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هدف پیامبر (ص) تکرار مداوم و حضور مکرر در منزل حضرت زهرا (س) بیان چه مطلبی بود و براي تبیین آن، کدام آیۀ شریفه را تالوت می کردند؟  . 1

جَس َأهَل الَبیِت ...»   ُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ معرفت اهل بیت (ع) -  «اِنَّما ُیریُد اهللاَّ

جَس َأهَل الَبیِت ...»   ُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ عصمت اهل بیت (ع) -  «اِنَّما ُیریُد اهللاَّ

ْمِر ِمْنُکْم ...»   ُسوَل َو ُأولِی اْألَ َ َو َأطیُعوا الرَّ عصمت اهل بیت (ع) -  «یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اهللاَّ

ْمِر ِمْنُکْم ...»  ُسوَل َو ُأولِی اْألَ َ َو َأطیُعوا الرَّ معرفت اهل بیت (ع)  -  «یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َأطیُعوا اهللاَّ

معرفی امام علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم (ص) براي اولین بار، هم زمان با نزول کدام آیۀ قرآن بود؟  . 2

آنچه بر تو از خدا نازل شده را ابالغ نما. اي پیامبر عشیره خود را انذار کن.

خدا اراده کرده شما را از ناپاکی دور کند. از خدا و پیامبر و اولی االمر اطاعت کنید.

کدام آیه پاسخگوي این سوال است که طرح و برنامه خداوند براي جامعه اسالمی پس از رسول خدا چیست؟  . 3

آیه ابالغ آیه اطاعت آیه تطهیر آیه والیت

حضرت فاطمه (س) جزء .................. وداراي .................. کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همه ي مسلمانان .................. است.  . 4

اهل بیت است - هدایت و والیت - واجب ائمه (ع) نیست - علم و عصمت - مستحب

اهل بیت است - علم و عصمت - واجب ائمه (ع) نیست - هدایت و والیت - مستحب

سه سال پس از بعثت پیامبر اکرم (ص) از سوي خداوند متعال چه فرمانی صادر شد و پیامد این دستور چه بود؟  . 5

ْقَربِیَن» - پیامبر (ص) خویشان خود را به دین اسالم دعوت کرد و حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود.   «َو َأْنِذْر َعِشیَرَتَک اْألَ

ُسوَل»  -  پیامبر (ص) خویشان خود را به دین اسالم دعوت کرد و حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود. َ َو َأطیُعوا الرَّ  «َأطیُعوا اهللاَّ

ْقَربِیَن» - خداوند به پیامبر (ص) فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابالغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند.   «َو َأْنِذْر َعِشیَرَتَک اْألَ

ُسوَل» - خداوند به پیامبر (ص) فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابالغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند.  َ َو َأطیُعوا الرَّ  «َأطیُعوا اهللاَّ

آخرین حج پیامبر در چه سالی انجام شد؟ و به چه نام هایی مشهور شده است؟  . 6

یازدهم هجرت - حجۀ البالغ و حجۀ الوداع در سال دهم هجرت - حجۀ البالغ و حجۀ الوداع

یازدهم بعثت - حجۀ البالغ و حجۀ الوداع در سال دهم بعثت - حجۀ البالغ و حجۀ الوداع

چرا پیامبر گرامی اسالم در شرایطی که هنوز موقعیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند، جانشین خود را معین کرد؟  . 7

همانطور که پیامبر اسالم مسئولیت هایی از جانب خداوند انجام می داد ضروري است که پس از ایشان کسی به عنوان امام انجام دهد. 

حضور و پذیرش و مشارکت مردم در امر جانشینی رسول خدا از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اقدام به این کار کرد. 

جانشینی پیامبر چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود و نمی توان آنرا به انتخاب مردم گذاشت. 

ضروري بود پیامبر اسالم خویشان را انذار دهد تا بعد از ایشان بزرگان بنی هاشم از جانشین پیامبر پیروي کنند. 

جملۀ  «َمن َاولَی الناس بالمومنین ِمن انُفسهم»  مقدمۀ کدام جمله بود و پیام کدام آیۀ شریفه را محقق می سازد؟  . 8

 «انّی تاِرُك فیُکُم الثَّقلین کتاب اهللا و عترتی» - «یا ایها الرسوُل بَلِّغ ما اُنِزَل الیَک ِمن َربَِّک»  

 «َمن ُکنُت مواله فهذا علٌی مواله» - «یا ایها الرسوُل بَلِّغ ما اُنِزَل الیَک ِمن َربَِّک»  

 «َمن ُکنُت مواله فهذا علٌی مواله» - «یا ایها الذین آمنوا اطیعواهللا و اطیعوا الرسول و اُلی االمِر ِمنُکم»  

 «انّی تاِرُك فیُکُم الثَّقلین کتاب اهللا و عترتی» - «یا ایها الذین آمنوا اطیعواهللا و اطیعوا الرسول و اُلی االمِر ِمنُکم»  

پاسخ مناسب به این پرسش که « طرح و برنامۀ خداوند در جامعۀ اسالمی »، پس از رحلت رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) در کدام آیۀ شریفه آورده  . 9
شده است؟

(( یا ایها الذین آمنو اطیعو الّرسول و اولی االمرمنکم )) (( یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد اُمرو ان یکفروا ))       

(( انّما ولیکم اهللا و رسوله و الّذین آمنو الذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة )) (( فان تنازعتم فی شی ٍء فردوه الی اهللا و الّرسول ان کنتم تؤمنون باهللا) )

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 5 آسان
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انقضاي نقض دین اسالم، به بطالن کدام فرض پیرامون تداوم هدایت پس از پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) می انجامد و کدام ویژگی امام است که  . 10
تشخیص آن براي انسان ها ممکن نمی  باشد؟

سکوت قرآن و پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) -  عدالت

سکوت قرآن و پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) - عصمت

پایان تمام مسئولیت هاي سه گانه پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) پس از ایشان - عدالت

پایان تمام مسئولیت هاي سه گانه پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) پس از ایشان - عصمت

حضرت موسی (علیه السالم) به هنگام مأموریت یافتن براي مبارزه با فرعون، از خداوند خواست که برادرش هارون را ................ ایشان در امر هدایت  . 11
مردم قرار دهد و بیان مصداق آیۀ شریفۀ.................... براي آن بود که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) بشنوند و امکان

کتمان و مخفی کردن آن  از بین برود.

مشاور و شریک – (( انما ولّیکم اهللا و رسوله و الّذین آمنوالّذین ....... )) وصی و جانشین – (( انما و لّیکم اهللا و رسوله و الّذین آمنو الّذین ... ))

مشاور و شریک – (( انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل ......... )) وصی و جانشین – (( انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل ......... ))

درصورت سکوت قرآن و پیامبر نسبت به مسئولیت هاي مرجعیت دینی و والیت ظاهري پس از پیامبر، چه اشکالی وارد بود؟  . 12

بی تفاوتی دین اسالم به روز نبودن دین اسالم عقالنی نبودن دین اسالم  ناقص بودن دین اسالم

پس از نزول کدام آیۀ شریفه خداوند «ضامن حفظ رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله» شد و زمینه ساز معرفی حضرت علی (ع) در نخستین روزهاي  . 13
دعوت، کدام فرمان الهی بود؟

 «بلغ ما انزل الیک» - «و انذر عشیرتک القربین»   «انما ولیکم اهللا و الرسوله» - «وانذر عشیرتک االقربین» 

 «بلغ ما انزل الیک» - «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول»   «انما ولیکم اهللا و الرسوله» - «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول»  

اگر بگوییم «سرپیچی از فرمان اهل بیت پیامبر (ص) مساوي با سرپیچی از فرمان خداوند متعال است» پیام کدام آیۀ شریفه را ترسیم کرده ایم؟  . 14

 «انّما ولیُکم اُهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیموَن الصالة و یوتوَن الزکاة»   «انما یریُد اهللا لِیذِهُب عنُکم الرجَس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً»  

 «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اَهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمِر ِمنکم»   «یا ایها الرسول بَلغ ما اُنزَل الیَک ِمن ربَِّک واِن لم تفَعل فی بّلغت ِرسالته» 

آنجا که در تاریخ اسالم «تبریک» و «تکبیر» یاران رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) مطرح می گردد به ترتیب نشانگر کدام حادثۀ تاریخی است؟  . 15

واقعۀ غدیر ــ نزول آیۀ والیت واقعۀ غدیر - نزول آیۀ اطاعت  

دعوت بزرگان بنی هاشم ــ نزول آیۀ اطاعت دعوت بزرگان بنی هاشم ــ نزول آیۀ والیت

در کدام عبارت و در کدام حدیث همیشگی بودن وجود معصوم در کنار قرآن بیان شده است؟  . 16

 انهما لن یفترقا - حدیث منزلت انهما لن یفترقا - حدیث ثقلین لن تضلوا ابداً - حدیث منزلت لن تضلوا ابداً - حدیث ثقلین

طرح سؤال، برادر، وصی و جانشین در .................. رخ داد و حدیث .................. را پیامبر به طور مکرر از جمله روزهاي آخر عمر خود بیان می کردند.  . 17

حدیث منزلت ـ منزلت دعوت خویشان ـ منزلت حدیث منزلت ـ ثقلین دعوت خویشان ـ ثقلین

بیان جزئیات احکام الهی بر عهدة کیست و این مسأله از کدام عبارت شریفه، قابل دریافت است؟  . 18

َ ال َیهِدي الَقوَم الکاِفریَن»   ُ َیعِصُمَک ِمَن النِّاس ِإنَّ اهللاَّ پیامبر اسالم (ص) و امامان معصوم (ع) -  «َواهللاَّ

َ ال َیهِدي الَقوَم الکاِفریَن» ُ َیعِصُمَک ِمَن النِّاس ِإنَّ اهللاَّ امیرالمؤمنین (ع) و فرزندان آن حضرت -  «َواهللاَّ

َرُکم َتطهیًرا»   جَس اَهَل الَبیِت َو ُیَطهِّ پیامبر اسالم (ص) و امامان معصوم (ع) -  «اِنَّما ُیریُد اُهللا لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ

َرُکم َتطهیًرا» جَس اَهَل الَبیِت َو ُیَطهِّ امیرالمؤمنین (ع) و فرزندان آن حضرت -  «اِنَّما ُیریُد اُهللا لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ

پیامبر گرامی اسالم (ص) هدایت همیشگی امت اسالمی را در گرو کدام رفتار نسبت به ثقلین اعالم فرمود و الزم و ملزوم یکدیگر بودن آن ها به کدام  . 19
دو، شباهت دارد و قرآن، همیشگی بودن کدام مورد را ایجاب می کند؟

موّدت خالصانه - قرآن و پیامبر (ص)  - عصمت تمّسک همیشگی - پیامبر (ص) و عصمت - تمّسک 

تمّسک همیشگی - قرآن و پیامبر (ص)  - عصمت موّدت خالصانه - پیامبر (ص) و عصمت - تمّسک
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با توجه به حدیث شریف جابر، بقا بر اعتقاد به آخرین جانشین پیامبر صلی اهللا علیه و آله نیازمند چیست و حدیث شریف: « َمن أولی الناس بالمؤمنین ِمن  . 20
انفسهم » ، در رابطه با کدام یک می باشد؟

توکل و اعتماد بر خدا - حدیث غدیر ایمان راسخ - حدیث غدیر توکل و اعتماد بر خدا - آیۀ والیت ایمان  راسخ - آیۀ والیت

در ادامه آیۀ شریفۀ: «یا ایها الرسول بّلغ ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ...»، چه کسانی در نهایت جزء گمراهان قرار خواهند گرفت و  . 21
کدام حدیث پس از این آیه بیان گردیده است؟

 «اّن اهللا ال یهدي القوم الکافرین » - غدیر   «اّن اهللا ال یهدي القوم الکافرین» - جابر  

 «یریدون أن یتحاکموا الى الطاغوت» - غدیر  «یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت» - جابر  

چرا ممکن نیست قرآن و پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله پس از رحلت رسول خدا (ص)، پایان دو مسئولیت «تعلیم و تبیین دین (مرجعیت دینی)» و  . 22
«والیت ظاهري» را مانند دریافت و ابالغ وحی، به مردم اعالم کنند؟

زیرا قرآن کریم هدایتگر مردم در همۀ امور زندگی است و ممکن نیست نسبت به این دو مسئولیت مهم که به شدت در سرنوشت جامعه اسال می تاثیرگذار  است، بی تفاوت باشد.

گسترش اسالم در نقاط دیگر و ظهور مکاتب و فرقه هاي مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی چندانی را به دنبال نداشت.

بی توجهی به این مسئلۀ بزرگ، خود دلیلی بر نقص دین اسالم است و این در حالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است.

زیرا نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا (ص) نه تنها از بین نرفت، بلکه افزایش هم یافت.

«تکبیر مردم و ستایش و سپاس رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله)» و «تبریک و شادباش مردم به حضرت علی(علیه السالم)» به ترتیب بعد از نزول و  . 23
بیان کدام یک از آیات و احادیث مربوط به جانشینی حضرت علی (علیه السالم) است؟

آیۀ والیت ــ حدیث ثقلین آیۀ والیت ــ حدیث غدیر  آیۀ تطهیر ــ حدیث ثقلین   آیۀ تطهیر ــ حدیث غدیر  

کدام آیه اجابت دعاي پیامبر در حق اهل بیت ایشان بود؟  . 24

آیه ابالغ آیه اطاعت آیه تطهیر آیه والیت

هریک از موارد «گفتن تکبیر توسط مردم»، «گفتن تبریک توسط مردم»، «انجام ستایش و سپاس توسط پیامبر» به ترتیب بیانگر کدام مورد است؟  . 25

آیۀ والیت - آیۀ ابالغ - آیۀ والیت آیۀ تطهیر - آیۀ والیت - آیۀ ابالغ آیۀ ابالغ - آیۀ والیت - آیۀ تطهیر آیۀ والیت - آیۀ ابالغ - آیۀ تطهیر
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هدف پیامبر (ص) از حضور مکرر در خانۀ حضرت زهرا  بیان اهل بیت (ع) بود که با تالوت آیۀ شریفۀ تطهیر «ِانَّما یُریُد اللَُّه لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّجَس َأهَل الَبیِت ...» تبیین می شود. گزینه 2  . 1

حدود سه سال از بعثت گذشته بود که براي اولین دعوت علنی پیامبر، این فرمان از جانب خداوند براي پیامبر آمد: «َو انذر َعشییرتک االقریبین: خویشان نزدیکت را انذار کن.» براي گزینه 1  . 2
انجام این دستور رسول خدا چهل نفر از بزرگان نبی هاشم (عشیرة خود) را دعوت کرد و دربارة اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به اسالم دعوت کرد. همۀ مهمانان سکوت کردند و جوابی ندادند و

فقط حضرت علی (ع) سه بار اعالم وفاداري نمود و پیامبر ایشان را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.

آیه اطاعت طرح و برنامه خداوند را براي جامعه اسالمی پس از رسول خدا بیان می کند در این آیه امامت را تداوم رسالت انبیاء می داند. گزینه 3  . 3

حضرت فاطمه (س) جزء  اهل بیت است  و داراي  علم و عصمت کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همه ي مسلمانان واجب است. گزینه 4  . 4

ْقَرِبیَن» «خویشان نزدیک را انذار کن» براي انجام این دستور رسول خدا (ص) چهل حدود  سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند براي پیامبر آمد «َو َأْنِذْر َعِشیَرَتَک اْألَ گزینه 1  . 5
نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارة اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به دین اسالم دعوت کرد و حضرت علی (ع) را به عنوان برادر، وصی و جانشین خود به مردم معرفی کرد. 

پیامبر گرامی اسالم در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا فرضیه حج را بجا آورد. این حج که در آخرین سال زندگی ایشان برگزار شد، به حجۀ البالغ و حجۀ الوداع مشهور است. گزینه 1  . 6

با توجه به فعالیت کالسی درس جانشینی پیامبر از چنان اهمیتی برخوردار بود که پیامبر در روزهاي اول دعوت می بایست این موضوع مهم را انجام می داد. گزینه 3  . 7

پس از نزول آیۀ  «یا ایها الرسوُل َبلِّغ ما اُنِزَل الیَک ِمن َربَِّک»  در غدیرخم، پیامبر طی سخنرانی خود در ابتدا پرسش «َمن َاوَلی الناس بالمومنین ِمن انُفسهم اي مردم، چه کسی به مؤمنان از گزینه 2  . 8
خودشان سزاوارتر است؟» را بیان کردند و پس از پاسخ مردم فرمودند  «َمن ُکنُت مواله فهذا علٌی مواله»  هرکس که من ولی و سرپرست اویم، علی نیز ولی و سرپرست اوست. 

با توجه به ترجمۀ آیۀ شریفۀ « اي مؤمنان از خدا اطاعت کنید و از رسول و ولی امرتان اطاعت کنید.» در راستاي اطاعت از خدا و رسول اکرم (صلی اهللا علیه و آله) باید از اولی االمر یعنی گزینه 2  . 9
امامان معصوم اطاعت و پیروي کرد.

قرآن و اهل بیت علیهم السالم در این باره سکوت نکرده اند، در حقیقت بی توجهی به این مسئلۀ بزرگ، خود دلیلی بر نقص اسالم است. از آنجا که امام همۀ مسئولیت  هاي پیامبر اکرم گزینه 2  . 10
(صلی اهللا علیه و آله) جز دریافت و ابالغ وحی را دارد، بنابراین باید همان صفات و ویژگی هاي پیامبر را نیزداشته باشند؛ از جملۀ این ویژگی ها عصمت است که فقط توسط خداوند قابل تشخیص

می باشد.

گزینه 2  . 11
وقتی خداوند حضرت موسی علیه السالم را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور، پشتیبان و شریک او در امر هدایت قرار دهد. بیان مصداق آیۀ
والیت « انما ولّیکم اهللا و رسوله و الّذین آمنو الّذین ...... »، پس از انفاق حضرت علی (علیه السالم) در رکوع، براي آن بود که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر بشنوند و امکان کتمان و مخفی کردن

آن از بین برود.

بی توجهی و سکوت قرآن و پیامبر به این مسئله بزرگ خود دلیلی بر نقص دین اسالم است و این درحالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است. گزینه 1  . 12

پس از نزول آیۀ تبلیغ، خداوند خطاب به پیامبر می فرماید:  «واهللا یعصمک من الناس» و جان ایشان را از خطرات احتمالی حفظ می کند.   گزینه 1  . 13
پس از نزول آیۀ انذار، پیامبر حضرت علی (ع) را در نخستین روزهاي دعوت به نزدیکان خویش معرفی کرد. 

خداوند در آیۀ  سورة نساء:  «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اَهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمِر ِمنکم» اطاعت از خداوند، پیامبر و ولی امر (ائمه (ع)) را در کنار هم قرار داده است. پس سرپیچی گزینه 3  . 14
از فرمان هریک حرام است و اگر کسی از فرمان اهل بیت پیامبر (ع) (که جزء اولی االمر نیز هستند) سرپیچی کند، گویی از فرمان خداوند سرپیچی کرده است. 

در پایان سخنرانی پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) در واقعۀ غدیر، ایشان از حاضران خواست که مطالب گفته شده را به غایبان برسانند، پس از آن مردم براي عرض تبریک و شادباش به گزینه 2  . 15
سوي امام علی (علیه السالم) آمدند و با وي بیعت کردند.  

با نزول آیۀ والیت، رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) دریافت واقعه اي رخ داده است، پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) با شتاب به مسجد آمد و وقتی مردم از محتواي آیۀ والیت باخبر شدند، تکبیر گفتند و
رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) نیز ستایش و سپاس خداوند را بجا آورد. 

عبارت «انهما لن یفترقا» در حدیث ثقلین آمده است که بیانگر همیشگی بودن وجود معصوم در کنار قرآن می باشد. گزینه 2  . 16

گزینه 1  . 17

بیان جزئیات احکام یا همان مرجعیت دینی بر عهدة پیامبر (ص) و پس از ایشان ائمۀ معصوم (ع) به عنوان جانشینان پیامبر است و از آنجا که ائمه (ع) براي انجام مسئولیت هاي پیامبر گزینه 3  . 18
َرُکم َتطهیًرا» که به عصمت اهل بیت (ع) اشاره دارد، پاسخ سؤال می باشد. جَس َاهَل الَبیِت َو ُیَطهِّ (ص) باید همان ویژگی ها از جمله «عصمت» را داشته باشند، آیۀ «ِانَّما ُیریُد اُهللا ِلُیذِهَب َعنُکُم الرِّ

براساس حدیث ثقلین، پیامبر اکرم (ص) هدایت همیشگی امت اسالمی و دوري از ظاللت را در گرو تمّسک همیشگی به ثقلین اعالم فرمود و ملزوم بودن قرآن و اهل بیت (ع) همچون گزینه 4  . 19
قرآن کریم و پیامبر (ص) است و از آن جا که قرآن جاودانه و همیشگی است، وجود معصوم (عصمت) نیز در کنار آن همیشگی است. 

گزینه 3  . 20
درانتهاي حدیث جابر پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) می فرماید: اوست که از نظر مردم پنهان می شود. (امام زمان(عج)) و غیبت او طوالنی می گردد تا آنجا که فقط افرادي که ایمان راسخ دارند برعقیده

به او باقی می مانند و حدیث « َمن أولی الناس ... » در رابطه با حدیث غدیر است.

در انتهاي آیه مطرح گردیده است که خداوند کافران را هدایت نخواهد کرد.  گزینه 1  . 21
- پس از این آیه، حدیث غدیر نازل شده است. 

زیرا نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) نه تنها از بین نرفت، بلکه افزایش هم یافت؛ زیرا گسترش اسالم در نقاط  دیگر، ظهور گزینه 4  . 22
مکاتب و فرقه هاي مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، و فرهنگی را به دنبال داشت و نیاز به امام و رهبري که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به مردم نشان

دهد و جامعه را آن گونه که پیامبر اداره  می کرد، اداره نماید، افزون تر  می شد.

تکبیر مردم   آیه والیت  گزینه 3  . 23

تبریک مردم به حضرت علی(علیه السالم)  حدیث غدیر 

پیامبر (ص) براي اهل بیت اینگونه دعا فرمودند: «خدایا اینان اهل بیت من اند. آنان را از هر گونه پلیدي و یا ناپاکی حفظ کن» در همین زمان فرشته وحی آمد آیه تطهیر را خواند و گزینه 2  . 24
دعا مستجاب شد.
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- مردم که از محتواي آیۀ والیت باخبر شده بودند، تکبیر گفتند و رسول خدا نیز ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد.  گزینه 4  . 25
- در پایان سخنرانی پیامبر در حادثۀ غدیر و پس از نزول آیۀ ابالغ، مردم براي عرض تبریک و شاد باش به سوي حضرت علی (ع) آمدند و با وي بیعت کردند.
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