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بیانگر آن است که ایشان به عنوان ( ص)رسول خداسیره تعلیمات قرآن کریم و 

 .بودرا عهده دار سه مسئولیت مهم فرستاده خداوند 

 مردم را به آخرین و بیست و سه سال ، به مدت آخرین پیام رسان الهیبه عنوان ( ص)رسول خدا

 شان از گمراهی، نجاتآنان و  رستگاریکامل ترین برنامه هدایت انسان ها فرا خواند و برای 

 .بی ماننداستقامت و صبری تالش بسیاری کرد و با 



 (ص)مسئولیت های مهم پیامبر

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

 (مرجعیت دینی)تعلیم و تبیین تعالیم قرآن . 2

 دریافت و ابالغ وحی. 1



 دریافت و ابالغ وحی. 1

   کم ای ذره بدون و کرد می دریافت وحی فرشته از کامل طور به را کریم قرآن آیات (ص)پیامبر

 .رساند می مردم به زیاد یا
 

   :مسعود ابن عبداهلل

 کردیم می تفکر آن معنای در که این از بعد و گرفتیم می فرا (ص)پیامبر از را قرآن از آیه ده ما

 .رفتیم می پیامبر نزد بعدی، آیات گرفتن یاد برای دیگر بار نمودیم، می عمل آن به و
 

 وحی کاتبان = قرآن نویسندگان

 وحی حافظان = کردند می حفظ و سپرده خاطر به را قرآن که آنان

 (ع)علی حضرت = قرآن حافظ و کاتب برترین و اولین



 (مرجعیت دینی)تعلیم و تبیین تعالیم قرآن . 2

   عهده بر نیز را کریم قرآن آیات تبیین و تعلیم وظیفه مردم، به وحی رساندن بر عالوه (ص)اکرم پیامبر

 :تا داشت

 .یابند دست آسمانی کتاب این بلند معارف به بتوانند مردم -1

 .بفهمند را قوانین و احکام جزئیات -2

 .بیاموزند را آن به کردن عمل شیوه -3

 .مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است معتبرترینو اولین = ( ص)گفتار و رفتار پیامبر
 

 :(ص)پیامبر رفتار و گفتار به مراجعه با مسلمانان

 .برند می پی قرآن معارف از بسیاری واقعی معنای به -1

 ...و حج روزه، نماز، مانند .آموزند می را قرآن دستورات انجام شیوه -2

 .معلم قرآن بوده است بزرگترینو  اولین، (ص)پیامبر



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

 .می باشدسرپرستی و رهبری والیت به معنی . استوالیت بر جامعه ( ص)مسئولیت دیگر پیامبر
 

 :(ص)پیامبر ظاهری والیت مصادیق

 :(ع)باقر امام

 .وِالیَهبِال نودِیَ کَما بِشَیءٍ یُنادِ لَم و الوِالیهوَ الحَجو الصّوموَ الزّکاهو الصّلوه علی خَمسٍ علی االِسالم بُنیَ

 که طور آن نشده، دعوت چیزی به و والیت و حج و روزه و زکات و نماز بر .است استوار پایه پنج بر اسالم

 .اند شده دعوت والیت به
 

 :حدیث پیام

  و زکات نماز، جمله از دین احکام تمام اجرای برای فرصت شود، برقرار اسالمی حکومت و والیت وقتی

 .شود می فراهم حج و روزه



 :اسالم اجتماعی احکام اجرای ضرورت -1

 .فرادی نماز بر جماعت نماز برتری  مانند .است اجتماعی زندگی به آن توجه و اجتماعی کامال دین یک اسالم

 .نیست میسر سالم حکومتی امنظ یک وجود بدون عادالنه قوانین با جامعه

 منکر، از نهی و معروف به امر جامعه، و خانواده های مسئولیت و حقوق زکات، خمس، مانند اجتماعی احکام قوانین اجرای

 .نیست پذیر امکان حکومت تشکیل بدون ستمکاران، و تجاوزگران با جهاد و ظلم با مبارزه

 ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

 :طاغوت حاکمیت نفی و الهی والیت پذیرش ضرورت -2

 جهت؛ همین به .ستخدا ها انسان حقیقی سرپرست و ولی

 (علت) .است واجب و ضروری کرده، معین خودش که کسانی و او دستورهای از اطاعت و برداری فرمان -الف

 (معلول) .گردد باز او فرمان و الهی قانون به ای گونه به که است صحیح هنگامی کس، هر از پیروی و قانون هر اجرای -ب

 .نشأت گرفته از فرمان الهی نیستکسانی که به مردم فرمان می دهند در حالی که فرمان و قانون شان = طاغوت 

 .است حرامپذیرش حکومت طاغوت و انجام دستورهای وی بر مسلمانان 



 آیا ندیده ای کسانی را که گمان می برند به آن چه بر تو نازل شده ایمان دارند، اما 

 برند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن داوری به نزد طاغوت می خواهند 

 .کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند

 .دارد اشاره طاغوت حاکمیت نفی و الهی والیت پذیرش ضرورت به

 .کنند مراجعه طاغوت به داوری برای نباید مسلمانان

 .است حرام مسلمانان بر او دستورهای انجام و طاغوت حکومت پذیرش

 ...  اَ لَم تَرَ اِلَی الَّذینَ یَزعُمونَ اَنَّهُم آمَنوا 

 :آیه پیام



کتاب آسمانی فرستادیم و همراه آنان دالیل روشن به راستی که پیامبران مان را همراه با 

 .  برخیزنداقامه عدل و داد نازل کردیم تا مردم به  میزانو 

 .است اسالمی اجتماعی احکام اجرای ضرورت بیانگر -1

 .کنند بنا عدل براساس ای جامعه مردم، که بود آن پیامبران فرستادن اهداف از یکی -2

 ...  لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ و اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزان

 :آیه پیام



 (ص)والیت معنوی رسول خدا

   ظاهری والیت از  باالتر و برتر ای مرتبه که هاست انسان معنوی رهبری و سرپرستی همان = معنوی والیت

 .شود می شمرده

   که شد نائل کمال از ای مرتبه به الهی قرب مسیر در و بندگی و عبودیت وظایف انجام با (ص)خدا رسول

 :توانست می

 .نماید تصرف خلقت عالم در الهی اذن به -2 .کند مشاهده را طبیعت ماورای و غیب عالم -1

 .کند می هدایت را آماده های دل معنوی، هدایت قدرت از استفاده با (ص)پیامبر = معنوی هدایت

  و غیبی امداد طریق از بلکه نیست، عمومی و معمولی آموزش طریق از یعنی ظاهری کار یک هدایت این

 .گیرد می صورت آن، مانند و الهامات
 

  و ایمان درجه قدر هر .دارد بستگی آنان عمل و ایمان درجه به معنوی هدایت از ها انسان مندی بهره میزان

 .کنند می کسب بیشتر را معنوی های هدایت دریافت لیاقت و استعداد باشد، باالتر ها انسان عمل

 .(ص)پیامبر محضر در یافته تربیت (ع)علی امام :(ص)پیامبر معنوی هدایت از کامل مصداق



 ؛(ع)امام علی

 .دیگر گشوده می شدهزار باب از علم را به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب ( ص)روزی رسول خدا

 .(بوده است( ع)حضرت علی جانو روح  برالهام این آموزش از طریق )



 (ص)عصمت پیامبر اکرم 

 

 محفوظ بودن از گناه= عصمت 
 

 (چرا؟) .بود آنان پیامبری الزمه محرمات ترک و واجبات انجام

 .کردند نمی پیروی آنان از و رفت می بین از پیامبران به مردم اعتماد عصمت، بدون زیرا
 

 

 (چرا؟) .رسید نخواهد نتیجه به پیامبری مسئولیت ،عصمت وجود بدون

 نباشد؛ معصوم مردم به ان ابالغ و وحی دریافت در پیامبری اگر زیرا

 .شود می سلب مردم از هدایت امکان -2 .رسد نمی مردم به درستی به الهی دین -1
 

 

 نباشد؛ معصوم (دینی مرجعیت) الهی وحی و دین تبیین و تعلیم در پیامبری اگر

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

 نباشد؛ معصوم (ظاهری والیت) الهی احکام اجرای در پیامبری اگر

   به و کنند عمل او مانند و بگیرند سرمشق او از نیز مردم و دهد انجام است، خدا دستورهای مخالف که کارهایی دارد امکان

 .شوند دچار گمراهی

 .تشخیص عصمت فقط با خداست



 .خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد

 خداوند، مسئولیت پیامبری را برعهده کسانی قرار می دهد که می داند توانایی و ویژگی 

 .انجام این مسئولیت را دارا هستند

 اَهللُ اَعلَمُ حَیثُ یَجعَلُ رِسالَتَه

 :آیه پیام



 عمل مقام در هستند، اختیار و غریزه دارای ها انسان ما مانند که این با پیامبران

 (چرا؟) .شوند نمی گناه دچار الهی دستورات به

 و گناه حقیقت که کسی و کند غلبه او بر هوس و هوی که کند می گناه کسی زیرا

   خدا چشم از معصیت و گناه انجام با که داند می و کند می مشاهده را معصیت

   به محبت ،(گناه پیامدهای) شود می دور او رحمت و لطف نظر از و افتد، می

 .کند نمی عوض چیز هیچ با را خداوند

 .عصمت دارندهمه گناهان پیامبران در مورد 

 معصومیت از گناه و خطا در پیامبران به چه صورت است؟



 (ص)قدرشناسی از پیامبر اکرم

 توانست؛ شود، نمی یافت تاریخ در آن نظیر که فراوان های رنج تحمل با و تالش سال 23 مدت در (ص)خدا رسول

 .کند بنا شرک از دور به و خدا به ایمان با ای جامعه -2 .برساند مردم به را الهی پیام ماندگارترین و ترین بزرگ -1

 را حضرت آن های تالش و زحمات اسالم دشمنان نگذاریم یکدیگر با همدلی و اتحاد با = (ص)پیامبر از قدردانی برای

 .کنند اثر بی

 :اسالم دشمنان تالش

   جلوه زرگب را اسالمی مذاهب و اقوام معمولی اختالفات و کرده تبدیل یکدیگر با دشمنی به را مسلمانان همبستگی

   تا بود اخیر سده در کوچک کشورهای به اسالمی بزرگ کشورهای تجزیه ها، اختالف این زیانبار نتایج از یکی .دادند

 .ببرند تاراج به را آنان ذخایر و کنند پیدا سلطه ها آن بر بتوانند راحتی به استعمار های قدرت

 را مسلمانان دیگر، بار تا کردند فراوانی های روشنگری ایران در خصوص به اسالم، جهان در دلسوز دانشمندان و علما

   .شوند آنان میان های درگیری مانع و کنند متحد اسالم دشمنان علیه



 پیرامون وحدت مسلمانان( ره)پیام امام خمینی

   اسالم تعلیمات سایه در و توحید پرچم زیر در و خیزید پا به دارید، ایمان اسالم حقیقت به که جهان مسلمانان ای

   اختالفات از دست و کنید کوتاه آن سرشار خزائن و خود ممالک از را ها ابرقدرت خیانت دست و شوید مجتمع

  نمائید مبارزه زدگی غرب با و زنید تکیه اسالم فرهنگ بر .هستید چیز همه دارای شما که بردارید نفسانی هواهای و

 .بایستید خودتان پای روی و



 برنامه ای برای وحدت مسلمانان

 .کند خنثی اسالمی های سرزمین در را آنان عوامل و استعمارگران افکن تفرقه های نقشه -1

 .کند نزدیک یکدیگر به را مسلمانان های دل -2
 

 :جوامع در اسالمی وحدت زمینه در اقدامات برخی

   ،استدالل و دانش با را خود اعتقادات است شایسته منظور این برای .کنیم خودداری مسلمانان سایر مقدسات به توهین و اهانت از -1

 (چرا؟) .ببخشیم ارتقا و اعتال

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

  (ص)خدا رسول سخن این به و بکوشیم ظلم از آنان رهایی برای و کنیم دفاع درست های روش با جهان، نقاط تمام در مظلومان از -2

 :فرمود که کنیم عمل

 «.نیست مسلمان برنخیزد، مظلوم آن یاری به اما بشنود، طلبد می یاری مسلمانان از که را مظلومی دادخواهی فریاد کس هر»

   را آنان های برنامه فریب و بشناسیم ورزند، می دوستی اسالم دشمنان با ولی نامند، می مسلمان را خود ظاهر به که را کسانی -3

 (تبری و تولی) .نخوریم



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

 امام رهبری ،سراسری های راهپیمایی و  اجتماعات در حضور با  و  مستقیم ای شیوه به اسالمی انقالب زمان در ما  کشور مردم
 .بستند یاری پیمان ایشان با  و  پذیرفتند  را  (ره)خمینی

 
ک را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به دهند، تشخیص تر شایسته رهبری برای ه
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس

 سوال کلیدی

سجاد صیدآبادی: تهیه و تنظیم  


