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آیات شریفه ي .................. و .................. به ترتیب قبل از احادیث .................. و .................. نازل شده است.  . 1

 والیت - تطهیر- غدیر- جابر اولی االمر- تبلیغ - جابر- غدیر والیت - تطهیر- جابر- غدیر اولی االمر- تبلیغ - غدیر- جابر

عبارت: ایُّها الّناس من َاْولَی النِّاس بالُمؤمنین ِمن َانُفِسهم  به دنبال نزول آیه ي شریفه .................. که بازتاب آن، .................. بیان شد.  . 2

ْغَت رسالته  - تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.  یا اّیها الّرسول بلغ ما اُنزل الیک من ربّک و ان لم تفعْل فما بَلَّ

 یا اّیها الّذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی األمرمنکم - تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

 یا اّیها الّذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول و اولی األمر منکم - قبول والیت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

 یا اّیها الّرسول بلَّغ ما اُنزل الیک من ربّک و ان لم تفعْل فما بَلَّغَت رسالته  - قبول والیت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

از ارتباط میان آیات  «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» و «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت...» کدام مورد مفهوم می گردد؟  . 3

نشانۀ ایمان واقعی مراجعه به خدا و رسول و جانشینان برحق او و نفی حاکمیت طاغوت است. 

مؤمنان در همۀ زمان ها و مکان ها باید از خدا و رسول و امامان دوازده گانه اطاعت کنند. 

ایمان پنداري موجب گرفتار شدن به دسیسه هاي گمراه کنندة شیطان می شود و عاقبتی جز گمراهی در پی ندارد. 

ایمان به خدا و پیامبر و جانشینان بر حق آن ها یک فریضۀ همیشه ماندگار در راستاي تاریخ بوده است. 

با توجه به آیات قرآن کریم، خداوند پس از فرمان به آیۀ شریفۀ  «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» مردم را نسبت به چه موضوعی انذار  . 4
می دهد؟

 «لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوة حسنه لمن کان یرجوا اهللا»   «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتِه»  

 «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان»   «الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک...»  

مصداق آیات شریفۀ  .................. و .................. به ترتیب توسط پیامبر  .................. و .................. بیان شده است.  . 5

اطاعت - والیت - امامان دوازده گانه - حضرت علی (ع)  تطهیر - والیت - حضرت علی (ع) - اهل بیت 

اطاعت - والیت - حضرت علی (ع) - امامان دوازده گانه تطهیر - والیت - اهل بیت - امامان دوزاده گانه

«در تمام بیست و سه سال رسالت پر فراز و فرود پیامبر پیامی است که با تمامی پیام هاي دوران نبوت و رسالت برابري می کند» این پیام همان   . 6
.................. و عبارت شریفۀ  .................. ثمرة روي گردانی از این فرمان است.

ابالغ والیت و جانشینی حضرت علی (ع) -  «اّن اهللا ال یهدي لقوم الکافرین»   ضرورت پیروي از احکام اولیۀ دین -  «اّن اهللا ال یهدي لقوم الکافرین»  

ابالغ والیت و جانشینی حضرت علی (ع) -  «و هو فی االخرة من الخاسرین»   ضرورت پیروي از احکام اولیۀ دین -  «و هو فی االخرة من الخاسرین»  

مفهوم «سخن و عمل اهل بیت مطابق با دین و بیان کنندة دستورات الهی است» در کدام آیه بیان شده است؟  . 7

 «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم »   «انما ولیکم اهللا و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة  »  

 «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل »   «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل بیت »  

آنجا که «کتمان والیت حضرت علی (ع) برابر با کتمان بیست و سه سال رسالت پرنشیب و فراز پیامبر باشد» پیام کدام آیۀ شریفه را ترسیم کرده ایم؟  . 8

 «انما ولیکم اهللا و الرسول و الذین آمنو یقیمون الصالة و یوتون الزکاة هم راکعون»   «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم فان تنازعتم فی الشی فردوه الی اهللا»  

 «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالۀ»   «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً»  

با توجه به آیۀ شریفۀ  «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالۀ و اهللا یعصمک من الناس...» مقصود از «الناس»  .................. می باشد  . 9
و ابالغ این مأموریت  ..................

خصوص مشرکان - هم وزن با رسالت پیامبر است.  عموم مردم - هم وزن با رسالت پیامبر است. 

خصوص مشرکان - خالی از هر نوع دغدغۀ دل آزار است.  عموم مردم - خالی از هر نوع دغدغدة دل آزار است. 

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 5 سخت
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با دقت در کدام بخش از آیۀ شریفۀ  یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالۀ و اهللا یعصمک من الناس ان اهللا الیهدي لقوم الکافرین»  . 10
به «ضمانت خداوند به پیامبر نسبت به حفظ جان او از خطرات احتمالی» پی می بریم؟

 «اّن اهللا ال یهدي لقوم الکافرین»   «بلغ ما انزل الیک من ربک»   «و ان لم تفعل فما بلغت رسالۀ»   «یعصمک من الناس»  

چند جمله از جمالت زیر نادرست است؟   . 11
الف) الزمۀ جانشینی پیامبر، علم و معرفت نسبی و عصمت از گناه و اشتباه است. 

ب) تشخیص عصمت براي انسان ها ممکن نیست؛ یعنی انسان ها نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی معصوم است. 
ج) امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم را برعهده دارد. 

د) نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا نه تنها از بین نرفته بود، بلکه افزایش هم یافت. 
هـ) حضرت فاطمۀ زهرا (س) جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبود، اما داراي علم و عصمت کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي براي

مسلمانان اختیاري است.

1234

با توجه به آیۀ شریفۀ تطهیر «ارادة تکوینی خداوند» بر انجام چه امري قرار گرفته است و منظور از «اهل بیت» در این آیه  ..................  . 12

- تعداد خاصی از خانوادة پیامبر  «واهللا یعلمَک من الناس» - تعداد خاصی از خانوادة پیامبر   «لیذهب عنکم الرجس»

 «لیذهب عنکم الرجس» - حضرت علی و یازده فرزند ایشان  «واهللا یعلمک من الناس» - حضرت علی و یازده فرزند ایشان 

اگر از فرهنگ فطر پسند اسالم جویاي علت عبارت شریفۀ  «لن تضلوا ابدًا و لن یفترقا» شویم کدام عبارت یاري رسان ما خواهد بود؟  . 13

 «اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول»   «ما ان تمسکتم بهما»   «و اهللا یعلمک من الناس»   «انا ولیکم اهللا و الرسول»  

پیام روایت: «تو براي من به منزلۀ هارون براي موسی هستی» ناظر بر کدام مفهوم در راستاي امامت و جانشینی رسول اکرم است و تفاوت منزلت  . 14
هارون براي موسی و امام علی (ع) براي پیامبر (ص) به دلیل کدام ویژگی پیامبر (ص) بود؟

حضرت علی(ع) برادر، وصی و جانشین پیامبر(ص) در میان مسلمانان خواهد بود - خاتمیت

حضرت علی(ع)، برادر، وصی و جانشین پیامبر(ص) در میان مسلمانان خواهد بود - عصمت

امام علی(ع) مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت است - خاتمیت

امام علی(ع) مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت است  - عصمت

در حدیث جابر نام کدام دو امام معصوم هم نام و به صورت مشترك «حسن بن علی» و «محمد بن علی»  آمده است؟  . 15

امام حسن مجتبی و امام حسن عسکري به نام «حسن بن علی» - امام باقر و امام جواد به نام محمد بن علی

امام حسن مجتبی و امام حسن عسکري به نام «حسن بن علی» - امام صادق و امام جواد به نام محمد بن علی

امام سجاد و امام حسن عسکري به نام حسن بن علی - امام باقر و امام جواد به نام محمد بن علی

امام سجاد و امام حسن عسکري به نام حسن بن علی - امام صادق و امام جواد به نام محمد بن علی

ْقَربِیَن»  به ترتیب بخشی از َکاَة َوُهْم َراِکُعوَن»"، «ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا»،  «َواُهللا َیْعِصُمَک ِمَن النَّاِس»  و  «َعِشیَرَتَک اْألَ عبارت هاي «َوُیْؤُتوَن الزَّ  . 16
عبارت هاي کدام آیه یا حدیث می باشد؟

آیۀ والیت ـ حدیث ثقلین ـ آیۀ تبلیغ ـ آیۀ انذار آیۀ والیت - حدیث ثقلین - آیۀ تبلیغ - حدیث غدیر

آیۀ اطاعت ـ آیۀ تطهیر ـ آیۀ تبلیغ ـ آیۀ انذار آیۀ اطاعت ـ آیۀ تطهیر ـ آیۀ تبلیغ ـ حدیث غدیر

سخن «علی با قرآن و قرآن با علی است» با کدام حدیث ارتباط معنایی دارد؟  . 17

 أنت ِمّنی بمنزلۀ| هارون من موسی ...  من کنُت موالُه فهذا علیٌّ موالُه  اِنّی تارُك فیکم الثقلیِن ... من مات و لم یعرف اِماَم زمانِِه ...

پیامبر گرامی اسالم  (ص) عبارت «همانا این (علی (ع)) برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود» را در کدام جریان و در چه سالی و  . 18
در پی دریافت کدام فرمان از جانب خداوند بیان فرمودند؟

یوم االنذار - سال سوم بعثت ـ َوَأنِذْر َعِشیَرَتَک الَْأقَْربِیَن یوم الدار - سال دهم هجرت ـ بَلِّْغ َما ُأنِزَل ِإلَیَْک ِمن رَّبَِّک

یوم االنذار - سال دهم هجرت ـ َوَأنِذْر َعِشیَرَتَک الَْأقَْربِیَن یوم الدار - سال سوم بعثت ـ بَلِّْغ َما ُأنِزَل ِإلَیَْک ِمن رَّبَِّک
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هدایت نکردن قوم کافر توسط خداوند مربوط به کدام یک از آیات شریفه است و وجود خطر تهدید براي پیامبر اکرم (ص) از دقت در کدام قسمت  . 19
این آیه برداشت می شود؟

ْغَت ِرَسالََتُه   بَِّک...  ـ  َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بَلَّ ْغ َما ُأنِزَل ِإلَْیَک ِمن رَّ ُسوُل بَلِّ َیا َأیَُّها الرَّ

ْغَت ِرَسالََتُه ْمِر ِمنُکْم  ـ  َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بَلَّ ُسوَل َوُأولِی اْألَ یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ

بَِّک... ـ  َواُهللا َیْعِصُمَک ِمَن النَّاِس   ْغ َما ُأنِزَل ِإلَْیَک ِمن رَّ ُسوُل بَلِّ َیا َأیَُّها الرَّ

ْمِر ِمنُکْم ـ َواُهللا َیْعِصُمَک ِمَن النَّاِس   ُسوَل َوُأولِی اْألَ  یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ

اینکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:  «من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم»  مقدمۀ طرح کدام حدیث بود و این حدیث به دنبال نزول کدام آیه مطرح شد؟  . 20

بَِّک  ْغ َما ُأنِزَل ِإلَْیَک ِمن رَّ ُسوُل بَلِّ من کنت مواله فهذا علی مواله  ـ  َیا َأیَُّها الرَّ

ْمِر ِمنُکْم   ُسوَل َوُأولِی اْألَ من کنت مواله فهذا علی موالًهْ  ـ  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ

بَِّک   ْغ َما ُأنِزَل ِإلَْیَک ِمن رَّ ُسوُل بَلِّ انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی  ـ  َیا َأیَُّها الرَّ

ْمِر ِمنُکْم ُسوَل َوُأولِی اْألَ انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی  ـ  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا الرَّ

عبارت شریفۀ «ایها الناُس َمن اولی الناِس بالمؤمنیَن ِمن َانُفِسِهم» ..................از آیۀ شریفۀ .................. و .................. از حدیث .................. بیان گردیده  . 21
است.

بعد - «یا ایُّها الرسول بلغ ما انزل الیک...» - قبل - «من کنت مواله فهذا علی مواله»   قبل - «یا ایُّها الرسول بلغ ما انزل الیک...» - بعد- «من کنت مواله فهذا علی مواله»  

بعد - «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس...» - قبل- «انی تارك فیکم الثقلین...»   قبل - «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس...» - بعد - «انی تارك فیکم الثقلین...»  

به ترتیب به دنبال کدام آیات، درخواست سه بارة پیامبر (ص) براي یاري طلبی و ورود با شتاب ایشان به مسجد اتفاق افتاد؟  . 22

 «اِنَّما َولیُکم اُهللا َو َرسولُُه َو الذین آمنوا الذین یقیموَن الصالة...» - «َو انِذر َعشیَرتک االقربیَن»  

 «َو انِذر َعشیَرتک االقربیَن» - «انّما یرید اُهللا لِیذهَب عنکم الرجس اَهَل الَبیِت» 

 «َو انِذر َعشیَرتک االقربیَن» - «اِنَّما َولیُکم اُهللا َو َرسولُُه َو الذین آمنوا الذین یقیموَن الصالة...»  

 «اِنَّما َولیُکم اُهللا َو َرسولُُه َو الذین آمنوا الذین یقیموَن الصالة...» - «انّما یرید اُهللا لِیذهَب عنکم الرجس اَهَل الَبیِت» 

به ترتیب، ترتیب تقدم یا تأخر آیات «انذر عشیرتک االقربین»، «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول...» و «ایها الرسول بلغ ما انزل الیک...» نسبت به  . 23
عبارت «همانا این برادر من، وصی من...»، «اي صابر، آنان جانشینان من و...» و «َمن اولی الناس بالمومنین من انفسهم» در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

مؤخر از - مؤخر از - مقدم بر  مؤخر از - مقدم بر - مقدم بر  مقدم بر - مؤخر از - مقدم بر  مقدم بر - مقدم بر - مقدم بر 

عبارت هاي «ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدًا» و «یرید الشیطان ان یضّلهم ضالًال بعیدًا» به ترتیب نتیجۀ .................. و .................. می باشند.  . 24

پیروي از قرآن و اهل بیت - تبعیت از طاغوت 

اطاعت از حاکمان تحت نظر اهل بیت - تبعیت از طاغوت 

پیروي از قرآن و اهل بیت - خروج جامعه از جریان رهبري تحت نظر ائمه 

اطاعت از حاکمان تحت نظر اهل بیت - خروج جامعه از جریان رهبري تحت نظر ائمه

درخواست حضرت موسی (ع) از خداوند که هارون را مشاور، پشتیبان و شریک او، در امر هدایت مردم قرار دهد و عبارت  «یا ایها الناس َمن اولی الناس  . 25
بالمومنین ِمن انفِسِهم»  به ترتیب در کدام مستندات روایی مورد تمّسک نبی گرامی اسالم (ص) قرار گرفت و جملۀ سه بار مکّرر آن حضرت در کدام مستند

بیان شده و آن جمله چیست؟

منزلت - غدیر - نخست -  «انَت ِمّنی بمنزلۀ هاروَن ِمن موسی» غدیر - منزلت - نخست -  «انَت ِمّنی بمنزلۀ هاروَن ِمن موسی»  

منزلت - غدیر - دوم -  «َمن کنُت موالُه فهذا علٌی مواله» غدیر - منزلت - دوم -  «َمن کنُت موالُه فهذا علٌی مواله»  
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آیۀ اولی االمر(اطاعت) مقدمه حدیث جابر می باشد.  گزینه 2  . 1
آیۀ شریفه ي تبلیغ مقدمه حدیث غدیر می باشد.

پیامبر این حدیث را پس از نزول آیۀ تبلیغ  «یا اّیها الّرسول بلَّغ ما اُنزل الیک من ربّک و ان لم تفعْل فما َبلَّغَت رسالته»  فرمودند و بازتاب این امر تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.  گزینه 1  . 2
آیۀ اول مردم را به اطاعت از خدا، رسول و نایبان برحق او دعوت می کند و دومین آیه مردم را نسبت به طاغوت و مراجعه به فرمان هاي او باز می دارد. گزینه 1  . 3

خداوند پس از دعوت مردم به اطاعت از خدا، رسول و جانشینان بر حق خود، مردم را نسبت به موضوع نفی طاغوت آگاه می سازد.  گزینه 4  . 4

 آیۀ شریفۀ «اطیعوا اهللا و اطیعوالرسول...» در تضاد با آیۀ «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت» است.
مصداق آیۀ «اطاعت» امامان دوازده گانه می باشند که پیامبر در حدیث جابر مطرح کرد و مصداق آیۀ «والیت» حضرت علی (ع) می باشد. گزینه 2  . 5

با توجه به آیۀ ابالغ (تبلیغ) مأموریتی که خداوند بر دوش پیامبر نهاد همان ابالغ والیت حضرت علی (ع) بود و خداوند اهمیت این فرمان را هم وزن با رسالت پیامبر می داند و سرنوشت گزینه 2  . 6
کسانی که والیت حضرت علی را نپذیرفتد از دقت در عبارت  «اّن اهللا ال یهدي لقوم الکافرین» مفهوم می گردد.

براساس آیۀ تطهیر و معصومیت همیشگی اهل بیت (ع): «سخن و عمل اهل بیت مطابق با دین و بیان کنندة دستورات الهی است»  گزینه 4  . 7

در آیۀ تبلیغ خداوند به پیامبر اعالم می کند که اگر والیت حضرت علی (ع) را ابالغ نکند رسالت خود را به پایان نرسانده است.  گزینه 3  . 8
با توجه به عبارت  «و اهللا یعصمک من الناس» مقصود از «ناس» کسانی اند که در برابر فرمان خدا سرپیچی کنند نه عموم مردم و ابالغ مأموریت پیامبر هم وزن با رسالت ایشان بود.  گزینه 2  . 9

عبارت شریفۀ  «واهللا یعصمک من الناس»  اشاره به حفظ جان پیامبر از خطرات احتمالی دارد.  گزینه 4  . 10
شکل درست جمالت غلط به صورت زیر است:  گزینه 3  . 11

الف) الزمۀ این مرتبه از جانشینی: علم و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است. 
ج) امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر اکرم جزء دریافت و ابالغ وحی را دارد. 

ه) حضرت فاطمۀ زهرا (س) جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبوده، اما داراي علم و عصمت کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همۀ مسلمانان واجب و سرچشمۀ هدایت و
رستگاري است. 

در آیۀ شریفۀ تطهیر «ارادة تکوینی خدا بر این است که هرگونه پلیدي و ناپاکی را از اهل بیت دور گرداند» و مقصود از اهل بیت پیامبر حضرت علی (ع) حضرت فاطمه (س)، امام گزینه 1  . 12
حسن (ع) و امام حسین (ع) است و این تعداد خاصی از خانوادة پیامبر را شامل می شود.

با توجه به حدیث ثقلین مسلمانان در صورتی گمراه نمی شوند که به هر دو یادگار پیامبر تمسک بجویند و عبارت  «ما ان تمسکتم بهما»  بیانگر آن است.  گزینه 2  . 13

وقتی خداوند حضرت موسی را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور و پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد و خداوند گزینه 3  . 14
درخواست موسی را پذیرفت. پیامبر بارها به علی (ع) فرمود تو براي من به منزلۀ هارون براي موسی هستی، با این تفاوت که پس از من پیامبري نیست. پس تفاوت منزلت هارون براي موسی و امام

علی (ع) براي پیامبر (ص) به دلیل خاتمیت پیامبر است. 
نکته: این حدیث عالوه بر این که به جانشینی حضرت علی اشاره دارد، به ختم نبوت نیز اشاره دارد.

امام حسن مجتبی و امام حسن عسکري به نام مشترك حسن بن علی و امام محمد  باقر و امام جواد (ع) به نام محمد بن علی نام برده شده است. گزینه 1  . 15

آیۀ والیت:  «انّما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة و هم راکعون»   گزینه 2  . 16
حدیث ثقلین:  «انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»  

آیۀ تبلیغ:  «َواهللا َیْعِصُمَک ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللا َال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَکاِفِریَن»  
ْقَربین»   آیۀ انذار:  «َو َأْنِذْر َعشیَرَتَک اْألَ

سخن «علی با قرآن و قرآن با علی است» با حدیث ثقلین ِانّی تارُك فیکم الثقلیِن ... ارتباط معنایی دارد. گزینه 3  . 17

خط فکري: حدود  سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند براي پیامبر (ص) آمد: «خویشان نزدیک خود را انذار کن». پیامبر براي اجراي این فرمان  نفر از گزینه 2  . 18
بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارة اسالم با آنان سخن گفت و آنان را دعوت به اسالم کرد. همۀ مهمانان سکوت کردند و در میان سکوت آنان علی (ع) فرمود: «من یار و یاور تو خواهم بود اي

رسول خدا» پیامبر دست آن حضرت را گرفت، بیعت ایشان را پذیرفت و به مهمانان فرمود: «همانا این برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود». 
نکته: این جریان به یوم االنذار معروف شد. چون خطاب خداوند با آیۀ شریفۀ انذار بود و در این جریان دربارة اخوت، وصایت و خالفت، صحبت شد و علی (ع) این بیعت را پذیرفت (اولین جلسۀ علنی

پیامبر براي انتخاب جانشین)

بَِّک...» می باشد. وجود خطر تهدید براي پیامبر اکرم (ص) از دقت در عبارت  َوِإن لَّْم َتْفَعْل ْغ َما ُأنِزَل ِإَلْیَک ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ هدایت نکردن قوم کافر توسط خداوند مربوط به آیۀ تبلیغ «َیا َأیَُّها الرَّ گزینه 3  . 19
ْغَت ِرَساَلَتُه  برداشت می شود. آیه خطاب به پیامبر (ص) است (اي رسول آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده برسان و اگر چنین نکنی رسالتش را ادا نکرده اي) خداوند به پیامبر می فرماید:  َفَما َبلَّ
«َواُهللا َیْعِصُمَک ِمَن النَّاِس»  (و خداوند تو را از مردمان حفظ می کند) و این عبارت نشان می دهد که در واقعۀ غدیر براي پیامبر (ص) تهدیدهایی وجود داشته است. خداوند به پیامبر اطمینان قلبی می دهد

که او را از سرکشی هاي کافران حفظ خواهد کرد.
ْغَت ِرَساَلَتُه َواُهللا َیْعِصُمَک ِمَن النَّاِس ِإنَّ اَهللا َال َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَکاِفِریَن» خداوند به پیامبر می فرماید: اي پیامبر، آنچه از بَِّک َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ ْغ َما ُأنِزَل ِإَلْیَک ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ با نزول آیه تبلیغ «َیا َأیَُّها الرَّ گزینه 1  . 20
سوي پروردگارت بر تو نازل شده را ابالغ کن و اگر ابالغ نکنی، رسالتت را انجام نداده اي. هدف از این ابالغ، اعالم جانشینی حضرت علی (ع) بود. بر این اساس پیامبر (ص) در واقعۀ غدیر عبارت «من

اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم» را بیان فرمودند که در رابطه با والیت خدا و پیامبر بر مؤمنان بود. پس پیامبر  بار فرمودند:  «من کنت مواله فهذا علی مواله»".  پس عبارت  «من اولی الناس بالمؤمنین»  که
به دنبال نزول آیۀ تبلیغ بود مقدمه طرح حدیث غدیر قرار گرفت. 

ْغ َما ُأنِزَل...» می باشد. ُسوُل َبلِّ نکته: عبارتی که مقدمه این حدیث قرار گرفت «من اولی الناس...» و آیه اي که مقدمۀ حدیث غدیر قرار گرفت آیۀ تبلیغ «َیا َأیَُّها الرَّ

ابتدا عبارت شریفۀ «یا ایُّها الرسول بلغ ما انزل الیک...» بیان شد و سپس حدیث «ایها الناُس َمن اولی الناِس...» و در آخر نیز حدیث غدیر مطرح شد. براي اینکه یادتان نرود: خداوند اول به پیامبرش گزینه 1  . 21
فرمان را می داد و سپس پیامبر، آن را با مردم در میان می گذاشت، پس ابتدا آیۀ «یا ایها الرسول = اي پیامبر» نازل شد و سپس حدیث «ایها الناس=  اي مردم» بیان شد. 

بعد از نزول آیۀ انذار، درخواست یاري طلبی پیامبر (ص) سه بار مطرح شده و هر بار همه سکوت کردند، جز علی (ع). همچنین پس از نزول آیۀ والیت، پیامبر با شتاب به مسجد رفت.  گزینه 3  . 22

آیات «انذر عشیرتک االقربین»، «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول...» و «ایها الرسول بلغ ما انزل الیک...» به ترتیب بر عبارات «همانا این برادر من، وصی من ...»، «اي جابر، آنان گزینه 1  . 23
جانشینان من و...» و «َمن اولی الناس بالمومنین من انفسهم» مقدم هستند. (آیات قبل از عبارات آمده اند).
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عبارت «ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً» در حدیث ثقلین ذکر شده است و نتیجۀ پیروي از قرآن و ائمه می باشد. همچنین عبارت «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به گزینه 1  . 24
یرید الشیطان ان یضلهم ضالًال بعیداً»، گمراهی را ثمرة پیروي از طاغوت بیان کرده است. 

پیامبر اکرم (ص) در حدیث منزلت به حضرت علی (ع) فرمود: «انَت ِمّنی بمنزلۀ هاروَن ِمن موسی إّال ِانَُّه ال َنبیَّ َبعدي: تو براي من به مانند هارون براي موسی هستی، جز این که بعد از من گزینه 4  . 25
پیامبري نیست.» و پرستش «یا ایها الناس َمن اولی الناس بالمومنین ِمن انفِسِهم: اي مردم، چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟» را پیامبر (ص) در غدیر خم بیان فرمودند و پس از آن حدیث

غدیر: «َمن کنُت موالُه فهذا علٌی مواله» را سه بار تکرار کردند. 
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