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 چیست؟ خدا رسول از پس اسالمی، جامعة برای خداوند برنامة و ( طرح1

 کند؟ حرکت باید چگونه و مسیری چه در جامعه ( این2

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

 هستند؟ گناه از معصوم)ص( اکرم پیامبر همچون نیز اطهار ائمه چرا( 4
 

 

با یك کدام پیامبر هایمسئولیت میان در که شود مشخص ،است الزم چیز هر از قبل هااین سؤال پاسخ به رسیدن برای 

 دارد؟ تداوم یك کدام و پذیردمی پایان ایشان رحلت

 به نیازی و است آسمانی کتاب آخرین قرآن، کتاب و پذیردمی پایان نبوت ختم با مردم، به وحی ابالغ و دریافت مسئولیت

 .نیست جدیدی کتاب آوردن

 کنند؟می پیدا سرنوشتی چه ایشانپس از « حکومت و والیت»و «علمی مرجعیت»دین تبیین و تعلیم مسئولیت دو امّا

 :است مطرح فرض سه زمینه این در

 

 
 

 

                  

 

 

 

 
                                         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 امامت ،تـداوم  رســالت  – پنجمدرس 

 ها سؤال

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

 اند؛نموده اعالم نیز را مسئولیت دو این پایان اوّل، مسئولیت همچون (2

 اند.داده قرار را بر عهدة وی«حکومت و والیت»و«دین تبیین و تعلیم»مسئولیت  دو و نموده تعیین را (جانشین3

 
 

 است.گر مردم در همة امور زندگی الف( قرآن، هدایت

 جامعة سرنوشت در شدّت به که مهم مسئولیت دو این به نسبت

 .باشد تفاوت بی است تأثیرگذار اسالمی

 این جایگاه و اهمیت به نسبت مردم ترینآگاه)ص( پیامبر ب(

 و سکوت با مهمی مسئلة چنین کنار از تواندنمی و هاستمسئولیت

 .بگذرد توجهی بی

 اسالم دین نقص بر دلیلی خود بزرگ،مسئلة  این به توجهی بیج( 

 .است الهی دین ترینکامل اسالم دین که است حالی در این و است؛

 

 زیرا باطل استاوّل  فرض-1
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 امام تعیین

 شناخت؟ را او توان می چگونه و کندمی معرفی و معیّن را امام کسی چه

 را پیامبر هایویژگی و صفات همان باید بنابراین،. دارد را وحی ابالغ و دریافت جز )ص(پیامبر هایمسئولیت همة امام چون

 بپذيرند. را او هایراهنمايي و كنند اطمینان وی به مردم تا باشد داشته

 تشخیص توانندنمی هاانسان یعنی نیست؛ ممکن هاانسان برای عصمت تشخیص البته است.«عصمت»هاویژگی این جمله از

 .شودنمی گناهی هیچ مرتکب و است معصوم کسی چه که دهند

                                                 

 

 
 

                              

 خداوند، که یابیمدرمی تاریخ لعةمطا و )ص(پیامبر از شده نقل مسلَّم و مطمئن روایات و قرآن در تدبر با

 خدا رسول جانشیني به را امیرالمؤمنین  

  است كرده معرفي را ایشان از پس )ع(معصوم امامان نیز و فرموده منصوب ایشان از بعد امامت و. 
 

 امامت مسئله به مربوط روایات و آیات برخي
 

 :انذار آیۀ نزول.1

 .کن انذار را نزدیکت خویشانالَقرَبینَ عَشیرَتَکَ اَنذِر وَ 

 
 

 )ص(خدا رسول از پس دین، تبیین و تعلیم و حکومت به جامعه الف( نیاز

  یافت؛ هم افزایش بلکه نرفت، بین از تنها نه

 مختلف، هایفرقه و مکاتب ظهور دیگر، نقاط در اسالم گسترش زیراب(

 فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، جدید مشکالت و مسائل پیدایش

 عقاید، و افکار انبوه میان در که رهبری و امام به نیاز و داشت دنبال به را

 اداره )ص(پیامبر که گونه آن را جامعه و دهد نشان مردم به را حقیقت

 .شدمی ترافزون نماید، اداره کرد،می

 دین، تبیین و تعلیم و جامعه ادارة و حکومت اصوالً اینکه بر عالوه ج(

 و حاکم نیازمند جامعه همواره و نیست پذیر پایان و شدنی تمام امری

 را اسالم احکام و دهد ادامه را)ص(  خدا رسول راه بتواند که است معلمی

 .نماید اجرا
 

 ؛نیست صحیح دوم فرض -2
 

امامت  شکل به خود از پس حکومت دوام و دین تبیین و تعلیمالف( 

 فرمان داده 

 ب( جانشین خود را تعیین کرده 

 .است شده مسئولیت دو این تعطیلی مانع ج(

 قابل و منطقی ومس فرض -3

 به خدا)ص( رسول است قبول

  خداوند فرمان

 
 

  تعیین شود و معرفی خدا طرف از
 

 .بشناساند مردم به و کند، معرفی را امامت مقام شایسته فرد تواندمی که خداست تنها

 

 

 پيامبر بنابراين،
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 انذار خود را  خویشان ،آشکاردستور داد در یك دعوت  به پیامبرگذشته بود که خداوند  بعثتاز  سه سالحدود           

 (215و 214سورة شعرا)آیات  کند          
 

 

 با آنان سخن گفت.  اسالم  را دعوت کرد و دربارة بنی هاشماز بزرگان  چهل نفررسول خدا )ص(            

 
 

 

 و  وصیّ من، برادر مندهد تا یك از شما مرا در این راه کمك میکدام»پیامبر در پایان مهمانی از مهمانان پرسید          

 ( 2(        )1در میان شما باشد؟                                                                                   ) خلیفة من          

             (3) 
 

 امیدی نداشتند.  پیروزی دین اسالمالف( به                                                   

 کردند زیرا به  سکوتهمة مهمانان            

 هم امیدی نداشتند.  گسترش دین اسالمب( به                                                               

 

  برخاست و گفت: در میان سکوت مهمانان، علی بن ابی طالب که در آن زمان نوجوانی بیش نبود،             

              
                        

 ای رسول خدا                                                                              
 

شد و هر بار همه سكوت کردند و تنها علي)ع( قاطعانه اعالم  سه بار تكراره : درخواست پیامبر)ص( نتیج

، پیامبر)ص( دست ایشان را در دست گرفت، بیعت ایشان را پذیرفت و به کرد. پس از آنو فاداری و  آمادگي

را بشنوید و  فرمانشدر میان شما خواهد بود،  من جانشین و وصيّ من، برادر منهمانا این، مهمانان فرمود

کنید. طاعتا

 بودند، نپذیرفته را او دعوت نیز خویشانش حتی و بود نکرده کسب موقعیتی هنوز که شرایطی در )ص(پیامبر چرا

 معناست؟ چه به بود، نکرده پیشرفتی اسالم هنوز که زمانی در کار این انجام کرد؟ معیّن را خود جانشین
 ( جانشینی امر مهمی است. 1

 توان به عهده مردم گذاشت پس باید از همان ابتدا به مردم معرفی شود.هایی دارد که نمی( جانشین پیامبر)ص( ویژگی2
 

 

 :والیت آیۀ نزول .2

 راکِعونَ هُم وَ ةَالزَّکا یُؤتونَ وَ ةَالصَّال یُقیمونَ آمَنوا اَلَّذینَ الَّذینَ وَ رَسولُهُ وَ اهللُ وَلِیُّكُمُ اِنَّما

 .دهندمی زکات رکوع حال در و دارند می پا بر را نماز که مؤمنانی واوست  رسول و خداوند شما ولی همانا

 :پیام 

 مصداق اين آيه حضرت علي)ع( -5انتصابي از جانب خداست  مقام واليت -4ويژگي رهبر اسالمي  -3واليت  معيار -0فروع دين  -7

 پس از نزول اين آيه با شتاب به مسجد رفت و .. )ص(پيامبر -6باشد. مي 

 

 اولً:

 ثانیاً:

 ثالثاً: 

 رابعاً: 

 خامساً: 

 من یار و یاور تو خواهم بود.

 تفکر
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 وجود امام معصوم)ع( را بعد از پیامبر توضیح دهید.« نزول آیة ولیت» از طریق   
 

 برای پیامبر آورد. خداوند، فرشتة وحی آمد و این آیه را از سوی نزدیك ظهردر یکی از روزها، ( 1                                   

 خواندند، با شتاب به  پس از نزول آیه،پیامبر اکرم )ص( برخاستند و در حالی که آیه را می( 2                                    

 مسجد آمدند و پرسیدند:                                        

                  

 ( فقیری که انگشتری در دست داشت به حضرت علی)ع( که در حال نماز بود، اشاره کرد و 3                                    

 گفت:                                        

 
 

 جا آورد.   ( صدای تکبیر یاران بلند شد و رسول خدا)ص( ستایش و سپاس خداوند را به4                                       

 را برای والیت پس از پیامبر تعیین کرد و  یك معیار و مالك( در جریان این واقعه، قرآن کریم 5                                      

 آن را به مردم نشان داد.  مصداق رسول خدا)ص(                                         

                                       

 : ای که مردم ناظر آن بودند و اعالم این حقیقت از جانب رسول در هنگام انجام واقعهه نزول این آینتیجه 

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

 آن را از بین برود.   کتمان و مخفي کردن)ص( بشنوند ، امكان                   

    ولی شما تنها  وَهُمْ رَاکِعُونَ ةَالزَّکَا وَیُؤْتُونَ ةَإِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالَ مضمون آیه

  (55-دهند.)مائدهدر حال رکوع زکات می انآن مومنانی هستند که نماز به پا داشته و به فقیر خدا و رسول او و                

 
 :اطاعت آیۀ نزول .3

مِنكُمْ أُوْلِي األَمْرِ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ  ایَ

 .کنید اطاعت امرتان ولی و رسول از و کنید اطاعت خدا مؤمنان،از ای
 

 امام معصوم)ع( را بعد از پیامبر)ص( توضیح دهید.وجود « حدیث جابر»از طریق 
 

  وقتی آیة اطاعت نازل شد یعنی آیة زیر( 1                                    

مِنكُمْ  أُوْلِي األَمْرِ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأَطِیعُواْ اللَّهَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ  ایَ                                   

 دوازده امام  (3)      احكام اوليه  (0)      احكام اوليه   (7)                                     

 از خود شما هستند اطاعت   که صاحبان امرو از  رسول خداو از  خدااید از ای کسانی که ایمان آورده                                  

 کنید. = ضرورت پیروی مؤمنان در جامعه از احکام اولیه و احکام حکومتی                                  

 ل اهلل، ما خدا و رسول او به پیامبر گفت: یا رسو جابربن عبداهلل انصارینازل شد، اطاعت  ( وقتی آیة2                                 

 را هم بشناسیم.  اولواالمررا شناخته ایم، الزم است                                    

 اند.    ( پیامبر)ص( فرمود: ای جابر آنان جانشینان من و امامان بعد از من3                                 

  نامشان محمد بن  امام پنجم و نهم بیان کردند.  ترتیبها را به پس پیامبر)ص( نام آن( و س4                                 

 اولین بار پیامبر )ص(  –امام نام پدرشان علی است.  5 -امام دوم و یازدهم حسن بن علی –علی                                     

  مسئله غیبت امام زمان)ع( را مطرح کردند)در حدیث جابر( )معرفی کردند نه انتصاب(                                   

 

 

 آیا کسي در حال رکوع صدقه داده است؟

نزول آیة 

 ولیت

آری، این مرد در حال رکوع ، انگشتری خود را به من بخشید. 

 است؟

 حدیث جابر
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 علي بن ابي طالب -1

 حسن بن علي -2

 حسین بن علي  -3

 علي بن الحسین  -4

است( و جابربن عبداهلل انصاری در هنگام پیری این امام معصوم  باقر معروفمحمد بن علي)باقر( )در تورات به  -5

 را دید و سالم پیامبر)ص( را به او رساند. 

 جعفر بن محمد -6

 موسي بن جعفر  -7

 علي بن موسي -8

 محمد بن علي -9

 علي بن محّمد   -11

 حسن بن علي  -11

   شود و او از نظر مردم پنهان مي اش ابوالقاسمکنیهامام زمان)ع( که هم نام و هم کنیة من است )نامش محّمد و  -12

 مانند.(جا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدة او باقي ميگردد تا آنمي غیبت او طولني  
 

          را حكم جزئيات و آمدندمی خدا رسول نزد یاران فرمود،می بیان را موضوعی کلي حكم و شدمی نازل ایآیه وقتی معموالً

 آمد مسجد به )ص(پیامبر بدانند؛ را خواندن نماز چگونگی خواستندمی یاران شد، نازل نماز آیات که وقتی مثالً .پرسیدندمی

 هم آیه این وقتی داد تعلیم آنان به را خواندن نماز گاه آن بخوانید هم شما خوانم،می نماز من که گونه این:»فرمود آنان به و

 سؤال فرمود. اولي االمر جابر در مورد  شد، نازل
 

ارتباط میان آیه و حدیث  

 اطاعت کنند.  خدا و رسول و اولواالمرمسلمانان باید از  (1

 شود. محسوب می گناهسرپیچی از هر کدام  (2

  )ص(الزم است که رسول خدا هادر آیه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آن مصداق اولواالمرجا که از آن (3

  کرد. معرفی می    

   امام( 70)اند ازهستند، عبارت مصداق اولواالمرکسانی که  )ص(بنابر سخن پیامبر اکرم (4
 

 حدیث ثقلین: .4

وَ إِنََّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتََّى  ،ابداً بِهِمَا لَنْ تَضِلَُّوامَا إِنْ تَمَسََّكْتُمْ إِنَِّي تَارِكٌ فِیكُمُ الثََّقَلَیْنِ کِتَابَ اللََّهِ وَ عِتْرَتِي؛ أَهْلَ بَیْتِي

)حفظ شود(یَرِدَا عَلَيََّ الْحَوْضَ

گذارم کتاب خدا و عترتم اهل بیتم را تا وقتی که به این دو تمسك جویید هرگز گمراه من در میان شما دو چیز گران بها می

 شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. گاه از هم جدا نمیشوید و این دو هیچنمی
 

 وجود امام معصوم)ع( را بعد از پیامبر)ص( را بیان کنید.« حدیث ثقلین»از طریق 
 عمر خود، فرمود:  روزهای آخر، از جمله در مکررپیامبر اکرم)ص( به طور 

 

 پيام:  

     تضمین هدایت برای متمسکان به قرآن و اهل بیت.  (1 

 قرآن و اهل بیت و پیامبر)ص( الزم و ملزومند.  (2 

 باشد.  بیت می عصمت اهل( با آیه تطهیر تناسب مفهومی دارد و هر دو بیانگر 3 
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 تناسب مفهومی دارد از جهت همراهی علی)ع( و جدایی ناپذیری آن از قرآن.   ( با حدیث علی مع القرآن4   

 ( مسدود بودن همیشگی راه ضاللت.5   

 محور وحدت جامعة اسالمی، حبل اهلل معرفی شده که همان اسالم و در   « واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً وَال تفرَّقوا»( با آیة 6   

 گرامی او هستند، ارتباط معنایی  خاندان همان عترت و که جانشینان به حق او به اطاعت از رسول خدا و پیروی از قرآن و      

 دارد.       

 

 

 

 ؟کرد استخراج توانمی را هاییپیام چه حدیث، این در تفکر با

 .اندهم با همواره نیز )ع(بیت اهل و قرآن شوند،نمی جدا هم از پیامبر و قرآن که طور همان (1

 .است همیشگی آن کنار در نیز معصوم وجود است، همیشگی قرآن که طور همان (2

  قرآن و اهل بیت تمسک جویند.به  که شوند نمی گمراه مسلمانان صورتی در (3

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

 پیروی کرد. 
 

 حدیث منزلت: .5

  لنَبيَّ بَعْدی إل أنَّه مُوسَي هَارونَ مِن بمَنزِلَةِ أنتَ مِنِّي
 

 وجود امام معصوم)ع( را بعد از پیامبر)ص( توضیح دهید.« حدیث منزلت»از طریق 
 

 کرد، آن حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را  فرعونوقتی خداوند حضرت موسی)ع( را مأمور مبارزه با           

 در امر هدایت قرار دهد، خداوند نیز درخواست حضرت موسی)ع( را پذیرفت.  شریكو  پشتیبان، مشاور          
 

 

 )حفظ شود( لنَبيَّ بَعْدی إل أنَّه مُوسَي هَارونَ مِن بمَنزِلَةِ أنتَ مِنِّي           

 تو برای من به منزلة هارون برای موسی هستی، جز این که بعد از من پیامبری نیست.             

 

 :و ارتباط آن با آیۀ تبلیغ حدیث غدیر .6

إنَّ اللَّهَ لَ یَهْدِی  یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ  وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن ربَّکَ  یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ 

  الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ

و خدا تو را از شرَّ و  اینکرده  وظیفه اداءو  تبلیغ رسالتای پیامبر آنچه از خدا بر تو نازل شده به مردم برسان که اگر نرسانی 

 آزار مردمان محفوظ خواهد داشت. 

 

 امام معصوم)ع( را بعد از پیامبر)ص( را بیان کنید.وجود « حدیث غدیر»از طریق 

 

 

 

 در حدیث تفکر

 

 اولً:

 ثانیاً :
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 جا آورد، این حج که عازم مکه شد تا فریضة حج را به دهم هجرتپیامبر گرامی اسالم در سال ( 1                                   

 شهور است.م «حجَّة الوداع»برگزار شد به در آخرین سال زندگی ایشان                                     

 را از ایشان  حجانجام دادن اعمال روش هزار نفر شرکت کرده بودند تا  121در این حج، حدود ( 2                                    

 را همراه ایشان به جا آوردند.  اعمالفرا گیرند و                                     

 حجه در محلی به نام ماه ذی هجدهمدر روز مدینه  ( پس از برگزاری حج و در مسیر بازگشت به3                                    

 نازل شد.  آیه غدیرغدیر خم،                                     

 های مدینه، عراق، شام و مصر بود و کاروانیان راه و خُم نام محل تالقی برکة آب( غدیر به معنای 4                                   

 شدند.     رسیدند یا از هم جدا میجا به هم میدر آن                                    

 إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  وَ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن ربَّکَ یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ  ( مضمون آیة غدیر:5                                    

  إنَّ اللَّهَ لَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ                                          

   وظیفه اداءو  تبلیغ رسالتای پیامبر آنچه از خدا بر تو نازل شده به مردم برسان که اگر نرسانی                                     

 و خدا تو را از شرَّ و آزار مردمان محفوظ خواهد داشت.  اینکرده                                   
 

 يابيم که با تأمل در آية تبليغ )حديث غدير( در مي
 

 

 خواهد آن را به انجام رساند.  کرده است و اکنون از وی می محوّلرا به پیامبر  مأموریتیخداوند             
 

 
 است.  رسالتبه اندازة اهمیّت  مأموریتاهمیّت این             

 

 

 

 کند.   رسول خدا را تضمین می جانحفظ به دنبال دارد امّا خداوند، خود،  بزرگیخطرهای ، مأموریت این انجام دادن           
 

 

 هاست. آن جانب انجام شود و این خطرها از مأموریتاین  خواهند بگذارندکسانی هستند که نمی          
 

                                                                                              
 

  خواهد.را از پیامبر می مأموریتای است که تعجیل در انجام دادن گونهبه بیان خداوند           
 
 

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

 برگردند.  اند،رفته           
 

 

 کرد.   سخنرانیبعد از جمع شدن مردم، پیامبر                                               و سپس پیامبر)ص(             

    

اَیَُّهَا النَّاسُ مَن اَولَي النَّاسِ بِالمُومِنینَ مِن اَنفُسِهِمپیامبر)ص( در سخنرانی ابتدا از مردم پرسید             

 «ای مردم چه کسی به مومنان از خودشان سزاوارتر است.»             

 

 

 

 حدیث غدیر

 ب

 ج

 د

 الف

 و

 ز

 ح

 ه

 جا آوردندابتدا نماز را به
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 خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند. مردم پاسخ دادند            

 جملة زیر را تکرار کردند.  سه بارسپس پیامبر)ص( فرمودند: و             

 هر کس که من ولیّ و سرپرست اویم علی نیز ولی و سرپرست اوست. « مَنْ کُنْتُ مَوْالهُ، فَهذا عَلِى ّ مَوْالهُ»           

 
 برسانند.   غایبانخواست که مطالب گفته شده را به  حاضراندر پایان سخنرانی پیامبر از             

 

 

 

      کردند.   بیعتآمدند و با وی  امام به سوی تبریك و شادباشاز سخنرانی پیامبر، برای عرض  پس مردم            

 
 

  حُسان بن ثابت، شاعر بزرگ عرب، شعری برای این واقعه سرود.            

 

 : سنديت و اعتبار حديث واقعه غدير به عبارت زير است: نتيجه کلي 

 اند. از پيامبر نقل کرده ایهيچ واسطهبي، آن را انداز اصحاب پيامبر که در غدير حاضر بوده 772 (1

 آمده است.  الغديرسنّي در کتاب  دانشمندانو  نويستاريخو  مفسر 352نام  (2

 (                          علَّامه امیني 3(               )2(            )1)                    
  (55-دهند.)مائدهان در حال رکوع زکات میآن مومنانی هستند که نماز به پا داشته و به فقیر خدا و رسول او و                

 شود؟وجود امام  بعد از پیامبر)ص( چه نتایجي گرفته مي اثباتآیات و احادیث مربوط به از . 13
 

 دار مسئولیت پیامبر اکرم)ص( حضرت علی)ع( و یازده فرزند ایشان را به جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده           

 اند. امامت           
 

 

 گونه که رسول خدا)ص( این و است همان عصمت از گناه و اشتباهو  معرفت کاملو  علم الزمة این مرتبه از جانشینی،           

 ویژگی را دارا بود.            
 

 
 
 

 اطهار)ع( را به این مقام برگزیده است. خداوند بوده و خداوند، ائمة  راهنماییو  هدایت تعیین جانشین رسول خدا با          

 
 
 

 است و پیروی از  عصمت کاملو  علمدار امامت نبوده، امّا دارای حضرت فاطمه)س( جزء اهل بیت است و اگرچه عهده          

 سرچشمة هدایت است.   و واجب وی بر همة مسلمانان  رفتارو  کالم          

 

 

 

 جانشینی حضرت علی)ع( را به مردم ابالغ کند.  دهد؟می )ص(پیامبر به فرمانی چه خداوند (1

 رسالت پیامبر)ص( به اندازه مقام است؟ چقدر فرمان این اهمیت (2

      ابالغ این پیام منافع برخیبا  چون  کرد؟ خواهد حفظ را او که دهد می وعده )ص(اکرم پیامبر به خداوند چرا (3

 و احتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.  داافتخطر میبه

 ط

 ك

 ل

 ی

 اولً:

 ثانیاً :

 ثالثاً: 

 رابعاً: 

 تدبر
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 اطهار ائمة عصمت

 عهده بر خدا سولر از پس را مسلمانان ديني مرجعيت و رهبری مسئوليت دو )ع(امامان دیگر و )ع(علی امام که آنجا از

 چنانکه.باشند خطا و گناه از معصوم نيز آنان که است ضروری است، مسلمانان راهنمای و اسوه آنان گفتار و کردار و دارند

 .خداست جانب از امام معرفي داليل از یکی ویژگی، این داشتن ضرورت شد، داده توضیح

 .است تطهیر آیة نزول آنها از یکی.است شده اشاره مسئله این به اکرم)ص( رسول سخنان و کریم قرآن از آیاتی در

 

 آیه تطهیر: .7

 يُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيرًا عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  

 را و شما را کامالً پاك و طاهر قرار دهد. ناپاکی و  پلیدیهمانا خدا اراده کرده که دور گرداند از شما اهل بیت  
 

 

 وجود امام معصوم)ع( را بعد از پیامبر)ص( توضیح دهید.« نزول آیة تطهیر»از طریق 
 

 

 کرد که دختر بزرگوارش فاطمة من استراحت میخانه روزی ایشان در »گوید اُمّ سَلَمه، همسر رسول خدا)ص( می          

 زهرا)س( وارد شد.           

 
 حضرت فاطمه)س( نزد پیامبر رفت و در کنار ایشان قرار گرفت، پس از وی به ترتیب، حضرت علی)ع( امام حسن)ع( و            

 :فرمود کرد ودعا گاه برای آنان امام حسین)ع( آمدند، رسول خدا)ص( آنان را نیز در کنار خود جای داد. آن           

 

 
 
 

 

           

 معصوم  13معصوم و اگر اهل بیت پیامبر)ص(  14نفر بودند اگر گفتند اهل بیت  5اهل بیت زمان نزول آیة تطهیر           

 باشند.     می       

 

 : ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در از این موضوع مطلع شوند، پیامبر مدتکه مردم برای ایننتیجه

 خواند. زد و آیة تطهیر را ميصدا مي« اهل بیت»گذشت و اهل خانه را خانة فاطمه)س( مي

  ﴾یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا رِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَإِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمْ ال﴿ مضمون آیه تطهیر)حفظ شود(
 را و شما را کامالً پاك و طاهر قرار دهد. ناپاکی و  پلیدیهمانا خدا اراده کرده که دور گرداند از شما اهل بیت               

 

که یابیم می در آیه این در تفکر با: 

 معصوم آنان و داندمی دور )ع(حسینامام  و )ع(حسن امام ،)س(فاطمه حضرت حضرت علی)ع(، پیامبر، از پلیدی هرگونه (1

 هستند.

 .شودنمی همه شامل و دارند؛ عصمت مقام که گیردمی در را )ص(پیامبر دةخانوا از خاصی تعداد آیه، این (2

 .است الهی دستورات کنندةبیان و دین مطابق آنان، عمل و سخن اند،معصوم خاص تعداد این چون (3

                     و )ع(حسن امام ،)س(فاطمه حضرت ،)ع(علی امام فقط بیت اهل میان از )ص(خدا رسول زمان در که آنجا از (4

 بعدی امامان )ص(،پیامبر دیگر سخنان در.است شده ذکر بزرگوار چهار این نام داستان این در داشتند، حضور )ع(حسین امام 

 .اندشده شمرده بیت اهل جزء هم

 اولً:

 ثانیاً :

 ثالثاً: 

 «اند، آنان را از هر پلیدی و ناپاکي حفظ کنخدایا، اینان اهل بیت من»
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 : شود:، روشن میبا بررسی این آیات و احادیثی که گفته شدنتیجه 

 و دگونه که رسول خدا)ص( این است همان عصمت از گناه و اشتباهو  معرفت کاملو  علم الزمة این مرتبه از جانشینی،

 .ویژگی را دارا بود

 

خالصه 

 

 حدیث -آیه مقام شخص اسم

 االَقرَبینَ عَشیرَتَكَ اَنذِر وَ خالقت-وصایت  –برادری  حضرت علی)ع( يوم االنذار

 والیت حضرت علی)ع( واليت

آمَنوا  الَّذینَ وَ رَسولُهُ وَ اهللُ وَلِیُّكُمُ اِنَّما

 وَ ةَالزَّکا یُؤتونَ وَ ةَالصَّال یُقیمونَ اَلَّذینَ
 راکِعونَ هُم

 اولی االمر امام 12 حديث جابر
أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ  ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْیَ

 أُوْلِی األَمْرِ مِنكُمْ الرَّسُولَ وَ

 عصمت اهل بیت)ع( ثقلين

إِنِّی تَارِك  فِیكُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ 

مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا عِتْرَتِی؛ أَهْلَ بَیْتِی

یَفْتَرِقَا حَتَّى وَ إِنَّهُمَا لَنْ  ،ابداً لَنْ تَضِلُّوا

 یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ

 شریك -پشتیبان -مشاور حضرت علی)ع( منزلت
إال  مُوسَی بمَنزِلَةِ هَارونَ مِن أنتَ مِنِّی

 النَبیَّ بَعْدی أنَّه

 والیت حضرت علی)ع( غدير

مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن  یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ

تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  إِن لَّمْ وَربَّكَ 

إنَّ اللّهَ الَ  وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

 یَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ

 عصمت اهل بیت)ع( تطهير
إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ 

 یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ

 

  :دقت کنيد 

 سال بعد از بعثت مراسم دعوت خويشان   

 به خصوص آخر عمر/مکرر تمام عمر گفتند حديث ثقلین                   

 (ص)پیامبرالحجه سال دهم هجری سال آخر عمر ذی 11حديث غدير خم              

  بار بعد از سال سوم 3يوم االنذار                     

 بارها  حديث منزلت             

 بار 3حديث غدير                  
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