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  درس پنجم  

 ی درس پنجمدرسنامه            
 :استمرار امامت 

 از میان قلمروهای رسالت پیامبر)ص(:

 پذیرد؛می پایانبارحلت پیامبر)ص( دریافت و ابالغ وحی)مربوط به نبوت(: 

 این دو مسئولیت.تداوم سه فرض وجود دارد که تنها فرض سوم صحیح است. یعنی مرجعیت دینی و والیت ظاهری)مربوط به امامت(: 

 در مورد این دو قلمرو:         

 اسالم است. نقصدلیل بر  سکوتها ـ مردم به این مسئولیت ترینپیامبر آگاهمردم است و  قرآن هدایتگرعلت: کرده؛  سکوتتوان گفت قرآن و پیامبر نمیفرض اول: 

 هم شده نیاز به امام بیشترمشکالت جدید و انبوه افکار،  و هافرقه ظهور اسالمی، سرزمین گسترشعلت: اعالم کرده؛  پایان این دو راتوان گفت نمیفرض دوم: 

 اصوالً حکومت و تعلیم دین، امری تمام شدنی نیست.به فرمان خدا، تداوم این دو مسئولیت را به شکل امامت فرمان داده است.  )ص(رسول خدافرض سوم:  ✓

 :تعیین امام 

باشد و تشخیص عصمت فقط می عصمتها نیازمند های پیامبر)ص( را بر عهده دارد و انجام این مسؤولیتاز آنجا که امام دو مورد از مسؤولیت

 باید امام را تعیین کند؛ خدا توسط خداوند میسر است، لذا تنها 

 ی جانشین بعد از پیامبر)ص(:آیات و روایات تعیین کننده 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نزول آیة انذار؛         آیه مقدم بر واقعه)واقعه مؤخر از آیه(1

َ} آیه انذار بر پیامبر)ص( نازل شد: سال سوم بعثتحدود ✓ بین  قر 
 
کَاال شیرت  رَع  نذ 

 40و پیامبر)ص( « خویشان نزدیکت را انذار کن»{وَا 

 کمک راه این در مرا شما از کدامیکنفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت به یک میهمانی کرد و با آنان درباره اسالم سخن گفت و نهایتاً پرسید 
 باشد؟ شما میان در من یخلیفه و وصیّ برادر، تا دهدمی

تکرار  سه بار؛ این اتفاق «من یار و یاور تو خواهم بود»نوجوانبود که فرمود حضرت علی)ع( پاسخگو :تنها سکوت؛ پاسخ میهمانان: ✓

 «بود خواهد شما میان در من جانشین و من وصیّ من، برادر این، همانا»؛ در آخر پیامبر)ص( فرمودند:شد

 توانند تعیین کنند؛. طوری است که مردم نمی2. اهمیت باالی آن؛  1چیز است:  2تعیین جانشین در ابتدای دعوت نشان دهنده ✓

 ی والیت؛              آیه مقدم بر واقعه)واقعه مؤخّر از آیه(. نزول آیه2

ا} آیه والیت:✓ م  نَّ ُكُمََإ  يُّ ل  ََو  ُ هََُو ََاّللَّ
ُ
ُسول ََو ََر  ين  ذ 

َّ
ََال

ْ
ُنوا ام  ََء  ين  ذ 
َّ
ََال يُمون  وةَ َُيق  ل  ََو ََالصَّ وةَ َُيْؤُتون  ك  ََُهْمََو ََالزَّ ُعون  اك   {ر 

 آیه نزدیک ظهر نازل شد؛✓

خواند و وقتی به مسجد رسید سؤال پرسید چه کسی در رکوع به سمت مسجد رفته و در راه آیه را می شتابانپیامبر)ص( بعد از نزول آیه ✓

 ر در دست داشت اشاره به حضرت علی)ع( کرد؛انگشترش را بخشیده که فقیری که انگشت

 خدا را به جا آورد؛ ستایش و سپاس)ص(: پیامبرگفتند؛    تکبیر یاران :ها بعد از پاسخ فقیر: عکس العمل✓

 چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند؛کردن آن توسط مردم از بین برود و مردم به امکان کتمان ای رخ داد تا این اتفاق به گونه ✓

 . حدیث جابر؛              آیه مقدم بر حدیث جابر)حدیث مؤخر از آیه اولی االمر(3

ا}آیه اولی االمر:✓ هاَي  يُّ
 
ََا ين  ذ 

َّ
ََال

ْ
ُنوا ام  ََء 

ْ
يُعوا ََو ََاّللَّ َََاط 

ْ
يُعوا َََاط  ُسول  یَو ََالرَّ ْمرَ َُاْول 

َ ْنكُمََاالْ  نازل شددر مدینه آیه  {م 

پرسیدند. مثالً در مورد نماز آن را می پیامبر)ص( جزئیاتکرد یاران از را بیان میحکم کلی موضوعی ای که بعد از نزول آیه✓

، معنای اولی االمر را از پیامبر)ص( پرسیدند و پاسخ جابر بن عبداهلل انصاریـ « خوانم، شما هم بخوانیداینگونه که من نماز می»فرمودند

 ت:نکا مشهور شد؛حدیث جابر پیامبر)ص( به 

 )ع( به ترتیب در حدیث آمده است؛امام 12نام . 1

 باقر)ع( برساند؛ سالمش را به امامخواهد کرد و خواستند که  در پیری مالقات)ع( را امام باقر. اشاره شده جابر، 2

 بودن پیامبر)ص( با امام زمان)ع( اشاره شده است. هم نامی و هم کنیه. به 3

 به آن حضرت)ع( اشاره شده است؛ راسخ بر عقیده افراد دارای ایمانباقی ماندن امام زمان)ع( و  غیبت طوالنی . به4



 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )این حدیث بیانگر برقراری استمرار حاکمیّت است( چند نکته در مورد حدیث غدیر:

 .برسد مختلف هاىسرزمین در مردم اطالع به انتصاب این تا باشد رسانى اطالع جهت در تواندمى حج با غدیر واقعة همزمانى. 1

 .اندکرده اعالم را خود وفاداری و رضایت تبریک، گفتن با و شده برگزیده امامت منصب به( ع)علی حضرت دانستند مردم که است آن نشانة ،تبریک گفتن. 2

 :گرفت دوست معناى به را«  موال» توان نمى جهت سه به. 3

 .کندمى معرفى تصرف در سزاوارتر مؤمنان خود از را رسول و خدا که باشد )مَن أولی الناس...(قبل ىجمله با متناسب باید «موال»این.  1

 .اى نداده انجام را او رسالت ندهى، انجام را مأموریت این اگر فرمود( ص)پیامبر به که متناسب با آیه نیست باشد، دوست معناى به «مولى»اگر که است این.  2

 است. جانشینى و رهبرى اعالم با متناسب نیست بلکه( ع)علی دوستى اعالم با متناسب طوالنى بسیار هاى خطبه بیان و تاریخى واقعة این انجام که است این.  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی تطهیر بیانگر عصمت اهل بیت؛     آیه مؤخر از دعای پیامبر)ص()دعا مقدم بر آیه( ـ آیه مقدم بر سخن پیامبر)ص( با امّ سلمهنزول آیه

ا} آیه تطهیر:✓ م  نَّ يُدََإ  ََُُير  ََاّللَّ ب  ه 
ْ
ُيذ نُكُمََل  ََع  ََالّر ْجس  َََاْهل  ْيت  ب 

ْ
كمَو ََال ر  ّه 

يراًََُيط  ه 
ْ
ط  {ت 

 منزل امّ سلمه همسر پیامبر)ص( نازل شد؛ آیه در✓

 لهی کرده فرمودند:وقتی که به ترتیب حضرت زهرا)س(، امام علی)ع(، امام حسن)ع( و امام حسین)ع( در کنار پیامبر)ص( قرار گرفتند، پیامبر)ص( رو به درگاه ا✓

 ؛نازل شد سپس آیه« کن حفظ ناپاکى و پلیدى هر از را آنان اند؛ من بیت اهل اینان! خدایا»

 .هستند من بیت اهل اینان اما داری نیکویی عاقبت و هستی من همسر تو فرمودند بعد از نزول آیه وقتی ام سلمه خواست کنارشان قرار گیرد پیامبر)ص(✓

 خواند؛و آیه را می صدا زدهاهل خانه را اهل بیت از کنار خانه زهرا)س( عبور و  به مسجد هنگام رفتن)مدت مدید صبحگاهی( هر صبحپیامبر)ص( بعد آن ✓

 نکته: چند

 ؛و دستورات خداوند است مطابق با دیناهل بیت،  سخن و عملو  و عصمت از گناه و اشتباه است علم و معرفت کاملائمه)ع(،  ی جانشینیالزمه. 1

 دارد و پیروی از رفتار ایشان بر همه واجب است؛ علم و عصمت کامل)س( جزء اهل بیت است و اگر چه عهده دار امامت نبوده اما حضرت زهرا. 2

 باشند.می جزء اهل بیتهم  امامان بعدی، در سخنان دیگر پیامبرشود. همچنین ه نمیدارند و شامل هم عصمتاز خانوادة پیامبر مقام  فقط تعداد خاصی این آیهطبق . 3

 . حدیث ثقلین؛              4

ََفیُکُمََتار ٌکََإّنی}فرمودند:در اواخر عمر مکرر پیامبر)ص( می✓ ْین 
ل  ق  ََالثَّ تاب  تیَو ََهللا ََک   ْتر  ََع  ْهل 

 
ْیتیَا ُتْمََإْنََماَب  ک ْ سَّ م  ماَت  ه  ْنََب 

 
َل

ّلوا ض 
داًََت  ب 

 
ُهماَو ََا ْنََإنَّ

 
قاَل ر 

ْفت  ّتیَی  داَح  ر 
ََی  یَّ ل  ََع  ْوض  ح 

ْ
 {ال

 و شویدنمی گمراه هرگز جویید تمسک دو این به که وقتی تا را بیتم اهل عترتم و خدا کتاب: گذارممی گرانبها چیز دو شما میان در من»ترجمه:✓

 «شوند وارد من بر کوثر حوض کنار تا شوندنمی جدا هم از گاههیچ دو این

 قرآن و اهل بیت)ع( : نکات: ✓

 شود از یکی پیروی کرد؛. نمی4. جدانشدنی هستند؛  3. همیشگی هستند)تضمین ثبات قدم(؛  2شوند؛  . اگر به هر دو متمسک شوند گمراه نمی1

 . حدیث منزلت؛              5

َ}اند:حضرت علی)ع( فرمودهپیامبر)ص( بارها به ✓ نت 
 
ّنیَا ََم  ة 

 
ل ْنز 
م  ََب  ْنََهارون  ََموسیَم 

ّ
هَإال نَّ
 
ََالَا یَّ ب 

ْعدیَن   {ب 
 «نیست پیامبری من از بعد اینکه جز هستی؛ موسی برای هارون منزلة به من برای تو»ترجمه:✓

 نکات: ✓

 کرد، منزلت علی)ع( نیز بعد از پیامبر)ص( اینگونه است؛معرفی هدایت  در امرشریک  ومشاور، پشتیبان . خدا هارون را برای موسی)ع( 1

 ؛)ال نبی بعدی( مرتبط با درس دومختم نبوت. 3است و باید خداوند آن را توسط پیامبرش تعیین کند؛    امامت الهی. 2

 . حدیث غدیر؛              آیه مقدم بر حدیث غدیر)حدیث مؤخر از آیه تبلیغ(6

ا}آیه تبلیغ:✓ هاَي  ُسوُلَََايُّ ْغََالرَّ ّل  اَب  ََم  ل  ََُانز  ْيك 
 
ل ْنََإ  ََم  ك  ّب  ْنََو ََر  ْمََإ 

 
ْلََل ْفع  اَت  م  ََف  ْغت  لَّ هََُب  ت 

 
ال س  ََُو ََر  ََاّللَّ ُمك  ْعص  ََي  ن  ََم  اس   {...النَّ

 ل شد؛در محلی به نام غدیر خم ناز« حجه الوداع»یا« حجه البالغ»ذی الحجه سال دهم هجری در آخرین حج به نام 18آیه در ✓

 هزار نفر حضور داشتندو پیامبر)ص( روش انجام دادن حج را یاد دادند؛ 120در این حج حدود ✓

طبه را بعد از نزول آیه پیامبر)ص( دستور توقف دادند تا بازماندگان برسند و پیش رفتگان بازگردند. ظهر بود و ایشان نماز ظهر خوانده و سپس خ✓
ردم پرسیدند: ایها الناس مَنْ اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم : ای مردم چه کسی به مؤمنان از خودشان آغاز کردند. در جایی از سخنرانی از م

 خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند؛سزاوارتر است. گفتند 

 ولی و سرپرست اوست؛ هرکس که من ولی و سرپرست او هستم علی نیزمن کنت مواله فهذا علیٌّ مواله : فرمودند:  بار 3 پیامبر)ص(✓

 همچنین خواستند حاضران به غایبان برسانند و مردم برای تبریک سوی علی)ع( آمده و با وی بیعت کردند؛
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 پنجمدرس  ترجمه و نکات آیات 

ا}(:59نساء/) -1 هاَي  يُّ
 
ََا ين  ذ 

َّ
ََال

ْ
ُنوا ام  ََء 

ْ
يُعوا ََو ََاّللَّ َََاط 

ْ
يُعوا َََاط  ُسول  یَو ََالرَّ ْمرَ َُاْول 

َ ْنُكمَاالْ  {م 

 کنید اطاعت را امرتان صاحبان و رسول و خدا آوردید ایمان که کسانی ای :ترجمه

  : پیام و نکات 

 است؛حرام از هر مورد  سرپیچیاطاعت کنند و خدا، رسول خدا)ص( و صاحبان امر)اولی االمر( های خود از طبق آیه مسلمانان باید در برنامه. 1

 ه پیامبر)ص( به عنوان مفسر قرآن، این است که آنها را مشخص نماید؛وظیفمصداق اولی االمر را تعیین نکرده از آنجا که آیه، . 2

 

 ی والیت:آیه

ا}(:55مائده/) -2 م  نَّ ُكُمََإ  يُّ ل  ََو  ُ هََُو ََاّللَّ
ُ
ُسول ََو ََر  ين  ذ 

َّ
ََال

ْ
ُنوا ام  ََء  ين  ذ 
َّ
ََال يُمون  وة ََُيق  ل  ََو ََالصَّ وةَ َُيْؤُتون  ك  ََُهْمََو ََالزَّ ُعون  اك   {ر 

 .هستند رکوع در که حالی در دهندمی زکات و دارندمی پا به نماز که کسانی آوردند ایمان که کسانی و است رسولش و خدا شما، سرپرست فقط :ترجمه

  : پیام و نکات 

 (إنّمارسول خدا)ص( و علی)ع( است؛) در خدا،انحصار والیت آیه بیانگر . 1

 باشد؛میعلی)ع( حضرت به پا دارندة نماز و زکات دهنده در حالت رکوع، منظور آیه از . 2

 

 :)ابالغ(ی تبلیغآیه

ها}(:67مائده/) -3 اََايُّ ُسوُلََي  ْغََالرَّ ّل  اَب  ََم  ل  ََُانز  ْيك 
 
ل ْنََإ  ََم  ك  ّب  ْنََو ََر  ْمََإ 

 
ْلََل ْفع  اَت  م  ََف  ْغت  لَّ هََُب  ت 

 
ال س  ََو ََر  ُ ََاّللَّ ُمك  ْعص  ََي  ن  ََم  اس  ََالنَّ نَّ َإ 

ََاّللَّ َ
 
ىَال ْهد  ْوم ََي  ق 

ْ
ََال ين  ر  اف 

ك 
ْ
َ{ال

 کندمی حفظ مردم از را تو خداوند و اینداده انجام را رسالتش پس نکردی چنین اگر و برسان شده نازل تو به پروردگارت از آنچه! رسول ای :ترجمه

 .کندنمی هدایت را کافران گروه خداوند همانا

  : پیام و نکات 

ْغَکند؛)ابالغ إهد که آنچه از پروردگار به ایشان نازل شده به مردم آیه به پیامبر)ص( فرمان می. 1 ّل  اَب  ََم  ل  ََُانز  ْيك 
 
ل ْنََإ  ََم  ك  ّب   (ر 

هَ رسالت خدا)در واقع  انجام ندهداین فرمان به حدی است که اگر . اهمیت 2 ت 
 
ال ْنََوَ را انجام نداده است)( رس  ْمََإ 

 
ْلََل ْفع  اَت  م  َبَ َف  ْغت  هََُلَّ ت 

 
ال س   (؛ر 

َ)عبارت. 3 ََاّلل   ك  ْعِصم  ََي  اِسََِمن   باشد.)خطر منافقین(در انجام این فرمان میوجود خطرها نشان دهندة  (الن 

َ)شود.شامل حال کافرین نمیخداوند هدایت طبق آیه،  .4 نَّ ََاّللَّ ََإ 
 
ىَال ْهد  ْومَ َي  ق 

ْ
ََال ين  ر  اف 

ك 
ْ
 (ال

 

 ی تطهیر:آیه

ا}(:33احزاب/) -4 م  نَّ يُدََإ  ََُير  ُ ََاّللَّ ب  ه 
ْ
ُيذ نُكُمََل  ََع  ََالّر ْجس  َََاْهل  ْيت  ب 

ْ
ُكمَو ََال ر  ّه 

يراًََُيط  ه 
ْ
ط  {ت 

 .دهد قرار طاهر و پاک کامالً را شما و را ناپاکی و پلیدی بیت اهل شما از گرداند دور که کرده اراده خدا همانا :ترجمه

  : پیام و نکات 

َرا از آنان دور دانسته است)رجس)هر نوع گناه و پلیدی( باشد. زیرا برای اهل بیت)ع( میاثبات عصمت آیه در صدد . 1 ب  ه 
ْ
ُيذ نُكُمََل  ََع   (؛الّر ْجس 

 .است مطابق با دین و دستورات الهی( ع)بیت اهل عمل و سخنطبق آیه، . 2


