
سپاس خداوندی را که توفیق تحریر برگ سبز دیگری را عنایت کرد. کتاب حاضر 
حاصل سال ها تجربه و تدریس در مقطع کنکور می باشد. نیاز به کتابی با طبقه بندی 
مناسب، جامع با رویکرد تستی و مفهومی در این مقطع که هم پاسخگوی نیاز درسی 
دانش آموزان سال یازدهم باشد و هم آن ها را جهت کنکور آماده کند، ما را بر آن 

داشت تا نگارش این کتاب را شروع کنیم.
ویژگی های این کتاب عبارت است از:

طبقه بندی درسنامه برای تحقق یادگیری بهتر ◄
ارائءه پیام آیات و احادیث متن درس ◄
پاسخ به تمرین های پایان هر درس با عناوین تّدبر، فعالیت  کالسی و اندیشه  ◄

و تحقیق
ارائءه نمونه سؤاالت امتحانی برای هر درس که شامل آیات و احادیث، درست و  ◄

نادرست، جای خالی،  پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی به همراه پاسخنامه
برای  ◄ امتحانی  سؤاالت  و طرح  تدریس  مراحل  در  سؤاالت  از  استفاده  امکان 

سهولت کار همکاران
منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی سال 98 ◄
ارائءه تست های مروری که دانش آموزان عزیز مطالب قبلی را موقع تست زدن  ◄

دوره کنند.
با  ◄ دانش آموزان  آشنایی  و  آمادگی  برای  کنکوری  و  هدفدار  تست های  ارائءه 

سؤاالت کنکور
در پایان از استاد گران قدر جناب آقای شبقره و سرکار خانم فرجیان که در تمامی 
مراحل با کمال دقت ما را مساعدت نمودند، تشکر می کنیم و از همراهی مسئولین 

انتشارات مشاوران آموزش سپاسگذاریم.

مقدمه مؤلف

گروه مؤلفان
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درسمسئولیت های پیامبر زندگیو 

4

هدف کیل: تبیین قلمرو رسالت پیامبر 

1- دریافت و ابالغ وحی

2- تعلیم و تبیین قرآن )مرجعیت دینی(

3- اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(

مسئولیت مهم پیامبر       

1- دریافت و ابالغ وحی
الف( پیامبر  آیات قرآن را به طور کامل از فرشتۀ وحی دریافت می کرد و بدون ذره ای کم یا زیاد به مردم می رساند و آیات را برای مردم 

می خواند.
ب( نویسندگانی را مأمور نوشتن قرآن نمود. )کاتبان وحی(

پ( عده ای با اشتیاق آیات را فرا می گرفتند و در سینۀ خود حفظ و به آن عمل می نمودند. )حافظان وحی(
ت( اولین و برترین کاتب و حافظ، حضرت علی  بود.

2- تعلیم و تبیین قرآن )مرجعیت دینی(
الف( پیامبر  وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن را بر عهده داشت تا مردم بتوانند به معارف قرآن دست یابند و جزئیات و احکام و قوانین را بفهمند 

و شیوۀ عمل کردن به آن را بیاموزند.
ب( گفتار و رفتار پیامبر  اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است.

پ( مسلمانان با مراجعه به گفتار و  رفتار پیامبر  به معنای واقعی معارف قرآن پی می بردند و شیوۀ انجام دستورات قرآن را می آموزند.
ت( ما مسلمانان نماز و حج و بسیاری دیگر از وظایف خود را که کلیات آن ها در قرآن آمده، مطابق گفتار و رفتار پیامبر  انجام می دهیم.

ث( اولین و بزرگ ترین معلم قرآن پیامبر  است.

3- اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(
الف( والیت به معنای سرپرستی و رهبری است.

ب( ایشان به محض اینکه مردم مدینه، اسالم را پذیرفتند، به این شهر هجرت کرد و با انصار )مردم مدینه( و مهاجران )کسانی که از مکه آمده 
بودند(، حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد، پی ریزی نمود.

پ( مسجد را محل حکومت و رهبری خود قرار داد.
ت( با توسعۀ حکومت اسالمی، سایر احکام خدا را با کمک مردم به اجرا درآورد و به گسترش عدالت پرداخت.

ث
دی

ح
طبق روایات معصومین، اسالم بر پنج پایه استوار است و از میان آن ها والیت مهم ترین پایه است. از جملۀ آن ها این حدیث امام 

باقر  است:
وِم َو الَحجِّ َو الِوالیَِة َو لَم یُنَاِد بَِشیٍء َکما نوِدَی بِالِوالیَِة« کاِة َو الصَّ الِة َو الزَّ »بُنَِی االِسالُم َعلی َخمٍس َعلَی الصَّ

اسالم بر 5 پایه استوار است: بر نماز، زکات، روزه، حج و والیت و به چیز دیگری دعوت نشده آن گونه که مردم به والیت دعوت شده اند.
پیام حدیث: والیت ظاهری، مهم ترین پایۀ اسالم

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

چرا جامعۀ اسالمی نیازمند حکومت اسالمی است؟

چرا والیت و حکومت یکی از مهم ترین دستورات اسالمی شمرده شده است؟

درپاسخبهسؤالبهدودلیلاشارهمیکنیم. ◄

1-رضورتاجرایاحکاماجتامعیاسالم

2-رضورتپذیرشوالیتالهیونفیحاکمیتطاغوت

1- ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم
الف( یک دین کاماًل اجتماعی است. ضمن توجه به فرد به زندگی اجتماعی توجه دارد و به برخی از احکام فردی، جنبۀ اجتماعی داده است. )مثل عبادت(

ب( برپایی عدالت در جامعۀ بدون نظام حکومتی سالم امکان ندارد.
پ( اجرای احکام اجتماعی مانند: خمس، زکات، حقوق خانواده، امر به معروف و ... با تشکیل حکومت اسالمی امکان دارد.
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2- ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
الف( ولی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست.

ب( اطاعت از دستورات خدا و کسانی که خودش معین کرده، ضروری و واجب است.
پ( کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، در حالی که قانونشان نشئت گرفته از فرمان الهی نیست، طاغوت نامیده می شوند.

ت( پذیرش حکومت طاغوت و انجام دستوراتش بر مسلمانان حرام است.
ث( پس باید حکومتی وجود داشته باشد که طاغوتی نباشد و مورد پذیرش خدا باشد و دستورات خدا را که در قرآن و روایات آمده، اجرا کند.

ـّـر در قرآن تـدب

َّهم آَمنُوا بِما اُنِزَل اِلیَک َو ما اُنِزَل ِمن قَبلَِک یُریدوَن اَن یَتََحاَکموا اِلَی الّطاغوِت َو قَد اُِمروا اَن یَکفروا بِه َو  َّذیَن یَزُعموَن اَن آیه 1-  اَلَم تََر اِلَی ال
یطاُن اَن یُِضلَّهم َضالاًل بَعیًدا   یُریُد الشَّ

آیا ندیده ای کسانی که گمان می برند به آن چه بر تو نازل شده و به آن چه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می خواهند داوری به نزد 
طاغوت برند، حال آن که به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند.

نساء 60  
آیه 2-  لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لِیَقوَم الّناُس بِالِقسِط  

به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا مردم به اقامۀ عدل و داد برخیزند.
حدید 25  

 در آیات تفکر کنید و مشخص کنید که دالیل مطرح شده در بحث ضرورت اسالمی با کدام یک از آیات مرتبط است؟

دلیلسوره / آیه

سورۀ نساء
پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوتآیۀ 60

سورۀ حدید
ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالمآیۀ 25

کشفـــ رابطـــه
امام خمینی )ره( رهبر کبیر انقالب اسالمی شخصیت عصر حاضر است که به تبیین ضرورت حکومت اسالمی 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.

دلیلسخنان امام خمینی

به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسالمی نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش طاغوت است، 
ضرورت پذیرش والیت الهیما موظفیم آثار شرک را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.

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 
از فرد و  باید برقرار نماید. هیچ حرکت و عملی  با سایر جوامع چگونه روابطی  جامعۀ اسالمی 

جامعه نیست، مگر این که مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته باشد.

ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم

والیت معنوی پیامبر  

انواع والیت پیامبر 
1- پیامبر  مسئول تشکیل حکومت و اجرای قوانین اسالم است. والیت و سرپرستی جامعه را بر عهده دارد.  

)والیت ظاهری(
2- پیامبر والیت معنوی را بر عهده دارد که همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست که مرتبه ای باالتر 

از والیت ظاهری است.

علت وصول پیامبر  به والیت معنوی چیست؟

الف(باانجامعبودیتوبندگی ◄

ب(درمسیرقربالهیبهمرتبهایازکاملنائلشد. ◄

مصادیق والیت معنوی پیامبر 

1- عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده می کند.
2- به اذن الهی در طبیعت تصرف می کند. مثاًل به اذن الهی بیمار را شفا می بخشد. بالیی را از جامعه 

دور می کند و حاجات مردم را برآورده می سازد.
3- دل های آماده را هدایت می کند. این هدایت معنوی یک کار ظاهری نیست. یعنی از طریق آموزش 

معمولی و عمومی نیست؛ بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات است.
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عامل بهره مندی انسان ها از هدایت معنویزندگیو 

1- میزان بهره مندی انسان ها از هدایت به درجۀ ایمان و عمل آنان بستگی دارد. 
2- هر قدر درجۀ ایمان و عمل باالتر باشد، استعداد و لیاقت دریافت هدایت معنوی را بیشتر می کند.

نمونۀ کامل هدایت معنوی

1- نمونۀ کامل از هدایت معنوی در رفتار پیامبر  با حضرت علی  است.
2- حضرت علی  از همان دوران کودکی تحت تربیت پیامبر  قرار گرفت.

3- با استعداد بی نظیر خود مراتب کمال را در ایمان و عمل به سرعت طی کرد.
4- حضرت علی  هم از روش معمولی و هم از هدایت معنوی پیامبر  بهره می برد.

ث
دی

ح

حضرت علی  می فرماید:
»روزی پیامبر  هزار باب از علم را به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد.«

 آموزش این علوم از طریق آموختن معمولی نبود و به صورت الهام بر روح و جان حضرت علی  بوده است.

عصمت پیامبر اکرم  
1- تحت تأثیر هوای نفسانی قرار نگیرید و

2- مرتکب گناه و خطا نگردد.
پیامبر زمانی می تواند مسئولیتش را به درستی انجام دهد که:    

1- مطمئن باشند هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود.

2- اگر احتمال دهند گناه می کند، به او اعتماد نمی کنند و از او پیروی نمی کنند.
مردم زمانی گفته ها و هدایت پیامبر را می پذیرند که:  

بدون عصمت مسئولیت پیامبر  به نتیجه نمی رسد، زیرا:
1- اگر پیامبر  در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد ← دین به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود.

2- اگر پیامبر  در تعلیم و تبیین وحی معصوم نباشد ← امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود.
3- اگر پیامبر  در اجرای احکام الهی معصوم نباشد ← امکان دارد کارهای مخالف دستور خدا را انجام دهد و مردم از او سرمشق 

بگیرند و به گمراهی دچار شوند.
تشخیص دهندۀ مقام عصمت در انسان و توانایی مقاومت در مقابل وسوسۀ گناه

1- این کار از انسان ها ساخته نیست.
2- فقط خداست که از آشکار و نهان افراد اطالع دارد.

3- فقط خداست که می تواند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد.
4- وقتی خدا کسی را به پیامبری برمی گزیند، او می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.

آیـــه:
خدا در مورد تعیین مقام رسالت می فرماید: 

آیه: اهلَلُ اَعلَُم َحیُث یَجَعُل ِرسالَتَُه  
معنی آیه: خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.

انعام / 124 پیــام آیــه:
علم خدا، منشأ تشخیص توانایی انسان برای عصمت )علم و عصمت پیامبران(

دلیل معصومیت انبیای الهی

 آیا یک مانع بیرونی پیامبر  را از گناه حفظ می کند؟
 1-پیامربمانندانسانهاغریزهواختیاردارد.

2-درمقامعملبهدستوراتالهیدچارگناهمنیشود.

3-زیراکسیگناهمیکندکههویوهوسبراوغلبهکند.

4-پیامربحقیقتگناهرامیبیندومیداندکهباانجامگناهازلطفورحمتخداونددورمیشودومحبتخداراباهیچچیز

عوضمنیکند.

5-همچنینآنانازچنانبینشعمیقیبرخوردارندکهدرانجاماوامرخداوندگرفتارخطاواشتباهمنیشوند.

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 دربارۀ همۀ 
گناهان عصمت دارند.



درسـنامه

دیـن 
و 

زندگی

31

قدرشناسی از پیامبر اکرم  
، در مدت 23 سال تالش و با تحمل رنج های فراوان، توانست ماندگارترین پیام الهی را به مردم برساند. اکنون جا دارد که ما  رسول خدا 

مسلمانان قدردان مجاهدت های پیامبر  باشیم و با اتحاد نگذاریم دشمنان اسالم زحمات آن حضرت را بی اثر کنند.

1- همبستگی مسلمانان را به دشمنی با یکدیگر تبدیل کرده اند. 

2- اختالفات معمولی اقوام و مذاهب اسالمی را بزرگ جلوه داده اند.
نقشۀ دشمنان اسالم: 

نتیجۀ اختالفات مذاهب اسالمی: تجزیۀ کشورهای بزرگ اسالمی به کشورهای کوچک؛ 
هدف از تجزیه کشورهای بزرگ به کشورهای کوچک: 1- قدرت های استعمارگر بر کشورها به راحتی تسلط پیدا کنند. 2- ذخایر کشورها 

را به تاراج ببرند.
مانع  و  کنند  متحد  اسالم  دشمنان  علیه  را  مسلمانان  تا  کردند  فراوانی  روشنگری های  ایران،  در  به خصوص  اسالم  جهان  علمای  سال هاست 
درگیری های میان آنان شوند. امام خمینی در هر فرصتی مسلمانان را به وحدت دعوت می کرد و از اختالفات بازمی داشت. ایشان به مسلمانان 

می فرماید:
»ایمسلامنانجهانکهبهاسالمایامنداریدبهپاخیزیدودرزیرپرچمتوحیدودرسایرتعلیامتاسالممجتمعشویدو

دستخیانتابرقدرتهاراازماملکخودوخزائنرسشارآنکوتاهکنید.دستازاختالفاتوهواهاینفسانیبرداریدکه

شامدارایهمهچیزهستید.برفرهنگاسالمیتکیهکنیدوباغربوغربزدگیمبارزهکنیدورویپایخودبایستید.«

برنامه ای برای وحدت مسلمانان
مسلمانان برای تقویت وحدت میان خود و استفاده از قدرت و امکانات سرزمین های اسالمی برای پیشرفت، نیازمند برنامه ای هستند که نقشۀ 

استعمارگران را خنثی کنند و دل های مسلمانان را به یکدیگر نزدیک کنند.

اقدامات مسلمانان برای حفظ وحدت

این  از  تفرقه  ایجاد  برای  به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم. دشمنان  توهین  اهانت و  از   -1
برسند. به هدف خود  تا  استفاده می کنند  توهین ها 

2- از مظلومان در تمام نقاط جهان با روش های درست دفاع کنیم و برای رهایی آنان از ظلم بکوشیم. 
پیامبر  فرمود: »هرکس 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 و با دشمنان اسالم دوستی می کنند، بشناسیم و فریب 

برنامه هایشان را نخوریم.
روش این گروه ها: دشمنان اسالم و صهیونیست ها را دوست و برخی مسلمانان را دشمن معرفی می کنند 

تا مردم عادی به تدریج با دشمنان اسالم دوستی کنند و با گروهی از مسلمانان دشمنی کنند.

  نمونه هایی از احکام اجتماعی اسالم که اجرای آن ها نیازمند تشکیل حکومت است را بیان کنید.
  احکام قضایی اسالم )احکام جزایی، قصاص، دیات و ...( خمس، زکات، جهاد و ...

  به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسالم نیاز بیشتری به تشکیل حکومت الهی دارد؟

الف( نماز و روزۀ واجب
ب( حج

پ( امر به معروف و نهی از منکر
ت( حجاب و پوشش

ث( توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنان
ج( نفی سلطۀ بیگانگان

چ( کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان

  مواردی که جنبۀ اجتماعی داشته و جز در سایۀ تشکیل حکومت امکان تحقق آن نیست. مواردی مانند توانمندی نظامی، نفی سلطه بیگانگان، 
کمک به مسلمانان گرفتار

 با توجه به حدیث امام باقر  بیان کنید که چرا والیت از نماز و روزه و سایر عبادات مهم تر است؟ 
  زیرا والیت کلید نماز و حج و روزه است و صاحب والیت که امام یا رهبران الهی هستند، قطعًا 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 هستند.
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آیات و احادیث
وِم َو الَحِجّ َو الِوالیَِة َو لَم یُنَاِد بَِشیٍءَكما نوِدَی بِالِوالیَِة  به کدام مسئولیت پیامبر  اشاره دارد؟. 168 كاِة َو الصَّ الِة َو الزَّ حدیث  بُنَِی االِسالُم َعلی َخمٍس َعلَی الصَّ
َُّهم آَمنوا بِما اُنِزَل اِلیََك َو ما اُنِزَل ِمن َقبلَِك، یُریدوَن اَن یَتَحاكَموا اِلَی الطاّغوِت َو َقد اُِمروا اَن یَكُفروا بِه ...  به کدام دلیل . 169 آیۀ  اَلَم تَر اِلَی الَّذیَن یَزُعموَن اَن

تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد؟
آیۀ  لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا بِالبَیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِكتاَب َو الِمیزاَن لِیَقوَم النّاُس بِالِقسِط  به چه موضوعی اشاره دارد؟. 170
حدیث »روزی پیامبر  هزار باب از علم را به رویم گشود که از هر کدام هزار باب دیگر گشوده می شد.« به کدام مقام پیامبر  اشاره دارد؟. 171
آیۀ  اهلَلُ اَعلَُم َحیُث یَجَعُل ِرسالَتَه  را ترجمه کنید و بگوئید به چه موضوعی اشاره دارد؟. 172

نادرست درست  درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 
اولین اقدام پیامبر  در بدو ورود به مدینه، دریافت و ابالغ وحی بود.  . 173
اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم آیات قرآن، گفتار و رفتار پیامبر  بود.  . 174
اولین و بزرگ ترین معلم قرآن، حضرت علی  بود.  . 175
اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن، پیامبر  بود.  . 176
مهم ترین پایۀ اسالم، والیت است.  . 177
والیت معنوی پیامبر  به معنی سرپرستی جامعۀ اسالمی است.  . 178
تشکیل حکومت اسالمی موجب می شود بیگانگان تسلطی بر مسلمانان نیابند.  . 179
پیامبران از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.  . 180

عبارت های زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
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منظور از کاتبان و حافظان وحی چیست؟. 190
اجرای هر قانون چه زمانی صحیح است؟. 191
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چه کسی تشخیص می دهد که فرد توانایی مقاومت در برابر گناه را دارد؟ چرا؟. 193
سه نمونه از احکام را نام ببرید که نیاز به تشکیل حکومت اسالمی دارد؟. 194
هدف از تجزیۀ کشورهای بزرگ به کشورهای کوچک در سدۀ اخیر چیست؟. 195
ثمرۀ دفاع منطقی از اعتقادات چیست؟. 196
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مرجعیت دینی پیامبر  را توضیح دهید.. 197
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والیت ظاهری یکی از مسئولیت های پیامبر  است. آن را توضیح دهید.. 199
مهم ترین ثمرۀ اخوت مسلمانان با یکدیگر چیست؟. 200
چرا باید اعتقادات خود را با دانش و استدالل ارتقا ببخشیم؟. 201
اقدامات مسلمانان برای حفظ و تقویت وحدت را بنویسید.. 202

درس 4



پرسش هاي 
چهارگزینه اي

دیـن 
و 

زندگی

33

درس 4
کدام گزینه مصداق عملکرد بیست و سه سالۀ پیامبر  به عنوان آخرین پیام رسان الهی است؟. 203

 دریافت آیات قرآن کریم به طور کامل از فرشتۀ وحی و رساندن آنان به مردم بدون ذره ای کم یا زیاد
 فراخوانی مردم به آخرین و کامل ترین برنامۀ هدایت، تالش بسیار برای رستگاری، انجام وظیفۀ سنگین رسالت با استقامت و صبر بی مانند

 تعلیم و تبیین آیات قرآن به منظور دستیابی به معارف، جزئیات احکام و قوانین و آموزش شیوۀ عمل آن به مردم
 والیت و سرپرستی و رهبری جامعۀ اسالمی و تشکیل حکومت اسالمی در مدینه پس از هجرت به این شهر با کمک مردم مدینه و مهاجرین

با توجه به تعلیمات قرآن کریم وسیرۀ رسول خدا  به ترتیب ایشان عهده دار کدام مسئولیت ها بود؟. 204
 دریافت و ابالغ وحی ـ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( ـ اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(
 تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( ـ دریافت و ابالغ وحی ـ اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(
 اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری( ـ دریافت و ابالغ وحی ـ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی(
 دریافت و ابالغ وحی ـ اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری( ـ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی(

کدام گزینه مرتبط با تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( به عنوان یکی از مسئولیت های پیامبر  نیست؟. 205
 دستیابی مردم به معارف بلند قرآن  فهم جزئیات و احکام قرآن

 آموزش شیوۀ عمل کردن به قرآن  خواندن همۀ آیات قرآن برای مردم
اولین و معتبرترین مرجع برای فهم عمیق آیات الهی چیست و فایدۀ آن برای مسلمانان کدام است؟. 206

 قرآن کریم ـ دستیابی مسلمانان به معنای واقعی بسیاری از معارف قرآن و آموختن شیوۀ انجام دستورات قرآن 
 قرآن کریم ـ گسترش عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها

 گفتار و رفتار پیامبر  ـ گسترش عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها
 گفتار و رفتار پیامبر   ـ دستیابی مسلمانان به معنای واقعی بسیاری از معارف قرآن و آموختن شیوۀ انجام دستورات قرآن

دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی کدام اند؟. 207
 ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ـ ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت ـ ضرورت حفظ استقالل جامعۀ اسالمی

 اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی ـ ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ـ ضرورت حفظ استقالل جامعۀ اسالمی
 تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت ـ جامعیت و همه جانبه بودن دین اسالم ـ انسجام درونی در عین نزول تدریجی 

 جامعیت و همه جانبه بودن دین اسالم ـ ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت ـ ضرورت حفظ استقالل جامعۀ اسالمی
اسالم یک دین کاماًل ............... است، یعنی.................. 208

 سیاسی  ـ عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی توجه کامل دارد و حتی تا آنجا که مقدور بوده به برخی احکام فردی، همچون عبادت نیز جنبۀ 
اجتماعی داده است.

 اجتماعی ـ عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی توجه کامل دارد و حتی تا آنجا که مقدور بوده به برخی احکام فردی، همچون عبادت نیز جنبۀ 
اجتماعی داده است.

 سیاسیـ   الزم است به تدریج و با توسعۀ حکومت اسالمی، احکام خداوند در همۀ ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، قضایی به کمک مردم به اجرا درآید.

 اجتماعیـ  الزم است به تدریج و با توسعۀ حکومت اسالمی، احکام خداوند در همۀ ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، قضایی به کمک مردم به اجرا درآید.
از لحاظ موضوعی، مفهوم کدام آیه به ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم اشاره دارد؟. 209

 أَلَْم تََر ِإلَی الَِّذیَن یَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما ُأنِْزَل ِإلَيَْك َو َما ُأنِْزَل ِمْن قَبْلَِك 
 َو لَن یَجعَل اهلل لِلکافریَن َعلَی المؤمنيَن َسبياًل 

 لََقْد أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا بِالْبَيِّنَاِت َو أَنَْزلْنَا َمَعُهُم الِْکتَاَب َو الِْميَزاَن 
ُسِل  ٌة بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ریَن َو ُمنِْذریَن لِئَالَّ یَُکوَن لِلنَّاِس َعلَي اهللَّ  ُرُساًل ُمبَشِّ

با توجه به حدیث منقول از امام باقر   بُنَِی االِسالُم َعلی َخمٍس ....  به ترتیب پایه های دین اسالم کدامند؟. 210
 نماز ـ زکات ـ روزه ـ حج ـ والیت  نماز ـ روزه ـ خمس ـ حج ـ والیت

 نماز ـ روزه ـ زکات ـ خمس ـ والیت  نماز ـ زکات ـ خمس ـ حج ـ والیت
اگر معتقد باشیم که ولی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست، پیامد این اعتقاد چیست؟. 211

 فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای خداوند واجب و ضروری است. 
 فرمانبرداری از دستورات پیامبران و امامان واجب و ضروری است.

 فرمانبرداری از دستورات خداوند و برگزیدگان او ضروری و واجب است.
 فرمانبرداری از دستورات خداوند واجب ولی برگزیدگان او مستحب است.

پذیرش حکومت طاغوت و انجام دستورهای او بر ............... ، ............... است، الزمۀ مقابله با طاغوت ............... .. 212
 مؤمنان ـ حرام ـ وجود حکومت غیرطاغوتی  مسلمانان ـ حرام ـ وجود حکومت غیرطاغوتی

 مؤمنان ـ جایز نیست ـ ممانعت از سلطۀ بیگانگان  مسلمانان ـ جایز نیست ـ ممانعت از سلطۀ بیگانگان
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علّت گرفتاری »ایمان پنداران« به وسوسه های گمراه کنندۀ شیطان چیست؟. 213
اُغوِت  یَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما ُأنِْزَل ِإلَيَْك  یُِریُدوَن أَْن یَتََحاَکُموا ِإلَی الَطّ

 َو قَْد ُأِمُروا أَْن یَْکُفُروا بِِه   لِيَُقوَم الّناُس بِالِقسِط
به ترتیب »ویژگی« و »مأموریت« ایمان پنداران کدام اند؟ ثمرۀ مراجعه به طاغوت برای حل مشکالت اجتماعی چیست؟. 214

يَْطاُن أَْن یُِضلَُّهْم ـ قَْد ُأِمُروا أَْن یَْکُفُروا عذاب های سخت  یُِریُد الَشّ
اُغوِت ـ لِيَُقوَم الّناُس بِالِقسِط عذاب های سخت  یُِریُدوَن أَْن یَتََحاَکُموا ِإلَی الَطّ

اُغوِت - لِيَُقوَم الّناُس بِالِقسِط گمراهی بسیار  یُِریُدوَن أَْن یَتََحاَکُموا ِإلَی الَطّ
يَْطاُن أَْن یُِضلَُّهْم - قَْد ُأِمُروا أَْن یَْکُفُروا گمراهی بسیار  یُِریُد الَشّ

از لحاظ رتبه »والیت و سرپرستی جامعه« که والیت ظاهری نام دارد، از والیت معنوی .............. است و راه دستیابی به والیت معنوی ............... است.. 215
   برتر ـ ایمان و عمل    پایین تر ـ ایمان و عمل   برتر ـ عبودیت و بندگی  پایین تر ـ عبودیت و بندگی

حدیث »روزی رسول خدا  هزار باب از علم به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد.« به کدام امر اشاره دارد؟. 216
 والیت معنوی که معلول هدایت معنوی است.  هدایت معنوی که معلول والیت معنوی است.

 والیت ظاهری که برتر از والیت معنوی است.  والیت معنوی که همان سرپرستی و رهبری جامعه است.
منظور از عصمت پیامبر چیست؟ فقدان این ویژگی در پیامبران چه پیامدی دارد؟. 217

 تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار نگرفتن و مرتکب گناه و خطا نشدن ـ عدم اعتماد و پیروی از پیامبر
 تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار نگرفتن و هدایت باطنی افراد ـ از دست رفتن اعتماد مردم به دین
 هدایت باطنی افراد و اجتناب از خطا و اشتباه ـ گمراهی مردم با سرمشق گیری از دستورات پیامبر

 مشاهدۀ عالم غیب و پیروی از دستورات خداوند ـ امکان انحراف در تعالیم الهی
»به درستی به مردم نرسیدن دین الهی«، »سلب امکان هدایت از مردم« و »از دست رفتن اعتماد مردم به دین« به  ترتیب معلول عدم عصمت . 218

پیامبران  درکدام مسئولیت ها است؟
 اجرای احکام الهیـ  دریافت و ابالغ وحیـ  تعلیم و تبیین تعالیم وحی  تعلیم و تبیین تعالیم وحی ـ تعلیم و تبیین تعالیم وحی ـ دریافت و ابالغ وحی
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مفهوم مستفاد شده از آیۀ  اهلَلّ أَْعلَُم َحیُْث یَْجَعُل ِرَسالَتَهُ چیست؟. 219

 وقتی خداوند کسی را به پیامبری برمی گزیند، معلوم می شود که وی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.
 فقط خداوند می تواند تشخیص دهد چه فردی توانایی مقاومت در مقابل وسوسۀ گناه را دارد. 

 فقط خداوند از آشکار و نهان افراد اطالع دارد و می تواند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد.
 پیامبران با اینکه مانند انسان ها غریزه و اختیار دارند ولی در مقام عمل به دستورات الهی دچار گناه نمی شوند.

موضوع روشنگری های فراوان علما و دانشمندان دلسوز جهان اسالم و به خصوص ایران در سال های اخیر چه بود؟ علّت بسترساز آن کدام امر است؟. 220
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 دور ندانستن خود از سایر مسلمان و تالش برای پیشرفت جهان اسالم و پیروزی و سربلندی مسلمانان، در تمام نقاط جهان

 اجرای برنامۀ دقیق خنثی کنندۀ نقشه های تفرقه افکنانۀ استعمارگران و عوامل آنان و نزدیک  کنندۀ دل های مسلمانان به یکدیگر
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و  15111 اسالم  نشان  دادن  الهی  غیر  برای  راه  آسان ترین   
از سوره های قرآن است. تالش  قرآن کریم، آوردن سوره ای مشابه یکی 
آن  سوره های  از  یکی  مشابه  سوره ای  آوردن  با  رابطه  در  قرآن  مخالفان 
تاکنون توسط هیچ یک از مراکز علمی و تخصصی، مورد قبول واقع نشده 

است و جملگی به فراموشی سپرده شده اند. 
  هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی است: اول جنبءه  15211

باشید(  داشته  به خاطر  را  ترتیب  این  )حتماً  و دوم جنبءه محتوایی.  لفظی 
قرآن کریم از هر دو جنبه معجزه است. 

و  15311 کلمه ها  دلنشین  و  موزن  آهنگ  و  زیبا  ساختار   
بود  اختصار سبب شده  با وجود  تعبیرات  بیان و رسایی  جمله ها، شیرینی 
که سران مشرکان، مردم را از شنیدن قرآن منع کنند و اگر کسی برای 
شنیدن قرآن نزد پیامبر  می رفت یا از پشت دیوار خانءه پیامبر  به 

قرآن خواندن ایشان گوش فرا می داد، او را مجازات می کردند.
  این جنبءه اعجاز )اعجاز محتوایی( برای کسانی که  15411

زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و 
درک است و آیءه  اَ فَل يَتََدبَّروَن الُقرآَن...  اشاره به آن دارد. 

و  15511 دانشمندان  اولیءه  نوشته های  و  آثار  که  می دانیم   
دانشمندان  رو  این  از  است،  متفاوت  آن ها  پختگی  دوران  آثار  با  متفکران 
بتوانند،  اگر  و  می کنند  نظر  تجدید  خود  گذشتءه  نوشته های  در  معموالً 
به  احتیاج  را اصالح می نمایند، در حالی که قرآن  کتاب های گذشتءه خود 
تجدید نظر و اصالح ندارد. این مطلب با مفهوم آیءه  اَفَل يَتََدبَّروَن الُقرآَن...

  ارتباط مفهومی دارد.  
 با این که بیش از شش هزار آیءه قرآن کریم در طول  15611

23 سال به تدریج نازل شده و دربارءه موضوعات متنوع سخن گفته است، 
نه تنها میان آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه آیاتش دقیق تر 
از اعضای بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند. )هر 
سه مورد مربوط به اعجاز محتوایی قرآن و انسجام درونی در عین نزول 

تدریجی است(. 
  طرح موضوعات متنوع در قرآن مربوطه به انسجام  15711

درونی در عین نزول تدریجی است و تالش برای اصالح جامعه و طرح 
برابر  حقوق  و  معنویت  علم دوستی،  عدالت خواهی،  همچون  موضوع هایی 

انسان ها مربوط به تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت است. 
مربوط  15811 متنوع  موضوعات  دربارءه  قرآن    سخن گفتن 

همچون  موضوعاتی  طرح  و  تدریجی«  نزول  عین  در  درونی  »انسجام  به 
به  مربوط  انسان ها  برابر  حقوق  و  معنویت  علم دوستی،  عدالت خواهی، 

»تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است. 
 حدیث منقول از امام باقر  که فرمود: »خداوند  15911

آن چه را که اّمت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد در کتابش آورده است«، 
بیانگر جامعیت و همه جانبه بودن قرآن به عنوان یکی از جنبه های اعجاز 

محتوایی آن است. 
علمی  16011 نکات  به ذکر  انبساط جهان،  و  زمین   حرکت 

بی سابقه، و سخن گفتن از حقوق مادی و معنوی، به جامعیت و همه جانبه 
بودن قرآن اشاره دارد.

  قرآن کریم به برخی نکات علمی اشاره می کند که  16111
در تمام دنیای آن روز بی سابقه بوده است و بعدها به مرور زمان توسط 

دانشمندان کشف شده است. 
 قرآن فقط از امور معنوی یا آخرت و رابطءه انسان با  16211

خدا سخن نمی گوید، بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان و مسئولیت های 

موارد  این  می گوید.  سخن  نیز  دیگر  انسان های  با  وی  رابطءه   و  اجتماعی 
مربوط به جامعیت و همه جانبه بودن قرآن است. 

کرده  16311 تعبیر  ذلول  به  زمین  حرکت  از  کریم  قرآن   
است، یعنی شتر رامی که هنگام حرکت سوار خود را آزار نمی دهد. و این 

تعبیر به اعجاز محتوایی قرآن و ذکر نکات علمی بی سابقه اشاره دارد. 
انبساط جهان، کهکشان ها با سرعت  16411  بر طبق نظریءه 

فوق العاده ای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگر هستند و در نتیجءه 
آن، جهان هستی مدام در گسترش و انبساط است. 

  به کار بردن بیش از 770 بار کلمءه »علم« و 185  16511
بار »گوش دادن« در قرآن کریم به تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت 

اشاره دارد. 
  قرآن کریم با بیان کرامت زن و تساوی وی با مرد  16611

در انسانیت، اعالم کرد هر کس از مرد و زن عمل صالح انجام دهد و اهل 
ایمان باشد خداوند بر او حیات پاک و پاکیزه می بخشد. 

  قرآن کریم بر کرامت، عزت و عفاف زن تأکید کرد  16711
تا در جامعه مورد سوء استفادءه مرد قرار نگیرد. 

درس چهارم

والیت ظاهری )اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی( 16811
ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت 16911
ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم 17011
والیت معنوی 17111
خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد. فقط خداست که می تواند  17211

توانایی هر فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد. - وقتی خدا کسی را به 
پیامبری برمی گزیند معلوم می شود که وی می تواند مسئولیت خود را به 

درستی انجام دهد.
نادرست )رسول اکرم  بعد از هجرت به مدینه به کمک انصار و  17311

مهاجران حکومتی بر مبنای قوانین اسالم پی ریزی کرد.(
درست 17411
نادرست )اولین و بزرگ ترین معلم قرآن پیامبر  می باشد.( 17511
علی   17611 قرآن حضرت  حافظ  و  کاتب  برترین  و  )اولین  نادرست 

است.(
درست 17711
نادرست )سرپرستی جامعه مربوط به والیت ظاهری است.( 17811
درست 17911
درست 18011
هدایت معنوی 18111
دریافت و ابالغ وحی ـ امکان هدایت 18211
انحراف ـ اعتماد 18311
سرمشق بگیرند. 18411
عبودیت و بندگی ـ قرب الهی ـ تصرف 18511
اساس عدل 18611
کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند در حالی  18711

که فرمان و قانون شان نشئت گرفته از فرمان الهی نیست، طاغوت نامیده 
می شوند.
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سرپرستی و رهبری است. 18811
محفوظ بودن از گناه و خطا است. 18911
نویسندگان قرآن را کاتبان و آنان را که قرآن را به خاطر سپرده و  19011

حفظ می کردند حافظان وحی می گویند.
هنگامی صحیح است که به گونه ای به قانون الهی و فرمان او بازگردد. 19111
خداوند 19211
خداوند ـ چون از آشکار و نهان افراد اطالع دارد و می تواند توانایی  19311

فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد.
خمس ـ زکات ـ حقوق خانواده ـ امر به معروف و نهی از منکر ـ  19411

مبارزه با ظلم ـ جهاد
بتوانند بر آن ها سلطه پیدا کنند و  19511 قدرت های استعمارگر به راحتی 

ذخایر آنان را به تاراج ببرند.
دل ها را به یکدیگر نزدیک می کند. 19611
آیات  19711 تبیین  و  تعلیم  به مردم وظیفءه  بر رساندن وحی  پیامبر عالوه 

و  یابند  دست  معارف  به  بتوانند  مردم  تا  داشت  عهده  بر  نیز  را  قرآن 
جزئیات احکام و قوانین را بفهمند و شیوءه عمل کردن به آن را بیاموزند. 
گفتار و رفتار پیامبر 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 قرآنی پی می برند و شیوءه انجام دستورات قرآنی 

را می آموزند.
پیامبران با اینکه مانند انسان ها غریزه و اختیار دارند در مقام عمل به  19811

دستورات الهی دچار گناه نمی شوند زیرا کسی گناه می کند که هوی و هوس 
بر او غلبه کند. آنان حقیقت گناه و معصیت را مشاهده می کنند و می دانند 
که با انجام آن از لطف و رحمت خدا دور می شوند و محبت به خدا را با 

هیچ چیز عوض نمی کنند.
مردم  19911 اینکه  محض  به  است.  جامعه  سرپرست  و  ولی   ، پیامبر

مدینه، اسالم را پذیرفتند به این شهر هجرت کرد و به کمک مردم آن 
شهر و مهاجران مکه حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد 
محل  بود،  ساخته  مدینه  به  ورود  بدو  در  که  را  مسجد  و  کرد  پی ریزی 
حکومت و رهبری خود قرار داد و با توسعءه حکومت اسالمی احکام خدا را 

با کمک مردم به اجرا درآورد و به گسترش عدالت پرداخت.
به وجود آمدن قدرت بزرگی است که زورگویان و مخالفان با اسالم  20011

پیشرفت  فرصت  و  بازمی دارد  مسلمان  ملت های  حقوق  به  تجاوز  از  را 
مسلمانان را فراهم می کند.

بتوانیم با دیگر مسلمانان بر اساس معرفت و استدالل سخن بگوییم و  20111
اعتقادات خود را به نحو صحیح و بدون نزاع و ناسزاگویی بیان کنیم.

به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم.  20211 توهین  اهانت و  از   -1
2- از مظلومان در تمام نقاط جهان،  با روش های درست دفاع کنیم. 3- 
کسانی که به ظاهر خود را مسلمان می نامند ولی با دشمنان اسالم دوستی 

می ورزند، بشناسیم و فریب برنامه های آنان را نخوریم.
الهی،  20311 پیام رسان  آخرین  به عنوان  اکرم   پیامبر   

به مدت بیست و سه سال مردم را به آخرین و کامل ترین برنامءه هدایت 
فراخواند و برای رستگاری آنان و نجاتشان از گمراهی، تالش بسیاری  کرد 

و با استقامت و صبری بی مانند، وظیفءه سنگین رسالت را به پایان رساند. 
 با توجه به تعلیمات قرآن کریم و سیرءه رسول خدا  20411

و  دریافت  ترتیب سه مسؤلیت  به  فرستادءه خداوند  به عنوان  ایشان   
قوانین  اجرای  تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( و  تبیین  و  تعلیم  ابالغ وحی، 

الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری( را بر عهده داشت. 
به  20511 مربوط  مردم«  برای  قرآن  آیات  همءه  »خواندن   

دریافت و ابالغ وحی به عنوان یکی از مسئولیت های پیامبر  است. 
 اولین و معتبرترین مرجع برای فهم عمیق آیات الهی  20611

گفتار و رفتار پیامبر  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. 
 دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی عبارتند از:  20711

الف( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم ب( ضرورت پذیرش والیت 
الهی و نفی حاکمیت طاغوت پ( ضرورت حفظ استقالل جامعءه اسالمی.  

 اسالم دینی اجتماعی است؛ یعنی عالوه بر توجه به  20811
فرد، به زندگی اجتماعی توجه کامل دارد و حتی تا آنجا که مقدور بوده، به 

برخی احکام فردی، همچون عبادت نیز جنبءه اجتماعی داده است. 
اجتماعی  20911 احکام  اجرای  ضرورت  به  آیه  این  مفهوم   

اسالم به عنوان یکی از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد. 
پایه های  21011 باقر  امام  از  با توجه به حدیث منقول   

دین اسالم عبارتند از: نماز، زکات، روزه، حج و والیت.  بُنَِی الِسلُم َعلیٰ 
َكما  بَِشیٍء  يُناِد  لَم  و  الِوليَِة  َو  الَحجِّ  و  وِم  الصَّ و  كاِة  الزَّ و  لِة  الصَّ َعلَی  َخمٍس 

نُوِدَى بِالِوليَِة . 
 ولی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست و به همین  21111

جهت فرمان برداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش معین 
کرده ضروری و واجب است. 

بر  21211 او  دستورهای  انجام  و  طاغوت  پذیرش حکومت   
مسلمانان حرام است. بنابراین الزم است در جامعه، حکومتی وجود داشته 

باشد که طاغوتی نباشد.  
نازل شده  21311 تو  بر  به آنچه   کسانی که گمان می کنند 

ایمان آورده اند چون می خواهند داوری را نزد طاغوت ببرند يُِريُدوَن أَْن 
اُغوِت  شیطان می خواهد آنان را به گمراهی آشکار بکشاند.   يَتََحاَكُموا ِإلَی الَطّ

 ایمان پنداران ویژگی های شان این است که داوری را  21411
اُغوِت  ، در حالی که  نزد طاغوت می برند  يُِريُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا ِإلَی الَطّ
مأموریت آن ها این بود که به آن کفر بورزند  قَْد ُأِمُروا أَْن يَُکفُِّروا بِه . 
ثمرءه مراجعه به طاغوت برای حل مشکالت اجتماعی گمراهی بسیار است. 

 . ً  ضللٌ بعیدا
تشکیل  21511 مسئول  خداوند،  طرف  از  خدا   رسول   

حکومت و اجرای قوانین اسالم است، یعنی والیت و سرپرستی جامعه را بر 
عهده دارد و این همان والیت ظاهری است، اما آن حضرت والیت معنوی 
معنوی  رهبری  و  سرپرستی  همان  معنوی  والیت  است.  عهده دار  نیز  را 

انسان هاست که مرتبه ای برتر و باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود. 
علم  21611 از  باب  هزار  خدا   رسول  »روزی  حدیث   

به رویم گشود که از هر کدام هزار باب دیگر گشوده می شد«، به هدایت 
معنوی اشاره دارد که معلول والیت معنوی است. 

درستی  21711 به  را  مسئولیت خود  می تواند  زمانی  پیامبر   
انجام دهد که تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار نگیرد و مرتکب گناه و خطا 
نگردد. نبودن این ویژگی در پیامبر باعث می شود که مردم به او اعتماد و 

از وی پیروی نکنند. 
مردم  21811 به  وحی  ابالغ  و  دریافت  در  پیامبری  اگر   

امکان هدایت  و  نمی رسد  به مردم  به درستی   الهی  دین  نباشد،   معصوم 
از مردم سلب می شود و اگر پیامبری در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی 


