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وقتی خداوند حضرت موسی(ع) را مأمور مبارزه با فرعون کرد آن حضرت از خداوند چه درخواستی داشت و کدام حدیث پیامبر گرامی(ص) با این  . 1
درخواست، ارتباط دارد؟

برادرش هارون را پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد- حدیث غدیر حضرت شعیب (ع) را یار و یاور او در امر هدایت قرار دهد- حدیث منزلت

برادرش هارون را پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد- حدیث منزلت حضرت شعیب (ع) را یار و یاور او در امر هدایت قرار دهد-حدیث غدیر

سه سال پس از بعثت پیامبر اکرم (ص) از سوي خداوند متعال چه فرمانی صادر شد و پیامد این دستور چه بود؟  . 2

ْ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

اگر بگوییم «پیامبر با هدایت و راهنمایی خداوند، حضرت علی و یازده فرزند ایشان را به جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده دار مقام امامت  . 3
بوده اند» پیام  .................. را ترسیم کرده ایم و الزمۀ این مرتبه از جانشینی  .................. است.

آیۀ تطهیر - گزینش و اصطفاي الهی  آیۀ تطهیر - علم کامل و عصمت از گناه 

حدیث جابر - علم کامل و عصمت از گناه  حدیث جابر - گزینش و اصطفاي الهی 

اهمیت معرفی جانشینی پیامبر در کدام آیه بیان شده است و با پاسخگویی به این آیه در کدام حدیث نبوي است؟  . 4

آیه اطاعت - حدیث جابر آیه ابالغ - حدیث جابر آیه تطهیر - حدیث منزلت آیه ابالغ - حدیث غدیر

آیۀ شریفۀ .................. ،  .................. بر سؤال .................. می باشد.  . 5

 یا ایهاالذین آمنوا اطیعواهللا و اطیعوا الرسول  ـ مؤخر ـ جابر

 یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک  ـ مؤخر ـ جابر

 یا ایهاالذین آمنوا اطیعواهللا و اطیعوا الرسول  ـ مقدم ـ  ایهاالناس من اولی الناس بالمؤمنین من اَنفسهم  

 یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک  ـ مقدم ـ ایهاالناس من اولی  الناس بالمؤمنین من اَنفسهم  

«این که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند» امکان کتمان کدام آیه را از بین بُرد و این آیه ، بیانگر چه موضوعی است؟  . 6

ُسوَل َو ُأْولِی اَألْمِر ِمنُکْم » - تعیین امام معصوم از طرف پیامبر صلی اهللا علیه و آله   « یاَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َأِطیُعوْا اهللاَّ َو َأِطیُعوْا الرَّ

َکاَة َو ُهْم َراِکُعوَن » – عدم توقف رهبري َالَة َو ُیْؤُتوَن الزَّ « ِإنََّما َولِیُُّکُم اهللاُّ َو َرُسولُُه َو الَِّذیَن آَمُنوْا الَِّذیَن ُیِقیُموَن الصَّ

ُسوَل َو ُأْولِی اَألْمِر ِمنُکْم » - عدم توقف رهبري « یاَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َأِطیُعوْا اهللاَّ َو َأِطیُعوْا الرَّ

َکاَة َو ُهْم َراِکُعوَن  »- تعیین امام معصوم از طرف پیامبرصلی اهللا علیه و آله َالَة َو ُیْؤُتوَن الزَّ « ِإنََّما َولِیُُّکُم اهللاُّ َو َرُسولُُه َو الَِّذیَن آَمُنوْا الَِّذیَن ُیِقیُموَن الصَّ

به ترتیب هریک از مفاهیم «تکرار در روزهاي آخر عمر پیامبر» و «بیان راسخان در عقیده» مرتبط با  .................. و .................. و «بیان صبحگاهی»  . 7
.................. توسط پیامبر انجام شده است.

حدیث غدیر - حدیث ثقلین - آیۀ تطهیر   حدیث غدیر - آیۀ تطهیر - حدیث جابر 

حدیث ثقلین - حدیث جابر - حدیث غدیر  حدیث ثقلین - حدیث جابر - آیۀ تطهیر 

پیامبر گرامی اسالم در حدود سال سوم بعثت در یک دعوت آشکار  .................. و در پایان به آنان فرمود «کدامیک از شما مرا در این راه کمک  . 8
می دهد...» این اقدام پیامبر نشان می دهد که  ..................

عامۀ مردم را به توحید دعوت کرد - جانشین پیامبر از چنان اهمیتی برخوردار است که در روزهاي اول دعوت باید معرفی می شد.

عامۀ مردم به توحید دعوت کرد - امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر به جز دریافت و ابالغ وحی را انجام می دهد.

خویشان نزدیک خود را انذار داد - امام همۀ مسئولیت هاي پیامبر به جز دریافت و ابالغ وحی را انجام می دهد.

خویشان نزدیک خود را انذار داد - جانشین پیامبر از چنان اهمیتی برخوردار است که در روزهاي اول دعوت باید معرفی می شد.

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 5 متوسط

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



مطابق حدیث جابر چه کسانی بر اعتقاد به امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) باقی خواهند ماند و جابر در هنگام پیري به کدام امام بزرگوار از  . 9
جانب پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) سالم رساند؟

افرادي که ایمان راسخ دارند - امام پنجم علیه السالم افرادي که ایمان دارند و عمل صالح انجام  می دهند - امام پنجم علیه السالم

افرادي که ایمان راسخ دارند - امام ششم علیه السالم افرادي که ایمان دارند و عمل صالح انجام  می دهند - امام ششم علیه السالم

بطالن فرض سکوت قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) در برابر تداوم مسئولیت هاي تعلیم وحی و والیت ظاهري پس از رحلت ایشان، از کدام نکته  . 10
برداشت می شود؟

اصوًال حکمت و ادارة جامعه و تعلیم و تبیین دین، امري تمام شدنی و پایان پذیر نیست. 

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

جامعه همواره نیازمند به امام و رهبري است که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد. 

بی توجهی به تداوم مسئولیت هاي پیامبر، دلیل بر نقص اسالم است که براي کامل ترین دین امکان پذیر نیست. 

از نزول آیۀ تطهیر کدام پیام مستفاد نمی گردد؟  . 11

با توجه به این که اهل بیت معصوم اند سخن و عمل آنان معیار و مالك است. اگر مسلمانان از قرآن و عترت پیروي نکنند، گمراه می شوند.

عصمت حضرت علی، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین را اعالم می کند. ارادة خداوند بر دور کردن پلیدي و ناپاکی از اهل بیت است. 

آخرین حج پیامبر در چه سالی انجام شد؟ و به چه نام هایی مشهور شده است؟  . 12

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

این سخن پیامبر صلی اهللا علیه و آله که فرمودند: «این گونه که من نماز میخوانم شما هم بخوانید»، مبیّن کدام قلمرو رسالت ایشان  می باشد و کدام  . 13
حدیث نبوي مصداقی از آن است؟

اجراي قوانین الهی - حدیث منزلت تعلیم و تبیین دین - حدیث غدیر ابالغ وحی - حدیث ثقلین مرجعیت دینی - حدیث جابر

کدام عبارت از آیۀ شریفۀ:  «انما یریداهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» ، برداشت نمی شود؟  . 14

هر گونه گناه و پلیدي را از پیامبراکرم (صلی اهللا علیه و آله)، امام علی (علیه السالم)، حضرت فاطمه (سالم اهللا علیها)، امام حسن (علیه السالم) و امام حسین(علیه السالم) دور
می داند.

این آیه، تعداد خاصی از خانواده پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) را در بر می گیرد که مقام عصمت دارند و شامل همه نمی شود.

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) با هدایت و راهنمایی خداوند حضرت علی (علیه السالم) و یازده فرزندانشان را به جانشینی خود معرفی کرده است.

حضرت فاطمه زهرا (سالم اهللا علیها) جزء اهل بیت است؛ اگر چه عهده دار امامت نبوده اما علم و عصمت کامل دارد.

رابطه تقدمی و تاخري آیات «ابالغ» و «اطاعت» به ترتیب با احادیث «غدیر» و «جابر» چگونه است؟  . 15

آیه ابالغ مقدم بر حدیث غدیر - آیه اطاعت مقدم بر حدیث جابر آیه ابالغ مقدم بر حدیث غدیر - آیه اطاعت موخر بر حدیث جابر

آیه ابالغ موخر بر حدیث غدیر - آیه اطاعت موخر بر حدیث جابر آیه ابالغ موخر بر حدیث غدیر - آیه اطاعت مقدم بر حدیث جابر

کدام حدیث پیامبر از جهت سلسله راویان حدیث بسیار محکم است که  نفر در اصحاب پیامبر بدون واسطه آن را نقل کرده اند؟  . 16

حدیث کساء حدیث منزلت حدیث ثقلین حدیث غدیر

110

درصورت سکوت قرآن و پیامبر نسبت به مسئولیت هاي مرجعیت دینی و والیت ظاهري پس از پیامبر، چه اشکالی وارد بود؟  . 17

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

اگر از فرهنگ فطرت پسند اسالم، جویاي مسدود بودن همیشگی راه ظاللت شویم، پیام کدام مورد، راهنماي ما به این مقصود است؟  . 18

 «انّی تارُك فیُکُم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهَل بیتی...»   «انّما ولیُکم اُهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیموَن الصالة...»  

 «انت ِمّنی بِمنزلۀ هاروَن ِمن موسی إّال اِنّه ال نبی بَعدي»   «یا اّیها الذین آمنوا اطیعو اهللا و اطیعوا الرسوَل و اُولی االمر ِمنُکم...»  
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آنجا که پیامبر (صلی اهللا علیه و آله)، امام علی (علیه السالم) را برادر و وصی و جانشین خود اعالم می کند، پس از نزول کدام آیه است و این که پیامبر  . 19
اسالم (صلی اهللا علیه و آله) براي آگاهی مردم مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانه فاطمه (س) می گذشت و اهل خانه را «اهل بیت» صدا

می زد، مؤید کدام مسئولیت  پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) است؟

 «انما ولیکم اهللا و رسوله» ــ مرجعیت دینی «وانذر عشیرتک االقربین» ــ مرجعیت دینی

 «و انذر عشیرتک االقربین» ــ دریافت و ابالغ وحی «انماولیکم اهللا و رسوله»  ــ دریافت و ابالغ وحی

بیان جزئیات احکام الهی بر عهدة کیست و این مسأله از کدام عبارت شریفه، قابل دریافت است؟  . 20

َ 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

بیان انحصار ویژگی هاي سرپرست مسلمانان بعد از پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) مفهوم کدام آیۀ شریفۀ بوده و علّت نزول این آیه در آن شرایط خاص  . 21
کدام است؟

( انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل الَبیت... ) - وقوع علنی واقعه و سلب امکان مخفی کردن آن

( انّما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل الَبیت... ) - اشاره به افراد خاصی از اهل بیت پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)

( انّما ولّیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا... ) - وقوع علنی واقعه و سلب امکان مخفی کردن آن

( انّما ولّیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا... ) - اشاره به افراد خاصی از اهل بیت پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله)

کدام آیۀ شریفه بیانگر پاسخ به این پرسش است که : «چه کسی عصمت افراد را تشخیص می دهد» و سلب هدایت از مردم، نتیجۀ عدم عصمت در  . 22
کدام قلمرو رسالت است؟

«واهللا یعصمک من الناس» - قلمرو دوم «واهللا یعصمک من الناس» - قلمرو اول

«اهللا اعلم حیت یجعل رسالته» - قلمرو دوم «اهللا اعلم حیت یجعل رسالته» - قلمرو اول

به ترتیب تکرار سه بار «اعالم آمادگی علی (علیه السالم) براي یاوري پیامبر صلی اهللا علیه و آله » و «علی علیه السالم را ولی و سرپرست خواندن توسط  . 23
پیامبر صلی اهللا علیه و آله  »، در ارتباط با کدام یک از رویدادهاي زیر می باشد؟

مراسم دعوت خویشان - ماجراي غدیر نزول حدیث منزلت - ماجراي غدیر

نزول حدیث منزلت - انزال آیۀ والیت مراسم دعوت خویشان - انزال آیۀ والیت

کدام پیام از آیۀ شریفۀ: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوالرسول ...»، بر جان مؤمن رهرو قرآن نقش  می بندد؟  . 24

پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله حدیث منزلت را دربارة این آیه براي یکی از اصحاب خود بیان کردند.

رعایت سلسله مراتب در اطاعت، براي مؤمن دل داده به دین از اهمیت چندانی برخودار نیست.

اولی االمر باید همچون پیامبر معصوم باشند، تا مانند پیامبر اطاعت از آنان، الزم و بی چون و چرا باشد.

پس از نزول این آیه، پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و اله چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارة اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به دین اسالم فراخواند.

مسدود بودن راه گمراهی در کدام حدیث نبوي بیان شده است؟  . 25

حدیث جابر حدیث ثقلین حدیث منزلت حدیث غدیر
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وقتی خداوند حضرت موسی(ع) را مأمور مبارزه با فرعون کرد آن حضرت از خداوند خواست که برادرش را مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد. پیامبر اکرم(ص) بارها گزینه 4  . 1
به حضرت علی (ع) فرمودند«انت ِمنّی بمنزلِۀ هاروَن من موسی اّال انّه ال نبیِّ َبعدي» یعنی «تو براي من به منزله ي هارون براي موسی هستی جز این که بعد از من پیامبري نیست». این حدیث به حدیث

منزلت مشهور است.

ْ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  . 2
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 در حدیث جابر و پس از آیۀ اطاعت، حضرت علی (ع) و یازده فرزند ایشان را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.  گزینه 4  . 3
الزمۀ جانشینی پیامبر علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است که این موضوع در حدیث ثقلین و آیۀ تطهیر مطرح شده است. 

در آیه ابالغ آمده است و ان لم تفعل فما بلغت رسالتۀ «اگر چنین نکنی رسالتت را ابالغ نکرده اي» پاسخگویی به این دعوت در سخن پیامبر در حدیث غدیر آمده است. گزینه 1  . 4

آیۀ شریفۀ « یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ِان لم تفعل فما بلغت رسالته » مقدم بر سؤال پیامبر(ص) « َایهاالناس من اولی الناس بالمؤمنین من َانفسهم » می باشد. گزینه 4  . 5
گزینه 2  . 6

َکاَة َو ُهْم َراِکُعوَن »، در چنین شرایطی و اعالم والیت حضرت علی علیه السالم از جانب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، براي آن َالَة َو ُیْؤُتوَن الزَّ نزول آیۀ « ِإنََّما َوِلیُُّکُم اهللاُّ َو َرُسولُُه َو الَِّذیَن آَمُنوْا الَِّذیَن ُیِقیُموَن الصَّ
بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.

این آیه به عدم توقف رهبري اشاره دارد .

گزینه 3 پیامبر در روزهاي آخر عمر خود به طور مکرر حدیث ثقلین را قرائت می کرد.   . 7

 پیامبر در حدیث جابر در خصوص حضرت مهدي (عج) فرمود کسانی که ایمان راسخ دارند بر عقیدة مهدي باقی می مانند. 

 براي اینکه مردم از موضوع اهل بیت مطلع شوند پیامبر هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانۀ حضرت فاطمه (س) عبور می کرد و آیۀ تطهیر را قرائت می کرد.

پیامبر در سال سوم بعثت خویشان نزدیک خود را انذار کرد و جانشین و وصی خود را معین فرمود. انجام این کار در زمانی که پیامبر هنوز موقعیتی کسب نکرده بود نشان دهندة گزینه 4  . 8
اهمیت موضوع جانشینی پیامبر (ص) است. 

افرادي که ایمان راسخ دارند، بر عقیده به امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) باقی خواهند ماند.    گزینه 2  . 9
- سالم ایشان را به امام محمد بن على (باقر) یعنی امام پنجم رساند. 

بطالن فرض سکوت قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) دربارة دو مسئولیت «تعلیم و تبین دین» (مرجعیت دینی) و «والیت و حکومت» (والیت ظاهري) روشن است؛ زیرا ممکن نیست گزینه 4  . 10
قرآن و پیامبر به این دو مسئولیت مهم که به شدت در سرنوشت جامعۀ اسالمی تأثیرگذار است، بی تفاوت باشد. در حقیقت بی توجهی به این مسئله بزرگ، خود دلیلی بر نقص دین اسالم است؛ و این

در حالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است. 

عبارت  " اگر مسلمانان از قرآن و عترت پیروي نکنند، گمراه می شوند."  از حدیث ثقلین برداشت می شود. گزینه 1  . 11

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  . 12

معموال وقتی آیه اي نازل  می شد و حکم کلی موضوعی را بیان  می فرمود، یاران رسول خدا نزد ایشان  می آمدند و جزئیات حکم را  می پرسیدند مثال وقتی که آیات نماز نازل شد، یاران گزینه 1  . 13
ایشان  می خواستند، چگونگی نماز خواندن را بدانند. از این رو پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) به مسجد آمد و به آنان فرمود: «اینگونه که من نماز  می خوانم شما هم بخوانید» وقتی آیۀ اطاعت نازل شد،
جابر بن عبداهللا انصاري هم نزد رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) آمد و گفت یا رسول اهللا ما خدا و رسول او را شناخته ایم، الزم است، اولی االمر را نیز بشناسیم، رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) حدیث

معروف جابر را فرمودند. این کار پیامبر (ص) نیز مبین قلمرو دوم رسالت یعنی تعلیم و تبیین آیات قرآن کریم (مرجعیت دینی) است.

در این آیه فقط پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) و حضرت علی (علیه السالم)، حضرت فاطمه (سالم اهللا علیها) و امام حسن (علیه السالم) و امام حسین (علیه السالم) مورد نظر است و گزینه 3  . 14
عصمت آنان مورد تاکید قرار گرفته است.

هر دو آیه «ابالغ» و «اطاعت» مقدم بر حدیث غدیر و حدیث جابر است. گزینه 2  . 15

سخن پیامبر در حدیث غدیر از جهت سلسله راویان حدیث، چنان محکم است که شاید کمتر حدیثی مانند آن وجود داشته باشد.  نفر از اصحاب پیامبر که در غدیر حاضر بودند گزینه 1  . 16
آن را بی هیچ واسطه اي از پیامبر نقل کرده اند.

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  . 17

پیامبر اسالم (ص) در حدیث ثقلین مسدود بودن همیشگی راه ظاللت (گمراهی) را تمسک توأمان به قرآن و اهل بیت معرفی می کند.  «انّی تارُك فیُکُم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهَل بیتی گزینه 1  . 18
ما ان تمسکُتم بهما لن تَضلوا ابداً: من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را. اگر به این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نمی شوید.»

پیامبر اسالم (صلی اهللا علیه و آله) پس از انذار نزدیکان و بیعت با حضرت علی (علیه السالم) در دعوت خویشان و پس از نزول آیۀ «وانذر عشیرتک االقربین» فرمودند: «همانا این گزینه 2  . 19
(امام علی (علیه السالم)) برادر من و وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود. و پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) پس از نزول آیۀ تطهیر براي آگاهی مردم از موضوع نزول این آیه و عصمت اهل
بیت (علیهم السالم)، مدت ها هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانه فاطمه (سالم اهللا علیها) می گذشت و اهل خانه را «اهل بیت» صدا می زد و آیه تطهیر را می خواند و این چنین با گفتار و رفتار

خود که همان مرجعیت دینی و عملی ایشان است، مردم را آگاه می کرد.

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  . 20
َ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

در یکی از روزها نزدیک ظهر، فرشتۀ وحی از جانب خداوند آیۀ والیت بر پیامبر نازل کرد که در آن ویژگی هاي ولی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود و نزول این آیه در آن گزینه 3  . 21
شرایط براي آن بود که مردم با چشم خود ببینند تا امکان مخفی کردن آن نباشد. 

آیۀ : «اهللا اعلم حیث یجعل رسالته»، بیانگر علم خدا بر عصمت پیامبران  است. اگر پیامبري در دریافت و ابالغ وحی (قلمرو اول) معصوم نباشد، دین به درستی به دست مردم نمی رسد گزینه 3  . 22
و امکان هدایت سلب می شود. 

در مراسم غدیر على «علیه السالم» سه بار آمادگی خویش را اعالم فرمود و در ماجراي غدیر جملۀ « من کنت مواله فهدا على مواله » سه بار توسط پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) گزینه 2  . 23
تکرار شد.
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پیام هاي آیه اطاعت:  گزینه 3  . 24
مردم باید نظام اسال می  را بپذیرند و از رهبران الهی آن در قول و عمل پشتیبانی کنند. «اطیعوا هللا واطیعو الرسول و اولی االمر منکم» اسالم مکتبی است که عقاید و سیاستش به هم آمیخته است. اطاعت از

رسول خدا و ولی امر که امري سیاسی است، با ایمان به خدا و قیامت که امري اعتقادي است، آمیخته است. «اطیعوا اهللا و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم»  
سلسله مراتب در اطاعت باید حفظ شود. «اهللا، الرسول، اولی االمر»  

اولی االمر باید همچون پیامبر معصوم باشند، تا مانند پیامبر اطاعت از آنان، الزم و بی چون و چرا باشد. «اطیعوا الرسول و اولی االمر»  
اطاعت از حاکمی  واجب است که مؤمن و از خود مردم با ایمان باشد. « اطیعوا ... اولی االمر منکم»  

نکته: پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) حدیث جابر را دربارة این آیه براي جابر بن عبداهللا انصاري بیان کردند.

در حدیث ثقلین: پیامبر فرموده است: انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدًا. من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم: کتاب خدا و گزینه 3  . 25
عترتم اهل بیت: اگر به این دو تمسک جوئید هرگز گمراه نمی شوید (مسدود بودن راه گمراهی، با تمسک به قرآن و اهل بیت است.)
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