


 امامت، تداوم رسالت

 درس پنجم
 یازدهم  تجربی و ریاضی



 چیست؟ (ص) خدا رسول از پس اسالمی، جامعه برای خداوند برنامه و طرح -1

 کند؟ حرکت باید چگونه و مسیری چه در جامعه این -2

 بگیرد؟ قرار باید کسانی چه برعهده مسلمانان رهبری (ص)اسالم پیامبر از بعد -3

 هستند؟ گناه از معصوم (ص)اکرم پیامبر چون هم نیز (ع)اطهار ائمه چرا -4



 مقدمه

 مردم، به وحی ابالغ و دریافت یعنی اول، مسئولیت ،(ص)خدا رسول گانه سه های مسئولیت میان در

   کتاب آوردن به نیازی و است آسمانی کتاب آخرین قرآن، کتاب و پذیرد می پایان نبوت ختم با

 .نیست جدیدی

   سرنوشتی چه ایشان از پس ،حکومت و والیت و دین تبیین و تعلیم یعنی دیگر، مسئولیت دو اما

 کنند؟ می پیدا



 (ص)مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از پیامبر

 :است مطرح فرض سه زمینه این در

 اند؛ کرده سکوت باره این در (ص)اکرم پیامبر و کریم قرآن -1

 اند؛ نموده اعالم نیز را مسئولیت دو این پایان اول، مسئولیت همچون -2

 .اند داده قرار وی برعهده را حکومت و والیت و دین تبیین و تعلیم مسئولیت دو و کرده تعیین را جانشین -3

 :ها فرض بررسی

   (چرا؟) است؛ روشن اول فرض بطالن

   :زیرا

 در شدت به که مهم، مسئولیت دو این به نسبت نیست ممکن و است؛ زندگی امور همه در مردم هدایتگر کریم، قرآن -1

 .باشد تفاوت بی است تاثیرگذار اسالمی جامعه سرنوشت

 چنین کنار از تواند نمی و هاست مسئولیت این جایگاه و اهمیت به نسبت مردم ترین آگاه (ص)اکرم پیامبر چنین هم -2

   دین نقص بر دلیلی خود ،بزرگ مسئولیت این به توجهی بی درحقیقت،) .بگذرد توجهی بی و سکوت با مهمی مسئله

 (.است الهی دین ترین کامل اسالم دین که است حالی در این و است؛ اسالم



 (ص)مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از پیامبر

 (چرا؟) نیست؛ صحیح نیز دوم فرض

 :زیرا

   .یافت هم افزایش بلکه ،نرفت بین از تنها نه (ص)خدا رسول از پس دین، تبیین و تعلیم و حکومت به جامعه نیاز -1

   جدید مشکالت و مسائل پیدایش -ب ،مختلف های فرقه و مکاتب ظهور -الف :دیگر نقاط در اسالم گسترش زیرا

  و افکار انبوه میان در که رهبری و امام به نیاز (درنتیجه) و داشت دنبال به را فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی،

 .شد می تر افزون نماید، اداره کرد، می اداره پیامبر که گونه آن را جامعه و دهد نشان مردم به را حقیقت عقاید،
 

 همواره و نیست پذیر پایان و نشدنی تمام امری دین، تبیین و تعلیم و جامعه اداره و حکومت اصوال که این بر عالوه -2

 .نماید اجرا را اسالم احکام و دهد ادامه را خدا رسول راه بتواند که است معلمی و حاکم نیازمند جامعه
 

 تبیین و تعلیم تداوم به ،خداوند فرمان به (ص)اکرم رسول یعنی ؛است قبول قابل و منطقی سوم، فرض تنها بنابراین *

   این تعطیلی مانع و است کرده تعیین را خود جانشین و داده فرمان «امامت» شکل به خود از پس حکومت دوام و دین

 .است شده مسئولیت دو



 تعیین امام

 شناخت؟ را او توان می چگونه و کند می معرفی و معین را امام کسی چه /پرسش

 همان باید بنابراین ، دارد را وحی ابالغ و دریافت جز (ص)پیامبر های مسئولیت همه امام که جا آن از

   را هایش راهنمایی و کنند اطمینان وی به بتوانند مردم تا باشد داشته نیز را پیامبر های ویژگی و صفات

 .نیست ممکن ها انسان برای عصمت تشخیص البته .است «عصمت» ویژگی این جمله از .بپذیرند

 فرد تواند می که است خداوند تنها شود، می معین و معرفی خدا طرف از پیامبر که طور همان بنابراین،

 .بشناساند مردم به و کند معرفی را امامت مقام شایسته

 

  اسالم تاریخ مطالعه -3 و (ص)پیامبر از شده نقل مسلّم و مطمئن روایات -2 و آیات در تدبر -1 :با

 بعد امامت و (ص)خدا رسول جانشینی به را (ع)ابیطالب ابن علی امیرالمومنین ،خداوند که یابیم درمی

 .است کرده معرفی را ایشان از پس معصوم امامان نیز و فرموده منصوب ایشان از
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 .  یک امام همه مسئولیت های پیامبر به جز دریافت و ابالغ وحی را دار است *

 .عصمت نیز جزو یکی از ویژگی های امامان است  *

خداوند ، امیرالمومنین علی بن ابی طالب را به جانشینی رسول خدا و           *
 بعد از ایشان منصوب فرموده است  امامت
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   انذارنزول آیه  -1

 نزول آیه والیت -2

 جابر  حدیت -3

   ثقلین حدیت -4

 حدیث منزلت -۵

 حدیث غدیر  -۶
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 و اَنذِر عَشیرَتَکَ االقرَبین
 خویشان نزدیکت را انذار کن 

   درخواستش بار 3 و گذاشت میان در مردم با را موضوع این خدا رسول که هنگامی

 (ع)علی حضرت و نبود آن انجام به حاضر (ع)علی جز به کس هیچ .فرمود مطرح را

   { خدا رسول ای بود خواهم تو یاور و یار من }  :گفت می

   :فرمود مردم برابر در و گرفت را (ع)علی دست (ص)خدا رسول

 {بود خواهد شما درمیان من جانشین و من وصیّ ، من برادر ، این همانا }
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 نزول آیه والیت

 :والیت آیه های پیام

 .است شده مشخص مسلمانان سرپرست و ولی های ویژگی آیه این در -1

  رسول جانب از حقیقت این اعالم و بودند آن ناظر مردم که ای واقعه انجام هنگام در آیه این نزول -2

   زبان از و ببینند خود چشم به مردم که بود آن برای است، (ع)علی امام آیه، مصداق که (ص)خدا

 .برود بین از آن کردن مخفی و کتمان امکان و بشنوند (ص)پیامبر

 .او حق بر اوصیای و رسول و خدا والیت کردن منحصر -3

 .(الزّکاه یوتون) (ع)علی حضرت توسط فقیر به انگشتری بخشش -4
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 حدیث جابر

 :جابر حدیث های پیام

 .کنند اطاعت االمر اولوا و رسول ،خدا از خود زندگی های برنامه در باید مسلمانان -1

 .است حرام مورد هر از سرپیچی اند، گرفته قرار هم کنار در اطاعت سه این که جا آن از -2

 .باشند می (ع)معصومین ائمه هستند، امر صاحبان مصداق که کسانی (ص)اکرم پیامبر سخن بر بنا -3



 ارتباط میان آیه و حدیث

 .کنند اطاعت امر صاحبان و رسول ،خدا از باید مسلمانان -1

 .است حرام مورد هر از سرپیچی اند؛ گرفته قرار هم کنار در اطاعت سه این که آنجا از -2

 است الزم آنها نکردن اشتباه و مردم اگاهی برای نشده، مشخص آیه در امر صاحب مصداق که آنجا از -3

 .نماید مشخص را ایشان خدا رسول که

 .گانه دوازده امامان :از عبارتند هستند، االمر اولی مصداق که کسانی (ص)اکرم پیامبر سخن بر بنا -4
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 تفکر در حدیث

 .اند هم با همواره نیز (ع)بیت اهل و قرآن شوند، نمی جدا هم از پیامبر و قرآن که همانطور -1

 .باشد می همیشگی آن کنار در نیز معصوم وجود است، همیشگی قرآن که همانطور -2

 .کنند پیروی ثقل دو هر از که شوند نمی گمراه مسلمانان صورتی در -3

  باید بلکه کرد، پیروی (ص)پیامبر یادگار دو از یکی از فقط ،اخروی سعادت و هدایت برای توان نمی -4

 .کرد پیروی دو هر از
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 پیام حدیث غدیر

   دهم سال در را یافته فرمان بدان و شده نازل او بر آنچه دهد می فرمان (ص)اکرم پیامبر به خداوند -1

   نام به محلی در الحجه ذی هجدهم روز در نفر هزار 120 میان در (البالغ حجه) یا (الوداع حجه) هجرت

 .کند ابالغ و برساند مردم به خم غدیر

 .است نرسیده انجام به رسالت اصل نگیرد، انجام اگر که است میزان آن به فرمان این اهمیت -2

   ها برخی منافع پیام، این ابالغ زیرا ؛کرد خواهد حفظ را او که دهد می وعده اکرم پیامبر به خداوند -3

 .برخیزند مخالفت به که بود ان احتمال و انداخت می خطر به را



 .دهید پاسخ زیر های سوال به و کنید تدبر مائده سوره ۶7 آیه در

 دهد؟ می پیامبر به فرمانی چه خداوند -1

 .برساند مردم به یافته، فرمان آن به و شده نازل او بر چه آن

 است؟ چقدر فرمان این اهمیت -2

 .است نرسیده انجام به رسالت اصل نگیرد، انجام اگر که است میزان آن به فرمان این اهمیت

 کرد؟ خواهد حفظ را او که دهد می وعده اکرم پیامبر به خداوند چرا -3

 .برخیزند مخالفت به که بود آن احتمال و انداخت می خطر به را برخی منافع پیام، این ابالغ زیرا

 تدبر در قرآن



 ...  یا اَیّها الرّسولُ بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک

   پیش که آنان و برسند بازماندگان تا کنند توقف همه داد دستور (ص)اکرم پیامبر آیه، این نزول از بعد

  برای را آنان و گفت سخن مردم با خود سخنرانی در پیامبر ظهر، نماز اقامه از پس .برگردند اند، رفته

 .کرد آماده بزرگ پیام آن دریافت

  خودشان از مومنان به کسی چه مردم، ای :اَنفُسِهِم مِن بِالمومِنینَ النّاسِ اَولی مَن النّاس اَیّها :فرمود

 است؟ سزاوارتر

 .دارند سرپرستی و والیت ما بر پیامبرش و خدا :گفتند

 :کرد تکرار بار سه را جمله این پیامبر سپس

 .اوست سرپرست و ولی نیز علی اویم، سرپرست و ولی من که کس هر = مَوالهُ عَلِیٌ فَهَذا مَوالهُ کُنتُ مَن

   مردم از سپس و  برسانند غائبین به را شده گفته مطالب که خوست حاضرین از نیز سخنرانی پایان در

 .گرفت بیعت



 :غدیر بزرگ واقعه درباره سواالتی

 شد؟ برگزار مسلمانان اجتماع ترین بزرگ با زمان هم غدیر مراسم چرا -1

   مردم اطالع به انتصاب این تا باشد رسانی اطالع جهت در تواند می حج با غدیر واقعه زمانی هم

 .برسد مختلف های سرزمین در
 

 کرد؟ اعالم رسالت انجام عدم با مساوی را ماموریت این ندادن انجام خداوند چرا -2

   واقعه این اگر و داشت (ع)علی حضرت رهبری و امامت به کامل بستگی (ص)پیامبر کار ادامه

   شناختند، نمی پیامبر از پس جانشین عنوان به را (ع)علی حضرت مردم و افتاد نمی اتفاق

 .گرفت می قرار تهدید مورد دین اصل

 تدبر در حدیث



 چیست؟ نشانه مراسم، پایان از پس (ع)علی حضرت به مردم تهنیت و تبریک -3

ر تبریک، گفتن با و شده برگزیده امامت منصب به (ع)علی حضرت دانستند مردم که است آن نشانه

 است جانشین و حاکم تعیین نشانه تهنیت، و تبریک درواقع .اند کرده اعالم را خود وفاداری و ضایت

 .بود مردم جانب از والیت قبول و بیعت نوعی بیان که
 

 تدبر در حدیث



 دوست؟ نه است، سرپرست معنای به غدیر حدیث در «مَولی» کلمه چرا -4

 جهت؛ سه به

   مِن بالمومنین الناس اَولی مَن» کرد سوال مردم از آن از قبل (ص)اکرم پیامبر -1

   فهذا مَواله کُنتُ مَن» :فرمود پیامبر آن از پس پیامبرش، و خدا :گفتند مردم که وقتی ،«اَنفُسهم

 سزاوارتر مومنان خود از را رسول و خدا که باشد قبل جمله با متناسب باید موال این .«مَواله علی

   .کند می معرفی تصرف در

   واقعه از قبل باشدکه ای آیه با متناسب تواند نمی آن اعالم باشد، دوست معنای به موال اگر -2

 .ای نداده انجام را او رسالت ندهی، انجام را ماموریت این اگر فرمود پیامبر به شدو نازل

   اعالم با متناسب طوالنی بسیار خطبه بیان و تاریخی و بزرگ واقعه این انجام و طراحی -3

 .است جانشینی و رهبری اعالم با متناسب بلکه نیست، (ع)علی حضرت دوستی

 تدبر در حدیث



 عصمت ائمه اطهار

 رسول از پس را مسلمانان دینی مرجعیت و رهبری مسئولیت دو امامان سایر و (ع)علی امام که جا آن از

 نیز آنان که است ضروری است، مسلمانان راهنمای و اسوه آنان گفتار و کردار و دارند عهده بر (ص)خدا

 .خداست جانب از امام معرفی دالیل از یکی ویژگی، این داشتن ضرورت و باشند خطا و گناه از معصوم

 :گوید می (ص)خدا رسول همسر سَلَمه ام

  سپس و ... شد وارد (س)زهرا فاطمه بزرگوارش دختر که کرد می استراحت خانه در ایشان روزی

 .داد جای خود کنار در را آنان خدا رسول .آمدند (ع)حسین امام و (ع)حسن امام ،(ع)علی حضرت

 :کرد دعا آنان برای گاه نآ

 !کن حفظ ناپاکی و پلیدی هر از را آنان اند؛ من بیت اهل اینان !خدایا

 ...کرد قرائت را تطهیر آیه و آمد وحی فرشته زمان همین در
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 پیام آیه تطهیر

 .کند می اعالم را (السالم علیهم)حسین امام حسن، امام فاطمه، حضرت علی، حضرت عصمت آیه این -1

 .شود می افراد همین شامل فقط باشند، دور پلیدی هر از که خاص معنای این به بیت اهل -2

 کرد؛ عمل ها آن به باید و است مالک و معیار آنان عمل و سخن هستند، معصوم (ع)بیت اهل چون -3

 .است حجت آنان عمل و نظر یعنی
 

 :نکته

 حضرت خانه در از مسجد به رفتن هنگام صبح، روز هر ها مدت موضوع، این از مردم آگاهی برای پیامبر)

 (.خواند می را تطهیر آیه و زد می صدا «بیت اهل» را خانه اهل و گذشت می (س)فاطمه

 .(شمرده شده انداهل بیت هم جزء امامان بعدی در سخنان دیگر پیامبر، )
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پیامبر اکرم  با هدایت و راهنمایی خداوند ، حضرت علی و یازده فرزند ایشان را به  جانشینی  -1

 .  اند امامتخود معرفی کرد است و آنان عهده دار مسئولیت 

الزمه این مرتبه از جانشینی ، علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است ، همان   گونه که رسول  -2

 .خدا این دو ویژگی را دارا بود 

کامل عصمت حضرت فاطمه زهرا جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبود ، اما علم و  -3

 .استو رستگاری هدایت دارد و پیروی از کالم ورفتار وی بر همه مسلمانان واجب و سرچشمه 



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

 امام رهبری ،سراسری های راهپیمایی و  اجتماعات در حضور با  و  مستقیم ای شیوه به اسالمی انقالب زمان در ما  کشور مردم
 .بستند یاری پیمان ایشان با  و  پذیرفتند  را  (ره)خمینی

 
ک را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به دهند، تشخیص تر شایسته رهبری برای ه
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس
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