
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



تالش برای عدالت و برابری :يکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا)ص(اجرای عدالت -1

 بود ودر اين مورد با قاطعيت عمل کرد.

همه در برابر قانون الهی  پيامبر)ص(کوشيد جامعه ای عادالنه بنا کند که در آن تبعيض نباشد و-

يکسان باشند.

پيامبر اکرم )ص(در برابر ضايع شدن حقوق افراد جامعه می ايستاد و کوتاه نمی آمد.-

رسول خدا )ص( برابری همه افراد در برابر قانون را اعالم کرد و عرب و غير عرب و سياه و -

سفيد را برابر دانست .

ر اکرم )ص(را پدر مهربان خود می دانستند .محبت و مدارا با مردم :مردم پيامب-2

پيامبر اکرم )ص(فرمود : بدی های مردم را پيش من بازگو نکنيد زيرا دوست دارم با دلی پاک و 

 خالی از کدورت با شما معاشرت کنم .

 مصاديق احترام پيامبر)ص( به مردم:

ود را زير پاهای هرکس به خانه آن حضرت می رفت به او احترام می گذاشت گاهی ردای خ-

 مهمان پهن می کرد يا بر جای خود می نشاند.

هرگز در مقابل يارانش پای خود را دراز نمی کرد .-

سعی می کرد تا وقتی آنان نشسته اند در کنارشان باشد.-

اگر درباره آخرت حرف می زدند با آنها همراهی می کرد .-

سخن می گفتند برای اظهار مهربانی با آنان  اگر درباره خوردنی آشاميدنی و ساير امور روزمره-

هم سخن می شد .

گاهی در حضور پيامبر )ص(شعر می خواندند يا از گذشته خود می گفتند در همه اين موارد -

حضرت آنان را منع نمی کرد مگر از کار حرام مانند غيبت کردن.

از گمراهی بود که  سخت کوشی ودلسوزی در هدايت مردم :چنان عالقه مند به نجات مردم-3

 ازارهای اين راه هرگز سبب دوری او ازمردم نگرديد .

خداوند درباره پيامبر اکرم فرمود : رنج شما برای او سخت و دشوار است وبر )هدايت(شما 

 حريص )به شدت عالقه مند ( است .

مصاديق دشمنی سران قريش با پيامبر )ص(:

می گفتند او ساحر و جادو گر است.-

 تند او ديوانه است.می گف-



بر سر و رويش خاکستر می پاشيدن.-

 طعنه و نيش زبان به او می زدند .-

با وجود موارد باال پيامبر )ص(آن قدر با مهربانی و صبر و تحمل به هدايت مردم ادامه می داد 

که گاه نزديک بود از شدت غصه و اندوه فراوان از پا در آيد.

ی را که با ايشان می جنگيدند هدايت کند .آن حضرت تالش می کرد حتی کسان

 مبارزه با فقر و محروميت:-4

رسول خدا )ص(با فقر مبارزه می کرد و با کوچک شمردن فقيران و بينوايان مخالفت می کرد.-

مردم را به کار و فعاليت تشويق می کرد از بيکاری بدش می آمد.-

اد که به خاطر فقر مورد بی توجهی قرار به فقيران بسيار احترام می گذاشت و اجازه نمی د-

 گيرند.

ثروت را مالک برتری نمی شمرد.-

به ياران خود می فرمود :به من ايمان نياورده است کسی که شب را شکم سير بخوابد و همسايه -

اش گرسنه باشد. 

 همراه و همپای پيامبر)ص(:

کعبه به دنيا آمد. امير مومنان علی )ع(ده سال قبل از بعثت پيامبر )ص(در خانه-

 نام علی به معنای واال و بلند مرتبه است .-

سه يا چهار سال بيشتر نداشت که به خانه پيامبر آمد و چندين سال نزد ايشان زندگی کرد.-

 پيامبر)ص(هنگام نزول وحی به امام علی فرمود :-

ميبينی جز اينکه تو  بی گمان آنچه را من می شنوم تو ام می شنوی و انچه را من می بينم تو ام

 پيامبر نيستی بلکه وزير هستی وتو هر آينه بر راه خير می باشی .

پيامبر در مورد حضرت علی فرمود :

سوگند به خدايی که جانم در دست قدرت اوست اين مرد و شيعيان و پيروان او رستگارند ودر 

 روز قيامت اهل نجات اند .

خدا وفادار ترين شما در پيمان با خدا راسخ ترين شما در  وفرمود:اين مرد اولين ايمان آورنده به

انجام فرمان خدا صادق ترين شما در داوری بين مردم بهترين شما در رعايت مساوات بين انها و 

 ارجمند ترين شما نزد خداست .

شيعه به معنا ی پيرو است.



را جانشين پيامبر می داند شيعه مسلمانی است که به فرمان خدا و پيامبر )ص(و اميرالمومنين )ع(

 و از او پيروی می کند . 

فضايل شخصی اميرالمومنين علی )ع(:

 در ميدان جنگ شجاع ترين.-

 در محراب عبادت عابد ترين.-

 در مقام قضاوت دقيق ترين.-

 در کالس درس عالم ترين.-

در بالغت و زيبايی سخن بليغ ترين.-

 در عرصه حکمرانی عادل ترين.-

)ع( همانند رسول خدا )ص( همه فضائل الهی را در خود جمع کرده بود و تمام  حضرت علی

 ويژگی هايی را که يک رهبر جامعه بايد دارا باشد دارا بود.

 از فضائل و ويژگی های امام علی )ع(:

 عدالت بی مانند.-1

 علم بی کران.-2

 عدالت بی مانند:-1

دادن سيره و روش پيامبر عدالت و  حضرت علی از همان اغاز حکومت خود با الگو قرار

 مبارزه با تبعيض و نا برابری را سر لوحه کار خود قرار داد.

او در روزهای آغازين حکومتش فرمود :من حق مردم مظلوم را از اينان بازمی ستانم و از اين 

 پس سهم همه مسلمانان را از بيت المال به طور مساوی خواهم داد.

:داليل بر کناری معاويه

 به ناحق به پست و مقام رسيده بود .-

به شيوه پادشاهان و امپراطوران ستمگر حکومت می کرد.-

 دنيا طلب بود .-



گمراه کننده بود.-

علم بی کران:-2

امام علی )ع(در جهان شناسی دين شناسی حکومت و کشور داری نظام اچتماعی و اقتصادی و 

دايت و سعادت انسان سخن گفته و مارا راهنمايی اخالق و فظيلت و ساير موضوعات مورد نياز ه

 کرده است .

کتاب نهج البالغه که بخشی از سخنرانی هاو نامه ها و پند و اندرز های ايشان را در خود جای -

داده حکايتگراين دانش بی مانند است.

است. ابن ابی الحديد که از دانشمندان بزرگ اهل سنت است شرح مفصلی بر نهج البالغه نوشته-

ابن ابی حديد:به حق سخن علی را از سخن خالق )قرآن(فروتر و از سخن مخلوق )ديگر -

انسانه(برتر خوانده اند.

امير المومنين جز نزد پيامبر اکرم نزد کسی ديگر شاگردی نکرده بود.-

 در حقيقت دانش ايشان متصل به دانش پيامبر بود و دانش پيامبر نيز از وحی الهی سر چشمه می-

 گرفت .

پيامبر اکرم )ص(در همين باره فرمود:-

من شهر علم هستم و علی در آن است.هرکس می خواهد به اين علم برسد بايد از در آن وارد 

 شود.

درس هفتم

مرجعیت و والیت فقیه
خالصه نويسی درس هفت )وضعيت فرهنگی ، اجتماعی و سياسی مسلمانان ، پس از رسول خدا( 

مقدمه 

ما به بررسی زندگی مسلمانان پس از رحلت پيامبر اکرم )ص( ميپردازيم و ميبينيم  در اين درس

که بعد از وفات ايشان چه اتفاقی برای اهل بيت و جانشين ايشان می افتد ، حکومت چه تغييری 

ميکند ، چه چالش هايی رخ ميدهد و چگونه ميشود که الگو های نامناسب پديدار ميشوند و 

 چه منظوری انجام ميشود .تحريف احاديث به 

ياد آوری

ميدانيم که مسئوليت واليت و حکومت رسول خدا )ص( بعد از ايشان نيز ادامه ميابد و بر اساس 

تدبر حکيمانه خداوند ، دوازده امام بزرگوار جانشينی ايشان را بر عهده داشته اند و به واليت و 

حوادثی پيش آمد که مانع از اين امر شد . رهبری جامعه برگزيده شدند . البته بعد از رسول خدا


