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 به اين شهر هجرت کرد و  با دعوت مردم مدينه مكهپس از سيزده سال تالش، برای هدايت مردم  پيامبر )ص(.7

  را بنا نهاد. حكومت اسالميبه فرمان خداوند،    
  ای زندگی کرد که در همة ابعادگونهآن حضرت بهجزیره عربستان را فرا گرفت.شبه سال، سراسر  دهو در مدت      

    شد و خداوند دربارة ایشان فرمود:  هااسوة انسانالگو و  رهبری از جمله در جایگاه ،فردی و اجتماعی     
   
 اللََّهَ کَثِیرًا ذَکَرَ وَ الْآخِرَ الْیَوْمَ وَ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللََّهَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌلَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََّهِ  .0

مشق نیکویی است برای کسی که به خداوند و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد سر قطعاً برای شما در رسول خدا 

  کند. می

    هاست. ها، در همة عصرها و دورهبرای زندگی همة انسان نیکو سرمشقیپیامبر )ص( ( 1پيام: 
 و بسیار یاد خدا کردن است.  قیامتو روز  )توحید(قرار دادن پیامبر)ص( امید داشتن به خداوند شرط الگو( 2         

 ایشان همیشه درست بوده و سخن و عمل  کند، پسکه خداوند، پیامبر)ص( را اسوه و الگو معرفی میتوجه به این( 3        

  الزم االجراست.             

  معرفی کرد.  نیکوترین اسوهدهم، پیامبر را  در کتاب( 4        
  از ایشان پیروی کنیم. توان ایشان، یعنی در حداسوه بودن  (5         

 و قسمتی برای  اهل خانه، قسمتی برای عبادتکرد، قسمتی برای ایشان اوقات خویش را به سه قسمت تقسیم می( 6        

 بهکرد و و قسمتی را که به خود اختصاص داده بود، میان خود و مردم تقسیم می کارهای شخصیرسیدگی به            

 کرد. کارهایشان رسیدگی می          
 

 کنیم. الف( بر اساس دستورات قرآن و سنت رسول خدا حکومت می                                                                                         

 ب( بر همین اساس، اصالحات مهمی را در جامعه آغاز کرد.                                                                      

 .سيرة پيامبر اکرم)ص( در رهبری جامعه چگونه بود؟ 4

 الف( تالش برای برقراری عدالت و برابری: 
 یکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا )ص( اجرای عدالت بود.  (1

              نون الهی یکسان اتبعیض نباشد و همه در برابر ق ای عادالنه بنا کند که در آن( با قاطعیت عمل کرد و کوشید تا جامعه2

  باشند.     

 شده بود و کسی با آن مخالفت  فتهتی، یك قانون پذیر( در شرایط آن روز در حجاز و سایر کشورها، تبعیض و تفاوت طبقا3

 کرد. نمی    

 ( درآمد بیت المال را مساوی و بین مسلمانان چه عرب و چه غیر عرب تقسیم کرد. 4

  .( برابری همة افراد در برابر قانون5

 ایستادند. می( در برابر ضایع شدن حقوق جامعه 6

 کردند.، مجازات میکه بود ( شخص مجرم را در هر موقعیت و مقامی7

  از قبایل صاحب نام مدینه  ذکر نمونه، مجازات یك فرد دزدی (8

 داشتند. الف( در اجرای عدالت، تبعیض روا می                                                                                     

 کردند.فرد ضعیف را مجازات میب(                کهط شدند پیشین بدین سبب دچار سقو و ملل  ( اقوام9

 کردمی شخص قدرتمند و صاحب نفوذ اگر دزدیج(                                                                                     

 کردند. رهایش می                                                                                        

 پیشوایان اسوه  – ششم درس

3. 
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 الف( برابری همه افراد در برابر قانون را اعالم کرد.                                                     

 ( عرب و غیر عرب و سیاه و سفید را برابر دانست.ب              رسول خدا برای اولین بار  (11

 ایی ایستاد.  ج( در مقابل تعصبات قومی و قبیله                                                   
  

 : محبت و مدارا با مردم( ب

 ها به ایشان و در سختی )معلول(سبب شد که مردم، ایشان را پدر مهربان خود بدانند )علت(( رفتار محبت آمیز با مردم1

 بردند.  پناه می    

 فرمود:که خود را به او نزدیك کنند اما ایشان میکنند، برای این( معموالً اطرافیان یك رهبر، عیب دیگران را نزد او بازگو می2

 دوست دارم با دلی پاك و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.  زیرا نکنیدرا پیش من بازگو  یکدیگر یهابدی    

 نشاند، پای خود را در مقابل میکرد و او را بر جای خود گذاشت، ردای خود را زیر پای مهمان پهن می( احترام به مهمان می3

  کردند. یارانشان دراز نمی   

 د. اند، کنارشان باشننشستهکردند تا وقتی یاران سعی می -

 ،پیرامون آخرت صحبتهمراهی کردن با یاران در  -

 سخن شدن با یاران دربارة امور روزمره برای اظهار مهربانی هم -

 گوش دادن به شعرها یا گذشته افراد -  

 زد.کردند مگر این که کار حرامی مانند غیبت کردن از آنان سر مینمی نعآنان را م -  
 

 :  و دلسوزی در هدايت مردم سخت کوشي( ج
  از مردمدوری او  سبب ها و آزارهای این راه،هرگزمند به نجات مردم از گمراهی بود که سختی( پیامبر)ص( چنان عالقه1

 فرمود:کرد که خداوند در این باره روز تالش میشبانه شانهدایتنگردید، و آن قدر برای    

 

 مُؤمِنينَ يَكونوا ااَلّ نَفسَکَ باخِع لَعَلَّکَ =                                                                                                               
 

 آورند از شدت اندوه جانت را از دست بدهی که برخی ایمان نمیاز این =

 کردند.پیامبر)ص( را ساحر و جادوگر و دیوانه خطاب می                                             

 ریختند.را بر سر و روی ایشان می سترخاک       قریشهای سران (آزار و اذیت2

 زدند. طعنه و نیش زبان به ایشان می                                            

 

 

 

 

 

 

 

 فرمود:و می کند هدایت جنگیدندمی ایشان با ،که را کسانی کردمی تالش حضرت نآ(4

 كشيد.نب( کودکان،پيران و زنان را                                                  الف( کافران را مُثْلِه نكنيد.

 .نكنيد زهرآلود را آب مشرکان د(             را برای تغذيه بكشيد.       ج(حيوانات حالل گوشت

 نسوزانيد. را ها نخلستان و مزارع ه(                                         

 

 رنج شما برای او سخت و دشوار است و بر هدایت شما حریص است 

رفت. دارو ها و يک طبيب سيار بود، خود به سراغ مردم مي )ص(پيامبر: فرمود(ع)(حضرت علی3

برد تا هرجايي الزم باشد، مرهم کرد و ابزار طبابت را با خود ميمرهم را خودش آماده مي

های گنگ او با داروهای خويش بيماران غفلت زبان کر، هاى گوش کور، هاى دل بر بگذارد،

  کرد.  زده و سرگشته را درمان مي
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 محرومیت از دور و آباد ای جامعه بنای دنبال به و کردمی مبارزه فقر با هم )ص(خدا رسول(1                                         

 .خاستمی بر مخالفت به بینوایان و فقیران شمردن کوچك با هم و بود                                            

 .آمدمی بدش بیكاری ازو  کردمی تشویق فعالیت و کار به را مردم (2                                         

 .کردمی مذمت کردند، نمی کار و کردندمی عبادت فقط که را کسانی (3                                         

  گیرند قرار توجهیبی مورد فقر خاطر به که دادنمی اجازه و گذاشتمی احترام فقیران به( 4                                         

 شوند. فراموش و                                             

 .کردمیصحبت  آنها با صمیمانه و نشستمیبه آسانی  مردم فقیرترین با (1                                         

 و بخوابد سیر شكم با را شب که کسي است نیاورده ایمان من به)ص(:  خدا رسول (6                                         

 .باشد گرسنه اش همسایه                                                   

   دقت کنيد : 

  ای عادالنه بنای جامعه  تالش برای برقراری عدالت و برابری                                  

 ای آبادبنای جامعه  مبارزه با فقر و محرومیت                                                                 

 ايمان نیاورده  )ص(به پیامبر  اش گرسنه باشد كسي كه با شکم سیر بخوابد، اما همسايه             

         مسلمان نیست كسي كه فرياد دادخواهي مظلومي را بشنود، اما او را ياری نکند  
 

 ص(پيامبر همپای و همراه(: 

 .آمد دنیا به کعبه خانة در پیامبر بعثت از قبل سال ده                                 

 «واال»علی گذاشت به معنای  را ایشان نام ،)ص(پیامبر پیشنهاد به ابوطالب حضرت پدرش               )ع(حضرت علی 

  «بلندمرتبه»و                                  

  .کرد زندگی ایشان نزد سال چندین و آمد پیامبر خانة به که نداشت بیشتر چهارسال یا سه                                 

 گوید:می دوران این دربارة خودش                                 

 (عصمت) در دروغی هرگز نه -. نهاد می خود کنار در مرا )ص(پیامبر و بودم )ص(پیامبر کنار در همواره بودم، کودك که حالی در

 رود،می مادرش دنبال به که شده گرفته شیر از بچة همچون من. کرد مشاهده من از ناشایست رفتاری نه و دید من گفتار

 به مرا و افراشت می من برای را خود نیكوی هایخوی از پرچمی وزر هر او و کردمی پیروی بزرگوار آن زا( ولیت معنوی)

  هر دو هدایت معنوی=  روزی هزار باب علم=                                          .داد می فرمان آن از کردن پیروی

 .شنیدم را شیطان اندوهگین آوای آمد، فرود )ص(پیامبر بر وحی کههنگامی،گزیدبرمی ای گوشه راء،ح غار در سال، هر در

 .است شده نا امید خود پرستش است که از شیطان این :داد پاسخ چیست؟ اندوهناك فریاد این ، )ص(پیامبر ای :گفتم 

 )علم و،نیستی پیامبر تو اینكه جز ،بینی می هم تو ینمبمی من را آنچه و شنویمی هم تو شنوممی منکه  را آنچه گمان بی 
 .باشیمی خیر راه بر آینه هر تو و . هستی وزیر بلكه تداوم امامت =ختم نبوت  =حدیث منزلت= ()ع(عصمت حضرت علي 

  )ص(از راه رسید، رسول خدا)ع(  بودیم که علی)ص( خدا نزد رسول روایت شده که گفت: انصاری عبداهلل جابربناز 

 ،اندقیامت در نارستگار پیروانش)شیعیانش( تنها و مرد اینفرمود: به آن خــدایی که جــانم به دست او است،                

 ترین شما ، راسخخدا با پیمان در شما وفادارترین ،این مرد اولین ایمان آورنده به خدا»فرمود: )ص(خدا سپس رسول               

 ها و بهترین شما در رعایت مساوات بین آن  مردم، بین داوری در شما ترینصادق ،خدا فرمان انجام در                

  عَمِلُوا ءامَنوا وَ الَّذینَ اِنَّ» نازل شد: )ص(این آیه بر پیامبر هنگامدر همین « شما در نزد خداست. ارجمندترین               

                                                 «الْبَرِیَّة خَیْرُ هُمْ اُولئِكَ الصّاِلحاتِ              

 الف( از نظر باطنی، افرادی ( ذکر شده است:بهترین مخلوقات خدا)«الْبَرِیَّة خَیْرُ»برای دو ویژگیدر این آیه -                

 باشند. ( میالصّاِلحاتِ عَمِلُوا وَ( ب( و از لحاظ ظاهری، افرادی نیکوکار)ءامَنوا الَّذینَ اِنَّمؤمن)               

 محروميت و فقر با ( مبارزهد
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  و شیعیان اویند. )ع(امیرالمؤمنین «بهترین مردم - الْبَرِیَّة خَیْرُ»ازمطابق روایات، مراد  -              

   ، سپس آیه نازل شد. ابتدا حدیث -             

      

 

 

  .است رفته کار به معنا همین به نیز قرآن کریم در است. «طرفدار و يار پيرو،» معنایبه  در لغت «شیعه»

 

ه :نتیج 
 

 

 

 
 

 :دهید پاسخ زیر هایسؤال به و بیندیشید، حدیث دواین در 
 

  است( )تأکیدی بر حدیث ثقلین.است على با قرآن و است قرآن با على         يٍّ       عَلِ الْقُرآنُ مَعَ الْقُرآنِ وَ مَعَ ىٌّعَلِ
 

             :ع(بیان فضایل متعالی و جایگاه حضرت علی موضوع( 

 سوی فرمان  ساز، به جای فرمان الهی، بهدر شرایطی که افراد گاه در لحظات حساس و سرنوشت -1 :حدیث پیام               

 های اسالمی این   برای تغییر فرهنگ جاهلی به فرهنگ و ارزش)ص( شدند، برنامة رسول خدا بزرگان قوم متمایل می              

 ، حدیث دواین بود که در هر فرصتی از جمله در               
 

 

 امامت و رهبری ایشان و  پذیرفتنهای آنان را برای تا دل کرد را بیان می )ع(متعالی و جایگاه حضرت علی فضایل             

    دیگر امامان آماده کند.            

            حدیث ثقلیندر   ارتباط برقرار است. « يٍّعَلِ الْقُرآنُ مَعَ الْقُرآنِ وَ مَعَ ىٌّعَلِ »حدیث ثقلین و حدیث میان -2             

                            ناپذیرند. جدایی و قرآن از یکدیگر آمده که عترت             

   عصمت ایشانو به تبع آن  )ع(مبیّن پیروی کامل از قرآن و امام علی و قرآن )ع(جدایی ناپذیر بودن امام علی -3             

  و علم هم وجود دارد.()البته در دل عصمت، عدالت  گردد.می مفهوم            

 

             اند: فرموده )ص( همچنین پیامبر 

 .است على با حق و است حق با علي                                                 يٍّعَلِ مَعَ حَقُّالْ وَحقِّ الْ مَعَ ىٌّعَلِ             

            :ع(بیان فضایل متعالی و جایگاه حضرت علی موضوع( 

 رسول خدا از آیندة امت اسالمی به مردم خبر  «  یٍّعَلِ مَعَ حَقُّالْ وَحقِّ الْ مَعَ ىٌّعَلِ »در حدیث:( 1 پیام حدیث:             

 داده و از اختالف آینده هشدار داده و فرموده که در این اختالفات، حق با علی)ع( است و هر کس از او پیروی کند،              

                               از حقیقت اسالم پیروی کرده است.             

 شایستة   همین دلیلبوده و به  وم از گناه و اشتباهمعصبیانگر این است که ایشان )ع(  ( حق بودن حضرت علی2            

 پیروی هستند.                       

 معنای شیعه 

 سبب رستگاری دانست علت=: فرمود(ع)علي پيروی از امام:  )ص(پیامبر

داند مي )ص(پيامبر جانشينرا  )ع(، علي )ص(که به فرمان خدا و پيامبرمسلماني است ، «شيعه»

 کند از او. که پيروی مي

ي
عل
ت 
ضر

 ح
اه
یگ
جا
 و 
ي
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مت
ل 
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یا
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              امام آن در فضایلی که اندکرده مشاهده با شگفتی علی امیرالمؤمنین شخصیت بررسی از پس غیرمسلمان، و مسلمان           

  ؛عابدترين عبادت، محراب در ؛ترينشجاع جنگ میدان در امام آن. شودمی جمع فرد یك در سختی به که است           

 حکمرانی، صةعر در و ترينبليغ سخن، زیبایی و بالغت در ؛ترينعالمدرس، کالس در ؛تريندقيق قضاوت، مقام در           

 .است ترينعادل          

  رهبر يک که را هاییویژگی تمام و بود کرده جمع خود در را الهی فضائل همه )ص(خدا رسول همانند حضرت، آن           

 .پردازیممی حضرت آن فضائل از مورد دو به اینجا در. بود دارا باشد، دارا باید جامعه           

 

 مانند بی عدالت (1

 خود بر را حجت خالفت قبول بر آنها اصرار و مردم عمومي درخواست با که گاه آن نشینیخانه سال 25 از پس )ع(علی امام

 را، نابرابری و تبعيض با مبارزه و عدالت پیامبر روش و سيره دادن قرار الگو با آغاز همان از ایشان.آمد صحنه به دید تمام

 :کرد سخنرانی مردم برای گونه این و رفت مسجد به حکومتش آغازین روزهای در.داد قرار خود کار سرلوحه

 

 

 
 

 

 

 

 .کرد تقسیم مساوی طور به مردم میان را آن ماندة باقی المال، بیت از کشور عمومی هایهزینه پرداخت از پس روز، آن فردای

 .کردند اعتراض داشتند، کالن و ویژه هایدریافت قبل هایدوره که ایعده اما شدند؛ خوشحال محرومان

 :فرمودند سخنانی در ایشان

 

 

 

 

 رسیده مقام و پست به احقـن به که معاویه همچون فرمانروایانی آغاز همان در و کرد اقدام امور اصالح به ابتدا همان از امام

 به حتی که بود مصمم چنان کار این برای و کرد کنار بر کردند، می حکومت ستمگر امپراطوران و پادشاهان شیوة به و بودند

 .نکرد عمل نیز خویش یاران از برخی اندیشی مصلحت

  :فرمود.گرددمی شما با جنگ سبب او، برکناری و است قدرتمند و دنیاطلب فردی معاویه: گفتند حضرت آن به برخی

 

 

 

 

 کران بی علم( 2

 .بود وی معرفت و علم )ع(،امیرالمؤمنین شخصیت انگیز شگفت ابعاد از یکی گفتیم، که طورهمان
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 جيب و اندبرداشته عمومي اموال و المال بيت از خود حقّ از بيش گروهي مردم، ای»... 

 را آخرت عذاب و دنيا ننگ حقيقت در اينان ... اندباغ خريده و ملک و اندرا انباشته خود

 سهم پس اين از و ستانممي باز اينان از را مظلوم مردم حق من بدانيد که اما اند؛خريده

 «داد. خواهم مساوی طور به المال بيت از را مسلمانان همة

 جو، پوست گرفتن اندازه به تا بدهند من به  ]وسعتش تمام با [را دنيا همة اگر خدا، به سوگند »

 «کرد. نخواهم کنم، نافرماني را خدا موری دهان از

 کنندگان گاه گمراه هيچ من و گماشت نخواهم کار به را او نيز روز دو برای حتي سوگند، خدا به

 داد. نخواهم قرار خود کارگزار را

 

 الْحقِّ مَعَ عَلِىٌّ

 الْحقِّ مَعَ عَلِىٌّ

 الْحقِّ مَعَ عَلِىٌّ
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 سـایر  و فضیلت و اخالق اقتصادی، و اجتماعی نظام کشورداری، و حکومت شناسی،دین شناسی،انسان شناسی،جهان در ایشان

 .است کرده راهنمایی را ما و گفته سخن انسان، سعادت و هدایت نیاز مورد موضوعات

             دانـش  ایـن  گـر حکایـت  داده، جـای  خـود  در را ایشان اندرزهای و پند و هانامه ها،سخنرانی از بخشی که« البالغه نهج »کتاب

 ایـن  از همـواره  شـد،  ذکر که موضوعاتی در تاکنون، کتاب این تدوین زمان از اسالم جهان بزرگ دانشمندان .است مانند یب 

 .اندشده مند بهره کتاب

 عمیـق  و دقیق نکات به مردم تا اندنوشته ها شرح آن بر کتاب، این از مردم بیشتر ادةاستف برای هم دانشمندان از دیگر برخی

 .ببرند پی بیشتر کتاب این

 چـا   جلـد،  چنـدین در  امروزه که نوشته البالغه نهج بر مفصلی شرح است، سنت اهل بزرگ دانشمندان از که الحدیدابی ابن

 مخلوق)ديگر سخن از و فروتر )قرآن(خالق سخن از را علي سخن حق، به:»گوید می خود کتابمة مقد در است، شده

 «اند...خوانده برتر ها(انسان

            قسمم  او به ها امّتهمة  که کسي به خورممي قسم :»گویدمی است، نوشته البالغه نهج 221خطبة  بر که شرحی در وی

  را آن مرتبمه  همزار  از بميش  سمال،  پنجاه اين در و کنممي مطالعه را خطبه اين است سال پنجاه که خورند،مي

 .اسمت  کمرده  ايجاد عميقي بيداری و شگفتي من جان در آنكه مگر مانخوانده را آن بارهيچ تاکنون و ام،خوانده

 و خوانمده  را آنان های خطبه چقدر من و! اند خوانده خطبه آخرت و مرگ دربارة کنندگان موعظه و خطبا چقدر

 «...است نكرده ايجاد من جان در را خطبه اين تأثير آنها از کدام هيچ کنون تا اما !امکرده تأمل آن در

 پیامبر دانش به متصل ایشان دانش حقیقت، در .بود نکرده شاگردی دیگر کسی نزد )ص(اکرم پیامبر نزد جز )ع(امیرالمؤمنین

 )ص( در این باره فرمود: اکرم پیامبر. گرفتمی سرچشمه الهی وحی از نیز پیامبر دانش و بود
 

 .است آن درِ على و هستم علم شهر من                                     بابها عَلِيُّالعِلمِ و نَةُ یدِمَاَنَا 

 باید از درِ آن وارد شود.  برسد علم این به خواهد مى هرکسفَلیَأتِها مِن بابِها                                العِلمِ  اَرادَ نفَمَ
 

 )ع(پس حضرت علی دانند، و پیروی از او را واجب می کنندبیان می )ع(ت علیراه دستیابی بر علم خودشان را حضر )ص(پیامبرالف( 

 باشد.معصوم می

 حضورش اگر در و داد مي را پاسخم کردم،مي سؤال )ص(پيامبر از هرگاه»:فرمود می )ع(علی امیرمؤمنان همچنینب( 

 «ساخت.مي مندبهره مرا خود دانش از و شدمي پيشگام ايشان کردم،مي سكوت

 و درنگبی ایشان پرسید،می سؤال ایشان از موردی هر در هرکس که رسید مانندیبی دانش به امیرالمؤمنین ترتیب، بدینج( 

 .دادمی پاسخ درستی کمال در

  گشوده دیگر باب هزار کدام، هر از که گشود هزار باب از علم به رویم » مند شده بودند، بهره)ص(د( از هدایت معنوی پیامبر

 است.  )ص(که مصداقی از والیت معنوی پیامبر« شد.می

 بابها عَلِيُّالعِلمِ و نَةُ یدِمَاَنَا  »بریم و با توجه به حدیث پی می)ص(پیامبربعد از )ع( تداوم مرجعیت دینی توسط حضرت علی ه( 

   معصوم بودند. )ع( حضرت علی  فهمیم کهمی« فَلیَأتِها مِن بابِها العِلمِ  اَرادَ نفَمَ
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