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سیره 

 دررهبریپیامبر)ص(

             اسوه یانپیشوا                 ششم نمودار درس 
 

  خدا رسول
 رهبری اسوۀ

 

 

 اُسَوٌِ   اَّلٰلِّ  لِّ  َرسو فی لَُکم کانَ  لَقَد
 وَ   اَّلٰلَ  جو یَر کانَ  لَِّمن  َحَسنَةٌ 
رَ  الیَومَ     َکثیًرا اَّلٰلَ  َوذََکرَ   اخآخِّ

 

   تالش برای برقراری عدالت وبرابری
عمل کرد و کوشید تا  ایشان در این مورد با قاطعیت رسول خدا اجرای عدالت بود ویکی از اهداف مهم حکومت الهی -1

  .یکسان باشند جامعه ای عادالنه بنا کند که در آن از تبعیض خبری نباشد و همه در برابر قانون الهی
 ذکرنمونه )دزدی یکی از افراد قبایل صاحب نام مدینه  ومجازات اوتوسط پیامبر)ص( (          

 داشتند می روا تبعیض عدالت، اجرای در که شدند سقوط دچار سبب، بدین پیشین ملل و اقوامیامبر فرمود:پ •

 می کرد ضعیف دزدی واگرفردی می کردند رهایش کرد می دزدی ایشان از نفوذ صاحب و قدرتمند اگرشخصی

 می کردند رامجازات وی

ه افراد در برابر قانون را اعالم کردو عرب و غیرعرب برای اولین بار در جامعٔه آن روز، برابری همپیامبر)ص( •
 .و سیاه و سفید را برابر دانست و در مقابل تعصبات قومی و قبیله ای ایستاد

 

                        مردم با مدارا و محبت-2

 کنم معاشرت اشم با کدورت از خالی و پاک دلی با دارم دوست زیرا نکنید؛ بازگو من پیش را یکدیگر ی های بد 

 )پیامبرص(

 

 

 مردم  هدایت در دلسوزی و کوشی سخت -3

 128آیهٔ  توبه، سورهٔ     رنج شما برای اوسخت ودشوار است و برهدایت  شما حریص به شدت عالقه مند است 

نینَ  ٌع نَفَسَك ااَل  یَکونوا ُمؤمِّ  3 آیهٔ  شعراء، سورهٔ    .لَعَلََّك باخِّ

خالف سایر طبیبان  او خود به سراغ مردم می رفت، داروها ومرهم هایش را خودش پیامبر طبیبی سیِّار بود،  بر •

آماده می کرد وابزارهای طبابت راباخودمی برد تا بر هرجاکه نیازباشدمرهم بگذارد؛بردل هاى کور،گوش هاى 

 ع( )حضرت علیغفلت زده وسرگشته را درمان مى کردکر، زبان هاى گنگ؛ او با داروهاى خویش، بیماران 

اگرکافری درجنگ کشته شداورامثله نکنید،کودکان وپیران وزنان رانکشید،حیوانات حالل گوشت رانکشیدمگر  •

اینکه برای تغذیه به آنان احتیاج داشته باشید.هرگزآب مشرکان رازهرآلود نکنیدومزارع ونخلستان 

 )پیامبراکرم ص(هارانسوزانید

                                                                                          

 

 

 فقیران با همدردی و فقر با مبارزه-4

  پیامبر)ص(باشد  گرسنه اش همسایه و بخوابد سیر شکم با را شب که کسی است نیاورده ایمان من به 
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 در پرورش
پیامبر دامان

 ز بعثت پیامبر در خانٔه کعبه به دنیا آمدامیرمؤمنان، علی ، ده سال قبل ا

 پیامبر خانهٔ  به که نداشت به پیشنهاد پیامبر، نام ایشان علی به معنای واالمقام وبلند مرتبه سه یا چهار سال بیشتر
آمد

 د.ایمان خود به رسول خدا را اعالم کربا اعالم رسالت پیامبر ، ده سالگی
امبر بودم پیامبرمرا درکنارخود می نهاد ......نه هرگز دروغی درگفتارمن دید درحالی که کودک بودم همواره درکنارپی

 ونه رفتاری ناشایست ازمن مشاهده کرد...
از شیر گرفته شده که به دنبال مادرش می روداز آن بزرگوارپیروی می کردم واوهرروز پرچمی از من همچو بچه ی 

پیروی کردن ازآن فرمان می داد....خوی های نیکوی خودرابرای من برمی افراشت ومرابه 
اندوهناک چیست؟پاسخ ..هنگامی که وحی برپیامبر فرورـمد آوای شیطان ذرا شنیدم گفتم :ای پیامبر خدا این فریاد 

داد:این شیطان است که از پرستش خود ناامید شده است بی گمان آنچه را من می شنوم توهم می شنوی وآنچه می 
ینکه توپیامبرنیستی بلکه وزیرهستی وتوهرآینه برراه خیرباشی.بینم توهم مب بینی جز ا

 علی امیرالمؤمنین
 پیامبر دیدگاه از

فرمود پیامبربه جابر
سوگند به خدایی که 
 جانم در دست قدرت
اوست، این مرد، 
شیعیان و پیروان 

او، رستگارند و در 
روز قیامت، اهل 

 نجات اند

لین ایمان  این مرد او 

آورنده به خدا، 

وفادارترین شما در 

پیمان با خدا، راسخ 

رین شمادر انجام ت

فرمان خدا، صادق 

ترین شما در داوری 

بین مردم، بهترین شما 

در رعایت مساوات بین 

آنها وارجمندترین شما 

  نزد خداست. 

لُوا   اِّنَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعمِّ
الِّحاتِّ  ،اُولئَِّک ُهم  الصَّ
یَّةِّ   َخیُر البَرِّ

. عِّ  لی   )حدیث ثقلین(لی  َمَع القُرآنِّ َو القُرآُن َمَع عِّ
لی    -2 لی  َمَع الَحقِّ  َو الَحقُّ َمَع عِّ )عدالت(عِّ

جان وجانشین پیامبر
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تفکردرحدیث

لی   َعلی  َمَع القُرآنِّ َو القُرآُن َمَع عَ : رسول خدا 

َعلی   َعلی  َمَع الَحقِّ  َو الَحقُّ َمعَ : رسول خدا 

ل و حدیث ثقلین چه رابطه ای وجود دارد؟-1 میان حدیث او 

.  د در حدیث ثقلین آمده که عترت وقرآن کریم از یک دیگر جدایی ناپذیرن
است واین حدیث هم که می فرماید(ع)یکی از مصادیق عترت حضرت علی

. علی باقرآن وقرآن با علی است تاکید برحدیث ثقلین است

حدیث دوم چگونه با بحث عصمت، عدالت و علم امام ارتباط دارد؟-2

کسی که همواره با حق باشد تمام رفتارهایش نیز مبتنی برعدالت است
وکاری خالف عدالت انجام نمی دهد ؛همچنین کسی که همواره همراه حق 
است از گناه وخطا مصون است زیرا در غیر این صورت دیگر همراهی 
ست همیشگی وی باحق وحقیقت معنا نداشت وکسی که همراه همیشگی حق ا

عملش نیز حق است یعنی در علم واندیشه اش خطا راه ندارد پس درواقع 
.هرسه را در برمی گیرد 
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 های ویژگی
 مؤمنان امیر

 

 علم بی کران-2
نهج البالغه)بخشی ازسخنان ،نامه هاوپندواندرز های 

 حضرت علی)ع( )ابن ابی الحدیدشرح مفصلی برآن نوشت(
 ثتفکر درحدی                         

لی  بابُها  اَنَا َمدینَةُ الِّعلمِّ • فَلَیأِّتها  فََمن اَرادَ الِّعلَم  َو عِّ
ن باِّبها  علیه(صلوات )پیامبرمِّ

الً    است؛ داناتر همه از خدا رسول از پس على حضرت او 
 ً  رسول وگرنه است؛ معصوم خود علم در على حضرت ثانیا
 .کنند مراجعه ایشان به باید همه که فرمود نمى خدا
ً ثا  بهره على حضرت دانش از که است واجب مردم بر لثا

 رسیدن راه ایشان کنند؛زیرا عمل ایشان نظر مطابق و ببرند
 همه بر هم پیامبر علم از مندى بهره و است پیامبر علم به

  .است واجب

هرگاه از پیامبر سؤال می کردم، پاسخم رامی داد و •
اگردرحضورش سکوت می کردم،ایشان پیشگام می 

 ساخت ازدانش خود مرابهره مند میشدو
 ه السالم()امیرالمومنین علی          

 
 

 مانند بی عدالت-1

 طور مساویبه پرداخت هزینه های عمومی کشور 

ای مردم، گروهی بیش از حقِّ خود از بیت المال و اموال •
را انباشته اند و ملک و باغ  اشته اند و جیب خودعمومی برد

خریده اند ... اینان در حقیقت ننگ دنیا و عذاب آخرت را 
مردم مظلوم را از اینان خریده اند؛ اما بدانید که من حقِّ 

بازمی ستانم و از این پس، سهم همهٔ مسلمانان را از بیت 
 المال به طورمساوی خواهم داد

 تابه بدهند من به وسعتش  تمام با  را دنیا همهٔ  اگر خدا، به سوگند•
 کنم، نافرمانی را خدا موری دهان از جو، پوست گرفتن اندازه

 کرد نخواهم
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بالغه ايشان شيوه دستيابی به اين مقام رادر نهج ال...« انا مدينة العلم »ت شريف با توجه به بيان جايگاه اميرالمومنين )ع( دررواي .157

97چگونه توصيف نموده اند؟سراسری تجربی 

خويشاوندی با رسول خدا وايمان به دستورات ايشان  -2    پذيرفتن  امامت ورهبری افرادی با قابليت های الهی-1

تبعيت وهمرتهی با پيامبر از ابتدای کودکی در نهايت شيفتگی -4سب مکارم اخالق          هی در شب وروز برای کپيروی از فرشته ال -3

ترین فرددرعمل به پیمان باخدا،راسخ ترین انسان درانجام فرمان خدا ،صادق ترین شخص درداوري بین مردم توسط معرفی وفادار .158
96ان بود؟سراسری هنررسول گرامی اسالم )ص(باکدام آیه شریفه همزم

ۡجسَ  لی ۡذهب َعۡنک م   اّللِّ   ی رید   انَّما -1 َرک مۡ  وَ  اۡلبَۡیتِ  اَۡهلَ  الرِِّ قل ماسالکم علیه من اجر اال من شاء ان یتخذ الی ربه سبیال-2      تَۡطهیًرا ی َطهِِّ
اجر فهو لکم ان اجری اال علی هللا التکم منقل ما س-4            البریه خیر   هم اولئك الصالحات عملوا و آمنوا الِّذین انِّ  -3

در چه زمانی بر پیامبر اکرم)ص( نازل شد و مصداق  {البریه خیر هم اولئک الصالحات وعملوا امنوا الذین آیه ی شریفه ی } ان .159

(94خیر البریه است؟ ) سراسری تجربی 

پیروان حضرت علی-می کردوقتی پیامبر )ص( در کنار خانه خدا اصحاب را با حقیقت اسالم آشنا -1

همه ی مسلمانان صالح-کرد می آشنا اسالم حقیقت با را اصحاب خدا خانه کنار در( ص) پیامبر وقتی -2

علی حضرت پیروان -وقتی پیامبر )ص( اوصاف حضرت علی را برای جابربن عبدهللا انصاری می فرمود -3

صالح مسلمانان ی همه -فرمود می انصاری دهللاعب جابربن برای را علی حضرت اوصاف( ص) پیامبر وقتی -4

امنوا وعملواالصالحات اولئك هم خیر البریه با حدیث والذي نفسي بیده ان هذامرتبط می باشد.یادتان نرود آیه ان الذین نکته:

نازل شد؟)سراسری  آیه ی شریفه ی }ان الذین امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه{ بعد از کدام حدیث رسول خدا )ص( .160

(94خارج از کشور 

.بود خواهد شما میان در من جانشین و من وصی من، برادر( علی حضرت)  این هماناهمانا این، -1

.نیست پیامبری من از بعد که این جز هستی موسی برای هارون منزله به من برای( علی حضرت) تو -2

کنند رستگارند.)حضرت علی( و کسانی که از او پیروی  خدایی که جانم در دست اوست، این مرد سوگند به -3

دو چیز گرانبها می گذارم، کتاب خدا و عترتم را، تا وقتی که به این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نشویدمن در میان شما -4

 عليه هللا صلّي خدا پيامبر بر ............ با زمان هم البريه   خير   هم اولئك الصالحات عملوا و آمنوا الّذين انّ  :شريفه  ي آيه ي نزول .161

(93 ی)سراسری تجر.بود سلّم و آله  و

بين مردم درداوري كس وصادق ترين خداوند فرمان انجام در انسان وراسخ ترين باخدا پيمان به فرددرعمل وفادارترين معّرفي-1

 .است شده نهاده او عهده ي بهشّر  خيرو انتخاب كه اختيار از برخورداري در انسان، جايگاه كردن مشّخص-2

.است دوم امر متبوع نخست، امر يكديگركه از دو اين نبودن جدا و صالح عمل و ايمان جايگاه دادن نشان-3

مردم بر حجت اتمام منظور به خدا، سوي از برگزيده رهبر به انسان، نياز اثبات-4

حضرت علي )ع(رانشان دادن وفرمود :والذي نفسي بیده ان هذا پیامبرگرامي اسالم درجمع یاران خود نشسته بودند دراین حال  .162
(92وشیعته لهم الفائزون درهمین هنگام آیه ي ......برپیامبراكرم)ص(نازل شد.)سراسري انساني

ولي االمرمنكمیاایهاالذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول وا-2           انما یریدهللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت ویطهركم تطهیرا-1
ان الذین امنوا وعملواالصالحات اولئك هم خیر البریه-4               ذین یقیمون الصاله والذیان امنوا الانما ولیكم هللا ورسوله -3

اگر بگوییم حضرت علی )ع( پس از رسول خدا )ص( از همه داناتر است پیام کدام سخن پیامبر راتفهیم جان خود کرده  .163
92رج از کشور ایم؟سراسری خا

مدینه العلم وعلی بابها انا -4علی مع الحق والحق مع علی    -3انا وعلی ابوا هذه االمه    -2علی مع القرآن والقرآن مع علی   -1
(92عصمت علمي حضرت علي علیه السالم از دقت دركدام سخن پیامبرصلي علیه واله وسلم مفهوم مي گردد؟)سراسري زبان .164

انا مدینه العلم وعلي بابها-4علي مع الحق والحق مع علي    -3ن والقرآن مع علي   علي مع القرآ-2  بِابها ِمنۡ  اۡلعۡلم فَۡلیَۡأتها دَ اَرا فََمنۡ  -1
پیام حدیث ثقلین که پیامبراکرم صلی هللا علیه وآله وسلم راه ماندگاری درصراط مستقیم هدایت راگوشزد فرمود با کدامیک از  .165

92اط معنایی دلرد؟سراسری تجربی عبارات زیرارتب
علی مع القران والقران مع علی-4فمن اراد العلم فلیاتها من بابها      -علی مع الحق والحق مع علی        -2العلم وعلی بابها    انامدینه -1




