
رسول خدا (ص) فرمود: «این مرد اولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا، راسخ ترین شما در انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوري بین گزینه 1  1
مردم، بهترین شما در رعایت مساوات بین آن ها و ارجمندترین شما نزد خداست.»

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «به من ایمان نیاورده است کسی که شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد.» گزینه 1  2

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «اقوام و ملل پیشین بدین سبب دچار سقوط شدند که در اجراي عدالت تبعیض روا می داشتند؛ اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان گزینه 1  3
دزدي می کرد رهایش می کردند و اگر فردي ضعیف دزدي می کرد وي را مجازات می کردند.»

گزینه 4 حضرت علی (ع) وقتی حکومت را به دست گرفت اعالم کرد من براساس دستورات قرآن و سنت رسول خدا حکومت می کنم و بر همین اساس اصالحات مهمی را  4
در جامعه آغاز کرد.

  پیامبر علت سقوط اقوام و ملل قبلی را تبعیض در اجراي عدالت می دانست.

ایستادن در مقابل تعصبات قومی  تالش براي اجراي عدالت گزینه 4  5

دستور به مثله نکردن کافران  سخت کوشی در امر هدایت

رسول خدا عامل سقوط اقوام گذشته را تبعیض در اجراي عدالت معرفی کرده است. گزینه 3  6
الگو قرار دادن پیامبر براي کسانی که به خدا و آخرت ایمان دارند و خدا را بسیار یاد می کنند، مؤثر تر است.

پیامبر فرمودند: این مرد (حضرت علی (ع)) اولین ایمان آورندة به خدا، وفادار ترین  شما در پیمان، راسخ ترین شما در انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوري گزینه 3  7
بین مردم، بهترین شما در رعایت مساوات بین آن ها و ارجمند ترین شما نزد خداست. این سخن با آیۀ «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه» در ارتباط مفهومی است.

اینکه پیامبر ثروت را مالك برتري نمی دانست، مربوط به مبارزه با فقر و محرومیت است. گزینه 2  8
حدیث «سوگند به خدا، اگر همۀ دنیا را  به من بدهند... » بیانگر عدالت بی مانند حضرت علی (ع) است.

روایت رسول خدا (ص) در مورد حضرت علی (ع) چنین است: «این مرد اولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا، راسخ ترین شما در انجام فرمان گزینه 2  9
خدا، صادق ترین شما در داوري بین مردم، بهترین شما در رعایت مساوات و ارجمند ترین شما نزد خداست.»

آیۀ شریفۀ «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنۀ لمن کان یرجوا اهللا و الیوم اآلخر و ذکر اهللا کثیراً: قطعًا براي شما در رسول خدا سرمشق نیکویی هست براي کسی که به خداوند و گزینه 1  10
روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار یاد می کند»، بیانگر الگو بودن پیامبر خدا (ص) در رهبري است.
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