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برنامة هدایت فرا خواند و  ترینو کاملآخرین مردم را به  سال 23رسان الهی به مدت پیامبر اکرم)ص( به عنوان آخرین پیام.1

وظیفة سنگین رسالت را به  مانند،بی استقامت و صبریبسیاری کرد و با  تالش،  آنان و نجاتشان از گمراهیبرای رستگاری 

  پایان رساند. 

 حضرت گذاشته است؟  ها و وظایفي را بر عهدة آن.خداوند متعال چه مسئولیت2

 در قالب سه مسئولیت:

 دریافت و ابالغ وحي؟الف(
  رساند. به مردم می بدون کم و کاستدریافت و  فرشتة وحیاز  طور کاملرسول خدا آیات را به  (1 

 نوشتند.)کاتبان(     ای از یاران پیامبر)ص( میعده دسترسی مردم به آنو امکان  حفظ پیام الهیبرای  (2   

 کردند.)حافظان(   خود حفظ می سینةهم بودند که درزیادی ( عدة 3   

 نامید. می حافظان وحیو حفظ کنندگان آن را  کاتبان وحی( نویسندگان قرآن را 4 

 قرآن، حضرت علی)ع( بود.  حافظکاتب و  برترینو  اولین( 5 

   6)   :بعد از  گرفتیم.ميفرا )ص(  ده آيه از قرآن را از پیامبر ما "به نام عبداهلل بن مسعود:پیامبر)ص(  يکي از يارانتوجه     

 رفتیم. ميبرای ياد گرفتن آيات بعدی، نزد پیامبر)ص( بار ديگر  نموديمعمل مي  نكرديم و به آميتفکر كه در معنای آن اين                

 مرجعیت دینیدومین قلمرو رسالت؟  ب(
 را به عهده داشت تا مردم :  تعلیم و تبیین قرآننبود، بلکه وظیفه  فقط رسانندة وحیپیامبر )ص(  (1 
 

                          آن دست یابند.  بلندبتوانند به معارف  (الف          

 نماز(  -احکام و قوانین را بفهمند)روزه جزئیات( ب          

 به آن را بیاموزند.  عمل کردنج( شیوة           
 

 آیات قرآن است. فهم عمیق مرجع علمی برای  اولین و معتبرترینپیامبر)ص(  گفتار و رفتاراز این رو  (2

 ( مسلمانان با مراجعه به قرآن:3

 آموزند.الف( روش انجام دادن بسیاری از دستورات قرآن را می  

 فهمند. ب( معنای واقعی بسیاری از معارف قرآن را می 

                   گفتار و رفتار ها در قرآن آمده، مطابق با آن کلیّات ج( ما هم اکنون نماز، روزه، حج و بسیاری از وظایف خود را که 

 دهیم. نجام میخدا)ص( ارسول     

ه :نتیج 

 مرجعیت دینی قرآن بوده است   اولین و بزرگترین معلمپیامبر)ص(             

 دریافت و ابالغ وحی   بوده است  اولین کاتب و حافظ قرآنعلی)ع(             

 پیامبر)ص()ولیت ظاهری(:سومین قلمرو رسالت  ج(

       والیت بر جامعه -          

 پیاده کردن قوانین اسالم -        

 و احکام الهی در جامعهقوانین اجرای  -          
 

  های پیامبر)ص( مسئولیت – چهارمدرس 

 الف
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 شهر و مهاجرانی که کرد و به کمك مردم آن  هجرتاسالم را پذیرفتند و ایشان به مدینه  مدینه که مردمبه محض این          

 شد، پی ریزی نمود. اداره می قوانین اسالمرا که بر مبنای  حکومتی، آمده بودنداز مکه           
 

 و رهبری خود قرار داد  محل حکومتورود به شهر ساخته شد، اول  پیامبر)ص( مسجد مدینه را که در همان روزهای         

 را در همة ابعاد سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی و فرهنگی با  احکام خداوندکشور اسالمی،  توسعةو با  به تدریجو          

           پرداخت.          عدالتبه اجرا درآورد، و به گسترش مردم کمك          

سند روایتی   ه :نتیج   )ع(امام باقر :)وَ  ةِالزَّكَاوَ  ةِاالصَّلَبُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس  عَلَى  امام باقر)ع

 : ـءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَوَ لَمْ یُنَادَ بِشَيْ ةِـالْوَلَایَالصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ 

  نماز،  شود: نزر حو)نظر هو( =اگر به ترتیب گفتند، می . )روح زن( روزه، والیت، حج، زکات، نماز  اسالم بر پایه (1   

  زکات، روزه و ...                                      

 پایه است.   5بر  )نه ایمان(اسالم  (2

 )تقدم بعد عبودی(.  نماز  پایه اولین (3   

 والیت ظاهری  پایه ترینمهم( 4   

، حكومت ولیت وو چرا ؟ است نیازمند حكومت اسالمي؟چرا جامعة اسالمي حكومت اسالميضرورت تشكیل .3

 ترین دستورات اسالمي شمرده است؟یكي از مهم

 ، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد و تا آنجا که است، یعنی عالوه بر توجه به فرد اجتماعی کامالًاسالم یك دین الف( 

 برتر  فرادیداده است؛مثالً نماز جماعت را از نماز  اجتماعی، همچون عبادت نیز جنبه فردیمقدور بوده، به برخی احکام        

 قرار داده است.  ثواب بیشتریداشته و برای آن        
 

 : ضرورت اجرای احكام اسالمي
   پایه عدلای بر یکی از اهداف رسوالن، جامعه( 1                                      

      قوانین عادالنهاجتماعی بر اساس  مردمی و زندگی( روابط 2                                      

 کومتی سالم ممکن نیست.( این هدف بزرگ بدون وجود یك نظام ح3                                      

 ، احکامی مانند خمس، زکات، حفظ استقالل   جامعة عادالنه( قرآن کریم برای رسیدن به 4                                      

   اسالمی()ابزار حکومت ، امر به معروف و نهی از منکر دارد. سلطة بیگانگانجامعه و نفی                                          

یکی از، والیت و حکومتو  پذیر نیست.امکان حکومت اسالمیبدون تشکیل  برقراری عدلاجرای قوانین برای ه :  نتیج 

 دستورات اسالمی شمرده شده است.  ترینمهم
 

 :( پذیرش ولیت الهي و نپذیرفتن حاکمیت طاغوتب
 برداری و اطاعت ازدستورهای او ها خداست، به همین جهت، فرمانانسان ولی حقیقی( 1                                           

  است.   ضروری و واجبو کسانی که خودش معین کرده                                           

 و فرمان  قانون الهیای ( اجرای هر قانون و پیروی از هر کس هنگامی صحیح است که به گونه2                                      

     او بازگردد.                                          

 دهند باید خداوند آن را تعیین کرده باشد، اگر نکرده باشد، ( کسانی که به مردم فرمان می3                                      

       است.   حرام شود و پیروی از دستورات او نامیده می طاغوت                                           
 

 تدبر در قرآن: .4

مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطََّاغُوتِ  لَمْ تَرَ إِلَى الََّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنََّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَاَ الف(

 : یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا وَ أَنْ یَكْفُرُوا بِهِوَقَدْ أُمِرُوا 

 ب

 ج
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 خواهند اند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه بیش از تو نازل شده میکنند ایمان آوردهآیا ننگریستی به کسانی که گمان می  

 خواهد که گمراهشان کند گمراهی دور.  و شیطان میداوری نزد طاغوت برند درحالی که باید به او کافر شوند   

 والیت ظاهری (1 

 شرك عبادی بعد اجتماعی/ حرکت در مسیر ضاللت   نتیجه  (2   

 به وحی الهی در نفی داوری خواستن از نااهالن و حقیقی مراجعه به طاغوت ولی ایمان ( ایمان پنداری=نفاق3   

 طاغوتیان است.          

 کفر به طاغوت یکفروا به ( تکلیف مؤمنان در برابر طاغوت 4 

 کند. وضعیت مخالفان را هنگام انجام دومین قلمرو رسالت)مرجعیت دینی( بیان می ضَالل  مُّبِین ( 5 

 شرك عملی اجتماعی «یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطََّاغُوتِ ( »6   

 چهارم(   3شرك عملی اجتماعی )درس نفی « قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ( »7   

 کنند.( کافر، منافق، شیطان در این آیه در امتداد هم کار می8   

 مؤمنان، هم قرآن، هم کتب آسمانی قبلی را قبول دارند.( 9   

 :  لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النَّاسُ بِالقِسطِ  ب(

 ها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. به راستی پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آن  

 تحقق عدالت اجتماعی)اجرای احکام اسالمی( تشکیل حکومت اسالمی)والیت ظاهری( (1 

 برپایی جامعه بر اساس عدل)معلول(     یکی از اهداف رسالت (2   

 بدون تشکیل حکومت اسالمی امکان پذیر نیست.   ( اجرای قوانین اسالمی3   

 برپایی عدالت اجتماعی با نیروی مردم« الكِتابَ وَالمیزانَ »( و بَیِّناتِارسال انبیای الهی) علیت( 4 

 النَّاسُ بِالقِسطِ لِیَقومَ 
 وظیفه مسلمانان در راستای تاریخ است. ( استوار ساختن بنیان جامعه بر پایة دادگری،5 

 ایجاد جامعه بر اساس عدل)معلول(= هدایت تشریعی علتأَرسَلنا( 6   

  8های تمدن اسالمی)درسچهارم( و از پایه 3لی اجتماعی)درساز ثمرات توحید عم( تحقق عدالت اجتماعی7   

 چهارم( ارتباط دارد.        

 تناسب مفهومی دارد. « لِأَعدِلَ بَینَكُمُ أُمِرتَ کَما وَاستَقِم  فَادعُ فَلذلکَ »( با آیة فوق8   

 سخنان امام خمیني)ره(:                  .5

                                                        )خیلي مهّم( 

 است = علت ما موظفیم آثار شرك را از جامعة   حاکمش طاغوتز  چون آمیشركهر نظام غیر اسالمی  (الف     

 و«وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ »مسلمانان و از حیات آنان دورکنیم و از بین ببریم= معلول)والیت ظاهری(           

 دارد.«قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ»آیة           

 چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایرگوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن و ب( مذهب اسالم می      

 هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر این اسالم برای آن حکمی  ها چگونه باید تنظیم کنی،انسان           

 مقرر دارد. )جامعیت(                 

 ولیت معنوی پیامبر)ص(:. 6
                                                               

 خالصه                  

 تصرف قلوب (1

  ( از طریق غیبی2

                    برترین مقام پیامبر)ص(  ( 3
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 ها سرپرستی معنوی انسان( 4           

             رسد.کمال میای از به مرتبه قرب الهیو در مسیر  عبودیت و بندگی( با انجام وظایف 5           

  «شد.روزی رسول خدا)ص( هزار باب از علم به رویم گشود، که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می:»)ع(امام علی            

  رسالت، والیت معنوی است.  برترین مقام و باالترین قلمرو (6            

 توانست:     نائل شد که می از کمالبه مرتبه  الهیقرب در مسیر  عبودترسول خدا با  (7            

 کند.     مشاهدهرا   غیب و ماورای طبیعتالف( عالم             

 تصرف نماید.  خلقتدر عالم  اذن الهیشود و به  مخلوقفیض خدا به  واسطةب(             

 نه از طریق آموزش  ایت بندگان خداکند. که هدنیز هدایت میهای آماده را با استفاده از این قدرت و والیت، دل ج(             

  .. قلوب. روحی و معنوی و تصرف درامداد غیبی و الهامات  بلکه از طریقو عمومی نیست  معمولی                  

 آنان بستگی دارد.  ایمان و عملدرجة  به هدایت معنویها از مندی انسانبهره میزان د(            

 برآوردن حاجات مردم    -شفا دادن  -شفا( به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف 1                                           

  تربیت معمولی                                                                                   پیامبر)ص(ه :  نتیجه(      

 رفتار رسول خدا با علی)ع(    ( هدایت معنوی 2                                          

 دا)ص( هدایت معنوی رسول خ                                                                                                                

 )روزی هزار باب(                                                                                                                                                                                                                                                  
                                           مندی از واليت معنوی معلول عبوديت وبندگيبهره                                    

  :دقت کنيد 

 مندی از هدايت معنوی معلول درجه ايمان و عمل بهره                                

 حضرت  الهام بر روح و جان، بلکه به صورت آموختن معمولی نبودو( حدیث روزی رسول خدا ... )آموزش این علوم از طریق    

 علی )ع( بوده است.         

 هاستمعنوی انسان در رهبری سرپرستيپيامبر )ص( هم واليت ظاهری و هم معنوی دارد که واليت معنوی همان 
 و با لیاقت و ظرفیتدارد  مختلفهای صورتها و از والیت ظاهری است. این هدایت معنوی به شکلبرتر و باالتری ای و مرتبه

یا  الهام در خوابعلمی بازمانده که رسول خدا)ص( به صورت یك مسئله گاهی عالمی با تالش زیاد در حل افراد متناسب است،

 ،او را هدایت کرده است. بیداری

 )ص(:اکرم پیامبر عصمت. 7

بوده است، یعنی آنان  از گناههای پیامبران، محفوظ بودن آنان از گناه است، یکی از ویژگی محفوظ بودن عصمت به معنای

  کردند. کارکرده است، ترك می حرامدادند و کارهایی را که خداوند کرده، انجام میواجب کارهایی که خداوند 

 . کردندپیروی نمیو از آنان  ، رفتاعتماد پیامبران از بین میاین لزمة پیامبری آنان بود؟زیرا بدون عصمت؟

 دا(-معصوم نباشد؟)دا دریافت و ابالغ وحياگر پیامبری در  .8
 رسد.به درستی به مردم نمی دین الهی( 1   

 شود.از مردم سلب می امکان هدایت( 2   

 (11ت -در مقام تعلیم وتبیین دین معصوم نباشد؟)تاگر پیامبری  .9
 .شودامکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می( 1   

 رود.( اعتماد مردم به دین از دست می2   

 معصوم نباشد؟ های الهيفرمان اجرای اگر پیامبری در هنگام .11

 الهی انجام دهد.دستورات دارد کارهایی مخالف امکان ( 1   

 گمراهی و انحراف مبتال شوند.و به م از او سرمشق نگیرند مرد (2   
 

 خالصه 
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   :امکان هدايت از مردم سلب شود                                )الف( توجه 

 )ب(                شود.امکان انحراف در تعالیم الهي پیدا مي              

 .            )ج(  امکان انجام كارهايي مخالف دستورات الهي                    

 به انحراف مبتال شوند.                                             )د(                      

روشن است که این کار از وسوسة گناه را دارد؟  فرد توانایي مقاومت در مقابلدهد که کدام .چه کسي تشخیص مي11

 را تشخیص دهد،  تواند فرد در دوری از گناهمیافراد اطالع دارد و خداوند است که از آشکار و نهان ، و نیستا ساخته هسانان

 ب                        الف                                                                                                           
 . درستی انجام دهدرا به مسئولیت خود تواند شود که وی میزیند،معلوم میگکسی را به پیامبری بر میخداوند بنابراین وقتی 

 ج                                                                                                                           

 : اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُپیام آیة شریفة .12

 را کجا قرار دهد. خویش خدا داناتر است که پیامبری     

 اشاره دارد.  عصمت پيامبرانتر به ولی بیشعصمت( اشاره دارد. –اعجاز  –های پیامبران )وحی این آیه به ویژگی( 1 

 آوریم مگر آنچه که به آنها داده شده به ما هرگز به رسوالن ایمان نمیما گفتند که میاین آیه در پاسخ کسانی است ( 2 

 هم بدهند.        

 داند توانایی این مسئولیت را دارند. دهد که میپیامبری را بر عهدة کسانی قرار میمسئولیت خداوند ( 3   

 مقام رسالت مبعوث فرمود. به آنها را  پیامبراندر  علم و عصمتخداوند با علم خود ، به وجود ( 4   

 داند توانایی و ویژگی انجام این مسئولیت را دارند. دهد که می( خداوند مسئولیت پیامبری را بر عهدة کسانی قرار می5 

 نصب افراد به مقام نبوت به ارادة خداست با تشخیص                         ⟸«  إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ اللَّهُ يَجْتَبي»این آیه و عبارت قرآنی ( 6 

 است.    علم و عصمتهای مربوط به مقام شایستگی      

 خیرآیا عصمت پیامبران معلول یک مانع بیروني مانند فرشته است؟.13

 بلهآیا عصمت پیامبران معلول یک مانع دروني مانند اختیار است؟. 14

 کنند؟ پیامبران گناه نمي. چرا 15
   هوی و هوسکه  کندگناه میزیرا کسی  شوند،الهی دچار گناه نمی اتبه دستور عملمقام دارند، در غریزه و اختیار با اینکه 

 علت         معلول                                                                                                                              

 افتد و از لطف و خدا می چشم با انجام آن ازداند که کند و میرا مشاهده می حقیقت گناه و معصیتبر او غلبه کند و کسی که 

 علت                                                                                        علت                                                     

 کند.با هیچ چیز عوض نمی محبت به خداوند را شود،رحمت او دور می

 معلول                                                           علت          

 ما ناراحت کننده و آزار دهنده است، امّا نیز برای ها آنتصور  حتیهستیم،  گناهان معصومها در بعضی موارد از ما انسانالبته 

 ب                                               الف                                                 
  عصمت دارند.همة گناهان  در موردپیامبران 

 

   :سه مطلبعلت عصمت پیامبران توجه = 

 عواقب گناه= دو مطلب                         

 ؟ قدرشناسي کرد مبر)ص(او چگونه باید از پی. چرا 16

 شود، نظیر آن در تاریخ یافت نمیکه های فراوان تالش و با تحمل رنجسال  23 در مدت

             1                                                                                                                     

 پیام الهی را به مردم برساند ترین و ماندگارترین بزرگ توانست
2 
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  انسانیهای ارزشاز  در سرزمینی بیگانه ایجامعهای چنین ـ، بن به خدا و دور از شرك بنا کند ای با ایمانو جامعه

                                           3                                       

 کنیم بامیسر بود، اکنون جا دارد ما از ایشان قدردانی  مجاهدت پیامبر اکرم)ص(با  که فقطای بزرگ بود ،خود معجزه

                                                           4 

 را بی اثر کنند. های آن حضرت و تالش اسالم زحماتو نگذاریم دشمنان  اتحاد و همدلی

 ب                     الف                                

  ريزی کردند؟برای مسلمانان برنامه ایدو قرن اخير دشمنان اسالم چگونه برنامه . در يكي71

 به یکدیگر تبدیل کردند.  شمنیدهمبستگی مسلمانان را به  الف(

 اسالمی را بزرگ جلوه دادند مذاهب ب( اختالفات معمولی اقوام و

 کشورهای بزرگ اسالمی بود.  تجزيهالف و ب  نتایجج( از 

 از نتايج زيان بار اين اختالفات چه بود؟ . 71
 و نفوذ استعمارگران بر این کشورها  اسالمی ه کشورهای بزرگزیتج

 موضع علما در مورد مطلب باال چيست؟ .71

  هر فرصتیشوند. مانند امام خمینی)ره( که در نان میهای میان آدرگیریو مانع  دشمنان اسالم متحد کنندمسلمانان را علیه 

 ب         الف                                                             
 کرد. را به وحدت دعوت می مسلمانان 

 

02. 
                                                                                                                    

 مجتمع اسالم تعلیمات سایة در و توحید پرچم زیر در و پاخیزید به»                                                                       

 سرشار خزائن و خود ممالك از را هاابرقدرت خیانت دست و شوید                                                                        

  و اختالفات از دست و کنید اعاده را اسالم مجد و کنید کوتاه آن      دارید، ایمان اسالم حقیقت به که جهان مسلمانان اى 

  فرهنگ بر هستید. چیز همه داراى شما که بردارید نفسانى هواهاى                                                                        

       پاى روى و نمایید مبارزه زدگى غرب و غرب با و زنید تکیه اسالم                                                                        

 .«بایستید خودتان                                                                        

       :مسلمین:حفظ وحدت بین  موضوع 

 ند.کمى دعوت همبستگى و اتحاد به را مسلمانان فرصت هر در و همواره، )ره(خمینى امام( 1:حدیث پیام       

  بین وحدت ساز زمینه قیامت، و قرآن ،()صاکرم پیامبر خدا، به اعتقاد مانند فراوان، مشترك باورهاى( 2                      

 .                                                                                      است مسلمانان ما                         

  و حفظ طلبد مى را همگان بیدارى و رىیاهوش که است اسالمى انقالب راهبردى اصول از یکى( 3                      

 انگیز است.های تفرقهمبارزه با عوامل و برنامه و سنى و شیعه وحدت تقویت                         

 توانند به به تعالیم اسالم می عملدر زیر پرچم توحید و  جمع شدنامت اسالمی با »که)ره(خمینى امام نظر این ارتباط:       

 است که محور وحدت جامعة «اعتَصِموا بِحَبلِ اللََّهِ جَمیعًا وَال تَفَرََّقوا وَ»مفهوم این عبارت قرآنی:«دست یابند. وحدت کلمه       

 کند و همگان را به چنگ زدن به این ریسمان امر معرفی میهای خداوند قبول فرمان، یعنی «حبل اهلل»اسالمی، را        

 دوم(    14کند. )درس می       

 ای برای وحدت مسلمانان چگونه بايد باشد؟ برنامه.07
 کنیم.را تقویت  میان خود الف( وحدت    

 های اسالمی برای پیشرفت استفاده کرد. سرزمین نظیربیو امکانات  مسلمان میلیارد 2ب( از قدرت     

   مسلمانان جهان به )ره(خمینى امامپیام 
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 .خنثی کنیمهای اسالمی افکن استعمارگران و عوامل آنان را در سرزمینتفرقه های نقشه ج( 

 این چهار مورد انجام شود باید از طریق: کهبرای ایننزدیك کنیم،  های مسلمانان را به یکدیگرد( دل 

 دهیم، ، اعتالدانش و استداللکنیم، باید اعتقادات خود را با  مسلمانان خودداریمقدسات سایر (از اهانت و توهین به 1      

 (0علت )                (                                                           7معلول)                                     
  نحو صحیحرا به  اعتقادات خودسخن بگوییم و  معرفت و استداللرا بر اساس مسلمانان  توانیم( اتفاق افتاد می1و2)اگر         

 بیان کنیم.    بدون نزاعو         

 از ظلم بکوشیم.  رهایی آنانکنیم و برای  درست دفاعهای ، با روشتمام نقاط جهان( از مظلومان جهان در 2

بشنود، اما به یاری آن مظلوم بر               طلبد یاری می مظلومی را که از مسلمانان دادخواهییاد فرهر کس » پیامبر)ص(:

 . مسلمان نیستخیزد، ن

های و فریب برنامه بشناسیمورزند را نامند ولی با دشمنان اسالم دوستی می( کسانی را که به ظاهر خود را مسلمان می3

 کنندا دشمن معرفی میرا دوست و برخی مسلمانان رها صهیونیست دشمنان اسالم مانندها؟ ، روش آنخوریم ن آنان را

 اسالم دوستی کنند و با گروهی از مسلمانان، دشمنی بورزند. دشمنان واقعی  تدریج با بهعادی طوری که مردم هب

 اندیشه و تحقیق                                                                             

                                                                      ها:جواب سوال .00
 احکام جزائی  -دیات –زکات  –( خمس 1

 والیت معنوی  –والیت ظاهری  (2

 و ... –نفی سلطة بیگانگان  -حجاب–( نماز 3

شود و مردم اعمال خود ، فرصت برای اجرای احکام دین و سایر عبادات فراهم میوالیت و حکومت اسالمی( چون در سایة 4

 دهند. را در سایة والیت الهی انجام می
 

   :و زير                ضرورت تشکیل حکومت اسالمي واليت معنوی  –عصمت پیامبر )ص(  -های پیامبر)ص(مسئولیت الف(توجه 

 های هر يک را اشتباه نکنید. مجموعه                      

 توجه كنید.  ترين شخصیت عصر حاضربزرگ –طاغوت  –ولي های واژهبه   ب(                    

 علت                                                         معلول                                  

  به پیامبراناز بین رفتن اعتماد مردم ن پیامبران  دمعصوم نبو ج(                   

 به ديناز بین رفتن اعتماد مردم ن پیامبران در مرجعت ديني  دد( معصوم نبو                  

 مندی از واليت معنوی  بهره  ( عبوديت و بندگي ه                  

 مندی  از هدايت معنوی  بهره و( درجه ايمان و عمل                   

 كنندمحبت خدا را با هیچ چیز عوض نمي عصمت پیامبران   ز(                 

 کنیمن خودداری میناماسلات سایر ماز اهانت به مقدسح( بر اساس معرفت و استدالل سخن بگويیم                  
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