


سوره مائده 6جزء 

َة اْذُكُروا ِنْعمَ َقْوِم يَ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َوإِْذ 

ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجَعَل فِ  لَُكْم يُكْم أَْنِبَياَء َوَجعَ َّللاه

َن أََحًدا ِمَن اْلَعالَِميُملُوًكا َوآَتاُكْم َما لَْم ُيْؤتِ 

َسَة الهتِ اْدُخلُوا اْْلَْرَض اَيَقْوِم ﴾ ۲۰﴿ ي ْلُمَقده

ُ لَُكْم َوََل َترْ  وا َعلَى أَْدَباِركُ َكَتَب َّللاه ْم َتدُّ

نه َيا ُموَسى إِ َقالُوا ﴾ ۲۱َفَتْنَقلُِبوا َخاِسِريَن ﴿

اِريَن َوإِنه  ى ا لَْن َنْدُخلََها َحته ِفيَها َقْوًما َجبه

ا َيْخُرُجوا ِمْنَها َفإِْن َيْخُرجُ  وا ِمْنَها َفإِنه

ِذيَن َرُجََلِن ِمَن اله َقاَل ﴾ ۲۲َداِخلُوَن ﴿

ُ َعلَيْ  ُم ِهَما اْدُخلُوا َعلَْيهِ َيَخافُوَن أَْنَعَم َّللاه

ُكْم َغالُِبوَن وَ اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموهُ فَ  َعلَى إِنه

لُوا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ﴿ ِ َفَتَوكه َيا َقالُوا ﴾ ۲۳َّللاه

ا لَْن َنْدُخلََها أَبَ  ًدا َما َداُموا ِفيَها ُموَسى إِنه

ا َهاُهَنا َفاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك َفقَ  اِتََل إِنه

ْملُِك إَِله َقاَل َربِّ إِنِّي ََل أَ ﴾ ۲۴َقاِعُدوَن ﴿

ِم اْلَقوْ َنَنا َوَبْيَن َبيْ َنْفِسي َوأَِخي َفاْفُرْق 

َها ُمَحره َقاَل ﴾ ۲۵اْلَفاِسِقيَن ﴿ َمٌة َعلَْيِهْم َفإِنه

أَْس ي اْْلَْرِض َفََل تَ أَْرَبِعيَن َسَنًة َيِتيُهوَن فِ 

(۲6﴿اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن َعلَى 

زمانى را كه موسى به قوم [ ياد كن]و 

ياد خود   خدا را بر گفت اى قوم من نعمتخود 

كنيد آنگاه كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد و شما 

را پادشاهانى ساخت و آنچه را كه به هيچ كس از 

قوم من به اى (۲۰)جهانيان نداده بود به شما داد 

سرزمين مقدسى كه خداوند براى شما مقرر داشته 

است درآييد و به عقب بازنگرديد كه زيانكار 

اى موسى در آنجا مردمى گفتند ( ۲۱)خواهيد شد 

زورمندند و تا آنان از آنجا بيرون نروند ما هرگز 

شويم پس اگر از آنجا بيرون بروند ما وارد آن نمى 

كسانى كه [ زمره]مرد از دو ( ۲۲)وارد خواهيم شد 

ترسيدند و خدا به آنان نعمت داده بود مى[ از خدا]

وارد شويد [ بتازيد و]گفتند از آن دروازه بر ايشان 

كه اگر از آن درآمديد قطعا پيروز خواهيد شد و اگر 

اى موسى تا گفتند ( ۲۳)مؤمنيد به خدا توكل كنيد 

ند ما هرگز پاى در آن ننهيم [شهر]وقتى آنان در آن 

و جنگ كنيد كه ما همين [ يد]تو و پروردگارت برو

گفت پروردگارا من [ موسى]( ۲۴)نشينيم جا مى 

جز اختيار شخص خود و برادرم را ندارم پس ميان 

خدا ]( ۲۵)ما و ميان اين قوم نافرمان جدايى بينداز 

چهل [ سرزمين]آن [ ورود به]فرمود [ به موسى

در بيابان سرگردان [ كه]سال بر ايشان حرام شد 

بود پس تو بر گروه نافرمانان اندوه خواهند 

( ۲6)مخور



درس هفتم

ان، وضعیت فرهنگی،اجتماعی و سیاسی مسلمان
(  ص)پس از رسول خدا



مقدمه ی درس

يابد ، پس از ايشان نيز ادامه می(ص)دانستيم که مسئوليت وَليت و حکومت رسول خدا
ينی و امامان معصوم از نسل ايشان جانش(ع)براساس تدبير حکيمانه ی خدا،اميرالمومنين 

.درا برعده داشتند و از جانب خدا به وَليت و رهبری جامعه برگزيده شدن(ص)رسول خدا

و حوادثی پيش آمد که باعث دور افتادن مردم از رهبری( ص)البته پس از رسول خدا
اين مسئله شرايط و اوضاع اجتماعی خاصی را در جامعه آن . شد(ع)هدايت امامن معصوم

.روز پديد آورد

(  ص)اکنون می خواهيم اوضاع فرهنگی،اجتماعی و سياسی مسلمانان پس از رسول خدا
.را بررسی کنيم( ع)و نحوه ی برخورد مسلمانان با ائمه اطهار



تدبر در قرآن

و محمد نيست، مگر رسولی که پيش از او رسوَلن ديگری 
.   بودند ن و آيي)پس اگر او بميرد يا کشته شود،آيا شما به گذشته

باز می گرديد؟ و هرکس به گذشته بازگردد، به خدا ( پيشين خود

هيچ گزند و زبانی نرساند و خداوند به زودی سپاسگزاران را 

.پاداش می دهد
:پرسش

خداوند چه هشداری به مردم زمان پيامبر می دهد؟ -۱

آيا خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهليت فقط اختصاص به زمان پيامبر دارد؟-۲

به نظر شما،سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت،در جامعه ی امروزی چه کسانی اند؟-۳



(ص)پس از رحلت رسول خدا

مسیر پیامبر

 .

رهبری امت از این مسیرخارج شد •

ت    نیافتحقق (( امامت))نظام حکومت اسالمی بر مبنای•

برایفاقد قدرت و امکانات الزم (ع)معصومامامان •
از مدت کوتاهی حکومت به بعد •همه جانبه ی مسئولیت های خود بودنداجرای 

دست بنی امیه افتاد کسی که 
نگ سر ج( ص)سرسختانه با پیامبر

.  داشت

به حکومت ( ص)رسول خداخالفت •
سلطنتی تبدیل شد



ابوسفیان
رهبر مشرکان در زمان جاهلیت•
اسالم ظاهری پس از فتح مکه•

معاویه
(ع)راه اندازی جنگ صفین بر علیه امام علی •
به سلطنت( ص)تبدیل خالفت پیامبر •

یزید
انجام علنی همه ی کارهای زشت و ناپسند•
و یارانش( ع)به شهادت رساندن امام حسین•

هبنی امی



یفعالیت کالس

،    (ص)چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنچاه سال از وفات پيامبربا همفکری دوستلن خود بگوييد

به شهادت برسد؟( ص)اين گونه توسط امت پيامبر( ع)نوه ی ايشان يعنی امام حسين 

(ع)پيش بيني اميرالمؤمنين

ضعف و سستی امت در دفاع از حق :نتيجه ی حکومت بنی اميه

پیروزی  شامیان

مل پيروی و فرمانبرداری کا•

آنها از معاويه

متحدند(باطل)در مسير خود•

درحاليکه  مسلمانان در راه 
حق تفرقه دارند 

مهمترين ويژگی حکومت  بنی اميه

دنيا 
مي خواهد

حکومتشان دو دسته ميشود

آخرت  
مي خواهد



به دست آوردن  
حکومت به نام ائمه

ادامه روش سلطنتي
بني اميه

ظلم و ستم به
( ع)اهل بيت

به بهانه ی 
عموزادگي 

بنی عباسبنی امیه

شيوه ی حکومت داری بني عباس

به جا ماندن دين اسَلم(ص)ميراث پيامبر



چالش های 
سیاسی،اجتماعی و 

(ع)فرهنگی عصر ائمه

ممنوعیت از 
نوشتن احادیث 

(ص)پیامبر

تحریف در 
معارف اسلالمی
و جعل احادیث

ارائه ی الگو 
های نا مناسب

حکومتتبدیل
عدل نبوی به  

سلطنت



فراهم شدن شرایط مناسب برای
جاعل حدیث

محروم ماندن مردم و محققان از منبع مهم 
ن سليقه شخصيفتایالت خاهدایت و د

ممنوعیت  
نوشتن  
احادیث  

(ص)پیامبر



تحریف در 
معارف 

اسالمی و  
جعل احادیث

عامَلن
مانند کعب عالمان وابسته به قدرت و علمای اهل کتاب 

.اَلحبار که به ظاهر مسلمان شدند

اقدامات
 ق با مطابتفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی

افکار خود و به نفع قدرتمندان

 اين و راهيابی( ص)از پيامبرنقل داستان های خرافی

هامطالب به کتب مسلمانان و گمراهی بسياری از آن
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الگو های اصیل اسالمی و  ها

اهل بیت

الگو های دور از معیار های 
اسالمی

ارائه ی الگو 
های نا مناسب



تبدیل
حکومت

عدل نبوی  
به سلطنت

پس از رحلت 
(ص)پيامبر

منزلت يافتند

منزوی شدند

شخصيت های باتقوا و جهادگر و مورد 

(ص)احترام و اعتماد پيامبر

طالبان قدرت و ثروت



به (ص)تبدیل حکومت عدل نبوی
حکومت ظلم و ثروت اندوزی

به انزوا کشاندن الگو های اسالمي و
معرفي الگو های غير قابل اعتماد




