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 و رفتارها نتیجة از که عميقي درک و بيني روشن با و کردمی مشاهده را خود روزگار مسلمانان رفتار وقتی )ع(علی حضرت

 .داشت وقایع

                   

 بود ایشان همراه اکرم، پیامبر بعثت ابتدای از که                                                 

  بود، شده برخوردار خوبی به بزرگوار آن تعلیمات از و                                                 

 نتیجة از که عمیقی درك و بینی روشن با                                                                                                      

  مختلف هایزمان در داشت، وقایع و رفتارها                                                                                                     

  سرنوشت و آینده حوادث سوی سمت و                                                                                                     

  در و کردمی بینی پیش را اسالمی ةجامع                                                                                                     

  به نسبت را مسلمانان دمتعد هایسخنرانی                                                                                                     

 .             دادمی بیم رفتارشان عاقبت                                                                                                     

 

 حق از ترپوشيده                                                                                                        

  و باطل از آشكارتر                                                                                                        

 .نباشد پیامبرش و خدا بر دروغ از تررایج                                                                                                        

 .شود خوانده درستی به بخواهد که وقتی نیست قرآن از بهاتر کم کاالیی                                             

  نفع به و وارونه صورت به بخواهند که گاهآننیست آن از ترفراوان و تررایج کاالیی و                                             

 .کنند معنایش دنیاطلبان                                             

 نیست. گناه و منکر از ترشده شناخته و خیر و معروف از ترناشناخته چیزی شهرها، در ایّام، آن درج(              

 .گردانندروی یگانگی و اتحاد از و متحدند پراکندگی و دیگریك با اختالف در مردم آند(              

  خود، راهنمای را قرآن نه دانند، می قرآن راهنمای را خود گویا آنانه(              

 «   دانند...اش چیزی از آن نمیباقی نمانده و جز خط و نوشته نامی جز آنان میان در قرآن ازو(              

                :(ع)پیش بینی سرنوشت جامعة اسالمی توسط امام علی موضوع 

 
 

 

 
 

  به کنندگانابتدا پشت که دهید تشخیص را رستگاری راه شرایط آن در توانیدمی وقتی که باشید آگاه»          

   که کنید وفا با قرآن خود عهد به توانیدمی وقتی و نمایید.  شناسایی را مستقیم صراط          

 دهید. تشخیص را پیمان شکنندگان          

 «بشناسید. را قرآن کنندگانفراموش که باشید قرآن پیرو توانیدمی گاهآن و         

               :معرفی راه نجات مسلمانان از انحرافموضوع 

  بر ستمگرحاکمان  و رفتند به خطا صحیح مسیر تشخیص در مسلمانان از بسیاری( به استناد تاریخ، 1پیام حدیث:              

  داد.نشان می آنان به هم را نجات راه کرد،بینی میپیش را آنان رفتار عاقبت شدند. امیرالمؤمنین که چیره آنان          

 های راستین  احیای ارزش – هشتم درس

  ها فرمود: آن حضرت در یکي از سخنراني

  )ع( علی امیرمؤمنان الف(

  زمان، آن مردم نزدب( 

ي کرد، مشاهده را پیامبر رحلت از پس مسلمانان، عمل نحوة وقتی ب(
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  به زودی پس از من زمانی فرا خواهد رسید که در آن زمان چیزی  الف(

 دهد: )هشدار(گونه نشان ميراه نجات از انحراف را این )ع(امام علي 
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 (استخراج پیامبا شناخت دشمنان قرآن و مقابلة با آنان ممکن است. )، پیروی از قرآن)ع( ( از دیدگاه امام علی2          

 پذیر است. با شناخت راه منحرفان و مقابلة با آنان امکان قدم گذاشتن در راه راست  )ع(( از دیدگاه امام علی3          

 (استخراج پیام)            

 

 

                                                                      

  کردنشان حکم و دادن نظرالف( آنان که در                                                                                 

 هاستآن دانش دهندةب( نشان                                                                                 

  کنندنمی مخالفت دین با هرگزج(                                                                                 

    ندارند. اختالف دین در ود(                                                                                  
 

              :نهایی برای نجات از انحراف معرفی راه حلموضوع 

 آن معرفی  اهلحق از طلب خروج از انحراف را  راه حل نهاییدر این سخنرانی  )ع(( امام علی1پیام حدیث:              

 و  ص()اهل بیت رسول خدا همان « اهل حق»بینیم که کرده است. مطابق آیات و روایات، می                                

 امامان بزرگوار هستند.                                 

 

           
 بنی امیه حاکم شدند.( 1                                  

 

 به دوران جاهلیت بازگرداندند.  تا حد زیادی ( دنیای اسالم را2                                                                      

          

                                                             

 با این حاکمان مبارزه کردند.  گوناگون های( به شکل1                                                                      

 های قرآن،  ( در مقابل تفسیرهای غلط از اسالم و تحریف دین، آموزه2                                                                      

 را در اختیار جامعه قرار دادند.  )ص(سخنان واقعی پیامبر                                                                         
 

 

 

 

 

 

 کریم قرآن تفسیر و ( تعلیم1                                                     

 )ص(پیامبر سیرة و سخنان حفظ براى ( اقدام2                                                     

 نو نیازهای با متناسب اسالمي معارف ( تبیین3                                                     

  های اسالمي( تربیت شخصیت4                                                     

 

 

 



 فرماید: کند و ميراه حل نهایي را بیان مي )ع(یر مؤمنانامآن گاه 
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 که هستند آنان کنید.  طلب اهلش از را هااین همة پس»

به علت عدم توجه به مسلمانان به هشدارهای  

 افتاد؟حضرت علي)ع( چه اتفاقي 

 ها چه بود؟تالش ائمه در مقابل این پیش بیني

  امامت مقام ةگان دو هاىمسئولیت در قالب امامان مجاهدت و تالش

 دیني مرجعیت به مربوط اقدامات -الف 
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   با مطابق را قرآن که دادندمى میدان صالحیت فاقد افراد به زمان حاکمان که حالى در الف(                                          

 کنند، تفسیر خود باطل هاى اندیشه                                          

                                                                                                                     بیان را آسمانى کتاب این معارف                                                                                                                 

                                        کردندمى                                                                                                                 

 آشکار را آن رهنمودهاى و                                                                                                                  

 ساختند. مى                                                                                                                  

  بهره قرآن معارف از توانستند                                                                                                                    

  دست آن حقایق به و برده                                                                                                                    

 یابند.                                                                                                                    
 

  و دادندمى آموزش خود فرزندان به را ایشان زندگى آداب و )ص(پیامبر سخنان                                                            

  منتقل خود از بعد بزرگوار امامان به را هاآموزش این کهخواستند می آنان از        )س(زهرا فاطمة و على)ع( الف(امام          

 .است )ص(پیامبر از هاآموزش این که دهند نشان کوشیدندعالوه، مى به کنند،                                                             
 

 سپرد،مى خود از بعد امام به را علوم این که این بر عالوه                                       

 دهد گسترش جامعه در را هاآن کوشیدمى   امامان، از هریك ب(         

 .کند تربیت ها آن اساس بر را خود یاران و                                      
       

  مأمون حکومت پایتخت -مَرو به مدینه از خواستمی مأمون اجبار به )ع(رضا امام که هنگامى                                         

      آمده ایشان استقبال به مردم از نفر هزاران رسید. نیشابور به خود حرکت مسیر در برود،                                               

 و بنویسند گوید،مى امام هرچه تا بودند کرده آماده را هایشانقلم آنان، از زیادى گروه و بودند   مورد این در اىنمونه ج(         

   اصرار ایشان به هاآن گرفت، قرار مردم جمع در امام وقتى دارند. نگه آیندگان و خود برای                                          

 .بگوید سخن برایشان که کردند                                         

         

 
 

  پدرش، از ایشان و  )ع(باقر امام،  پدرش از ایشان و ،)ع(صادق امام پدرش، از ایشان و شنیدم ،)ع(کاظم امام پدرم، از من»         

 فرمود، که شنید (ص)خدا رسول از ایشان و  )ع(على امام پدرش، از ایشان و )ع(حسین امام پدرش، از ایشان و )ع(سجاد امام         

 :فرمایدمى خداوند        

 است من محكم قلعة  ال اله اِلَّا اهللُ ةکلم                   حِصنيال اله اِلَّا اهللُ  ةُكَلِمَـ          

 درامان من عذاب از شود، وارد من محكم عةقل اين به هرکس و       مِن عَذابي اَمِنَحِصني  دخَلَفَمَنْ            

 .ماندمي                                                                    

 فرمود: امام درنگ، اندکى از پس         

  شرط= مقید به یك  هستم آن هایشرط از من و آن هایشرط به امّا               شُروطِها نْمِ اَنَا وَ شُروطِهابِ           

          :حفظ سخنان و سیرة پیامبر )ص(  در جهت  اقدام موضوع 

 )یعنی زنجیرة  «الذهبة سلسلـ»به حدیث  اسامی امامان در آن، توالی ( این حدیث، به جهت1: پيام حديث         

 طال( مشهور است.                             

              از نفر هزارانخطاب به نیشابور در شهر مَرو بهامام  حرکت مسیر در« الذهبسلسلـ»( حدیث2                              

 بودند، بیان شده است.  آمده ایشان استقبال بهکه  مردم                              

 شده یم چگونه احادیث، از امامی به امام دیگر منتقل دهد که( نحوة بیان این حدیث نشان می3                           

   است.                                



 آوردند،مى دست به که فرصتى هر در بزرگوار امامان ب(

 آنان حتى قرآنى، معارف مشتاقان اقدام، این ةنتیج در ج(

 نبودند نیز بزرگوار امامان امامت تابع که

 :کریم قرآن تفسیر و تعلیم -1

  :فرمود آنان به امام -د
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 در زمینة  )ع(از اقدامات امامان معصوم « )ص( پیامبر حفظ سخنان و سیرةاقدام برای »( این حدیث، بیانگر4                           

 است.   مرجعیت دینی                              

                نیست شعار و لفظیك  توحیداین بود که « شُروطِها نْمِ اَنَا وَ شُروطِهابِ»از بیان عبارت )ع(( مقصود امام5                           

                             که امام والیت با اجتماعى زندگى در توحید تجلى و. شود ظاهر اجتماعی زندگى در باید بلکه  

 .است میسر خداست، والیت همان                                

 به هر  « نه»است، مرکَّب از یك نفی و یك اثبات است.  اساس و بنای اسالمپایه و  که« ال اله اِلَّا اهللُ »کلمة(:7ارتباط)          

  ( دوم 11درسبه خدای یگانه.)« آری»خدایی و چه غیر                        

 شرك است.  گونهو اقسام توحید و نفی هرو جامع همة ابعاد  ترین شعار اسالممهم «ال اله اِلَّا اهللُ »کلمة(:0ارتباط)          

 (چهارم 3درس نامیده است.)« دژ مستحکم خود»خداوند این کلمه را                         

      تناسب دارد. حديث ثقلينبا « مِنكُمْ  أُوْلِی األَمْرِ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ  ایَ »(: 3ارتباط)          
 

 

            کشوردارى نظام و افکار ،اخالق احکام، هاىزمینه در مختلفى هاىسؤال ،های اسالمىسرزمین گسترش با الف(            

     معلول                                                                علت           آمد. پدید           

        خود، الهى علم بر تکیه با                                                   

     گیرى گوشه و انزوا از دور بهعلیهم السالم    اطهار ةائم ب(            

             فعال، و سازنده حضور با و                                                   

   )ص(پیامبر ةسیر کنار در اطهار ائمة سیرة و حدیث در بزرگ هاىکتاب آمدن فراهم ،سازنده حضور این ةثمرج(             

 معلول                                                                 .است کریم قرآن و               

   )ع(على حضرت کلمات و هانامه ها،خطبه از هایى بخش که «نهج البالغه»کتاب                                                        

 شامل یازده هزار سخن از آن حضرت« غُرَرُالحِکَم و دُرَرُ الکِلَم»کتاب است،توان از   ها میکتاب این میان در د(           

 برد. نام ، ()عسجاد اماماز « سجادیّهصحیفة کتاب »و                                                        

  گرد هایىمجموعه در را ()ع اطهار ةائم و )ص(خدا رسول سخنان حدیث، راویان و اسالمى دانشمندان این، بر عالوه ه(           

 آوردند              

 ،کلینىاز مرحوم  «کافى»                                                     

 ،صدوق مرحوم از «الفَقیه یَحضُرُهُ ال مَنْ :   »از اندعبارت هاآن ترین مهم که           

 طوسى شیخ مرحوم از «االستبصار»و « التهذیب»                                                     

 .گویندمی «اربعه کتب»کتاب چهار این به                                                    
 

 مجاهده در راستای والیت ظاهری:  –ب 

   که بود الزم و بود شده سپرده آنان به خداوند جانب از جامعه ةادار و رهبرى                                                 

 امکانات، و شرایط وجود صورت در و پاخیزند به وظیفه این دادن براى انجام   ،از آن جهت که اوّل،                     

 .کنند برکنار غاصب را حاکمان                                                 
 

 و دانستندمى گناه را اسالمى قوانین گذاشتن زیرپا و ظلم مقابل در سکوت                                                  

  اسالمى احکام به و گذارد پا زیر را مردم حقوق حاکمى، اگر                            ،از آن جهت که دوم،                    

 باید ،منکر از نهى و معروف به امر ةوظیف براساس نکند، عمل  که بودند معتقدو                                                   

 .کرد مبارزه و مقابله او با                                                                          
 

       حاکمان تأیید عدم -1                                                     

 برحق امام عنوانبه خویش معرفى -2                                                     

 مبارزه درست هاىشیوه انتخاب -3                                                     

 کرده اظهارنظر مسائل این ةهم ةدربار

 .   ساختندمى مندبهره خود معارف از را مسلمانان و
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  بزرگوار، امامان

 با جهت دو از

  زمان حاکمان

 مبارزه خود

  کردند: مى 
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 )ص(خدا رسول جانشین عنوان به را خود عصر غیرقانونی حاکمان از یك هیچ                                                  

 نکردند تأیید    امامان الف(                                

 .رساندند مردم اطالع به گوناگون هاىشیوه به را امر این و                                                  
 

  گرفتندمى نظر در را حاکمان رفتارى و اخالقى هاىتفاوت                                                      

 تأیید را عملشان کردند،می رفتار اسالم دستورات بر طبق که مواردی در و                                                      

 یکسان )ص( خدا رسول جانشینى و خالفت غصب در را آنان امّا نمودند،می                                                      

 .کردندمى اعالم مردم به را مسئله این و دیدندمى                                                      

 
 

  )ص(اکرم پیامبر برحق جانشین و امام عنوانه ب را خود همواره                                                                            

   هاآن تنها بدانند مردم که اىگونه به؛ کردندمى معرفى   بزرگواران آن الف(                                                   

 .اندجامعه برحق امام و )ص(خدا رسول جانشین                                                                            
                                                                    

 

  از مسلمانان از زیادی جمعیت که حج مراسم در و عرفه روز در )ع(صادق امام ب(                                                                                           

  جمعیت، انبوه میان در داشتند، حضور اسالمي هایسرزمين سراسر                                                     

 )ص(  خدا رسول !مردمای :»فرمودند و نمودند اعالم خود آن از را حكومت حق                                                     

  بن علي و )ع(حسين و )ع(حسن سپس و )ع(علي او از پس بود، رهبر و امام                                                                                       

    «م.هست امام من اکنون و بودند امام ترتيب به )ع(علي محمدبن و حسين                                                          

                              
 
  

 را حاکمان با مبارزه شیوة                                              
  گزیدند؛برمى شرایط زمان با متناسب                                              

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     امامان گرچه ب(

  حاکمان تأیید عدم -1

 

  برحق امام به عنوان خویش معرفى -2

  حاکمان

 

 :که اىگونه به

از این رو  (ب

 )ع(ائمه اطهار 

 کوشیدندمی

 تشیع یعنى - راستین اسالم اصیل تفکر هم -1

 بماند. باقى -

 و امیه بنى جور تدریج،بنای ظلم و به هم -2

 شود. سست عباس بنى
امامان،به عنوان  زندگى حال،روش عین در -3

  های آینده معرفی گردد. اسالم حقیقی، به نسل

 از پس سال 251 طول در اطهار ائمة رفتار -4

 عصر)عج(مکمل غیبت امام تا پیامبر)ص( رحلت

روند می مقصد یك گویی همه به که یکدیگرند

 است هموار گاهی نیست؛ یك دست مسیر ولی

 خطرناك و و لغزنده گاهی ناهموار، گاهی و

همة با  جاده ینا همه دشوار ولی گاهی
  به شود، می ختم هدف یك به هاختالفا

 سال 152 است که انسان یك گویی ای کهگونه

 و سیاسی مختلف شرایط در و کرده زندگی

 عمل و برگزیده را مناسب هایروش، فرهنگی

 است. کرده

 امیهبنی حاکمان ستمگری و خشونت البته -5

 ایگونـه  به هاسال این بیشتر در عباس بنی و

 امامان شیعة و پیرو عنوان به اگر کسانی که بود

        اذیت و آزار سختی به ،شدندمی شناخته

         شهادت بهمواقع  بسیاری در و شدندمی

 رسیدند.می

 

 

 هاىشیوه انتخاب  -3

 مبارزه سترد

 

 امامان الف(

 مبارزات و اقدامات از بخش آن کوشیدندمى آنان

 مخفى دارد، حساسیت به آن دشمن که را خود

 زدن به ضربه عین در که اىگونه دارند، به نگه

 موارد، این جملة بخورند. از ضربه کمتر دشمن،

مختلف  نقاط ها ازآن یاران و امامان میان ارتباط

امامان ما با مخفی نگه بود. اسالمى سرزمین

گذاشتند حاکمان بنی ها  نمیارتباطداشتن این 

امیه و بنی عباس، یاران صمیمی و قابل اعتماد و 

فداکار آنان را شناسایی کنند و به شهادت 

 برسانند. 

 

 

 علت 

یكسان 

بودن مسیر 

 امامان 

با وجود 

های روش

متفاوت 

   هاآن
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  نظام حفظ براى                                                                                                                                    

 نوپاى اسالمى   ماند، محروم اسالمى جامعه رهبرى در خود مسلَّم حق از )ع(امام علی که این از پس على)ع(: حضرت -1

  .کرد پیشه سکوت                                                                                                                                 

  نگرفت؛ پیش در هم گیرىگوشه حال عین در -

 .نمودمی یاری را خواستند،آنانمى کمك وى از که هم هرجا و کردمى انتقاد دید،مى اسالم موازین خالف کارى که او هرجا -
        

 را برکنار ظالم و فاسد فرمانداران                                                                         

 .پرداخت جامعه در عدالت برقراری به                                                                        
 

   .کرد صادر را معاویه علیه جهاد دستور بزرگوارشان پدر نیز مانند)ع(  امام حسن الف(                        

 و کند منصرف خود با نبرد از را امام سپاه فرماندهان بیشتر توانست زیاد هاىهزینه صرف با                                        

 .سازد همراه خود با را مردم گوناگون هاىنیرنگ و هاحیله با                                         
                                      

   دست جنگ از خود، میل برخالف که                                                                                                      

  .کند امضا صلح قرارداد معاویه با و رداردب                                                                                                      
          

 .ندهد آزار را )ع(علی یاران و شیعیان کهالف(                                                                   

 .نکند تعیین جانشین خود برایب(                                                                   
 

 .گذاشت پا زیر را قرارداد بندهایالف(                                                       

 .کرد خود جانشین را یزیدب(                                                       
 

 گرفت پیش صلح، از بعد را بزرگوارش برادر روش همان                                                          

 .نزد جهاد به دست معاویه علیه و                                                          

  داد تغییر را خود روش امام                                                                         

  گرفت تصمیم ،جدید شرایط با متناسب و                                                                         
                               

 را یزید اگر دانستمی)ع(حسین امام که بود بیگانه و دور اسالم از قدر آن یزید کردار و رفتارج(                                                 

 .شد خواهد نابود اسالم حقیقت دهد ادامه حکومت به و ندک تأييد                              
    

            

  = علت .شد آغاز شدت به)ع( بیت اهل طرفداران و شیعیان، سرکوبى الف(                          

 علیه و کردند توبه و شدند پشیمان خود عمل از بودند، نکرده همراهی را امام کوفه مردم از گروهيب(                          

 .کردند قیام یزید                              

 شد سرکوب هاگروه سایر و توّابین قیام ج(                          

 .کردمی آزار و اذيت است، بيت اهل طرفدار دادمی احتمال که را هرکس امیه بنی د(                          

ع(سجاد امام ،دلیل باال 4خاطر  به(: 

  معلول= .پرداخت شیعیان نهضت حیات تجدید به دعا، طریق از معارف گسترش کنار در الف(

 .نمود برقرار ارتباط بیت اهل مندان عالقه با دیگر بار و کرد تربیت عمیق، بینش دارای و معتقد فداکار، هاییانسان ب(

 پیدا فعال حضور درجامعه سیاسی و فکری بزرگ جریان یك عنوان به تشیع دیگر بار الف و بدو دلیل  سبب به ج(

   معلول                                                                            علت                       .کرد 

  : )ع(امامان  مبارزه مروری کوتاه بر

 معاویه    (ب

 سرعت به گرفت؟ دست به را حکومت وقتی امام

 : )ع(حسن امام -2

 

 کهدید آن بر را صالح سرانجام ،کار جوانب سنجیدن با امام ج(

  گرفت تعهد معاویه ازد( 

  معاویه ولیه ( 

 : )ع(اما م حسین -3

 معاویه    در زمانالف( 

 رسید، حکومت به یزید وقتى اماب( 

 

 نرود یزید بیعت بار زیر

 .کند وى قیام علیه و 

 : )ع(سجاد امام -4

 

 مرگ با عزت 

 از زندگی با

ذلت بهتر  

 است. 
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)ع( سجاد امام هایفعالیتدر اثر  الف(                          
 فرا رسید. اصیل اسالم معرفی زمان )ع( باقر امام دوران در 

        معلول                                                                     علت                                                   

   مدینه در بزرگ علمی ةمدرس یك گذاریپایه آن و                                                                                         

  جهان در گوناگون هایفرقه ظهور به توجه با که بود،                                                                                        

 ة علمی، مدرس این در .بود ضروری اقدامی اسالم                                                                                        

 .   شدمی تدریس اسالمی اصیلمعارف                                                                                         
                                   

 

 .بود رسیده اوج به امیهبنی دستگاه به نسبت ناخشنودی                                                                       

                            کردند،می فعالیت امویان علیه جناح دو شرایطدر این                                                              

                         

 

 

                                                                    کرد ترعلنی را خود ةمبارز جهت همین به                                                  

 حج، مراسم در عرفه روز در جمله از مناسب هایفرصت در و                                                  

 .داد قیام اجازه خود عموی علی، زیدبن به حتی                                                 

 

 مسلمانان اشتباهات                                              

 عباس، بنی به هاآن آوردن روی و                                              

 نسبت گیریسخت و اختناق دوران امیه، بنی بر عباس بنی شدن پیروز با                          

 .شد آغاز دوباره علویان به                          

 کرده گذاریپایه )ع(باقر امام که را علمی ةمدرس                                                                                   

   مختلف هایرشته در شاگرد را هزاران و داد توسعه ،بود   خود، امامت دوران تمام در  )ع(صادق امام د(                          

 .کرد تربیت اسالم معارف                                                                                   
 

 

 

 

 بود اختناق شدت ةدورالف(                           

 «تقیه» قالب در و مخفیانه صورت به را آن و برنداشت مبارزه از دست ایشان امّاب(                           

 .برد سر به هازندان در نیز را طوالنی هایسال حضرت آن. پرداخت شیعیان تربیت به و داد ادامه                          

 تا اینکه به وسیلة هارون در زندان به شهادت رسید.                                    
 

 .داشت برعهده را شیعیان رهبری و امامت )ع(رضا امام ،)ع(کاظم امام شهادت از بعد الف(                       

 .شدمی محسوب مشکلی و سخت بسیار دوران که بود عباسی هارون ةدور در ایشان امامت از سال دهب(                       

                                                                                                        (1) 

 شد. افزوده امام به مندانعالقه تعداد بر و شد بیشتر شیعیان فعالیت زمینة                                                           

                                                                                  (2) 

 امام زور و اجبار به خود، به علویان و امام یاران جلب برای مأمون که طوریبه                                                            

  هاینقشه در ناکامی خاطر به بعدها امّا .کرد معرفی خود جانشین و ولیعهد را                                                         

 .رساند شهادت به را امام خود                                                           
 

  )ع(صادق امام زمان در الف(

 

  )ع(صادق امام (ب

  امام

 خود آن از را حکومت حق

ای :» فرمود و نمود اعالم

 رهبر و امام خدا رسولمردم!

 و )ع(علی او از پس بود،

 و حسین و حسن سپس

 محمدبن و حسین بن علی

 بودند امام ترتیب به  )ع(علی

 .« هستم امام من اکنون و

 

 

  لبته بر اثر ا (ج

 : )ع(صادق امام -6

 

 دیگری و عباسیان یکی

 علویان، ،علویان

 )ع(بیت اهل دوستداران

 .بودند

 : )ع(کاظم امام -7

 

 کرد آغاز را مهمی فرهنگی و علمی اقدام امام (ب
 : )ع(باقر امام -5

 

 : )ع(رضا امام -8

 

 مأمون آمدن کار روی با ج(

   

دو دوره 
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   و معمولی ارتباط حتی                                                                                                                              

  امام ةخان به رفت و آمد   که طوری به آمد، پدید علویان و شیعیان برای سختی بسیار ةمرحل )ع(رضا امام شهادت با الف(        

 . شد مشکل نیز )ع(جواد                                                                                                                              
  و دادند منزل بود، نظامی پادگان یك که محلَّی در و آوردند بود، خالفت مرکز که سامرا به اجبار به را                                      

 .                                                                                                             رساندند شهادت به محل همین باالخره در                          
 

 . سیدر شهادت به ترتیب همین به و محل همین در نیز  )ع(عسکری حسن امام        

 کردند حفظ را خود گرامی پدران از بازمانده معارف                                                                                 

 رساندند بعد هاینسل به شاگردان طریق از و                                                                                 

 .شدند )ع(بیت اهل مکتب نابودی مانع و                                                                                 

   منابع از یکی «کبیره جامعة زیارت»مثال  عنوان به                                                                                 

  یاران و شده بیان )ع(هادی امام توسط که است شیعه معرفتی                                                                                

   مانند که زیارت، این. اند کرده نقل شیعیان ما برای امام آن                                                                                

   و امامت بهتر شناخت سبب است، شناسي امام درس یك                                                                                

 .است بوده )ع(اطهارائمة  هایویژگی                                                                                

                                          .گرفت اوج )ع(امام نمایندگان و وکال فعالیت که بود دوره این در به بعد = )ع(وکال از دورة امام جواد نقش                      
 

 که شهرهایی در آنان نماینده و وکیل عنوان به امامان سوی از که بودند افرادی چه كساني بودند؟)ع(وكال و نمایندگان امام

 .شدندمی منصوب ،داشتند حضور شیعیان

 .بود آنان وظایف تعیین و شیعیان با پیوسته ارتباطوكال چه بود؟ كار 

 .گردید دوره این در شیعیان پاشیدگی ازهم مانع ارتباطی، نظام این شکیل، تمخفیانه رسیدند؟چگونه به خدمت امام مي

 .آماده نمود(عج)عصر امام غیبت برای را زمینه ای دارد؟چه فایدهوكیل، طریق از ارتباط

را « وکیل»طریق از ارتباط قبل،دورة  در مردم چون خاص، نایب چهارچند نایب بودند؟)عج(امام عصر صغری غیبت در زمان

 .کردندمی مراجعه )ع(یاد گرفته بودند، در این دوره به نایبان امام

 .یافت ادامه دیگریرهبری جامعه در شکل و قالب  کبری غیبت درزماني این ارتباط قطع شد؟چه 

 چیست؟  )ع(و امامان  )ص(وظیفۀ ما در برابر پیامبر
 بـه  مـردم  هـدایت  برای آنها تالش و مجاهدت با و داشتیم)ع( اطهارائمة و )ص( اکرم پیامبر زندگی روش و سیره بر کوتاه مروری

 اسالم دین که بود بزرگواران آن هایفداکاری نتیجة در .شدیم آشنا خود، زمان ستمگر حاکمان با مبارزه و سعادت و رستگاری

 علت                                             .شد حفظ کریم قرآن یعنی الهی، پیام و یافت تداوم

 معلول                        

 بـه  و کردنـد  فـدا  هـا، انسـان  رسـتگاری  و نجات برای را خود زندگی همة و جان که هستیم هاییانسان شیعة و پیرو ما اکنون،

 شایسته پس .کنندمی چه آنان ببینند تا گرندنمی خود پیروان به و هستند ما بر ناظر اکنون هم آنان البته .رفتند الهی پیشگاه

       نیست؛ اسم به تنها بودن شیعه که بدانیم و نشویم شیعیان به نسبت دیگران بدبینی سبب که کنیم زندگی ای گونه به است

 :فرمودند خود شیعیان به خطاب )ع(صادق امام .آید پدید حقیقی پیرو تا باشد همراه عمل با باید اسم بلکه

 

 

 :)رستگارند و در روز ، شیعیان و پیروان او مرد وسوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این » با حدیث پیامبر)ص

   هم مفهوم است. .«اند، اهل نجاتقیامت

      )ع(هادی امام

  بزرگوار امام سه این ها،گیریسخت این ةهم وجود با (ب

   

  : )ع( امام هادیدوره 

 «عیب و زشتي مایة نه باشید، ما زیبایي و مایة زینت»
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