِ َّيهًِْ َف َأنْ َز َل اهلل َسكي َن َت ُه َع َ
ي ٍء َعليم ًا
 كان اهلل ب ِ ُك ِّل شَ ْ
َعلَى الْ ُم ْؤم َ
ِنين َو أَلْ َز َم ُه ْم َ كل َِمهًَْ ال َّتقْوى  َو كانُوا أَ َحقَّ بِها َو أَ ْهلَها َو َ
(فتح)26 :
آنگاه كه كافران در دلهاي خود ،تعصب [آن هم] تعصب جاهليت ورزيدند ،پس خدا
آرامش خود را بر فرستادۀ خويش و بر مؤمنان فرو فرستاد و آرمان تقوا را مالزم آنان
ساخت ،و [درواقع] آنان به [رعايت] آن [آرمان] سزاوارتر و شايسته [اتّصاف به] آن بودند،
و خدا همواره بر هر چيزي داناست.
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آرامش براي پيامبر و فردي كه همراه او بود و مجدداً ياري لشكريان غيرقابل رؤيت و

اين سكينه هنگامي است كه خداوند رسولش را ياري كرد :إِ ْذ ُهما فِي الْغا ِر إِ ْذ َ يق ُ
ُول ل ِصا ِحبِ ِه
ال تَ ْح َز ْن إ ِ َّن اهلل َم َعنا َف َأنْ َز َل اهلل َسكي َن َت ُه َعلَ ْي ِه َو أَ َّي َد ُه ب ِ ُج ُنو ٍد ل َ ْم تَ َر ْوها (توبه)40 :

وب
السكي َنهًَْ في  ُق ُل ِ
آرامش مؤمنان در حقيقت فزوني در ايمان استُ :ه َو الَّذي أَنْ َز َل َّ
ِنين ل َِي ْزدا ُدوا إيمان ًا َم َع إيمان ِ ِه ْم (فتح)4 :
الْ ُم ْؤم َ

بيعت با رهبري خشنودي خدا و آرامش مؤمنان را به همراه دارد :لَ َق ْد َرضِ َي اهلل َع ِن
ِنين إِ ْذ ُ يبايِ ُعونَ َ
السكي َنهًَْ َعلَ ْي ِه ْم (فتح)18 :
الْ ُم ْؤم َ
ك تَ ْح َت الشَّ َج َرهًِْ َف َعل َِم ما في  ُق ُلوب ِ ِه ْم َف َأنْ َز َل َّ

پس سكينه از جنود خداي تعالي است .طبق آيۀ مورد بحث ،کافران «حميت» (همان:

ج ،18ص )426در دل راه دادند ،خدا هم در مقابل سكينه را بر رسول و بر مؤمنين نازل كرد

و در نتيجه آرامش دل يافتند ،و خشم و شجاعت دشمن سستشان نكرد و برعكس از خود

سكينه و وقار نشان دادند .كلمۀ تقوي همان كلمۀ توحيد است و همان سكينه است.
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منظور از سكينه ،روح ايمان است كه همواره آدمي را به تقوي امر ميكند و سکينه همراه

فصلنامة فدك

و مالزم با ازدياد ايمان بر ايمان است (طباطبايي1417 ،ق :ج ،18ص )433و نيز مالزم با كلمۀ 

تقوي است كه قلب آدمي را به پرهيز از محرمات الهي وادار ميكند .خداي تعالي در قرآن،

دادن سكينه را طوري به خود نسبت ميدهد كه از آن يك نوع اختصاص فهميده ميشود،
دربارۀ سكينه هم ميفرمايد :أَنْ َز َل اهلل َسكِي َن َت ُه :خداوند سكينۀ خودش را بر رسولش و بر
مؤمنان نازل كرد (ابوالفتوح رازي1408 ،ق :ج ،9ص.)207
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