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رهبری امت اسالمی از مسیری که خدا و پیامبر مشخص کرده بود( ص)رحلت رسول خدا پس از . 1

غص. خارج شد

امامت: پاسخ.  طراحی شده بود................. بر مبنای ( ص)حکومت اسالمی پس از رسول خدا نظام  . 2

ترین نمونه ی حکومت در اسالم توسط کدام امام به وجود آمد؟ آن حکومت چه مدت طول کشیدعالی . 3

عهد شکنان و مشکالتی نظیر جنگ هایی با-ماه  9سال و 4-( ع)توسط امام علی : پاسخداشت؟ التیو چه مشک

داخلیدشمنانان 

ایشهر مکه را محاصره کرد و او چاره ( ص)بود او زمانی اسالم آورد که پیامبر اکرم ............ مشرکان رهبر . 4

ابوسفیان: پاسخ.  و اطاعت نداشتمجز تسلی

، نظام حکومت اسالمی که بر مبنای امامت طراحی شده بود ( ص)پس از رحلت رسول خدا : 90پاسخ فعالیت صفحه 

ت تحقق نیافت و امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم برای اجرای همه جانبه ی مسئولی

امر باعث شد به مرور حاکمان فاسدی همچون معاویه و یزید بر جامعه حاکم شوند و ارزش ها و خود باشند همین های 

د افتاد، الگوهای جامعه تغییرکند و به مرور جامعه به سمت قهقرا برود زمانی که رهبری امت به دست نا اهلی همچون یزی

.نوه ی پیامبر را به شهادت رساند
isp72@دوازدهم و دهمجزوات 

http://t.me/isp72
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چه چیزی باعث شد که با وجود ظلم و ستم بنی عباس و بنی امیه اسالم نابود نشود؟ . 13
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علت

فرمانبرداری آن ها از حاکمشان: پاسخعلت پیروزی وبرتری شامیان را چه می دانست؟   ( ع)امام علی . 10
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ا چگونه پس از برکناری امام معصوم چه کسانی به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی پرداختند؟    آن ه. 19

به تفسیر و تعلیم قرآن و معارف می پرداختند؟   این موضوع چه نتیجه ای داشت؟

وافق با یکی از علمای اهل کتاب که ظاهرا مسلمان شده بود و به تفسیر و تعلیم دین مطابق با افکار خود و م. 20

کعب االحبار   : پاسخمنافع ثروتمندان می پرداخت چه کسی بود؟  
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عموم مردم در اعتقادات و عمل خود دنباله رو چه کسانی است؟ . 21

، حاکمان وقت چه کسانی را به عنوان الگو و راهنمای مردم معرفی کنند؟( ص)پس از رسول خدا . 22
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جاهلیت در چه شکل جدیدی وارد شد؟( ص)پس از رحلت رسول خدا . 23

موجب شد ائمه ی اطهار نتوانند مردم آن دوره را با خود ( ص)کدام تغییر فرهنگ پس از رحلت رسول خدا . 24

(ص)راحت طلبی جامعه و بی توجه شدن به سیره و روش پیامبر : پاسخهمراه کنند؟ 
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ی وگیراز آنجا که شرایط هریک از ائمه با برخی از دوره های زندگی ما شباهت هایی دارد می توانیم از این شرایط و اتفاقات و نتایج آنها الگ

کنیم و با توجه به آن دوره ویژگی های پیروان جبهه ی حق و باطل را بشناسیم از همین رو شهید مطهری می گوید که شمر زمان امام

. مرده است و هر کس باید شمر زمان خود را بشناسد و علیه او جبهه بگیرد( ع)حسین 
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:2پاسخ سوال 
و تکیه ی بر ظلم و جور در حکومت های ( ص)، عادالنه بودن حکومت رسول خدا تفاوت او َّل 

.بنی امبه و بنی عباس بود

و میدان دادن به ( ص)، گسترش اندیشه های اصیل اسالمی توسط رسول خدا تفاوت دوم 

.اندیشه های غیر اصیل و تحریف شده در آن حکومت ها بود

ن و زیر پا گذاشت( ص)، عمل دقیق به دستورات و احکام الهی توسط رسول خدا تفاوت سوم 

.احکام الهی توسط آن حکومت ها بود

. و مشی اشرافی آن حکومت ها بود( ص)، مشیِ ساده ی حکومت داری رسول خدا تفاوت چهارم 

.  منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر بود زمینه ی او َّل، :  1پاسخ سوال 

.نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت به توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسالم آنها بودزمینه ی دوم، 
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