
 

 

......... مهمترين پايه شمرده می والیت........ استوار است و از ميان آنها، ...... پایه5اسالم بر ...

 شود.

...بناکنند و جامعه ای برپایه عدلبران آن بود که مردم ......اصوال يکی از اهداف ارسال پيام

...... بنا نهندقوانین عادالنهروابط مردمی و زندگی اجتماعی خودرابراساس .......  

 پاسخ کوتاه دهید.-2

 مسئوليت های پيامبر:دريافت و ابالغ وحی/تعليم و تبيين تعاليم قران/اجرای قوانين الهی

 ران را به خاطر سپرده و حفظ می کنندحافظان وحی:انان که ق

 واليت:سرپرستی جامعه

 

 گزینه های مرتبط با مسئولیت و رفتار پیامبر)ص( و امام علی)ع( را  انتخاب کنید.-3

عوت مردم د  امام علی )ع(                                          حضرت محمد )ص( 

ـ                            سال(                          23به اسالم )  

 ـ            عصمت    ـ                                                                

 ـ                                                                -دريافت و ابالغ وحی 

 واليت ظاهری ـ    

                                      

حضرت علی )ع( درباره هدایت های معنوی رسول خدا )ص( درمورد خودش چه فرموده -4

 است؟)مفهوم حدیث(

اين هدايت واموزش علوم فقط از طريق اموختن معمولی نبوده بلکه به صورت الهام بر روح وجان 

 حضرت علی بوده

ای مسلمانان جهان که  رد؟سخن امام خمینی )ره( را بنویسید و بیان کنید اشاره به چه چیزی دا-5

به حقيقت اسالم ايمان داريد به پا خيزيد ودرزير پرچم توحيد و در سايه تعليمات اسالم مجتمع شويد 

و دست خيانت ابر قدرت ها رااز ممالک خود و خزاين سرشار ان کوتاه کنيد دست از اختالفات و 

نگ اسالمی تکيه کند و با غرب و هواهای نفسانی برداريد که شما دارای همه چيز هستيد بر فره

 غرب زدگی مبارزه نماييد و روی پای خود بايستيد.

 حکومتی که طاغوتی نباشد یعنی چه؟-6



يعنی مورد پذيرش خداوند باشد و دستورات الهی را که در قران و روايات امده است به اجرا در 

 اورند

ه تعریف کنیدرسول خدا )ص( چه نوع والیت هایی داشت؟ یکی را به دلخوا-7  

واليت معنوی:واليت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی والیت ظاهری و والیت معنوی

انسان ها است که مرتبه ای باالتروبرتری از واليت ظاهری شمرده می شود رسول خدا با انجام 

لم وظايف عبوديت بندگی ودر مسير قرب الهی به مرتبه ای از کمال نايل شدند که ميتوانستند عا

غيب وماورا را تماشا کنند وبه اذن الهی در عالم خلقت تصرف نمايند ايشان با استفاده از اين قدرت 

.وواليتش دل های اماده را نيز هدايت ميکردند که به شکل امداد غيبی صورت ميگرفت  

 .8-یک مورد از برنامه ها برای وحدت مسلمانان را بنویسید.

ساير مسلمانان خودداری کنيم بعتر است تا اعتقادات خودرا با از اهانت و بی احترامی به مقدسات 

.استدالل ارتقا ببخشيم و اعتقادات خود را به نحوه صحيح و بی نزاع و ناسزا گويی بيان کنيم   

معنی آیه ای که به "عصمت" اشاره دارد را بنویسید.هللاُ اَعلَُم َحیُث َیجَعل ِرسالََته -9

دهد.ا کجا قرار خدا بهتر ميداند رسالتش ر:

_آیا فرض اینکه قرآن کریم و پیامبر اکرم در مورد مرجعیت علمی و والیت و حکومت سکوت 1

 کرده اند درست است؟دلیل خود را بنویسید.

بطالن فرض اول روشن است زيرا قران کريم هدايتگر مردم در همه امور زندگی است و ممکن 

ر سرنوشت جامعه اسالمی تاثير گذار است  بی تفاوت نيست به اين دو مسئوليت مهم که به شدت د

باشدهمچنين پيلنبر آگاه ترين مردم نسبت به اهميت اين مسيوليت هاست و و نمی تواند از کنار ان 

بگذرد بی توجهی به اين مسئله خود دليلی بر نقض دين اسالم است در حالی که دين اسالن کامل 

 .ترين دين الهی است


