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پیامبر اکرم ④ به عنوان آخرین پیام رسان الهی، به مدت بیست  و سه سال مردم را به آخرین و کامل ترین برنامۀ هدایت فراخواند و برای 
رستگاری آنان و نجاتشان از گمراهی، تالش بسیاری کرد و با استقامت و صبری بی مانند، وظیفۀ سنگین رسالت را به پایان رساند. در این 

درس، می خواهیم به این سؤال بپردازیم: »خداوند متعال چه وظایف و مسئولیت هایی را بر عهدۀ آن حضرت گذاشته بود؟«

 پیامبر ④ برای انجام مسئولیت  »دریافت و ابالغ وحی« چه کارهایی انجام دادند؟

تعلیمات قرآن کریم و سیرءه رسول خدا ④ نشان می دهد که ایشان به عنوان فرستادۀ خداوند، سه مسئولیت مهم را عهده دار بود:
1- دریافت و ابالغ وحی: 

رسول خدا ④ آیات قرآن کریم را به طور کامل از فرشتۀ وحی دریافت می کرد و بدون ذره ای کم یا زیاد به مردم می رساند.
پیامبر اکرم ④ این مسئولیت را به طور کامل انجام داد و همۀ آیات قرآن را برای مردم خواند؛ هم چنین نویسندگانی را مأمور 
نوشتن قرآن نمود. عدۀ زیادی نیز با اشتیاق آیات قرآن را فرامی گرفتند و در سینۀ خود حفظ و به آن عمل می کردند. یکی از 
یاران پیامبر ④ به نام عبداللّه بن مسعود می گوید: »ما ده آیه از قرآن را از پیامبر ④ فرامی گرفتیم و بعد از این که در معنای آن 

تفکر می کردیم و به آن عمل می نمودیم، بار دیگر برای یادگرفتن آیات بعدی، نزد پیامبر می رفتیم.«
نویسندگان قرآن را »کاتبان وحی« و آنان که قرآن را به خاطر سپرده و حفظ می کردند، »حافظان وحی« می نامیدند. اولین و برترین 

کاتب و حافظ قرآن کریم، حضرت علی ⒔ بود.

لکیدواژه ها: خواندن آیاتـ  کاتبان و حافظان وحی

در درس سوم، یکی از عوامل ختم نبوت را »حفظ قرآن از تحریف« برشمردیم. پیامبر ④ با اجرای کامل مسئولیت »دریافت و ابالغ وحی« باعث شدند 
تا قرآن از تحریف مصون باشد و جاودانه شود.

 انجام چه کارهایی توسط پیامبر ④ سبب شد تا ایشان را اولین و بزرگ ترین معلم قرآن بنامیم؟

2- تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی(: 
پیامبر اکرم ④ عالوه بر رساندن وحی به مردم، وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن کریم را نیز بر عهده داشت تا مردم بتوانند به معارف 
بلند این کتاب آسمانی دست یابند و جزئیات احکام و قوانین را بفهمند و شیوءه عمل کردن به آن را بیاموزند. از این رو، گفتار و 
رفتار پیامبر ④ اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار آن حضرت، 
به معنای واقعی بسیاری از معارف قرآن پی می برند و شیوءه انجام دستورات قرآن را می آموزند. ما هم اکنون نماز، روزه، حج و 
بسیاری دیگر از وظایف خود را که کلیات آن ها در قرآن کریم آمده، مطابق گفتار و رفتار رسول خدا ④ انجام می دهیم. به راستی 

که ایشان اولین و بزرگ ترین معلم قرآن بوده است.

 لکیدواژه ها: تعلیم و تبیین قرآن ـ آموزش شیوۀ عمل به دستورات قرآن ـ جزئیات احکام ـ اولین و بزرگ ترین معلم قرآن

 پیامبر ④ برای انجام مسئولیت والیت ظاهری چه اقداماتی را انجام دادند؟

3- اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(: 
مسئولیت دیگر پیامبر اکرم ④ والیت بر جامعه است. والیت به معنی سرپرستی و رهبری است. ایشان به محض این که مردم 
مدینه، اسالم را پذیرفتند، به این شهر هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر )انصار( و کسانی که از مکه آمده بودند )مهاجران(، 

حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد، پی ریزی نمود.
روایات متعددی از معصومین ⒒ نقل شده که اسالم را بر »پنج پایه« استوار دانسته و از میان آن ها »والیت« را مهم ترین پایه 

شمرده است. از جملۀ آن ها این حدیث امام باقر ⒔ است:
لکیدواژه ها: تشکیل حکومت ـ والیت
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................................................................................................................................  اسالم بر پنج پایه استوار است  بُِنَی االِسالُم َعلی َخمٍس 

............................................................................................................................................................  بر نماز و زکات  کاِة  الِة َو الزَّ َعلَی الصَّ

.......................................................................................................................................  و روزه و حج و والیت  وِم َو الَحجِّ َو الِوالیَِة  َو الصَّ

...........................................................................................................................................  و به چیز دیگری دعوت نشده َو لَم یُناِد ِبَشیٍء 

کَما نوِدَی ِبالِوالیَِة ..........................................................................................................................  آن گونه که به والیت دعوت شده  است.

 پایه های اسالم عبارت اند از: نماز، زکات، روزه، حج و والیت
 والیت مهم ترین پایۀ اسالم است؛ زیرا »در سایۀ حکومت اسالمی« می توان احکام را در جامعه اجرا کرد.

 این حدیث به مسئولیت والیت ظاهری پیامبر ④ اشاره دارد. 
 دقت کنید کلمۀ »َخمس« در صورت حدیث به معنی عدد »پنج« است و در این حدیث ُخمس جزء پایه های اسالم دانسته نشده است.

مسئولیت های 

پیامبر ④ 

1( دریافت و ابالغ وحی

پیامبر ④ آیات قرآن را از فرشتۀ وحی )جبرئیل( دریافت می کرد و بدون کم  و زیاد کردن، آن 
را به مردم ابالغ می نمود.

کاتبان وحی: برخی از مردم آیات قرآن را می نوشتند.
حافظان وحی: برخی از مردم که آیات قرآن را حفظ می کردند.

حضرت علی ⒔ اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن است.

مراحل آموزش 
قرآن توسط 
پیامبر ④ 

1( ده آیه را به اصحاب می آموختند.

2( اصحاب در معنی آیات تفکر می کردند.

3( اصحاب به آیات عمل می کردند.

4( پیامبر ④ ده آیۀ دیگر را به اصحاب می آموختند.

این مسئولیت پس از رحلت پیامبر ④ ادامه نمی یابد.

تعالیم  تبیین  و  تعلیم   )2
قرآن )مرجعیت دینی(

پیامبر ④ وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن را بر عهده داشت.

انجام  ثمرات 
این وظیفه

1( مردم جزئیات احکام و قوانین اسالم را می فهمیدند.

2( مردم شیوءه عمل کردن به احکام و قوانین اسالم را یاد می گرفتند.

گفتار و رفتار پیامبر ④ اولین و معتبرترین مرجع برای فهم آیات قرآن است.

پیامبر ④ اولین و بزرگ ترین معلم قرآن است.

این مسئولیت پس از پیامبر ④ به وسیلۀ امام معصوم ⒔ ادامه می یابد.

با  الهی  قوانین  اجرای   )3
اسالمی  حکومت  تشکیل 

)والیت ظاهری(

والیت به معنی سرپرستی و رهبری است.

پیامبر ④ بعد از هجرت به مدینه حکومتی را بر مبنای قوانین اسالم بنا کرد و مسجد مدینه 
را مرکز حکومت قرار داد.

حدیث مرتبط: امام باقر ⒔ می فرمایند: »اسالم بر 5 پایه استوار است. بر نماز، زکات، روزه، حج 
و والیت و به چیز دیگری دعوت نشده، آن گونه که به والیت دعوت شده  است.«

این مسئولیت پس از پیامبر ④ به وسیلۀ امام معصوم ⒔ ادامه می یابد.



55

مسئولیت های پیامبر )ص(

 اجرای کامل احکام اسالمی در جامعه نیازمند چیست؟

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی: 
از  نیازمند حکومت اسالمی است؟ و چرا والیت و حکومت، یکی  این سؤال مطرح شود که چرا جامعۀ اسالمی  ممکن است 

مهم ترین دستورات اسالمی شمرده شده است؟ 
در پاسخ به این سؤال، دالیل زیادی ذکر شده که به دو مورد آن اشاره می کنیم:

الف( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم: اسالم یک دین کاماًل اجتماعی است؛ یعنی عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی 
نیز توجه کامل دارد و تا آن جا که مقدور بوده، به برخی احکام فردی، همچون عبادت نیز جنبۀ اجتماعی داده است؛ مثاًل نماز 
جماعت را از نماز فرادٰی برتر دانسته و برای آن ثواب بیشتری قرار داده است. اصوالً یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که 
مردم، جامعه ای بر پایۀ عدل بنا کنند و روابط مردمی و زندگی اجتماعی خود را براساس قوانین عادالنه بنا نهند. این هدف بزرگ 
بدون وجود یک نظام حکومتی سالم، میّسر نیست. آیا می شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند، ولی 
ابزار و شیوۀ رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟ هم چنین قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛ مانند خمس، زکات، حقوق و 
مسئولیت های خانواده و جامعه، امر به معروف، نهی از منکر، مبارزه با ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران. روشن است که 

اجرای این قوانین بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست.
لکیدواژه ها: نماز جماعتـ  قوانین عادالنهـ  احکام اجتماعی

...............................................................................  به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم   لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا ِبالَبیِّناِت 

.......................................................................................  و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم   َو اَنَْزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزاَن 

لَِیقوُم الّناُس بالِقْسِط .........................................................................................................................  تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند.  

حدید، 25

مفهوم آیه: ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم از دالیل اهمیت تشکیل حکومت اسالمی

»لیقوم الّناس بالقسط«
 خداوند یکی از اهداف ارسال پیامبران را ایجاد جامعه ای بر پایۀ عدل بیان می کند.  

»بالبّینات و انزلنا معهم 
الکتاب و المیزان«

 خداوند سه وسیله برای ایجاد حکومت اسالمی به پیامبران داده است: 
الف( دالیل روشن، ب( کتاب آسمانی، ج( میزان )وسیلۀ سنجش حق از باطل(

 الزمۀ اجرای احکام اسالمی در جامعه، تشکیل حکومت اسالمی براساس عدل است. توجه کنید انبیا زمینۀ برپایی 
عدل را فراهم می کنند اما نقش اصلی در اجرای عدل را مردم بازی می کنند یعنی مردم باید عدل را اجرا نمایند. 

 آیۀ »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط« به مسئولیت والیت ظاهری پیامبر ④ اشاره دارد، پس با حدیث 
امام باقر ⒔ که می فرمایند: »بنی االسالم علی خمس علی الّصالة و الزّکاة و الّصومِ و الحّج و الوالیة و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیة« هم مفهوم است.
 در درس دوم خواندیم، ایجاد جامعه ای عادالنه یکی از برنامه های اصلی پیامبران در حیطۀ عمل است؛ آیۀ »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم 

الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط« به این برنامه اشاره می کند.

 اطاعت از فرمان چه کسانی واجب و چه کسانی حرام است؟

جهت،  همین  به  و  خداست  انسان ها  حقیقی  سرپرست  و  ولّی  طاغوت:  حاکمیت  نفی  و  الهی  والیت  پذیرش  ضرورت  ب( 
فرمان برداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش معین کرده، ضروری و واجب است. اجرای هر قانون و پیروی از هر 

کس، هنگامی صحیح است که به گونه ای به قانون الهی و فرمان او بازگردد.
کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، در حالی که فرمان و قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نیست، 
»طاغوت« نامیده می شوند. پذیرش حکومت »طاغوت« و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است، بنابراین الزم است در 
جامعه، حکومتی وجود داشته باشد که »طاغوتی« نباشد؛ یعنی مورد پذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را که در قرآن و روایات 

آمده است، به اجرا درآورد.

 لکیدواژه ها: ولیـ  طاغوت

لکیدواژه: بالقسط

»لیقوم الّناس بالقسط«
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............................................................................  آیا ندیده ای کسانی که گمان می برند ایمان دارند   اَلَم تََر اِلَی الَّذیَن یَزُعمون اَنَُّهم ءاَمنوا 

...................................................................  به آن چه بر تو نازل شده و به آن چه پیش از تو نازل شده   ِبما اُنِزَل اِلَیک َو ما اُنِْزَل من َقبلَِک 

یُریدوَن اَن یََتحاکَموا اِلَی الطّاغوت .............................................................................................  اما می خواهند داوری به نزد طاغوت برند  

َو َقد اُِمروا اَن یَکُفروا ِبه ....................................................................................  حال آن که به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند  

یطاُن اَن یُِضلَُّهم َضالالً بَعیدا .......................................................  و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند.  َو یُریُد الشِّ

نساء، 60

مفهوم آیه: ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت از دالیل اهمیت تشکیل حکومت اسالمی

»اَلَم تََر«  در این آیه خداوند برای پیامبر ④ ویژگی و سرگذشت عده ای از مردم را بیان می کند و مخاطب آیه رسول اکرم ④  است. 

 این آیه بیانگر ویژگی های کسانی است که گمان می کنند به وحی الهی و تعالیم پیشین انبیا ایمان آورده اند. 

 از ویژگی های این افراد این است که به ظاهر، ادعای ایمان آوردن به اسالم را دارند، اما از آن جا که برای داوری به طاغوت 
مراجعه می کنند، مشخص می شود به وحی الهی ایمان ندارند؛ زیرا خداوند حکم کرده به طاغوت کافر باشند.  

 یکی از فریب های شیطان مراجعه به طاغوت است )علت( که گمراهی دوری را در پی خواهد داشت )معلول(.  
 این آیه لزوم عمل به برنامه های اسالم را بیان می کند. ایمان ظاهری به برنامه های اعتقادی اسالم کافی نیست.

 عمل به برنامه ها و احکام اسالم است که معیار تشخیص ایمان افراد می باشد.
 در این آیه، عدم مراجعه به طاغوت و نفی او را الزمۀ ایمان حقیقی به وحی الهی بیان می کند.

در سال گذشته در درس نهم با اصل تبّری و بیزاری از دشمنان خدا آشنا شدید. عبارت »قد امروا ان یکفروا به: دستور داده شده که به آن کفر بورزند« 
بیانگر اصل تبّری است.

 
با  در آیات زیر تفکر کنید و مشخص کنید که دالیل مطرح شده در بحث ضرورت حکومت اسالمی،  )دالیل الف و ب( 

کدام یک از آیات زیر مرتبط است؟
َُّهم ءاَمنوا بِما اُنزَِل اِلَیَک َو ما اُنزَِل ِمن َقبلَِک یُریدوَن اَن یََتحاَکموا اِلَی الّطاغوِت َو َقد اُِمروا اَن یَکُفروا  1- »اَلَم تََر اِلَی الَّذیَن یَزَعموَن اَن
یطان اَن یُِضلَُّهم َضالالً بَعیدا: آیا کسانی را که گمان می برند به آن چه بر تو نازل شده و به آن چه پیش از تو نازل  بِه َو یُریُد الشِّ
شده ایمان دارند، اما می خواهند داوری به نزد طاغوت برند، حال آن که به آنان دستور داده شده که به او کفر بورزند و شیطان 

می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند.« )آیۀ 60 سورۀ نساء(
نات َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالقسط: به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل  2- »لََقد اَرَسلنا رُُسلَنا بِالَبیِّ

روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند.« )آیۀ 25 سورۀ حدید(

دلیلآیه

پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوتآیۀ 60 سورءه نساء

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالمآیۀ 25 سورءه حدید

کشف رابطه
اسالمی  حکومت  ضرورت  تبیین  به  که  است  حاضر  عصر  بزرگ ترین شخصیت  اسالمی،  انقالب  کبیر  خمینی ⒍ رهبر  امام 
پرداخته و با بیان روشنگرانۀ خود، توجه مردم را بدان جلب کرده است. در سخنانی که از ایشان نقل می شود، بیندیشید و ببینید 

که با کدام یک از دالیل تشکیل حکومت ارتباط دارد؟

 لکیدواژه: طاغوت

»یَزُعمون اَنَُّهم ءامنوا بما اُنزِل 
اِلیک و ما انزل من قبلک«

»قد اُمِروا اَن یَکُفروا بِه«

یطاَن اَن یُِضلَُّهم  »یُریُد الشَّ
ضالالً بَعیداً«
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آیۀ مرتبطدلیل تشکیل حکومتسخن امام خمینی ⒍ 

به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسالمی، نظامی شرک آمیز 
است )معلول( چون حاکمش طاغوت است )علت( ما موظفیم 

آثار شرک را از جامعۀ مسلمانان و حیات آنان دور کنیم.

پذیرش والیت الهی 
و نفی حاکمیت 

طاغوت

»الم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم ءامنوا بما انزل الیک و ما 
الطّاغوت و قد  الی  انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا 
امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضّلهم ضالالً بعیدا«

مذهب اسالم هم زمان با این که به انسان می گوید که خدا را 
عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می گوید چگونه زندگی 
کن و روابط خود را با سایر انسان ها چگونه باید تنظیم کنی 

و حتی با سایر جوامع چگونه روابطی باید برقرار نمایی.
هیچ حرکت و عملی از فرد و جامعه نیست مگر این که مذهب 

اسالم برای آن حکمی مقرر داشته باشد.

ضرورت اجرای 
احکام اجتماعی 

اسالم

»لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان 
لیقوم الّناس بالقسط«

دالیل ضرورت تشکیل 
حکومت اسالمی

الف( ضرورت اجرای 
احکام اجتماعی اسالم

دین اسالم یک دین کامالً اجتماعی است؛ یعنی به زندگی فردی و اجتماعی مردم توجه دارد.

و زندگی  روابط مردم  تبیین  و  عدل  براساس  برپایی جامعه ای  انبیا؛  اهداف رسالت  از  یکی 
اجتماعی شان براساس قوانین عادالنۀ اسالم بوده است.

الزمۀ اجرای احکام اجتماعی قرآن، تشکیل حکومت اسالمی است.

ب( پذیرش والیت الهی 
و نفی حاکمیت طاغوت

ولّی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست )علت(.

اطاعت از دستورات خداوند و کسانی که او مشخص کرده و دستوراتی که برخاسته از قرآن 
باشد، واجب است )معلول(.

طاغوت، کسی است که خدا او را انتخاب نکرده و فرمان هایش برخاسته از قرآن نیست )علت(.

اطاعت از طاغوت حرام است )معلول(.

الزم است برای اجرای دستورات الهی، حکومتی غیرطاغوتی تشکیل شود. 

 والیت معنوی پیامبر ④ چگونه انجام می شود و بهره مندی از آن بستگی به چه چیزی دارد؟

والیت معنوی رسول خدا ④ : 
و  والیت  یعنی  است؛  اسالم  قوانین  اجرای  و  حکومت  تشکیل  مسئول  خداوند  طرف  خدا ④ از  رسول  دیدیم،  که  همان طور 

سرپرستی جامعه را بر عهده دارد و این، همان والیت ظاهری است.
اما آن حضرت، والیت معنوی را نیز عهده دار است. والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست که مرتبه ای برتر 

و باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود. این والیت چیست و چگونه انجام می پذیرد؟
رسول خدا ④ با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد که می توانست عالم غیب 
و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید. به طور مثال، به اذن الهی قادر بود بیماران را شفا 

بخشد، بالیی را از شخص یا جامعه دور نماید و حاجات مردم را در صورتی که صالح آن ها در آن باشد، برآورده سازد.
ایشان با استفاده از این قدرت و والیت، دل های آماده را نیز هدایت می کند. البته این هدایت، یک کار ظاهری یعنی از طریق 
آموزش معمولی و عمومی نیست، بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن، صورت می گیرد. میزان بهره مندی انسان ها از 
این هدایت به درجۀ ایمان و عمل آنان بستگی دارد. هر قدر درجۀ ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد، استعداد و لیاقت دریافت 

هدایت های معنوی را بیشتر کسب می کنند.
لکیدواژه ها: والیت معنویـ  عبودیت و بندگیـ  تصرف در عالم خلقتـ  درجۀ ایمان و عمل
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 هدایت معنوی حضرت علی ⒔ چگونه انجام می شد؟

نمونه ای کامل از این نوع هدایت را می توانیم در رفتار رسول خدا ④ با حضرت علی ⒔ ببینیم. آن حضرت که از همان دوران 
کودکی تحت تربیت رسول خدا ④ قرار گرفت، با استعداد بی نظیر خود، مراتب کمال را در ایمان و عمل به سرعت پیمود. به 
همین جهت، عالوه بر تربیت از روش های معمولی، از هدایت های معنوی رسول خدا ④ نیز بهره می برد. آن حضرت فرموده است: 

»روزی رسول خدا ④ هزار باب از علم به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد«.
روشن است که آموزش این علوم از طریق آموختن معمولی نبود، بلکه به صورت الهام بر روح و جان حضرت علی ⒔ بوده است.

لکیدواژه ها: هدایت معنوی ـ ایمان و عمل ـ الهام بر روح و جان

مقام والیت معنوی پیامبر ④ 

معنی: سرپرستی و رهبری معنوی انسان ها و تصرف در درون افراد با اذن )اجازه( خدا و از طریق امداد غیبی و 
الهامات بر روح و جان است.

این مقام بسیار باالتر از والیت ظاهری است.
پیامبر ④ با انجام وظایف عبودیت و بندگی )علت( به این مقام رسید )معلول(.

بهره مندی انسان ها از این مقام به درجۀ ایمان و عملشان بستگی دارد.
هر چه ایمان و عمل فرد بیشتر باشد )علت( استعداد و لیاقت بهره مندی از هدایت معنوی را پیدا می کند )معلول(.

نمونه ها

1( شفادادن بیماران
2( دورکردن بال از شخص یا جامعه

3( برآورده کردن حاجت مردم در صورت صالحشان
4( هدایت معنوی

سخن مرتبط با هدایت معنوی پیامبر ④ از زبان حضرت علی ⒔ : »روزی رسول خدا ④ هزار باب از علم به رویم 
گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد.«

 دقت کنید رسیدن به مرتبۀ والیت معنوی، معلول عبودیت و بندگی و بهره مندی از هدایت معنوی، معلول درجۀ ایمان و عمل است.
  چرا مسئولیت های پیامبران بدون عصمت بی نتیجه خواهد بود؟

عصمت پیامبر اکرم ④ 
پیامبر زمانی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد که تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار نگیرد و مرتکب گناه و خطا 
نگردد. مردم نیز زمانی گفته ها و هدایت های وی را می پذیرند که مطمئن باشند که او هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود. 
اگر آنان احتمال دهند که پیامبرشان گناه می کند و دچار خطا می شود، به او اعتماد نمی کنند و از وی پیروی نخواهند کرد. به 

عبارت دیگر، بدون وجود عصمت، مسئولیت پیامبری به نتیجه نخواهد رسید؛ زیرا:
 اگر پیامبری در دریافت وحی و ابالغ آن به مردم معصوم نباشد، دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم 

سلب می شود. 
 اگر پیامبری در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد، امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین 

از دست می رود.
 اگر پیامبری در اجرای احکام الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهای خداست، انجام دهد و مردم نیز از 

او سرمشق بگیرند و مانند او عمل کنند و به گمراهی دچار شوند.

معلولعلت

از بین رفتن اعتماد مردم به پیامبرانمعصوم نبودن پیامبران )به طور کلی(

از بین رفتن اعتماد مردم به دینمعصوم نبودن پیامبران در مسئولیت تعلیم و تبیین دین )مرجعیت دینی(

به دو عبارت مشابه زیر دقت کنید:
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 چه کسی تشخیص می دهد که کدام فرد توانایی مقاومت در مقابل وسوسءه گناه را دارد؟

روشن است که این کار از انسان ها ساخته نیست و فقط خداوند است که از آشکار و نهان افراد اطالع دارد و می تواند توانایی 
فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد؛ بنابراین وقتی خداوند کسی را به پیامبری برمی گزیند، معلوم می شود که وی می تواند 

مسئولیت خود را به درستی انجام دهد. 
خدای متعال در این باره می فرماید:

اَللُّه اَعلَُم َحیُث یَجَعُل رِسالََته....................................................................................................  خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.

انعام، 124

مفهوم آیه: تنها خدا می تواند پیامبر ④ را انتخاب کند.

»الّله اعلم«
 خداوند از همه چیز آگاه است. 

»یجعل رسالته« به دلیل علم خداوند به همه چیز، فقط اوست که می تواند فرد معصوم را انتخاب کند.
 چون پیامبران باید معصوم باشند، پس تنها خداوند می تواند پیامبر ④ را انتخاب کند. 

 انتخاب پیامبران از علم الهی نشأت می گیرد.
 معصومیت از گناه و خطا به چه صورت است؟ آیا یک مانع بیرونی مانند فرشته، پیامبران را از گناه و خطا حفظ می کند یا 

آنان با اختیار خود به سمت گناه و خطا نمی روند؟

پیامبران با این که مانند ما انسان ها غریزه و اختیار دارند، در مقام عمل به دستورات الهی دچار گناه نمی شوند؛ زیرا کسی گناه 
می کند که هوا و هوس بر او غلبه کند اما کسی که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده می کند و می داند که با انجام آن از لطف و 
رحمت خداوند دور می شود، محبت به خدا را با هیچ چیز عوض نمی کند. هم چنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که 

در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
البته ما انسان ها در مورد بعضی از گناهان معصوم هستیم و حتی تصور آن ها نیز برای ما ناراحت کننده و آزاردهنده است، اما 

پیامبران نسبت به همۀ گناهان و اشتباهات عصمت دارند.

 عواقب کلی عدم عصمت پیامبران
1( از بین رفتن اعتماد مردم به آنان

2( پیروی نکردن مردم از آنان
 

عواقب )معلول(عدم عصمت پیامبر در مسئولیت )علت(

دریافت وحی و ابالغ آن به مردم
1( دین الهی به درستی به مردم نمی رسد.

2( امکان هدایت از مردم سلب می شود.

تعلیم و تبیین دین و وحی الهی )مرجعیت دینی(
1( امکان ایجاد انحراف در تعالیم الهی

2( از بین رفتن اعتماد مردم به دین

اجرای احکام الهی )والیت ظاهری(
پیامبر کارهایی مخالف دستور خدا انجام دهد
و مردم از او سرمشق گرفته و گمراه می شوند.
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 آگاهی و علم خداوند به آشکار و نهان )علت( سبب شده تا فقط او بتواند عصمت را تشخیص دهد، پس فقط خدا می تواند فرد شایستۀ مقام پیامبری 
را انتخاب کند )معلول(.

 علت عصمت پیامبران
1( هوا و هوس به آنان غلبه نمی کند.

2( آنان حقیقت گناه و معصیت را می بینند.

 دور شدن از لطف و رحمت خدا معلول انجام گناه است.

 انسان های عادی در مورد بعضی گناهان معصوم اند، اما پیامبران در مورد همۀ گناهان و اشتباهات عصمت دارند.

 نتایج تالش 23سالءه پیامبر اکرم ④ چه بود؟

قدرشناسی از پیامبر اکرم ④ 
رسول خدا ④ در مدت 23 سال تالش و با تحمل رنج های فراوان که نظیر آن در تاریخ یافت نمی شود، توانست بزرگ ترین و 
ماندگارترین پیام الهی را به مردم برساند و جامعه ای با ایمان به خدا و به دور از شرک بنا کند. بنای چنین جامعه ای در سرزمینی 
بیگانه از ارزش های انسانی، خود معجزه ای بزرگ بود که فقط با مجاهدت های پیامبر اکرم ④ میسر بود. اکنون جا دارد که ما 
مسلمانان قدردان تالش ها و مجاهدت های پیامبر ④ باشیم و با اتحاد و همدلی با یکدیگر نگذاریم دشمنان اسالم زحمات و 

تالش های آن حضرت را بی اثر کنند.

 برنامه های دشمنان اسالم برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان چیست؟

همبستگی  برنامه ریزی شده،  و  دقیق  نقشۀ  با یک  اسالم  اخیر دشمنان  قرن  دو  یکی  در  تأسف مشاهده می کنیم که  با کمال 
مسلمانان را به دشمنی با یکدیگر تبدیل کرده و اختالفات معمولی اقوام و مذاهب اسالمی را بزرگ جلوه دادند. یکی از نتایج زیان بار 
این اختالف ها، تجزیۀ کشورهای بزرگ اسالمی به کشورهای کوچک در سدۀ اخیر بود تا قدرت های استعمارگر به راحتی بتوانند 
بر  آن ها سلطه پیدا کنند و ذخایر آنان را به تاراج ببرند. این سیاست اکنون نیز از سوی این قدرت های استعماری در کشورهای 

منطقه در حال اجراست.

 چرا علمای اسالمی بر وحدت تأکید دارند؟

با توجه به همین مسئله، سال هاست که علما و دانشمندان دلسوز در جهان اسالم، به  خصوص در ایران، روشنگری های فراوانی 
کردند تا بار دیگر، مسلمانان را علیه دشمنان اسالم متحد کنند و مانع درگیری های میان آنان شوند. یکی از این علما، امام 

خمینی ⒍ بود. ایشان در هر فرصتی، مسلمانان را به »وحدت« دعوت می کرد و از اختالفات بازمی داشت.

 امام خمینی ⒍ دربارءه وحدت میان مسلمانان چه توصیه ای می کنند؟

ایشان در یکی از پیام های خود به مسلمانان، چنین پیام می دهد: »ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید، به پا 
خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایءه تعلیمات اسالم مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار 
آن کوتاه کنید. دست از اختالفات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. بر فرهنگ اسالمی تکیه کنید و با 

غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید.«
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 برای ایجاد وحدت میان مسلمانان چه اقداماتی را باید انجام دهیم؟

برنامه ای برای وحدت مسلمانان
امکانات بی نظیر  از قدرت حدود دو میلیارد مسلمان و  بتوانیم وحدت میان خود را تقویت کنیم و  برای این که ما مسلمانان 
تفرقه افکن  نقشه های  که  هستیم  دقیقی  برنامه های  اجرای  نیازمند  کنیم،  استفاده  خود  پیشرفت  برای  اسالمی  سرزمین های 
استعمارگران و عوامل آنان را در سرزمین های اسالمی خنثی کند و دل های مسلمانان را به  یکدیگر نزدیک کند. در این جا به 

برخی از این اقدامات اشاره می کنیم و می کوشیم آن ها را در جامعۀ خود گسترش دهیم:
1- از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم. برای این منظور، شایسته است اعتقادات خود را با دانش و 
استدالل، ارتقا ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان براساس معرفت و استدالل سخن بگوییم و اعتقادات خود را به نحو صحیح و 

بدون دعوا و ناسزاگویی بیان کنیم. 
2- از مظلومان در تمام نقاط جهان، با روش های درست دفاع کنیم و برای رهایی آنان از ظلم بکوشیم و به این سخن رسول 
خدا ④ به خوبی عمل کنیم که فرمود: »هر کس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاری می طلبد بشنود، اما به یاری 

آن مظلوم برنخیزد، مسلمان نیست.«
3- کسانی را که به ظاهر خود را مسلمان می نامند ولی با دشمنان اسالم دوستی می ورزند، بشناسیم و فریب برنامه های آنان را 
معرفی  را دشمن  مسلمانان  برخی  و  را دوست  صهیونیست ها  مانند  اسالم  است که دشمنان  گروه ها چنین  این  نخوریم. روش 

می کنند؛ به  طوری که مردم عادی به  تدریج با دشمنان واقعی اسالم دوستی کنند و با گروهی از مسلمانان، دشمنی بورزند.

 ثمرءه تالش 23سالۀ پیامبر ④ که معجزه ای بزرگ بود، بناکردن جامعه ای با ایمان به خدا و دوری از شرک بود.
 دشمنان با بزرگ جلوه دادن اختالفات قومی و قبیله ای )علت( کشورهای اسالمی را تجزیه کرده و ذخایر آنان را به تاراج برده اند )معلول(.

  نکات مهم توصیۀ امام خمینی ⒍ 

1( زیر پرچم توحید و در سایۀ تعلیمات اسالم مجتمع شوید.
2( دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید.

3( دست از اختالفات و هواهای نفسانی بردارید.
4( بر فرهنگ اسالمی تکیه کنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه کنید و روی پای خودتان بایستید.

 اقدامات الزم برای حفظ 
وحدت مسلمانان

به  توهین  و  اهانت  از  خودداری   )1
مقدسات سایر مسلمانان به وسیلۀ 

1( ارتقابخشیدن اعتقادات خود با با استدالل و دانش
2( سخن گفتن با دیگر مسلمانان براساس معرفت و استدالل

3( دفاع از اعتقادات خود به نحو صحیح و بدون نزاع
از  که  را  دادخواهی مظلومی  فریاد  »هر کس  پیامبر ④ می فرمایند:  مرتبط؛  از مظلومان جهان: حدیث  دفاع   )2

مسلمانان یاری می طلبد بشنود، اما به یاری آن مظلوم برنخیزد )علت(، مسلمان نیست )معلول(.«
3( فریب دشمنانی که خود را مسلمان نشان می دهند، نخوریم: کسانی که به ظاهر مسلمان اند، دشمنان اسالم 
را دوست معرفی می کنند و مسلمانان واقعی را دشمن تا این گونه مردم عادی با دشمنان اسالم دوستی کنند و با 

مسلمانان، دشمنی.

 اصل اساسی پاسخگویی به سؤاالت این درس، برقراری ارتباط میان کلیدواژه های هر مسئولیت و آیۀ مرتبط با آن مسئولیت است.
 آیاتی که در این درس مطرح شده اند، پیام های اختصاصی شان اهمیت زیادی دارند.

 ارتباط هر یک از دالیل ضرورت تشکیل حکومت و سخنان امام خمینی ⒍ و آیۀ مربوط به آن اهمیت فراوانی دارد.
 عواقب عدم عصمت پیامبر ④ در هر مسئولیتشان را به خوبی یاد بگیرید و از هم تفکیک کنید.
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1- نمونه هایی از احکام اجتماعی اسالم که اجرای آن ها نیازمند تشکیل حکومت است را بیان کنید.
پاسخ: احکام قضایی اسالم مانند احکام جزا و دیات )دیه ها(، خمس و زکات، جهاد و تنظیم رابطه با کفار و بیگانگان

2- به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسالم نیاز بیشتری به تشکیل حکومت الهی دارد؟
پاسخ: 1( توانمندی نظامی 2( نفی سلطۀ بیگانگان 3( کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان

3- با توجه به حدیث امام باقر ⒔ بیان کنید که چرا والیت از نماز و روزه و سایر عبادات مهم تر است؟
پاسخ: زیرا والیت کلید نماز، زکات، حج و روزه می باشد و صاحب والیت که امام یا رهبران الهی هستند، قطعاً مردم را به سوی این اصول چهارگانه رهبری 

می کنند. به عبارتی رهبری و والیت رهبران الهی تضمین کنندۀ اقامۀ نماز و پرداخت زکات و برگزاری بهتر حج و روزه است.

)تجربی 98(6 169 از حدیث شریف »بنی  االسالم علی خمس علی الّصالة و الزکاة و الّصوم و الحج و الوالیة ...« کدام مفهوم دریافت می گردد؟ 
1( اجرای قوانین و احکام دین در سایۀ والیت الهی دارای اهمیت است.

2( اسالم یک دین کامل و دربردارندۀ همۀ ابعاد فردی و اجتماعی انسان است.
3( برای رسیدن به جامعۀ عادالنه، رعایت احکامی مانند نماز، زکات، حج و والیت ضروری است.
4( به اجرای احکام دین از جمله نماز، زکات، روزه، حج و والیت اهمیت زیادی داده شده است.

)ریاضی 98(6 170 قرآن کریم در توصیف چه کسانی می فرماید: »شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند«؟ 
4( »یُرِیُدوَن أَْن یََتَحاَکُموا ِإلَی الطَّاُغوِت« َُّهْم آَمُنوا«  ِذیَن یَْزُعُموَن أَن 3( »الَّ 2( »أَْن یُِضلَُّهْم َضالالً بَِعیداً«  1( »َو قَد ُأمُِروا أَْن یْکُفُروا بِِه« 

)هنر 98(6 171 مطابق حدیث امام باقر ⒔ مهم ترین پایءه اسالم چیست و کدام آیه یکی از دالیل ضرورت آن را بیان می کند؟ 
1( الصالة ـ »لََقْد َکاَن لَُکْم فِی َرُسوِل الّلِه ُأْسَوٌة حََسَنٌة لَِمْن َکاَن یَْرُجو الّلهَ َو الَْیْوَم اْلِخَر َو ذََکَر الّلهَ َکثِیراً«
2( الوالیة ـ »لََقْد َکاَن لَُکْم فِی َرُسوِل الّلِه ُأْسَوٌة حََسَنٌة لَِمْن َکاَن یَْرُجو الّلهَ َو الَْیْوَم اْلِخَر َو ذََکَر الّلهَ َکثِیراً«

اُس بِالِْقْسِط« َناِت َو أَنَْزلَْنا َمَعُهُم الْکَِتاَب َو الِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّ 3( الصالة ـ »لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالْبَیِّ
اُس بِالِْقْسِط« َناِت َو أَنَْزلَْنا َمَعُهُم الْکَِتاَب َو الِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّ 4( الوالیة ـ »لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالْبَیِّ

)زبان 98(6 172 طاغوت به چه کسانی گفته می شود و پذیرش حکومت او چه حکمی دارد؟ 
1( گمان می کنند به آن چه بر پیامبر و پیش از او نازل شده ایمان دارند، اما ایمان نیاورده اند ـ حرام می باشد.

2( گمان می کنند به آن چه بر پیامبر و پیش از او نازل شده ایمان دارند، اما ایمان نیاورده اند ـ اجتناب ناپذیر است.
3( به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، در حالی که فرمان و قانونشان غیرالهی است ـ حرام می باشد.

4( به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، در حالی که فرمان و قانونشان غیرالهی است ـ اجتناب ناپذیر است.
)تجربی 97(6 173 چگونه می توانیم استعداد و لیاقت خود را برای دریافت هدایت های معنوی افزایش دهیم؟ 

2( از طریق الهامات روحی و امدادهای غیبی اقدام نماییم. 1( درجۀ ایمان و عمل خود را باال ببریم. 
4( عالوه بر تربیت از روش های معمولی به والیت معنوی توجه نماییم. 3( با عبودیت و بندگی، واسطۀ فیض خالق به مخلوق شویم. 

در کالم رسول خدا ④ دفاع از مظلومان در سراسر جهان چگونه تبیین شده است و وظیفءه خاص ما نسبت به مسلمین چیست؟6 174
)ریاضی 97 با تغییر( 1( علت دینداری ـ ارتقای اعتقادات خود با دانش و استدالل 

2( الزمۀ مسلمانی ـ ارتقای اعتقادات خود با دانش و استدالل
3( علت دینداری ـ جلوگیری از بدبینی نسبت به تشیع و رعایت حجاب و عفاف

4( الزمۀ مسلمانی ـ جلوگیری از بدبینی نسبت به تشیع و رعایت حجاب و عفاف 
)هنر 97 با تغییر(6 175 اگر پرسیده شود چرا »و لم یناد بشیٍء کما نودی بالوالیة« پاسخ ما چیست؟ 

2( »َمن آَمَن بِالّلِه َو الَیومِ الِخَر َو َعِمَل صالِحاً« 1( »لُِینِذروا قَْوَمُهم إذا َرجَُعوا إلَیِْهم«  
ُسوَل َو ُأولِی اْلَمرِ مِْنُکْم« 4( »أَِطیُعوا الّلهَ َو أَِطیُعوا الرَّ 3( »لَِیقوَم الّناُس بِالِقسط«  

)زبان 97(6 176 الزمءه برقراری احکام شرع و عمل به آن ها چیست و نقش پیامبر اکرم ④ در این رابطه کدام است؟ 
2( تشکیل یک حکومت و دستگاه اداره و اجرا ـ بیان کننده و روشنگر 1( بهره مندی از مقام سرپرستی و رهبری معنوی ـ بیان کننده و روشنگر 

4( تشکیل یک حکومت و دستگاه اداره و اجرا ـ رأس تشکیالت 3( بهره مندی از مقام سرپرستی و رهبری معنوی ـ رأس تشکیالت 
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)تجربی 96 با تغییر(6 177 با توجه به آیات قرآن، کسانی که داوری را نزد طاغوت می برند در حالی که باید به او کافر شوند، چه خصوصیتی دارند؟ 
2( »و الّله علیم حکیم« 1( »لیقوم الّناس بالقسط«  

4( »اّن االنسان لفی خسر« 3( »یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك« 
)تجربی 95 با تغییر(6 178 خداوند متعال برای اقامءه قسط و عدل چه امکاناتی در اختیار مردم قرار داده است؟ 

2( »اّن االنسان لفی خسر« نات و أَنَزلنا َمعُهُم الکتاَب و المیزان«  1( »لقد أَرَسلنا ُرُسلنا بِالبَیِّ
4( »یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك« 3( »ما محّمد ااّل رسول قد خلت من قبله الّرسل« 

وجود چه خصوصیتی موجب می شود تا انسان، حتی با ادعای ایمان به خداوند متعال، گرفتار دسیسه های گمراه کنندءه شیطان گردد؟6 179
)زبان 95 با تغییر( 1( »رسالً مبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی الّله حّجة«  

2( »استجیبوا لّله و للّرسول اذا دعاکم لما یحییکم«
3( »یُریُدوَن أَْن یََتحاَکُموا ِإلَی الطَّاُغوِت َو قَْد ُأمُِروا أَْن یَْکُفُروا بِِه« 
4( »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان«

)تجربی 94 با تغییر(6 180 »والیت معنوی« پیامبر گرامی اسالم ④ ایجاب می کند که ............... تا ............... . 
1( استقالل جامعۀ اسالمی صیانت شود ـ برترین مقام رسالت به ظهور برسد

2( ایشان در درون افراد تصرف کند ـ برترین مقام رسالت به ظهور برسد
3( استقالل جامعۀ اسالمی صیانت شود ـ راه هر نوع سلطۀ بیگانگان مسدود بماند

4( ایشان در درون افراد تصرف کند ـ راه هر نوع سلطۀ بیگانگان مسدود بماند
»ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« و »تبیین تعالیم وحی« به ترتیب ضرورت ............... و ............... را اثبات می کند که مستند امر نخست، پیام 6 181

)تجربی 93 با تغییر( آیءه شریفءه ............... می باشد. 
1( والیت ظاهری ـ مرجعیت دینی ـ »رسالً مبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی الّله حّجة«
2( مرجعیت دینی ـ والیت ظاهری ـ »رسالً مبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی الّله حّجة«

3( والیت ظاهری ـ مرجعیت دینی ـ »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«
4( مرجعیت دینی ـ والیت ظاهری ـ »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«

اگر بگوییم: »استوارساختن بنیان جامعه بر پایءه دادگری، وظیفءه مسلمانان که پذیرندگان اصیل دعوت انبیاء در راستای تاریخ بوده اند، می باشد«، 6 182
)انسانی 93 با تغییر( پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟ 

1( »استجیبوا لّله و للّرسول اذا دعاکم لما یحییکم«
2( »رسالً مبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی الّله حّجة«

3( »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«
4( »یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك«

از دّقت در این کالم موالی مّتقیان علی ⒔ که می فرماید: »روزی رسول خدا ④ هزار باب از علم به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر 6 183
)زبان 93( گشوده می شد« به والیت ............... که امری ............... است و تعلیم به صورت ............... است، پی می بریم.  

2( ظاهری ـ پایدار ـ الهام بر روح و جان متعلِّم 1( معنوی ـ موّقت ـ بروز لیاقت متعلَّم و متعلِّم 
4( ظاهری ـ موقت ـ بروز لیاقت متعلَّم و متعلِّم 3( معنوی ـ پایدار ـ الهام بر روح و جان متعلِّم 

عامل مؤثر در »تصرف در درون افراد« به اذن خداوند، ............... است که پدید آور والیت ............... می باشد و هدایت بندگان خدا، نه از طریق 6 184
)ریاضی 92 با تغییر( آموزش معمولی و عمومی، از نمودهای آن است که زمینه ساز بهره مندی از آن ............... است. 

1( اراده و مشیت خداوند ـ معنوی ـ ایمان و عمل انسان ها
2( عبودیت و بندگی ـ معنوی ـ ایمان و عمل انسان ها

3( اراده و مشیت خداوند ـ ظاهری ـ لیاقت و شایستگی پیامبر و اولیای خدا 
4( عبودیت و بندگی ـ ظاهری ـ لیاقت و شایستگی پیامبر ④ و اولیای خدا

مسئولیت اول رسالت یعنی »دریافت و ابالغ وحی« و مسئولیت دوم »مرجعیت دینی« و مسئولیت سوم »والیت ظاهری« بعد از رحلت رسول 6 185
)زبان 92 با تغییر( اکرم ④ به ترتیب ............... و ............... و ............... .  

2( ادامه می یابد ـ ادامه می یابد ـ پایان می پذیرد 1( پایان می پذیرد ـ پایان می پذیرد ـ ادامه می یابد 
4( ادامه می یابد ـ ادامه می یابد ـ ادامه می یابد 3( پایان می پذیرد ـ ادامه می یابد ـ ادامه می یابد 
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اگر بگوییم: »یکی از مسئولیت های رسالت نبّی بزرگوار اسالم ④ ، اجرای قوانین الهی از طریق والیت بر جامعه است« مقصود از این والیت، 6 186
)خارج از کشور 92 با تغییر( همان والیت ............... است که پیام آیءه شریفءه ............... حاکی از آن است. 

1( ظاهری ـ »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«
2( معنوی ـ »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«

3( ظاهری ـ »استجیبوا لّله و للّرسول اذا دعاکم لما یحییکم«
4( معنوی ـ »استجیبوا لّله و للّرسول اذا دعاکم لما یحییکم«

با توجه به مفهوم کدام آیه، »ایمان به استمرار وحی الهی در زمان نبوت انبیا، ایجاب می کند نفی داوری خواستن از نااهالن را«؟6 187
)هنر 91 با تغییر( 1( »اّن االنسان لفی خسر ااّل اّلذین آمنوا و عملوا الّصالحات«  

2( »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان«
3( »رسالً مبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی الّله حّجة«

4( »الم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت«
از این بیان امیر مؤمنان، علی ⒔ که می فرماید: »رسول خدا ④ هزار باب از علم به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد« 6 188

)زبان 91 با اندکی تغییر(  دریافت می گردد که ............... . 
1( بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی نمونۀ والیت معنوی و مربوط به درجۀ ایمان و عمل است.

2( خیر و برکات معنوی، نتیجۀ والیت ظاهری است و راه وصول به آن، ایمان و عمل است.
3( رسول خدا به اذن خداوند برخوردار از قدرت دخل و تصرف در عالم تکوین است و والیت معنوی نتیجۀ هدایت معنوی است.

4( امیر مؤمنان، علی ⒔ ، تربیت شدۀ وجود مقدس پیامبر گرامی اسالم ④ بود و هدایت ظاهری نتیجۀ هدایت باطنی است.
) هنر 90(6 189 تصرف در درون افراد به اذن خداوند، نشانءه وصول به مرتبءه والیت ............... و بهره مندی انسان ها از هدایت، ............... است. 

2( معنوی ـ نمونۀ والیت معنوی  1( ظاهری ـ نمونۀ والیت معنوی  
4( معنوی ـ عامل والیت ظاهری 3( ظاهری ـ عامل والیت ظاهری  

) خارج از كشور 90 با تغییر(6 190 بهره مندی انسان از هدایت معنوی که ............... والیت معنوی است به درجءه ............... و ............... بستگی دارد. 
4( نمونۀ ـ ایمان  ـ عمل 3( علت ـ ایمان ـ عمل  2( علت ـ معرفت ـ تقوا  1( نمونۀ ـ معرفت ـ تقوا 

کسانی که می پندارند به دین خدا ایمان دارند، اما به طاغوت مراجعه می کنند و حل مشکالت اجتماعی را از او می خواهند ............... .6 191
) ریاضی 88(  1( زمینه های تفرقه و دشمنی را در جامعه ترویج می کنند. 

2( اولیائشان آنان را از روشنایی به سوی تاریکی ها می برند.
3( شیطان آنان را فریب داده است و در گمراهی سختی به سر می برند.

4( فریب هوای نفس را خورده اند و اصالً ایمان به دین خدا ندارند.
»مقام الگویی پیامبران« و »جلب اعتماد دیگران به دین« و »فراهم کردن زمینه های هدایت مردم«، به ترتیب مربوط به برخورداری از عصمت در 6 192

) ریاضی 88(  مقام ............... و ............... و ............... می باشد. 
2( عمل به فرمان الهی ـ دریافت و ابالغ وحی ـ تعلیم و تبیین دین 1( دریافت و ابالغ وحی ـ عمل به فرمان الهی ـ تعلیم و تبیین دین 
4( عمل به فرمان الهی ـ تعلیم و تبیین دین ـ دریافت و ابالغ وحی 3( دریافت و ابالغ وحی ـ تعلیم و تبیین دین ـ عمل به فرمان الهی 

کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، اگر برخاسته از فرمان الهی نباشد ............... نامیده می شوند و مراجعءه به آن ها و انجام 6 193
) جامع علمی كاربردی 88(  دستورهای آن ها بر مسلمانان، ............... است. 

4( طاغوت ـ مکروه 3( مشرک ـ مکروه  2( مشرک ـ حرام  1( طاغوت ـ حرام 
پیام آیءه شریفءه »الم تر الی الّذین یزعمون انّهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا أن یکفروا 6 194

) هنر 87(  به« این است که ............... . 
2( ایمان پنداری، گره گشای مسائل اجتماعی انسان نیست 1( ایمان پنداری، منتهی به کفر به طاغوت نمی شود 

4( الزمۀ ایمان راستین به وحی الهی، عدم پذیرش حکمیت طاغوت است 3( الزمۀ ایمان راستین به خداوند، کفر به حکمیت طاغوت است 
»عصمت آنان در دریافت و ابالغ وحی«، به 6 195 »عصمت پیامبران در مقام تعلیم و تبیین دین« و  »عصمت پیامبران در اجرای فرمان های الهی«، 

ترتیب، کدام پیامدها را به دنبال دارد؟
2( جلب اعتماد ـ مقام الگویی ـ امکان هدایت 1( مقام الگویی ـ جلب اعتماد ـ امکان هدایت 
4( جلب اعتماد ـ امکان هدایت ـ مقام الگویی 3( امکان هدایت ـ جلب اعتماد ـ مقام الگویی 
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مسئولیت های پیامبر )ص(

اجرای قوانینی چون خمس، زکات، حقوق و مسئولیت های خانواده در گرو تشکیل حکومت است. این مفهوم از دقت در کدام آیه به دست می آید؟6 196
1( »الم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ...«

2( »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ...«
3( »ااّل اّلذین ءامنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا بالحّق«

4( »رسالً مبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی الّله حّجة«
تعلیمات قرآن کریم و سیرءه رسول خدا ④ نشان می دهد که پیامبر اکرم ④ مسئولیت های خاصی را بر عهده داشت. با توجه به این مسئولیت های 6 197

پیامبر اکرم ④ در حوزءه دریافت و ابالغ وحی و تعلیم و تبیین آن به مردم، اولین و برترین حافظ و معلم قرآن، به ترتیب چه کسانی می باشد؟
2( پیامبر اکرم ④ ـ حضرت علی ⒔  1( پیامبر اکرم ④ ـ پیامبر اکرم ④  
4( حضرت علی ⒔ ـ پیامبر اکرم ④  3( حضرت علی ⒔ ـ حضرت علی ⒔  

بنا بر سخن امام خمینی ⒍ بگویید وظیفءه مسلمانان در برابر جامعه ای که حاکمش طاغوت است، چیست؟6 198
2( تنظیم رابطۀ خود با سایر ملت ها براساس قوانین اسالم 1( دور کردن آثار شرک از جامعۀ مسلمانان و حیات آنان  

4( اجرای احکام اجتماعی اسالم و بر پا کردن جامعه ای عادالنه 3( انجام وظایف عبودیت و بندگی برای بهره مندی از والیت معنوی 
آن جا که دین اسالم به برخی از احکام فردی جنبءه اجتماعی داده است و وقتی پیامبر اکرم ④ از طریق الهام بر روح و جان پسرعمویش علوم 6 199

را به او می آموزد، به ترتیب کدام یک از جنبه های نبوت ایشان مطرح شده است؟
1( ضرورت اجرای احکام از دالیل ضرورت تشکیل حکومت ـ والیت معنوی

2( ضرورت اجرای احکام از دالیل ضرورت تشکیل حکومت ـ مرجعیت دینی
3( ضرورت پذیرش والیت الهی و دوری از طاغوت ـ والیت معنوی 
4( ضرورت پذیرش والیت الهی و دوری از طاغوت ـ مرجعیت دینی

پیامبر اکرم ④ چند سال مردم را به کامل ترین برنامءه هدایت انسان ها فراخواند که اولین مسئولیت او در این راه چه بود؟6 200
2( بیست  و سه ـ دریافت و ابالغ وحی 1( چهل ـ دریافت و ابالغ وحی  

4( بیست  و سه ـ والیت ظاهری 3( چهل ـ والیت ظاهری  
این که »تقلید نماز و روزه از پیامبر ④ « و »پیامبر اکرم ④ بزرگ ترین معلم قرآن کریم بوده است« به ترتیب مربوط به کدام یک از حوزه های 6 201

رسالت پیامبر اکرم ④ می باشد؟
2( مرجعیت دینی ـ مرجعیت دینی 1( دریافت و ابالغ وحی ـ دریافت و ابالغ وحی 

4( دریافت و ابالغ وحی ـ مرجعیت دینی 3( مرجعیت دینی ـ دریافت و ابالغ وحی 
میزان بهره مندی انسان ها از ............... به ............... بستگی دارد.6 202

2( والیت معنوی ـ میزان خلوص نیت فرد 1( والیت معنوی ـ درجۀ ایمان و عمل فرد 
4( هدایت معنوی ـ میزان خلوص نیت فرد 3( هدایت معنوی ـ درجۀ ایمان و عمل فرد 

گزینش خداوند برای مقام نبوت نشأت گرفته از چیست و کدام عبارت دربردارندءه این مفهوم است؟6 203
1( آگاهی خداوند نسبت به هر آن چه پیدا و نهان است ـ »الّله اعلم حیث یجعل رسالته«

2( لطف و رحمت و محبت متقابل میان او و انبیا ـ »الّله اعلم حیث یجعل رسالته«
3( لطف و رحمت و محبت متقابل میان او و انبیا ـ »رسالً مبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی الّله حّجة«

4( آگاهی خداوند نسبت به هر آن چه پیدا و نهان است ـ »رسالً مبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی الّله حّجة«
یکی از نتایج زیان بار اختالف بین مسلمانان که در نتیجءه عدم اتحاد آنان حاصل شده است، کدام است؟6 204

2( قدر پیامبر اسالم ④ را نداشته و زحمات او را بی اثر کرده اند. 1( همبستگی مسلمانان به دشمنی با یکدیگر تبدیل شده است. 
4( کشورهای بزرگ اسالمی به کشورهای کوچک تجزیه شده است. 3( جهل و تعصب را دوباره به فرهنگ اسالمی بازگردانده اند. 

در حدیث امام باقر ⒔ »بنی االسالم علی خمس ...« ایشان چه چیزهایی را پایءه اسالم معرفی می کند؟6 205
2( حج ـ والیت ـ نماز ـ زکات ـ روزه 1( خمس ـ زکات ـ نماز ـ روزه ـ والیت 

4( زکات ـ والیت ـ خمس ـ نماز ـ حج 3( والیت ـ نماز ـ روزه ـ حج ـ خمس 
از نظر امام خمینی ⒍ ایمان و تکیه بر چه چیزی از طرف مسلمانان باعث می شود که وحدت اسالمی حفظ شود؟6 206

2( تعلیمات اسالم ـ پرچم توحید 1( تعلیمات اسالم ـ فرهنگ اسالمی  
4( حقیقت اسالم ـ پرچم توحید 3( حقیقت اسالم ـ فرهنگ اسالمی   
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کدام یک از موارد زیر از بزرگ ترین معجزات پیامبر اکرم ④ بوده که با تالش و مجاهدءه پیامبر اکرم ④ میسر گردیده است و دربارءه عصمت 6 207
انسان های عادی چه می توان گفت؟

1( بنای جامعه ای با ایمان به خدا و دور از شرک در جامعه ای دور از ارزش های انسانی ـ عصمت برای آن ها ممکن نیست.
2( بنای جامعه ای با ایمان به خدا و دور از شرک در جامعه ای دور از ارزش های انسانی ـ از برخی گناهان معصوم اند.

3( ایجاد جامعه ای عدالت محور که فقیر و غنی از حقوق برابر و مساوی برخوردار باشند ـ عصمت برای آن ها ممکن نیست.
4( ایجاد جامعه ای عدالت محور که فقیر و غنی از حقوق برابر و مساوی برخوردار باشند ـ از برخی گناهان معصوم اند.

کدام یک از مفاهیم زیر، در ارتباط با آیءه مبارکءه »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان« می باشد؟6 208
1( الزم است در جامعه حکومتی وجود داشته باشد که طاغوتی نباشد و دستورات الهی را که در قرآن آمده است، اجرا کند.

2( اسالم عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل داشته، چنان که نماز جماعت را از نماز فرادی برتر دانسته و برای آن ثواب بیشتری 
قرار داده است.

3( هدایت معنوی، شکل ها و صورت های مختلفی داشته و متناسب با ظرفیت افراد می باشد.
4( مسلمانان بیشتر وظایف خود را که کلیات آن در قرآن کریم آمده است، مطابق گفتار و رفتار رسول خدا ④ انجام می دهند.

دلیل منحصربودن حق تعیین رسالت پیامبران الهی با خداوند مرتبط به کدام صفت باری تعالی است و خداوند دربارءه آن چه می فرماید؟ 6 209
)کانون فرهنگی آموزش 98( ناِت«  1( دانایی خداوند متعال به آشکار و پنهان ـ »لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا بالبَیِّ

2( دانایی خداوند متعال به آشکار و پنهان ـ »الّلُه اَعلَُم حَیُث یَجَعُل رِسالََته«
3( ارادۀ خاص الهی در تزکیۀ پیامبران از هر نوع پلیدی ـ »الّلُه اَعلَُم حَیُث یَجَعُل رِسالََته«

ناِت« 4( ارادۀ خاص الهی در تزکیۀ پیامبران از هر نوع پلیدی ـ »لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا بالبَیِّ
طبق بیان ابن مسعود از یاران پیامبر اکرم ④ دربارءه آموزش قرآن کریم کدام مورد مقدم بر دیگری بوده و »بهره مندی مشتاقان هدایت از قرآن 6 210

کریم« مربوط به کدام حوزءه رسالت می باشد؟

2( عمل بر تفکر ـ مرجعیت دینی 1( عمل بر تفکر ـ دریافت و ابالغ وحی 
4( تفکر بر عمل ـ دریافت و ابالغ وحی 3( تفکر بر عمل ـ مرجعیت دینی  

با استناد بر آیءه مبارکءه »الم تر الی الّذین یزعمون انّهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا ان 6 211
یکفروا به و یرید الّشیطان ان یضّلهم ضالالً بعیداً« ایمان حقیقی به ............... وابسته به نفی ............... بوده و این مطلب، علت نیازمندی ............... را 

رقم می زند.

2( وحی الهی ـ سلطۀ بیگانگان ـ حکومت به جامعۀ اسالمی 1( خداوند ـ سلطۀ بیگانگان ـ جامعۀ اسالمی به حکومت 
4( خداوند ـ حاکمیت طاغوت ـ حکومت به جامعۀ اسالمی 3( وحی الهی ـ حاکمیت طاغوت ـ جامعۀ اسالمی به حکومت 

میزان بهره مندی انسان از چه چیزی به درجءه ایمان و عمل آنان بستگی دارد و کدام عبارت با آن هم مفهوم می باشد؟6 212

1( والیت معنوی ـ روزی رسول خدا ④ هزار باب از علم برایم می گشود که از هر در، هزار دِر دیگر گشوده می شد.
2( هدایت معنوی ـ روزی رسول خدا ④ هزار باب از علم برایم می گشود که از هر در، هزار دِر دیگر گشوده می شد.

3( والیت معنوی ـ هیچ عمل و حرکتی از فرد و جامعه نیست مگر این که مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته باشد.
4( هدایت معنوی ـ هیچ عمل و حرکتی از فرد و جامعه نیست مگر این که مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته باشد.

این سخن امام خمینی ⒍ که می فرمایند: »هیچ حرکت و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر این که مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته 6 213
باشد.« بیانگر کدام یک از دالیل اعجاز محتوایی قرآن و تشکیل حکومت اسالمی است؟

1( انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
2( انسجام درونی در عین نزول تدریجی ـ ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم

3( جامعیت و همه جانبه بودن ـ ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم
4( جامعیت و همه جانبه بودن ـ پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت

اگر بگوییم: »اجرای هر قانون و پیروی از هر کس، هنگامی صحیح است که به گونه ای سخنشان به قرآن بازگردد« مفهوم کدام یک از دالیل 6 214
تشکیل حکومت اسالمی را بیان کرده ایم؟

2( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم 1( تحقق والیت معنوی   
4( حفظ استقالل جامعۀ اسالمی 3( پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت 
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مسئولیت های پیامبر )ص(

)کانون فرهنگی آموزش 98(6 215 در چه شرایطی مسئولیت پیامبری و رسالت به نتیجه خواهد رسید و چه زمانی مردم هدایت های پیامبر را می پذیرند؟ 
1( پیامبر تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار نگیرد. ـ تشخیص دهند که پیامبر توانایی مقاومت در مقابل وسوسۀ گناه را دارد.

2( پیامبر تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار نگیرد. ـ مطمئن باشند که پیامبر هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود.
3( پیامبران با بینش عمیق، حقیقت گناه را مشاهده کنند. ـ تشخیص دهند که پیامبر توانایی مقاومت در مقابل وسوسۀ گناه را دارد.

4( پیامبران با بینش عمیق، حقیقت گناه را مشاهده کنند. ـ مطمئن باشند که هیچ گاه پیامبر مرتکب گناه و اشتباه نمی شود.
تصرف در درون افراد، معلول چیست و از چه طریق صورت می گیرد؟6 216

2( درجۀ ایمان و عمل ـ امداد غیبی و الهامات 1( درجۀ ایمان و عمل ـ آموزش معمولی و نه عمومی 
4( عبودیت و بندگی ـ امداد غیبی و الهامات 3( عبودیت و بندگی ـ آموزش معمولی و نه عمومی 

امام خمینی ⒍ ، معمار کبیر انقالب اسالمی، دربارءه  چه موضوعی پیام داده است که »ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید، 6 217
به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایءه تعلیمات اسالم مجتمع شوید« و ادامءه آن را چگونه بیان می کند؟

1( دعوت مسلمین به اتحاد و همبستگی ـ »بر فرهنگ اسالم تکیه زنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خود بایستید«
2( دعوت مسلمین به اتحاد و همبستگی ـ »باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به 

دشمنان خدا لبریز کنند.«
3( حفظ استقالل جامعۀ اسالمی ـ »بر فرهنگ اسالم تکیه زنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خود بایستید«

4( حفظ استقالل جامعۀ اسالمی ـ »باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان 
خدا لبریز کنند.«

اگر سؤال شود که آیا تشخیص عصمت بر انسان ها ممکن است، پاسخ چیست و معصومیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورت است؟6 218
1( مثبت ـ یک مانع بیرونی، آنان را از گناه حفظ می کند.
2( منفی ـ یک مانع بیرونی، آنان را از گناه حفظ می کند.

3( مثبت ـ حقیقت گناه را مشاهده کرده و با اختیار خود به سمت گناه نمی روند.
4( منفی ـ حقیقت گناه را مشاهده کرده و با اختیار خود به سمت گناه نمی روند.

راه قدردانی مسلمانان از تالش ها و مجاهدات پیامبر اکرم ④ چیست و عدم توجه به آن، کدام نتیجه را به دنبال داشته است؟6 219
1( محبت به او و اطاعت از آن حضرت ـ اختالف بین مسلمانان

2( محبت به او و اطاعت از آن حضرت ـ بازگشت به دوران جاهلیت
3( تالش برای اتحاد و همدلی میان مسلمانان ـ اختالف بین مسلمانان

4( تالش برای اتحاد و همدلی میان مسلمانان ـ تجزیۀ کشورهای اسالمی به کشورهای کوچک
تسهیل بهره وری مشتاقان هدایت از کتاب آسمانی قرآن و ایصال به راه رستگاری، مرهون کدام یک از قلمروهای رسالت رسول الّله ④ است و 6 220

تداوم این قلمرو بعد از رحلت ایشان چگونه است؟
2( تعلیم و تبیین تعالیم وحی ـ تمام می شود. 1( دریافت و ابالغ وحی ـ به معصومین واگذار می شود. 

4( تعلیم و تبیین تعالیم وحی ـ به معصومین واگذار می شود. 3( دریافت و ابالغ وحی ـ تمام می شود. 
فرمودءه رهبر کبیر انقالب اسالمی که روشنگرانه دربارءه دورکردن آثار شرک از جامعءه مسلمانان سخن می گوید، مؤید کدام دلیل ضرورت تشکیل 6 221

)کانون فرهنگی آموزش 98( حکومت اسالمی است و کدام آیءه شریفه با آن هم آوایی دارد؟ 
َناِت َو أنَزلَْنا َمَعُهم الْکَِتاَب« 1( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ـ »لََقْد أرَسلْنا ُرُسلَنا بِالْبَیِّ

ُهْم آَمنِوا بَِما اُنزَل ِإلَیَْک« 2( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ـ »اَلَْم تََر إلَی الَّذیَن یَْزُعُموَن أنَّ
3( ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت ـ »اَلَْم تََر ِإلَی الَّذیَن یَْزُعُموَن أَنُهْم آَمُنوا بَِما أنزَل إلَیَْک«

َناِت َو أنَزلَْنا َمَعُهم الْکَِتاَب« 4( ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت ـ »لََقْد أرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالْبَیِّ
اگر گفته شود: »مسلمانان وظیفه دارند جامعه ای براساس عدل بنا کنند.« پیام کدام آیه ترسیم شده است و بیانگر کدام یک از دالیل تشکیل 6 222

حکومت اسالمی می باشد؟
1( »یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك« ـ رشد سطح فکر و اندیشۀ مردم

2( »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« ـ رشد سطح فکر و اندیشۀ مردم
3( »یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك« ـ ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم

4( »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« ـ ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالمی
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»یافتن رستگاری در کالم خدا« و »فهم جزئیات احکام« به ترتیب مربوط به کدام یک از حوزه های رسالت می باشد؟6 223
2( مرجعیت دینی ـ مرجعیت دینی 1( دریافت و ابالغ وحی ـ دریافت و ابالغ وحی 

4( دریافت و ابالغ وحی ـ مرجعیت دینی 3( مرجعیت دینی ـ دریافت و ابالغ وحی 
مشموالن آیءه شریفءه »الم تر إلی الّذین یزعمون انّهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت« چه کسانی اند و 6 224

کدام عبارت در این آیه بیانگر حرمت مراجعه به طاغوت برای داوری است؟
1( مدعی ایمان به آخرین وحی الهی اند در حالی که داوری خود را از طاغوت می خواهند ـ »و قد امروا ان یکفروا به«

2( مدعی ایمان به آخرین وحی الهی اند در حالی که داوری خود را از طاغوت می خواهند ـ »و یرید الّشیطان ان یضّلهم«
3( مدعی ایمان به همۀ کتب الهی اند در حالی که داوری خود را به طاغوت ارجاع می دهند ـ »و قد امروا ان یکفروا به«

4( مدعی ایمان به همۀ کتب الهی اند در حالی که داوری خود را به طاغوت ارجاع می دهند ـ »و یرید الّشیطان ان یضّلهم«
اگر سؤال کنیم که: »آیا می شود خداوند هدف را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند ولی ابزار آن را نادیده بگیرد؟« از کدام یک از دالیل تشکیل 6 225

حکومت صحبت کرده ایم و با کمک کدام صفت خداوند به آن سؤال پاسخ منفی داده ایم؟
2( پذیرش والیت الهی و نفی حکومت طاغوت ـ عدل 1( پذیرش والیت الهی و نفی حکومت طاغوت ـ حکمت 

4( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ـ عدل 3( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ـ حکمت 
بنا بر فرمایش گرانقدر بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، باید اتحاد و همبستگی مسلمانان و اجماع آنان در سایءه اسالم، به جهت ............... باشد 6 226

که این ادعا مستلزم دست برداشتن از ............... است و ایشان مبارزه با غرب و غرب زدگی را متکی بر ............... می دانند.
1( ترویج، تبلیغ و پرورش اسالم در دل جهانیان ـ اختالفات و هواهای نفسانی ـ اتحاد اسالمی 

2( کوتاه کردن دست خیانت ابرقدرت ها از ممالک خود و خزائن سرشار آن ـ اختالفات و هواهای نفسانی ـ فرهنگ اسالمی
3( کوتاه کردن دست خیانت ابرقدرت ها از ممالک خود و خزائن سرشار آن ـ هر گونه ارتباط با دشمنان اسالم ـ اتحاد اسالمی

4( ترویج، تبلیغ و پرورش اسالم در دل جهانیان ـ هر گونه ارتباط با دشمنان اسالم ـ فرهنگ اسالمی
اگر بگوییم که مردم در تحقق عدالت و قسط در جامعه نقش دارند، پیام کدام آیءه شریفه را انیس جان خود کرده ایم و کدام مفهوم از آن 6 227

)کانون فرهنگی آموزش 98(  استنباط می گردد؟ 
َناِت َو أنَزلَْنا َمَعُهم الْکَِتاَب« ـ ادّلۀ روشن، ضمیمۀ راه پیامبران است. 1( »لََقْد أرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالْبَیِّ
َناِت َو أنَزلَْنا َمَعُهم الْکَِتاَب« ـ انزال کتاب، مقدم بر ارسال رسل است. 2( »لََقْد أرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالْبَیِّ

3( »اَلَْم تََر إلَی الَّذیَن یَْزُعُموَن أَنُهْم آَمُنوا بَِما اُنزَل ِإلَیَْک« ـ وظیفۀ مسلمانان، کفر به طاغوت است.
4( »اَلَْم تََر إلَی الَّذیَن یَْزُعُموَن أَنُهْم آَمُنوا بَِما اُنزَل ِإلَیَْک« ـ ایمان پنداری بیهوده، به گمراهی منجر می شود.

آن جایی که پیامبر اکرم ④ گروهی را مأمور به حفظ کردن قرآن و گروهی را مأمور نوشتن قرآن نمود، به ترتیب مربوط به کدام یک از حوزه های 6 228
رسالت او می باشد؟

2( تعلیم و تبیین تعالیم قرآن ـ دریافت و ابالغ وحی 1( دریافت و ابالغ وحی ـ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن 
4( تعلیم و تبیین تعالیم قرآن ـ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن 3( دریافت و ابالغ وحی ـ دریافت و ابالغ وحی 

اگر در یک استفهام انکاری بپرسیم: »آیا ممکن است یک دین کامل از مهم ترین بخش زندگی اجتماعی، حکومت و ادارءه جامعه و تنظیم روابط 6 229
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غافل بماند؟«، با پاسخ به آن، به اندیشه های استوار کدام آیه جامءه عمل پوشانده ایم؟

2( »الم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك …« 1( »رسالً مبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی الّله حّجة« 
4( »استجیبوا لّله و للّرسول اذا دعاکم لما یحییکم« 3( »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم ...« 

برای تقویت وحدت میان مسلمانان نیازمند چه هستیم و ثمرءه آن چیست؟6 230
1( برابری میان مسلمانان ـ نقشه های تفرقه افکنانه استعمارگران خنثی می شود.

2( برابری میان مسلمانان ـ مردم به روشنگری رسیده و مسلمانان با هم متحد می شوند.
3( اجرای برنامه های دقیق ـ نقشه های تفرقه افکنانه استعمارگران خنثی می شود.

4( اجرای برنامه های دقیق ـ مردم به روشنگری رسیده و مسلمانان با هم متحد می شوند.
علت گرفتارنشدن پیامبر ④ به گناه چیست و ویژگی عصمت پیامبر ④ از دقت در مفهوم کدام عبارت استنباط می شود؟6 231

1( غلبه بر هوا و هوس ـ »نحن معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الّناس علی قدر عقولهم«
2( موانع بیرونی ـ »نحن معاشر االنبیا امرنا ان نکلم الّناس علی قدر عقولهم«

3( غلبه بر هوا و هوس ـ »الّله اعلم حیث یجعل رسالته«
4( موانع بیرونی ـ »الّله اعلم حیث یجعل رسالته«
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مسئولیت های پیامبر )ص(

با توجه به برنامه هایی که برای وحدت مسلمانان ریخته می شود، عدم توجه به کدام یک، خروج از مسلمانی را به دنبال دارد؟6 232
2( دوستی با کسانی که به ظاهر مسلمان اند. 1( شنیدن فریاد دادخواهی مظلوم و یاری نکردن او  

4( اهانت کردن به مقدسات سایر مسلمانان 3( سخن گفتن با سایر مسلمانان براساس تعصب و غضب 
آیءه مبارکءه »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب ...« کدام یک از دالیل تشکیل حکومت است و هدف از ارسال انبیا در آن چه چیزی 6 233

بیان شده است؟
2( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ـ نفی حاکمیت طاغوت 1( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ـ برقراری عدل  

4( حفظ استقالل جامعۀ اسالمی ـ نفی حاکمیت طاغوت 3( حفظ استقالل جامعۀ اسالمی ـ برقراری عدل  
در آیءه مبارکءه »الم تر الی الّذین یزعمون انّهم آمنوا ...« ایمان پنداری به چه چیزی، عامل مراجعه به طاغوت بوده و این آیه به کدام یک از دالیل 6 234

تشکیل حکومت را بیان می کند؟
2( وحی الهی ـ پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت 1( خدا ـ ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم 

4( وحی الهی ـ ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم 3( خدا ـ پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت 
در راستای برنامه ای برای وحدت مسلمانان، برای این که از اهانت به مقدسات مسلمانان خودداری کنیم، شایسته است کدام اقدام را انجام بدهیم؟6 235

1( از مظلومان مسلمان در سایر نقاط مختلف با روش های درست دفاع کنیم.
2( اهل ریا را بشناسیم و فریب آنان را نخوریم.

3( اعتقادات خود را با دانش و استدالل ارتقا بخشیم.
4( مردم عادی را با دشمنان واقعی اسالم آشنا کنیم.

برای این که مردم عادی به تدریج با دشمنان اسالم دوستی نکنند، کدام اقدام را باید انجام بدهیم؟6 236
2( اعتقادات خود را با دانش و استدالل ارتقا بخشیم. 1( کسانی را که به ظاهر خود را مسلمان می نامند، بشناسیم. 

4( خود را از سایر مسلمانان دور ندانیم. 3( از اهانت به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم. 
)کانون فرهنگی آموزش 98(6 237 پیامبر مهربانی و رحمت ④ با هجرت خویش به مدینه، به دنبال تحقق عملی کدام هدف ها بود؟ 

2( ضرورت مرجعیت دینی و نفی حاکمیت طاغوت ـ والیت معنوی  1( ضرورت مرجعیت دینی و نفی حاکمیت طاغوت ـ والیت ظاهری 
4( پی ریزی حکومتی بر مبنای قوانین اسالم ـ والیت معنوی 3( پی ریزی حکومتی بر مبنای قوانین اسالم ـ والیت ظاهری  

هدف علمای مسلمان از روشنگری چیست و بازتاب تحقق آن چه خواهد بود؟6 238
2( عدالت اسالمی ـ مسلمانان را علیه دشمنان اسالم متحد کنند. 1( برادری اسالمی ـ مسلمانان را علیه دشمنان اسالم متحد کنند. 

4( عدالت اسالمی ـ حقوق ملت های اسالمی ضایع نشود. 3( برادری اسالمی ـ حقوق ملت های اسالمی ضایع نشود. 
آیءه مبارکءه »الم تر الی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد اِمروا أن یکُفروا به«، 6 239

پوچ بودن ادعای مدعیان ایمان به وحی الهی را چگونه اثبات می کند و چه چیزی را بیان می دارد؟
1( اطاعت  نکردن آنان از خدا و رسول ـ روی گردانی از اطاعت آن ها، قرارگرفتن در زمرۀ کفار می شود.

2( داوری خواهی آنان از طاغوت ـ خواست الهی با آن منافات دارد.
3( اطاعت  نکردن آنان از خدا و رسول ـ خواست الهی در گرو این تبعیت است.

4( داوری خواهی آنان از طاغوت ـ حکم قرآنی کفر به آن می باشد.
)کانون فرهنگی آموزش 98(6 240 وجه تمایز مصونیت پیامبر اکرم ④ از گناه، نسبت به مصونیت سایر انسان ها، کدام است و منشأ عصمت آنان چیست؟ 

1( درونی و اختیاری  بودن آن ـ گزینش آنان از سوی یگانه پروردگار عالم 
2( درونی و اختیاری  بودن آن ـ اعطای بینش به آنان از سوی یگانه پروردگار عالم

3( عصمت ایشان از همۀ مصادیق گناه ـ اعطای بینش به آنان از سوی یگانه پروردگار عالم
4( عصمت ایشان از همۀ مصادیق گناه ـ گزینش آنان از سوی یگانه پروردگار عالم



پاسخ نامهء تشریحی

209

بنا بر حدیث امام باقر ⒔ دین اسلم پنج پایه 0 169 گزینءه »1« 
دارد که نماز و زکات و روزه و حج و والیت اند که مهم ترین آن ها والیت 
می باشد. زیرا اجرای قوانین و احکام دین در سایءه والیت امکان پذیر است. 
 توجه کنید کامل بودن دین اسلم، جامعءه عادالنه و اهمیت اجرای احکام 

دین از مفاهیمی است که در این حدیث بیان نشده اند!
صورت سؤال و گزینه ها همگی از آیءه 60 سورءه 0 170 گزینءه »4« 

انتخاب شده اند. پس با درک تک تک عبارات این آیه می توان به پاسخ  نساء  
دراز کشیده می شوند  و  دور  به گمراهی  که  در صورت سؤال کسانی  رسید. 
پرسیده شده، همان طور که می دانید این آیه مرتبط با ضرورت پذیرش والیت 
پیروی کنند  از طاغوت  نفی حاکمیت طاغوت است پس کسانی که  و  الهی 
»یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت« به گمراهی دور و دراز کشیده خواهند شد. 

بنا بر حدیث امام باقر ⒔ مهم ترین پایءه اسلم 0 171 گزینءه »4« 
حکومت  تشکیل  ضرورت  دالیل  از  یکی  است.  )الوالیة(  ظاهری  والیت 
)والیت ظاهری(، ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلم است که آیءه »لقد 

ارسلنا رسلنا ...« به آن مرتبط می باشد.
طاغوت کسی است که به مردم فرمان می دهد 0 172 گزینءه »3« 

و قانون گذاری می کند، در حالی که فرمان و قانونش غیرالهی است؛ یعنی 
نشأت گرفته از فرمان خدا و قرآن نیست! پیروی از طاغوت و دستوراتش 

حرام است.
بهره مندی از هدایت معنوی به درجءه ایمان و 0 173 گزینءه »1« 

ببریم،  باال  را  خود  عمل  و  ایمان  درجءه  اگر  پس  دارد  بستگی  فرد  عمل 
استعداد و لیاقت خود را برای دریافت هدایت های معنوی افزایش داده ایم.
 توجه کنید عبودیت و بندگی از شروط رسیدن به والیت معنوی است.

پیامبر ④ می فرمایند: »هر کس فریاد دادخواهی 0 174 گزینءه »2« 
مظلوم  آن  یاری  به  اما  بشنود  می طلبد،  یاری  مسلمانان  از  که  را  مظلومی 

برنخیزد، مسلمان نیست« پس دفاع از مظلومان الزمءه مسلمانی است.
وظیفءه ما در برابر سایر مسلمانان این است که اعتقادات خود را با دانش و 

استدالل ارتقا بخشیم.
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دین و زندگی 2 یازدهم

یکی از دالیل اهمیت تشکیل حکومت اسلمی، 0 182 گزینءه »3« 
ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلم مانند خمس، زکات و ... است.

یکی از اهداف ارسال پیامبران، بنیان گذاری جامعه ای براساس عدل است 
رسلنا  ارسلنا  »لقد  شریفءه  آیءه  شود.  اجرا  اسلمی  احکام  آن  سایءه  در  تا 
بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط: به راستی که 
پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی 
و میزان نازل کردیم تا مردم به دادگری برخیزند.« به ضرورت برپایی جامعه 

براساس عدل به منظور انجام احکام اجتماعی اسلم اشاره دارد.
حضرت علی ⒔ فرمود: »روزی رسول خدا ④ 0 183 گزینءه »3« 

گشوده  دیگر  باب  هزار  کدام،  هر  از  که  گشود  رویم  به  علم  از  باب  هزار 
می شد. روشن است آموزش این علوم از طریق آموختن معمولی نبود، بلکه 
به صورت الهام بر روح و جان حضرت علی ⒔ بوده است.« این نوع آموزش 

پایدار است و از بین نمی رود.«
»متعلِّم«  و  پیامبر ④ است  این جا  معلم که در  یعنی  »متعلَّم«  دقت کنید 

یعنی یادگیرنده که در این جا حضرت علی ⒔ است.
پیامبر ④ با انجام وظایف عبودیت و بندگی و 0 184 گزینءه »2« 

در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال رسیدند که می توانستند به اذن 
خدا در درون افراد تصرف کنند. بدین معنا که ایشان از مقام والیت معنوی 

که همان سرپرستی و رهبری مسلمانان است، برخوردار بودند.

 انسان ها با توجه به میزان ایمان و عملشان از هدایت معنوی پیامبر ④ 
بهره مند می شوند.

در درس سوم یکی از دالیل ختم نبوت را تعیین 0 185 گزینءه »3« 
رحلت  از  پس  اساس،  این  بر  برشمردیم.  خداوند  طرف  معصوم ⒔ از  امام 
پیامبر ④ مسئولیت دریافت و ابلغ وحی پایان می یابد؛ اما دو مسئولیت دیگر 

یعنی مرجعیت دینی و والیت ظاهری توسط امام معصوم ⒔ ادامه می یابد.
یعنی 0 186 ظاهری  والیت  پیامبر ④ مسئولیت  گزینءه »1« 

اجرای قوانین الهی از طریق تشکیل حکومت اسلمی را بر عهده داشت. در 
آیءه »لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس 
و  فرستادیم  روشن  با دالیل  همراه  را  پیامبرانمان  که  راستی  به  بالقسط: 
همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به دادگری برخیزند« 
بیان  عدل  براساس  جامعه ای  برپایی  را  پیامبران  ارسال  از  هدف  خداوند 

می کند تا در سایءه آن قوانین الهی اجرا شود.
اّنهم ءامنوا بما 0 187 اّلذین یزعمون  الی  »الم تر  آیءه  گزینءه »4« 

انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت: آیا ندیدی 
کسانی که گمان می برند ایمان دارند به آن چه بر تو نازل شده و به آن چه 
دربارءه  ببرند«  طاغوت  نزد  به  را  داوری  می خواهند  نازل شده  تو  از  پیش 
نازل  پیامبران  بر  )آن چه  الهی  وحی  به  می کنند  گمان  که  است  کسانی 
شده است( ایمان دارند در حالی که برای داوری به نزد طاغوت )نااهلن( 
می روند؛ پس الزمءه ایمان حقیقی به وحی الهی، عدم مراجعه به نااهلن 

برای داوری است.

عبارت »و لم یناد بشیٍء کما نودی بالوالیه« بیانگر 0 175 گزینءه »3« 
اهمیت  این  از چرایی  اگر  و  اهمیت والیت ظاهری و تشکیل حکومت است 
بپرسیم، در پاسخ باید دالیل ضرورت تشکیل حکومت را بیان کنیم. یکی از این 
دالیل ضرورت اجرای احکام اسلمی است که آیءه مرتبط با آن »لقد ارسلنا رسلنا 

بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« می باشد.
اجرای 0 176 الزمءه  )یعنی  شرع  احکام  برقراری  الزمءه  گزینءه »4« 

احکام اسلمی( والیت ظاهری و تشکیل حکومت اسلمی است که پیامبر ④ در 
رأس تشکیلت اسلمی )یعنی رهبر جامعءه اسلمی( قرار دارد.

ءامنوا 0 177 اّنهم  یزعمون  اّلذین  الی  تر  »الم  آیءه  از  گزینءه »3« 
بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت: آیا 
ندیدی کسانی که گمان می برند ایمان دارند به آن چه بر تو و به آن چه بر 
پیش از تو نازل شده، می خواهند داوری را نزد طاغوت برند.« ویژگی کسانی 
را که داوری شان را نزد طاغوت می برند، ایمان پنداری به کتاب های الهی 

»یزعمون اّنهم ءامنوا بما انزل الیک« می فهمیم.
و 0 178 بالبّینات  رسلنا  ارسلنا  »لقد  آیءه  به  توجه  با  گزینءه »1« 

انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط: به راستی که پیامبران را 
همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل 
کردیم تا مردم به دادگری برخیزند.« می فهمیم که خداوند برای اقامءه عدل، 

پیامبران را همراه با کتاب و میزان فرستاده است.
الهی 0 179 کتب  به  ایمان  ادعای  که  انسان هایی  گزینءه »3« 

می کنند: »یزعمون اّنهم ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک« می خواهند 
برای داوری به طاغوت مراجعه کنند. »یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت« در 
حالی که خداوند دستور داده به طاغوت کافر نباشند »و قد امروا ان یکفروا 
به«. زیرا آن ها گرفتار دسیسه های شیطان شده اند و شیطان می خواهد آنان را 

به گمراهی دور بکشاند. »و یرید الّشیطان ان یضلّهم ضلالً بعیداً«
پیامبر ④ با انجام وظایف عبودیت و بندگی و 0 180 گزینءه »2« 

در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال رسیدند که می توانستند به اذن 
خدا در درون افراد تصرف کنند. بدین معنا که ایشان از مقام والیت معنوی 
که همان سرپرستی و رهبری معنوی مسلمانان است، برخوردار بودند. این 

مقام، برترین مقام پیامبر ④ است.
یکی از دالیل اهمیت تشکیل حکومت اسلمی، 0 181 گزینءه »3« 

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلم مانند خمس، زکات و ... است.
یکی از اهداف ارسال پیامبران، بنیان گذاری جامعه ای براساس عدل است 
رسلنا  ارسلنا  »لقد  شریفءه  آیءه  شود.  اجرا  اسلمی  احکام  آن  سایءه  در  تا 
بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط: به راستی که 
پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی 
و میزان نازل کردیم تا مردم به دادگری برخیزند« به ضرورت برپایی جامعه 

براساس عدل به منظور انجام احکام اجتماعی اسلم اشاره دارد.
مسئولیت های  از  است،  قرآن  آیات  تفسیر  همان  که  وحی  تعالیم  تبیین 

پیامبر ④ در راستای مرجعیت دینی ایشان است.
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کسانی که به مردم فرمان می دهند اما فرمان 0 193 گزینءه »1« 

و قانونشان نشأت گرفته از قرآن نیست، طاغوت نامیده می شوند. مراجعءه به 
طاغوت و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است.

با دقت در آیءه »الم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم 0 194 گزینءه »4« 
ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت 
و قد امروا ان یکفروا به و یرید الّشیطان ان یضّلهم ضلال بعیدا: آیا ندیدی 
کسانی که گمان می برند ایمان دارند به آن چه بر تو نازل شده و به آن چه 
پیش از تو نازل شده می خواهند داوری را به نزد طاغوت برند، در حالی که 
به آنان دستور داده شده که به او کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را 
به گمراهی دور و درازی بکشاند« می فهمیم کسانی که می پندارند به وحی 
الهی ایمان دارند، اما به طاغوت مراجعه می کنند و حل مشکلت اجتماعی 
را از او می خواهند، شیطان آنان را فریب داده و در گمراهی سختی به سر 
می برند؛ پس الزمءه ایمان راستین به وحی الهی، عدم پذیرش طاغوت است. 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: ایمان حقیقی منتهی به کفر به طاغوت می شود.

گزینءه )2(: در این گزینه سخنی از مسائل اجتماعی به میان نیامده است.
گزینءه )3(: در این آیه ایمان به وحی »بما انزل الیک« مطرح شده، نه ایمان به خدا.

اگر پیامبر ④ در عمل به فرمان الهی و اجرای 0 195 گزینءه »1« 
دستورات خداوند، معصوم نباشد، ممکن است مردم از او سرمشق بگیرند 

)مقام الگویی( و گمراه شوند.
اگر پیامبر ④ در تعلیم و تبیین دین معصوم نباشد، باعث می شود اعتماد 

مردم به دین از بین برود.
اگر پیامبر ④ در دریافت و ابلغ وحی معصوم نباشد، زمینءه هدایت مردم 

فراهم نمی شود.
یکی از دالیل اهمیت تشکیل حکومت اسلمی، 0 196 گزینءه »2« 

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلم مانند خمس، زکات و ... است.
یکی از اهداف ارسال پیامبران، بنیان گذاری جامعه ای براساس عدل است 
رسلنا  ارسلنا  »لقد  شریفءه  آیءه  شود.  اجرا  اسلمی  احکام  آن  سایءه  در  تا 
بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط: به راستی که 
پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی 
و میزان نازل کردیم تا مردم به دادگری برخیزند« به ضرورت برپایی جامعه 

براساس عدل به منظور انجام احکام اجتماعی اسلم اشاره دارد.
وحی 0 197 ابلغ  و  دریافت  مسئولیت  راستای  در  گزینءه »4« 

می خوانیم، حضرت علی ⒔ اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن بودند.
در راستای مسئولیت مرجعیت دینی می خوانیم، پیامبر ④ اولین و برترین 

معلم قرآن بودند.
دلیل 0 198 این  »به  خمینی ⒍ می فرمایند:  امام  گزینءه »1«  

)معلول(، چون  است  نظامی شرک آمیز  غیراسلمی،  نظام سیاسی  هر  که 
حاکمش طاغوت است )علت(. ما موظفیم آثار شرک را از جامعءه مسلمانان 

و حیات آنان دور کنیم.«

حرام بودن  بیانگر  آمده   )1( گزینءه  در  که  آیه  دوم  قسمت  کنید  دقت   
داوری خواستن از طاغوت )نااهلن( است و به این دلیل که عبارات »ایمان 
به استمرار وحی الهی« و »نااهلن = طاغوت« در قسمت اول آیه آمده است، 

لزوماً گزینءه )4( صحیح تر است.
حدیث حضرت علی ⒔ : »رسول خدا ④ هزار 0 188 گزینءه »1« 

باب از علم به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد« 
مربوط به هدایت معنوی ایشان به وسیلءه رسول خدا ④ است که یکی از 
نمونه های والیت معنوی می باشد. بهره مندی از این هدایت معنوی وابسته 

به درجءه ایمان و عمل انسان است.
بررسی گزینه های نادرست:

گزینءه )2(: هیچ رابطءه علت و معلولی میان والیت ظاهری و معنوی وجود ندارد.
گزینءه )3(: والیت معنوی نتیجءه هدایت معنوی نیست، بلکه نتیجءه عبودیت 

و بندگی رسول خدا ④ می باشد.
گزینءه )4(: هیچ رابطءه علت و معلولی میان هدایت ظاهری و هدایت باطنی 

)معنوی( وجود ندارد.
و 0 189 عبودیت  وظایف  انجام  پیامبر ④ با  این که  گزینءه »2« 

بندگی به اذن خداوند به مرتبه ای از کمال نایل آمد که می توانست به اذن 
خداوند در درون افراد تصرف کند، بیانگر مقام والیت معنوی ایشان است.

هدایت معنوی، نمونه ای از والیت معنوی است.
والیت 0 190 از  نمونه ای  انسان های  معنوی  هدایت  گزینءه »4« 

معنوی است.
بهره مندی از هدایت معنوی به درجءه ایمان و عمل انسان بستگی دارد و 

بهره مندی از والیت معنوی به عبودیت و بندگی.
یزعمون 0 191 اّلذین  الی  تر  »الم  آیءه  در  دقت  با  گزینءه »3« 

اّنهم ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی 
الطّاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الّشیطان ان یضّلهم ضلال بعیدا: 
آیا ندیدی کسانی که گمان می برند ایمان دارند به آن چه بر تو نازل شده 
طاغوت  نزد  به  را  داوری  می خواهند  شده  نازل  تو  از  پیش  آن چه  به  و 
برند، در حالی که به آنان دستور داده شده که به او کفر بورزند و شیطان 
می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند« می فهمیم کسانی که 
می پندارند به وحی الهی ایمان دارند، اما به طاغوت مراجعه می کنند و 
حل مشکلت اجتماعی را از او می خواهند، شیطان آنان را فریب داده و 

در گمراهی سختی به سر می برند.
اگر پیامبر ④ در عمل به فرمان الهی و اجرای 0 192 گزینءه »4« 

دستورات خداوند، معصوم نباشد، ممکن است مردم از او سرمشق بگیرند 
)مقام الگویی( و گمراه شوند.

اگر پیامبر ④ در تعلیم و تبیین دین معصوم نباشد، باعث می شود اعتماد 
مردم به دین از بین برود.

اگر پیامبر ④ در دریافت و ابلغ وحی معصوم نباشد، زمینءه هدایت مردم 
فراهم نمی شود.
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دین و زندگی 2 یازدهم

پیامبر ④ »ما 0 210 یاران  از  به سخن یکی  با توجه  گزینءه »4« 

ده آیه از قرآن را از پیامبر ④ فرامی گرفتیم و بعد از این که در آن تفکر 
می کردیم و به آن عمل می نمودیم، بار دیگر برای یادگرفتن آیات بعدی نزد 

پیامبر ④ می رفتیم« می فهمیم تفکر مقدم بر عمل است.
آیات  ایشان  داشت.  عهده  بر  را  وحی  ابلغ  و  دریافت  پیامبر ④ وظیفءه 
می رساند.  مردم  به  کاست  و  بی کم  را  آن  و  می گرفت  وحی  فرشتءه  از  را 
که  بود  کرده  تنظیم  گونه ای  به   را  قرآن  سوره های  و  پیامبر ④ آیات 

مشتاقان هدایت به آسانی از آن بهره مند شوند.
با دقت در آیءه »الم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم 0 211 گزینءه »3« 

ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت 
و قد امروا ان یکفروا به و یرید الّشیطان ان یضّلهم ضلال بعیدا: آیا ندیدی 
کسانی که گمان می برند ایمان دارند به آن چه بر تو نازل شده و به آن چه 
پیش از تو نازل شده می خواهند داوری را به نزد طاغوت برند، در حالی که 
به آنان دستور داده شده که به او کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را 
به گمراهی دور و درازی بکشاند« می فهمیم کسانی که می پندارند به وحی 
الهی ایمان دارند، اما به طاغوت مراجعه می کنند و حل مشکلت اجتماعی 
را از او می خواهند، شیطان آنان را فریب داده و در گمراهی سختی به سر 

می برند. این مطلب بیانگر نیازمندی  جامعءه اسلمی به حکومت است.
 دقت کنید نیازمندی حکومت به جامعءه اسلمی در این جا بی معنی است.

هدایت معنوی نمونه ای از والیت معنوی است. 0 212 گزینءه »2« 

میزان بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی به درجءه ایمان و عمل آن ها 
بندگی،  و  عبودیت  به  معنوی  والیت  از  بهره مندی  میزان  و  دارد  بستگی 
نمونه ای از هدایت معنوی در رفتار پیامبر ④ با حضرت علی ⒔ مشهود 
از علم  باب  »روزی رسول خدا ④ هزار  بود. حضرت علی ⒔ می فرمایند: 

برایم می گشود که از هر در، هزار دِر دیگر گشوده می شد.«
سخن امام خمینی ⒍ : »هیچ حرکت و عملی 0 213 گزینءه »3« 

مقرر  آن حکمی  برای  اسلم  مذهب  این که  مگر  نیست،  جامعه  و  فرد  از 
داشته باشد.« اشاره به جامعیت و همه جانبه بودن قرآن و ضرورت اجرای 

احکام اجتماعی اسلم دارد.
خداوند ولّی و سرپرست حقیقی انسان هاست. 0 214 گزینءه »3« 

انجام فرمان های او و کسانی که او مشخص کرده و کسانی که سخنشان 
از وحی الهی )قرآن( نشأت گرفته است، ضروری و واجب می باشد و در 
مقابل پیروی از طاغوت، حرام است؛ بنابراین عبارات لزوم پذیرش والیت 
الهی و نفی حاکمیت طاغوت از دالیل اهمیت تشکیل حکومت اسلمی 

استنباط می گردد.
به  0 215 را  خود  مسئولیت  می تواند  زمانی  پیامبر  گزینه »2« 

درستی انجام دهد که تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار نگیرد و مرتکب گناه 
و خطا نگردد. مردم نیز زمانی گفته ها و هدایت های وی را می پذیرند که 

مطمئن باشند که او هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود.

یکی از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسلمی 0 199 گزینءه »1« 
این است که اسلم، دینی اجتماعی است و حتی به برخی از احکام فردی 

مانند عبادت نیز جنبءه اجتماعی داده است.
و جان  روح  بر  الهام،  به صورت  معنوی شان  راستای والیت  پیامبر ④ در 

حضرت علی ⒔ علوم را به ایشان می آموختند.
به عبارت »به صورت الهام« در قسمت دوم سؤال دقت کنید.

بود. 0 200 سال  سه  پیامبر ④ بیست  و  نبوت  مدت  گزینءه »2« 
اولین مسئولیت پیامبر ④ دریافت و ابلغ وحی بود.

 دقت کنید سن پیامبر ④ در هنگام بعثت 40 سال بود.
مسئولیت 0 201 به  عمل  راستای  پیامبر ④ در  گزینءه »2« 

مرجعیت دینی شان جزئیات احکام و قوانین را به مردم فهماندند و شیوءه 
عمل کردن به آن را به مردم آموزش دادند. برای مثال، پیامبر ④ چگونگی 
انجام نماز و روزه را به مردم آموزش دادند و مردم نیز از پیامبر ④ تقلید 
کردند. به همین دلیل پیامبر ④ را بزرگ ترین معلم قرآن کریم می نامند.

میزان بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی به 0 202 گزینءه »3« 
درجءه ایمان و عملشان بستگی دارد. 

  دقت کنید میزان بهره مندی از والیت معنوی به عبودیت و بندگی بستگی دارد.
یجعل 0 203 اعلم حیث  »الّله  شریفءه  آیءه  در  تدبر  از  گزینءه »1« 

رسالته« می فهمیم تنها خداوند می تواند پیامبران را انتخاب کند؛ زیرا الزمءه 
پیامبری، عصمت است و فقط خداوند است که نسبت به همه چیز آگاه است 

و می تواند عصمت را تشخیص دهد.
تجزیه شدن 0 204 مسلمانان،  میان  اختلفات  نتیجءه  گزینءه »4« 

کشورهای اسلمی به کشورهای کوچک بود.
امام باقر ⒔ نماز، روزه، زکات، حج و والیت را 0 205 گزینءه »2« 

پایه های اسلم معرفی می کنند.
امام خمینی ⒍ برای ایجاد وحدت، مسلمانانی 0 206 گزینءه »3« 

را به ایمان به حقیقت اسلم و تکیه بر فرهنگ اسلمی توصیه می کنند.
بزرگ ترین معجزءه پیامبر ④ بنای جامعه ای با 0 207 گزینءه »2« 

ایمان و دور از شرک در جامعه ای که از ارزش های انسانی دور بودند، است.
انسان های عادی از برخی گناهان معصوم اند.

انزلنا 0 208 بالبّینات و  آیءه شریفءه »لقد ارسلنا رسلنا  گزینءه »2« 
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« در ارتباط با ضرورت اجرای 

احکام اجتماعی اسلم است. 
اسلم علوه بر توجه به فرد به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل داشته و 

حتی به برخی احکام فردی مانند عبادات جنبءه اجتماعی داده است.
با توجه به آیءه »الّله اَعلَُم حَیُث یَجَعُل ِرسالََته: 0 209 گزینه »2« 

خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.« علم و دانایی خداوند نسبت به 
همءه  اعمال )چه آشکار و چه نهان( انسان ها، او را قادر می سازد تا عصمت 
تنها خداوند  باشد،  پیامبر ④ باید معصوم  را تشخیص دهد و چون  افراد 

است که می تواند شخص شایستءه نبوت را انتخاب کند.
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پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی 
و میزان نازل کردیم تا مردم به دادگری برخیزند.« به ضرورت برپایی جامعه 

براساس عدل به منظور انجام احکام اجتماعی اسلم اشاره دارد.
پیامبر ④ برای انجام مسئولیت دریافت و ابلغ 0 223 گزینءه »4« 

وحی، آیات و سوره های قرآن را به گونه ای تنظیم کرده بود که مشتاقان 
هدایت از آن بهره ببرند و راه رستگاری را در کلم خدا بیابند.

داشتند جزئیات  وظیفه  دینی،  مرجعیت  انجام مسئولیت  پیامبر ④ برای 
احکام و قوانین را به مردم بفهمانند و شیوءه عمل کردن به آن را بیاموزند.

الی 0 224 یتحاکموا  ان  »یریدون  عبارت  در  خداوند  گزینءه »3« 
الطّاغوت: می خواهند که داوری را نزد طاغوت ببرند« ادعای ایمان پنداران 
را پوچ و توخالی اعلم می کند؛ زیرا این کار آنان مخالف سخن خداست 
آن  به  که  دادیم  فرمان  آنان  به  به:  یکفروا  ان  امروا  »قد  می فرماید:  که 
کفر بورزند« ادعای ایمان به همءه کتب الهی می کنند، اما مخالف با سخن 

خداوند به طاغوت رجوع می کنند.
به عبارت: »ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک« دقت کنید؛ زیرا بیانگر 

ایمان به همءه کتب الهی است، نه فقط کتاب آخرین دین.
 دقت کنید: »حرمت = حرام بودن«

بی هدف 0 225 را  کاری  هیچ  و  است  حکیم  خداوند  گزینءه »3« 
انجام نمی دهد و اگر هدفی را برای موجودی مشخص می کند، ابزار رسیدن 
که  نمی شود  الهی  بر حکمت  بنا  پس  می دهد؛  او  به  نیز  را  هدف  آن  به 
خداوند هدف را برای ارسال پیامبران تعیین کند ولی ابزار رسیدن به آن 
را نادیده بگیرد. ابزار رسیدن به هدف پیامبران، تشکیل جامعه ای براساس 
عدل است تا بتوان احکام را در سایءه آن اجرا کرد. با توجه به این عبارات، 
تشکیل حکومت  اهمیت  از دالیل  اسلم  اجتماعی  احکام  اجرای  ضرورت 

اسلمی را می فهمیم.
به 0 226 مسلمانان  دعوت  خمینی ⒍ دربارءه  امام  گزینءه »2« 

وحدت و همبستگی می فرمایند: »ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلم 
ایمان دارید، به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایءه تعلیمات اسلم 
مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار 
آن کوتاه کنید. دست از اختلفات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای 
همه چیز هستید و بر فرهنگ اسلم تکیه زنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه 

کنید و روی پای خود بایستید.«
و 0 227 بالبّینات  رسلنا  ارسلنا  »لقد  آیءه  به  توجه  با  گزینه »1« 

انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط« می فهمیم که خداوند 
وسیلءه  و  راهنما  کتاب  آن ها  به  و  می فرستد  روشن  دالیل  با  را  پیامبران 
سنجش می دهد تا مردم عدل را در جامعه پیاده کنند. پس ارسال رسل 

مقدم بر انزال کتب است. )علت نادرستی گزینءه )2((
بر 0 228 را  وحی  ابلغ  و  دریافت  پیامبر ④ وظیفءه  گزینءه »3« 

عهده داشتند، ایشان برای انجام این مسئولیت، وقتی آیه ای نازل می شد، 
گروهی آن را حفظ می کردند و گروهی دیگر آن را می نوشتند.

بندگی 0 216 و  عبودیت  وظایف  انجام  پیامبر ④ با  گزینءه »4« 
افراد  درون  در  می توانستند  که  رسیدند  کمال  از  مرحله ای  به  )علت( 
پیامبر ④ با حضرت  رفتار  تصرف  این  از  نمونه ای  )معلول(.  کنند  تصرف 
علی ⒔ بود که علوم را نه از طریق معمولی و عمومی، بلکه از طریق امداد 

غیبی و الهام بر روح و جان ایشان به ایشان آموزش می دادند.
به 0 217 مسلمانان  دعوت  خمینی ⒍ دربارءه  امام  گزینءه »1« 

وحدت و همبستگی می فرمایند: »ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلم 
ایمان دارید، به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایءه تعلیمات اسلم 
مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار 
آن کوتاه کنید. دست از اختلفات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای 
همه چیز هستید و بر فرهنگ اسلم تکیه زنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه 

کنید و روی پای خود بایستید.«
انسان ها نمی توانند عصمت را تشخیص دهند.0 218 گزینءه »4« 

معصومیت از گناه و خطا در پیامبران به این صورت است که آنان حقیقت 
گناه را می بینند و می دانند که با انجام آن از چشم خدا می افتند و از لطف و 
رحمت او دور می شوند؛ به همین دلیل با اختیار خود به سمت گناه نمی روند.

 دقت کنید، پیامبران نیز مانند انسان های عادی، اختیار دارند.
راه قدردانی از تلش های پیامبر ④ تلش برای 0 219 گزینءه »4« 

ایجاد اتحاد و همدلی میان مسلمانان است و نتیجءه وجود اختلفات میان 
مسلمانان، تجزیءه کشورهای اسلمی است.

پیامبر ④ مسئولیت دریافت و ابلغ وحی را به 0 220 گزینءه »3« 
طور کامل به انجام رساند و قرآن کریم را مرتب و تنظیم کرد و در اختیار 
آیندگان قرار داد. اکنون که قرن ها از زمان نزول قرآن می گذرد، این کتاب 
آسمانی به همان صورتی که رسول خدا ④ آیات و سوره های آن را تنظیم 
کرده بود، در میان مردم وجود دارد و مشتاقان هدایت، به آسانی می توانند 
از آن بهره ببرند و راه رستگاری در کلم خداوند را بیابند. قلمرو »دریافت 

و ابلغ وحی« بعد از رحلت پیامبر ④ تمام شد.
 = »ایصال  و  آسان کردن«   = »تسهیل  سؤال  صورت  در  که  کنید  دقت   

رساندن« است.
پذیرش 0 221 »ضرورت  خمینی ⒍ پیرامون  امام  گزینه »3« 

والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« می فرماید: »به این دلیل که هر نظام 
سیاسی غیر اسلمی، نظامی شرک آمیز است چون حاکمش »طاغوت است. 
ما موظفیم آثار شرک را از جامعءه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از 
ُهْم آَمنوا ... یُریدون اَن  ِذیَن یَْزُعُموَن أنَّ بین ببریم.« آیءه شریفءه »أَلَْم تََر ِإلَی الَّ

یَتحاَکموا اِلی الطّاغوت ...« نیز به همین مفهوم اشاره دارد.
یکی از دالیل اهمیت تشکیل حکومت اسلمی، 0 222 گزینءه »4« 

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلم مانند خمس، زکات و ... است.
یکی از اهداف ارسال پیامبران، بنیان گذاری جامعه ای براساس عدل است 
رسلنا  ارسلنا  »لقد  شریفءه  آیءه  شود.  اجرا  اسلمی  احکام  آن  سایءه  در  تا 
بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط: به راستی که 
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این آیه بیانگر ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی والیت طاغوت از دالیل 
اهمیت تشکیل حکومت اسلمی است.

برای این که از اهانت به مقدسات سایر مسلمانان 0 235 گزینءه »3« 
خودداری کنیم، شایسته است اعتقادات خود را با دانش و استدالل ارتقا بخشیم.

واقع 0 236 در  اما  مسلمان اند،  ظاهر  به  که  کسانی  گزینءه »1« 
و  را دوست جلوه می دهند  آن ها  اسلم  با دشمنان  با دوستی  دشمن اند، 

این گونه مسلمانان با دشمنان اسلم دوستی می کنند.
پیامبر ④ به محض این که مردم مدینه اسلم 0 237 گزینه »3« 

را پذیرفتند، به این شهر هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر حکومتی 
را که بر مبنای قوانین  اسلم اداره می شد، پی ریزی نمود. در واقع، هدف 

ایشان انجام مسئولیت والیت ظاهری شان بود.
از دالیل  الهی و نفی حاکمیت طاغوت   ضرورت پذیرش والیت 

ضرورت تشکیل حکومت اسلمی است.
برادری اسلمی )وحدت( در میان 0 238 ایجاد  برای  گزینءه »1« 

علیه  را  آنان  تا  می کنند  روشنگری  را  مردم  مسلمان  علمای  مسلمانان، 
دشمنان اسلم متحد کنند.

الی 0 239 یتحاکموا  ان  »یریدون  عبارت  در  خداوند  گزینءه »4« 
الطّاغوت: می خواهند که داوری را نزد طاغوت ببرند« ادعای ایمان پنداران را پوچ 
و توخالی اعلم می کند؛ زیرا این کار آنان مخالف سخن خداست که می فرماید: 
»قد امروا ان یکفروا به: به آنان فرمان دادیم که به آن کفر بورزند« ادعای ایمان به 
همءه کتب الهی می کنند اما مخالف با سخن خداوند به طاغوت رجوع می کنند.

ما انسان ها در برابر بعضی گناهان که نسبت به 0 240 گزینه »3« 
آن ها تنّفر داریم، معصوم هستیم، اما پیامبران در برابر همءه گناهان معصوم اند. 
در واقع پیامبران عصمت مطلق و همیشگی دارند. پیامبران چون حقیقت 
گناه را مشاهده می کنند، پلیدی آن را با محبت خدا عوض نمی کنند. پس 

بینش آن ها نسبت به حقیقت گناه منشأ عصمتشان است.

یکی از دالیل اهمیت تشکیل حکومت اسلمی، 0 229 گزینءه »3« 
ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلم مانند خمس، زکات و ... است.

یکی از اهداف ارسال پیامبران، بنیان گذاری جامعه ای براساس عدل است 
رسلنا  ارسلنا  »لقد  شریفءه  آیءه  شود.  اجرا  اسلمی  احکام  آن  سایءه  در  تا 
بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط: به راستی که 
پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی 
و میزان نازل کردیم تا مردم به دادگری برخیزند.« به ضرورت برپایی جامعه 

براساس عدل به منظور انجام احکام اجتماعی اسلم اشاره دارد.
از  است،  قرآن  آیات  تفسیر  همان  که  وحی  تعالیم  تبیین  کنید  دقت   

مسئولیت های پیامبر ④ در راستای مرجعیت دینی ایشان است.
و  پاسخ آن مشخص  نوعی پرسش است که  انکاری  استفهام   دقت کنید 
نفی کنندءه صورت سؤال است. در این سؤال می پرسیم: »آیا ممکن است اسلم 

این گونه باشد؟« در صورتی که منظورمان این است اسلم این گونه نیست.
نیازمند 0 230 مسمانان  میان  وحدت  تقویت  برای  گزینءه »3« 

اجرای برنامه ای دقیق هستیم تا بتوانیم نقشه های تفرقه افکنانءه استعمارگران 
را خنثی کنیم.

هوس 0 231 و  هوی  دچار  این که  علت  به  پیامبران  گزینءه »3« 
نمی شوند )علت(، گناه و معصیت انجام نمی دهند )معلول(. 

پیامبر چون باید دارای ویژگی عصمت باشد، پس فقط خداوند می تواند او 
را برگزیند. عبارت »الّله اعلم حیث یجعل رسالته« اشاره به این مفهوم دارد. 

پیامبر ④ می فرمایند: »هر کس فریاد دادخواهی 0 232 گزینءه »1« 
یاری آن مظلوم  به  اما  بشنود،  یاری می طلبد،  از مسلمانان  را که  مظلومی 

برنخیزد، مسلمان نیست.«
یکی از دالیل اهمیت تشکیل حکومت اسلمی، 0 233 گزینءه »1« 

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلم مانند خمس، زکات و ... است.
یکی از اهداف ارسال پیامبران، بنیان گذاری جامعه ای براساس عدل است 
رسلنا  ارسلنا  »لقد  شریفءه  آیءه  شود.  اجرا  اسلمی  احکام  آن  سایءه  در  تا 
بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط: به راستی که 
پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی 
و میزان نازل کردیم تا مردم به دادگری برخیزند« به ضرورت برپایی جامعه 

براساس عدل به منظور انجام احکام اجتماعی اسلم اشاره دارد.
انّهم 0 234 اّلذین یزعمون  الی  با دقت در آیءه »الم تر  گزینءه »2« 

ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت 
و قد امروا ان یکفروا به و یرید الّشیطان ان یضلّهم ضلال بعیدا: آیا ندیدی 
کسانی که گمان می برند ایمان دارند به آن چه بر تو نازل شده و به آن چه 
پیش از تو نازل شده و می خواهند داوری را به نزد طاغوت برند، در حالی که 
به آنان دستور داده شده که به او کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به 
گمراهی دور و درازی بکشاند« می فهمیم کسانی که می پندارند به وحی الهی 
ایمان دارند، اما به طاغوت مراجعه می کنند و حل مشکلت اجتماعی را از او 

می خواهند، شیطان آنان را فریب داده و در گمراهی سختی به سر می برند.
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