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تعالی باسمه  

  96، پایۀ یازدهم، بر اساس چاپ )2(دین و زندگی به درسدرس سؤاالت جزوة 

منطق شهرستان شادگانقاسم مندوانی، سرگروه معارف اسالمی و فلسفه و : طرّاح  

»)ص(ـرامبـیـاي پـه تـّیـولـمسئ« :درس چهارم صفحه  ردیف 

   

 47  

دار  چند مسئولیت مهم را عهدهدهدکه ایشان به عنوان فرستـادة الهی، نشان می) ص(خدا  رة رسولو سیکریم  تعلیمات قرآن

                                                                                                    دریافت و ابالغ وحی ) 1 ؛»تـا سـه«: پاسخ  بود؟

                                                                     ]مرجعیت دینی[ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن) 2                                  

]والیت ظاهري[ سالمیحکومت ا الهی باتشکیل اجراي قوانین) 3                                    

1 

 

47 

.را توضیح دهید آن»است دریافت و ابالغ وحی«،)ص(هاي مهم پیامبر اکرم  ولیتاز مسئ  

اي کم و یـا زیاد به  کرد و بدون ذره کریم را به طور کامل از فرشتۀ وحی دریافت می آیات قرآن،)ص(خدا  رسول: پاسخ

آیـات ـادي نیز با اشتیاق،دة زیـع.دگانی را مأمور نوشتن قرآن نمودایشان نویسنهمچنین،.خواند رساند و می میمردم 

. کردند عمل می ها و به آنگرفتند و در سینۀ خود حفظ  قرآن را فرا می  

2 

 

47 

عمل  ها آن کردیم و به تفکّر می اه آن که در معناي گرفتیم و بعد از این فرا می )ص(ده آیه از قرآن را از پیامبر ا،ـم «:عبارت

 چیست؟از زبان چه کسی نقل شده است و دربارة  »رفتیم دیگر براي یاد گرفتن آیات بعدي،نزد ایشان می بار منمودی می

».و ابالغ آن بدون کم و کاست به مردم) ص(کامل توسط پیامبر دریافت وحی به طور« - »بن مسعود... عبدا«: پاسخ  

3 

.نامیدند میآن » ........« ،کردند که آیات آن را به خاطر سپرده و حفظ می آنانو وحی »........« نویسندگان قرآن را  47  

»حافظان« -»کاتبان«: پاسخ  

4 

کسی بود؟ چهکریم، قرآن» حافظ« و » کاتب«برترین اولین و 47  

)ص(خدا  رسول) 4    بن عباس          ... عبدا) 3           )   ع(حضرت علی) 2بن مسعود                  ... عبدا) 1  

5 

 

47 

نیز بر عهده داشت؟را » کریم وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن«عالوه بر رساندن وحی به مردم،)ص(چرا پیامبر اکرم   

                                                                  .  دست یابند به معارف بلند این کتاب آسمانی) 1 ؛تا مردم بتوانند: پاسخ

                                 2 (درا بفهمن آن  ات احکام و قوانینجزئی.                                                                             

. کردن به آن را بیاموزند شیوة عمل) 3                                   

6 

»)ص(اکرمپیامبررفتار و گفتار «: پاسخکدام است؟ آیات الهی، تبرترین مرجع علمی براي فهم عمیقاولین و مع 47  7 

آموزند؟ برند و چه چیزي را می می چیزي پی به چه ،)ص(گفتار و رفتار پیامبر اکرم  مسلمانان با مراجعه به 47  

».آموزند دستورات قرآن را می شیوة انجام«و  »برند می پیف قرآن،معناي واقعی بسیاري از معار به«: پاسخ  

8 

.بنویسید،دهیم انجام می) ص(خدا مطابق گفتار و رفتار رسول وآمده  ها در قرآن آن» کلّیات«که چهار مورد از چیزهایی 47  

  حج  - 4          روزه -3        نماز  -2وضو         -1: پاسخ

9 

کسی بوده است؟ چهکریم، نترین معلّم قرآ اولین و بزرگ 47  

»)ص(خدا رسول«: پاسخ   

10 
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48 

.را توضیح دهید» والیت ظاهري«،)ص(هاي مهم پیامبر اکرم ولیتاز مسئ  

الم را اس،]مدینه[یثرب مردم که ایـن ه محضـب،)ص(پیامبراکرم.است »رهبري«و » سرپرستی« والیت به معناي: پاسخ

حکومتی ،]مهاجرین[آمده بودند که از مکّه کسانیو  ]انصـار[شهر و به کمک مردم آنکرد  پذیرفتند به این شهر هجرت

والیت بر جامعه از طریق تشکیل حکومت اسالمی و با اجراي [.ریزي نمود پیشد، میمبناي قوانین اسالم اداره را که بر 

].الهی است قوانین  

11 

 

48 

ن اند و از میا دانسته؛ اسالم را بر چند پـایـه استوار ها آننقل شده است، )علیهم السالم ( که از معصومین  طبق روایات متعددي

    شمرده شده است؟ ترین پایه کدام مورد، ها مهم آن

 پاسخ: «پنج پایه»؛ 1) نماز  2) زکات  3) روزه    4) حج      5) والیت        مهمترین آن ها؛ «والیت»

12 

.تشکیل حکومت اسالمی را فقط نام ببرید هاي دو  مورد از ضرورت 49  

      و نفی حاکمیت طاغوتالهی  پذیرش والیت) ب              اجراي احکام اجتماعی اسالم     )الف :پاسخ

13 

 

49 

.آن را شرح دهید،»است ضرورت اجراي احکام اجتماعی اسالم«حکومت اسالمی از دالیل تشکیل یکی  

نیز توجه کامل دارد و تا » اجتماعی«، به زندگی»فرد«است؛یعنی عالوه برتوجه به  کامالً اجتماعی اسالم یک دین: پاسخ

از نماز فرادي را  نماز جماعت داده است؛مثالً بادت نیز جنبۀ اجتماعیع احکام فردي،همچون برخیکه مقدور بوده،به جا آن

.تري قرار داده است ثواب بیشو براي آن، است  برتر دانسته  

14 

 

 

49 

و زندگی اجتماعی خود  بنا کنند و روابط مردمی» عـدل« اي بر پایۀ جامعهمردم،آن بود که  از اهداف ارسال پیامبران  یکی

.میسر است؟توضیح دهید،بدون وجود یک نظام حکومتی سالم آیا این هدف بزرگبنا نهند؛» نهقوانین عادال«اساسرا بر  

پاسخ: خیر، آیا می شودکه خداوند هدفی را براي ارسال پیامبر خود تعیین کند، ولی ابزار و شیوة رسیدن به آن را نادیده 

، امر خانواده و جامعه هاي حقوق و مسئولیتخمس،زکات،«متعددي دارد؛مانند یم احکام اجتماعیکر همچنین قرآنبگیرد؟

تشکیل  بدون«این قوانین، رايکه اج است روشن»جاوزگران و ستمکارانو جهاد با تمبارزه با ظلم معروف،نهی از منکر، به

 حکومت» امکان پذیر نیست.  

15 

 

49 

.آن را شرح دهید،»استوالیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت  ضرورت پذیرش«از دالیل تشکیل حکومت اسالمی   

که  ورهاي او و کسانیت از دستفرمانبرداري و اطاعه همین جهت،و ب »خداست«ها انسان ولی و سرپرست حقیقی: پاسخ

اي  به گونهصحیح است که  جراي هر قانون و پیروي از هر کس،هنگامیا.است» واجب«و » ضروري«کرده، معین  خودش

د و پیروي هستن»طاغوتی«دهند، بدون اجازه او فرمان و دستورمی که همچنین،افرادي.به قانون الهی و فرمان او باز گردد

.است»حرام«ها بر مسلمانان، از آن  

16 

و قانونشان که فرمان  حالیکنند،در می گذاري دهندو قانون می انکه به مردم فرم کسانی«: پاسخ .را تعریف کنید» طاغوت« 50

 نشأت گرفته از فرمان الهی نیست،«طاغوت»نامیده می شوند.

17 

چه حکمی دارد؟،پذیرش حکومت طاغوت و انجام دستورهاي وي بر مسلمانان 50  

واجب ) 4حرام                          ) 3مستحب                           ) 2مکروه                        ) 1  

18 

الهی  باشد و دستورات »اوندخد«ه مورد پذیرشک حکومتی:پاسخ حکومتی وجود داشته باشد؟ الزم است در جامعه،چه نوع 50

.به اجرا در آورد آمده است،» روایات«و » قرآن«را که در   

19 
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اي برتر و باالتري از  مرتبهکه   هاست رپرستی و رهبري معنوي انسانس«، همان :پاسخ   . کنید تعریفرا » والیت معنوي« 51

».شود والیت ظاهري شمرده می  

20 

 

51 

الهی به  قُربایشان با انجام وظایف عبودیت و بندگی و  در مسیر : پاسخ  .را توضیح دهید) ص(خدا  والیت معنوي رسول

الهی،در عـالم خلقت  عت را مشاهده کند و بـه اذنتوانست عـالم غیب و ماوراي طبی اي از کمال نائـل شدکه می مرتبه

ات ـاجـا جامعه دور نماید و حـبالیی را از شخص یشفا بخشد، قادر بود بیمار را به طور مثال،به اذن الهی.تصرّف نماید

.برآورده سازدباشد، ها در آن  که صالح آن صورتیمردم را در   

21 

 

51 

 و

52 

:دهیداست، پاسخ » معنوي و هدایت والیت« که دربارةبه سؤاالت زیر  

درست              نادرست      .     کرد هاي آماده را نیز هدایت می دلبا استفاده از این والیت،) ص(خدا رسول-1  

درست          نادرست     . آموزش معمولی و عمومی است از طریق،)ص(خدا هاي آماده توسط رسول دل هدایت -2  

.گیرد از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن صورت می،)ص(خدا هاي آماده توسط رسول دل هدایت -3  

 درست                 نادرست

  بستگی دارد؟ چیزهایی ها از این هدایت،به چه مندي انسان هرهمیزان ب - 4

. دارد آنان بستگی »عمل«و » ایمان«به درجۀ: پاسخ  

خواهد داشت؟ اي چه نتیجهباشد،» باالتر«ها عمل انسانۀ ایمان و هر قدر درج -5  

.کند کسب میتر معنوي را بیش هاي ستعداد و لیاقت دریافت هدایتا: پاسخ  

کسانی ببینیم؟ توانیم در رفتار چه هدایت را می اي کامل از این نوع نمونه -6  

قرار ) ص(خدا حت تربیت رسولکه ت کودکی حضرت از همان دوران ؛آن)ع(علی رتباحض) ص(خدا فتار رسولدر ر: پاسخ

به همین جهت،عالوه بر تربیت .به سرعت پیمود» عمل«و  »ایمان«خود،مراتب کمال را در »نظیر استعداد بی«گرفت،بـا

.برد ه مینیز بهر) ص(خدا معنوي رسول معمولی،از هدایت هاي از روش  

22 

 

52 

هزار  کدام،که ازهر گشود از علم را به رویم] در[هزار باب) ص(خدا رسولروزي « :دفرمای آن میکه در)ع(علی امامحدیث 

از چه طریقی بود؟  به کدام نوع هدایت است و آموزش این علوم اشاره» .شد گشوده میدیگر]در[باب  

 پاسخ: «هدایت معنوي»- «از طریق آموختن معمولی نبود، بلکه به صورت الهام بر روح و جان ایشان بوده است.»

23 

 

52 

به صورت  ،)ص( خدا حلّ یک مسئلۀ علمی بازمانده و رسولکرده، در که عالمی پاك سرشت با همۀ تالشی آمده که بسیار پیش

.افراد متناسب است» ..........«این هدایت معنوي،با.کرده است او را هدایت» ..........«  

»لیاقت و ظرفیت« - »ا بیداريـخواب یدرالهام،«: پاسخ  

24 

                                                                                                                                                                به چه معناست؟  ،»عصمت« 52

.است» محفوظ بودن از گناه«معناي به: پاسخ  

25 

کرده  واجب خداوند  کهرا کارهایی آنان یعنی« :پاسخچه؟ است؛یعنی آنان ازگناه بوده بودن فوظمحهاي پیامبران، ازویژگی یکی 53

».کردند ترك میکرده است، را که حرام و کارهایی دادند انجام میاست،  

26 

ان پیروي ـرفت و از آن ه پیامبران از بین میـاعتماد مردم بآن، زیرا بدون:پاسخ الزمۀ پیامبري بوده است؟،»عصمت« چرا 53

 نمی کردند.به عبارت دیگر،«بدون وجود عصمت»،مسئولیت پیامبري  به نتیجه نخواهد رسید.

27 
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 اگر پیامبري در«دریافت وحی و ابالغ آن به مردم» معصوم نباشد،چه نتایجی خواهد داشت؟ 53

.شود می از مردم سلب امکان هدایت،) 2.        رسد نمیدین الهی به درستی به مردم ) 1: پاسخ  

28 

 اگر پیامبري در«تعلیم و تبیین دین و وحی الهی» معصوم نباشد،چه نتایجی خواهد داشت؟ 52

.رود اعتماد مردم به دین از دست می) 2.              شود امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می) 1: پاسخ  

29 

 اگر پیامبري در«اجراي احکام الهی» معصوم نباشد،چه نتایجی خواهد داشت؟ 52

ق بگیرند و مانند او انجام دهد و مردم نیز از او الگو و سرمش ورهاي خداست،که مخالف دست کارهاییامکان دارد: پاسخ

.به گمراهی دچار شوندعمل کنند و   

30 

 

53 

 جوابیه ـچ» دارد؟ مت در مقابل وسوسۀ گناه رادهد که کدام فرد توانایی مقاو کسی تشخیص می چه«:اگر از ما سؤال شود

باید بدهیم؟  پاسخ: روشن است کـه این کـار از انسان ها ساخته نیست و فقط خداوند است کـه از آشکار و نهان افراد 

ه پیامبري بر ـد کسی را بـداونـبنابراین، وقتی خ.د در دوري از گناه را تشخیص دهدتواند، توانایی فر اطالع دارد و می

اللّه أَعلَم حیثُ یجعلُ « عبارت قرآنی .دتواند مسئولیت خود را به درستی انجام ده که وي می شود معلوم میگزیند، می

الَتَهدهمین »رِسمطلب است مؤی.  

31 

 

53 

کنند  گناه و خطا حفظ میان را از،آن]مانند فرشته[انع بیرونیو خطا  پیامبران به چه صورت است؛آیا یک ممعصومیت از گناه 

 یـا آنان با اختیار خود به سمت گناه و خطا نمی روند؟توضیح دهید.

پاسخ: پیامبران با این که مانند ما انسان ها«غریزه» و «اختیار» دارند،در مقام عمل به دستورات الهی دچارگناه نمی شوند؛ 

داند که  کند و می که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده می کند و کسی  کند که هوي و هوس بر او غلبه می گناه زیرا کسی

بـا انجام آن،از چشم خـدا می افتد و از لطف و رحمت او دور می شود،محبت به خداوند را بـه هیچ چیز عوض نمی کند. 

دهنده هستند،  ها نیز براي ما ناراحت کننده و آزار گناهان معصوم هستیم و حتّی تصور آناز»بعضی«ها در مورد ما انسان

.گناهان عصمت دارند »همۀ«بران در مورد ماما پیا  

32 

باشیم؟  )ص(هاي پیامبر اکرم ها و مجاهدات توانیم قدردان تالش می ،چگونه ما مسلمانان 55  

».اثر کنند حضرت را بی هاي آن شمنان اسالم زحمات و تالشنگذاریم د ،حاد و همدلی با یکدیگربا اتّ«: پاسخ  

33 

 

55 

را بزرگ نشان دادن،  وام و مذاهب اسالمیـهاي معمولی اق اختالفتبدیل همبستگی مسلمانان بـه دشمنی و از نتایج   یکی

ها سلطه پیدا  بتوانند بر آنهاي استعمارگر به راحتی  بود تا قدرت تجزیۀ کشورهاي کوچک در سدة اخیر«:پاسخچیست؟

منطقه در حال   هاي استعماري در کشورهاي قدرتاکنون نیز از سوي سیاست،این .کنند و ذخایر آنان را به تاراج ببرند

.اجراست  

34 

 

56 

 و

57 

اند؟ چه نکاتی را بیان فرموده» وحدت«خود به مسلمانان دربارة هاي پیامدر یکی از ) ره(امام خمینی   

                                                                                  ن که به حقیقت اسالم ایمان دارید؛اي مسلمانان جها: پاسخ

.به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایۀ تعلیمات اسالم مجتمع شوید) 1   

.کوتاه کنید ا از ممالک خود و خزائن سرشار آنها ر ر قدرتبدست خیانت اَ) 2  

. سانی بردارید که شما داراي همه چیز هستیددست از اختالفات و هواهاي نف) 3  

.زدگی مبارزه نمایید و روي پاي خودتان بایستید  با غرب و غرب بر فرهنگ اسالمی تکیه کنید و) 4  
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نظیر  و امکانات بیدو میلیارد مسلمان  کنیم و از قدرت حدود بتوانیم وحـدت میان خـود را تقویت که ما مسلمانان براي این

هاي دقیقی  نیازمند اجراي بـرنامه:پاسخکنیم، نیازمند به چه چیزي هستیم؟ خود استفاده ي پیشرفتبراهاي اسالمی  سرزمین

اي مسلمانان ه کند و دل هاي اسالمی خنثی ان را در سرزمینـافکن استعمارگران و عوامل آن اي تفرقهه هستیم که نقشه

. را به یکدیگر نزدیک کند  
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.شوند را بنویسید می انکه باعث ایجاد وحدت میان مسلمان سه مورد از اقداماتی  

.کنیم ه مقدسات سایر مسلمانان خوددارياز اهانت و توهین ب) 1: پاسخ  

.آنان از ظلم بکوشیم هاي درست دفاع کنیم و براي رهایی از مظلومان در تمام نقاط جهان، با روش) 2  

هاي  امهـورزند، بشناسیم و فریب برن ا دشمنان اسالم دوستی میـنامند ولی ب ظاهر خود را مسلمان می که به کسانی) 3

.آنان را نخوریم  

37 

دهیم؟چه کاري را انجام  شایسته است کنیم، ه مقدسات سایر مسلمانان خودداريکه از اهانت و توهین ب براي این 57  

.، اعتال و ارتقا ببخشیم»استدالل«و » دانش«شایسته است اعتقادات خود را با : پاسخ  

38 

ر اساس معرفت ـا دیگر مسلمانان بـا بتوانیم بـتارتقا ببخشیم؟  اعتال و،»استدالل«و » شدان«چرا باید اعتقادات خود را با 57

.و استدالل سخن بگوییم و اعتقادات خود را به نحو صحیح و بدون نزاع و ناسزاگویی بیان کنیم  
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اما طلبد بشنود،  کس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاري میهر«:فرمایند که درآن می) ص(خدا  ولسخن رس

اره دارد؟دت میان مسلمانان اشهاي وح نامهه کدام یک از برب» .به یاري آن مظلوم  برنخیزد،مسلمان نیست  

».کنیم و براي رهایی آنان از ظلم، بکوشیم هاي درست دفاع با روش از مظلومان در تمام نقاط جهان،«: پاسخ  
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چگونه است؟ورزند، با دشمنان اسالم دوستی مینامند ولی  می» مسلمان«ظاهر خود را که به  روش کسانی  

ه بـکنند؛ میمعرفی  مسلمانان را دشمنرخی ـها را دوست و ب چنین است کـه دشمنان اسالم مانند صهیونیست: پاسخ

.دشمنی بورزند لمانان،کنند و با گروهی از مس با دشمنان واقعی اسالم دوستی »ریجتد«که مردم عادي به طوري  
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