
 

124 

 

 درس چهارم

 ی درس چهارمدرسنامه 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

قلمروهای رسالت 

 پیامبر)ص(

طبق تعلیمات قرآن و )

 ((ص)سیرة رسول خدا

 دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

 . ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم1

ْدَ}:آیه➢ ق 
 
اَل ن 

ْ
ل اََاْرس  ن  ُقوم َ...ُرُسل  ي  اُسََل  ََالنَّ ْسط  ق 

ْ
ال  {ب 

 هیچ حرکت و عملی از فرد و جامعه نیست مگر اینکه اسالم برای آن حکمی مقرر داشته است.مرتبط با سخن امام خمینی )ره(: ✓

 از فُرادی. مثل برتری نماز جماعت جنبة اجتماعی دادهتا جایی که مقدور بوده  به احکام فردیاست. حتی دین کامالً اجتماعی اسالم یک ✓

 احکام اجتماعی:است؛ برای اجرای قوانین نیاز به تشکیل حکومت داریم.  قوانین عادالنه، برپایی جامعه بر اساس از اهداف ارسال پیامبرانیکی ✓

 ران و توانمندی نظامی؛های خانواده و جامعه، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاخمس، زکات، حقوق و مسئولیت

 . تعلیم و تبیین تعالیم قرآن)مرجعیت دینی(؛)مربوط به امامت(2

 اقدامات پیامبر)ص( در این زمینه:✓

 آموخت؛پیامبر)ص( فقط رساننده وحی نبود و باید با تعلیم قرآن معارف بلند و جزئیات احکام و شیوة عمل را می✓

 مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است؛ معتبرترینو  اولین پیامبر)ص(،گفتار و  رفتار✓

 آموزند.قرآن را می شیوة انجام دستوراتو  معنای واقعی آیات، به ایشانمراجعه به گفتار و رفتار با مسلمانان ✓

 دهیم. میآمده را مطابق گفتار و رفتار ایشان انجام کلیات آنها در قرآن ما هم اکنون نماز، روزه، حج و ... که ✓

 . اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی)والیت ظاهری(؛)مربوط به امامت(3

ََُقْلَ}آیات مرتبط: ➢
ْ
يُعوا ََو ََاّللَّ َََاط  ُسول   حکومت اسالمی؛تمام آیات مربوط به دالیل تشکیل و  {...الرَّ

 سرپرستی و رهبریمعنای والیت ظاهری: ✓

 است( ترین رکنمهماز ارکان پنج گانه  والیتنماز، زکات، روزه، حج و والیت؛)ارکان پنجگانه: ✓

 لم یناد بشیءٍ کما نودیَ بالوالیةالوالیةو  الحجو  الصومو  الزکاةو  الصالةبنی االسالم علی خمسٍ علی : حدیث امام باقر)ع(✓

 اقدامات پیامبر)ص( در این زمینه:✓

 ریزی کرد؛حکومتی بر مبنای اسالم پایه )مهاجرین(و مردم مکه (انصار)به محض هجرت به مدینه، با مردم مدینه✓

 . دریافت و ابالغ وحی؛)مربوط به نبوت(1

 اقدامات پیامبر)ص( در این زمینه:✓

 دریافت کامل آیات از فرشته وحی و رساندن بدون کم و کاست آن به مردم؛✓

 کنندگان( وجود داشتند؛برای حفظ ایات و امکان دسترسی مردم، کاتبان وحی)نویسندگان( و حافظان وحی)حفظ ✓

 بود؛ امام علی)ع(اولین و برترین حافظ و کاتب وحی، ✓

گرفتیم و از قرآن را از ایشان فرا می آیه 10ما »:(ص)در مورد فراگیری قرآن از پیامبرعبداهلل بن مسعود سخن ✓

 «رفتیم، نزد ایشان میعدیآیات بنمودیم، بار دیگر برای یاد گرفتن می عملو به آن  تفکر بعد از اینکه در معنای آن

 . ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت2

ْمَ}ه:آی➢
 
ر َََال یَت 

 
ل ََإ  ين  ذ 

َّ
ََال ْزُعُمون  نَیتحاکمواَإلیَالطاغوتي 

 
 {...َا

بین بردن آثار از  وظیفة مسلمانان است؛ حاکمیت طاغوتهای غیر اسالمی، دلیل شرک آمیز بودن نظاممرتبط با سخن امام خمینی )ره(: ✓

 از جامعه است. شرک

است که  زمانی صحیحهم  هر قانونیاست. اجرای  واجباز دستورهای او و هرکه خدا تعیین کرده  اطاعت خداست لذا سرپرست حقیقیولی و ✓

 برگردد. الهی به قانون

 است؛ حراماز قرآن نباشد ـ پیروی از طاغوت کسانی که به مردم فرمان دهند و خدا تعیینشان نکرده باشد و فرمانشان نشئت گرفته طاغوت: ✓

 پس باید در جامعه حکومتی وجود داشته باشد که طاغوتی نباشد.✓
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 :باالترین مقام پیامبر)ص(، والیت معنوی 

 است؛ ی باالتری از والیت ظاهریمرتبهها و همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان ✓

توانست ای از کمال نایل شد که میدر مسیر قرب الهی به مرتبه وظایف بندگی و عبودیتپیامبر)ص( با انجام آن:  )عاملِ(چگونگی و علتِ ✓

 تصرف نماید. خلقتدر عالم و عالم ماورای طبیعت را مشاهده کند 

 مردم در صورت مصلحت؛ رفع حاجات .3از شخص یا جامعه؛      دفع بال .2بیمار؛       شفایبه اذن خدا،  .1   ها:نمونه ✓

 و الهامات روحی و معنوی و تصرف در قلوب و مانند آن؛ امدادهای غیبیبندگان از طریق  هدایت .4               

 شد(می گشوده دیگر باب هزار کدام، هر از که گشود رویم به علم از باب هزار خدا)ص( رسول روزی )مانند آموزش حضرت علی)ع(: که فرمودند:

 معنوی()ایمان بیشتر = استعداد و لیاقت بیشتر برای دریافت هدایت دارد درجه ایمان و عملبستگی به  مندی از والیت معنوی:بهرهمیزان  ✓

 دارد: مثالً عالمی پاک به صورت الهام در خواب یا بیداری ایشان را ببیند.ها مختلف شکل، افرادتناسب لیاقت و ظرفیت هدایت معنوی به  ✓

 ص(:)عصمت پیامبر 

 (الزمة پیامبری است) ها.های پیامبران است. یعنی انجام واجبات و ترک حرامو از ویژگی محفوظ بودن از گناهعصمت به معنای  ✓

 کنند.نمیپیروی رود و از پیامبران از بین میاعتماد مردم اگر عصمت نباشد علت: 

 

 

 

 

 
 

ُمََهللُاَ} ←تشخیص عصمت فقط با خداست  ْعل 
 
ْیُثََا ُلََح  ْجع  هََُی  ت 

 
سال  داند رسالتش را کجا قرار دهد.خدا بهتر می {ر 

 تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.کند، یعنی وی میفقط خدا از آشکار و نهان اطالع دارد. پس وقتی کسی را پیامبر میعلت: 

کنند و می حقیقت گناه را مشاهدهبر هوی و هوس غلبه کرده و  با اختیار خودبلکه  مانع بیرونی نیستیک علت عصمت داشتن پیامبران: 

 هستند. برخی گناهان معصومنیز در  های معمولیانسان. کنندبا هیچ چیز عوض نمیرا  محبت خداافتند لذا إانند با گناه از چشم خدا میمی

  ص(:از پیامبرقدرشناسی( 

 با اتحاد و همدلی مانع تسلط دشمنان شوند. وظیفه کنونی مسلمین: باشد. میای بزرگ معجزهخود  (ص)سال توسط پیامبر 23ای با ایمان در طول بنای جامعه

 اختالفات معمولی مذاهب را بزرگ جلوه دهند. در صدد هستند ریزی شدهنقشه دقیق و برنامهبا یک  ←کار دشمنان در یکی دو قرن اخیر 

 بردن ذخایر مسلمانانبه تاراج و  های استعمارگرقدرتسلطه  ← کشورهای اسالمیتجزیه  ←اختالف مسلمین  (هایمعلول)نتایج

 : امام خمینی)ره(اند. از جمله کرده هاییروشنگریدر این زمینه  در ایراندلسوز جهان اسالم به خصوص علمای لذا 

 ها از ممالک اسالمی ؛برقدرتدست خیانت ا کوتاه کردنو اجتماع در زیر پرچم توحید و  به پاخاستن. 1

 کنند. زدگی مبارزهغرببر فرهنگ اسالمی با  تکیه زدنبا  و روی پای خود ایستادن .3از اختالفات و هواهای نفسانی؛   دست برداشتن .2

 ای برای وحدت مسلمینبرنامه: 

 ها:. از جمله برنامهبه هم نزدیک شودهای مسلمین . دل2و  خنثی شودافکنان های تفرقه. نقشه1 ←را اجرا کرد  های دقیقیبرنامه تقویت وحدتبرای 

 

 

 

 شودمی امکان هدایت سلبرسد و دین به درستی نمی ابالغ وحی معصوم نباشداگر در دریافت و 

عصمت در 

 قلمروهای رسالت
 اگر در تبیین تعالیم وحی معصوم نباشد

 اگر در اجرای فرمان الهی معصوم نباشد

 شودمی سلب اعتماد مردمشده و  انحراف در تعالیمامکان 

 مردمانحراف و گمراهی و  سرمشق گیریامکان انجام کارهای خالف و 
 مردم

. خودداری از اهانت و توهین به 1

 مقدسات یکدیگر

دانش و خود را با  اعتقادات✓

ارتقا داده و عقاید خود را به  استدالل

  بیان کنیم. بدون نزاعطور صحیح و 

 . دفاع از مظلومان مسلمان جهان2

دفاع کرد و برای رهایی  روش درستباید با ✓
  .کوشیدمسلمین جهان از ظلم 

 فریاد دادخواهیهرکس »:)ص(پیامبر حدیث✓

، بشنود طلبدمظلومی را که از مسلمانان یاری می

 «مسلمان نیست برنخیزدامام به یاری آن 

  است.الزمة مسلمانی دفاع از مظلومان 

شناختن دشمنان واقعی اسالم از . 3

 طریق شناسایی مسلمانان ظاهری

ها اینگونه است که این گروه روش✓

را دوست مثل صهیونیست  دشمنانی
 مسلمانان را دشمنو برخی جلوه داده 

مردم عادی به  تاکنند معرفی می

  .با دشمنان دوستی کنندتدریج 
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  آیات درس چهارمو نکات ترجمه 

ْمَ}(:60نساء/) -1
 
ر َََال یَت 

 
ل ََإ  ين  ذ 

َّ
ََال ْزُعُمون  ُهْمََي  َََانَّ

ْ
ُنوا ام  اَء  م  ََب  ل  ََُانز  ْيك 

 
ل اَو ََإ  ََم  ل  نَُانز  ََم  ك  ْبل 

ََق  يُدون  َََانَُير 
ْ
ُموا اك  ح  ت  یَي 

 
ل ََإ  اُغوت 

َو ََالطَّ

ْدَ ََق 
ْ
ُروا َََاْنََُام 

ْ
ُفُروا ك ْ ََي  ه  ََب 

يُدََو  اُنََُير  ْيط  ُهْمَََاْنََالشَّ لَّ الًََُيض 
 
ال يداًََض  ع   {ب 

 طاغوت نزد داوری خواهند می شده نازل تو از پیش آنچه به و شده نازل تو بر آنچه به اند آورده ایمان کنند می ادّعا و گمان که کسانی به ننگریستی آیا: ترجمه :ترجمه

 .سخت گمراهی کند گمراهشان که خواهد می شیطان و شوند؟ کافر او به باید که درحالی برند

  : پیام و نکات 

 باشد.از قلمروهای رسالت می والیت ظاهریآیه بیانگر . 1

 نفی طاغوت است( از دالیل تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد)الزمه ایمان به وحی،پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت آیه به . 2

 برند و حال آنکه دستور داده شده به طاغوت کافر باشند:میطاغوت را نزد داوری طبق آیه کسانی که . 2

َهستند ) پندارایمان .1 ْزُعُمون  ُهْمََي  َََانَّ
ْ
ُنوا ام  يُدَکشانده است)گمراهی دوری کرده و آنان را به دسیسه شیطان بر آنها . 2؛  (ء  اُنََُير  ْيط  ُهْمَََاْنََالشَّ لَّ الًََُيض 

 
ال يداًََض  ع   (؛ ب 

 

ْدَ}(:25/حدید) -2 ق 
 
اَل ن 

ْ
ل اََاْرس  ن  ََُرُسل  ات  ن  ّي  ب 

ْ
ال اَو ََب  ن 

ْ
ل ُهُمَََانز  ع  ََم  اب  ت  ك  

ْ
ََو ََال ان  يز  م 

ْ
ُقوم ََال ي  اُسََل  ََالنَّ ْسط  ق 

ْ
ال  {ب 

 .دارند پا به را عدالت مردم، تا کردیم نازل را( اعمال سنجش)ترازو و کتاب همراهشان و فرستادیم روشن دالیل با را پیامبرانمان قطعاً :ترجمه

  : پیام و نکات 

 باشد.از قلمروهای رسالت می والیت ظاهریآیه بیانگر . 1

 از دالیل تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد.ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالمی آیه به . 2

 بیّنات ـ کتاب ـ میزان، عبارتند از: اجرای عدالتکه خدا در اختیار پیامبران نهاده است برای  ابزارهایی طبق آیه، از جمله. 2
 

ُمََهللُاَ}(:124انعام/) -3 ْعل 
 
ْیُثََا ُلََح  ْجع  هََُی  ت 

 
سال  {ر 

 .بگذارد کسی چه عهده بر را خود رسالت که و است داناتر خدا :ترجمه

  : پیام و نکات 

 باشد.الزم را داشته شایستگی و توانایی دهد که طبق آیه، خدا پیامبری را در کسی قرار می. 1

 (برعهده خداستدر پیامبران تشخیص عصمت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


