
.از مظلومان در تمام نقاط جهان،با روش های درست دفاع کنیم و برای رهایی آنان از ظلم 2

 بکوشیم.

رسول خدا می فرماید:

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

 «مظلوم برنخیزد،مسلمان نیست.

.کسانی را که به ظاهر خود را مسلمان می نامند ولی با دشمنان اسالم دوستی می 3

وزند،بشناسیم و فریب برنامه های آنان را نخوریم.روش این گروه ها چنین است که دشمنان 

معرفی می کنند؛به طوری  اسالم را مانند صهیونیست ها را دوست و برخی مسلمانان را دشمن

که مردم عادی به تدریج با دشمنان واقعی اسالم دوستی کنند و با گروهی از مسلمانان،دشمنی 

 بورزند.

درس پنجم

امامت ،تداوم رسالت
مقدمه:قرآن کريم اخرين کتاب آسمانی ورسول خداخاتم پيامبران است.

درميان اين مسئوليت ها،مسئوليت پيامبرخدا)ص(مسئوليت های سه گانه ای رابرعهده داشتند.

اول،يعنی دريافت وابالغ وحی به مردم،باختم نبوت پايان می پذيردوکتاب قرآن،آخرين کتاب 

 آسمانی است ونيازی به آوردن کتاب جديدی ندارد.

امادومسئوليت ديگريعنی تعليم وتبيين دين)مرجعيت علمی(وواليت 

ند؟وحکومت پس ازايشان چه سرنوشتی راپيدامی کن

بطالن این فرض روشن است زیراقران کریم 

هدایتگرمردم درهمه امورزندگی است.وممکن نیست 

نسبت به این دومسئولیت مهم که به شدت 

درسرنوشت جامعه اسالمی تاثیرگذاراست بی تفاوت 

باشد.همچنین پیامبراکرم آگاه ترین مردم نسبت به 

اهمیت وجایگاه این مسئولیت هاست ونمی 

رچنین مسئله ای باسکوت وبی توجهی تواندازکنا

بگذرد.درحقیقت بی توجهی به این مسئله خوددلیلی 

برنقض اسالم است.درحالی که اسالم کامل ترین دین 

 الهی است.  

فرضیه اول:قرآن کریم 

وپیامبر)ص(دراین باره سکوت 

 کرده اند.



فرض دوم نیزصحیح نیست.زیرانیازجامعه به حکومت 

ازرسول خدانه تنهاازبین نرفت  وتعلیم وتبیین دین،پس

بلکه ازبین نرفت،بلکه افزایش هم یافت.زیراگسترش 

اسالم درنقاط دیگر،ظهورمکاتب وفرقه های مختلف 

،پیدایش مسائل ومشکالت 

جدیداجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفرهنگی رابه دنبال 

داشت ونیازبه امام ورهبری که در میان انبوه 

نشان دهدوجامعه افکاروعقاید،حقیقت رابه مردم 

راآنگونه که پیامبراداره میکرد،اداره نماید،افزون 

ترمی شد.عالوه براینکه اصوالحکومت واداره ی 

جامعه وتعلیم وتبیین دین،امری تمام شدنی وپایان 

پذیرنیست وهمواره جامعه نیازمندحاکم ومعلمی است 

که بتواندراه رسول خدا)ص(راادامه دهدواحکام اسالم 

 . رااجرانماید

فرضيه دوم:همچون مسئوليت 

اول،پايان اين دومسئوليت 

 رانيزاعالم نمودند.

بنابراین تنهافرض سوم،منطقی وقابل قبول است؛یعنی 

رسول اکرم)ص(به فرمان خداوند،به تداوم تعلیم 

وتبیین دین ودوام حکومت پس ازخودبه 

شکل))امامت((فرمان داده وجانشین خودراتعیین کرده 

 لی این دومسئولیت شده است.است ومانع تعطی

فرضيه سوم:جانشين راتعيين 

نموده ودومسئوليت تعليم وتبيين 

دين وواليت وحکومت رابرعهده 

 وی قرارداده اند. 

تعيين امام

سوال:چه کسی امام رامعين ومعرفی می کندوچگونه می توان اوراشناخت؟

ابالغ وحی پاسخ:ازآنجاکه امام همه ی مسئوليت های پيامبرراجزدريافت و

رادارد.بنابراين،بايدهمان صفات وويژگی های پيامبررانيزداشته باشدتامردم به وی اطمينان 

کنندوراهنمايی های اورابپذيرند.ازجمله اين ويژگی ها)عصمت( است.البته تشخيص عصمت برای 

 انسان هاممکن نيست؛يعنی انسان هانمی توانندتشخيص دهندچه کسی معصوم است.بنابراين،همان

طورکه پيامبرازطرف خداوندمعرفی می شود،تنهاخداونداست که می تواندفردشايسته مقام امامت 

 رامعرفی کند،وبه مردم بشناساند.

باتدبردرآيات وروايت درمی يابيم که خداوندحضرت علی راپس ازپيامبربه جانشينی برگزيده 

 اند.وامامان معصوم راپس ازايشان معرفی نموده اند.

که درباره ی اين مسئله می باشد.برخی ازآيات 

:آيه انذار1

:آيه واليت2



:حديث جابر3

:حديث ثقلين 4

:حديث منزلت5 

 :حديث غدير6

:آيه انذار:حدودسه سال ازبعثت گذشته بودکه اين فرمان ازجانب خداوندبرای پيامبرآمد:1

پیام   حدیث ترجمه

مردم رابه اسالم دعوت 

کن.ودرباره اسالم باآنان 

 بگو.سخن 

خويشان نزديکت راانذارکن.  وانذرعشيرتک االقربين

برای انجام اين دستور،رسول خدا)ص(چهل نفرازبزرگان بنی هاشم رادعوت کردودرباره ی 

اسالم باآنان سخن گفت وآنان رابه اسالم فراخواندهمه ی مهمانان سکوت کردند.درميان آنهاعلی 

ودبرخاست وگفت:من ياروياورتوخواهم بود،ای ابن ابيطالب)ع(که درآن زمان نوجوانی بيش نب

رسول خدا. درخواست پيامبرسه بارمطرح شدوفقط حضرت علی)ع( هرسه بارقاطعانه اعالم 

امادگی ووفاداری کردند. پس ازآن پيامبردست ايشان رادردست گرفت وبه مهمانان 

 فرمود:همانااين،برادرمن،وصی من وجانشين من درميان شما خواهدبود.

واليت:دريکی ازروزها،نزديک ظهر،فرشته وحی ازجانب خداوندآيه ای برپيامبرنازل :آيه 2

 کردکه درآن ويژگی های ولی وسرپرست مسلمانان مشخص شده بود:

پیام ترجمه حدیث



اینکه تنهاولی وسرپرست 

انسان 

هاخداوندوپیامبرهستندوهم 

چنین کسانی که 

نمازرابرپامیدارندوزکات می 

 دهند.

ماخداوندورسول هماناولی ش

اوست ومؤمنانی که 

نمازرابرپامی دارندودرحال 

رکوع زکات می 

 55دهند.مائده

انماوليکم هللا ورسوله والذين 

آمنواالذين يقيمون الصالة 

ويوتون الزکاه وهم راکعون 

بانزول اين آيه،رسول خدا)ص(دريافت که چنين واقعه ای رخ داده است وکسی دررکوع صدقه 

ندقصددارداورامعرفی کند،باشتاب ودرحالی که آيه رامی خواندومردم راازآن آگاه داده است وخداو

می کرد،به مسجدآمدوپرسيد:                  چه کسی درحال رکوع صدقه داده است؟فقيری که 

انگشتری دردست داشت به حضرت علی )ع(که درحال نمازبود اشاره کردوگفت:آری،اين 

به من بخشيد. نزول اين آيه درآن زمان وشرايط برای اين مرددرحال رکوع،انگشتری خودرا

 بودکه مردم باچشم خودببينندواززبان پيامبربشنوندتاامکان مخفی کردن ان نباشد.

سوره نساء رابرايشان 59:حديث جابر:دريکی ازروزها،درمدينه،جبرئيل برپيامبرنازل شدوآيه3

 خواند:  

پیام ترجمه حدیث

اطاعت کردن مخصوص 

ندوفرستادگانش است.خداو

ای مومنان،ازخدااطاعت 

کنيدوازرسول خداوولی 

 امرتان اطاعت کنيد.

ياايهاالذين آمنوا اطيعواهللا 

واطيعوالرسول واولی 

 االمرمنکم

معموالوقتی آيه ای برپيامبرنازل می شدياران رسول خدا)ص(نزدايشان ميآمدندوحکم آيه 

دجابربن عبدهللا انصاری نزدپيامبررفت راازايشان می پرسيدند.وقتی اسن ايه نازل ش

 وگفت:يارسول هللا ماخداورسول اوراشناخته ايم.الزم است)) اولی االمر((رانيزبشناسيم.

رسول خدافرمود:ای جابر،آنان جانشينان من وامامان بعدازمن هستند.نخستين آنهاعلی بن ابيطالب 

ن،محمدبن علی،وتودرهنگام است وسپس به ترتيب،حسن بن علی،حسين بن علی،علی بن الحسي

پيری اوراخواهی ديدوهروقت اوراديدی،سالم مرابه اوبرسان.پس ازمحمدبن علی به 

ترتيب،جعفربن محمد،موسی بن جعفر،علی بن موسی،محمدبن علی،علی بن محمد،حسن بن 



علی،وپسازايشان فرزندش می باشدکه هم نام وهم کنيه من است.اوست که ازنظرمردم پنهان می 

يبت اوطوالنی می گرددتاآنجاکه فقط افرادی که ايمان راسخ دارند،برعقيده ی به اوباقی می شودوغ

مانند. 



:حديث ثقلين:پيامبراکرم)ص(به طورمکررازجمله روزهای آخرعمرخود،می فرمود:4

پیام  حدیث ترجمه

همان طورکه قرآن 

وپیامبرازهم جدانمی 

شوند،قران واهل بیت 

 نیزهمراه هم هستند.وهمان

طورکه قرآن همیشگی 

است،وجودمعصومین هم 

 کنارهم همیشگی است.

من درميان شمادوچيزگران 

بهارامی گذارم:کتاب 

خدا،وعترتم واهل بيتم 

را.اگربه اين دوتمسک 

جوييدهرگزگمراه نمی 

شويدواين دوهيچ گاه ازهم 

جدانمی شوندتااين که 

کنارحوض کوثربرمن 

 واردشوند.

 انی تارک فيکم الثقلين کتاب

هللا وعترتی اهل بيتی ماان 

تمسکتم بهما لن تضلوا 

ابداوانهمالن يفترقاحتی يردا 

 علی الحوض

:حديث منزلت:وقتی خداوندحضرت موسی رامامورمبارزه بافرعون کرد،آن حضرت 5

ازخداوندخواست که برادرش هارون رامشاور،پشتيبان وشريک درامرهدايت مردم قراردهد. 

سی)ع(راپذيرفت واورامشاورو وزير وی قرارداد. خداوندنيزدرخواست حضرت مو

 پيامبر)ص(درباره اين موضوع باحضرت علی )ع(فرمود:

پیام ترجمه  حدیث

توبرای من یاورهستی 

همانندهارون برای 

 موسی.

توبرای من به منزله هارون 

برای موسی هستی جزاينکه 

 بعدازمن پيامبری نيست. 

انت منی بمنزله هارون من 

 موسی االانه النبی بعدی

:حديث غدير:پيامبرگرامی اسالم درسال دهم هجرت عازم مکه شدتافريضه حج رابه 6

جاآورد.چون اين حج درآخرين سال زندگی ايشان برگزارشدبه))حجه البالغ((و))حجه 

نجام دادن اعمال هزارنفرشرکت کرده بودند،تاروش ا120الوداع((مشهوراست.دراين حج،حدود

حج راازرسول خدا)ص(فراگيرد.درمسيربرگشت به مدينه درردزهجدهم ماه ذی حجه درمحلی به 

 نام غدبرخم اين آيه نازل شد:



دراین آیه ابالغ والیت 

وجانشینی امام علی)ع(به 

عنوان وصی پیامبرواین پیام 

ازاهمیت باالیی 

برخورداراست که 

اگرپیامبرآن رابه 

ارسالتش راکامل جانیاوردگوی

نکرده است.وخداوندچون 

عده ای مشرکان درصددجان 

پیامبربرآمدندمی گویدکه 

خودش حافظ جان 

 اوخواهدبود.

ای رسول،آنچه ازسوی 

پروردگارت برتونازل شده 

برسان،واگرچنين نکنی،رسالتش 

رانگزارده 

ای،وخداوندتوراازمردمان حفظ می 

کند.خداوند،کافران راهدايت نمی 

 کند. 

يهاالرسول بلغ ماانزل ياا

اليک من ربک وان لم 

تفعل فمابلغت رسالته 

وهللا يعصمک من الناس 

ان هللا اليهدی القوم 

 الکافرين

بعدارنزول اين آيه پيامبر)ص(دستوردادهمه توقف کنندوآنهای که بازمانده اندبرسندواآنان که 

سخنرانی مفصل بامردم سخن جلوترهستندبازگردند.ابتدانمازظهررابه جاآوردندسپس پيامبردريک 

 گفت واانان راآماده دريافت اين پيام مهم کرد.درقسمتی ازسخنرانی پيامبرسوال پرسيد:

ترجمه حدیث

ای مردم،چه کسی به مومنان ازخودشان 

 سزاوارتراست؟؟
ايهالناس من اولی الناس بالمومنين من انفسهم 

گفتند:خداوپيامبرشبرماواليت وسرپرستی دارند.

هترجم حدیث

هرکس که من ولی وسرپرست اوهستم ازاین 

 پس علی نیزولی وسرپرست اوست.
من کنت مواله فهذا علی مواله

واين جمله راسه بارتکرارکرد.درآخرازحاضران خواست تامطالب گفته شده رابه غايبان 

 برسانند.وپس ازآن مردم به پيامبرشادباش گفتندوباوی بيعت کردند.



 عصمت ائمه اطهار

امام علی)ع(وديگرامامان دومسئوليت:

رابه عهده دارند.وکرداروگفتارانان اسوه وراهنمای مسمانان است ضروری است که انان 

 نيرمعصوم ازگناه وخطاباشند. 

يکی ازداليل معرفی امام ازجانب خداوند  

ام سلمه  يکی ازآياتی ازقرآن کريم که خداوندبااين موضوع اشاره کرده آيه تطهيراست.

همسررسول خدامی گويد:روزی ايشان درخانه استراحت می کردکه دختربزرگوارشان 

واردشدوسالم کرد.پيامبرايشان رابه کنارخوددعوت کرد.پس ازوی حضرت علی)ع(وامام 

حسن)ع(وامام حسين)ع(آمدند.رسول خدا)ص(آنان رانيزدرکنارخودجای داد.آنگاه برای آنان اين 

 !اينان اهل بيت من اند؛آنان راازهرپليدی وناپاکی حفظ کن!(( گونه دعاکرد: ))خدايا

درهمين زمان فرشته وحی آمدوآيه تطهيرراقرائت کرد.

ترجمه  آیه

هماناخدااراده کرده که ازشمااهل بیت پلیدی 

وناپاکی رادورگرداند.وشماراکامالپاک 

 وطاهرسازد.

انمايريدهللا ليذهب عنکم الرجس اهل البيت 

 راويطهرکم تطهي

پيام آيه تطهير

1:

رهبری

مرجعیت دینی

معصوم بودن 

ازگناه وخطاست

این ایه هرگونه گناه وپلیدی 

راازپیامبراکرم)ص(امام علی)ع(،حضرت فاطمه،امام 

حسن وامام حسین)ع(دورمی راندوآنان رامعصوم 

ازگناه وپلیدی معرفی می کند.



2:

3:

امبررادربرمی این آیه،تعدادخاصی ازخانواده ی پی

گیردکه مقام عصمت دارند.یعنی دراینجاافرادخاصی 

ازاهل بیت موردنظراست وشامل همه نمی شود.

چون این تعدادخاص معصوم اند،سخن وعمل 

آنان،مطابق بادین وبیان کننده دستورات الهی 

است.پیامبراکرم)ص(برای آگاهی مردم ازاین 

موضوع،مدت هاهرروزصبح هنگام رفتن به 

زدرخانه حضرت فاطمه )س(می گذشت واهل خانه مسجدا

 را))اهل بیت((صدامی زدوآیه تطهیررامی خواند.

تذکر:ازآنجاکه درزمان رسول خدا)ص(ازمین 

اهل بیت فقط امام علی)ع(حضرت 

فاطمه)س(،امام حسن وامام 

حسین)ع(،حضورداشتنددراین داستان تنهانام 

این چهاربزرگوارذکرشده است.درسخنان 

ر،امامن بعدی هم جزءاهل بیت دیگرپیامب

 شمرده شده اند.



نتيجه گيری:بابررسی اين آيات واحاديثی که گفته شد،روشن می شود:

الف(پيامبراکرم)ص(باهدايت وراهنمايی خداوند،حضرت علی)ع(ويازده فرزندايشان رابه جانشينی 

 خودرامعرفی کرده است وآنان عهده دارمسئوليت امامت اند.

زجانشينی،علم کامل وعصمت ازگناه واشتباه است؛همان گونه که رسول ب(الزمه ی اين مرتبه ا

 خدا)ص(اين دوويژگی رادارابود.

ج(حضرت فاطمه زهرا)س(جزئ اهل بيت است واگرچه عهده دارامامت نبوده،اماعلم وعصمت 

کامل داردوپيروی ازکالم ورفتاروی برهمه مسلمانان واجب وسرچشمه هدايت ورستگاری است.

درس ششم

شوايان اسوهپي
هدف درس: تبيين ويژگی ها و سير ه پيامبر)ص(و امير مومنان)ع(به عنوان رهبر و 

اسوه و برنامه های وحدت مسلمانان يکی از مسئوليت های مشترک ميان پيامبر و امامان 

 واليت ظاهری بود.

خداوند  پيامبر اکرم)ص(با دعوت مردم مدينه از مکه به اين شهر هجرت کرد و به فرمان - 

حکومت اسالمی را بنا نهاد .

 سال سراسر شبه جزيره عربستان را فرا گرفت .10اين حکومت در مدت زمان -

حضرت علی)ع(اعالم کرد من براساس دستورات قرآن و  سنت رسول خدا)ص(حکومت می -

کنم.

سيره پيامبر)ص(در رهبری جامعه:

تالش برای برقراری عدالت و برابری.-1

 ارا با مردم.محبت و مد-2

سخت کوشی و دلسوزی در هدايت مردم.-3

 مبارزه با فقر و محروميت.-4


