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 در این درس با کمک گرفتن از روایات و وقایع تاریخی جانشینی حضرت علی  را پس از پیامبر  اثبات می کنیم.

يت هایی ادامه می یابد و ته و چه مس يت های ایشان پایان یا و ر  كدام ی از مس  پ از پيام

در میان مسئولیت های سه گانءه رسول خدا  ، مسئولیت اوّل یعنی دریافت و ابا وحی به مردم، با ختم نبوت پایان می پذیرد 
و کتاب قرآن، آخرین کتاب آسمانی است و نیازی به آوردن کتاب جدیدی نیست. 

اهری«، پس از ایشان چه سرنوشتی پیدا می کنند  امّا دو مسئولیت دیگر، یعنی »تعلیم و تبیین دین )مرجعیت دینی(« و »والیت 
در این زمینه سه فر مطرح است:

1 قرآن کریم و پیامبر اکرم  در این باره سکوت کرده اند.
ون مسئولیت اول، پایان این دو مسئولیت را نیز اعام نموده اند. 2 هم

اهری« را بر عهدءه وی قرار داده اند. 3 جانشین را تعیین نموده و دو مسئولیت »تعلیم و تبیین دین« و »والیت 

می پذیرد پایان نبوت وحی ابا و دریافت یعنییعنی اوّل مسئولیت ،
نیست. جدیدی آسمانی کتاب آخرین قرآن، کتاب

اهری« »والیت )مرجعیت دین تبیین و

کرده اند. سکوت باره
را مسئولیت دو این پایان

نموده تعیین را جانشین 3

جانشین  می خوانیم  ادامه  در  زیرا  است؛  کرده  تعیین  را  خود  اکرم  جانشین  رسول  کرده  بیان  اشتباه  به  درسی  کتاب  این جا  در  کنید  دقت   
پیامبر  توسط خداوند تعیین شده است.

و كرد اند ومت« س یت و  « و »و يي دی ليم و ت يت »ت و ر  دربار دو مس رآن كریم و پيام فت كه  ی توان   چرا ن

بطان فر اوّل روشن است؛ زیرا قرآن کریم، هدایتگر مردم در همءه امور زندگی است و ممکن نیست نسبت به این دو مسئولیت 
مهم که به شدت در سرنوشت جامعءه اسامی تأثیرگذار است، بی تفاوت باشد. هم چنین پیامبر اکرم  آگاه ترین مردم نسبت 
با سکوت و بی توجهی بگذرد. در حقیقت،  از کنار چنین مسئلءه مهمی  به اهمیت و جایگاه این مسئولیت هاست و نمی تواند 
بی توجهی به این مسئلءه بزرگ، خود دلیلی بر نقص دین اسام است و این در حالی است که دین اسام کامل ترین دین الهی است.

هدایتگر کریم، قرآن زیرا
نسبت مردم آگاه ترین اکرم پیامبر هم چنین

اسام دین نقص بر به بی توجهی

ته اند ر  پایان یا لت پيام ومت« پ از ر یت و  « و »و يي دی ليم و ت يت »ت و فت كه دو مس ی توان   چرا ن

از بین نرفت،  از رسول خدا  نه تنها  تعلیم و تبیین دین، پس  نیاز جامعه به حکومت و  نیز صحیح نیست، زیرا  فر دوم 
هور مکاتب و فرقه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکات جدید  بلکه افزایش هم یافت؛ زیرا گسترش اسام در نقا دیگر، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت و نیاز به امام و رهبری 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. عاوه بر این که اصوالً حکومت و 
ادارءه جامعه و تعلیم و تبیین دین، امری تمام شدنی و پایان پذیر نیست و همواره جامعه نیازمند حاکم و معلمی است که بتواند 

راه رسول خدا  را ادامه دهد و احکام اسام را اجرا نماید.
بنابراین تنها، فر سوم منطقی و قابل قبول است؛ یعنی رسول اکرم  به فرمان خداوند به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام 
حکومت پس از خود به شکل »امامت« فرمان داده و جانشین خود را تعیین کرده است و مانع تعطیلی این دو مسئولیت شده است.

دین، تبیین و تعلیم و حکومت
جدید مشکات و مسائل پیدایش مختلف، فرقه های و مکاتب هور دیگر، در اسام گسترش زیرا یافت؛ هم افزایش بلکه
به را حقیقت عقاید، که رهبری و امام به
و حکومت می شد. افزون تر اداره می کرد، جامعه و دهد نشان مردم

است معلمی و حاکم نیست پایان پذیر و تمام شدنی امری دین، تبیین و تعلیم و جامعه ادارءه

تداوم خداوند فرمان به اکرم رسول یعنی قبول قابل و منطقی
خود جانشین »امامت« شکل

ر  را انتخا كند ق خداوند می تواند جانشي پيام  چرا 

ما ت 
اکنون که نیاز به امام پس از رسول خدا  روشن شد، این سؤال پیش می آید که چه کسی امام را معین و معرفی می کند و 

چگونه می توان او را شناخت 
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از آن جا که امام همءه مسئولیت های پیامبر اکرم  جز دریافت و ابا وحی را دارد، بنابراین باید همان صفات و ویژگی های 
پیامبر  را نیز داشته باشد تا مردم به وی اطمینان کنند و راهنمایی های او را بپذیرند. از جملءه این ویژگی ها »عصمت« است. 
البته تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست؛ یعنی انسان ها نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی معصوم است و مرتکب 
هی گناهی نمی شود. بنابراین همان طور که پیامبر  از طرف خدا معرفی و معین می شود، تنها خداوند است که می تواند فرد 

شایستءه مقام امامت را معرفی کند و به مردم بشناساند.

را وحی ابا و دریافت جز اکرم پیامبر مسئولیت های همءه
»عصمت« از بپذیرند. را او راهنمایی های و کنند اطمینان وی به مردم تا

نیست؛ ممکن انسان ها برای عصمت تشخیص البته
فرد می تواند خدا طرف

امامت مقام شایستءه

ونه ادامه می یابند ومت« چ یت و  « و »و يي دی ليم و ت يت »ت و   مس

با تدبر در آیات و روایات مطمئن و مسلّم نقل شده از پیامبر  و مطالعءه تاریخ اسام درمی یابیم که خداوند،  امیرالمؤمنین 
علی  بن  ابی  طالب  را به جانشینی رسول خدا  و امامت بعد از ایشان منصوب فرموده و نیز امامان معصوم  پس از 

ایشان را معرفی کرده است.

خداوند، خداوند، 
ازازازازاز پسپسپسپسپس معصوممعصوممعصوممعصوممعصوم امامانامامانامامانامامانامامانامامانامامانامامانامامانامامان منصوبمنصوبمنصوبمنصوبمنصوب ایشانایشانایشانایشانایشان ازازازازاز بعدبعدبعدبعدبعد امامتامامتامامتامامتامامت وووو خداخداخداخداخدا رسولرسولرسولرسولرسول جانشینیجانشینیجانشینیجانشینیجانشینی علیعلیعلیعلیعلی بن بن بن بن بن ابی  طالب ابی  طالب ابی  طالب ابی  طالب ابی  طالب

را ایشان

اهری« پیامبر  پس از ایشان: فر های موجود برای مسئولیت های »تعلیم و تبیین دین« و »والیت 

شرر

کو کردند. 1 پیامبر  در این باره 

این فر با است، زیرا: 
الف( قرآن هدایتگر مردم در همءه امور زندگی است. ب( پیامبر  آگاه ترین مردم نسبت به اهمیت این دو 

( دین اسام کامل ترین دین است.  مسئولیت است. 
به این سه دلیل غیرممکن است به این مسئله بی توجهی شده باشد؛ زیرا این بی توجهی دلیلی برای نقص 

دین اسام است.

2 همءه مسئولیت های پیامبر  پس 
د.  اب ا م  ا از ایشان 

این فر با است؛ زیرا: 
و  مختلف  فرقه های  و  مکاتب  هور  )علت(  اسام  با گسترش  ایشان  از  پس  که  پیامبر  می دانستند 
امام و رهبر را برای  پیدایش مسائل و مشکات جدیدی را به  دنبال داشت )معلول( که ضرورت وجود 

نشان دادن حقیقت و ادارءه جامعه را بیش از پیش ایجاب می کرد.

انش تعیین  3 پیامبر  برای خود 
کرده اند.

ول است؛ زیرا: اب  ق   این فر م
پیامبر  (  )نه  خداوند  که  می فهمیم  تاریخ  مطالعءه   و  پیامبر  از  نقل شده  روایات  و  آیات  در  تدبر  با 
امیرالمؤمنین علی  را به جانشینی پیامبر و امامت بعد ایشان منصوب و امامان پس از ایشان را معرفی 

کرده است.

« داشته باشد و مردم قادر به  ست، زیرا امام باید ویژگی های خاصی مانند » د  تنها کسی که می تواند فرد شایستءه مقام امامت را انتخاب کند 
تشخیص عصمت نیستند.

اشت ر   يتی را بر دو پيام و ار چه مس ول آیءه ان  خداوند با ن

در این جا به برخی از آیات و روایات مربو به این مسئله می پردازیم:
ر حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند برای پیامبر آمد. ن ءه  ل   ن

»وَ اَنذِر عَشیرَتَکَ االَقرَبینَ: خویشان نزدیکت را انذار کن.«  )آیءه 214 سورءه شعراء(
برای انجام این دستور، رسول خدا  چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارءه اسام با آنان سخن گفت و آنان را به 

دین اسام فراخواند و از آنان برای تروی و تبلی اسام، کمک خواست.

بعثت از سال سه حدود
کن.« انذار را نزدیکت خویشان االَقرَبینَ:

با اسام دربارءه بنی هاشم بزرگان از نفر چهل



۶۸
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همءه مهمانان سکوت کردند و جوابی ندادند. در میان سکوت آنان، علی  بن  ابی  طالب   که در آن زمان نوجوانی بیش نبود، 
برخاست و گفت:

م یار و یاور تو خواهم بود  ای رسول خدا

درخواست پیامبر  ، سه بار مطرح شد و هر بار همه سکوت کردند و تنها علی   قاطعانه اعام آمادگی و وفاداری کرد. پس 
از آن، پیامبر  دست آن حضرت را در دست گرفت، بیعت ایشان را پذیرفت و به مهمانان فرمود:

ا خواهد بود ی م و جانشي م در ميان ش انا ای برادر م و ه

علی بن ابی  طالب و کردند سکوتسکوت مهمانان همءه

تو یاور و یار

علی تنها مطرح بار سه ،

م جانشي م ی و م برادربرادر مای

�يدواژه ها : اوایل بعثت � دعوت خویشان � انذار

شان  و ت  ت ک نکرد بود   ق و مو شا  ر    در شر که  ام انش تو  ا ت  ر ش به ن
ش ا در برد ا  ه  ته بودند  ر و  ر ن ن د

ا این اقدام پیامبر اکرم  نشان می دهد که:
اوالًً جانشینی پیامبر  چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اّول دعوت، باید برای مردم مشخص شود.

ثانیاً جانشینی پیامبر اکرم  ویژگی هایی دارد که نمی توان آن را به انتخاب مردم واگذار کرد. به  همین جهت باید از همان ابتدا 
به مردم معرفی شود تا مردم آن جانشین را بشناسند.

ر  ن ءه  ل  ءه ن
شا   و و  مر د

ر لد و   ر   ن و  

زمان رویداد: سه سال پس از بعثت پیامبر  .
«. پیامبر  نیز 40 نفر از بزرگان  ر ک ن ود ر  د  شا ن و نحوءه رویداد: خداوند به پیامبر  دستور داد که »

بنی هاشم را برای دعوت به دین اسام فراخواند و از آنان برای تروی و تبلی اسام، کمک خواست.
ر تو خواهم بود«. ا ار   واکنش حاضران به دعوت پیامبر  : همءه مهمانان سکوت کردند اما حضرت علی  گفت: »من 

ر   قاطعانه از ایشان حمایت کردند. ه بار مطرح شد و در هر بار  در این واقعه درخواست پیامبر  
ا   در  پیامبر  با بیان جملءه »همانا این برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.« مقام بر

 حضرت علی  را اعام کردند.

یت شد ول آیءه و ه ای س ن  ر دادن چه وا

هر، فرشتءه وحی آمد و از جانب خداوند آیه ای بر پیامبر  نازل کرد که در آن  ءه  در یکی از روزها، نزدیک  ل   ن
ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود. 

با نزول این آیه، رسول خدا  دریافت که چنین واقعه ای ر داده است و کسی در رکوع صدقه داده است و خداوند قصد معرفی 
او را دارد،  با شتاب و در حالی که آیه را می خواند و مردم را از آن آگاه می کرد،  به مسجد آمد و پرسید:

آیا کسی در حال رکوع صدقه داده است
فقیری که انگشتری در دست داشت، به حضرت علی  که در حال نماز بود، اشاره کرد و گفت:

آری، این مرد در حال رکوع، انگشتری خود را به من بخشید.
مردم که از محتوای آیه باخبر شده بودند، تکبیر گفتند و رسول خدا  ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد.

نزول این آیه در چنین شرایطی و اعام والیت حضرت علی  از جانب رسول خدا  برای آن بود که مردم به چشم ببینند و 
از زبان پیامبر  بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.

مشخص مسلمانان سرپرست وو ولی ویژگی های

علی حضرت

و ببینند چشم به مردم که
نباشد. آن مخفی کردن امکان تا بشنوند پیامبر زبان از
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است: حف این آیه الزم است:  الزم آیه این حف

...............................................................................................................  همانا ولی شما فقط خداوند و رسول او اِنَّما َولِیُّکُُم اللُّه َو َرسولُُه 

َو الَّذیَن ءاَمُنوا ............................................................................................................................................. و کسانی اند که ایمان آورده اند

الَة ............................................................................................................ همان ایمان آورندگانی که نماز را برپا می دارند الَّذیَن یُقیموَن الصَّ

.................................................................................................................... و در حال رکوع زکات می دهند.  کاَة و ُهم راکعوَن  َو یُْؤتوَن الزَّ

مائده، ۵۵

�يدواژه: ولّی ه تعیین ویژگی های ولی و سرپرست مردم )آیءه والیت( و  م

 خداوند در این آیه والیت را مختص خودش و پیامبر  و کسانی که ویژگی های زیر را دارند، می داند:
الف( ایمان دارند.  

ب( نماز را برپا می دارند )نه می خوانند(.  

( در حال رکوع زکات )صدقه( می دهند.  
 پیامبر  تنها کسی را که سه ویژگی باال را داشته، حضرت علی  معرفی می کند.

 این آیه نشان می دهد که انتخاب ولی خدا، تنها باید توسط خداوند صورت بگیرد.

ءه  ل  ءه ن

شأن نزول آیه1: حضرت علی  در مسجد در حالی که در رکوع نماز بودند، به فقیری انگشتر خود را صدقه دادند.
در آیه ای که بر پیامبر  نازل شد ویژگی های ولی پس از خدا و پیامبر را این گونه بیان می کرد:

( در حال رکوع صدقه می دهند. الف( ایمان دارند. ب( نماز را برپا می دارند. 
ر   اعام کردند. با توجه به آیه و شأن نزول آن پیامبر  تنها مصداق آیه را 

ر دادن این واقعه برای آن بود که مردم به چشم خود، ولی پس از پیامبر  را ببینند و از زبان پیامبر  نیز والیت او 
ول  م را بشنوند  تا امکان مخفی کردن این حقیقت نباشد. 

و  شد  بلند  یاران  تکبیر  صدای  )علت(  بود  شده  پیامبر  مشخص  از  پس  ولی  چون  واقعه  این  ر دادن  از  پس 
پیامبر  ستایش و سپاس خداوند را به جا آوردند )معلول(.

دی جابر نازل شد است   آیه پيش از بيان 

ابر در یکی از روزها، در مدینه، جبرئیل بر پیامبر  نازل شد و آیءه 59 سورءه نساء را برایشان خواند که قسمتی  د   
از آن چنین است:

یا أیَُّها الّذیَن ءاَمُنوا .....................................................................................................................................................................  ای مؤمنان

...................................................................................................................................................................  از خدا اطاعت کنید اَطیُعوا اللَّه 

............................................................................................  و از رسول و ولی امرتان اطاعت کنید. َو اَطیُعوا الرَّسول َو أُولِی اْألَْمِر ِمْنکُْم ...

نساء، ۵۹

مر یا اطاعت( ه وجوب اطاعت از خدا، پیامبر  و صاحبان امر )آیءه اُولی ا و  م

 این آیه خطاب به کسانی است که ایمان آورده اند )مؤمنان(.
 خداوند اطاعت از خودش، رسولش و اولی االمر را برای مؤمنان در هر عصر و زمانی واجب کرده است.

 این آیه مقدم بر )پیش از( بیان حدیث جابر نازل شده است.
 حدیث جابر در تفسیر این آیه بیان شده است.

اهری پیامبر  است.  این آیه بیانگر مسئولیت والیت 

1 شأن نزول یعنی واقعه ای که ر داد و طی آن، این آیه نازل شد.

«ءامنوا»

« ا «یقیموَن الصَّ

«یؤتون الّز کا و هم راکعون»

َمر ْ ولِی ا �يدواژه: 
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دی جابر پيرامون چيست دی جابر پيرامون چيست  دی جابر پيرامون چيست   

معموالً وقتی آیه ای نازل می شد و حکم کلی یک موضوعی را بیان می فرمود، یاران رسول خدا  نزد ایشان می آمدند و جزئیات 
حکم را می پرسیدند. مثًا وقتی که آیات نماز نازل شد، یاران ایشان می خواستند چگونگی نمازخواندن را بدانند از این رو، پیامبر 
. آن گاه نمازخواندن را به آنان تعلیم داد.  ا هم بخوانيد از می خوانم ش ونه كه م ن ای  اکرم  به مسجد آمد و به آنان فرمود: 
وقتی این آیه هم نازل شد، جابر بن  عبداللّه انصاری نزد رسول خدا آمد و گفت: »یا رسول اللّه، ما خدا و رسول او را شناخته ایم. 

الزم است »اولی االمر« را نیز بشناسیم.«
رسول خدا  فرمود:

لی   س  ب   ا است و س به  ترتي  لی  ب  ابی   د از م اند نخستي آنان  ای جابر آنان جانشينان م و امامان ب

م مرا به او  ت او را دیدی س ام پيری او را خواهی دید و هر و لی و تو در هن د ب   حسي مح لی  ب  ا لی  سي ب 

س  د  لی  ب  مح لی  د ب   لی  ب  موسی مح فر  د موسی  ب  ج فر ب  مح لی به  ترتي ج د ب   برسان پ از مح

نی  و ت او  ي ر مردم پنهان می شود و  رزند می باشد كه هم نام و هم كنيءه م است اوست كه از ن لی و پ از ایشان   ب  

ی می مانند قيد به او با ان راسخ دارند بر  رادی كه ای ق ا ردد تا آن جا كه  می 

وقتی این آیه هم نازل شد، جابر بن عبداللّه انصاری نزد رسول خدا آمد و گفت: 
»الزم است »»الزم است »»الزم است »»الزم است »الزم است الزم است الزم است الزم است الزم است »»»»اولیاولیاولیاولیاولیاالمراالمراالمراالمراالمراالمراالمراالمراالمراالمر«««« را نیز بشناسیم. را نیز بشناسیم. را نیز بشناسیم. را نیز بشناسیم. را نیز بشناسیم.

ا است و س به لی ب ابی   لی اند نخستي آنان  اند نخستي آنان  د از م د از مای جابر آنان جانشينان م و امامان ب لی ای جابر آنان جانشينان م و امامان ب لی اند نخستي آنان  اند نخستي آنان 

م مرا به او  ت او را دیدی س ام پيری او را خواهی دید و هر و لی و تو در هن د ب  حسي مح ا

س  د  مح

نی  و ت او  ي نی شود و  و ت او  ي ر مردم پنهان میشود و  ر مردم پنهان میكنيءه م است اوست كه از ن رزند میباشد كه همنام و همكنيءه م است اوست كه از ن رزند میلی و پ از ایشان  لی و پ از ایشان  رزند میب  لی و پ از ایشان  رزند میب  رزند میباشد كه هملی و پ از ایشان  لی و پ از ایشان 

ی می قيد به او با ان راسخ دارند بر  رادی كه ای ق ا جا كه 

باشد كه همنام و هم

�يدواژه ها: جابر � اولی االمر � معرفی همءه امامان

د. ر ر تک ک ا  ا  ابر  د  ا   ورءه ن ءه   کر در  با ت
مر اطاعت کنند. ا  ا ول    د ر 1 مسلمانان باید از 

ر است. ی از هر مورد  2 از آن جا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند؛ سرپی
د  مر در آیه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آن ها الزم است که رسول خدا  م ل  3 از آن جا که مصداق 

د. ا نا ر مش ن
ما  ما    ر    از:  عبارت اند  هستند،  مر  ل  د  م که  اکرم  کسانی  پیامبر  بر سخن  بنا   4
ما مو ب  اد    د  ر ب م ما  ر   با د ب   ما م اد    ما  ب     
ما   اد    د  ما  ب م د   و د ب   ما م ا   ر ما  ب مو  کا   ر 

. ما ما  کر   ب  

یفه داشتند  در درس چهار یکی از مسئولیت های پیامبر  را تبیین تعالیم وحی )مرجعیت دینی( برشمردیم. بر مبنای این مسئولیت پیامبر  و
معارف قرآن را به مردم بیاموزند؛ پس تعیین مصداق اولی االمر در حدیث جابر نیز در راستای انجام مسئولیت مرجعیت علمی ایشان انجام گرفته است.

ا  مر  ل   ءه  ل  ن
ابر د  ا   ب

نزول آیءه اولی االمر )اطاعت( مقد بر بیان حدیث جابر است.
ابر امامان معرفی می کنند. د  مر را در  ل  د  پیامبر  م

نکات حدیث 
جابر

پیش بینی پیامبر  : زنده ماندن جابر تا زمان امام باقر  
ر  می باشند. ام ءه  ما  ب   هستند،  نا   ک ند  ر ما که  ما 

رها غایب می شوند. امام زمان تنها امامی هستند که از ن
ا ر است. عقیده به امام زمان نیازمند 
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ر  برای مردم چه بود های پيام بودران چه مردم برای ر پيام های ران

ق پیامبر اکرم  به  طور مکرر،  از جمله در روزهای آخر عمر خود، می فرمود: د  عمر  آخر روزهای در مکرر،  طور

اِنّی تارٌِک فیکُُم الثََّقلَیِن .............................................................................................................  من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم:

ِکتاَب اللِّه َو ِعترَتی اَهَل بَیتی ....................................................................................................................  کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را

کُتم ِبِهما ........................................................................................................................................  اگر به این دو تمسک جویید ما اِْن تََمسَّ

...........................................................................................................................................................  هرگز گمراه نمی شوید لَْن تَِضلّوا اَبَداً 

َو اِنَُّهما لَن یَفَترِقا ...........................................................................................................................  و این دو هیچ گاه از هم جدا نمی شوند

...........................................................................................................  تا این که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. َحّتی یَرِدا َعلَیَّ الَحوَض 

�يدواژه: کتاب الّله و عترتی

 این حدیث را پیامبر  به  طور مکرر در تمام عمر خود از جمله روزهای آخر عمرشان می فرمودند.
«کتاب اللّه و عترتی اهَل بیتی»  دو میرا گرانبهای پیامبر  قرآن و عترت )اهل بیت( است.  

 شر عدم گمراهی انسان ها تمسک و پیروی از قرآن و اهل بیت است. 
کُتم بِها   «ما ان تَمسَّ

لَن تِضّلوا ابدا»  

«اّنهما لن یفترقا»  قرآن و عترت هی گاه از هم جدا نمی شوند و برای همیشه با هم اند.  

 برنامءه پیامبر  برای هدایت مردم تربیت معلمانی بود که به تبیین معارف قرآن بپردازند و مشکات مردم را حل کنند. پیامبر  اهل بیت را 
)قرآن  قرار داده، پس شر عدم گمراهی پیروی از هر دو ثقل )قرآن و عترت( است. پیروی گمراهی عدم پس

ر کرد ت ا ر م تو  ا  ه  د  کر در   با ت
ند. ر با   و ر   ب ن  1 همان طور که قرآن و پیامبر  از هم جدا نمی شوند، 

ش م باشد. ار   و ن در ک ود م 2 همان طور که قرآن همیشگی است، 
د. و د  به  د ت  ر ک تر  ر   ر   ام ر  ر د م 3 در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که  
ود. ر ن ا  ر د   4 نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی، فقط از یکی از دو یادگار پیامبر  پیروی کرد، بلکه باید  

 

ق د 
ر. ر  ا  و ر ر  به   ام ر  ا  رف زمانی بیان حدیث: در ت  1

ر است. د  ر   ب شر  مان از  ر تو 2 مفهوم اصلی حدیث: لزوم 
اد آن دارد. ار  د از زبان مبار پیامبر  نشان از  ب ر   3 تکر

يهی به كار برد اند ت چه تش دی من  در 

ق د 
ر. ر  ا  و ر به  ر ام ر  ا  در ت حدیث: بیان زمانی رف 1

است. ر د  شر ر   ب از مان تو ر لزوم حدیث: اصلی مفهوم 2
دارد. آن اد ار  از ب نشان پیامبر مبار زبان از د ر   تکر 3

برد اند كار به يهی تش چه ت من دی در

ل وقتی خداوند حضرت موسی  را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از خداوند خواست که برادرش  د م  
هارون را مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد. خداوند نیز درخواست حضرت موسی  را پذیرفت و او را 

مشاور و وزیر وی قرار داد.
پیامبر اکرم  نیز بارها به حضرت علی  فرمود: 

موسی حضرت خداوند
خداوند مردم هدایت امر در شریک و پشتیبان مشاور، رارا هارون

�يدواژه ها: هارون و موسی � مشاور، پشتیبان و شریک

...................................................................................................................................................................................  تو برای من أنَْت ِمنِّی 

...................................................................................................................  به منزلۀ هارون برای موسی هستی؛ ِبَمْنِزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَسٰی 

..........................................................................................................................  جز این که بعد از من پیامبری نیست. إِّال أنَُّه ال نَِبیَّ بَْعدی 
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 پیامبر  در حدیث منزلت خودشان را به حضرت موسی  و حضرت علی  را به هارون تشبیه کرده اند.
 همان طور که خداوند هارون را مشاور و وزیر حضرت موسی  قرار داد خداوند، حضرت علی  را نیز مشاور، پشتیبان و شریک پیامبر  در 

امر هدایت مردم قرار داده است.
 عبارت «ااّل ال نبّی بعدی» در این حدیث به مسئلءه ختم نبوت اشاره دارد.

ل د م

ار تشبیه کرده اند. ر   را به  ر مو    ودشا ر به  ر  ،  ام در این حدیث 

ا  ا  ش
ا   شت ر   ر   ن مشا ر مو  بود،  ا  شر  شت ر   ار مشا همان طور که 

ر  است. ام شر 
ند صورت گرفته است. د انتخاب هارون و حضرت علی  برای این مقام توسط 

د آمد و ایشان  و ر ن ام د   ر م ا پس از حضرت موسی  پیامبران دیگری آمدند، در صورتی که    ا  ت
ر اند. ام ات 

پیامبر  بارها این حدیث را خطاب به حضرت علی  فرموده اند.

دیر در چه زمانی روی داد است  ءه   وا

ر پیامبر گرامی اسام  در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا فریضءه ح را به  جا آورد. این ح که در  د د   
،  حدود هزاران نفر شرکت کرده بودند تا  « و »حجَّ الوداع« مشهور است. در این ح سال زندگی ایشان برگزار شد، به »َحجَّ البا
روش انجام دادن اعمال ح را از رسول خدا  فراگیرند و ح را با ایشان به  جا آورند. پس از برگزاری ح و در مسیر بازگشت 

ی حجه، در محلی به نام غدیر خم این آیه نازل شد: به مدینه در روز هجدهم ماه 

در هجرت دهم سال
الوداعالوداعالوداعالوداعالوداع««««« »»»»»حجَّحجَّحجَّحجَّحجَّ »»»»» الباالباالباالباالبا »»»»»َحجََّحجََّحجََّحجََّحجَّ برگزاربرگزاربرگزاربرگزاربرگزار ایشانایشانایشانایشانایشانایشانایشانایشانایشانایشان زندگیزندگیزندگیزندگیزندگی سالسالسالسالسال

خم غدیر ی حجه، ماه هجدهم روز

یَا أیَُّها الرَّسوُل ................................................................................................................................................................................  ای رسول

بَلِّْغ َما أُنِْزَل إِلَْیَک ِمْن َربَِّک ..............................................................................................  آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده برسان

َو إِْن لَْم تَْفَعْل ..................................................................................................................................................................  و اگر چنین نکنی

َفَما بَلّْغَت رَِسالََتُه .....................................................................................................................................................  رسالتش را ادا نکرده ای

َو اللُّه یَْعِصُمَک ِمَن الّناِس .................................................................................................  و خداوند تو را از (گزند) مردمان حفظ می کند،

إِنَّ اللَّه ال یَْهِدی الَْقْوَم الْکاِفریَن ...........................................................................................................  خداوند، کافران را هدایت نمی کند.

مائده، ۶۷

 ) ه اهمیت مسئلءه جانشینی پیامبر  )آیءه تبلی و  م

 این آیه خطاب به پیامبر  است.
 خداوند به پیامبر دستور می دهد که مسئلءه جانشینی حضرت علی  را به مردم ابا کند. 

 خداوند عدم ابا مسئلءه جانشینی را به معنای عدم ابا رسالت می داند؛ پس اهمیت مسئلءه جانشینی و والیت 
حضرت علی  به اندازءه مقام رسالت است.  

 ابا مسئلءه جانشینی و والیت حضرت علی  خطرهای زیادی را از سوی مخالفان به  دنبال دارد که پیامبر  نیز از آنان آگاه است؛ به  همین 
دلیل خداوند وعدءه حف جان پیامبر  را به او می دهد.

 کسانی که با والیت حضرت علی  مخالفت کنند، کافرند و خداوند هی گاه آنان را هدایت نخواهد کرد.
 پس از نزول این آیه،  پیامبر  در طی دو سخن «َمن اَولَی الّناِس بالُمؤمِنین مِن اَنُفِسِهم» و «َمن ُکنُت َمواله فَهذا َعلی َمواله» والیت حضرت 

علی  را به مردم ابا کردند.

�يدواژه: بّل ما انزل الیک من ربّک

ت رسالته» «و ان لم تفعل فما بّل
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از دقت در عبارت »یا ایّها الّرسول بل ما انزل الیک من ربّک« می فهمیم که این آیه بیانگر مسئولیت »دریافت و ابا وحی« پیامبر  است.

د. ا د ر  ا  ل  ؤ د  به  ءه با تدبر ک در 
د ر  م د ام رمان به  ه  ند  د  

ا جانشینی حضرت علی  را به مردم برساند و ابا کند.
در  ه  رما     

ا به اندازه ای که اگر انجام نشود، اصل رسالت به انجام نرسیده است.
د کرد و د که  ر   د م د کر   ر  ام ند به  د ر   

ا زیرا ابا این پیام، منافع برخی را به خطر می انداخت و احتمال آن بود که به مخالفت برخیزند. 

دیر به مردم اب كرد ءه  ی را در وا و مه ر  چه مو  پيام

هر شده  بعد از نزول این آیه، پیامبر اکرم  دستور داد همه توقف کنند تا بازماندگان برسند و آنان که پیش رفته اند، برگردند. 
بود؛ ابتدا نماز را به  جا آوردند و سپس، پیامبر  در یک سخنرانی مهم و مفّصل با مردم سخن گفت و آنان را برای دریافت آن 

پیام بزرگ آماده کرد. آن حضرت در قسمتی از سخنرانی از مردم پرسید:

......................................................................................................................................................................................  ای مردم اَیُّها الّناُس 

...........................................................................................................................................  چه کسی به مؤمنان َمن أولَی الَناِس ِبالُمؤِمنیَن 

......................................................................................................................................................  از خودشان سزاوارتر است؟ ِمن اَنُفِسِهم 

گفتند: خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند. 
سپس فرمود:

................................................................................................................................  هر کس که من ولی و سرپرست اویم، َمْن کُْنُت َمْوالُه 

َفهذا َعلِيٌّ َمْوالُه ........................................................................................................................................  علی نیز ولی و سرپرست اوست.

و این جمله را سه بار تکرار کرد.
در پایان سخنرانی نیز از حاضران خواست که مطالب گفته شده را به غایبان برسانند. پس از آن، مردم برای عر تبریک و 

شادباش به سوی امام آمدند و با وی بیعت کردند.

آیه، این نزول از بعد

بار سه

د ا د ر  ا  ل  ؤ د  به  ش د ر ب د ر  ءه ب دربارءه 
ر شد انا بر ا م ت ر تر  ما با ب ر   د ر مر  لف 

ا به خاطر این که مسئلءه خافت و جانشینی حضرت علی  به وسیلءه حجا که بیش از صد هزار نفر بودند به سراسر 
سرزمین های اسامی رسانده شود تا حجت بر مردم در مورد نصب امام و جانشینی رسول خدا تمام شده باشد و بعداً ادعا نکنند 

که پیامبر  جانشینی برای خود نصب نکرده است.
ال  کرد ا ر ن د  ا با  مور ر م د  م ا ند ن ند  د ر  ب 

ا تداوم راه پیامبر منو به این بود که بعد از ایشان جانشین شایسته ای برای آن حضرت تعیین شود تا راه و منش ایشان 
را ادامه دهد. در غیر این صورت بعد از وفات رسول خدا، اصل دین در معر تهدید قرار می گرفت و جامعءه اسامی رو به ضعف 

و زوال می نهاد. پس انجام ندادن این مأموریت که باعث لطمه به دین می شد، مساوی عدم انجام رسالت بود.
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ا مر نشانءه  ا ر      ر  ت مرد به   ت
ا آشکار است که این شاد باش در صورتی صحیح است که در آن روز حضرت علی  از سوی خدا و رسول خدا به مقامی 
بلند رسیده باشد و جز در این صورت تهنیت معنی نداشت. در واقع این تبریک نشانءه معرفی امام علی  به عنوان جانشین 

پیامبر  است و تبریک و دست دادن به منزلءه بیعت و قبول والیت از جانب مردم است. 
ر  نه د ر ا  ر به م د د  مول در  ءه  ر ک د 

ا اوالً: پیامبر اسام پیش از جملءه »من کنت مواله« فرمودند: »ایها الناس بالمؤمنین من انفسهم« همان طور که در جملءه پیشین 
صحبت از اولویت و والیت است، در جملءه بعد هم باید صحبت از والیت و سرپرستی باشد تا ارتبا معنوی در جمله محفو بماند.
ورش فقط این باشد که بگوید هر  ثانیاً: هی عاقلی باور نمی کند که پیامبر مردم را در شرایط و در آن هوای گرم نگه دارد و من

کس من دوست او هستم علی  دوست اوست.
ثالثا:ً اگر مولی به معنی دوست باشد ابا نشدن چنین پیامی نمی تواند مساوی انجام نپذیرفتن رسالت الهی قرار گیرد.

ر د ءه 

ی حجه سال دهم هجرت که سال آخر زندگی پیامبر  بود. مان روز هجدهم ماه  ر 
 به دلیل این که آخرین ح پیامبر  بود به »حج  الوداع« و چون در آن مسئلءه والیت حضرت علی  ابا شد به »حج 

« مشهور است.  البا

د غدیر خم د م ر

ر دادن این واقعه در مراسم ح با حضور هزاران نفر از مردم نشان از اهمیت باالی آن و لزوم اطاع همگان از آن دارد. 
ر  به مکه رفته بودند. ام ال  و انجام  با  ا  ن ت ر  ر اد  مردم برای 

پیامبر  با یک سخنرانی مفصل مردم را آمادءه بیان مسئلءه جانشینی کردند.

» رتر  ودشا  ا   ه ک به مؤم پیامبر  خطاب به مردم فرمودند: »
ت دارند. ر ر « به ما    ر ام د   مردم گفتند: »

». ر  ر ل   ر    ن  ر ل   ر ک که م  پیامبر  خطاب به مردم فرمودند: »
ه بار تکرار کردند تا همگان بشنوند و از حاضران خواستند تا به غائبان برسانند.  پیامبر  این سخن را 

ر است نه دوست: ر « در این حدیث به معنای   به سه دلیل کلمءه »مول
« را بیان کرد که  ن ؤم م  ا بال ل ل  1( پیامبر  قبل از بیان سخن »من کنت مواله فهذا علی مواله« سخن »م 

« بود و این دو جمله باید با هم متناسب باشند. ت ر ر بیانگر »  
ءه ت نیست، زیرا اهمیت بیان مسئله ای که همه آن را می دانند،  2(  ابا دوستی حضرت علی  با پیامبر  متناسب با 

نمی تواند به اندازءه اهمیت رسالت پیامبر  باشد.
ن نیز متناسب با بیان دوستی پیامبر   و حضرت علی  نیست  و ه   ا  ر  تار  ب ءه ب ا   ن ر    )3

)از این دوستی همه باخبر بودند.( بلکه متناسب با اعام والیت حضرت علی  است.

ر   را به مردم ابا کردند. پیامبر  در واقعءه غدیر مقام  

ر   دارد. ر   مردم پس از این واقعه به حضرت علی  تبریک گفتند که این موضوع نشان از ب  

هير را شر دهيد ول آیءه ت   ن

ار  : ءه   
از آن جا که امام علی  و دیگر امامان  دو مسئولیت رهبری و مرجعیت دینی مسلمانان را پس از رسول خدا  بر عهده 
دارند ضروری است که آنان نیز مصون از گناه و خطا باشند. چنان که توضیح داده شد، ضرورت داشتن این ویژگی، یکی از دالیل 

معرفی امام از جانب خداست.

دینی مرجعیت و رهبری
دالیل باشند. خطا و گناه از مصون نیز

خداست. جانبجانب از امام معرفی
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در آیاتی از قرآن کریم و سخنان رسول خدا  به این مسئله اشاره شده است. یکی از آن ها نزول آیءه تطهیر است.
اُمّ َسلَمه، همسر رسول خدا  می گوید: روزی ایشان در خانه استراحت می کرد که دختر بزرگوارش فاطمءه زهرا  وارد شد و سام 
کرد. پیامبر  پاسخ داد و ایشان را به کنار خود دعوت کرد. پس از وی حضرت علی  ، امام حسن  و امام حسین  آمدند. 

رسول خدا  آنان را نیز در کنار خود جای داد. آن گاه برای آنان دعا کرد:
«! ف ك خدایا! اینان اه بيت م اند آنان را از هر پليدی و ناپاكی 

در همین زمان فرشتءه وحی آمد و آیءه تطهیر را قرائت کرد.

تطهیر آیءه نزول
زهرازهرا فاطمءه بزرگوارش همسر َسلَمه، اُمّ

حسین امامامام و حسن امام ، علی حضرت وی

«! ك ف ناپاكی و پليدی هر از را م اند بيت اه اینان

.......................................................................................................................  همانا خدا اراده کرده که دور گرداند إِنََّما یُریُد اللُّه لُِیْذِهَب 

َعنکُُم الرِّْجَس أْهَل الَْبیِت .......................................................................................................................  از شما اهل بیت پلیدی و ناپاکی را

............................................................................................................................  و شما را کامالً پاک و طاهر قرار دهد. َرکُْم تَطِْهیراً  َو یطَهِّ

احزاب، ۳۳

ه عصمت اهل بیت   و  م

 اراده و خواست خداوند در دورکردن هر نوع پلیدی و ناپاکی از اهل بیت  عصمت آن ها را اثبات می کند.
، امام حسن  و امام حسین  « هستند. ور از اهل بیت »امام علی  ، حضرت فاطمه  در این آیه من

 چون اهل بیت  معصوم اند )علت(، پیروی از سخنان آن ها واجب است و سخن و عمل آنان برای ما حّجت می باشد. )معلول(
 این آیه عصمت را فقط مخصوص اهل بیت می داند.

 در آیءه تطهیر »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا» اهل بیت را معرفی و عصمت آنان را بیان کردیم که لزوم پیروی 
از آنان را ایجاب می کرد؛ در حدیث ثقلین نیز با توجه به جاودانگی قرآن، می توان جاودانگی و عصمت اهل بیت را فهمید که لزوم پیروی از آنان 

را ایجاب می کند؛ پس در این موضوع حدیث ثقلین و آیءه تطهیر هم مفهوم اند.

 البته دقت کنید که در ثقلین به همءه 14 معصوم اشاره دارد اما آیءه تطهیر فقط به 5 نفر از آن ها که عبارت اند از: حضرت محمد  ، حضرت علی  ، 
، امام حسن  ، امام حسین  .  زهرا

با تفکر در این آیه درمی یابیم که:
اهل  از  خاصی  افراد  این جا  در  یعنی  دارند؛  عصمت  مقام  که  دربرمی گیرد  پیامبر  را  خانوادءه  از  خاصی  تعداد  آیه  این   1

ر است و شامل سایر بستگان پیامبر نمی شود. بیت  موردن
2 چون این تعداد خاص معصوم اند، سخن و عمل آنان مطابق با دین و بیان کنندءه دستورات الهی است.

عصمت پیامبر خانوادءه از خاصی تعداد
نمی شود پیامبر بستگان سایر شامل

الهی دستورات بیان کنندءه و دین با مطابق

ی می كردند ر هير به مردم م دا اه بيت  را در آیءه ت ونه م ر  چ  پيام

پیامبر  برای آگاه کردن مردم از این موضوع، مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانءه فاطمه می گذشت و 
اهل خانه را »اهل بیت« صدا می زد و آیءه تطهیر را می خواند.

می گذشتمی گذشتمی گذشتمی گذشتمی گذشت فاطمهفاطمهفاطمهفاطمهفاطمهفاطمه خانءه دردردر ازازاز مسجد بهبه رفتنرفتنرفتن هنگامهنگامهنگامهنگامهنگام صبح،صبح،صبح،صبح،صبح، روزروزروز هرهرهر مدت ها
می خواند. را تطهیر آیءه و می زد صدا بیت« »اهل را خانه اهل

�يدواژه ها: عصمت اهل بیت � تطهیر

ما   حضور داشتند، در این واقعه تنها  ما    ه  ا ر  ما   ق   از آن جا که در زمان نزول این آیه از میان اهل بیت 
کر شده است. در سخنان دیگر پیامبر  ، امامان بعدی هم جزء اهل بیت شمرده شده اند. نام این چهار بزرگوار 

�يدواژه ها: اَهَْل الْبَیِت � یطَهرَکم تَطْهیرا
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ر ءه ت ل  رءه ن ءه ت ل  ءه ن

ه همسر پیامبر   راوی واقعه:  
 ب عبارت اند از: حضرت علی   حضرت فاطمه � امام حسن   امام حسین  

اک حف کن!« د  نا دعای پیامبر  در حق اهل بیت: »خدایا! اینان  ب من اند؛ آنان را از هر 
ر را نازل نمود. خداوند دعای پیامبر  را اجابت کرد و آیءه ت

د اهل خانءه  ت به م ا ر ر ر   ان پیامبر  به مردم دربارءه شناخت اهل بیت: »پیامبر   وءه  ر ن
« صدا می زد و آیءه تطهیر را می خواند.« فاطمه را » ب

با بررسی این آیات و احادیثی که گفته شد، روشن می شود:
انش خود معرفی کرده  ند ایشان را به  ر د  ا ر   و  الف( پیامبر اکرم  ، با هدایت و راهنمایی خداوند، 

ند. مام  است و آنان عهده دار مسئولیت 
ا است؛ همان گونه که رسول خدا  این دو ویژگی را دارا بود. شت ا   ،  کام و    انش ب( الزمءه این مرتبه از 
ر از کام  ، اما    کام دارد و  ود مام ن ر  د د ر جزء  ب است و اگرچه  ءه  ا ر   )

ار است. ت د  ر ءه  ش ر و رفتار وی بر همءه مسلمانان  و 

اءه مربو ش د مرتمقاش  ه  

»انذر عشیرتک االقربین«برادری، وصایت، خافتحضرت علی  مراسم دعوت خویشان

والیتحضرت علی  نزول آیءه والیت
»اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین ءامنوا اّلذین یقیمون 

الّصا و یؤتون الزّکا و هم راکعون«

حدیث جابر
اهل بیت  )علی، حسن، 

حسین، علی  بن  حسین، ... و 
حضرت مهدی  (

اولی االمر
»یا ایّها اّلذین ءامنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و 

اولی االمر منکم«

حدیث ثقلین
اهل بیت  )علی، فاطمه، 
حسن و حسین، ... و حضرت 

( مهدی 
عصمت

ُ فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل بیتی ما  »اّنی تار
کُتم بِِهما لن تضّلوا ابداً و اّنهما لن یفترقا حّتی یردا  ان تَمسَّ

» علّی الحو

حضرت علی  حدیث منزلت
مشاور، پشتیبان، شریک 

و وزیر
»انت مّنی بمنزل هارون من موسی ااّل َانَّه ال نبیَّ بعدی«

والیتحضرت علی  حدیث غدیر

»یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک َو اِن لم تفعل 
َْت رسالََته َو الّلُه یَعِصُمَک مَِن الّناس« فَما بّل

»من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم«
»َمْن کنُت موالُه فهذا علی موالُه«

نزول آیءه تطهیر
اهل بیت  )علی، فاطمه، 

حسن و حسین(
عصمت

»اّنما یریُد الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم 
تطهیرا«
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ده د مان ر ر 

سه سال پس از بعثت پیامبر  مراسم دعوت خویشان

به طور مکرر در تمام عمر به خصوص در آخر عمر شریف پیامبر  حدیث ثقلین

ی حجه سال دهم هجرت )سال آخر زندگی پیامبر  )واقعءه غدیر روز هجدهم ماه 

ه رنا  د تکر د رشدت ار تکر

3 بارمراسم دعوت خویشان
درخواست پیامبر از خویشان برای یاری ایشان در گسترش اسام و پاسخ حضرت 

علی  به این درخواست: »من یار و یاور تو خواهم بود ای رسول خدا«.

حدیث ثقلین
مکرراً در طول عمر به 

 خصوص اواخر عمر
بِهما لن  الّله و عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکُتم  الثقلین کتاب  تار فیکم  «اّنی 

« تضّلوا ابداً و اّنهما لن یفترقا حّتی یردا علّی الحو

«اَنَت مِّنی بمنزل هاروَن مِن موسی ااّل اَنَّه ال نَبیَّ بعدی»بارها )مکرراً(حدیث منزلت

«من کنت مواله و فهذا علّی مواله»3 بارواقعءه غدیر

ه های درون متنش و آیءه مرتبط با آن به خوبی یاد بگیرید.  برای پاسخگویی به این درس باید هر واقعه را با کلیدوا
 عباراتی که در وقایع با هم مشابه اند را در جدول های بهتر بدانیم انتهای درس بیان کردیم، این جدول ها را به خوبی یاد بگیرید.

 در واقعءه غدیر ترتیب اتفاقات اهمیت زیادی دارد.
 در حدیث ثقلین متن حدیث را به خوبی یاد گرفته و ارتبا آن را با آیءه تطهیر بدانید.

)سراسری تجربی 96)  دا آن كيست  اهی مردم می خواند و م ی كه با شتا به سوی مسجد می آمد برای آ ا م  كدام آیه را در  رامی اس ر  پيام
1( تطهیر � امام علی و حضرت زهرا و حسنین : را در کنار خود جای داد و فرمود: »خدا یا اینان اهل بیت من هستند.«
2( والیت � امام علی و حضرت زهرا و حسنین : را در کنار خود جای داد و فرمود: »خدا یا اینان اهل بیت من هستند.«

3( تطهیر � امام علی  که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر  بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود.
4( والیت � امام علی  که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر  بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود.

و پی می بریم   ون« به كدام مو كا و هم راك تون ا ون ا و ی ی یقي ی آمنوا ا ه و ا له و رسو م ا ي ا و ن از آیءه شریفءه »
)سراسری هنر 95) 1( مصداق آیه امام علی  بود، تا مردم بدانند که ایشان در همه حال حتی در رکوع نماز به مستمندان کمک می کند. 

2( مصداق آیه امام علی  بود تا مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر  بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود.
3( پیامبر اسام  ، حضرت علی  را بعد از واقعءه دادن انگشتر در هنگام رکوع به فقیر، به جانشینی خود منصوب کردند.
4( در این آیه، خداوند و پیامبر  و پس از ایشان کسی به عنوان ولی معرفی شده که به خدا ایمان دارد و نماز را برپا دارد.

ر  بود   ی پيام ي كدام وی م  به د ر اس لی  برای پيام ت هارون  برای موسی  و امام  ت تفاو من دی شری من با توجه به 
)سراسری خارج کشور 95) « در چه زمانی بيان شد است  لی مو ا  ه لءه »م كنت مو  و ج

البا 2( عصمت � پس از برگزاری حج البا  1( خاتمیت � پس از برگزاری حج
4( عصمت � دعوت خویشان در روز انذار 3( خاتمیت � دعوت خویشان در روز انذار 
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رمودند  مني  چه  ر اكرم  در مورد اميرا ر  آمد و در آن جلسه پيام رمانی از جان خداوند برای پيام ت چه  در سال سوم ب
)سراسری انسانی 94) 1( انذار کن � »همانا این )حضرت علی  (، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«  

2( بشارت بده � »همانا این )حضرت علی  (، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«
3( انذار کن � »تو )حضرت علی  (، برای من به منزلءه هارون برای موسی هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست.«

4( بشارت بده � »تو )حضرت علی  (، برای من به منزلءه هارون برای موسی هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست.«
ي كردند  وتش برای خود جانشي م ته بودند در ابتدای د یر و او را ن تی خویشانش د ی كه  م  در شرای رامی اس ر  چرا پيام

)سراسری هنر 94) 1( ضروری بود پیامبر اسام  خویشان خود را انذار دهد تا بعد از خودش بزرگان بنی هاشم از جانشین ایشان پیروی کنند. 
2( جانشینی پیامبر  چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود و نمی توان آن را به انتخاب مردم واگذار کرد.

3( حضور و پذیرش و مشارکت مردم در امر جانشینی رسول خدا  از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر  اقدام به این کار نمود.
4( همان طور که پیامبر گرامی اسام  مسئولیت هایی را از جانب خداوند انجام می داد، ضروری است که پس از ایشان کسانی به عنوان امام انجام دهند.

رامی  در روزهای آخر   ر  دی را پيام م  نازل شد و كدام  رامی اس ر  ه« بر پيام ل ام سل دیر خم« و »من كدام آیا به ترتي در »
)سراسری زبان 94) رمودند  رر می  ر خود م

لیک من ربّک ...« � آیءه تطهیر � حدیث منزلت نزل  یّها الّرسول بّل ما  2( »یا  لیک من ربّک ...« � آیءه تطهیر � حدیث ثقلین  نزل  یّها الّرسول بّل ما  1( »یا 
نّما ولّیکم اللّه و رسوله و الّذین آمنوا ...« � آیءه اولی االمر � حدیث منزلت « )4 نّما ولّیکم اللّه و رسوله و الّذین آمنوا ...« � آیءه اولی االمر � حدیث ثقلین  « )3

له است و   رمان در كدام ج يت ای  « اه ته  ت رسا ا بل م تف  ن  ي م رب و  ل  ن رسول بل ما  یها ا با توجه به آیءه شریفءه »یا 
)سراسری خارج از کشور 94) ف خواهد كرد  ی  د می دهد كه او را از چه چي ر اكرم  و خداوند به پيام

لیک من ربّک« � خطرات احتمالی منافقان ُنزل  2( »ما  لیک من ربّک« � سرکشی های قوم کافرین  ُنزل  1( »ما 
ت رسالتُه« � خطرات احتمالی منافقان 4( »فما بّل ت رسالتُه« � سرکشی های قوم کافرین  3( »فما بّل

له  یهدی   ناس ان ا له ی م ا ته و ا ت رسا ا بل م تف  ي م رب و ان  ل ا رسول بل ما ان ت در پيام آیءه شریفءه »یا ایها ا از د
)سراسری ریاضی 93) ی شود  ت ن « كدام مفهوم دریا ری ا قوم ا ا

2( بی نصیبی کافران از هدایت الهی، امری مسّلم و اجتناب ناپذیر است. 1( هم وزن بودن ابا والیت با رسالت پر فراز و فرود بیست و سه  ساله 
4( ابا والیت امیر مؤمنان علی  ، خالی از هر دغدغءه دل آزار است. 3( حتمّیت ابا رسالت خداوند با اعان والیت امیر مؤمنان، علی   

ود ماست  ی به ای مق ت شویم پيام كدام مورد وا ی را  يش م جویای مسدودبودن ه ر پسند اس رهن  ر از  ا
)سراسری ریاضی 93 با تغییر( 1( »اّنی تار فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل بیتی ...« 

2( »اّنما ولیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصلو و یؤتون الزّکا ...«
ت رسالته« یّها الرسول بّل ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّل 3( »یا 

4( »لقد مّن الّله علی المؤمنین ا بعث فیهم رسوالً من انفسهم یتلوا علیهم آیاته ...«
له ای است كه ...............    فته ایم و پيام ای ج ت برای انسان ها م نيست« ی سخ ...............  ویيم »تشخي  ر ب ا

)سراسری انسانی 93) 1( نادرست � انسان در هر زمان محتا به شناخت راه هدایت است 
2( نادرست � آثار و نشانه های عصمت را می توان از اقوال و افعال معصومان دریافت

3( درست � فقط خدا است که تعیین کنندءه فرد شایستءه احراز مقام امامت است
4( درست � مسئولیت تعلیم و تبیین تعالیم دین و والیت و سرپرستی جامعه، تعطیل بردار نیست

ي كه ................    ویيم به ای د « می  نای سرپرست است نه دوست دیر به م دی  ی« در  ءه »مو رسند »چرا كل ر از ما ب ا
)سراسری هنر 93) 1( این کلمه فقط برای همین معنی وضع شده است و عنوان حقیقت به خود گرفته است 

2( امامت و والیت، استمرار راه نبّوت است و قبول آن دو، ایجاب می کند دریافت چنین معنایی را
3( مستمسک پیامبر گرامی اسام  در کاربرد این کلمه، جملءه »من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم« بوده است

4( پیامبر گرامی اسام  با توجه دادن حاضران به آیءه »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین امنوا ...« فرمود: »من کنت مواله ...«
ی   ناس م او ار »یا ایها ا رار دهد و  ان و شری او در امر هدایت مردم  ر موسی  از خداوند كه هارون را مشاور پشتي درخواست 

رر  لءه سه بار م ت كه ج ر رار  م   رامی اس ی  س ن مني م انفسهم« به ترتي در مستند روایی ............... و ............... مورد ت ناس با ا
)سراسری زبان 93) ر در مستند ............... و ............... است  آن 

2( منزلت � غدیر � نخست � »انت مّنی بمنزل هارون من موسی« 1( غدیر � منزلت � نخست � »انت مّنی بمنزل هارون من موسی« 
4( منزلت � غدیر � دوم � »من کنت مواله فهذا علی مواله« 3( غدیر � منزلت � دوم � »من کنت مواله فهذا علی مواله« 
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)سراسری خارج از کشور 93)  رمود  ی  ر و ............... م دی ............... در خ تقاد را مرت با  م   راسخان در ا رامی اس ر  پيام
2( جابر � غیبت طوالنی آخرین حّجت خداوند 1( ثقلین � غیبت طوالنی آخرین حّجت خداوند 

4( جابر � امامت و والیت مستمر و پایدار بعد از خود 3( ثقلین � امامت و والیت مستمر و پایدار بعد از خود 
و    ............... به  نياز  ر  بيان ی   رهن و  ادی  سياسی  ت ا ی  ا اجت يد  پي و مش  پيدایش مسا  مختل  اندیشه های  و  ه ها  ر هور 

)سراسری ریاضی 92) ............... بودن آن است 
2( امامت و رهبری در گسترءه زمان � انسانی 1( رسالت و نبوت در استمرار این حرکت � الهی  

4( امامت و رهبری در گسترءه زمان � الهی 3( رسالت و نبوت در استمرار این حرکت � انسانی 
)سراسری انسانی 92)  له نتيجه می شود كه ...............   ت برای انسان ها م نيست« از ای ج ویيم »تشخي  ر ب ا

1( تحقق اهداف رسالت، در استمرار امامت و والیت است
2( ناتوانی در تشخیص با ارتبا خالصانه با خداوند، قابل جبران است

3( تنها کسی که می تواند فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند، خدا است
4( امامت، آن گاه الهی است که امام و پیشوا مصون از خطا و اشتباه باشد

ون« به ............... پی می بریم  كا و هم راك تون ا ون ا و ی ی یقي ی آمنوا ا ه و ا له و رسو م ا ي ا و ت در پيام آیءه شریفءه »ان از د
)سراسری خارج از کشور 92) 1( استمرار حاکمیت اسام در گسترءه تاریخ تا برپایی قیامت  

2( منحصرکردن والیت خدا و رسول و اوصیای برحّق او 
3( عوامل کمال بخش به انسان که برپایی نماز و پرداخت زکات است 

4( نیاز فطری انسان به والیت و سرپرستی خدا و رسول و اوصیای برحّق او
ی م و   لی برادر م و انا ای  رمود »ه ار ............... و در پایان به آنان  و آش ت در ی د دود سال سوم ب رامی  در  ر  پيام

)سراسری ریاضی 91 با تغییر( ر  نشان می دهد كه ................   دام پيام « ای ا ا خواهد بود جانشي م در ميان ش
1( عامءه مردم را به توحید دعوت کرد � جانشینی پیامبر اکرم  چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود

2( خویشان خود را انذار داد � جانشینی پیامبر اکرم  چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود
3( خویشان خود را انذار داد � امام همءه مسئولیت های پیامبر اکرم  جز دریافت و ابا وحی را دارد؛ تنها خداوند می تواند فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند

4( عامءه مردم را به توحید دعوت کرد � امام همءه مسئولیت های پیامبر اکرم  جز دریافت و ابا وحی را دارد؛ تنها خداوند می تواند فرد شایستءه مقام 
امامت را معرفی کند

ی »انسان«   واد تاز در زند ه های متفاو دینی و رخداد  ر د و نقي  ار و اندیشه های  يایی به وجود آمدن ا را ستر مرزهای ج
)سراسری تجربی 91 با اندکی تغییر( ایجا می  كند ...............  

1( وجود و حضور یک امام از جانب خداوند را که حقیقت آن در حدیث »ثقلین« ترسیم شده است
2( بیداری »اّمت« را در هر زمان که دین الهی را پاسخگوی نیازهای خود بدانند و به آن تمسک کنند

3( اکمال دین و اتمام نعمت را که در حادثءه غدیر، محقق شد و خدای متعال فرمود: »الیوم اکملت لکم دینکم«
4( استمرار قلمروهای سه گانءه رسالت را در هر زمان که آن چه را پیامبر اکرم  حال و حرام اعام کرده، تا روز قیامت چنین خواهد بود

ایی   لءه د م   ج رامی اس ر  سي  در كنار پيام ی  و امام  ی  و امام مجت لی مرت ءه زهرا و  ا ج شدن وجود مقدس 
)سراسری انسانی 91)  ال داشت  ول آیءه ............... را به دن ر و ن ............... پيام

1( خدایا اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی حف کن � والیت 
2( خدایا اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی حف کن � تطهیر

3( خدایا اهل بیتم را به سرزمین بی حاصل ساکن گرداندم تا نماز به پای دارند � تطهیر
4( خدایا اهل بیتم را به سرزمین بی حاصل ساکن گرداندم تا نماز به پای دارند � والیت

نان   رد راه ی آن از دست ان وا ا ی و  وم بودن و زم و مل اید تا  هی در كنار آن می ن انان ا ه ی ن م به جاودان رآن  ی  »جاودان
)سراسری زبان 91)  ردد  ت در پيام ............... مفهوم می  قيقت از د ا برسد« ای  اندیشه به ا

مر منکم« 1( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی ا
2( »اّنی تار فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکتم بهما لن  تضّلوا ابداً و اّنهما لن  یفترقا ...«

ت رسالته و الّله یعصمک من الّناس« 3( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّل
4( »ایّها الّناس من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم، من کنت مواله فهذا علی مواله الّلهم وال من وااله«
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ت و اجرای   م برای تداوم رسا ی در بستر زمان را  دی اس ا زند و ت مسا و مو ءه جوام و تنو یا فته شود »با توجه به توس ر  ا
)سراسری خارج از کشور 91 با تغییر( ال است   « مفهوم كدام آیه پاسخ به ای س ءه زمان ها چيست هی در ه ام ا ا

1( «یا ایّها الّناس من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم»
مر منکم» 2( «یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی ا

3( «الم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک»
« 4( «اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصا و یؤتون الزّکا

ول آیءه   « مقدمءه ن ف ك ه داشت »خدایا اینان اه بيت م اند آنان را از هر پليدی و ناپاكی  ر ا خدا  ر  كه به پيش م پيام ای ك
)سراسری ریاضی 90)  ران ............... بود  اركءه ............... شد كه وسيلءه ا رسانی به دی م

1( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً« � بیان مدت مدید صبحگاهی پیامبر 
« � بیان مدت مدید صبحگاهی پیامبر   2( »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصا و یؤتون الزّکا

3( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهر کم تطهیراً« � ورود باشتاب پیامبر  به مسجد و سؤال او
« � ورود باشتاب پیامبر  به مسجد و سؤال او 4( »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصا و یؤتون الزّکا

)سراسری تجربی 90)   ر ............... بود تا پيام ............... محق شود  مني م انفسهم« مقدمءه  ناس با ی ا لءه »م او ج

1( »اّنی تار فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی« � »یا ایها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک«
2( »من کنت مواله فهذا علّی مواله« � »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک«

3( »من کنت مواله فهذا علّی مواله« � »یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم«
4( »اّنی تار فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی« � »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم«

)سراسری هنر 90)   ردد  ی  ت ن « كدام پيام دریا قلي  م ا ي قلي »انی تار  دی شری  از 
1( چون قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی خواهد بود.

2( خداوند اراده کرده که همءه پلیدی و ناپاکی را از شما اهل بیت دور گرداند.
3( پیروی و تبعیت از یکی از این دو ممکن نیست چون سعادت مسلمانان در گرو پیروی از هر دو است.

4( وقتی مسلمانان گمراه می شوند که از این دو پیروی نکنند و راهی مستقل از قرآن و عترت پیش گیرند.
ا كرد   هی را ا ری ا دم تو ره ان و مخفی كردن مفهوم كدام آیه  ان كت ت ام ر  شنيدن و از بي ر با چشم خود دیدن و از زبان پيام

)سراسری زبان 90) مر منکم«  1( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی ا
2( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً«

3( »الم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک«
4( »اّنما ولیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصلو و یؤتون الزّکا و هم راکعون«

رند و   دی وم ی زم و مل ون ...............  رمود كه ه م  قلي ا رو ............... به  می را در  ی امت اس يش م  هدایت ه رامی اس ر  پيام
)سراسری خارج از کشور 90) ی را  يش ی ایجا می كند ............... ه يش رآن ه

2( مودت خالصانه � قرآن و پیامبر   عصمت 1( تمسک همیشگی � پیامبر  و عصمت � تمسک  
4( تمّسک همیشگی � قرآن و پیامبر   عصمت 3( مودت خالصانه � پیامبر  و عصمت � تمسک  

ی امام ............... است كه ای كار   ر رد شایسته برای م ر   نشانءه بر دو داشت ............... و تنها  ی های خا پيام برخورداری امام از وی
)سراسری تجربی 89) ری ............... انجام می دهد  را از 

اهری � پیامبر � قرآن  1( مرجعّیت دینی و والیت 
اهری � خدا � قرآن و پیامبر 2( مرجعّیت دینی و والیت 

3( همءه مسئولّیت های پیامبر، جز دریافت و ابا وحی � پیامبر � قرآن 
4( همءه مسئولّیت های پیامبر، جز دریافت و ابا وحی � خدا � قرآن و پیامبر

د   ن هارون  ت  من و  است  كسی  چه  ن  ش در  دی  دی«  ب ی  ن انه   موسی   م  هارون  ن  ب منی  »انت  شری  دی  به  توجه  با 
)سراسری انسانی 89)  موسی  كدام مورد است  

2( حضرت علی   مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت  1( حضرت محمد   مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت 
4( حضرت محمد   برادر، وصی و جانشین من در میان شما 3( حضرت علی   برادر، وصی و جانشین من در میان شما  
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لی   برادر   ر  انا ای  رمودند »ه ءه ...............  م  در وا رامی اس ر  زمءه جانشينی رسول خدا  ............... و ............... است و پيام
)سراسری هنر 89 با اندکی تغییر(  ا خواهد بود «  ی م و جانشي م در ميان ش م و

4( معجزه � والیت � یوم غدیر 3( معجزه � والیت � یوم االنذار   2( علم � عصمت � یوم االنذار   1( علم � عصمت � یوم غدیر  
ی را می خواستند به امت   ل ر خود می خواندند و چه م ا در روزهای آخر  و رر و مخ ور م دی را به  م  كدام  رامی اس ر  پيام

)سراسری زبان 89) خویش تفهيم كنند 
1( ثقلین � با توجه به این که اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان معیار و ما است.
2( منزلت � با توجه به این که اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان معیار و ما است.

3( منزلت � تا وقتی  که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند، هرگز گمراه نمی شوند.
4( ثقلین � تا وقتی  که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند، هرگز گمراه نمی شوند.

)سراسری تجربی 88)   ادی ............... و ............... نازل شد است  آیا شریفءه ............... و ............... به ترتي  از ا
4( اولی االمر � تبلی � جابر � غدیر 3( اولی االمر � تبلی � غدیر � جابر  2( والیت � تطهیر � غدیر � جابر  1( والیت � تطهیر � جابر � غدیر 

)سراسری انسانی 87)   ل نادرست است  يي امام كدام م ادی در ت با بررسی آیا و ا
1( حضرت فاطمه جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبوده،  اما دارای علم و عصمت کامل است.

2( پیامبر  از طرف خدا معین می شود و تنها کسی که می تواند فرد شایستءه مقام امامت را برگزیند، پیامبر اسام  است.
3( الزمءه مقام امامت، علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است، همان گونه که پیامبر  این دو ویژگی را دارا بود.

4( پیامبر اکرم  ، حضرت علی  و یازده فرزند ایشان را به جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده دار مسئولیت امامت اند.
)سراسری فنی و حرفه ای 88)   رآن مرت می باشد  ول كدام آیه از آیا  دیر به ترتي با ن دی  دی جابر و 

4( اولی االمر � تبلی 3( اولی االمر � والیت  2( تبلی � والیت  1( والیت � تبلی 
ی می باشد به   ه دربردارند پيام های مه هيرا« ای وا هركم ت يت و ی رج اه ا م ا ن ه  ي له  ا یرید ا با تدبر در آیءه شریفءه »ان

)سراسری ریاضی 87) نای پيام ................    است
1( این واقعه، عصمت حضرت علی  ، حضرت فاطمه و امام حسن  و امام حسین  را اعام می کند 

2( حدیث جابر در تبیین اهل بیت بیان شده است که نام و مشخصات امامان دوازده گانه را معرفی کرده است
ر برای ما حجّیت دارد ری ارائه کردند آن ن 3( سخن و عمل اهل بیت معیار و ما است و اگر دربارءه احکام یا معارف ، ن

4( اهل بیت به معنای خاص،  یعنی اهل بیت مطهر و معصوم فقط همین پن نفر از خانوادءه پیامبرند و شامل افراد دیگر خانواده نمی شود
)سراسری تجربی 87)  ول آیءه شریفءه ............... كه بازتا آن............... بيان شد  ال ن نفسهم« به دن مني م  ناس با ی ا ناس م او ار »ایها ا

مر منکم« � تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر  بود  1( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی ا
ت رسالته« � تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر  بود 2( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّل

مر منکم« � قبول والیت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود 3( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی ا
ت رسالته« � قبول والیت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود 4( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّل

)سراسری فنی و حرفه ای 87)  ی و جانشي م می باشد«  لی برادر و و رمود اند » م   رامی اس ر  در كدام ماجرای تاریخی پيام

2( در روزهای آخر عمر مبار حضرت محمد   1( در حادثءه غدیر پس از نزول آیءه تبلی 
4( در شب هجرت که حضرت علی  به جای پیامبر  در بستر او خوابید. 3( در نخستین روزی که حضرت، مأمور به دعوت علنی شد. 

ي ............... و ............... می باشد  ناس« م له ی م ا لءه »ا ال اب آیءه شریفءه ............... مقرر شد و ج « به دن لی مو ا  ه ار »م كنت مو 
)جامع علمی کاربردی 87) 1( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و ...« � الهی بودن منصب امامت � تعیین امام از سوی خداوند 

2( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و ...« � وجود خطرهای بزرگ � مصونیت جان پیامبر  
3( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک« � الهی بودن منصب امامت � تعیین امام از سوی خداوند

4( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک« � وجود خطرهای بزرگ � مصونیت جان پیامبر  
)سراسری ریاضی 86)   ال داشت   ر  به مسجد را به دن ت باشتا پيام م   ر رامی اس ر  ول كدام آیه بر پيام ن

1( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک«
2( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت«

3( »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصا ...«
مر منکم« 4( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی ا
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)سراسری تجربی 86)   ت   ر ر ش  ول كدام آیه بر پيام ر  پ از ن ی پيام دیر در تاریخ زند دی 
مر منکم« 2( »یا ایّها الّذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الّرسول و اولی ا 1( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک« 

» 4( »انّما ولّیکم اللّه و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الّصا و یؤتون الزکا 3( »انّما یرید اللّه لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً« 
رامی  با   ر  دی پيام ر از خداوند چه درخواستی داشت و كدام  ون كرد آن  ر ارز با  مور م ر موسی  را م تی خداوند  و

)سراسری انسانی 86)  ا دارد  ای درخواست  ارت
1( برادرش هارون را پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد � حدیث غدیر

2( برادرش هارون را پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد � حدیث منزلت
3( حضرت شعیب  را یار و یاور او در امر هدایت قرار دهد � حدیث منزلت
4( حضرت شعیب  را یار و یاور او در امر هدایت قرار دهد � حدیث غدیر

)سراسری خارج از کشور 86 و سراسری فنی و حرفه ای 85)  ر شد اند  ادی م « در كدام ا و ت امام زمان « و »ختم ن ي ا » و مو
4( جابر � ثقلین 3( جابر � منزلت  2( ثقلین � منزلت   1( غدیر � جابر 

يد و شر از   ل و بی   ت م ا م« دستور خداوند بر ا مر من ی ا رسول و او وا ا ي له و ا وا ا ي امنوا ا ی  با توجه به آیءه شریفءه »یا ایها ا
)سراسری خارج از کشور 84)  مر« نشانءه ............... آنان است  ی ا »او

4( آگاهی و بصیرت 3( خردمندی و شایستگی  2( لیاقت و علم  1( علم و عصمت  
لي به دست می آید  ت آیءه ت س ت در كدام  ر اكرم  از د را تهدید برای پيام وجود خ

َت رسالته« 2( »و اِن لم تفعل فما بّل 1( »بّل ما انزل الیک من ربّک«  
4( »اِّن الّله ال یهدی القوم الکافرین« 3( »و الّله یعصمک من الّناس«   

دی به  دست می آید  ت در مفهوم كدام  وم از د ی بودن وجود م يش ه
2( »اّنی تار فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل بیتی ...« 1( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الرِّجس اهل البیت و یطّهرکم تهطیراً« 
4( »انت مّنی بمنزل هارون من موسی ااّل اّنه ال نبّی بعدی« 3( »من کنُت مواله فهذا عّلی مواله«  

ال می كند به ج ...............   ءه موارد زیر ای ا را اب و كرد است« ه اهری« س یت  يت »و و ت به مس ر اكرم  نس ویند »پيام ر ب ا
2( امامت یک اصل روشن در تاریخ اسام است 1( قرآن کریم کامل ترین کتاب الهی است 

4( خدای متعال هدایتگر مردم در همءه امور زندگی است 3( پیامبر اکرم  آگاه ترین مردم نسبت به اهمیت حکومت است 
يت امامت اند«   و هد دار مس ی كرد است و آنان  ر رزند ایشان را به جانشينی خود م لی  و یازد  ر  ر    ویيم »پيام ر ب ا

دی را ترسيم كرد ایم پيام كدام آیه 
4( آیءه تطهیر 3( حدیث ثقلین  2( آیءه والیت  1( حدیث جابر 

دی   اركه  یا  « ............... آیءه م ف ك ونه پليدی و ناپاكی  رمایند »خدایا! اینان اه بيت م اند آنان را از هر ر  كه می  ایی پيام ار د
ار آن ............... است و نهایی مورد اخ شری ............... بيان شد كه مو

1( مقدم بر � تطهیر � لزوم قرارگیری معیارهای اصلی زندگی بر محور سخن و عمل اهل بیت
2( مقدم بر � ثقلین � حضور جاودانءه قرآن در کنار اهل بیت معصوم تا روز قیامت

بر محور سخن و عمل اهل بیت  3( مؤخر از � تطهیر � لزوم قرارگیری معیارهای اصلی زندگی
4( مؤخر از � ثقلین �  حضور جاودانءه قرآن در کنار اهل بیت معصوم تا روز قیامت

ر است  ان و شری و جانشي پ از پيام لی  مشاور و پشتي ر  ر آن است كه  ار بيان كدام 
2( »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین ...« 1( »اّنی تار فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل بیتی« 

4( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک« 3( »انت مّنی بمنزل هارون من موسی« 
اركءه ............... به دست می آید  ار نورانی آیءه م ا مورد دوم با جست وجو در م ر  ............... است كه ا زمءه جانشينی پيام

2( علم و عصمت � »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت ...« 1( ایمان و تقوا �  »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت ...« 
4( علم و عصمت �  «اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا ...« 3( ایمان و تقوا �  »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا ...« 

اشت« پيام بيان  شد كدام ی از   ی  ه  ن د ر و د اری از خ م جانشينی ایشان را  ر   ا ی و سياسی زمان پيام رهن ای كه »و 
آیا زیر می باشد

1( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم ...«
ت رسالته و الّله یعصمک من  الّناس ...» ن لم تفعل فما بّل 2( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک و 

3( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت ...»
4( «اّنما ولّیکم الّله و رسوُلُه و اّلذین آمنوا ...»
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ومي از توجه در مفاهيم نورانی و تاریخی كدام ی   ی از م نوان ی ه به  نوان امام بل ه نه به  ا ر  ت كام  لم و  و  مو
ا می شود از  آیا زیر ا

2( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت ...« 1( »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا ...« 
4( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم« 3( »انت مّنی بمنزل هارون من موسی« 

ن می كشد  اهری«شان خ ب یت  يت دینی« و »و يت های »مرج و ه با مس ر  در راب و پيام ر س كدام ی از موارد زیر بر 
1( برای جلوگیری از تحریف قرآن، وجود امام نیازی ضروری است.

هور مکاتب مختلف با گسترش اسام را از پیش می دانستند. 2( پیامبر  

3( عصمت پیامبر  ایجاب می کند ایشان دچار هی خطا و گناهی نشوند.
4( اسام کامل ترین دین الهی است و قرآن هدایتگر مردم در همءه امور زندگی است.

ر مفهوم   ی شود بيان ر ان ابتدا به مردم م ه باید از ه ار كرد بل اید به مردم وا ی هایی دارد كه ن ر اكرم  وی ای كه جانشينی پيام
كدام ی از موارد زیر است

4( نزول آیءه والیت 3( یوم االنذار  2( حدیث جابر  1( نزول آیءه تطهیر 
اركءه زیر می باشد  ول كدام ی از آیا م ن ن ر اكرم  در تفسير مربو به ش شتا پيام

1( »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصا و یوتون الزّکا و هم راکعون«
2( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً«
3( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم«

4( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ّربک«
ا خواهد بود« را در جریان ...............   ی م و جانشي م در ميان ش لی   برادر م و ر  انا ای  ار »ه م   رامی اس ر  پيام

رمودند رمان ............... از جان خداوند بيان  ت  در ............... و در پی دریا
دیر � سال دهم هجرت � »بّل ما انزل الیک من ربّک« 1( یوم ال

دیر � سال سوم بعثت � »اَنِذر عشیرتک االقربین« 2( یوم ال
3( یوم االنذار � سال دهم هجرت � »بّل ما انزل الیک من ربّک«

4( یوم االنذار � سال سوم بعثت � »اَنِذر عشیرتک االقربین«
راهم كرد  « را  لی مو ا  ه دی »م كنت مو  ار نورانی مقدمءه  كدام 

ّنه ال نبّی بعدی« 2( »انت مّنی بمنزل هارون من موسی ااّل  1( »اّنی تار فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل بیتی« 
4( »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا« نفسهم«  3( »یا ایّها الّناس من اولی الّناس بالمؤمنین من 

............... ملق به آیءه   ول آیءه شریفءه  ی جریان ن ی توس رسول خدا   در  ا اس  ت د و س ير مردم و به جا آوردن  برخاست ت
شت د از پرسش و پاسخ ............... محق  ............... ب

انزل الیک من ربّک ...« � تبلی � »ای مردم چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است خدا و پیامبرش بر ما والیت و  1( »یا ایّها الّرسول بّل ما
سرپرستی دارند.«

2( »اّنما ولّیکم اللّه و رسوله و اّلذین آمنوا ...« � والیت � »ای مردم چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند.«
3( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک ...« � تبلی � »آیا کسی در حال رکوع صدقه داده است آری این مرد )علی  ( در حال رکوع، انگشتری 

خویش را به من بخشید.«
4( »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا ...« � والیت � »آیا کسی در حال رکوع صدقه داده است آری این مرد )علی  ( در حال رکوع، انگشتری 

خویش را به من بخشید.«
ول كدام آیه برای نشان دادن   ه می خواند و ایشان پ از ن ا ر  ر  كدام آیه را هر روز  تا مد ها در خانءه  به ترتي پيام

تند جله به مسجد ر دا آن با  م
1( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم« � »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصا ...«
2( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطهرّکم تطهیراً« � »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصا ...«

3( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت یطهرّکم تطهیراً« � »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً«
4( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم« � »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً«
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از   لول كدام ی  و خویشان م ر  در مراسم د ت پيام اوای ب لی  در  ر  م جانشينی  بنا بر آموز های دینی و تاریخی ا
ینه های زیر است

ر خداوند که نیازمند مشخص شدن این امر در ابتدای دعوت بود. 1( اهمیت باالی این موضوع از ن
2( امکان افزایش خطرات جانی به دنبال اعام جانشینی، برای حضرت علی  وجود داشت.

3( اعام این موضوع، باعث امیدوار شدن خویشاوندن پیامبر  به پیروزی اسام می شد.
4( وضع فرهنگی و سیاسی عصر پیامبر ایجاب می نمود این اعام به طور ناگهانی صورت گیرد.

ان ایشان را به جانشينی خود   رزندان و نواد لی  و یازد  ت از  ر  ر   با بررسی مفاهيم دینی و تاریخی كدام آیه درمی یابيم پيام
يت امامت اند و هد دار مس ی كرد است و آنان  ر م

ت ...«  لیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّل 1( »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل 
2( »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین ...«

3( »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت ...« 
4( »یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم ...«

ه و نشانءه چه بود  لی  پ از پایان كدام وا ر  ری و تهنيت مردم به  ت
1( نزول آیءه انذار � پذیرش دوستی امیر مؤمنان علی  و مودت به ایشان

2( نزول آیءه انذار � قبول امامت حضرت علی  و اعام رضایت و وفاداری خود به ایشان
3( واقعءه غدیر � قبول امامت حضرت علی  و اعام رضایت و وفاداری خود به ایشان

4( واقعءه غدیر � پذیرش دوستی امیر مؤمنان علی  و مودت به ایشان
ردید  ول آیه وا  ر  به مسجد ............... ن ت كه ورود با شتا پيام یر ور پ اركءه ...............  ول آیءه م مني  در پی ن ن ................. اميرا ا

1( والیت � »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصا ...« � قبل از
2( عصمت � »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً« � بعد از 

3( والیت � »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصا ...« � بعد از 
4( عصمت � »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً« � قبل از 

م می كند  « را با ا ر  پ از ایشان پایان می یابد يت های پيام و ءه مس ل »ه قيد  ار های زیر  كدام ی از 
1( هدایتگری قرآن در همءه زمان ها و همءه امور 

هور فرقه ها و مسائل جدید 2( آگاهی رسول خدا  به گسترش اسام و 
3( علم رسول خدا  به نیاز جامعه به امام برای رشد سطح فکری مردم 

4( عصمت پیامبر  از هر گونه خطا و اشتباه که امری مطلق بود.
ار می روند  دی و آیه به ش ادی كدام  ر از م ی بود و آن  ءه زهرا به س بهر ایشان از چه چي ا ر  م  تار و ك وجو رجو به ر

1( علم و عصمت کامل � »خدایا! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حف کن!« � والیت
2( امامت � »ای جابر! آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند« � والیت
3( امامت � »ای جابر! آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند« � تطهیر

4( علم و عصمت کامل � »خدایا! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حف کن!« � تطهیر
دی ............... نيست.  ار شریفءه ............... از جان رسول خدا   مرت با 

1( »من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم را« � ثقلین
2( »هر کس که من ولی و سرپرست اویم، علی نیز ولی و سرپرست اوست« � غدیر

« � منزلت  3( »ای مردم چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است
4( »آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند« � جابر

ي كرد  ته بودند جانشي خود را م یر و او را ن تی خویشانش ني د ی كه  ر اكرم  در شرای چرا پيام
1( آنان به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر بشنوند و امکان کتمان از آنان سلب گردد.

2( جانشینی پیامبر اکرم  ویژگی هایی دارد که نمی توان آن را به انتخاب خود مردم واگذار کرد.
3( هدایت اّمت در گرو وجود جانشین پس از پیامبر  است و تعیین »امامت« امری ضروری است.

4( اتمام رسالت رسول خدا، ابا پیام جانشینی که حضرت علی  مصداق آن است را ایجاب می کند.
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يي می دارد  ي ............... آنان را ت هيرا« ............... بود و ای آیه مقام ر هركم ت يت و ی رج اه ا م ا ن ه  ي له  ا یرید ا ن آیءه شریفءه »ان و مش
2( اهل بیت به معنای خاص � عصمت مطلقه 1( اهل بیت به معنای عام � عصمت مطلقه 

4( اهل بیت به معنای خاص � علم و معرفت کامل 3( اهل بیت به معنای عام � علم و معرفت کامل 
قلي را ترسيم كرد ایم و ...............   دی  ار شریفءه ............... از  وار با هم اند« پيام  رآن و اه بيت ه ویيم » ر ب ا

1( »لن تضّلوا ابدا« � از جهت سلسلءه راویان حدیث چنان محکم است که شاید کم تر حدیثی مانند آن وجود داشته باشد
2( »اّنهما لن یفترقا« � از جهت سلسلءه راویان حدیث چنان محکم است که شاید کم تر حدیثی مانند آن وجود داشته باشد

3( »اّنهما لن یفترقا« � پیامبر  این حدیث را به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود، می فرمود
4( »لن تضّلوا ابدا« � پیامبر  این حدیث را به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود، می فرمود

ت برای انسان ها   ان تشخي  دم ام ل ...............  ر اكرم   با ن از جان ............... بود كه ای م وم پ از پيام جانشينی امام م
ر  است ت پيام رو رسا ل نای ............... نخستي  است و »امامت« به م

4( ایشان � علت � استمرار 3( خداوند � معلول � ختم  2( خداوند � علت � ختم  1( ایشان � معلول � استمرار 
نوان شد است  دی .............  و در  لءه ختم ن و به مقام امامت از آن روست كه ............... و مس رد من ی  ت به شایست ر هی بودن م ا

1( تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست � منزلت
2( تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست � ثقلین

3( خداوند مالک مطلق جهان و برای قراردادن مسئولیت رسالت از همه داناتر است � ثقلین
4( خداوند مالک مطلق جهان و برای قراردادن مسئولیت رسالت از همه داناتر است � منزلت

ر   ری و تهنيت مردم به  ود و »ت م ن « خویش در ميان مردم ا ی« و »جانشي لی  را »و ر  ه  ر  در جریان كدام وا پيام
ای است ت مردم با آن امام« مرت با كدام ی از آن و و پيوست و »بي ه به و ال كدام وا لی  « به دن

دیر � یوم  االنذار � دومین 2( یوم  ال دیر � دومین   1( یوم  االنذار � یوم  ال
دیر � یوم  االنذار � نخستین 4( یوم  ال دیر � نخستین   3( یوم  االنذار � یوم  ال
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به -  پیامبر  شتابان  والیت،  آیءه  نزول  از  پس   « ینءه 
سوی مسجد آمد و آیه را برای مردم خواند. در این آیه کسی که در حال 
شده  پیامبر  معرفی  از  پس  ولی  عنوان  به  بود  داده  زکات  نماز  رکوع 
رکوع  در  که  علی  را  حضرت  رسید،  مسجد  پیامبر  به  وقتی  بود. 
این واقعه دیگر  با دیدن  صدقه داده بود مصداق آیه معرفی کرد و مردم 

نمی توانستند والیت حضرت علی  را کتمان کنند.
 دقت کنید پیامبر  هر روز صبح قبل از آمدن به مسجد آیءه تطهیر را می خواند.

در آیءه والیت »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین -   « ینءه 
منوا اّلذین یقیمون الّصا و یؤتون الّزکا و هم راکعون« خداوند کسی را 
که در حال رکوع نماز زکات می دهد به عنوان ولی پس از پیامبر  معرفی 
می کند. پس از نزول این آیه، پیامبر  شتابان به مسجد آمد تا حضرت 
علی  را که مصداق این آیه بود به مردم معرفی کند و مردم نتوانند مقام 

والیت حضرت علی  را کتمان کنند.

-« ینءه 

-« ینءه 

 
 

 

  

 
 

   

 
 

 
 

 
  

 

     

 
     

 

  

 



پاسخ نامهء تشریحی

۲۰۵
خداوند به پیامبر  دستور می دهد که والیت حضرت علی  را به مردم 
ت رسالته« اهمیت مسئلءه والیت و جانشینی  ابا کند و در عبارت »فما بّل
من  یعصمک  الّله  »و  عبارت  در  و  است  رسالت  برابر  که  می کند  بیان  را 
الّناس« به پیامبر اطمینان قلبی می دهد که او را از سرکشی های کافران 

حف خواهد کرد.
با توجه به عبارت »و الّله یعصمک من الّناس« می فهمیم که ابا والیت 

بی دغدغه نیست و خطراتی پیامبر  را تهدید می کرده است.
فیکم -  تار  »انّی  ثقلین:  حدیث  پیامبر  در   « ینءه 

الثّقلین کتاب اللّه و عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکتم بها لن تضلوا ابدا: همانا 
من دو چیز گرانبها نزد شما می گذارم، کتاب خدا قرآن و عترتم اهل بیتم را تا 
زمانی که به این دو تمسک جویید، هی گاه گمراه نخواهید شد« مسدودشدن 

همیشگی راه ضالت و گمراهی را تمسک به اهل بیت و قرآن می دانند.
تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست، -   « ینءه 

را معرفی کند،  امامت  تنها کسی که می تواند فرد شایستءه مقام  بنابراین 
خداست.

یکی از دالیلی که در واقعءه غدیر می گوییم، کلمءه -   « ینءه 

»مولی« به معنی »سرپرست« است نه دوست این است که: پیامبر  قبل 
از بیان عبارت »من کنت مواله فهذا علی مواله« عبارت »من اولی الّناس 
 » بالمؤمنین من انفسهم: چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است
را بیان کردند که در رابطه با والیت و سزاوارتربودن خداوند و پیامبر  بر 

مؤمنان بوده است و این دو سخن پیامبر  باید به هم مرتبط باشند.
بررسی گزینه های نادرست:

گزینءه )1(: کلمءه »مولی« در زبان عربی هم به معنی دوست و هم به معنی 
سرپرست به کار می رود.

گزینءه )2(: درست است که امامت استمرار والیت است، اما هی ارتباطی 
با معنی کلمءه مولی ندارد.

گزینءه )4(: آیءه »اّنما ولّیکم الّله ...« آیءه والیت است و هی ارتباطی با واقعءه 
غدیر ندارد.

که -  می خواهد  خدا  موسی  از  حضرت   « ینءه 

پیامبر  خطاب  و  قرار دهد  را مشاور و پشتیبان و شریک خود  هارون 
به حضرت علی  در حدیث شریف منزلت می فرمایند: »انت مّنی بمنزل 
هارون من موسی ااّل اّنه ال نبّی بعدی: تو برای من به منزلءه هارون برای 

موسی  هستی جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود.«.
پیامبر  در واقعءه غدیر سخن »من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم« را 
بیان کردند که در رابطه با والیت خداوند و پیامبر  بر مؤمنان بوده است. 

سپس پیامبر  سه بار تکرار کردند: »من کنت مواله فهذا علی مواله«.
پیامبر  در حدیث جابر می فرمایند: »او )امام -   « ینءه 

ر مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد  ( است که از ن زمان
تا آن جا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدءه به او باقی می مانند.«

-« ینءه 

-« ینءه 

-« ینءه 

-« ینءه 

 -« ینءه  ینءه -   -

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: در این آیه فقط کمک کردن در حال رکوع آمده نه در همه حال.

به عنوان جانشین  را  بعثت حضرت علی  ابتدای  پیامبر  از  گزینءه )3(: 
خود اعام کرده بود.

گزینءه )4(: ویژگی ولی در این آیه صدقه )زکات( دادن در حال رکوع است.
با -  خود  تفاوت  منزلت  حدیث  پیامبر  در   « ینءه 

موسی  را در عبارت »ااّل ال نبّی بعدی« بیان کرد که این عبارت بیانگر 
خاتم النبیین بودن پیامبر  است.

پیامبر  عبارت »من کنت مواله فهذا علّی مواله« را در واقعءه غدیر بیان 
« ر داد. االبا کرد. این واقعه پس از »حج

سه سال پس از بعثت خداوند به پیامبر  فرمود: -   « ینءه 

»خویشان نزدیک خود را انذار کن.« پیامبر  نیز برای اجرای این فرمان 40 نفر 
از بزرگان بنی هاشم را به اسام دعوت کرد. در این مراسم، حضرت علی  با 
)حضرت  این  »همانا  فرمود:  ایشان  دربارءه  پیامبر  نیز  کرد.  بیعت  پیامبر 

علی  ( برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«
پیامبر در مراسم دعوت خویشان فرمود: »همانا -   « ینءه 

این )حضرت علی  ( برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما 
خواهد بود.« این اعام جانشینی از سوی پیامبر  در همان ابتدای بعثت 
نشان از اهمیت باالی مسئلءه جانشینی ایشان دارد و این که نمی توان این 

انتخاب را به مردم واگذار کرد.
در روز غدیر خم آیءه تبلی »یا ایّها الّرسول بّل -   « ینءه 

ما انزل الیک من ربّک ...« بر پیامبر  نازل شد.
اهل  الّرجس  عنکم  لیذهب  الّله  یرید  »اّنما  تطهیر  آیءه  سلمه  اّم  منزل  در 

البیت ...« بر پیامبر  نازل شد.
پیامبر  در تمام عمر و به خصوص روز های آخر عمر شریفشان، حدیث 

ثقلین »اّنی تار فیکم الثّقلین ...« را به طور مکّرر بیان می فرمودند.
با توجه به آیءه تبلی »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل -   « ینءه 

ت رسالته و الّله یعصمک من الّناس  الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّل
اّن الّله ال یهدی القوم الکافرین: ای پیامبر! آن چه را که بر تو نازل کردیم 
ابا کن و اگر ابا نکنی، رسالتت را نرسانده ای و خداوند تو را از خطر 
مردم حف می کند. همانا خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.« خداوند در 
ت رسالته« اهمیت مسئلءه والیت و جانشینی را بیان می کند  عبارت »فما بّل
و در عبارت »و الّله یعصمک من الّناس« به پیامبر اطمینان قلبی می دهد 

که او را از سرکشی های منافقان حف خواهد کرد.
انزل -  بّل ما  الّرسول  ایّها  با نزول آیءه تبلی »یا   « ینءه 

الّناس  الّله یعصمک من  ت رسالته و  الیک من ربّک فان لم تفعل فما بّل
اّن الّله ال یهدی القوم الکافرین: ای پیامبر آن چه از سوی پروردگارت بر تو 
نازل شده ابا کن و اگر ابا نکنی، رسالتت را نرسانده ای و خداوند تو 
را از خطر مردم حف می کند. همانا خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.« 

-« ینءه 

-« ینءه 

-« ینءه 

-« ینءه 

-« ینءه 

-« ینءه 



۲۰۶

دین و زندگی 2 یازدهم

جاودان بودن اهل بیت نیز پی می بریم.
 دقت کنید در صورت سؤال از اهل بیت به عنوان نگهبانان وحی نام برده 

شده است.
و -  اندیشه  هور  و  اسام  گسترش  به  توجه  با   « ینءه 

برای هدایت  رهبری  به وجود  نیاز  فرقه های مختلف،  و  گوناگون  تفکرات 
انتخاب  مردم،  سعادت  پیامبر  برای  برنامءه  می کند.  ایجاب  را  مردم 
الّله و اطیعوا  اّلذین آمنوا اطیعوا  ایها  جانشین برای خودشان بود. آیءه »یا 
الّرسول و اولی االمر منکم: ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسولش و 

ولی امرتان پیروی کنید.« اشاره به جانشینان برحّق پیامبر دارد.
 دقت کنید آیءه »اّنما ولّیکم الّله ...« نیز مسئلءه جانشینی را بیان می کند، اما 
فقط به حضرت علی  اشاره دارد؛ پس آیءه اولی االمر که به همءه امامان 

اشاره دارد، پاسخ کامل تری است.
حضرت -  تطهیر،  آیءه  نزول  واقعءه  طی  در   « ینءه 

حسین  نزد  امام  حسن  و  امام  علی  ,  امام   ، فاطمه
پیامبر  رفتند. پیامبر  دعا کردند: »خدایا اینان اهل بیت من اند، آنان 
را از هر پلیدی حف کن.« خداوند نیز دعای پیامبر  را اجابت کرد و آیءه 
...« را بر پیامبر  نازل  البیت  الّرجس اهل  الّله لیذهب عنکم  »اّنما یرید 
کرد. پیامبر  برای این که مردم از نزول آیه مطلع شوند، هر روز صبح به 
دِر خانءه حضرت فاطمه می رفتند و اهل خانه را اهل بیت خطاب کرده 

و آیءه تطهیر را می خواندند.
انزل -  ما  بّل  الّرسول  ایّها  »یا  تبلی  آیءه  نزول  با   « ینءه 

ت رسالته و اللّه یعصمک من الّناس اّن اللّه  الیک من ربّک فان لم تفعل فما بّل
ال یهدی القوم الکافرین: ای پیامبر آن چه را که از سوی پروردگارت بر تو نازل 
شده ابا کن و اگر ابا نکنی رسالتت را نرسانده ای و خداوند تو را از خطر 
مردم حف می کند، همانا خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.« خداوند به 
پیامبر  دستور می دهد که والیت حضرت علی  را به مردم ابا کند. 
پیامبر  در واقعءه غدیر سخن »من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم« را 
بیان کردند که در رابطه با والیت خداوند و پیامبر  بر مؤمنان بوده است. 

سپس پیامبر  سه بار تکرار کردند: »من کنت مواله فهذا علی مواله«.
فیکم -  تار  »اّنی  ثقلین:  پیامبر  در حدیث   « ینءه 

الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدا و 
: همانا من دو چیز گرانبها نزد شما  اّنهما لن یفترقا حّتی یردا علّی الحو
این دو  به  زمانی که  تا  را  بیتم  اهل  و عترتم  قرآن  می گذارم، کتاب خدا 
تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو از هم جدا نمی شوند تا 
کنار حو کوثر بر من وارد شوند.« سعادتمندی انسان ها را تمسک به اهل 
بیت و قرآن می دانند. از این رو که قرآن و اهل بیت هی گاه از هم جدا 
نمی شوند و قرآن جاودان است، به جاودان بودن اهل بیت نیز پی می بریم.

 دقت کنید ارادءه خداوند بر دوری پلیدی از اهل بیت مرتبط با حدیث 
ثقلین نیست.

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

با گذشت زمان، گسترش سرزمین های اسامی -   « ینءه 

یدءه  هور فرقه ها و اندیشه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکات پی و 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نیاز به امام و رهبری که جامعءه 
اسامی را به سوی رستگاری و عدالت هدایت کند، وجود دارد. انتخاب امام 

یک امر الهی بوده و توسط خداوند انجام می شود.
نیست. -  ممکن  انسان ها  برای  عصمت  تشخیص   « ینءه 

بنابراین تنها کسی که می تواند فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند، خداست.
با توجه به آیءه »اّنما ولّیکم الّله و رسوله و اّلذین -   « ینءه 

آمنوا اّلذین یقیمون الّصا و یؤتون الّزکا و هم راکعون: همانا سرپرست 
شما خدا و رسول اوست و مؤمنانی که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع 
فقط مخصوص  انسان ها  بر  والیت داشتن  که  می فهمیم  می دهند.«،  زکات 
خداوند و پیامبر  و اوصیای برحّق ایشان است که ویژگی هایشان در این 

کر شده است. آیه 
در این آیه سخنی از قیامت، کمال و فطرت انسان نشده است.

سه سال پس از بعثت، خداوند به پیامبر  فرمود: -   « ینءه 

»خویشان نزدیک خود را انذار کن.« پیامبر  نیز برای اجرای این فرمان 40 نفر 
از بزرگان بنی هاشم را به اسام دعوت کرد. در این مراسم، حضرت علی  با 
)حضرت  این  »همانا  فرمود:  ایشان  دربارءه  نیز  پیامبر  کرد.  پیامبر  بیعت 
علی  ( برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.« این 
اعام جانشینی از سوی پیامبر  در همان ابتدای بعثت نشان از اهمیت باالی 
مسئلءه جانشینی ایشان دارد و این که نمی توان این انتخاب را به مردم واگذار کرد.

وجود -  به  رافیایی،  ج مرزهای  گسترش   « ینءه 

، فرقه های متفاوت دینی و رخداد  آمدن افکار و اندیشه های ضد و نقی
عنوان  به  شخصی  پیامبر  نیز  از  پس  که  می کند  ایجاب  تازه  حواد 
امام از طرف خداوند وجود داشته باشد تا همان طور که در حدیث ثقلین 

پیامبر  فرمودند، مردم برای همیشه از گمراهی نجات یابند.
حضرت -  تطهیر،  آیءه  نزول  واقعءه  طی  در   « ینءه 

حسین  نزد  امام  حسن  و  امام  علی  ,  امام   ، فاطمه
پیامبر  رفتند. پیامبر  دعا کردند: »خدایا اینان اهل بیت من اند، آنان 
را از هر پلیدی حف کن«. خداوند نیز دعای پیامبر را اجابت کرد و آیءه »اّنما 

یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت ...« را بر پیامبر  نازل کرد.
»اّنی -  می فرمایند:  ثقلین  حدیث  پیامبر  در   « ینءه 

بهما  تمّسکتم  ان  ما  بیتی  اهل  عترتی  و  الّله  کتاب  الثّقلین  فیکم  تار 
: همانا من دو چیز  لن تضّلوا ابدا و اّنهما لن یفترقا حّتی یردا علّی الحو
گرانبها نزد شما می گذارم، کتاب خدا قرآن و عترتم اهل بیتم را تا زمانی 
که به این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نخواهید شد و این دو هی گاه 
از هم جدا نمی شوند تا کنار حو کوثر بر من وارد شوند.« مسدودشدن 
راه ضالت و گمراهی را تمسک به اهل بیت و قرآن می دانند. از این رو 
که قرآن و اهل بیت هی گاه از هم جدا نمی شوند و قرآن جاودان است، به 

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -
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۲۰۷
پیامبر  خواست و ایشان نیز حدیث جابر را بیان کردند.

در طی واقعءه غدیر ابتدا آیءه تبلی بر پیامبر  نازل شد و سپس ایشان در 
طی سخنرانی مفصلی حدیث غدیر را بیان کردند.

ور از تقدم زمانی در طی یک واقعه است،   دقت کنید در این سؤال، من
نه این که وقایع مختلف را با هم مقایسه کنیم.

تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست؛ -   « ینءه 

بنابراین همان طور که پیامبر  از طرف خدا معین می شود، تنها کسی که 
می تواند فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند، خداست.

آیءه -  ابتدا  جابر،  حدیث  بیان  واقعءه  طی  در   « ینءه 

از  را  »اولی االمر«  تفسیر  جابر  سپس  و  شد  پیامبر  نازل  بر  اولی االمر 
پیامبر  خواست و ایشان نیز حدیث جابر را بیان کردند.

در طی واقعءه غدیر ابتدا آیءه تبلی بر پیامبر  نازل شد و سپس ایشان در 
طی سخنرانی مفصلی حدیث غدیر را بیان کردند.

حضرت -  تطهیر،  آیءه  نزول  واقعءه  طی  در   « ینءه 

حسین  نزد  امام  حسن  و  امام  علی  ,  امام   ، فاطمه
پیامبر  رفتند. پیامبر  دعا کردند: »خدایا اینان اهل بیت من اند، آنان 
را از هر پلیدی حف کن«. خداوند نیز دعای پیامبر  را اجابت کرد و آیءه 
»اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا: خداوند 
می خواهد فقط از شما اهل بیت هرگونه پلیدی را دور کند و شما را کاماً 
پا و طاهر قرار دهد« را بر پیامبر  نازل کرد. این آیه بیانگر عصمت 
این  نامبرده شده( است و  اهل بیت به معنای خاص )فقط همان پن تن 

عصمت لزوم اطاعت از آنان را ایجاب می کند.
دلیل نادرستی گزینءه )2(: دقت کنید فقط در حدیث جابر نام دوازده امام 

کر شده است.
با نزول آیءه تبلی »یا ایّها الّرسول بّل ما انزل الیک -   « ینءه 

ت رسالته و اللّه یعصمک من الّناس اّن اللّه ال  من ربّک و ان لم تفعل فما بّل
یهدی القوم الکافرین: ای پیامبر آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده ابا 
کن و اگر ابا نکنی رسالتت را نرسانده ای و خداوند تو را از خطر مردم حف 
می کند و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.« خداوند به پیامبر  دستور 
می دهد که والیت حضرت علی  را به مردم ابا کند، سپس پیامبر  در 
واقعءه غدیر سخن »من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم« را بیان کردند که 

عان کردند. مردم در پاسخ آن به قبول والیت خداوند و پیامبر ا
دلیل نادرستی گزینءه )2(: دقت کنید پس از این سخنان، پیامبر  سخن 

»من کنت مواله فهذا علی مواله« را مبنی بر تعیین جانشینشان فرمودند.
سه سال پس از بعثت خداوند به پیامبر  فرمود: -   « ینءه 

»خویشان نزدیک خود را انذار کن.« پیامبر  نیز برای اجرای این فرمان 40 نفر 
از بزرگان بنی هاشم را به اسام دعوت کرد. در این مراسم، حضرت علی  با 
)حضرت  این  »همانا  فرمود:  ایشان  دربارءه  پیامبر  نیز  کرد.  بیعت  پیامبر 

علی  ( برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«
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واقعءه نزول آیءه والیت »انّما ولّیکم اللّه و رسوله و -   « ینءه 

الّذین آمنوا الّذین یقیمون الّصا و یؤتون الّزکا و هم راکعون: همانا سرپرست 
شما خدا و رسول اوست و مؤمنانی که، نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات 
می دهند.« در حالی ر داد که مردم شاهد آن بودند و فقیری که از حضرت 
علی  صدقه گرفته بود را دیدند و حقیقت را از زبان پیامبر  شنیدند، به 

همین دلیل دیگر کسی نمی توانست این واقعه را کتمان یا مخفی کند.
فیکم -  تار  »انّی  ثقلین:  حدیث  پیامبر  در   « ینءه 

الثّقلین کتاب اللّه و عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا و اّنهما 
: همانا من دو چیز گرانبها نزد شما می گذارم  لن یفترقا حّتی یردا علّی الحو
کتاب خدا قرآن و عترتم اهل بیتم را تا زمانی که به این دو تمسک جویید، 
هرگز گمراه نخواهید شد و این دو هی گاه از هم جدا نمی شوند تا کنار حو 
کوثر بر من وارد شوند.« سعادتمندی انسان ها را تمسک به اهل بیت و قرآن 
می دانند. از این رو که قرآن و اهل بیت هی گاه از هم جدا نمی شوند و قرآن 

جاودان است، به جاودان بودن اهل بیت نیز پی می بریم.
پیامبر -  امام همءه مسئولیت های  این دلیل که  به   « ینءه 

اکرم  جز دریافت و ابا وحی را دارد، پس باید صفات و ویژگی های خاصی 
»عصمت«. پس تنها کسی که می تواند فرد شایستءه مقام  داشته باشد، مانند 
امامت را معرفی کند، خداست. با تدبر در آیات و روایات مطمئن و مسلم نقل شده 
از پیامبر  و مطالعءه تاریخ اسام درمی یابیم که خداوند، امیرالمؤمنین علی 

ابن ابی طالب  را به جانشینی پیامبر  منصوب کرده است.
حضرت موسی  از خدا می خواهد که هارون -   « ینءه 

را مشاور و پشتیبان خود در امر هدایت مردم قرار دهد و پیامبر  خطاب 
به حضرت علی  در حدیث شریف منزلت می فرمایند: »انت مّنی بمنزل 
هارون من موسی ااّل اّنه ال نبّی بعدی: تو برای من به منزلءه هارون برای 

موسی هستی جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود.«
معرفت -  و  علم  پیامبر  ،  جانشینی  الزمءه   « ینءه 

کامل و عصمت از گناه و اشتباه است. سخن »همانا این )حضرت علی  ( 
برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.« مربو به 

واقعءه انذار خویشان پیامبر  است و به یوم االنذار معروف است.
پیامبر  در همءه عمر شریفشان به خصوص -   « ینءه 

روزهای آخر، به طور مکرر حدیث ثقلین را برای مردم می خواندند.
حدیث ثقلین: »اّنی تار فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل بیتی ما ان 
: همانا  تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدا و اّنهما لن یفترقا حّتی یردا علّی الحو
من دو چیز گرانبها نزد شما می گذارم، کتاب خدا قرآن و عترتم اهل بیتم را 
تا زمانی که به این دو تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو از 
هم جدا نمی شوند تا کنار حو کوثر بر من وارد شوند.« در این حدیث تنها 

راه دوری از ضالت و گمراهی، تمسک به اهل بیت و قرآن بیان می شود.
آیءه -  ابتدا  جابر،  حدیث  بیان  واقعءه  طی  در   « ینءه 

از  را  »اولی االمر«  تفسیر  جابر  سپس  و  شد  پیامبر  نازل  بر  اولی االمر 
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دین و زندگی 2 یازدهم

پیروی کنید.« اطاعت از آنان را واجب اعام می کند.
خداوند به پیامبر  می فرماید: »و اللّه یَعصمک -   « ینءه 

الّناس: و خداوند تو را از خطر مردم حف می کند.« این عبارت نشان  مِن 
می دهد که در واقعءه غدیر برای پیامبر  تهدیدهایی وجود داشته است.

فیکم -  تار  »اّنی  ثقلین:  حدیث  در  دّقت  با   « ینءه 
الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدا و 
: همانا من دو چیز گرانبها در میان  اّنهما لن یفترقا حّتی یردا علّی الحو
شما می گذارم، کتاب خدا قرآن و عترتم اهل بیتم را. تا زمانی که به این دو 
تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو از هم جدا نمی شوند تا 
کنار حو کوثر بر من وارد شوند.« می فهمیم که قرآن و اهل بیت در کنار 
همدیگر همواره هستند و با توجه به این که قرآن جاودان است، می فهمیم 

که وجود اهل بیت نیز جاودان خواهد بود.
 دقت کنید آیءه تطهیر فقط عصمت اهل بیت را بیان می کند.

با توجه به این که خداوند هدایتگر مردم در همءه -   « ینءه 
زینءه 1(  زینءه 4( و قرآن کامل ترین کتاب الهی است ) امور زندگی است )
زینءه  و پیامبر  نیاز روزافزون جامعه به حکومت را پیش بینی می کردند )
اهری« سکوت  3(، این که بگوییم پیامبر  نسبت به مسئولیت »والیت 

کرده اند، کاماً سخن نادرستی گفته ایم.
اطیعوا -  و  الّله  اطیعوا  آمنوا  اّلذین  ایّها  »یا  آیءه   « ینءه 

الّرسول و اولی االمر منکم: ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسول و 
اولی االمر پیروی کنید.« بر پیامبر  نازل شد. جابر نزد پیامبر  رفت و 
از ایشان خواست تا اولی االمر را معرفی کنند، پیامبر  در حدیث جابر در 

تفسیر اولی االمر، نام همءه دوازده امام را بیان کردند.
حضرت -  تطهیر،  آیءه  نزول  واقعءه  طی  در   « ینءه 

حسین  نزد  امام  حسن  و  امام  علی  ,  امام   ، فاطمه
پیامبر  رفتند. پیامبر  دعا کردند: »خدایا اینان اهل بیت من اند، آنان 
کرد  اجابت  پیامبر  را  دعای  نیز  خداوند  کن.«  حف  پلیدی  هر  از  را 
لیذهب عنکم  الّله  یرید  »اّنما  آیءه  است(  آیه  نزول  بر  )دعا مقدم  و سپس 
الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا: خداوند می خواهد فقط از شما اهل 
بیت هرگونه پلیدی را دور کند و شما را کاماً پا و طاهر قرار دهد« بر 
پیامبر  نازل شد. این آیه بیانگر عصمت اهل بیت است. چون اهل بیت 
معصوم اند سخن و عمل آنان برای ما حجت است؛ پس باید زندگی خود را 

یم کنیم. بر محور سخن و عمل اهل بیت تن
حضرت موسی  از خدا می خواهد که هارون -   « ینءه 

را مشاور و پشتیبان خود در امر هدایت مردم قرار دهد و پیامبر  خطاب 
به حضرت علی  در حدیث شریف منزلت می فرمایند: »انت مّنی بمنزل 
هارون من موسی ااّل اّنه ال نبّی بعدی: تو برای من به منزلءه هارون برای 
موسی هستی جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود.« با توجه به این 
شریک  و  پشتیبان  علی  مشاور،  پیامبر  می فهمیم، حضرت  تشبیه 

پیامبر  در امر هدایت مردم است.
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انزل -  بّل ما  الّرسول  ایّها  با نزول آیءه تبلی »یا   « ینءه 
ت رسالته و الّله یعصمک من الّناس  الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّل
بر  از سوی پروردگارت  الکافرین: ای پیامبر آن چه  القوم  الّله ال یهدی  اّن 
تو نازل شد ابا کن و اگر ابا نکنی رسالتت را نرسانده ای و خداوند تو 
را از خطر مردم حف می کند.« خداوند به پیامبر  دستور می دهد که 
والیت حضرت علی  را به مردم ابا کند و در عبارت »و الّله یعصمک 
من الّناس« به پیامبر  اطمینان قلبی می دهد که او را از سرکشی های 
کافران حف خواهد کرد. با توجه به این عبارت می فهمیم که ابا والیت 
از  پس  است؛  می کرده  تهدید  پیامبر  را  خطراتی  و  نیست  بی دغدغه 
بیان سخنرانی مفصلی پیامبر  عبارات »من اولی الّناس بالمؤمنین من 

انفسهم« و »من کنت مواله فهذا علی مواله« را بیان کردند.
الّله و رسوله -  زمانی که آیءه والیت »اّنما ولّیکم   « ینءه 

همانا  راکعون:  هم  و  الّزکا  یؤتون  و  الصا  یقیمون  اّلذین  آمنوا  اّلذین  و 
سرپرست شما خدا و رسول اوست و مؤمنانی که، نماز را برپا می دارند و در 
حال رکوع زکات می دهند.« بر پیامبر  نازل شد، ایشان شتابان به مسجد 

رفتند تا مصداق ولی را که حضرت علی  بود به مردم معرفی کنند.
ایّها -  »یا  تبلی  آیءه  ابتدا  غدیر  واقعءه  طی  در   « ینءه 

ت رسالته و الّله  الّرسول بّل ما انزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّل
از  پیامبر آن چه  ای  الکافرین:  القوم  یهدی  الّله ال  اّن  الّناس  یعصمک من 
را  ابا نکنی رسالتت  اگر  ابا کن و  نازل شده  تو  بر  طرف پروردگارت 
نرسانده ای و خداوند تو را از خطر مردم حف می کند و خداوند گروه کافران 
را هدایت نمی کند.« بر پیامبر نازل شد و سپس ایشان در طی سخنرانی 

مفصلی حدیث غدیر »من کنت مواله فهذا علّی مواله« را بیان کردند.
حضرت موسی  از خدا می خواهد که هارون -   « ینءه 

را مشاور و پشتیبان خود در امر هدایت مردم قرار دهد و پیامبر  خطاب 
به حضرت علی  در حدیث شریف منزلت می فرمایند: »انت مّنی بمنزل 
هارون من موسی ااّل اّنه ال نبّی بعدی: تو برای من به منزلءه هارون برای 

موسی هستی جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود.«
در حدیث جابر، پیامبر  در تفسیر اولی االمر، -   « ینءه 

نام همءه دوازده امام را بیان می کنند و هنگامی که به نام امام زمان 
می رسند، ایشان را هم نام و هم کنیءه خودشان معرفی کرده و مسألءه غیبت 

رها غایب شود ...«. ایشان را مطرح می کنند »از ن
پیامبر  خطاب به حضرت علی  در حدیث شریف منزلت می فرمایند: 
»انت مّنی بمنزل هارون من موسی ااّل اّنه ال نبّی بعدی: تو برای من به منزلءه 
هارون برای موسی هستی جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود.« در 

این حدیث، عبارت »ال نبّی بعدی« بیانگر مفهوم ختم نبوت است.
الزمءه جانشینی رسول خدا  علم و عصمت -   « ینءه 

از علم و عصمت کامل  اولی االمر  این دلیل که  از گناه و اشتباه است. به 
برخوردارند. خداوند در آیءه »یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا الّله و اطیعوا الّرسول 
و اولی االمر منکم: ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسولش و اولی االمر 

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -



ی ی پاس نام ت

۲۰۹
سه سال پس از بعثت، خداوند به پیامبر  فرمود: -   « ینءه 

»خویشان نزدیک خود را انذار کن.« پیامبر نیز برای اجرای این فرمان 40 نفر 
از بزرگان بنی هاشم را به اسام دعوت کرد. در حالی که همگان سکوت کرده 
بودند، حضرت علی  با پیامبر بیعت کرد. پیامبر  نیز دربارءه ایشان فرمود: 
»همانا این )حضرت علی  ( برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما 

خواهد بود.«
 دقت کنید واقعءه غدیر در سال دهم هجرت و مراسم دعوت خویشان در 

سال سوم بعثت ر داده است.
پیامبر  در واقعءه غدیر، سخن »من اولی الّناس -   « ینءه 

»خداوند و  بیان کردند و مردم در پاسخ گفتند:  انفسهم« را  بالمؤمنین من 
پیامبر بر ما والیت دارند«. سپس پیامبر  سه بار تکرار کردند: »من کنت 

مواله فهذا علّی مواله: هر کس من ولی او هستم علی نیز ولی اوست«.
الّله و رسوله -  زمانی که آیءه والیت »اّنما ولّیکم   « ینءه 

همانا  راکعون:  هم  و  الّزکا  یؤتون  و  الّصا  یقیمون  اّلذین  آمنوا  اّلذین  و 
سرپرست شما خدا و رسولش و مؤمنانی هستند که نماز را برپا می دارند 
و در حال رکوع زکات می دهند.« بر پیامبر  نازل شد، ایشان شتابان به 

مسجد رفتند تا مصداق این آیه را به مردم معرفی کنند.
فقیری   » داده است »آیا کسی در حال رکوع صدقه  پیامبر  پرسیدند: 
که در مسجد بود گفت: »آری این مرد )حضرت علی  ( در حال رکوع 

انگشتری خویش را به من بخشید.«
و  برخاست  مردم  تکبیر  صدای  والیت،  آیءه  مصداق  مشخص شدن  با 

پیامبر  نیز حمد و سپاس خدا را به جا آورد.
اهل -  الّرجس  لیذهب عنکم  الّله  یرید  »اّنما  آیءه   « ینءه 

البیت ...« در خانءه ام سلمه بر پیامبر  نازل شد. پیامبر  برای این که 
مردم از نزول آیه مطلع شوند هر روز صبح به در خانءه حضرت فاطمه 
می رفتند و اهل خانه را اهل بیت خطاب کرده و آیءه تطهیر را می خواندند.

زمانی که آیءه والیت »انّما ولّیکم اللّه و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون 
الّصا و یؤتون الّزکا و هم راکعون« بر پیامبر  نازل شد، ایشان شتابان به 
مسجد رفتند تا مصداق ولی را که حضرت علی  بود به مردم معرفی کنند.

فرمود: -  خویشان  دعوت  مراسم  پیامبر  در   « ینءه 
»همانا این )حضرت علی  ( برادر من، وصی من و جانشین من در میان 
شما خواهد بود.« این اعام جانشینی از سوی پیامبر  در همان ابتدای 
بعثت نشان از اهمیت باالی مسئلءه جانشینی ایشان دارد و این که نمی توان 

این انتخاب را به مردم واگذار کرد.
بررسی گزینه های نادرست:

گزینءه )2(: خطرات جانی مربو به واقعءه غدیر است.
خویشان  امیدوارشدن  بر  تأثیری  هی  موضوع  این  اعام   :)3( گزینءه 

پیامبر  به پیروزی اسام نداشت.
گزینءه )4(: اعام جانشین در ابتدای بعثت هی ارتباطی با وضع فرهنگی 

و سیاسی آن زمان ندارد.

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

الزمءه جانشینی رسول خدا  علم و عصمت -   « ینءه 
از علم و عصمت کامل  اولی االمر  این دلیل که  از گناه و اشتباه است. به 
برخوردارند. آیءه تطهیر »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و 
یطّهرکم تطهیرا: خداوند می خواهد فقط از شما اهل بیت هرگونه پلیدی را 
دور کند و شما را پا گرداند.« آیه بیانگر عصمت اهل بیت به معنای خاص 

)فقط همان پن تن نام برده  شده( است. 
انزل -  بّل ما  الّرسول  ایّها  با نزول آیءه تبلی »یا   « ینءه 

ت رسالته و الّله یعصمک من الناس اّن  الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بّل
الّله ال یهدی القوم الکافرین: ای پیامبر آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل 
شده ابا کن و اگر ابا نکنی رسالتت را نرسانده ای و خداوند تو را از خطر 
خداوند  نمی کند.«  هدایت  را  کافران  گروه  خداوند  و  می کند  حف  مردم 
به پیامبر  دستور می دهد که والیت حضرت علی  را به مردم ابا 
کند و در عبارت »و الّله یعصمک من الّناس« به پیامبر  اطمینان قلبی 
می دهد که او را از سرکشی های کافران حف خواهد کرد. با توجه به این 
عبارت می فهمیم که ابا والیت بی دغدغه نیست و خطراتی پیامبر  را 

تهدید می کرده است.
حضرت -  تطهیر،  آیءه  نزول  واقعءه  طی  در   « ینءه 

حسین  نزد  امام  حسن  و  امام  علی  ,  امام   ، فاطمه
الّرجس  عنکم  لیذهب  الّله  یرید  »اّنما  آیءه  خداوند  پیامبر  رفتند. 
بیت  اهل  شما  از  فقط  می خواهد  خداوند  تطهیرا:  یطّهرکم  و  البیت  اهل 
بر  پا و طاهر قرار دهد.« را  هرگونه پلیدی را دور کند و شما را کاماً 
پیامبر  نازل کرد. این آیه بیانگر عصمت اهل بیت به معنای خاص )فقط 

همان پن تن نام برده شده( است.
با توجه به سه مورد: الف( قرآن هدایتگر مردم -   « ینءه 

در همءه امور زندگی است و ب( پیامبر  آگاه ترین مردم نسبت به اهمیت 
اسام  دین   ) و  است  اهری  والیت  و  دینی  مرجعیت  مسئولیت  دو 

کامل ترین دین است؛ می توان گفت فر سکوت پیامبر  باطل است.
به -  خداوند  بعثت،  از  پس  سال  سه   « ینءه 

برای  پیامبر  نیز  کن«  انذار  را  خود  نزدیک  »خویشان  پیامبر  فرمود: 
به اسام دعوت کرد. در  را  بنی هاشم  بزرگان  از  نفر  این فرمان 40  اجرای 
کرد.  بیعت  پیامبر  علی  با  بودند، حضرت  کرده  سکوت  همه  که  حالی 
پیامبر  نیز دربارءه ایشان فرمود: »همانا این )حضرت علی  ( برادر من، 
وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.« این اعام جانشینی از 
سوی پیامبر در همان ابتدای بعثت نشان از اهمیت باالی مسئلءه جانشینی 

ایشان دارد و این که نمی توان این انتخاب را به مردم واگذار کرد.
الّله و رسوله -  زمانی که آیءه والیت »اّنما ولّیکم   « ینءه 

راکعون: همانا  الّزکا و هم  یؤتون  و  الّصا  یقیمون  اّلذین  ءامنوا  اّلذین  و 
سرپرست شما خدا و رسولش و مؤمنانی که نماز را برپا می دارند و در حال 
تا  رفتند  مسجد  به  پیامبر  شتابان  شد،  نازل  می دهند.«  زکات  رکوع 

مصداق ولی در آیه را که حضرت علی  بود، به مردم معرفی کنند.

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -



۲۱۰

دین و زندگی 2 یازدهم

بعثت، نشان از اهمیت باالی مسئلءه جانشینی ایشان دارد و این که نمی توان 
این انتخاب را به مردم واگذار کرد.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: با چشم خود دیدن و از زبان پیامبر  شنیدن مربو به آیءه 

والیت است.
گزینءه )3(: این که تعیین امامت امری ضروری است صحیح است، اما سؤال 
این است که چرا در آغاز بعثت، جانشینی تعیین می شود که در این گزینه 

به آن پاسخ داده نشده است.
گزینءه )4(: این که ختم رسالت، ضرورت تعیین جانشین را ایجاب می کند 
صحیح است، اما سؤال این است که چرا در آغاز بعثت، جانشینی تعیین 

می شود که در این گزینه به آن پاسخ داده نشده است.
 - ، در طی واقعءه نزول آیءه تطهیر، حضرت فاطمه  « ینءه 

پیامبر  رفتند.  حسین  نزد  امام  حسن  و  امام  علی  ,  امام 
پیامبر  دعا کردند: »خدایا اینان اهل بیت من اند، آنان را از هر پلیدی حف 
کن«. خداوند نیز دعای پیامبر  را اجابت کرد و آیءه »انّما یرید اللّه لیذهب 
عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا: خداوند می خواهد فقط از شما 
اهل بیت هرگونه پلیدی را دور کند و شما را پا گرداند« را بر پیامبر  نازل 
کرد. این آیه بیانگر عصمت اهل بیت به معنای خاص )فقط همان پن تن نام 

برده  شده( است و این عصمت لزوم اطاعت از آنان را ایجاب می کند.
 دقت کنید اهل بیت به معنای عام دوازده امام اند که نامشان در حدیث 

می

علی امام 
پیامبر

کن
عنکم الر

اهل بیت هرگونه پلیدی را دور کند و شما را پا گرداند
کرد. این آیه بیانگر عصمت اهل بیت به معنای خاص )فقط همان پن تن نام 

برده 

جابر آمده است.
پیامبر  در همءه عمر شریفشان به خصوص -   « ینءه 

روزهای آخر عمر به طور مکرر حدیث ثقلین را برای مردم می خواندند. با 
توجه به حدیث ثقلین: »اّنی تار فیکم الثّقلین کتاب الّله و عترتی اهل 
یردا علّی  یفترقا حّتی  لن  اّنهما  و  ابدا  لن تضّلوا  بها  تمّسکتم  ان  ما  بیتی 
قرآن  خدا  کتاب  می گذارم،  شما  نزد  گرانبها  چیز  دو  من  همانا   : الحو
و عترتم اهل بیتم را تا زمانی که به این دو تمسک جویید، هرگز گمراه 
نخواهید شد و آن دو از هم جدا نمی شوند تا کنار حو کوثر بر من وارد 
جدا  هم  از  هی گاه  و  هم اند  با  همواره  بیت  اهل  و  قرآن  این که  شوند.«، 

نمی شوند، در عبارت »اّنهما لن یفترقا« بیان شده است.
خداوند، امیرالمؤمنین علی  بن ابی طالب  را -   « ینءه 

به جانشینی رسول خدا  منصوب فرموده است )معلول(، زیرا تشخیص 
عصمت برای انسان ها ممکن نیست )علت(. امامت به معنای ختم نخستین 

قلمرو رسالت )دریافت و ابا وحی( است.
نیست؛ -  ممکن  انسان ها  برای  عصمت  تشخیص   « ینءه 

بنابراین همان طور که پیامبر  از طرف خدا معین می شود، تنها کسی که 
می تواند فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند، خداست. در انتهای حدیث 
منزلت، پیامبر  به حضرت علی  می فرمایند: »تو برای من به منزلءه هارون 

برای موسی هستی، جز این که بعد از من، پیامبری نیست )ختم نبوت(.«

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

اطیعوا -  و  الّله  اطیعوا  آمنوا  اّلذین  ایها  »یا  آیءه   « ینءه 

الّرسول و اولی االمر منکم: ای کسانی که ایمان آوردید، از خدا و رسولش و 
اولی االمر پیروی کنید.« بر پیامبر  نازل شد. جابر نزد پیامبر  رفت و 
از ایشان خواست تا اولی االمر را معرفی کنند. پیامبر  در حدیث جابر در 

تفسیر اولی االمر، نام همءه دوازده امام را بیان کردند.
مقام -  واقعءه غدیر،  پیامبر  در  این که  از  پس   « ینءه 

والیت حضرت علی  را به مردم اعام کرد: »من کنت مواله فهذا علی 
مواله« مردم نزد حضرت علی  رفتند و به ایشان تبریک گفتند که این 
با  بیعتشان  بیانگر قبول والیت حضرت علی  از سوی مردم و  موضوع 

ایشان است.
 دقت کنید، مردم والیت حضرت علی  را پذیرفتند، اما مودت و دوستی با 
ایشان را قبول نکردند، زیرا اگر چنین بود، پس از پیامبر  بر بیعت خود می ماندند.

اّلذین -  و  رسوله  و  الّله  ولّیکم  »اّنما  والیت  آیءه   « ینءه 

آمنوا اّلذین یقیمون الّصا و یؤتون الّزکا و هم راکعون: همانا سرپرست 
برپا می دارند و در حال رکوع  را  شما خدا و رسولش و مؤمنانی که نماز 
به مسجد  شتابان  ایشان  پیامبر  نازل شد؛ سپس  بر  می دهند.«  زکات 

رفتند تا مصداق ولی را که حضرت علی  بود به مردم معرفی کنند.
پیامبر   -  مسئولیت های  پایان یافتن  فر   « ینءه 

باطل است، زیرا پیامبر  می دانستند که پس از ایشان با گسترش اسام، 
هور کرده و مشکات جدیدی به وجود می آید  مکتب ها و فرقه های جدید 

که ضرورت وجود امام در جامعه را ایجاب می کند.
کامل -  عصمت  و  علم  دارای  زهرا  حضرت   « ینءه 

هستند؛ پس با وجود این که عهده دار مسئولیت امامت نبوده اند، اما اطاعت 
از ایشان بر همگان واجب است.

امام  علی  ,  امام   ، فاطمه حضرت  تطهیر،  آیءه  نزول  واقعءه  طی  در 
پیامبر  دعا کردند:  پیامبر  رفتند.  امام حسین  نزد  حسن  و 
»خدایا اینان اهل بیت من اند، آنان را از هر پلیدی حف کن.« خداوند نیز 
دعای پیامبر  را اجابت کرد و آیءه »اّنما یرید الّله لیذهب عنکم الّرجس 
بیت  اهل  شما  از  فقط  می خواهد  خداوند  تطهیرا:  یطّهرکم  و  البیت  اهل 
پیامبر  نازل  بر  را  گرداند«  پا  را  شما  و  کند  دور  را  پلیدی  هرگونه 
کرد. این آیه بیانگر عصمت اهل بیت به معنای خاص )فقط همان پن تن 

نامبرده شده( است.
آیءه -  نزول  از  پس  غدیر،  واقعءه  پیامبر  در   « ینءه 

تبلی سخن »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم: ای مردم چه کسی به 
« را بیان کردند که در رابطه با والیت  مؤمنان از خودشان سزاوارتر است

خداوند و پیامبر  بر مؤمنان بوده است.
فرمود: -  خویشان  دعوت  مراسم  پیامبر  در   « ینءه 

»همانا این )حضرت علی  ( برادر من، وصی من و جانشین من در میان 
شما خواهد بود.« این اعام جانشینی از سوی پیامبر  در همان ابتدای 

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -

 -« ینءه  ینءه -   -
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در طی مراسم دعوت خویشان که به یوم االنذار -   « ینءه 
معروف است، پیامبر  دربارءه حضرت علی  فرمود: »همانا این )حضرت 

علی  ( برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«
پس از این که پیامبر  در واقعءه غدیر، مقام والیت حضرت علی  را به 
مردم اعام کرد: »من کنت مواله فهذا علی مواله« مردم نزد حضرت علی 
رفتند و به ایشان تبریک گفتند که این موضوع بیانگر قبول والیت حضرت 

علی  از سوی مردم و بیعتشان با ایشان است. 
  

 -« ینءه  ینءه -   -



۲۴۰

دین و زندگی 2 یازدهم

            

)سراسری عمو خارج 98)-  ال ركو بود  نازل شد و پيام آن آیه كدام است مني  در  امی كه اميرا كدام آیءه شریفه هن
َ ...« � تأکید بر اقامءه نماز  َ َو یُؤتُوَن الزََّکا ا ِذیَن یُِقیُموَن الصَّ ِذیَن آَمُنوا الَّ ُ َو َرُسوُلُه َو الَّ َما َولِیُکُم ا نَّ « )1

َْت رَِسالََتُه ...« � تأکید بر اقامءه نماز ِنَّ لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّ َ َو  َ مِْن َرب ِلَیْ ُنْزَِل  ْ َما  ُسوُل بَل َیَها الرَّ 2( »یَا 
َ ...« � معرفی جانشین پیامبر  َ َو یُْؤتُوَن الزََّکا ا ِذیَن یُِقیُموَن الصَّ ِذیَن آَمُنوا الَّ ُ َو َرُسوُلُه َو الَّ َما َولیُکُم ا ِنَّ « )3
َْت رَِسالََتُه ...« � معرفی جانشین پیامبر  ِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّ َ َو  َ مِْن َرب ِلَیْ ُنْزَِل  ْ َما  ُسوُل بَل َیَها الرَّ 4( »یَا 

)سراسری انسا خارج 98)-  ام به آن است ت اكی از ا ردانيد و كدام آیءه شریفه  ام و كام  ونه ت اری را برای انسان ها چ خداوند را رسيدن به رست
»... َ َ مِْن َرب ِلَیْ ُنْزَِل  ْ َما  ُسوُل بَل َیَها الرَّ 1( نعمت هدایت با وجود ائمءه اطهار  � »یَا 
»... َ َ مِْن َرب ِلَیْ ُنْزَِل  ْ َما  ُسوُل بَل َیَها الرَّ 2( نعمت رسالت با وجود پیامبر اکرم   »یَا 

َْمرِ مِْنُکُم ...« ْ ُولِی ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا ِذیَن آَمُنوا  َیَها الَّ 3( نعمت هدایت با وجود ائمءه اطهار  � »یَا 
َْمرِ مِْنُکُم ...« ْ ُولِی ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا ِذیَن آَمُنوا  َیَها الَّ 4( نعمت رسالت با وجود پیامبر اکرم   »یَا 

و -  ت را  شریفه  آیءه  كدام  آن  يي  ت برای  و  بود  ی  ل م چه  زهرا  بيان  ر  ل  من از  روزانه  مرور  و  رر  م ور  ر  از  پيام هد 
)سراسری تجر 98) می كردند 

َهَْل الْبَیِْت ...« ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرجَْس  َما یُرِیُد ا ِنَّ 1( معرفت اهل بیت  � »
َهَْل الْبَیِْت ...« ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرجَْس  َما یُرِیُد ا ِنَّ 2( عصمت اهل بیت  � »

َْمرِ مِْنُکْم ...« ْ ُولِی ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا ِذیَن آَمُنوا  َیَها الَّ 3( عصمت اهل بیت  � »یَا 
َْمرِ مِْنُکْم ...« ْ ُولِی ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا ِذیَن آَمُنوا  َیَها الَّ 4( معرفت اهل بیت  � »یَا 

)سراسری ریا 98)-  رآن بود ول كدام آیءه  ي بار هم زمان با ن ر اكرم  برای او نوان جانشي پيام لی  به  ی امام  ر م
2( آن چه بر تو از خدا نازل شده را ابا نما. 1( ای پیامبر عشیرءه خود را انذار کن. 
4( خدا اراده کرده شما را از ناپاکی دور کند. 3( از خدا و پیامبر و اولی االمر اطاعت کنید. 

)سراسری هنر 98)-  ل است ید ای م ف كند و پيام كدام آیءه شریفه م يفه  ری در انجام و د می دهد كه او را از چه خ ر و خداوند به پيام
َْت رَِسالََتُه ...« ِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّ َ َو  َ مِْن َرب ِلَیْ ُنْزَِل  ْ َما  ُسوُل بَل َیَها الرَّ 1( حواد روزگار � »یَا 
َْت رَِسالََتُه ...« ِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّ َ َو  َ مِْن َرب ِلَیْ ُنْزَِل  ْ َما  ُسوُل بَل َیَها الرَّ 2( آسیب مردمان � »یَا 

َْمرِ مِْنُکْم ...« ْ ُولِی ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا ِذیَن آَمُنوا  َیَها الَّ 3( حواد روزگار � »یَا 
َْمرِ مِْنُکْم ...« ْ ُولِی ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا ِذیَن آَمُنوا  َیَها الَّ 4( آسیب مردمان � »یَا 
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اس  و  رها س ن

)سراسری زبان 98)-  رمودند د از آن ایشان چه  ر اكرم  نازل شد و ب « بر پيام ودا ج ا حجه در » ی ا كدام آیءه شریفه در هيجدهم ما 
َْت رَِسالََتُه« � »انی تار فیکم الثقلین کتاب ا و عترتی» ِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّ َ َو  َ مِْن َرب ِلَیْ ُنْزَِل  ْ َما  ُسوُل بَل َیَها الرَّ 1( »یَا 

َْمرِ مِْنُکْم«  � »انی تار فیکم الثقلین کتاب ا و عترتی« ْ ُولِی ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا َیَها الَّذیَن آَمُنوا  2( »یَا 
َْت رَِسالََتُه« � »من کنت مواله فهذا علی مواله» ِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّ َ َو  َ مِْن َرب ِلَیْ ُنْزَِل  ْ َما  ُسوُل بَل َیَها الرَّ 3( »یَا 

َْمرِ مِْنُکْم« � »من کنت مواله فهذا علی مواله» ْ ُولِی ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا َیَها الَّذیَن آَمُنوا  4( »یَا 
ونه به اجابت رسيد و -  « چ ف ك رمود »آنان را از هر پليدی و ناپاكی  مني  كه  رزندان اميرا سر و  ر اكرم  در  ه ای پيام د

)سراسری خارج 97) ل ساختند لءه مهم م ایشان با چه روشی مردم را از ای مس
1( نزول آیءه والیت � در مسجد در میان همگان امام علی  را معرفی کردند.
2( نزول آیءه تطهیر � در مسجد در میان همگان امام علی  را معرفی کردند.

3( نزول آیءه تطهیر � اهل خانه حضرت فاطمه  را اهل بیت صدا می زدند.
4( نزول آیءه والیت � اهل خانه حضرت فاطمه  را اهل بیت صدا می زدند.

)سراسری تجر 97)-  ی كرد بودند ر انان م ر مهدی  را به مسل يي كدام آیءه شریفه  م  در ت رامی اس ر  پيام
» َ َ َو یُْؤتُوَن الزََّکا اَ ِذیَن یُِقیُموَن الصَّ ِذیَن آَمُنوا الَّ ُ َو َرُسوُلُه َو الَّ َما َولِیُکُم ا ِنَّ « )1
َیُروا َما بَِأنُْفِسِهْم« َنَْعَمَها َعلَی قَْومٍ حَتَّی یُ  ً َیراً نَْعَم ُ ُم َ َ لَْم ی َ بَِأنَّ ا ِ ل « )2

َْمرِ مِْنُکْم« ْ ُولِی ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا ِذیَن آَمُنوا  َیَها الَّ 3( »یَا 
هََل الْبَیِْت َو یُطَهرَُکْم تَطِْهیراً« ُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرجَْس  َما یُرِیُد ا ِنَّ « )4

)سراسری انسا 97 با تغییر(-  م كدام مفهوم مستفاد می شود مر من ی ا و رسول و  وا ا ي وا ا و  ي از آیءه شریفءه  
1( الزمءه اطاعت از اولی االمر، اطاعت از رسول گرامی  و جانشینان آن حضرت است.

2( همءه مؤمنان در همءه زمان ها و همءه مکان ها باید از رسول خدا  و حاکمان اطاعت کنند.
3( اطاعت از رسول گرامی  و اطاعت از جانشینان آن حضرت الزمءه توحید عملی است.

4( مسلمانان باید تنها در برنامه های فردی زندگی خود از خدا و رسول خدا  بی قید و شر اطاعت کنند.
ود است-  يت ایشان اشار ن و ر اكرم  به كدام خ م چيست و پيام قيد به امام زمان  مستل ندی بر  دی جابر پای اب  م

)سراسری انسا 97) ر مردم 1( ایمان و اعتقاد راسخ � غیبت طوالنی و پنهان شدن از ن
ر مردم 2( تاش و مجاهده در راه دین � غیبت طوالنی و پنهان شدن از ن

3( ایمان و اعتقاد راسخ � عمر طوالنی و تشکیل حکومت جهانی مستضعفین
4( تاش و مجاهده در راه دین � عمر طوالنی و تشکیل حکومت جهانی مستضعفین

)سراسری هنر 97 با تغییر(-  ت است اب دریا ه زهرا  از كدام آیءه شریفه  ا ر  تار  م و ر وجو پيروی از ك
» ا ُ َو َرسولُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقیموَن الصَّ ِنَّما َولیُکْم ا « )2  » ِ َ هُْم َخیُْر الْبَریَّ ُولئِ الِحاُت  ِنَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ « )1

َهَْل الْبَیِْت َو یُطَهرَُکْم تَطِْهیراً« ُ لُِیْذِهَب َعْنُکم الرجَْس  ِنَّما یُرِیُد ا « )4 َْمرِ مِْنُکْم«  ْ ُولی  ا ُسوَل َو  َِطیُعوا الرَّ َ َو  َِطیُعوا ا َیَها الَّذیَن آَمُنوا  3( »یا 
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