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امین اسدیانپور -سکینه گلشنی -سیداحسان هندي

یک درس … یک صفحه

موضوع و پیام آیه
آیات
یا ایها الذین ءامنوا اطیعوا اهلل و اطیعووا الرسوو و  -1آیهی اطاعت :بیانگر لزوم اطاعت از خدا ،رسول و صاحب امر (اولوااالمر) در برنامه هها زنهد(ط(طرو و برنامه
اولی االمر منکم فان تنازعتم فی شیء فردّه الوی برا جامع اسالمط)
 -2سرپیچط از هر یک از این س اطاعت :حرام است.
اهلل و الرسووو ان تنووتم تؤمنووون بوواهلل و الیووو
 -3ایمان ب خدا و اعتماد ب معاد شرط احال و باز(رداندن منازعات ب خدا و رسول
االخر…
ارتباط با حدیث جابر
 -1آیهی والیت :بیانگر ویژ(طها ولط مسلمین و انحصار والیت خدا و رسول و اولیا حق
انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین ءامنوا الذین  -2نزول آی  :در هنگام ظهر ک رفتن باشتاب پیامبر ب مسجد و پس از یافتن مصداق آی (حضرت علط (ع)) ،بلند
شدن صدا تکبیر یاران و (فتن حمد و سپاس خداوند توسط رسول خدا (ص) را در پط داشت .علت  عدم
یقیمون الصلوة و یؤتون الزتاة و هم راتعون
کتمان و مخفط کردن این آی پس از ب چشم خود دیدن مردم و شنیدن از زبان پیامبر
 -3مصداق آی  :امام علط (ع) (موضوع بخشش انگشتر ب فقیر در حال رکوع)
یا ایها الرسو بلغ ما انز الیک و ان لم تفعل فما  -1آیهی ابالغ :دستور خداوند ب پیامبر (ص) مبنط بر ابالغ و رساندن آنچ بدان فرمان یافت است ،ب مردم
 -2اهمیت این فرمان :ب آن میزان ک ا(ر انجام نگیرد ،اصل رسالت ب انجام نرسیده است.
بلغت رسالته و اهلل یعصمک من الناس
 -3وعده خداوند :حفظ جان پیامبر از خطرها زیرا ابالغ این پیام ،منافع برخط را ب خطر مطانداخت و احتمال آن بود
ارتباط با حدیث غدیر
ک ب مخالفت برخیزند.
انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و  -1آیهی تطهیر :عصمت اهل بیت خاص پیامبر (ص) :حضرت علط (ع) ،حضرت فاطم  ،امام حسن و امام حسین (ع)
 -2چون اهل بیت معصوم هستند ،سخن و عمل آنان معیار و مالك است و نظر و عمل آنان حجت است.
یطهرتم تطهیراً
 -3بیان مدت مدید این آی توسط پیامبر (ص) ،هنگام عبور از کنار خان فاطم زهرا
(علت) ( هذشت زمان و (سترش سرزمینها اسالمط ،ظهور فرق ها و اندیشه هها مختله ،
ادام دو قلمرو مرجعیت دینط و والیت ظاهر پس از
پیدایش مسائل و مشکالت پیچیده اجتماعط ،اقتصاد  ،سیاسط و فرهنگط
پیامبر و نیاز ب وجود امام
 من مات و لم یعرف اما زمانه مات میتة جاهلیة (مهمترین ویژگی زندگی جاهالنه ،نظا غیر
سخن پیامبر در راستا لزوم شناخت امام:
الهی و حاتمیت و فرمانرای ظالمانه است).
(علت)  زیرا امام باید دارا ویژ(طها خاص از جمل عصمت باشد و تشهخی عصهمت بهرا
معرفط فرد شایست مقام امامت تنها با داست
انسانها ممکن نیست.
احادیث مربوط به وصایت و امامت علی (ع) و امامان معصوم
معرفی امام در مراسم دعوت خویشان
دعوت  04نفر از بزر(ان بنط هاشم پس از (ذشت س سال از بعثت
(یوم الدار  /یوم االنذار)
بیان  3بار درخواست پیامبر (ص) برا معرفط «برادر ،وصط و جانشین خود»
بر مبنای فرمان خداوند« :خویشان نزدیک
سکوت هم مهمانان (ب جز حضرت علط) ب علت :امید نداشتن ب پیروز و (سترش دین پیامبر
خود را انذار کن».
نام دوازده امام در این حدیث آمده( :نخستین آنان علط بن ابط طالب است و سپس ب ترتیب …)
حدیث جابر
امام پنجم (محمدبن علط) در تورات ب باقر معروف است و بنابر پیشبینط پیامبر (ص) جابر در پیر ایشان را مطبیند.
امام دوازدهم ،هم نام و هم کنی پیامبر (ص) است و از نظرها پنهان مطشود.
(سخن پیامبر (ص) خطاب به جابربن
غیبت امام عصر (ع) تا زمانط طوالنط مط(ردد ک فقط افراد ک ایمهان راسه دارنهد ،بهر عقیهده به او بهاقط
عبداهلل انصاری برای شناسایی الوااالمر)
مطمانند.
حدیث ثقلین
الزم و ملزوم بودن قرآن و اهل بیت (ع)
عترتی
و
اهلل
«انی تارک فیکم الثقلین تتاب
همیشگط بودن قرآن و وجود همیشگط معصوم در کنار آن
اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تفضّلوا ابداً
مسدود بودن همیشگط راه ضاللت و (مراهط در صورت تمسک ب هر دو ثقل
بیان حدیث ب طور مکرر از جمل در روزها آخر عمر پیامبر (ص)
و انّهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»
موسط (ع) از خدا خواست برادرش هارون را مشاور ،پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد و پیامبر ،حضرت
حدیث منزلت
علط(ع) را برا خود مانند هارون برا موسط مطداند.
تو برا من ب منزل هارون برا موسط
بیان ختم نبوت و ارتباط با آی «ما کان محمد ابا احد … خاتم النبیین»
هستط جز این ک بعد از من پیامبر نیست.
واقع غدیر در حج آخر پیامبر (ص) «حجة البالغ» و «حجة الوداع» با حضور  124444نفر بر(زار شد.
این حدیث بعد از آی ابالغ و جمل پرسشط پیامبر (ص)« :ایها الناس من اولط الناس بالمؤمنین من انفسهم» بیان
حدیث غدیر
شده است.
این حدیث س بار تکرار شد.
«من تنت مواله فهذا علی مواله»
پس از بیان حدیث غدیر ،مردم برا عرض تبریک و شادباش ب سو امام علط (ع) آمدند.
 114نفر از اصحاب پیامبر ک در غدیر حاضر بودهاند این واقع را بطواسط نقل کردهاند و  354نفر از اهل سنت این
واقع را در کتابها خود آوردهاند ک در (الغدیر) آمده است.
چند نکت :

الزم امامت و جانشینط پیامبر (ص) :علم و معرفت کامل و عصمت از (ناه و اشتباه است.
تعیین جانشین پیامبر با هدایت و راهنمایط خداوند بوده است.
حضرت فاطم (س) ،امام نیستند اما جزء اهل بیت و دارا علم و عصمت کامل است.

