
 

 

 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.



 

 

 آيه تطهير(«)ناپاکي را و شما را کامال پاک و طاهر قرار دهد

 يه تطهير عصمت اهل بيت است.مفاد آ -349

 نفر)حضرت علي، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين( مي شود. 5اهل بيت فقط شامل  -351

 از تمام آلودگي ها پاک است. )ص(در آيه تطهير کلمه رجس به معناي پليدي و آلودگي است و اهل پيامبر  -351

 مل آنان معيار و مالک استبا توجه به اين آيه اهل بيت معصومند پس سخن و ع -352

 .( اطاعت از خدا و پيامبر و صاحبان امر واجب است59سوره نساءبر اساس حديث جابر) -353

 منظور از صاحبان امر امامان دوازده گانه هستند که نام آنها درحديث جابر ذکر شده است. -344

به پيامبر)ص( تا زمان امام پنجم )محمد بن علي( که در  بر اساس حديث جابر، جابر ابن عبداهلل انصاري نزديکترين صحابه -355

 معروف است، زنده  مي ماند. تورات به باقر

 حدود سه سال پس از بعثت خداوند به پيامبرش فرمان داد در يک دعوت علني مسئله جانشيني علي را مطرح کند. -356

بر اين اساس در اولين روز دعوت علي پيامبر)ص( مسئله در اين دعوت علي چهل نفر از بزرگان بني هاشم حضور داشتند.  -357

 واليت به همراه نبوت بيان شد و اين روز معروف به يوم الدار يا يوم االنذار است.

 علي را برادر وصي وجانشين خود معرفي کرد.)ص(  در اين ماجرا پيامبر -358

 براي موسي است.همانند هارون )ص( براي پيامبر)ع( بر اساس حديث منزلت علي  -359

 ‹ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا وإنهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض اِنّي تارِکٌ فيکُمُ الثَّقَلَينِ کِتابَ اهللِ وَ عِترَتي اَهلَ بَيتي›-361

گمراه نمي شويد و اين  اگر به اين دو تمسک جوييد هرگز گذارم کتاب خدا و عترتم اهل بيتم را من در ميان شما دو چيز گرانبها مي›

 حديث ثقلين(«.)دو هيچ گاه از هم جدا نمي شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

اشاره شده است. )ص( ين حديث دو امانت و يادگار پيامبرحديث ثقلين در آخرين روزهاي عمر پيامبر )ص( بيان شده است درا -361

مانند قرآن از خطا و  .کساني که تا روز قيامت پيوند ناگسستني با قرآن داشته باشد از اين حديث عصمت اهل بيت اثبات مي شود و

 رفتار آنها حجت است . ،اشتباه مصون اند. نتيجه: چون اهل بيت معصوم است

مي  حديث غدير خم:غدير به معناي برکه آب و خم نا محل تالقي راه هاي مدينه عراق شام مصر که کاروانيان وقتي به آنجا -362

 رسيد از هم جدا مي شدند .

آخرين حج را به جا آورد که به حجه الوداع مشهور )ص( واقعه غدير خم در سال دهم هجرت اتفاق افتاد در اين سال پيامبر -363

 هزار نفر شرکت کرده بودند. 121است. در اين سفر 

 لت اوست.اهميت انتخاب جانشيني پيامبر )ص(  در غدير خم به اندازه اهميت رسا-364



 

 

 به معني سرپرستي است.« مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلِيٌ مَوالهُ»کلمه مولي در حديث معروف -365

حضرت فاطمه )س(جزء اهل بيت اگرچه عهده دار امامت نيست اما چون داراي علم و عصمت کامل است پيروي مسلمانان از -366

 و مايه هدايت و رستگاري است. کالم و رفتار او واجب

 سواالت چهار گزینه ای -

  چيست؟)ص( با توجه به توسعه جوامع وتنوع مسائل، راه حل دين اسالم براي اجراي احکام الهي در زمان بعد ازوفات پيامبر-367
 ب(تداوم رسالت پيامبر)ص( درشکل امامت  الف( رجوع به قرآن کريم                               

 د(تداوم رسالت پيامبر)ص( درشکل سلطنت               ت                            ج(تداوم رسالت در شکل خالف

ازکدام آيه را  «د.نو ولي امر باش)ص( زماني بايد درکارهاي خود فرمانبردارخداوند، پيامبراکرم و درهرعصرهرمسلماني »پيام-368

 شريفه مي توان اخذ کرد؟
 الطاغُوتِ.الف(يُريدوُن اَن يَتَحاکَموُا الَي 

 ب(يا آيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَطيعُوااهللَ وَ اَطيعُواالرَّسُولَ وَاولي االَمرِ مِنکُم.

 ج( اهلَلُ اَعلَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسالَتَهُ.

 د(يَزعُمُونَ اَنَّهُم ءامَنوا بَما اُنزِلَ مِن قَبلِکَ.

 افته وادامه نمي يابد؟پس از ايشان پايان ي)ص( کداميک از مسئوليتهاي پيامبر ـ369
 د(واليت معنوي    ج( واليت ورهبري جامعه                   ب(تعليم و تبيين تعاليم دين                 الف(دريافت و ابالغ وحي     

 درکدام مراسم بيان فرمودند؟ چه سالي و را درزير حديث )ص(  ـ پيامبر اکرم 371
 «من وجانشين درميان شما خواهد بود؛ فرمانش را بشنوید واز او اطاعت کنيدهمانا این نوجوان برادرمن، وصی »

 مراسم حَجَّةُ الوداع در سال سوم بعثت و ب( در                  در مراسم دعوت خويشاوندان   سال سوم بعثت و الف(در

 مراسم غديرخم هجري در 11در اوايل سال  د(                                 مراسم حَجَّةُ الوداع  در سال دهم هجري و ج(در

 با توجه به معارف ديني؛دقيقاً چه کسي امام را بايد معين نمايد؟-371
 د( مردم            ج( خود امامان )ع(                         ب( پيامبر اکرم)ص(                الف( خداوند متعال      

 ر را انتخاب کنند؟ـ چرا مردم نمي توانند پيامب372
 حالي که چنين نيست. در .عصمت اعطاء نمايند)ص( صورت مردم هم بايد معصوم باشند تا به پيامبر الف( چون درآن

 نيستند.  آن باخبر ب( چون پيامبر بايد معصوم باشد و عصمت از امور باطني است که مردم از

 اختيار پيامبر بگذارند. ردم خارج است که معجزه درحالي که از قدرت م معجزه داشته باشد در بايد   ج(پيامبر

 باشند. ؛هرسه مورد ذکر شده صحيح مي)ص( هاي پيامبر د(با توجه به ويژگي

 چه کسي است ؟« الّذینَ یُقيمُونَ الصَّالةَ وَیُؤتُونَ الزَّکاةَ وَهُم راکِعُونَ»از، مقصودـ درآيه شريفه واليت373
 ب(همه کساني که ايمان آورده؛ و نماز بخوانند.                                                                   الف(رسول خدا )ص(

 است.)ع(د(اين آيه فقط يک مصداق واقعي داشته وآن علي                  زکات پرداخت نمايند. ج(همه کساني که ايمان آورده و

 سلمانان معرفي ميکند؟سرپرست م يه واليت چه کساني را ولي وـ آ374

 رسول خدا و هرکسي را که مردم انتخاب کند. ب( خدا و                      رسولش        الف( خدا و

 )ع(امام علي  د( خدا و رسولش و       )ع(                    علي و)ص( ج( پيامبر



 

 

 است؟با چه نامي مشهور «هلَ البَيتِ وَیُطَهِّرَکُم تَطهيراًاِنَّما یُریدُاهللُ لِيُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَ»آيه شريفه-375

 االمر د( آيه اُولُوا            ج(آيه مباهله                  آيه تطهيرالف(آيه واليت                 ب(

 ؟ا زمان کدام يک از ائمه زنده بودجابر ت)ص( ـ بنا به فرموده پيامبر376
 د(امام کاظم)ع(       ج(امام صادق)ع(                                      ب(امام باقر)ع(                         الف(امام سجاد)ع(     

 درحديث ثقلين چيست؟« ثَقَلَيْنِ»مقصود از -377
 د( صحابه وعترت پيامبر              ج( قرآن و عترت اهل بيت          ب( قرآن و معجزه          الف( پيامبر و اَئمّه اطهار         

 شود که : بطور ضمني فهميده مي) حديث جابر( به جابر)ص( ـ از بيان رسول اکرم378
 الف(تعيين ائمّه توسط خدا و با ابالغ رسول خدا )ص( صورت گرفت.

 ب(تعيين ائمّه توسط پيامبر)ص( و با رضايت وخشنودي خداوند ، صورت گرفت.

 سط پيامبرصورت گرفت. فلذا هيچ مقامي در تعيين آن بزرگواران دخالت ندارد.ج(تعيين ائمّه منحصراً تو

 توسط حضرت موسي)ع(در تورات مشخص شده بودو پيامبر اکرم مأمور به ابالغ آن بود.)ص( د(امامان بعد از رسول اکرم

 ـ چرا مردم در مراسم غديرخم به علي)ع( تبريک مي گفتند؟ چون دراين مراسم ......379
 علي)ع( به جانشيني و سرپرستي مسلمانان بعد از پيامبر انتخاب شده بود. ف(ال

 داده بود که علي بن ابيطالب را دوست بدارند. ب(پيامبر به مسلمانان دستور

 دامادي پيامبر)ص( درآمد. علي )ع( به افتخار برادري و ج(

 طول نبوتش انتخاب شد. در د(علي )ع( بعنوان برترين پشتيبان پيامبر

تو برای من به منزله ی هارون برای موسی هستی جز «» اَنتَ مِنّی بِمَنزِلَةِ  هاروُنَ مِن مُوسی االّ اَنَّهُ ال نَبِی بَعدی » ـ با اين حديث381

 اثبات مي شود؟ موارد زير کداميک از «اینکه بعد از من پيامبری نيست.

 را دارد.علي)ع( شايستگي جانشيني رسول خدا)ص( الف( 

 قرآن و ائمّه پيوند ناگسستني دارند. ب(

 ج( قرآن واهل بيت درسعادت ابدي مسلمان نقش زيادي دارند.

 د( پيامبري رسول اکرم )ص( بعد از وفاتش به علي )ع( منتقل ميگردد.

 اهل بيت پيامبر)ص( ميباشد؟واليت، کداميک از موارد زير جزوه  ومفهوم آيهـ با توجه به شأن نزول 381
 د( حضرت خديجه همسر پيامبر      ب( حضرت فاطمه )س(                          ج(ام سلمه همسر پيامبر                شه همسر پيامبر  الف( عاي

من در ميان شما دو چيز گرانبها ميگذارم، کتاب خدا و عترت اهل بيتم، تا و قتی که به این دوتمسك جویيد :»فرمود)ص( ـپيامبر382

 است؟اين حديث با چه عنواني مشهور « نميشوید هرگزگمراه

 د( حديث ثقلين     ج( حديث غدير                        ب( حديث منزلت              لف( حديث يُومُ الدّار  ا

 مشهور است؟« حديث غدير» ـ کداميک از احاديث زير به 383

 مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلِي مَوالهُب(                          جاهِلِيَّةً  الف( مَن ماتَ وَلَم يَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ ميتَةً

 د( اِنَّ هذا اَخي وَ وَصِي وَخَليفَتي فيکُم فَاسمَعُوا لَهُ واَطيعُوا                          ن مُوسي اِالّ ال نَبِي بَعدي    تَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هاروُنَ مِاَنج(

در ارتباط با کدام حديث و کدام آيه است؟در « ؟چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» ل شود: روايت:اگر سوا-384



 

 

 پاسخ مي گوييم..

 يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليک من ربک.-الف(من کنت مواله فهذا علي مواله

 ک.يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليک من رب-ب(ماإن تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا

 إنما وليکم اهلل و رسوله والذين ءامنوا.-ج(من کنت مواله فهذا علي مواله

 إنما وليکم اهلل و رسوله والذين ءامنوا.-د(ماإن تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا

 آیات و احادیث-

نه و با چگورا سول خدا مسئله جانشيني در روزهاي نخستين توضيح دهيد ر«نذار کناخويشان نزديکت را «»وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»با تدبر در آيه-385

 کدام شيوه مطرح کرده است؟

مسئله جانشيني چگونه مطرح شد و ..« یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَطيعوا اهللَ و اَطيعوا الرّسولَ و اولِی االَمرِ مِنکُم»با استناد به آيه مقابل-386

 معروف به چيست؟

 ؟بنويسيد« البَيتِ و یُطَهِرَکُم تَطهيراً اِنَّما یُریدُ اهللُ لِيُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ»يه:آبراي يک پيام -387

 است؟ دربارة چه واقعه اي« مَن کُنتُ مَوالهُ فَهذا عَلیٌ مَوالهُ»حديث -388

 ي معروف است؟ترجمه کنيد و بنويسيد اين حديث به چه نامرا « من کنت مواله فهذا علی مواله»حديث  -389

 بنويسيد؟"انما یرید اهلل ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهيرا"آيه ييام براي پ391-2

 ؟کدام ويژگي اهل بيت بيان شده است"انما یرید اهلل ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهيرا"در آيه شريفه:-391

 بگوييد:« قَلَينِ کِتابَ اهللِ وَ عِترَتی اَهلَ بَيتیاِنّی تارِكٌ فيکُمُ الثَّ»با توجه به حديث-392

 ؟ست ي که رسول خدا تاکيد کرده، کدام ادو چيز گرانبها الف( 

 ؟بنويسيد فوق ب(دو پيام براي حديث

)همانا ولي شما تنها خدا «تونَ الزَّکاهَ وَ هُم راکِعونَوَ یُوقَ اِنَّما وَليُّکُمُ اهللُ وَ رَسولُه وَ الَّذینَ ءامُنوا الَّذینَ یُقيمونَ الصَّال»با تدبر در آيه -393

 به سواالت پاسخ دهيد: و رسول اوست و کساني که ايمان آورده و نماز برپا مي دارند در حالي که در رکوعند زکات مي دهند.(

 الف(شان نزول آيه را بنويسيد؟

 ب(در شان و منزلت چه کسي است؟



 

 

 قابل استنباط است؟ ج(در خصوص تعيين جانشين چه نکته

همانا خدا  اراده کرده که دور گرداند از شما )«اِنَّما یُریدُ اهللَ لِيُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ وَ یُطَهِّرکُم تَطهيراً»با توجه به آيه-394

 به سواالت زير پاسخ دهيد؟ پليدي و ناپاکي را و شما را کامال پاک و طاهر قرار دهد.(

 اد آيه تطهير چيست؟مف الف(

 ؟منظور از رجس در آيه چيستب(

 ؟چه پيامي در مورد جانشيني قابل استنباط استج(

 .کنيد مشخص(غ/ص)با رارستي يا نادرستي گزاره هاي زيرد-

  .است برگزيده مقام اين رابه( )عاطهار ائمة داوندخ و خدابوده راهنمايي و هدايت با خدا رسول جانشين تعيين-593

 حديث جابر از جهت سلسله ي راويان حديث چنان محکم است که شايد کمتر حديثي مانند آن وجود داشته باشد.-396

 در حديث جابر  نام  اولواالمر به طور صريح و دقيق آمده است. -397

 ه حديث غدير مي باشد.مشهور ب« تو براي من به منزله ي هارون براي موسي هستي جز اينکه بعد از من پيامبري نيست.» حديث -398

 قرآن و پيامبر از هم جدا نمي شوند ،قرآن و اهل بيت )ع( نيز همواره با هم اند.-399

 مي توان براي هدايت و سعادت اخروي فقط به يکي از دو يادگار پيامبر )ص( پيروي کرد.-411

 ست آنان نيز معصوم از خطا و گناه باشند.امامان معصوم دو مسئوليت رسوال خدا را پس از وي برعهده دارند ضروري ا-411

 الزمه جانشيني رسول خدا فقط علم کامل است .-412

پيروي مسلمانان از کالم  .کامل استعصمت و علم اما چون داراي امامت است.  عهده دار  و جزء اهل بيت )س(حضرت فاطمه -413

 .و رفتار او واجب و مايه هدايت و رستگاري است

 کوتاه سواالت پاسخ-

 ازحديث ثقلين چگونه عصمت امامان قابل استنباط است؟-414

 است؟ به انجام رسيدن رسالت بزرگ پيامبر اکرم )ص( مستلزم وجود چه ويژگي ها وصفاتيـ415

 بيان کنيد.      را )ص(يک دليل براي اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از پيامبر-416
 بنويسيد. رابيان فرمودند،« ثقلين»در حديث )ع( در ارتباط با قرآن و اهل بيت)ص( امبر اکرمدو مورد از نکاتي را که پي-417



 

 

  پس از رحلت خود براي مردم به جا گذاشتند چه بود و دربارة آن ها چه سفارش فرمود ؟)ص( بر اساس حديث ثقلين دو چيز گرانبها که پيامبر -418

 د، الزمه نجات ازگمراهي چيست؟با دقت درمتن حديث ثقلين توضيح دهي -419

 را انتخاب کنند؟ امامچرا مردم نمي توانند -411

 جانشين پيامبر)ص( چه ويژگي بايد داشته باشد؟-411

 امام چگونه از طريق قرآن و پيامبر تعيين مي شود؟ـ412

 .جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید-

 ..... و ...... استمهمترين ويژگي ها و صفات رسول اکرم..-413

 دو مسئوليت رسول خدا ..........و............ ادامه مي يابد-414

 است که تشخيص آن براي انسان ها ممکن نيست. ها ........ امام بايد داراي صفات و ويژگي هاي خاصي باشد که از جمله اين ويژگي-415

 .......... اهل بيت را مي رساند. مي باشد و معروف به آيه............ "ل البيت و يطهرکم تطهيراانما يريد اهلل ليذهب عنکم الرجس اه"آيه شريفه:  -416

 ...... مشهور استه به ........پيامبر گرامي در سال............. عازم مکه شد تا فريضه حج را به پا دارد اين حج در آخرين سال زندگي ايشان برگزار شد ک-417

 ايد از ........و ............و............اطاعت کنندمسلمانان ب-418

 در صورتي مسلمانان گمراه نمي شوندکه همراه ........... و ........... باشند.-419

کامل است پيروي مسلمانان از .......و ........ نيست اما چون داراي ......... حضرت فاطمه )س(جزء اهل بيت اگرچه عهده دار -421

 .و مايه هدايت و رستگاري است ...........  و رفتار او کالم

 سواالت تشریحی-

  ؟بيشتر هم مي شودچرا نياز به امام پس از پيامبر نه تنها از بين نمي رود، بلکه  -421

 ـ امام چگونه از طريق قرآن و پيامبر تعيين مي شود؟422

 حل غديرخم جانشين خود به مردم معرفي کرده است؟را در ايام حج ودر م)ع( ـ چرا پيامبر اسالم، علي 423

 از بين مي رود؟)ص( آيا نياز به امام بعد ازپيامبر-424

 از اين فرمايش چه پيامي را دريافت مي کنيد؟« قرآن و اهل بيت همواره با هم اند » ـ پيامبر اکرم مي فرمايد:425



 

 

 اسم غدير نشانه چيست؟پس ازپايان مر )ع(تهنيت مردم به حضرت علي تبريک و 426

 را بنويسيد؟)ع( درآن چگونگي جانشيني حضرت علي اولين دعوت علني پيامبر چگونه بود و-427

 جانشين پيامبر)ص( چه ويژگي بايد داشته باشد؟-428

 دقت درمتن حديث ثقلين توضيح دهيد،الزمه نجات ازگمراهي چيست؟با-429

 منزلت چه کساني نازل گرديده است؟ مقامـ مراد ازآيه تطهير چيست و در شأن و431

 مطرح شده است؟)ع( جانشيني حضرت علي در آن چگونه اولين دعوت علني پيامبر چگونه بود و ـ431

 ـ به انجام رسيدن رسالت بزرگ پيامبر اکرم )ص( مستلزم وجود چه ويژگي ها وصفاتي است؟432

 ز رسول خدا چيست؟طرح و برنامه خداوند براي جامعه اسالمي ،پس ا-433

چه سرنوشتي پيدا مي کند سه فرضيه را « تعليم و تبيين دين و واليت و حکومت »دو مسئوليت رسول خدا پس از رحلت ايشان -434

 استداالل کنيد؟

 بطالن فرضيه سکوت قرآن و پيامبر )ص( را تشريح کنيد؟-435

 را اعالم نکردند؟« ين و واليت و حکومتتعليم و تبيين د»چرا پيامبر)ص( پايان اين دو مسئوليت-436

 چرا رسول خدا جانشين تعيين نمود. فرض منطقي و قابل قبول را بنويسيد؟-437
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 .سال تالش براي هدايت مردم مکه بادعوت مردم به مدينه هجرت کرد 13پس از  )ص(پيامبر خدا-438

 ينه به فرمان خداوند بنا نهاد.رسول خدا حکومت اسالمي را در مد-

 همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي رسول خدا از جمله،دررهبري و پيشوايي الگو و اسوه انسان هاست.-439

 ابعاد ويژگي هاي رهبري پيامبر)ص(: -441

 الف(اجراي عدالت 

ه مي ايستاد و کوتاه نمي آمد و متجاوزان .ايشان در برابر ضايع شدن حقوق افراد جامعبودرسول خدا از اهداف مهم حکومت الهي »

 «حقوق مردم را درهر موقعيت و مقامي بودند، مجازات مي کرد.


