
 

 

 ای همه زمان حفظ شود؟معجزه آخرین پیامبر الهی باید از چه و یژگی های برخوردار باشد تا بر -136

 پشنهاد خداوند به مخالفان قرآن چیست؟-132

 چرا پیامبران برای اثبات خود از معجزه استفاده می کردند؟-132

 : مسئوليت های پيامبر اکرم )ص(چهارم  درس

 نکات:

 قلمرو رسالت پيامبر عبارتنداز:-239

 الف(دريافت وحي و رساندن آن به مردم.

 تعاليم دين.ب( تعليم و تبيين 

 ج( واليت و سرپرستي جامعه.

 . د( واليت معنوي

 نويسندگان قرآن را کاتبان وحي گويند که براي حفظ پيام الهي و امکان دسترسي مردم به آن اين کار انجام مي گرفت . -241

 حفظ کنندگان آيات قرآن را حافظان وحي گويند . -241

 م علي)ع( است .اولين و برترين حافظ و کاتب قرآن اما -242

براي اينکه مردم بتوانند به معارف بلند قرآن دسترسي داشته و جزئيات احکام را بفهمند ، شيوه ي عمل به آن را بياموزند دومين  -243

 رسالت پيامبر تعليم ، تبيين يا مرجعيت ديني است .

پيامبر)ص( است . اولين و بزرگترين معلم قرآن اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي گفتار و رفتار -244

 پيامبر)ص( است .

 يکي ديگر از رسالت هاي پيامبر)ص( واليت ظاهري است که براي اجراي احکام و قوانين اسالم در جامعه صورت مي گيرد . -245

 .سال تالش براي هدايت مردم مکه بادعوت مردم به مدينه هجرت کرد 13پيامبر خدا)ص( پس از -246

 رسول خدا حکومت اسالمي را در مدينه به فرمان خداوند بنا نهاد.-247

 بر اساس حديثي از امام باقر)ع( اسالم بر پنج پايه استوار است : نماز ، زکات ، روزه ، حج و واليت. -248

بارتند از : ضرورت داليل و عواملي ضرورت تشکيل حکومت اسالمي  ع -واليت مهمترين پايه هاي اسالم محسوب مي شود  -249

 اجراي احکام اسالمي براي برقراري عدالت اجتماعي ، پذيرش واليت الهي و دوري از طاغوت .



 

 

اجراي احکام و قوانين اسالمي بر مسلمانان واجب است و پياده کردن احکام جهت اجراي عدالت فقط از طريق تشکيل  -251

 انند عدالت اجتماعي(حکومت امکان پذير است .)ضرورت اجراي احکام اسالي م

 ولي و سرپرستي حقيقي انسانها خداست. -251

 هر قانوني که نشأت گرفته از قرآن و برخاسته از فرمان الهي نباشد طاغوت ناميده مي شود . -252

 اطاعت از دستورات طاغوت بر مسلمانان حرام است . -253

 واليت به معناي سرپرستي همراه با محبت و دوستي است . -254

 ولي گويند . ،که داراي مقام واليت باشد به کسي -255

 ولي و سرپرست حقيقي انسان خداست و فرمانبرداري و اطاعت از او و از هرکس که خدا تعيين کرده واجب است. -256

 خداوند لطف خود را به پيامبرش کامل کرده و او را واسطه ي فيض و رحمت براي بندگان قرار داد . -257

 به اذن خداست. و  است  ظاهري از واليت باالتر مرتبه ايمعنوي پيامبر)ص(واليت -258

 .اين است که از طُرُق معنوي و غيبي روح و جان مؤمنان را پرورش مي داد و به کمال و تقرب مي رساند)ص( از برکات معنوي وجود پيامبر-259

 باالترين و برترين مقام پيامبر)ص( واليت معنوي است . -261

امام خميني مي فرمايد: هر نظام سياسي غير اسالمي نظامي شرک آميز است چون حاکمش طاغوت است.  ما موظفيم آثار  -261

 شرک را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم.)ضرورت پذيرش واليت الهي و دوري از طاغوت(

اني پيامبران مي توانستند مسئوليت الهي خود را بدرستي انجام دهند که زمو  عصمت به معناي پاکي از گناه و اشتباه است-262

 مرتکب گناه واشتباه نشوند.

 اولين مسئوليت پيامبر دريافت و ابالغ وحي است تا بدين طريق دين الهي به درستي به مردم برسد و هدايت شوند.-263

 ري از انحرافات و کسب اعتماد مردم پيامبر بايد معصوم باشد.ديگر مسئوليت پيامبر تعليم و تبيين دين است. براي جلوگي -264

از آنجا که پيامبران اسوه و الگوي پيروان خود در عمل به دين الهي هستند، مردم آنها را سرمشق خود قرار مي دهند. براي  -265

 جلوگيري از گمراهي ها پيامبر بايد معصوم باشد.

 ان ناشي از بينش عميق آنها است.مصونيت از خطا و اشتباه در پيامبر -266

 .مصونيت از گناه در پيامبران ناشي از علم، ايمان و تقواي آنها است -267

 .رود در گمراهي آشکار استبقضاوت نزد طاغوت  کسي که براي داوري و-268



 

 

 بعضي از انسان هاي عادي معصوم از خطا هستند ولي پيامبران در مورد همه گناهان معصوم هستند.-269

مسلمانان بايد قدردان تالش ها و مجاهدت هاي پيامبر)ص( باشند و با اتحاد و همدلي با يکديگر نگذارند دشمنان اسالم زحمات -271

 آن حضرت را از بين ببرند.

برنامه وحدت اينست که نقشه هاي تفرقه افکن استعمارگران و عوامل آنان را در سرزمين هاي اسالمي خنثي کند و دل هاي -271

 مسلمانان را به يکديگر نزديک مي کند.

 از اهانت و توهين به مقدسات ساير مسلمانان خود داري کنيم. -1برخي اقدامات برنامه وحدت:-272

 از مظلومان در تمام نقاط جهان با روش هاي درست دفاع کنيم و براي رهايي آنان از ظلم بکوشيم. -273

 ولي با دشمنان اسالم دوستي مي ورزند، بشناسيم.نامند کساني را به ظاهر خود را مسلمان مي  -274

 سواالت چهار گزینه ای-

 کدام مورد در حيطه ي واليت معنوي پيامبر)ص( نمي باشد؟-275

 ( تصرف در عالم طبيعت به اذن خداوندب                  الف(واسطه ي رساندن فيض و رحمت به مخلوقات 

 د(هدايت انسان در همه ي ابعاد فردي و اجتماعي                                                    ج( شفا بخشيدن به بيماران      

 ؟ ندارد داللت )ص(پيامبر ازمسئوليتهاي کداميک بهـ آيه شريفه 276

 «یاتِهِ وَ یُزَکِّيهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَةَلَقَد مَنَّ اهللُ عَلَی المُؤمِنينَ اِذ بَعثَ فيهِم رَسُوالً مِن اَنفُسِهِم یَتلُوا عَلَيهِم ءا» 

 ابالغ و حي   دريافت و(ب                          واليت وسرپرستي جامعه    (الف

 تزکيه وتعليم معارف ديني (د                                 تعليم وتبين تعاليم دين     (ج 

به کدام يک از قلمروهاي ...«لنا رُسُلَنا بِالبَيِناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُم ُالکِتابَ وَالمِيزانَ لِيَقُوُمَ النّاسُ بِالقِسطِ لَقَد اَرسَ»ـ آيه شريفه 277

 پيامبران داللت دارد؟رسالت 

 تعليم و تبين تعاليم ديني (د                   دريافت و ابالغ وحي   (ج              واليت ظاهري       (ب                واليت معنوي      (الف

 ؟نيستيک نظام حکومتي سالم ميسّر  کداميک از اهداف زير بدون وجود-278

 بر پائي جامعه اي براساس قوانين عادالنه ب(                           الف(تعليم وتعلّم احکام ومعارف ديني           

 انجام عبادات فردي ديني د(              دم              ج(ابالغ وحي و احکام و معارف الهي به مر



 

 

 ؟نمي شودها  مربوط  عبارت زير برکداميک از واليت-279

 «.شود ها مي انسان ناظر براعمال و کند وگواه به اذن خدا عالم غيب را مشاهده کرده باطن انسانها را درک مي)ص( پيامبر»

 د( واليت تکويني                       ج( واليت معنوي                          ب( واليت ظاهري                       الف( واليت باطني 

 اولين و برترين کاتب و حافظ قرآن کريم چه کسي بود؟-281

 زيد بن ثابت (د                     د  عبداهلل بن مسعو (ج                         حضرت علي )ع(    (ب                  پيامبر اکرم )ص(       (الف

 ـ اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي کدام است ؟281

 )ص(رفتار پيامبر گفتار صحابه و (ب                                               رفتار صحابه و)ص( گفتار پيامبر (الف

 )ص(رفتار پيامبر گفتار و (د                                                     )ص(رفتار صحابه پيامبر گفتار و (ج

 کداميک از پايه هاي پنجگانه اسالم مهمترين پايه شمرده مي شود ؟)ع( ـ طبق حديث شريف امام باقر 282

 الصُّومُ(د                             الزّکاةُ   (ج                             الصَّالةُ  (ب                           الواليةُ  (الف

 شوند. ـ کساني که به مردم فرمان ميدهند و قانونگذاري ميکنند در  حالي که خداوند آنها را تعيين نکرده باشد  ... .. ناميده مي283

 د( طاغوت                                ج( کفّار                                  ب( اولي االمر                             الف( ولي      

 ـ چرا واليت و رهبري از پايه هاي دين اسالم شمرده شده است ؟284

 رهبري برپا دارنده احکام ودستورات دين است. الف(چون واليت و

 رهبري دريافت کننده وحي الهي است . ب( چون واليت و

 کننده نفوس مردم است.رهبري تزکيه  ج( چون واليت و

 رهبري داراي عصمت و اعجاز است. د( چون واليت و

 ـ باالترين و برترين مقام پيامبراکرم)ص( کدام است؟285

 واليتمعنويب( لف( دريافت وابالغ وحيا

 ج(تعليم وتبيين تعاليم ديني

 اليت وسرپرستي جامعه براي اجراي احکام اسالميود(

 .. است........... م دستورهاي وي بر مسلمانانو انجامراجعه به طاغوت -286

 د( مباح         ج( جايز         ب(مکروه      الف( حرام   

 نمي باشد؟ کدام يک از گزينه ها از برنامه هاي وحدت بخش مسلمانان -287

 الف( پرهيز از توهين به مقدسات ساير مذاهب اسالمي 

 ب(دفاع از مظلومان در تمام نقاط جهان 

 ج(اعتال بخشيدن به اعتقادات با دانش و استدالل



 

 

  د( با مسامحه رفتار کردن

 هدف مستکبران جهاني از اهانت به کتاب آسماني و پيامبر بزرگوار ما چيست؟ و چه راهي را براي رسيدن به اين هدف برگزيده اند؟-288

 گ ميان مسلمانانايجاد تفرقه و جن -نابودي اسالم و ضعيف نگه داشتن همه مسلمانانالف(

 ايجاد تفرقه و جنگ ميان مسلمانان -اهانت و توهين به مقدسات مسلمانانب(

 پاشيدن بذر خرافه ميان مسلمانان -نابودي اسالم و ضعيف نگه داشتن همه مسلمانانج(

 پاشيدن بذر خرافه ميان مسلمانان -اهانت و توهين به مقدسات مسلماناند(

 .مشخص کنيد(غ/ص)با زيررا رستي يا نادرستي گزاره هايد-

 .اگر بخواهيم با ديگر مسلمانان براساس معرفت و استداالل سخن بگوييم بايد تحصيالت داشته باشيم-289

 مهم ترين ثمره اخوت مسلمانان با يکديگر ، شکست قدرت هاي استعماري است. -291

 .بستگي دارد  تقوا و علم شانها از هدايت معنوي به درجه  بهره مندي انسان -291

 گویند.والیت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی را والیت معنوی می-191

 گفتار و رفتار پیامبر )ص( اوّلین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است.-193

 ام حکومتي سالم ميسّر نيست.از اهداف رسالت پيامبر)ص( که بدون وجود يک نظابالغ وحي و معارف الهي به مردم -294

 انجام دستورهاي وي بر مسلمانان جايز نيست.مراجعه به طاغوت و-295

 حفظ استقالل جامعه اسالمي در برابر کفار از داليل نيازمندي جامعه اسالمي به واليت و حکومت مي باشد.-296

 .ن آن حضرت آيات را مي نوشتند، که به آنان حافظان وحي مي گويندبراي حفظ پيام الهي و امکان دسترسي مردم به آن، عده اي از يارا-297

 تدوين و تنظيم قرآن کريم به همان شکلي که امروز در اختيار مردم قرار دارد در زمان پيامبر)ص( انجام گرفت.-298

 معنوي پيامبر )ص( اشاره دارد به مقام واليت هاست پيامبر به اذن خداوند باطن انسانها را درک وآگاه و ناظر اعمال انسان-299

 .عدالت اجتماعي است ييکي از اهداف رسالت پيامبر )ص( بر قرار-311



 

 

 اجراي هر قانون و پيروي از هر کس ،هنگاهي صحيح است که به گونه اي به قانون الهي و به فرمان الهي بازگردد.-311

 .در جامعه هر نوع حکومتي مورد پذيرش خداوند مي باشد-312

 . ا های خالی را با کلمات مناسب پر کنیدج

 ساني را که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن نيست ........ مي نامند.اسالم،ک در-313

 .است ...... برمسلمانان وي دستورهاي وانجام «طاغوت»به مراجعه-314

 .... مي نامند..ـ مرتبه اي از واليت را که کامال به اذن خداست ..315

 بستگي دارد.انها از هدايت معنوي به درجه ......... و.......... بهره مندي انس-316

 پيامبر)ص(است.و......  اولين و معتبرترين مرجع براي فهم عميق آيات الهي....... -317

 بلکه از طریق ....... و ....... صورت می گیرد. نیست؛ وعمومی معمولی آموزش ،یکمعنوی هدایت-382

 م.يکي از برنامه وحدت مسلمانان اينست که از مظلومان در تمام.نقاط جهان با .......... دفاع کنيم و براي رهايي آنان از ........ بکوشي-319

 ......آنان بهرمند شونداز .....شوندو  ........ه مي کوشند بر جوامع ديگر جهان هموار قدرت هاي استعماري-311

 ري از جمله .............. فقط توسط ......... انجام مي شود. تشخيص ويژگي پيامب-311

 سواالت پاسخ کوتاه-

 ؟يت و حکومت اسالمي را نام ببريددو دليل از داليل نيازمندي جامعه اسالمي به وال-312

 ؟سه مسئوليت مهم پيامبر )ص( را نام ببريد-313

 درک وآگاه و ناظر اعمال انسانهاست، بيانگرکدام واليت است؟اين که پيامبر به اذن خداوند باطن انسانها را -314

 ـ اولين ومعتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات قرآن چيست؟315

 اولين و برترين حافظ وکاتب قرآن چه کسي بود؟-316



 

 

 حافظان وحي چه کساني هستند؟-317

 ؟ومت اسالمی را نام ببریدیت و حکدو دلیل از دالیل نیازمندی جامعه اسالمی به وال-352

 را تعريف کنيد؟ واليت معنوي -319

 ؟ـ کاتبان وحي چه کساني هستند 321

 چرا عصمت الزمه پيامبري است؟-321

 از احکام اجتماعي اسالم را که اجراي آن ها نيازمند تشکيل حکومت اسالمي است، بيان کنيد؟‹ نمونه2›-322

 و احادیث آیات-

 :به سواالت پاسخ دهيد«اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»يه با تدبر در آ-323

 دام فرد توانايي مقاومت در مقابل وسوسه هاي گناه را دارد؟ک(چه کسي تشخيص مي دهد الف

 چه کسي مسئوليت خود را بدرستي انجام مي دهد؟ با تدبر در آيهب(

به کدام يک از ..« یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ و الحِکمَةَو  و یُزَکِّيهِم تلو عَلَيهِم آیاتِهِیَ. .» عبارت هاي که زير شان خط کشيده شده  -324

 اشاره دارد ؟ («قلمروهاي رسالت پيامبر)ص»

 ‹الم تر الی الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت.› با تفکر در آيه-325

 د به کدام يک از داليل ضرورت حکومت اسالمي اشاره دارد.يک پيام براي آن ذکر کنيد؟ بگويي

 :، به سئواالت زير پاسخ دهيد«بِالْقِسْطِوَ لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمْ الْکِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ »با توجّه به آيه -326

 ضرورت هاي تشکيل حکومت اسالمي دارد؟کدام مورد از  به يه اشارهين آاالف(

 مي باشد.)ص( شده مربوط به کدام هدف رسالت پيامبر عبارت خط کشيده:با تدبر در آيه بيان کنيدب( 

 سواالت تشریحی-

 فوايد ضرورت تشکيل حکومت اسالمي را بنويسيد؟-327

  ؟مبر اکرم )ص( را توضيح دهيدواليت ظاهري از قلمروهاي رسالت پيا-328

 .به کدام قلمرو رسالت پيامبر)ص( مربوط مي شود؟ باختصار توضيح دهيد« مردم بايد بتوانند احکام اسالمي را از  پيامبر  بياموزند»اين موضوع -329

 يد.را توضيح ده« واليت وسرپرستي جامعه براي اجراي قوانين الهي» از قلمروهاي رسالت پيامبر)ص( -331



چرا واليت و رهبري از پايه هاي دين اسالم شمرده شده و جزءاحکام مهم اسالم است؟-331

ضرورت پذيرش واليت الهي و دوري از حکومت طاغوت را با هم مقايسه کرده و نتيجه گيري کنيد؟-332

واند در زندگي خود تغيير به وجود آورد؟انسان با توجه به مقام واليت معنوي از طرف پيامبر و امام بعد از او، چگونه مي ت-333

چرا مراجعه به طاغوت برمسلمانان حرام است؟-334

چه تفاوتي بين واليت معنوي و واليت ظاهري است؟ به طور مختصر بررسي کنيد.-335

بهره مندي انسان ها از هدايت معنوي نتيجه چيست ؟ و به چه چيز بستگي دارد ؟- 336

ترين مقام پيامبر خدا که ابعاد آن بر افراد معمولي آشکار نيست، کدام است؟باالترين و بر -337

چرا عصمت از الزمه پيامبري است ؟-338

چرا بدون وجود عصمت مسئوليت پيامبري به نتيجه نمي رسد؟-339

تشخيص عصمت بر عهده چه کسي است ؟-341

ت ؟استدالل کنيد معصوميت از گناه و خطا به چه صورت اس-341

امامت،تداوم رسالتم : درس پنج

نکات 

دريافت و ابالغ وحي اولين ازمسوليت پيامبر)ص( است و با رحلت ايشان اين مسوليت پايان مي يابد.-342

علم و عصمت مهمترين ويژگي پيامبر )ص( است و اين ويژگي موجب برانگيخته شدن او به رسالت شده است. -343

عهده خداوند است.علم و عصمت بر  تشخيص -344

است از مقام عصمت بر خوادرداراست و تشخيص عصمت براي مردم امکان پذير نيست پس انتخاب از  )ص(امام جانشين پيامبر -345

طرف خداوند است خداوند از طريق پيامبر )ص( امام را معرفي مي کند

: همانا ولي شما تنها خدا و رسول  ‹وَ يُوتونَ الزَّکاهَ وَ هُم راکِعونَقَ ذينَ يُقيمونَ الصَّالاِنَّما وَليُّکُمُ اهللُ وَ رَسولُه وَ الَّذينَ ءامُنوا الَّ ›-346

آيه واليت(«)اوست و کساني که ايمان آورده و نماز برپا مي دارند در حالي که در رکوعند زکات مي دهند.

ه حضرت علي انگشتر خود را به نيازمندي داد آيه واليت در شأن حضرت علي )ع( نازل شده است و هنگامي نازل شد ک -347

ز شما پليدي و اِنَّما يُريدُ اهللَ لِيُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ وَ يُطَهِّرکُم تَطهيراً:  همانا خدا  اراده کرده که دور گرداند ا»  -348.


