
قرآن كريم، آخرين كتاب الهی است كه بر خاتم پيامبران نازل شده است. 

قرآن كريم اين ويژگی را دارد كه:

ــ دليل و سند جاودانۀ نبوت پيامبر اكرم  است.

در اين درس می خواهيم اين ويژگی را بررسی كنيم تا بدانيم:

ايشان  معجزۀ  و  اكرم   پيامبر  حقانيت  دليل  كريم  قرآن  چگونه  اوالً، 

به شمار می آيد؟

ثانياً، آيا ميان نوع معجزۀ پيامبر  (يعنی كتاب) و خاتميت ايشان رابطه ا ی 

هست؟
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . َو ِاۡن کُـنـُتـۡم فى َريۡـٍب  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ۡلـنـا َعـلـٰی َعـۡبـِدنـا  ِمـّمـا نَـزَّ
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . فَـۡأتـوا ِبـسوَرٍة ِمـۡن ِمـۡثـِلـه ی 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . وَ اۡدعـوا ُشـَهـداَءکُـۡم  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . ِه  ِمـۡن دوِن الـلـّٰ
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ِاۡن کُـۡنـُتـۡم صـاِدقـيـَن  

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ۡن لَـۡم تَـۡفـَعـلـوا  فَـاِ
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . َو لَـۡن تَـۡفـَعـلـوا 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . تـى  ُقـوا الـّنـاَر الـَّ فَـاتـَّ

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . َوقـوُدَهـا الـّنـاُس َوالۡـِحـجـاَرةُ 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . ۡت ِلـۡلـکـاِفـريـنَ   ُاِعـدَّ

بقره  ، بقره  ، ۲۳۲۳ و  و ۲۴۲۴

 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . روَن اۡلـُقـرءانَ  ـَّ َافَـال يَـَتـَدب
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . َو لَـۡو کـاَن ِمـۡن ِعـۡنـِد َغـۡيـِر الـلّـِه 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . لَـَوَجـدوا فـيـِه اۡخـِتـالفًـا کَـثـيـًرا 

نساء  ، ۸۲
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َو مـا ُکۡنَت تَـۡتـلـو  ِمـۡن َقـبۡـِلـه ی ِمـۡن  ِکـتـاٍب     و پيش از آن هيچ نوشته اى نمى خواندى
ه و ِبـَيـمـيـِنـَك  و با دست خود آن را نمى نوشتى َو التَـُخـطـُّ

که در  آن صورت کجروان به شک مى افتادند. ِاًذا َالۡرتـاَب الۡـُمـبۡـِطـلـونَ 
عنکبوت ، ۴۸

به کمک توضيحات زير، ترجمه را تکميل کنيد.

توا بِـ: پس بياوريد         وَ  اۡدعـوا: و فراخوانيد               َوقـود: هيزم، سوخت َفـأۡ
ۡت: آماده شده است             لََوَجـدوا: همانا که می يافتند الـِحـجـاَرة: سنگ ها         ُاِعـدَّ

سوره/ آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس، پاسخ سؤال های زير را به دست آوريد.
۱ـ کسی که می پندارد قرآن کريم از جانب خدا نيست، برای اثبات ادعای خود چه بايد بکند؟
... ...................................................................

۲ـ اگر کسی بدون دليل منکر الهی بودن قرآن باشد، چه سرنوشتی در انتظار اوست؟
... ...................................................................

۳ـ يکی از داليل الهی بودن قرآن چيست؟
... ...................................................................
۴ـ در چه صورتی جای آن بود که کج انديشان دربارۀ الهی بودن قرآن دچار شک شوند؟

... ...................................................................

………

………

………

………
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سند و دليل نبوت
هر يک از پيامبران الهى معجزه ای داشتند که بدان وسيله پيامبر بودن خود را ثابت می کردند. 
، يکى تبديل شدن عصايش به ماری بزرگ بود و ديگرى نورى  از معجزه هاى حضرت موسى 
حضرت  معجزه هاى  مى کرد.از  روشن  را  همه جا  گريبان،  از  او  دست  آمدن  بيرون  هنگام  کـه  بود 
عيسى  شفا دادن بيماران العالج و زنده کردن مردگان بود. معجزه ها به اذن خدا انجام مى شد 
و فقط براى اثبات نبوت پيامبران به  کار مى رفت. برخى از پيامبران گذشته کتاب آسمانى داشتند اّما 

به عنوان معجزه مطرح نکردند.

آيا مى دانيد معجزه های حضرت موسی و حضرت عيسی چه تناسبى با زمان 
آنان داشت؟

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

معجزٔه اصلى پيامبر اکرم  قرآن کريم است و همان طور که در آيات ابتداى درس خوانديم، 
از مخالفان مى خواهد اگر در الهى بودن اين کتاب شک دارند، يک سوره مانند آن بياورند. اين دعوت 
به مبارزه را «تََحّدى» مى گويند. از آن روز که قرآن کريم دعوت به مبارزه را اعالم کرده است بيش از 
چهارده   قرن مى گذرد. مخالفان سرسخت اسالم در اين باره تالش فراوان کرده اند اّما نتوانسته اند سوره اى، 
حّتى به اندازٔه سورٔه «کوثر» بياورند که دانشمندان و متخصصان، برابرى آن را با سوره اى از قرآن بپذيرند؛ 
درحالى که آسان ترين راه براى غيرالهى نشان دادن اسالم و قرآن کريم، آوردن سوره اى مشابه يکى از 

سوره هاى اين کتاب الهى است.
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ختم نبوت و معجزۀ جاويدان
جای اين سؤال است که چرا خداوند يک کتاب را معجزٔه پيامبر اکرم قرار داده است؟

در پاسخ به اين سؤال می گوييم:
از آن جا که پيامبر اکرم  آخرين پيامبر و تعليمات ايشان براى همٔه زمان هاى بعد از اوست، 
سند نبوت و حقانيت او نيز به گونه اى است که در همٔه زمان ها حضور دارد و هم اکـنون نيز مخالـفان را 
به آوردن سوره اى مانند سوره هاى خود دعوت مى کند. اگر معجزٔه پيامبراکرم  از نوع کتاب و علم 

و فرهنگ نبود، نمى توانست شاهدى حاضر و دائمی بر نبوت ايشان باشد.
شگفتى اين اعجاز در آن است که هرقدر زمان مى گذرد و انسان به قلّه هاى بلندترى در علم و 
معرفت دست مى يابد، نه تنها از ارزش آن کاسته نمى شود بلکه درخشندگى اش آشکارتر می گردد و ابعاد 

جديدى از معارف آن کشف مى شود. 

جنبه هاى اعجاز قرآن کريم
هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی است: يکی لفظی و ديگری محتوايی. در پيام آيات ابتدای 
درس ديديم که تحّدی قرآن کريم منحصر به يکی از اين دو جنبه نيست و از مخالفان خواسته شده که 
برای اثبات ادعای خود سوره ای بياورند که چه از نظر لفظی و چه از نظر محتوايی شبيه قرآن باشد. 

اکنون هر يک از اين دو جنبه را بررسی می کنيم:
۱ــ اعجاز لفظى: هرکس که اندکى با زبان عربى آشنا باشد، پس از انس با قرآن، درمى يابد که 
اين کالم با ساير کالم ها کامالً متفاوت است. فصاحت و بالغت قرآن کريم، از آغاز نزول مورد توجه 
همگان و حتى مخالفان قرار گرفت. زيبايى هاى لفظى، ساختار موزون کلمه ها و جمله ها، رسايى در معنا 
با وجود ايجاز و اختصار و بسيارى ديگر از ويژگى هاى هنرمندانٔه ادبى قرآن کريم، بى مانند است. همين 
زيبايى و شيرينى بيان، موزون بودن کلمه ها و رسايى تعبيرات، در طول تاريخ سبب نفوذ خارق العادٔه اين 
کتاب آسمانى در افکار و نفوس شده است. در اوايل بعثت، سران مکه افرادى را مأمور کرده بودند که 
نگذارند مردم به خانٔه پيامبر  بروند و آيات قرآن را بشنوند؛ زيرا مى دانستند که اين آيات، شنونده  

را تحت تأثير قرار مى دهد.
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نمونه ای از اعجاز لفظی قرآن کريم:
وليدبن مغيره از بزرگان مکه بود و به حسن تدبير شهرت داشت. روزى به تقاضاى جمعى از 

مشرکان نزد پيامبر  آمد تا از نزديک وضع او را بررسى و آيات قرآن را ارزيابى کند. پيغمبر 
قسمتى از سورهٔ «سجده» را تالوت می کرد. اين آيات چنان تأثير و هيجانى در وليد ايجاد کرد که بى اختيار 

از جا حرکت نمود، نزد مشرکان بازگشت و گفت: 
سوگند مى خورم که از محمد  سخنى شنيدم که نه به گفتار انسان ها شباهت دارد و نه به گفتار 

پريان؛ گفتار او شيرينى و زيبايى مخصوصى دارد، و بر هر گفتاری پيروز خواهد شد.
زمزمه در ميان قريش افتاد که وليد به گفتار پيامبر عالقه مند شده است. ابوجهل گفت من چارهٔ کار 

را مى دانم. درحالى که خود را غمگين نشان مى داد، به منزل وليد آمد. وليد پرسيد: «چرا غمگينى؟»
ابوجهل گفت: «چرا غمگين نباشم؟ قريش بر تو با اين سن و شخصيت، عيب مى گيرند و مى گويند 

که جذب محمد  شده اى».
 وليد برخاست و با ابوجهل به  مجلس قريش درآمد. رو به سوى جمعيت کرد و گفت: «آيا تصور 
مى کنيد محمد  ديوانه است؟» حضار گفتند: نه. گفت: «تصور مى کنيد او دروغگوست؟» حضار گفتند: 
نه. سپس بزرگان قريش گفتند: پس چه چيزى بايد به او نسبت دهيم تا مردم گرد او جمع نشوند؟ وليد 

با شيطنتى خاص گفت: « ساحر؛ آرى او ساحر است.»١
برخى از سران مکه که خود، مردم را از شنيدن قرآن منع مى کردند، شب ها پشت خانٔه رسول خدا  
  مى آمدند و به تالوت آيات گوش مى دادند. مدتى گذشت؛ يکى از آنان گفت اين درست نيست که 
ديگران را از شنيدن قرآن منع کنيم، اّما خود به قرآن گوش دهيم. آنان تصميم گرفتند از شب بعد پشت 
خانٔه پيامبر    جمع نشوند. در اواخر شب بعد، يکى از آنان از شوق شنيدن قرآن و لذت بردن از 
زيبايى آن، آن قدر برانگيخته شد که نتوانست جلوی خود را بگيرد و دور از چشم دوستان خود به سوى 
خانٔه پيامبر    حرکت کرد. وقتى پشت خانٔه آن حضرت رسيد، ديد که دوستان ديگر او نيز آمده اند 

و مشغول شنيدن صداى رسول خدا    هستند و تالوت قرآن را مى شنوند.٢

١ــ قرآن و آخرين پيامبر، آيت الله مکارم شيرازى، ص ۷۸
٢ــ سيرٔه ابن هشام، ج ۱، ص ۳۳۷
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۲ــ اعجاز محتوايى: محتواى اين کتاب شريف ويژگى هايى دارد که نشان مى دهد از قلم هيچ 
دانشمندى تراوش نکرده است، چه رسد به شخصى که قبل از آن چيزی ننوشته و آموزشى نديده است. 
اساساً قرآن کريم در چنان اوجى از معنا قرار دارد که اگر همٔه انسان ها يک ديگر را کمک کنند، نمى توانند 

حتى سوره اى مانند آن را بياورند. حال ببينيم اين ويژگى ها کدام اند.
الف)انسجام درونی، در عين نزول تدريجی  : مى دانيم که آثار و نوشته هاى اّولئه دانشمندان 
و متفکران با آثار دوران پختگى و کمالشان متفاوت است. از اين رو دانشمندان معموالً در نوشته های 

گذشتٔه خود تجديدنظر مى کنند و اگر بتوانند، کتاب هاى گذشتٔه خود را اصالح مى نمايند.
با اين که بيش از شش هزار آئه قرآن کريم در طول ۲۳ سال نازل شده و دربارٔه موضوعات متنوعى 
مانند توحيد، معاد، انسان، نظام خلقت، سرگذشت پيامبران، نظام اجتماعى، اخالق و احکام سخن گفته 
است، با وجود اين، نه تنها ميان آيات آن تعارض و ناسازگارى نيست، بلکه آياتش دقيق تر از اعضاى 

يک بدن با يکديگر هماهنگ اند.

به فعاليت «پيام آيات» نگاه کنيد و ببينيد اين ويژگی با کدام يک از پيام های 
استخراج شده مطابقت دارد.                                                         پيام شمارۀ ………

ب) تأثير ناپذيری از عقايد دوران جاهليت: در هر دوره اى از زمان، مجموعه اى از افکار، 
عقايد، آداب و رسوم که از آن به فرهنگ تعبير مى شود، مردم را کم و بيش تحت تأثير قرار مى دهد. 
فرهنگ مردم حجاز آميزه ای از عقايد نادرست و آداب و رسوم خرافى و شرک آلود بود. آنان حتى آداب 
توحيدِى باقى مانده از زمان حضرت ابراهيم  را با شرک آميخته و کعبه را مرکز بت هاى کوچک 
و بزرگ کرده بودند. با وجود اين، قرآن کريم نه تنها از اين فرهنگ تأثير نپذيرفت بلکه به شّدت با آداب 
جاهلى و رسوم خرافى آن مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت و از موضوع هايى چون عدالت خواهى، 
علم دوستى، معنويت و حقوق برابر انسان ها که آرمان هاى مقدس بشريت به شمار مى روند سخن گفت. 
ج) جامعيت و همه جانبه بودن: قرآن کريم با وجود اين که حدود پانزده قرن پيش و در جامعه اى 
به دور از فرهنگ و دانش نازل شده در مورد همٔه مسائل مهم و حياتى که انسان در هدايت بدان نياز 
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دارد، سخن گفته و چيزى را فروگذار نکرده است. اين کتاب فقط از امور معنوى يا آخرت و رابطٔه 
انسان با خدا سخن نمى گويد، بلکه از زندگى مادى و دنيوى انسان، مسئوليت هاى اجتماعى و رابطٔه وى 

با انسان هاى ديگر سخن مى گويد و برنامه اى جامع و همه جانبه را در اختيارش قرار مى دهد.
افکار و انديشه ها به تدريج کهنه مى شوند و با پيشرفت  د) تازگی و شادابی دائمی: معموالً 
فرهنگ و دانش بشرى همه يا قسمتى از آن ها جاى خود را به انديشه هاى جديد مى دهند. اّما مى بينيم 
که قرآن کريم نه تنها با پيشرفت زمانه کهنه نمى شود، بلکه افق هاى جديدى ازحکمت، علم و معرفت 
را به روى جويندگان مى گشايد. اين کتاب، کتاِب ديروز، امروز و فرداهاى انسان هاست.  هر چه زمان 
بگذرد و انسان ها به درجات عالى ترى از فرهنگ و دانش برسند، درخشندگى و شادابى قرآن بيش تر 

نمايان خواهد شد.
از  خبری  و  نداشت  جايگاهی  دانش  و  علم  که  جامعه ای  در  بی سابقه:  علمی  نكات  ذكر  هـ) 
برخی  به  اشاره  کريم  قرآن  نبود،  ستاره شناسی  و  گياه شناسی  زيست شناسی،  فيزيک،  مانند  رشته هايی 
نکات علمی می کند که در تمام دنيای آن روز بی سابقه بود و بعدها توسط دانشمندان کشف گرديد١. به 

دو نمونه از اين نکات علمی توجه کنيد:
۱ــ مردم از وجود زوجيت در انسان ها و حيوان ها مطلع بودند. اّما بعدها دانشمندان دانستند که 
نوعى از زوجيت در گياهان هم هست. در بسياری از آن ها نر و ماده بر يک پايه قرار دارند و در برخی 

ديگر درخت نر از درخت ماده جداست.
امروزه روشن شده که گونه  هايى از زوجيت در ساير موجودات هم وجود دارد، مانند بار مثبت و منفى 
الکترون و پروتون و بارهای مغناطيسى متضاد. قرآن کريم از اين زوجيت ها خبر داده است. مثالً مى فرمايد که 
ما زمين را گسترانديم و کوه هاى بلند و استوار را بنا نهاديم و از هر گياهى به صورت زوج در آن رويانديم٢. 

آن گاه دامنٔه زوجيت را توسعه مى دهد و به همٔه اشياء مى رساند و مى فرمايد از هر چيز دو گونه آفريديم٣.
۲ــ تا قبل از قرن هجدهم دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به سقف آسمان ها، چسبيده اند 
و به همين علت نمی افتند. اّما قرآن کريم از وجود جاذبٔه ميان ستارگان، به طوری که همٔه مردم بفهمند 
خبر داد و آن را عامل درهم نرفتن ستارگان در يکديگر معرفی کرد و فرمود: «خداوند، آسمان ها را با 

ستون هايی که برای شما ديدنی نيستند، برپا داشته است.»٤

١ــ البته، قرآن کتاب هدايت است، نه کتابی دربارٔه علوم. به همين جهت اگر گاهی به يک نکتٔه علمی می پردازد، برای نشان دادن عظمت 
خلقت و واداشتن انسان ها به تفکر در جهان است. از همين روست که اين نکات علمی را به صورت کوتاه و در حّد اشاره مطرح می کند.

۲ــ ق، ۷                        ٣ــ ذاريات، ۴۹                          ۴ــ رعد ، ۲



٤٤

اّمى بودن پيامبر  و معجزه بودن قرآن
از موضوعات شگفت انگيز و زيبا عرضٔه قرآن کريم توسط پيامبرى اّمى و درس نخوانده بود. 
جايى  و  نبود  مرسوم  حجاز  مردم  ميان  در  علم  آموختن  اسالم،  ظهور  از  قبل  تا  که  نوشته اند  مورخان 
براى درس خواندن وجود نداشت. رسول خدا  نيز که قبل از تولد، پدر و پس از مدتى مادر خود 
را از دست داده بود، مطابق رسم زمانه نزد کسى درس نخواند و خواندن و نوشتن نياموخت. در عين 
حال، از همان ابتداى بعثت، آياتى را بر مردم خواند که برترين معارف را در زمينٔه خداپرستى، معاد، 
انسان شناسى، اخالق و ساير جنبه هاى زندگى فردى و اجتماعى دربرداشت و بزرگ ترين دانشمندان را 

به تکاپو واداشت و فيلسوفان، عارفان و اديبان را خاضع کرد. 

به فعاليت «  پيام آيات  » نگاه کنيد و ببينيد اين ويژگی با کدام يک از پيام های 
استخراج شده   مطابقت دارد.                                                        پيام شمارۀ ………

الف) نمونه هايی از اعجاز محتوايی قرآن:
۱ــ شايد نتوان کتابى را در جهان يافت که در آن به اندازٔه قرآن کريم بر تعقل، تفکر و علم دوستى 
تأکيد شده باشد. در اين کتاب، بيش از۷۷۰ بار از علم، ۲۸۰ بار از تذکر و ذکر، ۱۸۵ بار از گوش دادن 
و توجه کردن، ۴۹ بار از عقل، ۱۹ بار از ژرف انديشى و تفّقه، ۱۸ بار از فکر کردن، ۸ بار از تدبر کردن، 
۸ بار از برهان، ۱۳۲ بار از تبيين و دليل، ۱۱۴ بار از حکمت و مشتقات آن ها و نيز ده ها کلمٔه ديگر مانند 
قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط مى شوند، نام برده شده است. همچنين آيات متعددى در نکوهش 

جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.
۲ ــ در نظام اجتماعى و سياسى آن عصر از جمله در نظام اجتماعى روم و ايران، مردم به طبقات 
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١ــ حجرات، ۱۳
٢ــ نحل، ۵۸
٣ــ نحل، ۹۷

٤ــ آل عمران، ۱۹۵
٥ــ تکوير، ۹

٦ــ برگرفته از کتاب «قرآن از ديدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان»، از محمدمهدى عليقلى و تلخيص کاظم تقى زاده                       

عالى و پَست تقسيم مى شدند. کسانى که جزء طبقٔه پَست بودند، حقوق اجتماعى کمترى داشتند. قرآن کريم 
با اين موضوع به شدت مبارزه کرد و فرمود: 

«اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را شاخه شاخه و قبيله قبيله کرديم تا يک ديگر را 
باز شناسيد. همانا گرامى ترين شما نزد خدا با تقوا ترين شماست. البته خدا دانا و آگاه است.»١

۳ــ در جامعٔه آن روز عربستان و حتى ديگر نقاط جهان ، کرامت زنان ناديده گرفته مى شد. در آن 
جامعه، زن ارزشى شبيه اموال داشت. خانواده اى که فرزند دختر به دنيا مى آورد، احساس شرم مى کرد٢ و 
کار به جايى مى رسيد که گاهى پدر نوزاد دختر را زنده به گور می کرد. در چنين فضايى، قرآن کريم با بيان 
کرامت زن و تساوى  وى با مرد در انسانيت اعالم کرد: هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و 
اهل ايمان باشد، خداوند به او حيات پاک و پاکيزه مى  بخشد٣ و عمل هيچ مرد و زنى را ضايع نمى کند.٤ 
همچنين به کسانى که دختران را زنده به گور مى کردند، بيم آتش جهنم داد و فرمود در روز قيامت دربارٔه 

اين دختران سؤال مى شود که به چه علتى زنده به گور شدند.٥
او  به  مالکيت  در  شد،  قائل  اجتماعى  و  خانوادگى  حقوق  زنان  براى  کريم  قرآن  اين،  بر  عالوه 
استقالل بخشيد و بهرٔه کارش را از آِن خودش دانست؛ هزينٔه خانواده را از دوش او برداشت و بردوش 
مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، عزت و عفافش تأکيد کرد تا در جامعه مورد سوء استفادٔه مرد 

قرار نگيرد.
ب) نظر برخی از دانشمندان دربارۀ قرآن کريم:

دانشمندان و متفکران امروز جهان، حتى کسانى که مسلمان نيستند، در برابر عظمت و بزرگى آن 
احساس خضوع مى کنند و از اين کتاب به بزرگى ياد مى نمايند که اين نشان حضور زنده و شاداب قرآن 

در دنياى امروز است. به نمونه اى از اظهارنظرهاى دانشمندان معاصر در اين باره توجه کنيد٦:
 Albert Einstein ۱ــ آلبرت اينشتين (متفکر و فيزيکدان بزرگ) 

راه  به  را  بشر  که  است  قوانين  از  مجموعه اى  بلکه  نيست  ياحساب  هندسه  يا  جبر  کتاب  قرآن، 
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راست، راهى که بزرگ ترين فالسفه از تعريف آن عاجزند، هدايت مى کند.
 H.Corbin ۲ــ پرفسور هانرى کربن (فيلسوف معاصر فرانسوى) 

اگر انديشٔه محّمد  خرافى بود و اگر وحى او وحى الهى نبود، هرگز جرأت نمى کرد بشر را 
به علم دعوت کند. هيچ يک از افراد بشر و هيچ شيؤه تفکرى به اندازٔه محّمد  و قرآن، انسان را 
به دانش دعوت نکرده اند؛ تا آن جا که در قرآن، نهصد و پنجاه بار از علم، فکر و عقل سخن به ميان آمده 

است.
 D.Goustawe Lebon ۳ــ دکتر گوستاو لوبون (موّرخ بزرگ فرانسوى) 

قرآن که کتاب آسمانى مسلمين است، به تعاليم و دستورات مذهبى منحصر نمى شود بلکه مشتمل 
است بر دستورات سياسى و اجتماعى، خيرات، نيکى، مهمان نوازى، اعتدال در خواهش هاى نفسانى، 
وفاى به عهد، اکرام به والدين، کمک کردن به بيوه و يتيم و سرپرستى آن ها، نيکى کردن در مقابل بدى 
که در موارد متعددى بر آن تأکيد شده، و در آن  تمام اين صفات و خصلت هاى پسنديده تعليم داده شده 

است. تعليمات اخالقى قرآن به مراتب باالتر از تعليمات انجيل است.
 Lion Tolstue ۴ــ لئون تولستوى (فيلسوف و نويسندٔه شهير روسى) 

در  کند؛  مطالعه  را  مجيد  قرآن  بايد  دريابد،  را  اسالم  بودن  بى پيرايه  و  سادگى  بخواهد  کس  هر 
آن جا قوانين و تعليماتى بر مبناى حقايق روشن و آشکار صادر و احکام آسان و ساده براى عموم بيان 

شده است.
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۱ــ اگر اعجاز پيامبر اکرم  به زمان خودش اختصاص داشت، چه مشکلى 
پيش مى آمد؟

۲ــ چرا خداوند در آئه ۸۲ سورهٔ نساء مى فرمايد «اگر قرآن از غيرخدا بود، اختالف 
و ناسازگارى بسيارى در آن مشاهده مى شد»؟

۳ــ با بررسی اولين آيات نازل شده بر پيامبر اکرم (۵ آيه اّول سورٔه علق)، توضيح 
دهيد که چگونه اين آيات نشان دهندٔه تأثيرناپذيری قرآن از فرهنگ و عقايد دوران جاهليت 

است. 

۱ــ کدام پيام قرآن توجه شما را به خود جلب کرده و بر شما تأثير عميقى داشته 
است؟ آن را در قالب يک مقاله يا هر طرح زيباى ديگر در کالس گزارش کنيد.

۲ــ دربارٔه معجزات پيامبران ديگر تحقيق کنيد و توضيح دهيد که آن ها چگونه با 
اين معجزات حقانيت رسالت خود را ثابت مى کرده اند.

۳ــ اگر دوست داريد کتاب خدا دائماً با شما سخن بگويد و شما هم مرتب خود را 
با راهنمايی های قرآن ارزيابی کنيد، دفترچه ای تهيه نماييد و هر وقت قرآن می خوانيد، هر 
نکته ای را که به نظرتان جالب آمد و هر دستورالعمل کاربردی را که يافتيد، در آن دفترچه 
يادداشت نماييد. اين دفترچه و دفترچه های بعدی، در آينده مجموعه ای بسيار غنی از آيات 
برای استفاده در زندگی روزانه در اختيار شما می گذارد. بدين ترتيب درهای تدبر در قرآن 

به روی شما گشوده می شود و از قرآن خواندن خود بهره و لذت بيشتری می بريد.



، به عنوان آخرين پيام رسان  رسول خدا

دين  به  را  مردم  سال  سه  و  بيست  مدت  به  الهی، 

اسالم فراخواند و برای رستگاری آنان و نجاتشان از 

گمراهی تالش و مجاهده كرد و با استقامت و صبری 

بی مانند، وظيفۀ سنگين رسالت را به پايان رساند. 

در اين درس، می خواهيم به اين سؤال بپردازيم كه 

قلمرو رسالت پيامبر   اكرم   تا كجاست؟

و ايشان مسئول چه كارهايی است؟

4
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ء



   ۴۹  

آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
 ........................ ُه َعـلَى الۡـُمـؤۡ ِمـنـيـنَ  لَـَقـۡد َمـنَّ الـلـّٰ
 ........................ ِاذۡ     بَـَعـَث فيـِهۡم َرسوًال  ِمۡن َانۡـُفـِسـِهۡم  
 ........................ يَـۡتـلـو َعـلَـۡيـِهـۡم ءايـاِتـه ی 
 ........................ َو   يُـَزکّـيـِهـمۡ  
 ........................ َو يُـَعـِلّـُمـُهـُم الۡـِکـتاَب َو   الۡـِحـۡکـَمـةَ 
 ........................ َو ِاۡن کانوا ِمـۡن  َقـبۡـُل  
 ........................ لَـفى َضـالٍل ُمـبـيـٍن  

آل عمران، آل عمران، ۱۶۴۱۶۴

 ........................ سـوَل  َه وَ الـرَّ ُقـۡل  َاطـيـُعـوا الـلـُّ
 ........................ ۡوا   ۡن تَـَولـَّ فَـاِ
 ........................ َه اليُـِحـبُّ الۡـکاِفـريـنَ  نَّ الـلـّٰ فَـاِ

آل عمران، ۳۲

 ........................ ذيـَن ءاَمـنـوا  ُه َوِلـىُّ الـَّ الـلّـّٰ
 ........................ لُـمـاِت ِالَى  الـّنـوِر   يُـۡخـِرُجـُهـۡم ِمـَن الـظـُّ
ذيـَن کَـَفـروا َاۡوِلـيـاُؤهُـُم الطّـاغـوتُ    .......................  وَ الـَّ
 ........................ لُـماِت  يُـۡخِر جونَـُهۡم ِمـَن الـّنوِر ِالَى   الـظـُّ
 ........................  ُاو لٰـِئـَك َاۡصـحـاُب الـّنـاِر  

٤٩



 ........................ هُـۡم فـيـها خـاِلـدونَ  
بقره   ،  ۲۵۷

و خداوند هرگز براى کافران  ُه ِلـۡلـکـاِفـريـنَ  …َو لَـۡن يَـۡجـَعـَل الـلّـّٰ
به زيان مؤمنان راهى قرار نداده است. َعـلَـى اۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن َسـبـيـًال 

نساء   ،۱۴۱

آيا ننگريستی به کسانی که ذيـَن   َالَـۡم تَـَر ِالَـی الـَّ
گمان و اّدعا می کنند ايمان آورده اند ُهـۡم ءاَمـنـوا   ـَّ يَـۡزُعـمـوَن َان

به آنچه بر تو نازل شده ِبـمـا ُانۡـِزَل ِالَـۡيـَك  
و به آنچه پيش از تو نازل شده َو مـا ُانۡـِزَل ِمـۡن َقـبۡـِلـَك 

می خواهند داوری نزد طاغوت برند  يُـريـدوَن َاۡن يَـَتـحاکَـموا ِالَی الطّاغوِت  
درحالی که بايد به او کافر شوند؟ َو َقـۡد ُاِمـروا َاۡن يَـۡکـُفـروا ِبـه ی 

و شيطان می خواهد که گمراهشان کند َو يُـريـُد الـَشـۡيـطاُن َاۡن يُـِضـلَّـُهـمۡ 
گمراهی سخت. َضـالالً بَـعـيـًدا  

نساء    ،۶۰

 ........................ لَـَقـۡد َاۡرَسـۡلـنا ُرُسـلَـنا ِبالۡـبَـِيّـناِت 
 ........................ َو َانۡـَزلۡـنا َمـَعـُهـُم الۡـِکـتاَب وَ   الۡـمـيـزانَ 
 ........................ ِلـَيـقوَم الـّنـاُس ِبـالۡـِقـۡسـِط 

حديد، ۲۵

٥٠
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به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را کامل کنيد.

: مّنت گذاشت             تَـَولَّـۡوا: روی برمی گردانند                        َمـنَّ

سوره/ آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس، جمله های زير را تکميل کنيد.

۱ــ يکی از وظايف پيامبر اکرم (ص) ………………………… است.
۲ــ وظيفۀ ديگر ايشان تزکيه و ………………………… می باشد.

۳ــ هر انسانی وظيفه دارد از …………… و …………… اطاعت کند.
۴ــ آن کس می تواند از تاريکی به نور درآيد که ………………………… .

۵  ــ اگر کسی واليت و سرپرستی خداوند را نپذيرد و به واليت …………… درآيد ، 
نتيجه اش …………… خواهد بود.

۶  ــ مسلمانان نبايد ………………………… .
۷ــ مسلمانان نبايد برای داوری ………………………… . 

۸   ــ مسلمانان وظيفه دارند جامعه ای براساس …………… بنا کنند.

………
………
………
………

………
………
………
………

قلمرو رسالت
تعليمات قرآن کريم و روش زندگى رسول خدا  بيانگر آن است که برنامٔه هدايت الهى و  رسالت 

ايشان شامل سه قلمرو مى شد.
۱ــ دريافت و ابالغ وحی                                                               پيام شمارۀ .........

رسول خدا  آيات قرآن کريم را به طور کامل از فرشتٔه وحى دريافت مى کرد و بدون کم و 
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کاست به مردم مى رساند. براى حفظ پيام الهى و امکان دسترسى مردم به آن، عده اى از ياران آن حضرت 
مى کردند.  حفظ  خود  سينٔه  در  را  سوره ها  و  آيات  که  بودند  هم  زيادى  عدٔه  مى نوشتند.  را  قرآن  آيات 
نويسندگان قرآن را «کاتبان وحى» و حفظ کنندگان آيات را «حافظان وحى» مى ناميدند. اولين و برترين 

کاتب و حافظ قرآن، حضرت على  بود.
پيامبر اکرم  اين مسئوليت را به طور کامل به انجام رساند و قرآن کريم را مرتب و تنظيم کرد 
و در اختيار آيندگان قرار داد. اکنون که قرن ها از زمان نزول قرآن مى گذرد، اين کتاب آسمانى به همان 
صورتى که رسول خدا  آيات و سوره هاى آن را تنظيم کرده بود، در ميان مردم وجود دارد و مشتاقان 

هدايت به آسانى مى توانند از آن بهره ببرند و راه رستگارى را در کالم خداوند بيابند.
۲ــ تعليم و تبيين تعاليم وحی (مرجعيت دينی)                              پيام شمارۀ .........

، فقط رسانندهٔ وحى نبود بلکه وظيفٔه تعليم و تبيين قرآن کريم را نيز برعهده داشت  پيامبر اکرم 
تا مردم بتوانند به معارف بلند اين کتاب آسمانى دست يابند و جزئيات احکام و قوانين را بفهمند و شيؤه 
عمل کردن به آن را بياموزند. از اين رو، گفتار و رفتار پيامبر  اّولين و معتبرترين مرجع علمى براى 
فهم عميق آيات الهى است و مسلمانان با مراجعه به آن، به معناى واقعِى بسيارى از معارف اين کتاب 
پى مى برند و شيؤه انجام دستورات قرآن را می آموزند. ما هم اکنون، نماز، روزه، حج و بسيارى ديگر 
از وظايف خود را که کلّيات آن ها در قرآن کريم آمده، مطابق گفتار و رفتار رسول خدا   انجام 

مى دهيم. به راستى که ايشان اولين و بزرگ ترين معلم قرآن بوده است.
۳ــ اجرای قوانين الهی از طريق واليت بر جامعه (واليت ظاهرى)

ديگر قلمرو رسالت پيامبراکرم  واليت بر جامعه است. واليت به معنی سرپرستی و رهبری 
می باشد. ايشان، به محض اين که مردم مدينه اسالم را پذيرفتند به مدينه هجرت کرد و به کمک مردم آن 
شهر (يعنی انصار) و مهاجرانى که از مکه آمده بودند، حکومتى را که بر مبناى قوانين اسالم اداره مى شد، 
پى ريزى نمود. ايشان مسجد مدينه را که در همان روزهاى اول ورود به شهر ساخته شد، محل حکومت 
و رهبرى خود قرار داد و به تدريج و با توسعٔه کشور اسالمى، احکام خداوند را در همٔه ابعاد سياسى، 

اقتصادى، قضايى، نظامى و فرهنگى، با کمک مردم به اجرا درآورد و به گسترش عدالت پرداخت.
روايات متعددى از معصومين عليهم السالم نقل شده است که اسالم را بر «پنج پايه» استوار دانسته 

و از ميان آن ها «واليت» را مهم  ترين پايه شمرده اند.از جملٔه آن ها اين حديث از امام باقر     است:
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اسالم بر پنج پايه استوار است ۡسـالُم َعـلـٰی َخـۡمـٍس  بُـِنـَى اۡالِ
بر نماز و زکات کـاِة  ـالِة وَ الـزَّ َعـلَـى الـصَّ

و روزه و حج و واليت ـۡوِم وَ اۡلـَحـِجّ وَ اۡلـَواليَـِة  َو الـصَّ
و به چيز ديگرى دعوت نشده،  َو لَـۡم يُـنـاَد ِبَشـۡىٍء 

آن طور که به واليت دعوت شده است.۱ کَـمـا نـوِدَى ِبـاۡلـَواليَـِة 
اين حديث از اهميت بسيار باالى واليت حکايت مى کند. زيرا وقتى واليت و حکومت اسالمى 
برقرار شود، فرصت براى اجراى تمام احکام دين از جمله نماز، زکات، روزه و حج فراهم مى شود و 

مردم اعمال خود را در سائه واليت الهى انجام مى دهند.

سؤال: چرا جامعٔه اسالمى نيازمند واليت و حکومت است و رهبرى اسالمى جزء احکام بسيار 
مهم شمرده شده است؟

در پاسخ به اين سؤال، داليل زير را ذکر مى کنيم:
همٔه  در  انسان  هدايت  دربردارندٔه  و  کامل  دين  يک  اسالم  اسالم:  دين  جامعيت  الف) 
ابـعاد فردی و اجتماعی آن است. از آن جايی که حيات فردى و اجتماعى انسان امـرى بـه هم 
مرتبط با يکديگر است، برنامٔه هدايت وى نيز بايد جامع و دربرگيرنده هر دو جنبٔه  پيوسته وکامالً 
حيات انسان باشد و همه بخش های زندگی وی را پوشش دهد. مهم ترين بخش زندگى اجتماعى، 
حکومت و ادارٔه جامعه و تنظيم روابط سياسى، اجتماعى و اقتصادى است. چگونه ممکن است 
يک دين کامل، از اين بخش زندگى که بر همٔه بخش ها تأثير جّدى مى گذارد، غافل بماند و مردم 

را به يک نظام حکومتى درست راهنمايى نکند؟
ب) ضرورت اجراى احکام اسالمى: يکى از اهداف ارسال پيامبران آن بود که مردم، جامعه اى 
بر پائه عدل بنا کنند و روابط مردمى و زندگى اجتماعى خود را براساس قوانين عادالنه بنا نهند. اين 
هدف بزرگ بدون وجود يک نظام حکومتى سالم ميسر نيست. آيا مى شود که خداوند هدفى را براى 
ارسال پيامبر خود تعيين کند ولى ابزار و شيؤه رسيدن به آن را ناديده بگيرد؟ همچنين قرآن کريم براى 

۱ــ بحاراالنوار، ج ۶۸، باب ۲۷، روايت ۱
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رسيدن به جامعٔه عادالنه احکامى مانند خمس، زکات، حفظ استقالل جامعه و نفى سلطٔه بيگانگان، امر 
به معروف، نهى از منکر، مبارزه با ظلم و جهاد دارد. روشن است که اجراى اين قوانين بدون تشکيل 

حکومت اسالمى امکان پذير نيست.
انسان ها  حقيقى  سرپرست  و  ولى  طاغوت:  حاکميت  و نپذيرفتن  واليت    الهى  پذيرش  ج) 
خداست و به همين جهت، فرمانبردارى و اطاعت از دستورهاى او و کسانى که خودش معين کرده، 
ضرورى و واجب است. اجراى هر قانون و پيروى از هر کس هنگامى صحيح است که به  گونه اى به 

قانون الهى و فرمان او باز گردد.
کسانى که به مردم فرمان مى دهند و قانون گذارى مى کنند، در حالى که خداوند آن ها را تعيين 
نکرده و فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن، يعنى برخاسته از فرمان الهى نيست، «طاغوت» 

ناميده مى شوند. مراجعٔه به «طاغوت» و انجام دستورهاى وى بر مسلمانان حرام است.
                                                                                                                               پيام شمارۀ ......... 

د) حفظ استقالل جامعۀ اسالمی در برابر کفار: قرآن کريم از مسلمانان می خواهد که 
سلطٔه بيگانگان را نپذيرند و زير بار آن ها نروند؛ اين حکم قرآنی را «قاعدٔه نفی سبيل» می گويند.

مستکبران و ستمگران جهان همواره در پی آنند که بر جوامع ديگر مسلط شوند و از منابع 
مادی آنان بهره ببرند. تشکيل حکومت اسالمی، با آن رهبری که خداوند معين فرموده، هم مانع سلطٔه 
بيگانگان می شود و هم می تواند روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی را با ساير کشورها به گونه ای 
تنظيم کند که جامعٔه اسالمی استقالل خود را در جهات مختلف حفظ نمايد و بيگانگان راهی برای 

تسلط بر مسلمانان نيابند.                                                                         پيام شمارۀ .........

امام خمينى «رحمة الله عليه   » رهبر کبير انقالب اسالمى، بزرگ ترين شخصيت 
عصر حاضر است که به تبيين ضرورت حکومت اسالمى پرداخته و با بيان روشنگرانۀ خود   ، 
توجه مردم را بدان جلب کرده است. در سخنانى که از ايشان نقل مى شود، بينديشيد 

و ببينيد که با کدام يک از بندهای «  الف  » تا «  د   » ارتباط دارد. 
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                                   سخنان امام خمينی « ره   »

ما  است،  «طاغوت»  حاکمش  چون  است،  شرک آميز  نظامى  غيراسالمى،  سياسى  نظام  هر  که  دليل  اين  به 
موظفيم آثار شرک را از جامعۀ مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم.١

مذهب اسالم هم زمان با اين که به انسان  مى گويد که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او مى گويد 
چگونه زندگى کن و روابط خود را با ساير انسان ها  چگونه بايد تنظيم کنى و حتى جامعۀ اسالمى با ساير 
جوامع چگونه روابطى بايد برقرار نمايد. هيچ حرکتى و عملى از فرد و جامعه نيست، مگر اين که مذهب اسالم 

براى آن حکمى مقرر داشته است.٢

مجموعۀ قانون براى اصالح جامعه کافى نيست. براى اين که قانون مايۀ اصالح بشر شود، به قوۀ اجراييه 
و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قانون ــ يعنى احکـام 
تشکيالت  رأس  در  اکرم   رسول  است.  کرده  مستقر  اداره  و  اجرا  دستگاه  و  حکومت  يک  شرع    ــ 

اجرايى و ادارى جامعۀ مسلمانان قرار داشت.٣
با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع درمى يابيم که اجراى آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکيل حکومت 
است و بدون تأسيس يک دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمى توان  به وظيفۀ اجراى احکام الهى 

عمل کرد.٤ 

ارتباط

١ــ واليت فقيه، امام خمينى، ص ۴۰                                 ٢ــ صحيفٔه نور، ج ۴، ص ۱۶۷ و ۱۶۸
۳ــ واليت فقيه، امام خمينى، ص ۱۸                                 ۴ــ واليت فقيه، ص ۲۶ تا ۳۴

واليت معنوی، برترين مقام پيامبر (    )
همان طور که ديديم، رسول خدا از طرف خداوند دارای واليت ظاهری است و سرپرستی و رهبری 

جامعه را برعهده دارد و با اجرای قوانين الهی جامعٔه اسالمی را اداره و رهبری می کند.
اّما آن حضرت واليت معنوی را که همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست و مرتبه ای برتر 

و باالتر از واليت ظاهری است نيز داراست. اين واليت چيست و چگونه انجام می پذيرد؟
رسول خدا  با انجام وظايف عبوديت و بندگی و در مسير قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل 
شد که می توانست عالم غيب و ماورای طبيعت را مشاهده کند و واسطٔه فيض خالق به مخلوق شود و به 
اذن الهی در عالم طبيعت تصرف نمايد. به طور مثال، به اذن الهی قادر بود بيمار را شفا بخشد، خطری 

را از کسی دفع نمايد و ساير حاجات مردم را در صورتی که صالح آن ها در آن باشد، برآورده سازد.
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نمونٔه ديگر واليت معنوی، هدايت بندگان خداست، نه از طريق آموزش معمولی و عمومی، بلکه 
از طريق امداد غيبی و الهامات روحی و معنوی و تصرف در قلوب و مانند آن. ميزان بهره مندی انسان ها 
از اين هدايت معنوی به درجٔه ايمان و عمل آنان بستگی دارد. هرقدر درجٔه ايمان و عمل انسان ها باالتر 
باشد، استعداد و لياقت دريافت هدايت های معنوی را   بيشترکسب می کنند و درمی يابند که خداوند چه 
نقش عظيمی برعهدٔه رسول خدا   برای هدايت انسان ها گذاشته است. نمونه ای کامل از اين نوع 
هدايت را می توانيم در رفتار رسول خدا   با حضرت علی  ببينيم. آن حضرت که از همان 
دوران کودکی تحت تربيت رسول خدا   قرار گرفت، با استعداد بی نظير خود مراتب کمال را در 
ايمان و عمل به سرعت می پيمود. به همين جهت، عالوه بر تربيت از روش های معمولی، از هدايت های 
معنوی رسول خدا  نيز بهره می برد. ايشان می فرمايد: «روزی رسول خدا   هزار باب از علم 

به رويم گشود که از هر کدام، هزار باب ديگر گشوده می شد.»١
روشن است که آموزش اين علوم از طريق آموختن معمولی نبود، بلکه به صورت الهام بر روح و 

جان حضرت علی  بوده است.

١ــ بحاراالنوار، ج ۲۲، ص ۴۷۰، باب اّول

۱ ــ اين توانايی اختصاص به پيامبر اکرم   ندارد، گرچه درجٔه کامل آن مخصوص ايشان 
حضرت  می کند.  ذکر  الهی  اوليای  و  پيامبران  از  ديگر  برخی  برای  را  توانايی  اين  کريم  قرآن  است. 
يوسف  تأويل خواب های پيچيده را به همان صورت که قرار بود اتفاق بيفتد بيان می کرد. حضرت 
سليمان   با پرندگان سخن می گفت و زبان حيوانات را می دانست. مشاور آن حضرت که نامش 
را آصف بن برخيا گفته اند، تخت پادشاه سبا را در يک چشم به هم زدن از سرزمين قوم سبا به دربار 

سليمان   آورد.
ديگر، بهره مندی اويس قرنی از اين هدايت است. وی، جوانی از اهل يمن بود که  ۲ــ نمونٔه 
بدون ديدن رسول خدا   به ايشان ايمان آورد و با اينکه هيچ گاه موفق به ديدن رسول خدا نشد، به 
درجات بااليی از ايمان و عمل رسيد. يک بار هم برای ديدار، به مدينه آمد، رسول خدا در مدينه نبود 
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و ناچار شد به سرعت به شهر خود بازگردد. زيرا مادر پير و سالخورده ای داشت و مادرش از او قول 
گرفته بود که بيش از چند ساعتی در مدينه نماند و زود برگردد. عشق و ارادت اويس به رسول خدا 
بسيار قوی بود. رسول خدا نيز به ايشان محبت داشت و گاه می فرمود رايحٔه بهشت را از يمن استشمام 
می کنم. اويس از همان دور توسط رسول خدا تربيت شد و به درجات بااليی از کمال رسيد. پس از 
رحلت رسول خدا      خدمت امام علی  رسيد و از ياران با اخالص ايشان شد و باالخره در 

جنگ صفين به شهادت رسيد.
اين هدايت معنوی شکل ها و صورت های مختلف دارد و با لياقت و استعداد افراد متناسب است. 
بسيار پيش آمده که عالمان پاک سرشتی با همٔه تالشی که کرده اند، در حل يک مسألٔه علمی بازمانده اند و 

رسول خدا   به صورت الهام در خواب يا در بيداری، پاسخ صحيح را به آن ها داده است.
بسياری از ابعاد واليت معنوی پيامبر اکرم   و ساير پيشوايان بزرگوار در زيارت جامعه ذکر 

شده که می توان به آن مراجعه کرد.

۱ــ آئه ۱۵ سورٔه شورٰى را مطالعه کنيد و ببينيد که اين آيه بر کدام يک از قلمروهاى 
رسالت پيامبر داللت دارد.

۲ــ نمونه هايی از احکام اجتماعی اسالم را که اجرای آن ها نيازمند تشکيل حکومت 
است، بيان کنيد.

۳ــ پيامبر اکرم  به عنوان مرجع دينی مسلمانان، چه کارهايی را انجام می داد؟

۱ــ اگر بخواهيد يکى از ويژگى هاى پيامبر  را انتخاب کنيد و ايشان را از آن زاويه 
توصيف کنيد، کدام را انتخاب مى کنيد؟ با انتخاب و توصيف خود، توانايى تان را تجربه کنيد.

۲ــ اگر شعر، قطعٔه ادبى، حديث يا داستان کوتاه زيبايى دربارٔه پيامبر  سراغ داريد، 
آن را بنويسيد و در کالس بخوانيد.



چون قرآن كريم ، آخرين كتاب آسمانی و رسول خدا  خاتم پيامبران است، 

می توان پرسيد:

(ص)  خدا  رسول  رحلت  از  پس  اسالمی،  جامعۀ  برای  خداوند  برنامۀ  و  طرح 

چيست؟ 

اين جامعه در چه مسيری و چگونه بايد حركت كند؟

رهبری اين نظام در طول تاريخ آينده برعهدۀ  چه كسانی بايد قرار بگيرد؟

5
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
 .......................... ذيـَن ءاَمـنـوا  َها الـَّ ـُّ يـا َاي
 ............................. سوَل  َه وَ   َاطـيـُعـوا الـرَّ َاطـيـُعـوا الـلّـّٰ
 ............................. َو ُاوِلـى اَۡالۡمـِر ِمـۡنـکُـمۡ 
پس اگر در چيزى ستيزه و نزاع کرديد ۡن تَـنـاَزۡعـُتـۡم فى َشـۡىٍء  فَـاِ

آن را به خدا و پيامبر باز گردانيد سـوِل  ِه َو الـرَّ فَـُرّدوُه ِالَى الـلّـّٰ
ِه َو الۡـَيـۡوِم أۡالِخـِر  اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد؛ ِاۡن کُـۡنـُتـۡم تُـۡؤِمـنوَن ِبـالـلّـّٰ

اين، بهتر است ذٰ ِلـَك َخـۡيـرٌ  
و سرانجامش نيکوتر است. َو َاۡحـَسـُن تَـۡأويـًال  

نساء   ، ۵۹

 .............................. ُه َو َرسـولُـه و  ما َوِلـيُّـکُـُم الـلّـّٰ ـَّ  ِان
  .............................. ذيـَن ءاَمـنُـوا  وَ الـَّ
  .............................. ـالةَ  ذيـَن يُـقـيـمـوَن الـصَّ الـَّ
 .............................. کـاةَ  َو يُـۡؤتـوَن الـزَّ
 .............................. َو هُـۡم راِکـعونَ 

 مائده  ،  ۵۵



 ............................. سوُل  َهـا الـرَّ ـُّ يـا َاي
  ............................. بَـِلّـۡغ مـا ُانۡـِزَل ِالَـۡيـَك ِمـۡن َرِبّـَك 
  ............................. َو ِاۡن لَۡم تَـۡفـَعـۡل 
 ............................. فَـمـا بَـلَّۡغـَت ِرسـالَـَتـه و 
 ............................. ُه يَـۡعـِصـُمـَك ِمـَن الـّنـاِس  َو الـلـّٰ
 ............................. َه ال يَـۡهـِدی الۡـَقـۡوَم الۡـکاِفـريـنَ  ِانَّ الـلـّٰ

مائده ، ۶۷

همانا خدا اراده کرده که دور گرداند ُه ِلـُيـۡذِهـَب  مـا يُـريـدُ الـلّـّٰ ـَّ ِان
از شما اهل بيت پليدى و ناپاکى١ را ۡجـَس َاۡهـَل الۡـبَـۡيـِت  َعـۡنـکُـُم الـِرّ

و شما را کامالً پاک و طاهر قرار دهد ـَرکُـۡم تَـطۡـهـيـًرا  َو يُـطَـِهّ
احزاب  ،۳۳

١ــ مقصود از پليدى و ناپاکى، هرگونه گناه و آلودگى اخالقى است.

به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد.

َولِـّی: سرپرست ُاولِـی اۡالَۡمـر: صاحبان امر 
لَـۡم َتـۡفـَعـۡل: انجام ندهی بَـلِّـۡغ: برسان 

َيـۡعِصُمَك: تو را نگه می دارد مـا َبـلَّـۡغـَت: نرسانده ای 
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برای رسيدن به پاسخ سؤالی که در ابتدای درس طرح شد، قبل از هر چيز الزم است مشخص 
شود که در ميان قلمرو های سه گانٔه رسالت پيامبر، کدام يک با رحلت ايشان پايان می پذيرد و کدام يک 

بايد ادامه يابد.
بنابر آنچه در درس چهارم آمد، قلمرو اّول رسالت ــ يعنی دريافت و ابالغ وحی ــ با وجود قرآن 
و حفظ آن در ميان مسلمانان پايان می پذيرد و آن بخش از رسالت پيامبر که مربوط به نبوت می باشد،  با 

رحلت ايشان تمام می شود و پيامبر اکرم  «خاتم الّنبيّين» است.
اّما دو قلمرو ديگر به همان داليلی که در زمان حيات ايشان ضروری بود، پس از ايشان نيز ضروری 
انديشه های  و  فرقه ها  ظهور  اسالمی،  سرزمين  گسترش  و  زمان  گذشت  با  زيرا  می يابد.  ادامه  و  است 
مختلف، پيدايش مسائل و مشکالت پيچيدهٔ اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی، نياز به امام و رهبری 

که جامعٔه اسالمی را به سوی رستگاری و عدالت هدايت کند، همچنان وجود دارد.
سرپرستی  دين»، «واليت و  تعاليم  تبيين  اکرم  «تعليم و  پيامبر  زمان  همان طور که در  يعنی 
جامعه» ضروری بود و ايشان اين مسئوليت ها را از جانب خداوند انجام می داد، ضروری است که پس 
از ايشان، کسانی به عنوان «امام» از جانب خداوند اين مسئوليت ها را به انجام رسانند و راه پيامبر را 
ادامه دهند. همچنين الزم است انسان هايی که قلب و جان خود را اليق پذيرش هدايت معنوی کرده اند، 

از اين هدايت نيز برخوردار شوند.

با توجه به توضيحات قبل ، در اين حديث بينديشيد و ببينيد چرا پيامبر فرموده 
است      :

هر کس بميرد َمـۡن مـاَت 
و امام زمان خود را نشناخته باشد َو لَـۡم يَـۡعـِرۡف ِامـاَم َزمـاِنـه ی 

به مرگ جاهلى مرده است.١ مـاَت مـيـَتـًة جـاِهـِلـيَّـةً 

١ــ الغدير، عالمٔه امينى، ج ۱۰ ص ۳۵۹، به نقل از بزرگان اهل سنت مانند تفتازانى در کتاب شرح مقاصد، ج ۲، ص ۲۷۵
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تعيين امام
روشن شده اين سؤال پيش مى آيد که چه کسى امام  اکنون که نياز به امام پس از رسول خدا  

را معّين و معرفى مى کند و چگونه مى توان او را شناخت.
بايد  دارد،  را  وحى  ابالغ  و  دريافت  اکرم    جز  پيامبر  مسئوليت هاى  همٔه  امام  که  آن جا  از 
و  يقين  به  وى  فرمان هاى  و  راهنمايى ها  درستِى  در  مردم  تا  باشد  داشته  خاصی  ويژگى هاى  و  صفات 
اطمينان برسند. از جملٔه اين ويژگى ها «عصمت» است. تشخيص عصمت براى انسان ها ممکن نيست؛ 
بنابراين، همان طور که پيامبر از طرف خدا معين مى شود، تنها کسى که مى تواند فرد شايستٔه مقام امامت 

را معرفى کند، خداست.
با تدبر در آيات و روايات مطمئن و مسلّم نقل شده از پيامبر و مطالعٔه تاريخ اسالم در می يابيم که 
خداوند، اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب  را به جانشينی رسول خدا  و امامت بعد از ايشان 

منصوب فرموده است.
اميرالمؤمنين   امامت  به  مربوط  روايات  و  آيات  اين  از  برخی  در  تدبر  به  اين جا  در 

می پردازيم.
روش تدبری ما در اين درس، کمک گرفتن از روايات و وقايع تاريخی در تبيين آيات است.

اين  که  بود  گذشته  بعثت  از  سال  سه  حدود  خويشان:  دعوت  مراسم  در  امام  معرفى  ۱ــ 
فرمان از جانب خداوند برای پيامبر آمد: «خويشان نزديک خود را انذار کن.»١  برای انجام اين دستور، 
رسول خدا  چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارٔه اسالم با آنان سخن گفت و در 

پايان به آنان فرمود:
کدام يک از شما مرا در اين راه کمک مى دهد تا برادر من، وّصى من و خليفٔه من در ميان شما 

باشد؟
اميدى  پيامبر  دين  گسترش  و  پيروزى  به  که  آنان  سکوت  ميان  در  کردند.  سکوت  مهمانان  همٔه 

نداشتند، على      بن ابى طالب  که در آن زمان نوجوانى بيش نبود، برخاست و گفت:
«من يار و ياور تو خواهم بود، اى رسول خدا!»

درخواست پيامبر  سه بار مطرح شد و هر بار همه سکوت کردند و تنها على     قاطعانه 

۱ــ شعراء ۲۱۴
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اعالم آمادگى و وفادارى کرد. پس از آن، پيامبر دست ايشان را در دست گرفت، بيعت ايشان را 
پذيرفت و به مهمانان فرمود:

«همانا اين، برادر من، وصىّ من و جانشين من در ميان شما خواهد بود.١»

چرا پيامبر اکرم  در شرايطى که حتى خويشانش نيز دعوت او را نپذيرفته 
چه  به  دعوتش  ابتدای  در  کار  اين  دادن  انجام  کرد؟  معين  را  خود  جانشين  بودند، 

معناست؟

۲ــ نزول آيۀ واليت: در يکى از روزها، نزديک ظهر، فرشتٔه وحى آمد و از جانب خداوند 
آيه ای آورد که در آن ويژگی های ولّی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود. در اين آيه، ابتدا خداوند 
و سپس پيامبر و پس از ايشان کسی به عنوان ولّی معرفی شده بود که به خدا ايمان دارد، نماز را برپا 

می دارد و درحال رکوع صدقه می دهد.  
هنگامی که رسول خدا    دريافت که چنين واقعه ای رخ داده است و کسی در رکوع صدقه 
داده و خداوند قصد معرفی او را دارد، با شتاب و در حالی که آيه را می خواند و مردم را از آن آگاه 

می کرد، به مسجد آمد و پرسيد:
آيا کسى در حال رکوع صدقه داده است؟

و  کرد  اشاره  بود،  نماز  حال  در  که  على    حضرت  داشت،به  دست  در  انگشترى  که  فقيرى 
گفت:

آرى، اين مرد در حال رکوع، انگشترى خود را به من بخشيد.
صداى تکبير ياران بلند شد و رسول خدا  ستايش و سپاس خداوند را به جا آورد.

نزول اين آيه در هنگام انجام واقعه اى که مردم ناظر آن بودند و اعالم اين حقيقت از جانب رسول 
خدا    که مصداق آيه امام على  است، براى آن بود که مردم به چشم خود ببينند و از زبان پيامبر 

١ــ تاريخ طبرى، ج ۲ ص ۶۲ و ۶۳ و کنزالعمال، ج ۶، ص ۳۹۷ و تاريخ پيامبر اسالم از دکتر محمد آيتى؛ براى مطالعٔه کامل داستان، 
به کتاب سالم بر خورشيد از سيدعلى اکبر حسينى، ج ۱، ص ۱۷۱ مراجعه کنيد.
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١ــ ۶۶ نفر از مفسران، مورخان و بزرگان اهل سنت، از جمله طبرى، رازى، ثعلبى، قشيرى، خوارزمى، ابن حجر و ابن کثير  اين آيه را 
دربارٔه حضرت على  دانسته اند. براى کسب اطالعات بيش تر، به کتاب الغدير از عالمٔه امينى، ج ۲، ص۱۵۶ مراجعه کنيد.

اين آيه دربردارندۀ پيام های مهمى است. دربارۀ آن بينديشيد و آن پيام ها 
را استخراج کنيد.

۱ ـ اين آيه، عصمت حضرت على، حضرت فاطمه،امام حسن و امام حسين     
 ......................................................... را اعالم مى کند. زيرا 
  ........ ۲ـ اهل بيت به اين معنای خاص که از هر پليدی دور باشند، فقط 
 ...........................................................................
۳  ـ چون اهل بيت معصوم هستند، سخن و عمل آنان.................... 
......................... ............................................

ام سلمه می گويد: «من هم پيش رفتم که در کنار آن ها قرار بگيرم تا از اين افتخار بزرگ سهمی 
داشته و جزء اهل بيت باشم اما رسول خدا  فرمود:

«ای ام سلمه، نه، تو همسر من هستی و عاقبت نيکويی داری اما اينان اهل بيت من اند.»
برای اين که مردم از اين موضوع مطلع شوند، پيامبر مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد 

بشنوند و امکان کتمان و مخفى کردن آن از بين برود١.                                       سورۀ …. ، آيۀ ….
خانه  در  ايشان  روزى  مى گويد:   ، خدا  رسول  همسر  َسلَمه،  ُاّم  تطهير:  آيۀ  نزول  ۳ــ 
استراحت مى کرد که دختر بزرگوارش فاطمٔه زهرا     وارد شد. پيامبر  ايشان را به کنار خود 
ترتيب،  بـه  وى  از  پس  نشست.  ايشان  کنار  در  و  رفت  پيامبر  نزد  فاطمه     حضرت  کرد.  دعوت 
، امام حسن  و امام حسين  آمدند. رسول خدا   آنان را نيز در کنار  حضرت على 

خود جاى داد. آن گاه براى آنان دعا کرد و فرمود:
«خدايا! اينان اهل بيت من اند؛ آنان را از هر پليدى و ناپاکى حفظ کن!» 

در همين زمان فرشتٔه وحى آمد و آئه تطهير را قرائت کرد.                      سورۀ …. ، آيۀ ….
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از درخانٔه فاطمه  می گذشت و اهل خانه را «اهل بيت» صدا می زد و آئه تطهير را می خواند.۱

نشانه هاى ديگرى وجود دارد که نشان مى دهد کلمٔه «اهل بيت» در اين آيه به طور خاص به کار رفته 
است۲ و ساير وابستگان، از جمله همسران پيامبر را شامل نمى شود: 

۱ــ رسول خدا   فقط اين چهار نفر را کنار خود پذيرفت و در هنگام دعا نفرمود «اينان از 
اهل بيت من اند». بلکه فرمود «اينان اهل بيت من اند.»

۲ــ نقل کنندٔه داستان، ام سلمه همسر پيامبر   است. پيامبر   او را از آمدن در کنار خود 
منع کرد تا نشان دهد که «اهل بيت معصوم» فقط همين افرادند. 

۳ــ اين آيه پاکى و عصمت کامل را بيان مى کند. هيچ   يک از همسران پيامبر   ادعاى عصمت 
نکرده اند و خود را از گناه مبّرا ندانسته اند. 

، چه در زمان پيامبر    و چه  ۴ــ در تاريخ ذکر نشده است که همسران رسول خدا 
پس از رحلت ايشان، آئه تطهير را در مورد خود به کار ببرند و از اين آيه براى اثبات بى گناهى خود 

استفاده کنند.
۵    ــ آيات ديگرى در قرآن هست که سرپيچى و نافرمانى برخى همسران رسول    خدا     را يادآورى 

و آنان را به خاطر نافرمانى توبيخ مى کند. (از جمله آيات ۱ تا ۵ سورٔه مبارکه تحريم)
از آن جا که در زمان رسول خدا   از ميان اهل بيت فقط امام على، حضرت فاطمه، امام حسن 
و امام حسين  حضور داشتند، در اين داستان تنها نام اين چهار بزرگوار ذکر شده است. در سخنان 

۱ــ کتاب هاى بزرگ همٔه مسلمانان، مانند صحيح مسلم، سنن ترمذى، صحيح بخارى، مسند احمدبن حنبل، سنن بيهقى، الدّرالمنثور 
سيوطى و ُاۡسُدالغابه ابن اثير، آئه تطهير را در حق همين پنج تن نقل کرده اند (غاية المرام، ص ۲۸۱).

۲ــ در قرآن کريم هم کلمٔه «اهل» براى اعضاى خاصى از خانواده به کار رفته است. آن گاه که عذاب الهى بر قوم نوح    نازل شد و آب 
همه جا را گرفت، فرزند نوح  نيز که از کافران بود، در حال غرق شدن، در آب دست و پا مى زد. حضرت نوح   که او را در ميان آب ديد، 
روبه خدا کرد و گفت: خدايا، اين از اهل و خانوادٔه من است. اّما با اين که او فرزند نوح بود، خداوند فرمود: او از اهِل تو نيست. يعنى، او لياقت 
ندارد جزء خانوادٔه تو باشد؛ زيرا اهليت، ويژگى هاى خاصى را مى طلبد که در پسر حضرت نوح  نبود. در اين حديث نيز پيامبر  با اين عمل 

خود نشان داد که فقط اين چهار نفر اعضاى معصوم خانواده اند. 
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ديگر پيامبر  ، امامان بعدی هم جزء اهل بيت شمرده شده اند.
٦ ــ ممكن است کسی بپرسد: چرا رسول خدا همسران متعدد داشته است؟

رسول خدا  در سن ۲۵ سالگى با حضرت خديجه ازدواج كرد. قبل از آن نيز در زمانی كه 
دوران جوانى را مى گذراند، به پاكدامنى و عفاف مشهور بود. توجه به خداوند، پرورش روح خود و نجات 
مردم چنان ايشان را مشغول كرده بود كه توجهى به ازدواج نداشت؛ تا اين كه پيک حضرت خديجه آمد و 
عالقه مندى وى را به اطالع رسول خدا   رساند. حضرت خديجه ۳۵ سال داشت و ۱۰ سال از رسول 
خدا بزرگ تر بود. اّما چون پيامبر اكرم از شخصيت اصيل، عفاف و پاكى وى خبر داشت، به خواستگارى 
خديجه رفت. اين درحالى بود كه زيبايى ظاهرى، اخالق نيكو و اصالت خانوادگى رسول خدا به گونه اى 

بود كه دختران بزرگان شهر خواهان ازدواج با او بودند.
رسول خدا در تمام دوران زندگِى با حضرت خديجه، يعنى تا سن ۵٠ سالگى همسر ديگرى انتخاب 
كه  جامعه اى  در  هم  آن  گذراند.  وى  با  فقط  را  پيرى  آستانه ى  تا  و  ميان سالى  جوانى،  دوران  تمام  و  نکرد 
ازدواج های متعدد منعی نداشت. اين رفتار، گوياى آن است كه هوس رانى در وجود پيامبر ما راه نداشت 
و اگر پس از آن با همسران ديگرى ازدواج كرد، عموماً به خاطر مصلحت خاصى مانند حمايت از آن زن، 
بوده  آن ها  خود  کامل  رضايت  با  و  اسالم  به  قبايل  و  خانواده ها  جلب نظر  قتل،  و  خون ريزی  از  جلوگيری 
است. (برای کسب اطالع بيش تر رجوع کنيد بـه کتاب بررسی هـای اسالمی، از عـالمه طباطبايی، ج ١، 

ص٣١، چاپ بوستان کتاب قم).

۴ــ حديث جابر: وقتى آئه ۵۹ سورٔه نساء که در ابتدای درس آمده،  نازل شد، جابربن عبداللّه 
انصارى به پيامبر گفت: «يا رسول اللّه، ما خدا و رسول او را شناخته ايم. الزم است «اولوا االمر» را 

هم بشناسيم.» 
رسول خدا   فرمود: 

و  است  ابى طالب  على بن  آنان  نخستيِن  من اند.  از  بعد  امامان  و  من  جانشينان  آنان  جابر،  «اى 
سپس به ترتيب: حسن بن على، حسين بن على، على بن الحسين، محمدبن على ــ که در تورات به «باقر» 
معروف است ــ و تو در هنگام پيرى او را خواهى ديد و هر   وقت او را ديدى، سالم مرا به او برسان. 
پس از محمدبن على نيز به ترتيب، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمدبن على، على بن 
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محمد، حسن بن على و پس از ايشان فرزندش مى باشد که هم نام و هم کنئه من است.۱ اوست که از نظر 
مردم پنهان مى شود و غيبت او طوالنى مى گردد تا آن جا که فقط افرادى که ايمان راسخ دارند، بر عقيدٔه 

به او باقى مى مانند.۲»

۱ــ کنئه پيامبر «ابوالقاسم» است.
۲ــ کفاية االثر، چاپ قديم، ص ۸ و ينابيع المودة، ص ۴۹۴ و اثبات الهداة، ج ۳، ص ۱۲۳. 

با تفکر در آيۀ ۵۹ سورۀ نساء و حديث جابر، پيام های زير را تکميل کنيد.
۱ـ مسلمانان بايد در برنامه های زندگی خود از …………، ………… و 

………… اطاعت کنند.
۲ـ از آنجا که اين سه اطاعات در کنار هم قرار گرفته اند، سرپيچی از هر مورد 

………… است.
۳ـ از آنجا که مصداق ………… در آيه مشخص نشده، برای آگاهی مردم 

و اشتباه نکردن آن ها الزم است که رسول خدا ………… .
 ، هستند   .........… مصداق  که  کسانی  اکرم   پيامبر  سخن  بنابر  ۴ـ 

عبارتند از :  .......................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................          
۵    ــ حديث ثقلين: پيامبراکرم   به طور مکرر،از جمله در روزهاى آخر عمر خود، می فرمود: 

ِانّـى تـاِركٌ  فـيـکُـُم الـثَّـَقـلَـۡيـِن       من در ميان شما دو چيز گران بها مى گذارم:
ِه َو ِعـۡتـَرتـى َاۡهـَل بَـۡيـتـى  کتاب خدا و عترتم اهل بيتم را. ِکـتـاَب الـلّـّٰ

ـۡکـُتـۡم ِبـِهـمـا      تا وقتى که به اين دو تمسک جوييد  مـا ِاۡن تَـَمـسَّ

ارتباطارتباط
ميان آيه و حديثميان آيه و حديث
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لَـۡن تَـِضـلّـوا َابَـًدا       هرگز گمراه نمى شويد
ُهـمـا لَـۡن يَـۡفـَتـِرقـا      و اين دو هيچ گاه از هم جدا نمى شوند  ـَّ َو ِان

َحـّتـٰى يَـِردا َعـلَـىَّ الۡـَحـۡوَض     تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند۱.

۱ــ اين حديث متواتر است و آن قدر از اهل سنت و شيعه نقل شده است که جاى ترديد ندارد. براى کسب اطالعات بيشتر به امام شناسى 
عالمٔه حسينى تهرانى، ج ۱۳ مراجعه کنيد. 

٢ــ طه، ۲۹ تا ۳۵ 
٣ــ عالمٔه حسينى تهرانى (ره) در جلد دهم امام شناسى مى گويد که اين حديث مورد اتفاق علماى اسالم از اهل سنت و شيعه است. 

همچنين: ينابيع المودة، باب ۶، ص ۵۰. 

با تفکر در اين حديث    ، چه پيام هايى را مى توان استخراج کرد؟ 
جدا  هم  از  و  يک ديگرند  ملزوم  و  الزم  پيامبر  و  قرآن  که  طور  همان  ۱ـ 

نمى شوند   ، قرآن و اهل بيت نيز همواره با هم اند. 
۲ـ همان طور که قرآن هميشگى است،وجود معصوم نيز در کنار آن هميشگى 

می باشد. 
 ......................... ۳ـ در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که
 .......................................... ۴ـ نمی توان برای هدايت 

۶      ــ حديث منزلت: وقتى خداوند حضرت موسى   را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن 
حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور، پشتيبان و شريک در امر هدايت مردم قرار 

دهد. خداوند نيز درخواست حضرت موسى   را پذيرفت.٢
پيامبر اکرم  نيز بارها به حضرت على  فرمود: 

تو براى من  اَ نۡـَت ِمـّنـى    
به منزلٔه هارون براى موسى هستى؛ ِبـَمـۡنـِزلَـِة هـاروَن ِمـۡن مـوسـیٰ 

جز اين که بعد از من پيامبرى نيست.٣ ـَّه و النَـِبـىَّ بَـۡعـدى   ِاّال َان
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۷   ــ حديث غدير: پيامبر گرامى اسالم در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا فريضٔه حج را به جا 
ة   الوداع» مشهور  ة   البالغ۱»  و «َحجَّ آورد. اين حج که در آخرين سال زندگى ايشان برگزار شد، به «َحجَّ
است. در اين مراسم حج، حدود ۱۲۰ هزار نفر شرکت کرده بودند تا روش انجام دادن اعمال حج  را از 
ايشان فراگيرند و اعمال را همراه ايشان به جا آورند. پس از برگزارى حج و در مسير بازگشت به مدينه در 
روز هجدهم ماه    ذيحجه، در محلى به نام غديرخم٢ آئه ۶۷ سورهٔ مائده که در ابتدای درس آمده، نازل شد. 

۱ــ الکامل فی التاريخ   ،  ابن اثير   ،    ج  ۲،  ص۳۰۳                      والغدير، ج  ١،  ص٣١ 
۲ــ غدير به معناى ِبرِکٔه آب، و ُخم نام محل تالقى راه هاى مدينه، عراق، شام و مصر بود و کاروانيان در آن جا به هم مى رسيدند يا از 

هم جدا مى شدند. 
٣ــ يعنى، چه کسى بر آن ها واليت و سرپرستى دارد و بايد به فرمان هايش عمل کنند؟ 

                     در اين آيه ، تدبر کنيد و به سؤال های زير پاسخ دهيد.

۱ـ خداوند چه فرمانی به پيامبر می دهد؟
 .........................................................

۲ـ اهميت اين فرمان چقدر است؟
 .........................................................

۳ـ چرا خداوند به پيامبر اکرم وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد؟
 .........................................................

بعد از نزول اين آيه، پيامبر اکرم  دستور داد همه توقف کنند تا بازماندگان برسند و آنان که 
پيش رفته اند، برگردند. ظهر شده بود؛ ابتدا نماز را به جا آوردند و سپس، پيامبر در يک سخنرانى مهم و 
مفصل با مردم سخن گفت و آنان را براى دريافت آن پيام بزرگ آماده کرد. در اين جا از مردم پرسيد: 

َهـا الـّنـاُس   اى مردم   اى مردم ـُّ َهـا الـّنـاُساَ ي ـُّ اَ ي
چه کسى به مؤمنانچه کسى به مؤمنان َمـن َاۡولَـى الـّنـاِس ِبـالۡـُمـۡؤِمـنـيـنَ َمـن َاۡولَـى الـّنـاِس ِبـالۡـُمـۡؤِمـنـيـنَ 

از خودشان سزاوارتر است؟۳  از خودشان سزاوارتر است؟    ِمـۡن اَ نۡـُفـِسـِهـۡمِمـۡن اَ نۡـُفـِسـِهـۡم   
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ـ  عالمٔه امينى  ــ  ۱ــ الغدير نام مجموعٔه گرانبهايى در اثبات واقعٔه غدير است که يکى از دانشمندان عالى قدر شيعه در عصر حاضرـ 
آن را در يازده جلد به زبان عربى نوشته است و خالصٔه آن به فارسى در يک جلد ترجمه شده است. 

گفتند: خدا و پيامبرش بر ما واليت و سرپرستى دارند. 
سپس، فرمود: 

هرکس که من ولّى و سرپرست اويم،  َمـۡن کُـۡنـُت َمـۡوالهُ   
على نيز ولى و سرپرست اوست.  فَـٰهـذا َعـِلـىٌّ َمـۡوالهُ   

و اين جمله را سه بار تکرار کرد. 
در پايان سخنرانى نيز از حاضران خواست که مطالب گفته شده را به غايبان برسانند. پس 

از آن، مردم براى عرض تبريک و شادباش به سوى امام آمدند و با وى بيعت کردند.  
سخنان پيامبر  در اين واقعه از جهت سلسلٔه راويان حديث چنان محکم است که شايد کمتر 
حديثى مانند آن وجود داشته باشد. صدو ده نفر از اصحاب پيامبر که در غدير حاضر بوده اند، آن  را بى هيچ 
واسطه اى از پيامبر نقل کرده اند. دانشمندان و تاريخ   نويسان و مفسرانى از اهل سنت نيز اين واقعه را با 

مدارک زياد در کتاب هاى خود آورده اند که نام سيصد و پنجاه نفر آن ها در کتاب «الغدير»۱ آمده است. 
اگر چه بعد از رحلت پيامبر، زمامدارى مسلمين به امام على  نرسيد و واقعٔه عظيم غدير ناديده 
گرفته شد اما چگونگى برگزارى اين مراسم و سخنان رسول خدا  روشنگر بسيارى از اتفاقات 

پس از ايشان است. 
نتيجه گيری: 

با بررسى اين آيات و احاديثی که گفته شد، روشن مى شود که:
، حضرت على  و يازده فرزند ايشان را به جانشينى خود معرفى کرده  الف) پيامبر اکرم 

است و آنان عهده دار مسئوليت امامت اند. 
ب) الزمٔه اين مرتبه از جانشينى، علم و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ همان گونه 

که رسول خدا   اين دو ويژگى را دارا بود. 
ج) تعيين جانشين رسول خدا  با هدايت و راهنمايى خداوند بوده و خداوند، ائمٔه اطهار  

را به اين مقام برگزيده است. 
داراى  اما  نبوده،  امامت  عهده دار  اگرچه  و  است  بيت  اهل  زهرا   جزء  فاطمٔه  حضرت  د) 
علم و عصمت کامل است و پيروى از کالم و رفتار وى بر همٔه مسلمانان واجب و سرچشمٔه هدايت و 

رستگارى است. 



..............................................................
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دربارٔه واقعٔه بزرگ غدير بينديشيد و به سؤال هاى زير پاسخ دهيد: 
الف) چرا مراسم غدير هم زمان با بزرگ ترين اجتماع مسلمانان برگزار شد؟ 

ب) چرا خداوند انجام ندادن اين مأموريت را مساوى با عدم انجام رسالت اعالم کرد؟ 
ج) تبريک و تهنيت مردم به حضرت على  پس از پايان مراسم نشانٔه چيست؟ 

د) چرا کلمٔه «َمولٰی» در حديث غدير به معنای سرپرست است، نه دوست؟

۱ــ مراسم غدير را در شعر يا نثرى شيوا به تصوير بکشيد يا آن را در قالب طرحى زيبا نقاشى 
کنيد. 

۲ــ داستان عشيرٔه اقربين يا واقعٔه غدير يا حديث کساء را به صورت داستان گويى و براساس 
کتاب «سالم بر خورشيد»، در قالب نمايش اجرا کنيد.
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در درس قبل دانستيم كه پيامبر اكرم   اميرمؤمنان را از جانب خداوند به 

ايشان  از  خود  از  پس  كه  خواست  مسلمانان  از  و  كرد  منصوب  خود  جانشينی 

پيروی كنند.

در اين درس می خواهيم جايگاه امامت ايشان را بهتر بشناسيم و بدانيم كه آن 

حضرت چه موقعيتی نزد پيامبر اكرم  داشتند؟

6

٧٤
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
همانا ابراهيم از پيروان او (نوح) است. بۡـراهـيـمَ  َو ِانَّ ِمۡن شـيـَعـِته ی َالِ

صافات    ، ۸۳

 ............................. َو َدَخـَل اۡلـَمـديـَنـةَ  
 ............................. َعـلٰی حـيـِن َغـۡفـلَـٍة ِمـۡن َاۡهـِلـها 
 ............................. فَـَوَجـَد ِفـيهـا َرُجـلَـۡيـِن يَـۡقـَتـِتـالِن 
 ............................. ٰهـذا ِمـۡن شـيـَعـِتـه ی  
 ............................ ه ی …   َو ٰهـذا ِمـۡن َعـُدِوّ

َقَصص  ، ۱۵

 ............................. ذيـَن ءاَمـنـوا   ِانَّ  الـَّ
 .......................... َوَعـِمـلُـوا الّصـاِلـحـاِت 

 ............................. ِة  ـَّ ُاولٰـِئـَك هُـۡم َخـۡيـُر الۡـبَـِري
بّينه  ، ۷

به کمک توضيحات زير، ترجمه را تکميل کنيد.
َيـۡقـتَـِتـالِن: با يکديگر پيکار می کنند َفـَوَجـَد: پس يافت ، پس ديد 

َخـۡيـُراۡلـبَـِريَّـةِ: بهترين مخلوقات شـيـَعـِتـهی: پيروان او، طرفداران او 
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سوره/ آيه                                                              پيام آيات

۱ـ کلمۀ شيعه در قرآن کريم به کار رفته و به معنای پيرو است.
۲ـ  حضرت ابراهيم (ع)   ، شيعۀ حضرت نوح (ع) است، يعنی پيرو او می باشد.

۳ـ در قرآن کريم، پيروان حضرت موسی نيز «   شيعۀ » او ناميده شده اند.

………
………
………

معنای شيعه
«شيعه» در لغت به معنای پيرو، يار و طرفدار است. در قرآن کريم نيز به همين معنا به کار رفته و 
حضرت ابراهيم   شيعه و پيرو حضرت نوح   معرفی شده است؛ با اين که قرآن کريم آن بزرگوار 

را «ُمـۡسـِلـم» نيز ناميده است١.

دستور به پيروی از اميرالمؤمنين  
پيامبر اکرم   که با ايمان و استقامت بی مانند خود دعوت مردم به اسالم را پيش می برد و به 
پيروزی حق بر باطل يقين داشت، از همان ابتدای رسالت، به فرمان الهی، تالش می کرد تا در موقعيت های 
مختلف، حضرت عـلـی  را کـه در ايمان و عمل بی نظير و معصوم از گناه بود، بـه مردم مـعـرفی 
کــه  آنجا  شود. و از  مردم  سرگـردانی  مـانع  سازد و  مشخص  خـود  پس از  برای  ادامه راه را  کند و 
حضرت علی  توسط پيامبر، با حقيقت اسالم به طور کامل آشنا شده بود، رسول خدا   به مردم 
تأکيد می کرد که پيروی از امام علی  و عمل به دستورات او مانع گمراهی و سرگردانی می شود و 
نجات جـامـعـٔه بشری را بــه دنبال دارد. بـــرای مثال، جـابربن عبدالله انـصاری، از ياران خـوب 
رسول خـدا  مـی گـويد: «در کنار خـانٔه خـدا و در حضور رسول خـدا   بـوديم که حضرت 
علی  وارد شد. رسول خدا  فرمود: برادرم به سويتان آمد. سپس، رو به سمت کعبه کرد و 
با دست به آن زد و فرمود: سوگند به خدايی که جانم در دست قدرت اوست، اين مرد و کسانی که از 

او پيروی کنند، رستگارند و در روز قيامت، اهل نجات اند.

ا َو ال نَصراِنيا َو ٰلِکن کاَن َحنيًفا ُمسِلًما (آل عمران، ۶۷)   ١ــ ماکاَن ِابراهيُم يَهوِدي
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سپس، فرمود: اين مرد اّولين ايمان آورنده به خدا، وفادارترين شما در پيمان با خدا، راسخ ترين 
شما در انجام فرمان خدا، صادق ترين شما در داوری بين مردم، بهترين شما در رعايت مساوات بين 

آن ها و ارجمندترين شما نزد خداست.
در همين هنگام آئه زير بر پيامبر خدا نازل شد:

ذيـَن ءاَمـنـوا               آنان که ايمان آوردند ِانَّ الـَّ
َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت             و کارهای شايسته انجام دادند، 
ِة       اينان بهترين مخلوقات اند.١ و   ٢ ـَّ ِئَك هُـۡم َخـۡيـُر الۡـبَـِري ـٰ ُاول

در حقيقت، پيامبر اکرم   با توجه به شرايط فرهنگى و اجتماعى زمان خود، فعاليت هاى 
خودسرانه برای به دست گرفتن زمامدارى و قدرت را پيش بينى مى کرد. به همين علت، تمام تالش 
خود را به کار مى برد تا شخصيت ممتاز حضرت على  را به مردم بشناساند، تعصبات جاهلى و 
قبيله اى را از افکار آنان بزدايد و کسانى را که براى رسيدن به قدرت مى خواهند از اين اعتبارات 

استفاده کنند، به انزوا کشاند. 
الزم است بدانيم که در آن زمان در ميان قبايل، بزرگى و شرافت تنها مخصوص بزرگان و رؤسا 
بود و فضايلى چون علم، عدالت خواهى، جوان مردى، صداقت، پاکى و کرامت نفس وقتى ارزش داشت 
که رئيس قوم يا فرزندان و بستگان وى دارای آن صفات باشند. رسول خدا   با اين افکار جاهلى 
به شدت مبارزه  می کرد و سعی در شکستن ابهت اين گونه اعتبارهاى توخالى داشت اّما تحوالت فرهنگى 
امری تدريجی است و تغيير فرهنگ جاهلى به فرهنگ و ارزش هاى اسالمى ناگهانی صورت نمى گيرد و 
برنامه اى مستمر و مداوم نياز دارد. به همين جهت بود که بسيارى از افراد، ميان فرمان پيامبر و فرمان 
بزرگان قوم تفاوت چندانى قائل نبودند و گاه در لحظات حساس و سرنوشت ساز، به جاى فرمان الهى، 
به سوى فرمان بزرگان قوم متمايل مى شدند. قرآن کريم در آيات متعدد ضمن اشاره به اين ميل جاهلى، 

به مردم در خصوص آن هشدار مى دهد؛ از جمله در آئه ۵۰ سورٔه مائده مى فرمايد: 
يقين  که  مردمى  براى  مى کند  حکم  خدا  از  بهتر  کسى  چه  و  هستند؟  جاهليت  حکم  دنبال  به  آيا 

دارند؟

١و٢ــ بّينه،٢
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 از اين رو رسول خدا  در هر فرصتى، فضايل متعالى و جايگاه حضرت على  و اهل 
بيت را برای مردمی که قرن ها با نظام قبيله ای خو گرفته بودند و ثروت زياد و نظاير آن را نشانٔه شرافت 
می دانستند بيان مى کرد تا دل هاى آنان را براى پذيرفتن امامت و رهبرى کسانی آماده کند که ميان عرب و 
غيرعرب تفاوتی قائل نمی شدند و مردم را به تعقل، عدالت و بندگی خداوند فرا می خواندند و در زندگی 

دنيايی مانند معمولی ترين افراد زندگی می کردند. از جمله فرموده اند١: 

۱ــ َعـِلـىٌّ  َمـَع الۡـُقـرآِن َو الۡـُقـۡرآُن َمـَع َعـِلـىّ ٍ      على با قرآن است و قرآن با على است.
۲ــ َعـِلـىٌّ َمـَع الۡـَحـِقّ  َو الۡـَحـقُّ َمـَع َعـِلـىّ ٍ         على با حق است و حق با على است. 

ـِة      من و على، پدران اين امتيم. ۳ــ َانَـا َو َعـِلـىٌّ    َابَــوا ٰهـِذِه اۡال ُمَّ

عالوه بر سخنان پيشين، پيامبر اکرم   فرموده است:
حّق على بر اين امت ـِة  ۱ــ َحقُّ َعـِلـىّ ٍ َعـلـٰی ٰهـِذِه اۡال ُمَّ

مانند حق پدر بر فرزندش است. کَـَحـّق ِ الۡـواِلـِد َعـٰلـی َولَـِده ی 
نگاه کردن به روى على عبادت است.  ٌ ۲ ــ الـنَّـظَـُر ِالـٰی  َوۡجـِه َعـِلـىّ ٍ ِعـبـاَدة

وّصى من و وارث من ۳ــ ِانَّ َوِصـّيـى َو واِرثـى 
و وفاکننده به وعده هاى من، َو ُمـۡنـِجـُز َوۡعـدى   

على بن ابى طالب است.٢ َعـِلـىُّ بۡـُن َابـى طـاِلـٍب  

١و٢ــ مجموعٔه اين احاديث از امام شناسی عالمه حسينی تهرانی، ج ۷، ص ۱۵ به بعد نقل شده و در آن کتاب، منابع شيعه و اهل 
سنت اين احاديث ذکر شده است.
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حضرت علی تربيت يافتۀ پيامبر گرامی
حضرت على   کودکى بيش نبود که به خانٔه پيامبر آمد، از همان زمان، تربيت وى در دامان 
پيامبر آغاز گرديد و درهاى دانش الهى به رويش گشوده شد. ايشان در اين باره مى فرمايد: «خداوند 
بزرگ ترين فرشتٔه خود را همراه رسول خدا قرار داد. آن فرشته، شب و روز راه کسب مکارم و زيبايى هاى 
اخالق را به ايشان نشان مى داد و من، در نهايت عشق و شيفتگى از آن حضرت تبعيت مى کردم و ايشان 

را همراهى مى نمودم١.» 
اين تربيت بدان جهت بود که حضرت على  پس از رسول خدا  راه آن حضرت را ادامه 
دهد و با تکيه بر دانش الهى خود، مردم را در زمينٔه احکام و معارف دينى هدايت کند. رسول خدا  
نيز در هر فرصتى که پيش مى آمد، اين مقام علمى را به اطالع مردم مى رساند. در اين جا به يک مورد از 

سخنان آن حضرت اشاره مى کنيم: 
َانَـا َمـديـَنـُة الۡـِعـۡلـِم           من شهر علم هستم 

َو َعـِلـىٌّ بـابُـهـا          و على دِر آن است. 
فَـَمـۡن َاراَد الۡـِعـۡلـمَ          هرکس مى خواهد به اين علم برسد

فَـۡلـَيـۡأِتـهـا ِمـۡن بـاِبـهـا       بايد از دِر آن وارد شود.٢
مطابق با اين حديث، نکات زير به دست مى آيد: 

اّوالً حضرت على  پس از رسول خدا  از همه داناتر است؛ 
ثانياً حضرت على   در علم خود معصوم است؛ وگرنه رسول خدا  نمى فرمود که همه 

بايد به ايشان مراجعه کنند. 
ببرند و مطابق نظر ايشان عمل  بر مردم واجب است که از دانش حضرت على  بهره  ثالثاً 
کنند؛ زيرا ايشان راه رسيدن به علم پيامبر است و بهره مندى از علم پيامبر هم بر همه واجب است. به 
همين جهت روزى رسول خدا  به حضرت على     فرمود: «اى على، من شهر حکمتم و تو 
دِر آن شهر هستى. هيچ گاه نمى توان وارد شهرى شد، مگر از دِر آن. دروغ مى گويد کسى که مى پندارد 
مرا دوست دارد، در حالى که دشمنی و کينٔه تو در دل اوست؛ زيرا تو از من هستى و من از تو. …کسى 

١ــ نهج البالغه، خطبه ۱۹۲
٢ــ شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۸۱ و امام شناسى، عالمٔه حسينى تهرانى، ج ۱۱، ص ۶۱.
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به فالح مى رسد که پيرو تو باشد و به هالکت مى رسد کسى که از تو دورى گزيند. َمثَل تو و اماماِن از 
فرزندان تو، َمثَل کشتى نوح است؛ هرکس بر آن سوار شود نجات يابد و هرکس سرپيچى کند، هالک 
شود. َمثَِل شما َمثَِل ستارگان آسمان است که چون ستاره اى غايب شود، ستاره اى ديگر طلوع مى کند 

تا روز قيامت.»١
از ايشان، بدون  مقام و منزلت حضرت علی     نزد خدا و تمجيدهای فراوان رسول اکرم  
سبب و يا به خاطر خويشاوندی با پيامبر نيست، بلکه به خاطر «ايمان» بی نظير و «عمل» بی مانند ايشان 
به  را  ايشان  اخالقی  کرامت های  ساير  و  علم  عبادت،  وفا،  يک رنگی،  جهاد،  ايثار،  صداقت،  است. 

چنين مقامی رسانده است.
يکی از ويژگی های ممتاز اميرمؤمنان عدالت خواهی و دفاع از مظلومان بود. آن حضرت «عدالت 

اجتماعی» را رسالت پيامبران می شمرد و در دفاع از عدالت از پيشتازان بود.
مردمی که با نظام جاهالنه و ظالمانٔه قبل از اسالم خو گرفته بودند و فقط در دورٔه کوتاه ده سالٔه 
رهبری رسول خدا در مدينه نسيم عدالت را حس کرده بودند، پس از رسول خدا به تدريج در جادٔه 
انحراف قدم گذاشتند به گونه ای که وقتی اميرمؤمنان به حکومت رسيد، بازگشت به عدالت و مساوات را 
سرلوحٔه کار خود قرار داد. به همين جهت مظلومان و ستمديدگان، در نقاط مختلف جهان اسالم شيفتٔه 
ايشان شدند و به رهبری وی دل بستند. اّما با شهادت اميرالمؤمنين و روی کار آمدن بنی اميه و بنی عباس 
اميد مظلومان به يأس گراييد.۲ البته امام حسن  و امام حسين  و ساير امامان بزرگوار پرچم 
مبارزه با ظلم را برافراشته نگه  داشتند و تا امام يازدهم، هر کدام پس از ديگری در اين راه به شهادت 
رسيدند. اين بزرگواران، همواره از «عدل» به عنوان يک اصل اساسی اسالم ياد می کردند و بی توجهی 
به آن را، بی توجهی به يک اصل اسالم می شمردند. به همين جهت نام شيعيان و پيروان اميرمؤمنان با 

عدالت اسالمی همراه شد.

۱ــ  غاية المرام، ج۲، ص ۵۲۲ به نقل از شيخ صدوق با سند متصل از سعيدبن جبير از ابن عباس.
علی  امام  می گويد:  انسانی»  عدالت  صدای  علی  عنوان «امام  تحت  کتابی  لبنان  کشور  مسيحی  برجستٔه  نويسندٔه  ُجرداق،  ُجرج  ۲ــ 

فدای عدالت خود شد.
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کوتاه  سخنان  و  سخنرانی ها، نامه ها  از  نهج البالغه   ،  مجموعه ای  کتاب 
اميرمؤمنان است که توسط سيد رضی يکی از دانشمندان قرن چهارم هجری گردآوری 
شده است. به اين کتاب مراجعه کنيد و نامۀ آن حضرت به مالک اشتر را که به عهدنامۀ 
مالک اشتر مشهور است، مطالعه نماييد و در ميان توصيه هايی که به عدالت دارد، 

يک توصيه را يادداشت کنيد.
.........................................................
.........................................................
.........................................................

تشّيع و وحدت مسلمانان
شناخت جايگاه شيعه در تاريخ اسالم و تبيين علمى و تاريخى حقانيت آن، نبايد ما را از مسأله اى 
مهم و حياتى، يعنى حفظ وحدت مسلمانان و تالش براى سربلندى، عزت، استقالل و حفظ منافع آنان 
، قرآن و قيامت ، زمينه ساز  غافل کند. باورهاى مشترک فراوان، مانند اعتقاد به خدا، پيامبر اکرم 
وحدت بين ما مسلمانان است. به همين دليل، حفظ و تقويت وحدت شيعه و سنى و مبارزه با عوامل 
و برنامه هاى تفرقه انگيز يکى از اصول راهبردى انقالب اسالمى است که هوشيارى و بيدارى همگان 

را مى طلبد.
امام خمينى (ره)، معمار کبير انقالب اسالمى که همواره و در هر فرصت مسلمانان را به 

اتحاد و همبستگى دعوت مى کرد، در يکى از پيام هاى خود به مسلمانان چنين پيام مى دهد: 
«اى مسلمانان جهان که به حقيقت اسالم ايمان داريد، به پاخيزيد و در زير پرچم توحيد و 
در سائه تعليمات اسالم مجتمع شويد و دست خيانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار 
آن کوتاه کنيد و َمۡجد اسالم را اعاده کنيد و دست از اختالفات و هواهاى نفسانى برداريد که شما 
داراى همه چيز هستيد. بر فرهنگ اسالم تکيه زنيد و با غرب و غرب زدگى مبارزه نماييد و روى 

پاى خودتان بايستيد.١»

١ــ صحيفٔه نور، ج ۱۴، ص ۸۳.
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برای حفظ همبستگی و وحدت ميان مسلمانان، بايد به نکات زير توجه کنيم:
۱ــ مستکبران جهانی که با اصل اسالم و پيام قرآن کريم دشمنی دارند و به صورت های مختلف 
به پيامبر بزرگوار ما و کتاب آسمانی ما اهانت می کنند، درصدد نابودی اسالم و ضعيف نگه داشتن همٔه 
مسلمانان هستند. راهی که برای اين هدف خود انتخاب کرده اند، تفرقه و جنگ ميان مسلمانان است. 

ما بايد با هوشياری خود در اين دام نيفتيم. 
۲ــ از اهانت و توهين به مقدسات ساير مسلمانان خودداری کنيم. آنان که می خواهند مسلمانان را 
با هم دشمن کنند، با استفاده از همين توهين ها، بذر دشمنی ميان مسلمانان را می کارند و در موقع مناسب، 

درو می  کنند و به هدف خود می رسند.  
۳ــ خود را از ساير مسلمانان دور ندانيم و برای پيروزی، عزت و سربلندی مسلمانان، در تمام 
نقاط جهان تالش کنيم و تا آنجا که می توانيم برای آبادانی و پيشرفت جهان اسالم همکاری کنيم و به 

اين سخن پيامبر گرامی توجه کامل داشته باشيم که فرمود:
مسلمان  نباشد،  مسلمانان  ساير  به  رسيدگی  انديشٔه  در  و  کند  آغاز  را  خود  صبح  که  کسی 

نيست.۱ 
۴ــ از مظلومان مسلمان در تمام نقاط جهان، با روش های درست دفاع کنيم و برای رهايی آنان 

از ظلم بکوشيم. زيرا رسول خدا   در اين باره هم فرمود:
هرکس فرياد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان ياری می طلبد، بشنود، اما به ياری آن مظلوم 

برنخيزد، مسلمان نيست.۲ 
مسلمانان  ديگر  با  بتوانيم  تا  ببخشيم  ارتقا  و  استدالل  ، اعتال  و  دانش  با  را  خود  اعتقادات  ۵  ــ 
براساس معرفت و استدالل سخن بگوييم و اعتقادات خود را به نحو صحيح بيان کنيم. دفاع منطقی از 
اعتقادات نه تنها سبب تفرقه و جدايی نمی شود، بلکه دل ها را به يکديگر نزديک می کند. بنابراين الزم 
است برنامه ای برای شناخت بيشتر معارف اهل بيت  تنظيم کنيم و شرکت در سخنرانی های علمی 

و مطالعٔه کتاب های مناسب را در برنامٔه خود قرار دهيم.
تشيع  به  ديگران  بدبينی  سبب  که  کنيم  زندگی  به گونه ای  اميرالمؤمنين،  پيرو  يک  عنوان  به  ۶  ــ 
برپاداشتن  مانند  خود،  تکاليف  انجام  در  و  دهيم  قرار  اسوه  را  ايشان  بيت  اهل  و  خدا  رسول  نشويم. 

۱ــ من اصبَح َولَم يهتّم بامور المسلمين فليس بمسلم (کافی، ج۲، ص ۱۶۳)
۲ــ من سمع رجالً يُـنادی يا للمسلمين فلم يَِجبۡه فليس بمسلم (کافی، ج۲، ص ۱۶۴)
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نماز، رعايت حجاب و عفاف، رعايت حقوق ديگران، ادب معاشرت با مردم، پيروی از قوانين اجتماعی، 
همبستگی با مسلمانان کوشا باشيم و بدانيم که پيرو رسول خدا  و اهل بيت گرامی ايشان بودن، تنها 
به اسم نيست، بلکه اسم بايد با عمل همراه باشد تا پيرو حقيقی پديد آيد. شيعٔه با عمل سبب عالقه مندی 
مردم جهان به پيامبر اکرم و اهل بيت ايشان (صلوات الله عليهم) می شود و شيعٔه بدون عمل دوری مردم 
به آن بزرگواران را در پی دارد، و اين خود گناه بزرگی محسوب می گردد. از اين رو امام صادق  

می فرمايد:

زينت خاندان ما باشيد کـونـوا لَـنـا َزيۡـنًـا  
و مائه زشتی و عيب ما نباشيد۱ َو ال تَـکـونـوا َعـلَـۡيـنـا َشـۡيـنًـا 

۱ــ وسائل الشيعه، ج ۱۲، ص ۸

۱ــ کدام يک از ويژگی های اميرالمؤمنين در دورهٔ کوتاه خالفت سبب عالقٔه بيشتر 
مسلمانان به آن حضرت شد؟ نمونه ای برای آن ذکر کنيد.

۲ــ چرا رسول خدا  به صورت های گوناگون فضائل حضرت علی   را 
برای مردم بيان می کرد؟

چه  است»  علی  با  حق  و  است  حق  با  که «علی  پيامبر  سخن  اين  از  مقصود  ۳ــ 
می باشد؟

۴ــ چه رابطه ای ميان اين سخن پيامبر که «علی با قرآن و قرآن با علی است» و 
حديث ثقلين وجود دارد؟


