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آشنایی با دو دیدگاه در خصوص مرگ و آثار پذیرش هر یک از آن  دو دیدگاه

در درس  قبل، به معرفی برخی از مهم ترین سرمایه های انسان برای رسیدن به هدف خلقت پرداختیم. ما برای استفاده 
از این سرمایه ها فرصتمحدودی داریم. فرصتی که بامرگانسانپایانمییابد. 

هر انسانی که پا به عرصءه وجود می گذارد، در یکی از مراحل زندگی، مرگ به سراغش خواهد آمد و پروندءه زندگی او 
را در این دنیا خواهد بست؛ بنابراین انسان را از مرگ گریزی نیست. 

چیستی مرگ و آیندءه انسان پس از آن، از پرسش های فراگیری است که در طول تاریخ، ذهن عموم انسان ها را به خود 
مشغول کرده است و آنان کوشیده اند تا به این پرسش های اساسی و سرنوشت ساز پاسخ دهند:

 چه سرانجامی در انتظار انسان است؟
 آیا دفتر زندگی وی با مرگ بسته می شود؟ یا پس از آن زندگی به شکل دیگری ادامه می یابد؟ 

در این درس، عالوه بر شناخت اصلی ترین دیدگاه ها در پاسخ به پرسش های باال، به آثار اعتقاد به هر یک از آن ها در 
زندگی می پردازیم.

دیدگاهپیامبرانالهیدربارءه
مرگوآثارآن

دیدگاهمنکرینمعادو
آثارآن

ابعادوجودیانسان

1- توضیح
در درس اول گفتیم که آفرینش انسان هدفدار بوده و هدف آن تقرب 
به خداست. در درس دوم سرمایه های انسان برای رسیدن به این هدف 
برای  انسان  فرصت  محدود بودن  و  مرگ  به  درس  این  در  شد.  بیان 
این سرمایه ها در جهت رسیدن به هدف اشاره می شود و  از  استفاده 
مهم ترین دیدگاه ها در مورد زندگی پس از مرگ و نتایج و ثمرات آن 

گفته می شود.
2- نکتءه ترکیبی )1(

)درس 1  - یازدهم( یکی از نیازهای برتر و اساسی انسان، »درک آیندءه 
خویش« است.

انسان با این سؤال مهم و اساسی روبه روست که »آیندءه او چگونه است؟«

و »آیا زندگی او با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات او به شکل دیگری 
گشوده می گردد؟«

سؤال در خصوص چیستی مرگ و آیندءه انسان در ابیات زیر نیز مورد 
توجه قرار گرفته است:

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم/روزها فکر من این است و همه شب سخنم
بود چه  بهر  آمدنم  آمده ام  کجا  به کجا می روم آخر ننمایی وطنم/از 

3- نکتءه ترکیبی )2(

)درس 6  - دوازدهم( آیءه ！کّل نفس ذائقة الموت ... و الینا ترجعون نیز 

به حتمی بودن مرگ برای هر انسان و بازگشت انسان به سوی خداوند 
)معاد( اشاره دارد.

 هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد و پروندءه زندگی چندین ساله اش با مرگ بسته می شود، چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ آیا یکباره 
راهی دیار فناونیستی می شود؟ اگر چنین است، پس داستان زندگی انسان پایانیاندوهناک دارد. اما اگر بعد از مرگ، جهان دیگری در کار است و آدمی 

با مرگ، نیست و نابود نمی شود، در آن جا چه سرنوشتی خواهد داشت؟
 دربارءه زندگی پس از مرگ دو دیدگاه وجود دارد:  اعتقاد به معاد،  انکار معاد.

توضیح
در مواجهه با مرگ، دو دیدگاه کلی وجود دارد: یک دیدگاه که دیدگاه 
منکران معاد است، می گوید که مرگ پایان زندگی است و دیدگاه دیگر

می گوید که مرگ آغاز حیات برتر است. این، دیدگاه پیامبران الهی است.

 دقت در آیاتمربوطبهآفرینش انسان، نشان می دهد که انسان دارای دوُبعد جسمانی و روحانی است.

 بعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تجزیه و تحلیل است.
 سرانجام فرسوده و متالشی می شود.
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پایۀ دهم - درس سوم

 تجزیه و تحلیل نمی پذیرد.
 متالشی نمی شود.

 بعد از مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.

 پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند؛ بلکه آن را غروبی برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشان تر برای روح انسان می دانند.
 یا مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک مرحلءه هستی )دنیا( به هستِی باالتر )آخرت( منتقل می کند.
 در این دیدگاه دنیاتنهابخشکوچکیاززندگیانساناست و زندگی واقعی و ابدی پس از این دنیا آغاز می شود.

رسول خدا ④ در این باره می فرماید: برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر 
منتقل می شوید.

رسول خدا ④ از ایشان پرسیدند: باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را 
برای آن آماده می کنند.

رسول خدا ④ در این دیدگاه، زندگی دنیوی همچونخوابیکوتاهوگذرا بوده است و زندگیحقیقی در جهان دیگر آغاز می شود. آن گونه که پیامبر 
می فرماید: »الّناُس نِیاٌم، فَِاذا ماتُوا، اِنَتبَهوا: مردم ]در این دنیا[ در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.«

نیا ااِّل لَهٌو و لَعٌب َو إنَّ الّداَر   قرآن کریم نیز این گونه بر کمارزشبودنزندگیدنیویوحقیقیبودنزندگیآخرت تأکید می کند: ！َو ما هِذِه الَحیاُة الدُّ
اآلِخرَة لِهَی الَحَیواُن لَو کانوا یَعلَموَن

1- توضیح
بعد غیرجسمانی یا روحانی یا مجرد انسان، تغییر و دگرگونی می پذیرد بدین 
به رذائل اخالقی می شود، ولی  آلوده  یا  معنا که کماالت کسب می کند 
تجزیه و تحلیل، فرسایش و استهالک و تالشی  پذیری از آن دور است و 
مصون از این اوصاف می باشد. بنابراین برای روح، فقط تغییر ممکن است.

برای  »غروب«  اصطالح  معاد،  به  معتقدین  دیدگاه  در  که  کنید  دقت 
جسم و »طلوع« برای روح به کار رفته است.

2- رابطءه علت و معلولی
علت آن که در دیدگاه پیامبران الهی، مرگ پایان زندگی نیست، وجود 

روح در انسان و آگاهی او در تمام مراحل حیات است.
3- پیام حدیث )1(

در حدیث نخست، به دیدگاه پیامبران الهی در مورد معاد اشاره شده است 
و دیدگاه فانی و گذرابودن در خصوص انسان رد شده است، بلکه انسان را 
موجودی باقی و مرگ را پلی می داند که آدمی را از دنیا به آخرت منتقل می کند.
الّدار  اّن  و  لهو و لعب  ااّل  الّدنیا  الحیاة  با آیءه: ！و ما هذه  این حدیث 
االخرة لهی الحیوان ارتباط مفهومی دارد. زیرا هر دو بر موقتی بودن 

دنیا و جاودانگی انسان در آخرت تأکید می کنند.
4- پیام حدیث )2(

در حدیث دوم، دو ویژگی برای باهوش ترین مؤمنان ذکر شده است:
1( فراوان به یاد مرگ  بودن، 2( آماده کردن خود برای مرگ به بهترین نحو.

ویژگی دوم در آیءه: ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف 
علیهم ... نیز آمده است.

در درس هشتم سال دهم نیز امام علی ⒔ در خصوص زیرک ترین 
انسان ها فرموده است: کسی است که از خود و عمل خود برای بعد از 

مرگ حساب بکشد )محاسبه و ارزیابی(.
5- پیام حدیث )3(

در حدیث سوم، زندگی دنیایی و مردم در دنیا به خواب تشبیه شده است

و وجه شباهت هر دو، کوتاه و گذرابودن است و سپس بیان شده که 
پس از مرگ، انسان ها از این خواب بیدار می شوند و هوشیار می گردند و 
متوجه می شوند که زندگی حقیقی همان آخرت است:！اّن الّدار االخرة 
لهی الحیوان. این سخن بیانگر آگاهی و حیات روح و زندگی حقیقی 

انسان پس از مرگ می باشد.
موقتی بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت در آیءه: ！و ما هذه الحیاة الّدنیا 

ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان نیز آمده است.
6- ارتباط معنایی

هر سه حدیث که بیانگر دیدگاه معتقدین به معاد است با دو آیه ای که در 
ادامءه درس آمده و آن دو نیز به این دیدگاه اشاره دارند، ارتباط معنایی دارد: 
！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار االخرة لهی الحیوان و ！من 
آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال هم یحزنون

7- نکتءه ترکیبی )1(
)درس 5 - دهم( با توجه به »توّفی« روح که، بعد از مرگ باقی می ماند و 
آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد، انسان در عالم برزخ متوجه 
کاستی ها و کمبودهای عمل صالح خود می شود و درخواست بازگشت 
به دنیا برای جبران آن را می کند: ！حّتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب 

ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت
8- نکتءه ترکیبی )2(

)درس 2  - یازدهم( یکی از محورهای اصلی دعوت تمام پیامبران که آورندءه 
دین واحد بوده اند، ایمان به سرای آخرت و پاداش و حسابرسی عادالنه است.

9- نکتءه ترکیبی )3(
)درس 11 - یازدهم( حدیث نخست به ارزش باالی جایگاه انسان، از راه های 
تقویت عزت نفس نیز اشاره نموده و خلقت او را برای بقا اعالم نموده است. 
همین مطلب در حدیث: »انّه لیس النفسکم ثمٌن ااّل الجّنة فال تبیعوها ااّل 
بها: همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به کم تر از 

آن نفروشید.« نیز اشاره شده است.
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دین و زندگی پایه

تفاوت میان دنیا و آخرت و ترسیم چهرءه حقیقی آن دو

سورءه عنکبوت، آیءه 64

نیا ااِّل لَهٌو َو لَِعٌب َو ما هِٰذِه الَحیاُة الدُّ
این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست

َو اِنَّ الّداَر اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن لَو کانوا یَعلَموَن
و سرای آخرت، زندگی حقیقی است، اگر می دانستند.

نیا الاّ لهو و لعب: و ما هذه الحیاة الداّ
کم ارزش و موقتی بودن زندگی دنیا

ار اآلخرة لهی الحیوان: و اناّ الداّ
حیات برتر و حقیقی در آخرت

نیا الاّ لهو و لعب: »لهو« به سرگرمی هایی گفته می شود که انسان را از هدف اصلی و مسائل اساسی بازمی دارد و  1- و ما هذه الحیاة الداّ
»لعب« انجام کاری مثل بازی است که قصدی در آن نیست.

با توجه به این دو کلیدواژه، قرآن کریم بر کمارزشبودنوحقارتدنیا اشاره کرده است، یعنی زندگی دنیوی بدون سرای آخرت، لهو 
و لعب خواهد بود و اگر به دنیا به عنوان یک امر مستقل و منحصر نگاه شود، چیزی جز لهو و لعب نیست و انسان به کارهایی مشغول 

می شود که او را از کارهای مفید و اساسی بازمی دارد.
البته باید توجه داشت که قرآن با تعبیر لهو و لعب نمی خواهد ارزش مواهب دنیوی را نفی کند، بلکه می خواهد یک مقایسه بین ارزش زندگی 
دنیوی در برابر آخرت را مجسم کند و از طرفی به انسان هشدار دهد که دنیا را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب نکند. بنابراین در این 
عبارت، قرآن کریم چهرءهملکوتیوواقعیدنیا را نشان داده و تعریف وحی الهی از دنیا، سرگرمی و بازی است که شایستءه دل بستن نیست.

ار اآلخرة لهی الحیوان: با توجه به عبارت: »الّدار اآلخرة« می فهمیم که خداوند، فقط همین دنیا را نیافریده است، بلکه  2- و اناّ الداّ
آخرتی نیز وجود دارد. طبق این آیه، میان دنیا و آخرت تفاوت های مهمی وجود دارد.

حیاتواقعی، حیات آخرت است در صورتی که دنیا به تنهایی، لهو و لعب است. این دو مفهوم نشان دهندءه تقدموبرتریآخرتبردنیا است.
کلمءه: »الحیوان« که ناظر بر حقیقیبودنآخرت و وجودنعمتهایحقیقیدرزندگیپسازمرگاست، عظمت آن را نشان می دهد.

3- لو کانوا یعلمون: منکران معاد و غافالن از آن، حقیقت آخرت را نمی دانند، وگرنه به دنیا دل نمی بستند. بنابراین شرط توجه به 
آخرت، علم و آگاهی از حقیقت هر دو و مقدم قراردادن آخرت است.

4- ارتباط مفهومی: این آیه از آن جا که به مفهوم »حقیقی بودن زندگی آخرت« اشاره دارد با حدیث: »الّناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا« 
ارتباط مفهومی دارد. از طرف دیگر از آن جا که با عبارت: »لهو و لعب« بر گذرابودن زندگی دنیوی اشاره دارد و با عبارت: »اّن الّدار اآلخرة 

لهی الحیوان« بر باقی بودن آخرت، با حدیث: »برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید« ارتباط مفهومی دارد. 
5- نکتءه ترکیبی )1(: )درس 1 - دهم( حضرت علی ⒔ می فرمایند: »ای مردم ... هیچ  کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و 
او را به خود وانگذاشته  اند تا به کارهای لغو و بی ارزش بپردازد« این حدیث نیز زندگی دنیایی را لغو و لهو می داند که شایستءه هدف قراردادن نیست.
در آیءه 60 سورءه قصص: »آن چه به شما داده شده کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا 

اندیشه نمی کنید.« نیز خداوند به مقایسءه دنیا و آخرت می پردازد و برتری آخرت را بیان می کند.
 و ！افحسبتم اّنما خلقناکم عبثاً و انکم الینا ال ترجعون 6- نکتءه ترکیبی )2(: )درس 4 - دهم( آیات: ！لیجمعنکم الی یوم القیامة

نیز به وجود سرای آخرت اشاره دارند.

 با این دیدگاه، پنجرءه امید و روشنایی به روی انسان باز می شود و شور، نشاط و انگیزءه فعالیت و کار، زندگی را فرامی گیرد. قرآن کریم می فرماید: ！َمن آَمَن 
بِاهلِل َو الیَومِ اآلِخرِ َو عَِمَل صالِحاً فاَل َخوٌف عَلَیِهم َو ال هم یَحَزنوَن

 این شور و نشاط )معلول( به این دلیل است که انسان می داند که هیچ یک از کارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند. زیرا هر غمی را که از دل 
غمگینی پاک می کند و هر خدمتی را که به محرومی می کند و هر باری را که از دوش مؤمنی برمی دارد، در پیشگاه خداوند دارای اجر و مزد است. حتی 
کسی آن را نبیند یا در آن کار موفق نشود و یا در برابر کارهایش تقدیر و تشکری از سوی دیگران صورت نگیرد، ناامید و افسرده نمی شود، زیرا می داند که:

1- خداونداووتالشهایشرامیبیند )علت اول(
2- و نیز اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در جهان دیگری خداوند آن ها را به سزای 

اعمالشان خواهد رساند )علت دوم(.
 چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر می شود و از کار خود لذت می برد. او با تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت 

به خلق خدا می کوشد و میداندکههرچهبیشتردراینراهگامبردارد،آخرتاوزیباترخواهدبود.

1- کلیدواژه
نخستین پیامد، ثمره یا نتیجءه اعتقاد به معاد، شامل مفاهیم زیر است:
ایجاد امید، شور و نشاط و انرژی فوق العاده ـ ایجاد انگیزءه فعالیت و 
کار ـ انجام کار نیک و خدمت به خلق خدا ـ اعتقاد به رسیدن پاداش 

اعمال خود و عدل الهی و دیده شدن تالش هایش توسط خدا.

2- رابطءه علت و معلولی
بر  ناظربودن خدا  و  آگاه  این دلیل است« می فهمیم که:  »به  از کلمءه 
اعمال ما و اعتقاد به عادالنه بودن نظام پاداش و جزای الهی و بی پاداش 
نبودن اعمال نیک نزد خدا: علت و ایجاد شور و نشاط و امید و روشنایی 

در انسان: معلول و نتیجءه آن است.
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پایۀ دهم - درس سوم

3- نکتءه ترکیبی
)درس 4 - دهم( یکی از دالیل ضرورت معاد، عدل الهی است. خداوند وعده 

داده که هر کس را به آن چه استحقاق دارد، برساند و حق کسی را ضایع

نگرداند: ！ام نجعل اّلذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی االرض 
به معاد است، به چنین  المتقین کالفّجار کسی که معتقد  ام نجعل 

عدلی اطمینان دارد و در نتیجه دارای شور و نشاط در زندگی است.

تالش و کار در راه خدا و نداشتن خوف و اندوه نسبت به آینده از آثار اعتقاد به معاد

سورءه مائده، آیءه 69

َمن آَمَن بِاهلِل َو الَیومِ اآلِخرِ َو َعِمَل صالِحاً
هر کس به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد و کار شایسته انجام دهد

فاَل َخوٌف َعلَیِهم َو ال هُم یَحَزنوَن
پس نه ترسی بر آن هاست و نه اندوهگین می شوند.

من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً:
ایمان به خدا و روز رستاخیز و انجام کار نیک: علت

فال خوف علیهم و ل هم یحزنون:
دچار نشدن به ترس و اندوه: معلول

1- من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً: با توجه به عبارت: »الیوم اآلخر«، خداوند فقط همین دنیا را نیافریده و آخرت نیز هست. 
در این عبارت، سه شرط ذکر شده است: 1( ایمان به خدا، 2( ایمان به جهان آخرت، 3( عمل صالح.

طبق این آیه، ایمان از عمل جدا نیست. با توجه به این که در این آیه به عمل صالح اشاره شده، درمی یابیم که ایجاد شور، نشاط و 
انگیزءه فعالیت و کار از نتایج دو شرط نخست یعنی ایمان به خدا و روز آخرت است.

2- فال خوف علیهم و ل هم یحزنون: کسانی در این جهان دچار اندوه )حزن( و ترس )خوف( از عاقبت زندگی خود نمی شوند که سه 
شرط قبل را داشته باشند. بنابراین آرامش واقعی در سایءه ایمان و عمل صالح است و مژدءه دوری از حزن و ترس بهرءه افرادی است 

که هر سه شرط قبل را با هم دارند.
3- رابطءه علت و معلولی: این آیه به صورت شرط آمده است. بنابراین نشان دهندءه رابطءه علت و معلولی است. ایمان به خدا و آخرت 

و عمل صالح شروط یا علت هستند و دوری از حزن و ترس معلول می باشد. 
4- ارتباط مفهومی: این آیه که به تالش برای انجام کار نیک اشاره دارد )عمل صالحاً( با حدیث: »باهوش ترین مؤمنان کسانی هستند 

که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند« ارتباط معنایی دارد.
5- نکتءه ترکیبی )1(: )درس 1 - دهم( آیات »و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، پاداش داده خواهد 
شد« و »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. 
اینان از کار خود نصیب و بهره ای دارند و خداوند سریع الحساب است.« بیانگر دیدگاه معتقدان به معاد همراه با عمل و پیامد آن یعنی 

برخورداری از پاداش الهی است.
6- نکتءه ترکیبی )2(: )درس 6 - دوازدهم( این آیه بیانگر سنت »توفیق الهی« است.

7- نکتءه ترکیبی )3(: )درس 9 - دوازدهم( دو معیار اول تمدن متعالی اسالمی توحید و معادگرایی است که در آیءه ！َمن آمن باهلل و 
الیوم اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربّهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون نیز به آن ها اشاره شده است.

 انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادءه فداکاری در راه خدا است. خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، 
اما به آن دل نمی سپرند )علت(؛ از این رو مرگ را ناگوار نمی دانند )معلول(. 

 آنان معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگیرامحدودبهدنیامیبینندیاباکولهباریازگناهباآنمواجهمیشوند.
 نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند، بلکه آنان ازخداوندعمرطوالنیمیخواهند تا بتوانند در این جهان 
با تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها، زمینءه رشد خود را فراهم آورند تا بتوانند با اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند و به درجات برتر بهشت 

نائل شوند.
 از طرف دیگر، همین عامل )نترسیدن از مرگ( )علت( سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلءه 
عالی آن برسد و آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری باشد، انسان ها به استقبال شهادت بروند و با

شهادتخودراهآزادیانسانهاراهموارکنند)معلول(. 

امام حسین ⒔ آن گاه که در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید و فرمود: من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را 
جز ننگ و خواری نمی بینم.

به ساحل سعادت و کرامت و  از ساحل سختی ها  را  پلی که شما  نیست مگر  فرمود: مرگ چیزی  یاران خود  به  امام حسین ⒔ خطاب 
بهشت های پهناور و نعمت های جاوید عبور می دهد. پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود؟
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دین و زندگی پایه

1- کلیدواژه
دومین پیامد و ثمره یا نتیجءه اعتقاد به معاد شامل مفاهیم زیر است:

نترسیدن از مرگ ـ دل نسپردن به دنیا ـ ناگوار ندانستن مرگ ـ طلب 
عمر طوالنی برای خدمت به خلق و مالقات خدا با اندوختءه کامل تر ـ 

دفاع از حق و مظلوم ـ استقبال از شهادت در راه خدا
2- رابطءه علت و معلولی

از کلمءه »از این رو« می فهمیم که: دل نسپردن به دنیا: علت و ناگوار ندانستن 
مرگ: معلول و نتیجءه آن است، یعنی خداپرستان بدان جهت که به دنیا وابسته 
نیستند و به آن دل نسپرده اند، مرگ برایشان ناگوار و سخت نیست. هم چنین 
در قسمت آخر از کلمءه »سبب می شود« می فهمیم که: نترسیدن از مرگ: 
علت و آسان شدن دفاع از حق و فداکاری در راه خدا معلول و نتیجءه آن است.

3- پیام حدیث )1(
با توجه به حدیث نخست، علت آن که امام حسین⒔، مرگ را سعادت 
معرفی نموده اند، ننگ و خواری زندگی دنیا با ظالمان و ضروری بودن 

فداکاری در راه خدا برای دفاع از حق است.

4- پیام حدیث )2(
حدیث دوم، بیانگر دیدگاه پیامبران الهی است. مرگ انسان را از دنیا که 
به تعبیر امام حسین ⒔ ، ساحل سختی ها است به آخرت که ساحل 
سعادت و کرامت و نعمت است، عبور می دهد و انسان معتقد به چنین 

دیدگاهی، نه تنها از مرگ هراسی ندارد، بلکه به استقبال آن می رود.
5- پیام مشترک

از  راه خدا  در  فداکاری  و  مظلوم  و  از حق  دفاع  دو حدیث،  هر  پیام 
پیامدهای نترسیدن از مرگ در دیدگاه پیامبران الهی است.

6- نکتءه ترکیبی
)درس 11 - یازدهم( دفاع از حق و استقبال از شهادت، هنگامی که حیات 
نیز آمده است: پیامبر  این دو حدیث  نباشد، در  دنیا جز ننگ و ذلت 
اکرم ④ : »اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپ بگذارند، 
از راه حق دست برنمی دارم و تسلیم نمی شوم.« و امام حسین ⒔ : »مرگ 
باعزت از زندگی باذلت برتر است.« همگی این ها بیانگر عزت نفس در برابر 

ظالمان و ستمگران است.

 گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشیشدنجسم او، پروندءه او را برای همیشه می بندند.
 در این دیدگاه، مرگ پایانزندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی 

هُر نیا نَموُت َو نَحیٰی َو ما یُهلُِکنا ااِلَّ الدَّ می گردد: ！َو قالوا ما هَی ااِّل حیاتَُنا الدُّ

1- توضیح
مطابق این دیدگاه، جهانوانسان،غایتوهدفندارد،زیراجهانفاقد
سازندءهحکیموخبیراست. زندگی انسان نیز با مرگ پایان می پذیرد و 

بدن او فرسوده می شود و به اجزای خاک تبدیل می گردد. 
2- رابطءه علت و معلولی

منکرین معاد، حقیقت وجود انسان را جسم و تن او می دانند و به همین 
علت، مرگ را پایان زندگی می دانند. بنابراین قائل بودن به جسم به عنوان 
حقیقت وجودی انسان: علت و بسته شدن پروندءه زندگی با مرگ و نابودی 

جسم او: معلول و نتیجءه آن است.
3- نکتءه ترکیبی )1(

)درس 1 - دهم( آیات زیر همگی بیانگر دیدگاه منکرین معاد است: »آن کس 
که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ

و به هر کس اراده کنیمـ  می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم 
داد تا با خواری و سرافکندگی در آن وارد شود.«

»و بعضی از مردم می گویند: خدایا در دنیا به ما نیکی عطا کن ولی در 
آخرت بهره ای ندارند.«
4- نکتءه ترکیبی )2(

به  دست  عده ای  می شود  سبب  که  دالیلی  از  یکی  دهم(   -  4 )درس 
انکار معاد بزنند، این است که چنان واقعءه بزرگی را با قدرت محدود 
خود می سنجند و چون آن را امری بسیار بعید می یابند، به انکار آن 
را نشناختن  انکار معاد  انگیزه های  از  این رو، قرآن یکی  از  می پردازند. 
قدرت خدا معرفی می کند. طبق آیات قرآن، از دالیل دیگر انکار معاد، 
غرق شدن در نعمت های دنیایی، اصرار ورزیدن بر گناه و تجاوز از حدود 

الهی است.

انکار معاد و منحصر کردن زندگی به همین دنیا

سورءه جاثیه، آیءه 24
نیا َو قالوا ما ِهَی ااِّل حَیاتَُنا الدُّ

]کافران[ گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست.
نَموُت و نَحیٰی

همواره ]گروهی از ما[ می میریم و ]گروهی[ زنده می شویم 
هُر َو ما یُهلُِکنا ااِّل الدَّ

و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.
َو ما لهم بِذلَِك مِن ِعلمٍ 

البته این سخن را از روی علم نمی گویند 
اِن هُم ااِّل یَظُّنوَن

بلکه فقط ظن و خیال آنان است.

نیا: منحصر کردن زندگی به دنیا ما هی الاّ حیاتنا الداّ

نموت و نحیی: انکار معاد

هر: معرفی گذشت روزگار به  و ما یهلکنا الاّ الداّ
عنوان عامل نابودی

ما لهم بذلك من علم: خالی بودن عقیدءه 
کافران از علم و منطق

ان هم الاّ یظناّون: 
گمان و خیال، اساس عقیدءه کافران 

نیا: این آیه در مورد کافران است که برای انسان، حقیقتی جز جسم و تن قائل نیستند و به همین دلیل   1- و قالوا ما هی الاّ حیاتنا الداّ
معاد را انکار می کنند و می گویند حیاتی جز همین زندگی دنیایی نیست، یعنی منکرقیامت می شوند و زندگی را در حیات کوتاه دنیا 
محصور می دانند: عدماعتقادکفاربهآخرتومنحصرکردنزندگیبههمینزندگیدنیایی. مفهوم انحصار از کلمءه »ااّل« برداشت می شود.
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2- نموت و نحیی: مقصود از »نموت و نحیی« این است که عده ای می روند و می میرند و عده ای قدم به عرصءه حیات می گذارند و جای آن ها را 
می گیرند، یعنی کافران با بیان این عبارت، بر عدم اعتقاد به آخرت تأکید می کنند که هرچهحیاتومرگاست،منحصربههمیندنیامیباشد.

هر: »دهر« به معنای گذر زمان دنیا است. کافران معتقدند که: گذر عمر، مایءه مرگ و هالکت انسان است. بنابراین با توجه  3- و ما یهلکنا الاّ الداّ
به این عبارت، آنان عالوهبرانکارمعاد،وجودمبدأوخالقراهمانکارمیکنند،زیرافاعلحوادثعالمرادهروروزگارمیدانند،نهخالقیحکیم.

4- و ما لهم بذلک من علم: منکران معاد، برای انکار خود، منطق و علم ندارند و قرآن در پاسخ به آنان می گوید که هیچ گواه و منطقی 
برای اثبات ادعای خویش ندارند.

5- ان هم الاّ یظناّون: قرآن کریم پس از رد علمی بودن اعتقاد کافران، عقاید آنان را براساس پندار و گمان بی ارزش، اعالم نموده است 
و به آنان می گوید که جز ظن و خیال چیز دیگری ندارند.

6- نکتءه ترکیبی: )درس 4 - دهم( در آیءه: »گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟« نیز به اعتقاد منکران معاد 
و بعید دانستن قیامت از سوی آنان اشاره شده است. پاسخ قرآن کریم به این افراد از راه حکمت الهی آیءه ！افحسبتم اّنما خلقناکم عبثاً 

و انکم الینا ال ترجعون و از راه عدل الهی آیه: ！ام نجعل اّلذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی االرض ... است.

 از پیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که بینهایتطلب است و میلبهجاودانگی دارد، این است که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ 
را پیش بگیرد و خود را به هر کاری سرگرم سازد تا آیندءه تلخی را که در انتظار دارد، فراموش کند. روشن است که این شیوه، عاقبتی جز فرورفتندر

گردابآلودگیها نخواهد داشت.

 گروهی دیگر که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند )علت(، همینزندگیچندروزهنیزبرایشانبیارزشمیشود؛ در نتیجه بهیأسو
ناامیدیدچارمیشوند و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهند؛ از دیگران کناره می گیرند و بهانواعبیماریهایروحیدچارمیشوند. گاهی نیز 

برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راه هایی قدم می گذارند که روز به روز بر سرگردانیویأس آنان می افزاید )معلول(.

 البته این آثار و پیامدها )آثار انکار معاد(، گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند )منکر معاد نیستند(، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل 
نشده است، می گیرد.

 این افراد به دلیل فرورفتن در هوس ها )علت(، دنیارامعبودوهدفخودقرارمیدهندوازیادآخرتغافلمیشوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای 
است که تفاوتی با منکران معاد ندارد: فرورفتندرگردابآلودگیها )معلول(.

1- توضیح
در این قسمت، از دو گروه سخن گفته شده است:

1( گروهی که مرگ را فراموش می کنند یا از آن غافل اند.
2( گروهی که نمی توانند آن را فراموش کنند و دچار یأس و ناامیدی 

و انواع بیماری های روحی می شوند.
آثار و پیامدهایی که برای منکرین معاد بیان شد، عبارت اند از: بی ارزش شدن 
زندگی دنیا و گرفتاری به یأس و ناامیدی و بیماری های روحی یا غفلت و 
فراموشی مرگ و سرگرم کردن خود به هر کاری. این آثار شامل کسانی که 
اعتقاد به معاد، در آن ها به ایمان تبدیل نشده نیز می شود. منظور از ایمان ، 
مرتبه ای از اعتقاد است که وارد قلب شده و در اعضا و جوارح فرد و کارهای 

او نمایان گشته است.
2- رابطءه علت و معلولی

دو وجود  را  معاد  منکرین  برای  واکنش  دو  هر  علت  عبارت،  ابتدای 

گرایش درونی »میل به جاودانگی« و »بی نهایت طلبی« در انسان بیان 
کرده است. بنابراین بی نهایت طلبی و میل به جاودانگی: علت و غفلت از 

مرگ یا بی ارزش شدن زندگی دنیایی: معلول و نتیجءه آن است.
زندگی  بی ارزش شدن  که:  می فهمیم  نتیجه«  »در  کلمءه  از  هم چنین 
دنیایی: علت و گرفتاری به یأس و ناامیدی و از دست دادن شادابی و 

نشاط: معلول و نتیجءه آن است.
و  علت  هوس ها:  در  فرورفتن  که  می فهمیم  نیز  دلیل«  »به  کلمءه  از 
قرار دادن دنیا به عنوان معبود و هدف خود و غفلت از آخرت: معلول و 
نتیجءه آن است و هر دوی این موارد نیز علتی برای آن است که زندگی 

و رفتار آنان با منکران معاد مساوی باشد.
3- نکتءه ترکیبی

خود  و هدف  معبود  را  دنیا  و  هوس  در  فرو رفتن  3 - دوازدهم(  )درس 
قراردادن، از مصادیق شرک عملی است.

1- آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند، شیوءه درستی را انتخاب کرده اند؟ چرا؟
هیچ انسان عاقلی با غفلت و سرگرم کردن خود، حقیقت های بزرگ زندگی را به فراموشی نمی سپرد، بلکه به آن فکر می کند و برای چگونگی 

مواجهه با آن برنامه ریزی می کند. غافل ساختن خود از مرگ، نوعی فریب دادن خود است که قطعاً انسان های عاقل از آن به دور هستند.
2- با دقت در جریانات و اتفاقات پیرامون خود، برخی از اعمال و رفتارهایی که ناشی از فراموشی و غفلت از آخرت است را بیان کنید؟

کارهایی مانند ثروت اندوزی بی پایان بدون کمک به دیگران، شهوت رانی و خوش گذرانی، پرداختن به ظواهر زندگی و تجمالت آن و ...
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 چرا برخی از افراد با این که می گویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟
زیرا ممکن است کسانی برحسب عادت یا تقلید یا صرفاً به لحاظ نظری پذیرفته باشند که آخرتی هست اما در عمل، پایبندی چندانی به آن نداشته باشند و 
اهل گناه و فساد باشند. اینان در حقیقت دارای ایمان قوی نیستند و معاد را صرفاً به زبان یا حداکثر در اندیشه قبول دارند، اما باور قلبی به آن پیدا نکرده اند.

 آیا توجه به آخرت، لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟
اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود.

 چرا منکرین معاد، مرگ را باعث نابودی آدمی می دانند؟ شما چه پاسخی به آن ها می دهید؟

آنان انسان را در جسم خالصه می کنند و اعتقادی به »روح« و حقیقت فرامادی انسان ندارند و چون جسم انسان با مرگ نابود می شود، گمان می کنند پروندءه 
انسان با مرگ بسته می شود. پاسخ به این افراد باید در حول محور اثبات حقیقت »روح« باشد و به آن ها ثابت شود که انسان در جسم خالصه نمی شود.

با مرگ فرصت انسان برای چه چیزی پایان می یابد و در چه صورت داستان زندگی انسان پایانی اندوهناک دارد؟- 172
1( افزودن بر نامءه اعمال ـ همءه اعمال گناهکاران در ترازوی عدل پروردگار سنجیده شود.
2( استفاده از سرمایه ها ـ همءه اعمال گناهکاران در ترازوی عدل پروردگار سنجیده شود.

3( استفاده از سرمایه ها ـ هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد، یک باره راهی دیار فنا و نیستی شود.
4( افزودن بر نامءه اعمال ـ هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد، یک باره راهی دیار فنا و نیستی شود.

آن بخش از وجود انسان که او را جاودانه می نماید، همان ............... اوست که ............... نمی شود و .............. نمی پذیرد.- 173
2( بعد روحانی و غیرجسمانی ـ متالشی ـ تجزیه 1( بعد جسمانی و روحانی ـ متالشی ـ تغییر 

4( بعد روحانی و غیرجسمانی ـ تحلیل ـ تغییر 3( بعد جسمانی و روحانی ـ تحلیل ـ تجزیه 
استمرار آگاهی و حیات روح پس از مرگ بدن، در سایءه کدام ویژگی آن پدید آمده است و کدام ویژگی برای بعد جسمانی انسان به طور دائم رخ می دهد؟- 174

4( تغییرناپذیری ـ تحلیل پذیری 3( تغییرناپذیری ـ فرسودگی  2( تالشی  ناپذیری ـ فرسودگی  1( تالشی  ناپذیری ـ تحلیل پذیری 
رسول خدا ④ دربارءه چرایی آفرینش و مرگ چه فرمودند؟- 175

1( هیچ کس بیهوده آفریده نشده است ـ مرگ پلی است که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت عبور می دهد.
2( برای بقا آفریده شده اید ـ با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می شوید.

3( هیچ کس بیهوده آفریده نشده است ـ با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می شوید.
4( برای بقا آفریده شده اید ـ مرگ پلی است که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت عبور می دهد.

پیام کدام آیءه شریفه بیانگر بازتاب و ثمرءه ایمان به خدا و روز قیامت است؟- 176
 2( ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرة   1( ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان

 4( ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال هم یحزنون   3( ！ام نجعل اّلذین آَمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی االرض
از توجه در حدیث شریف: »الناّاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا« چه موضوعی مفهوم می گردد؟- 177

1( بیداری و هوشیاری انسان پس از مرگ، نتیجءه اعتقاد به معاد و تالش او در راه خدا در دنیا است.
2( بیداری انسان پس از مرگ و آگاهی انسانی که در دنیا غافل و بی توجه بوده، ثمره ای ندارد.

3( زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد.
4( دنیا مانند خواب، شیرین و فریبنده است و در آخرت انسان به اعمالش آگاه می گردد.

حدیث شریف: »برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید« چه بعدی از ابعاد انسان را یادآور می شود و نفی کدام دیدگاه را به - 178
روشنی بیان نموده است؟

 1( بعد جسمانی که همراه با تغییر و تحول، فرسوده و متالشی می گردد ـ ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب
 2( بعد روحانی که تجزیه و تحلیل نمی پذیرد و متالشی نمی شود ـ ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا

 3( بعد جسمانی که در کنار روح، دائم در حال تغییر و دگرگونی است ـ ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا
 4( بعد روحانی که تغییر نمی پذیرد و آگاهی خود را پس از مرگ به دست می آورد ـ ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب

با توجه به آیات قرآن، چه کسانی دچار ترس از عاقبت زندگی خود نمی شوند و این امر دال بر کدام پیامد اعتقاد به معاد است؟- 179
2( ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً ـ نخستین 1( ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرة ـ نخستین 

4( ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً ـ دومین 3( ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرة ـ دومین 
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در آینءه وحی الهی زندگی پس از مرگ و قبل از آن چگونه توصیف شده است؟- 180
 1( ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا ااّل الّدهر

 2( ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان
 3( ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال هم یحزنون

 4( ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرة
ار اآلخرة لهی الحیوان کدام مفهوم دریافت می شود؟- 181 نیا الاّ لهو و لعب و اناّ الداّ از آیءه شریفءه: ！و ما هذه الحیاة الداّ

1( ناآگاهی انسان ها از ماهیت عمرشان ـ منحصر نبودن زندگی به همین زندگی دنیایی
2( ناآگاهی انسان ها از ماهیت عمرشان ـ مستقل بودن دنیا از آخرت

3( متفاوت بودن حقیقت دنیا و آخرت ـ منحصر نبودن زندگی به همین زندگی دنیایی
4( متفاوت بودن حقیقت دنیا و آخرت ـ مستقل بودن دنیا از آخرت

هر کس بخواهد در زمرءه باهوش ترین مؤمنان قرار گیرد، طبق احادیث پیشوایان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟- 182
1( مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نداند.

2( فراوان به یاد مرگ باشد و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده کند.
3( مرگ را پلی بداند که انسان را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت عبور می دهد.

4( در این زندگی دنیوی در خواب نباشد و زندگی حقیقی را در جهان دیگر معنا نماید.
معتقدان به معاد چگونه زمینءه رشد خود را در دنیا فراهم می کنند و با توجه به آیءه: »و بعضی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت - 183

نیز نیکی مرحمت فرما«،  درخواست آن ها از خداوند پس از اعطای دنیا و آخرت نیکو چیست؟
1( طلب عمر طوالنی برای تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها ـ مصون ماندن از عذاب آتش 

2( طلب عمر طوالنی برای تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها ـ دوری از حزن و اندوه
3( عالوه بر قبول داشتن معاد این قبول داشتن را به باور قلبی تبدیل می کنند ـ مصون ماندن از عذاب آتش

4( عالوه بر قبول داشتن معاد این قبول داشتن را به باور قلبی تبدیل می کنند ـ دوری از حزن و اندوه
فرسوده شدن و عکس آن به ترتیب از ویژگی های بعد ............... و ............... است و بازتاب ............... ناپذیری ............... آن، حیات همیشگی می باشد.- 184

2( جسمانی ـ روحانی ـ تغییر ـ دومین 1( روحانی ـ جسمانی ـ تغییر ـ نخستین 
4( جسمانی ـ روحانی ـ تالشی ـ دومین 3( روحانی ـ جسمانی ـ تالشی ـ نخستین 

امام حسین ⒔  خطاب به یاران خود در مورد مرگ فرمود: »مرگ چیزی نیست مگر ................، پس کدام یک از شما کراهت دارد که از ............... منتقل شود.«- 185
1( پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت، کرامت و بهشت های پهناور و نعمت های جاوید عبور می دهد ـ زندان به قصر

2( غروبی برای جسم و سعادت دوستان و محبین و اولیای الهی که طلوعی درخشان تر برای روح انسان به همراه دارد ـ قفس به آسمان
3( پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت، کرامت و بهشت های پهناور و نعمت های جاوید عبور می دهد ـ قفس به آسمان

4( غروبی برای جسم و سعادت دوستان و محبین و اولیای الهی که طلوعی درخشان تر برای روح انسان به همراه دارد ـ زندان به قصر
هنگامی که پنجرءه امید و روشنایی به روی انسان باز می شود، چه خصوصیتی در او بروز و ظهور می یابد و این مطلب در کدام آیءه شریفه بیان شده است؟- 186

1( دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادءه فداکاری در راه خدا است ـ ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال هم یحزنون
2( دارای انرژی فوق العاده و همت خستگی ناپذیر است و از کار خود لذت می برد ـ ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان

3( دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادءه فداکاری در راه خدا است ـ ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان
4( دارای انرژی فوق العاده و همت خستگی ناپذیر است و از کار خود لذت می برد ـ ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال هم یحزنون

با توجه به حدیث رسول خدا ④ که فرمود: »الناّاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا« چه چیزی به خواب تشبیه شده است و وجه شباهت کدام است؟- 187
2( مرگ ـ کوتاه و گذرا بودن 1( زندگی دنیوی ـ کوتاه و گذرا بودن  

4( مرگ ـ حتمیت و قطعیت آن 3( زندگی دنیوی ـ حتمیت و قطعیت آن 
ار اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون مقصود از »الحیوان« ............... است و ！لو - 188 نیا الاّ لهو و لعب و اناّ الداّ با توجه به آیءه شریفءه: ！و ما هذه الحیاة الداّ

کانوا یعلمون شامل .............. که با عبارت ............... هم مفهوم است، می شود.
 2( حیات روح و جسم در قیامت ـ بخشی از مردم ـ ！ان هم ااّل یظّنون   1( حقیقی بودن زندگی آخرت ـ همءه انسان ها ـ ！اِن هم ااّل یظّنون

 4( حیات روح و جسم در قیامت ـ همءه انسان ها ـ ！و ما لهم بذلك من علم   3( حقیقی بودن زندگی آخرت ـ بخشی از مردم ـ ！و ما لهم بذلك من علم
فراگیری زندگی از شور و نشاط و انگیزءه فعالیت و کار .............. است که نتیجه اش ............... می باشد.- 189

1( برخاسته از اعتقاد به زندگی حقیقی در جهان دیگر ـ تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا
2( مبتنی بر دل نسپردن به زندگی دنیایی ـ بیرون آمدن زندگی از بن بست و نترسیدن از مرگ

3( برخاسته از اعتقاد به زندگی حقیقی در جهان دیگر ـ بیرون آمدن زندگی از بن بست و نترسیدن از مرگ
4( مبتنی بر دل نسپردن به زندگی دنیایی ـ تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



50

دین و زندگی پایه

کدام عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود و چه زمانی چنین انسانی به استقبال شهادت می رود؟- 190
1( اعتقاد به وعدءه عدالت خدا ـ وقتی که اگر ظلمی به انسان ها شود، نتواند داد خود را از ظالمان بستاند.

2( نترسیدن از مرگ ـ آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذّلت نباشد.
3( نترسیدن از مرگ ـ وقتی که اگر ظلمی به انسان ها شود، نتواند داد خود را از ظالمان بستاند.

4( اعتقاد به وعدءه عدالت خدا ـ آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذّلت نباشد.
با توجه به آیءه شریفءه: ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر...، بازشدن پنجرءه امید و روشنایی به روی انسان، شامل ............... است و نتیجءه آن ............... می شود.- 191

2( بخشی از مؤمنان ـ دریافت نتیجءه اعمال نیک 1( بخشی از مؤمنان ـ دوری از خوف و ترس 
4( تمام ایمان آورندگان ـ دوری از خوف و ترس 3( تمام ایمان آورندگان ـ دریافت نتیجءه اعمال نیک 

علت ایجاد شور و نشاط و انگیزءه فعالیت و کار در زندگی دنیوی برای معتقدان به معاد چیست؟- 192
4( نبود هیچ گونه ترس و اندوه در آن ها 3( علم آن ها به عدل الهی  2( ناگوار نبودن مرگ در نظر آن ها  1( آسان بودن فداکاری در راه خدا 

زیبا زیستن در زندگی و دل نسپردن به دنیا، شیوءه نیک ............... و ثمرءه آن ............... است.- 193
2( مجاهدان راه حق ـ ناگوار ندانستن مرگ 1( مجاهدان راه حق ـ همت خستگی ناپذیر 

4( خداپرستان حقیقی ـ همت خستگی ناپذیر 3( خداپرستان حقیقی ـ ناگوار ندانستن مرگ 
قرآن کریم تفاوت میان یک مرحلءه هستی با هستی بالتر آن را چگونه توصیف نموده است؟- 194

 2( ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم   1( ！ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا ااّل الّدهر
 4( ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان   3( ！من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخره

نیا الاّ - 195 مفهوم مشترک میان سخن رسول خدا ④ که فرمود: »برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید« و آیءه: ！و ما هذه الحیاة الداّ
ار اآلخرة لهی الحیوان چیست؟ لهو و لعب و اناّ الداّ

2( نفی انکار معاد و ترسیم چهرءه حقیقی دنیا 1( هدف از آفرینش انسان و توجه دادن به آن 
4( ناپایداری آرزوهای انسان و بقای روح در آخرت 3( موقتی بودن دنیا و برتر بودن حیات  آخرت 

اعتقاد به نظام جزا و پاداش عادلنه، علت کدام پیامد اعتقاد به معاد است و پیام کدام آیءه شریفه، ترسیم کنندءه این مطلب می باشد؟- 196
 ... 1( باز  شدن پنجرءه امید و روشنایی ـ ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم

 ... 2( آمادگی فداکاری در راه خدا ـ ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخر لهی الحیوان
 ... 3( باز شدن پنجرءه امید و روشنایی ـ ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخر لهی الحیوان

 ... 4( آمادگی فداکاری در راه خدا ـ ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم
خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند. این خصوصیت چه ثمرات و نتایجی را در پی دارد؟- 197

1( می دانند که هیچ یک از کارهای نیک در آن جهان بی پاداش نمی ماند و اگر ظلمی به آن ها شود، قطعاً در جهان دیگر به سزای اعمالشان خواهند رسید.
2( مرگ را ناگوار و هولناک نمی دانند و دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر می شود و شجاعت به مرحلءه عالی آن می رسد.

3( از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در این جهان با شناخت و اندیشه و استفاده از نعمات، با اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند.
4( دچار حزن و ترس از عاقبت زندگی خود نمی شوند و شور و نشاط و انگیزءه فعالیت و کار، زندگی آن ها را فرا می گیرد.

در اعتقاد خداپرستان حقیقی، مرگ برای چه کسانی ناگوار و هولناک است؟- 198
1( از خداوند عمر طوالنی می خواهند ـ با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند.

2( از خداوند عمر طوالنی می خواهند ـ فراوان به یاد مرگ اند.
3( زندگی را محدود به دنیا می بینند ـ با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند.

4( زندگی را محدود به دنیا می بینند ـ فراوان به یاد مرگ اند.
فرمایش امام حسین ⒔ : »من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.« به کدام دلیل بوده است؟- 199

1( خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما مرگ را ناگوار نمی دانند، از این رو به دنیا دل نمی سپرند.
2( آن گاه که فداکاری در راه خدا ضروری باشد، انسان ها به استقبال شهادت می روند و با شهادت خود راه آزادی انسان ها را هموار می کنند.

3( خداپرستان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در این جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها، به درجات برتر بهشت نائل شوند.
4( اگر در این مسیر ظلمی به انسان شود و نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در جهان دیگری خداوند آن ها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

در کدام دیدگاه، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه  و گذرا است و قرآن کریم چه تعبیری را برای این امر به کار برده است و چنین دیدگاهی چه ثمره ای - 200
را به همراه دارد؟

ـ ！ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا 2( منکرین معاد ـ ！نموت و نحیی  ـ ！اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان 1( پیامبران الهی ـ ！نموت و نحیی
ـ ！ما یهلکنا ااّل الّدهر 4( منکرین معاد ـ ！لهو و لعب  ـ ！فال خوف علیهم و ال هم یحزنون 3( پیامبران الهی ـ ！لهو و لعب

نترسیدن خداپرستان از مرگ، به بیان هدایت بخش امام حسین ⒔  موجب .............. می شود.- 201
2( عبور از سختی ها و وصول به سعادت و کرامت و نعمت های جاوید 1( آسان ترشدن دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا 

4( سعادت یافتن مرگ و ننگ و خواری دانستن زندگی با ظالمان 3( استقبال از شهادت و شوق به آن و ناگوار ندانستن مرگ 
پیام کدام آیه به ترتیب »بهای اندک دنیا در مقابل آخرت« و »منحصرکردن زندگی به همین حیات فانی« است؟- 202

 ـ ！و ما یهلکنا ااّل الّدهر 2( ！ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب   ـ ！ما هی ااّل حیاتُنا الّدنیا 1( ！و ما یهلکنا ااّل الّدهر
 ـ ！ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا 4( ！ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب   ـ ！ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب 3( ！و ما یهلکنا ااّل الّدهر

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



51

پایۀ دهم - درس سوم

با توجه به تعالیم پیامبران، خالقی که موجودات را پدید آورده، همان خالق جان آن ها را می گیرد، این مطلب در عبارت قرآنی ............... مورد انکار واقع - 203
گردیده و البته این سخن را کافران از روی ............... نمی گویند.

2( ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا ـ علم 1( ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا ـ عقل 
4( ！و ما یهلکنا ااّل الّدهر ـ عقل 3( ！و ما یهلکنا ااّل الّدهر ـ علم  

عامل بی ارزش شدن زندگی چند روزءه دنیایی ............... است و ثمرءه آن ............... است که عاقبت ............... را به همراه دارد.- 204
1( متنوع بودن استعدادهای انسان ـ سرگرم شدن به هدف های زودگذر ـ گرفتاری به بیماری های روحی

2( گرایش به جاودانگی ـ سرگرم شدن به هدف های زودگذر ـ از دست دادن شادابی و نشاط زندگی
3( متنوع بودن استعدادهای انسان ـ دچار شدن به یأس و ناامیدی ـ از دست دادن شادابی و نشاط زندگی

4( گرایش به جاودانگی ـ دچار شدن به یأس و ناامیدی ـ گرفتاری به بیماری های روحی
نیا نموت و نحیی کدام است؟- 205 پیامدهای انکار معاد از سوی کسانی که می گویند: ！ما هی الاّ حیاتنا الداّ

1( بی ارزش شدن زندگی چند روزءه دنیایی ـ فراموش کردن و غفلت از مرگ
2( حرص و طمع نسبت به زندگی دنیایی ـ فراموش کردن و غفلت از مرگ

3( بی ارزش شدن زندگی چند روزءه دنیایی ـ تردید نسبت به آینده و اضطراب از مرگ
4( حرص و طمع نسبت به زندگی دنیایی ـ تردید نسبت به آینده و اضطراب از مرگ

هر و ما لهم بذلك من علم ان هم الاّ یظناّون کدام مفهوم - 206 نیا نموت و نحیی و ما یهلکنا الاّ الداّ از دقت در آیءه شریفءه: ！و قالوا ما هی الاّ حیاتنا الداّ
دریافت نمی شود؟

2( نابودی انسان، در دیدگاه کافران، وابسته به عوامل متعدد است. 1( کافران آفرینش را محدود به حیات دنیوی می دانند. 
4( شروع زندگی در دنیا با مرگ و بسته شدن دفتر عمر عده ای دیگر همراه است. 3( انکار کافران، امری یقینی نیست، بلکه از روی خیال است. 

منکران معاد، برای تسکین خود و فرار از ناراحتی چه روشی را انتخاب می کنند و عکس العمل گروهی که غفلت از مرگ را پیش گرفته اند، چیست؟- 207
1( خود را به هر کاری سرگرم می سازند تا آیندءه تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند ـ از دیگران کناره می گیرند و به انواع بیماری های روحی دچار می شوند.

2( در راه هایی قدم می گذارند که روزبه روز بر سرگردانی و یأس آن ها می افزاید ـ خود را به هر کاری سرگرم می سازند تا آیندءه تلخی را که در انتظار دارند، 
فراموش کنند.

3( خود را به هر کاری سرگرم می سازند تا آیندءه تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند ـ در راه هایی قدم می گذارند که روزبه روز بر سرگردانی و یأس 
آن ها می افزاید.

4( در راه هایی قدم می گذارند که روزبه روز بر سرگردانی و یأس آن ها می افزاید ـ از دیگران کناره می گیرند و به انواع بیماری های روحی دچار می شوند.
آثار و پیامدهای انکار معاد، عالوه بر منکرین، گریبان گیر چه کسانی می شود و به چه دلیل زندگی این افراد تفاوتی با منکران معاد ندارد؟- 208

1( معرفت و ایمانشان به انجام عمل صالح منجر نشده است ـ جست وجوی خوشی و لذت از راه گناه و عادت به آن
2( قبول معاد در آن ها به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است ـ فرو رفتن در هوس ها و در نتیجه معبود و هدف قرار دادن دنیا و غفلت از آخرت

3( قبول معاد در آن ها به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است ـ جست وجوی خوشی و لذت از راه گناه و عادت به آن
4( معرفت و ایمانشان به انجام عمل صالح منجر نشده است ـ فرو رفتن در هوس ها و در نتیجه معبود و هدف قرار دادن دنیا و غفلت از آخرت

نیا نموت و نحیی چه می فرماید؟- 209 قرآن کریم در پاسخ به: ！ما هی الاّ حیاتنا الداّ
 2( ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم   1( ！و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون

 4( ！ما لهم بذلك من علم ان هم ااّل یظّنون    3( ！الّناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا
چرا برخی از افراد با این که می گویند آخرت را قبول دارند و از لحاظ فکری آن را پذیرفته اند، تالش چندانی برای آن جهان نمی کنند و در زندگی خود - 210

به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟
1( اینان در حقیقت دارای ایمان قوی نیستند و معاد را صرفاً به زبان یا حداکثر در اندیشه قبول دارند و قلباً به آن نگرویده اند.

2( این افراد با فراموش کردن آخرت، خود را سرگرم دنیا و زیبایی های فریبنده اش کرده اند و نسبت به آخرت کافرند.
3( این دسته از لحاظ فکری و اعتقادی دچار اشتباه شده و در حقیقت نسبت به آخرت کافرند در حالی که می پندارند ایمان دارند.

4( این افراد با کافران تفاوتی ندارند و در عمل نیز دچار سردرگمی هستند به گونه ای که نه به معاد ایمان دارند و نه آن را انکار می کنند.
میان توجه به آخرت و بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی تالزم برقرار ............... بدان علت که ...............- 211

1( است ـ دلفریبی به نعمت های ناپایدار دنیوی غفلت از آخرت و یاد خدا را در پی دارد.
2( نیست ـ اعتقاد به آخرت باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی نیز می شود.

3( است ـ توجه به دنیا، موجب فرورفتن در هوس ها و هدف قرار دادن آن می شود.
4( نیست ـ بدون استفاده از بهره های دنیوی رسیدن به سعادت اخروی امکان پذیر نیست.

قراردادن دنیا به عنوان معبود و هدف خود در معتقدین به معاد، به چه علت است و چه نتیجه ای را درپی دارد؟- 212
1( فرورفتن در هوس ها ـ زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

2( دلبستگی به نعمت ها ـ زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.
3( دلبستگی به نعمت ها ـ در راه هایی قدم می گذارند که روزبه روز به سرگردانی و یأس آن ها می افزاید.
4( فرو رفتن در هوس ها ـ در راه هایی قدم می گذارند که روزبه روز به سرگردانی و یأس آن ها می افزاید.
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دین و زندگی پایه

هر یک از عبارات زیر در صدد بیان ویژگی های کدام بعد از ابعاد انسان می باشند؟- 213
ـ تجزیه پذیری و تالشی ناپذیری

ـ برخورداری همیشگی از آگاهی 
ـ فناناپذیری و بقا

1( روح و جسم ـ تفاوت بعد حقیقی با کالبد انسان ـ ویژگی مورد غفلت معتقدین به معاد
2( جسم و روح ـ علت دوبعدی بودن وجود انسان ـ ویژگی مورد انکار منکرین معاد

3( روح و جسم ـ علت دوبعدی بودن وجود انسان ـ ویژگی مورد غفلت معتقدین به معاد
4( جسم و روح ـ تفاوت بعد حقیقی با کالبد انسان ـ ویژگی مورد انکار منکرین معاد 

چند مورد از موارد زیر با سخن رسول خدا ④ که فرمود: »الناّاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا« مناسبت ندارد؟- 214
الف( مرگ غروبی برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشان تر برای کالبد انسان است.

ب( دنیا تنها نیمی از زندگی انسان است و زندگی واقعی پس از بیداری آغاز می شود.
ج( مرگ پلی است که آدمی را از یک مرحلءه هستی به هستی بالتر منتقل می کند.

د( باهوش ترین مؤمنان آنان اند که ترسی از مرگ ندارند و همواره آمادءه فداکاری در راه خدا هستند.
4( الف ـ ج ـ د 3( الف ـ ب ـ د  2( ب ـ د  1( الف ـ ج 

)ترکییب(- 215 پاسخ هر یک از سؤالت مطرح شده با توجه به آیءه: ！ما لهم بذلك من علم به ترتیب کدام است؟�
ـ مقصود از »ذلك« چیست؟

ـ این سخن چه کسانی است؟
ـ علت این انکار چیست؟

2( ！نموت و نحیی ـ بدکاران ـ گرفتاری به شرک در خالقیت 1( ！و ما یهلکنا ااّل الّدهر  ـ کافران ـ گرفتاری به شرک در خالقیت 
4( ！نموت و نحیی ـ کافران ـ شرک عملی 3( ！و ما یهلکنا ااّل الّدهر  ـ بدکاران ـ شرک عملی 

چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟- 216
خداپرستان حقیقی ............... 

الف( گرچه در دنیا زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند، از این رو مرگ را ناگوار نمی دانند.
ب( آرزوی مرگ می کنند تا بتوانند با تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها، با اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند.

ج( معتقدند مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که از حق و مظلوم دفاع نکنند و به استقبال شهادت نروند.
د( به سبب اطمینان از رسیدن ظالمان به سزای اعمالشان، دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا برایشان آسان تر می شود.

3 )4  1 )3  4 )2  2 )1
به ترتیب کدام آیات و روایات با عبارات زیر مرتبط هستند؟- 217

ـ »الناّاس نیام«
ـ ！ان هم الاّ یظناّون

ـ »برای نابودی و فنا خلق نشده اید.«
ـ ！فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم َو اَل هُْم یَحَْزنُوَن ـ ！نموت و نحیی نَْیا 1( ！َما ِهَی ِإالَّ حََیاتَُنا الدُّ

 ـ ！اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان هُْر 2( ！ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب ـ ！َو َما یُْهلُِکَنا ِإالَّ الدَّ
ـ ！اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان هُْر نَْیا ـ ！َو َما یُْهلُِکَنا ِإالَّ الدَّ 3( ！َما ِهَی ِإالَّ حََیاتَُنا الدُّ

ـ ！فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم َو اَل هُْم یَحَْزنُوَن ـ ！نموت و نحیی 4( ！ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب
علت هر یک از عبارت های زیر به ترتیب کدام است؟- 218

الف( من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم. 
ب( خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، مرگ را ناگوار نمی دانند.

ج( زندگی و رفتار معتقدان به معاد که تفاوتی با منکران معاد ندارد.
2( نجات از ذلت دنیا ـ آمادگی فداکاری در راه خدا ـ دنیا را معبود و هدف قرار دادن 1( نترسیدن از مرگ ـ آمادگی فداکاری در راه خدا ـ غفلت و فراموشی مرگ 

4( نجات از ذلت دنیا ـ دل نسپردن به دنیا ـ غفلت و فراموشی مرگ 3( نترسیدن از مرگ ـ دل نسپردن به دنیا ـ دنیا را معبود و هدف قرار دادن 
کدام پیامد با گروه مربوط به خود، مناسبت دارد؟- 219

الف( خود را به هر کاری سرگرم می سازند  به یأس و ناامیدی دچار می شوند.
ب( نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند  همین زندگی چندروزه برایشان بی ارزش می شود.

ج( می کوشد راه فراموش کردن را پیش بگیرد  در راه هایی قدم می گذارد که روزبه روز به یأس او می افزاید.
د( قبول معاد به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است  عاقبتی جز فرورفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت.

4( ب ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ د  1( الف ـ ج 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



53

پایۀ دهم - درس سوم

علت شور و نشاط و انگیزءه فعالیت در انسان موحد که در آیءه: ！مَْن آمََن بِاهلِل َو الَْیْوِم اآْلِخِر َو َعِمَل َصالِحاً َفاَل َخْوٌف َعلَیِْهْم و ل هم یحزنون آمده، در - 220
)ترکییب( کدام عبارات به درستی ذکر شده است؟�

ًـ ！افحسبتم انما خلقناکم عبثا 2( ！فالهمها فجورها و تقواها  ـ ！ام نجعل المتقین کالفّجار 1( ！و اهلل یعلم ما تصنعون
ًـ ！افحسبتم انما خلقناکم عبثا 4( ！و اهلل یعلم ما تصنعون  ـ ！ام نجعل المتقین کالفّجار 3( ！فالهمها فجورها و تقواها

روایت: »الناّاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا« با کدام آیءه شریفه هم مفهوم است؟- 221
 1( ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون

 2( ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا ااّل الّدهر و ما لهم بذلك من علم
 3( ！من آمن باهلل و الیوم و اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال هم یحزنون

 4( ！اهلل ال اله ااّل هو لیجمعّنکم الی یوم القیامة ال ریب فیه
سخن رسول خدا ④ که فرمود: »باهوش ترین مؤمنان آنان اند که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.« در مقام تبیین - 222

مفهوم کدام آیه می باشد؟
2( ！َمْن آَمَن بِاهلِل َو الَْیْومِ اآْلِخرِ َو َعِمَل َصالِحاً فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم و ال هم یحزنون  1( ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان

هر نَْیا نَُموُت َو نَحَْیی و ما یُهلکنا ااّل الدَّ 4( ！َو قَاُلوا َما ِهَی ِإالَّ حََیاتَُنا الدُّ  نَْیا َو اآْلِخَرِة نَْیا فَِعْنَد اهلِل ثََواُب الدُّ 3( ！َمْن َکاَن یُرِیُد ثََواَب الدُّ

روایات معصومین ⒒ مردم را در این جهان چگونه توصیف نموده اند و وجود نعمت های حقیقی در زندگی پس از مرگ در کدام عبارت شریفه، بیان شده - 223
)خارج�از�کشور�99( است؟�

ٍهُْر َو َما لَُهْم بِذلَِك مِْن ِعلْم 2( یظنون ـ ！َو َما یُْهلُِکَنا ِإالَّ الدَّ  اَر اآْلِخَرَة لَِهَی الَْحَیواُن لَْو َکانُوا یَْعلَُموَن 1( یظنون ـ ！َو ِإنَّ الدَّ
ٍهُْر َو َما لَُهْم بِذلَِك مِْن ِعلْم 4( نیام ـ ！َو َما یُْهلُِکَنا ِإالَّ الدَّ  اَر اآْلِخَرَة لَِهَی الَْحَیواُن لَْو َکانُوا یَْعلَُموَن 3( نیام ـ ！َو ِإنَّ الدَّ

)خارج�از�کشور�انساین�99(- 224 کدام عبارت شریفه، بیان می کند که انسان برای نابودی و فنا خلق نشده و برای بقا آفریده شده است؟�
نَْیا نَُموُت َو نَحَْیی 2( ！َو قَاُلوا َما ِهَی ِإالَّ حََیاتَُنا الدُّ  ٍهُْر َو َما لَُهْم بِذلَِك مِْن ِعلْم 1( ！َو َما یُْهلُِکَنا ِإالَّ الدَّ

الَِحاِت َکالُْمْفِسِدیَن فِی اْلْرِض ِذیَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ 4( ！أَْم نَْجَعُل الَّ  اَر اآْلِخَرَة لَِهَی الَْحَیواُن لَْو َکانُوا یَْعلَُموَن 3( ！ِإّن الدَّ
)ریایض�99(- 225 بیداری و هوشیاری مردمان چه زمانی فرا می رسد و در آن وقت چه چیزی را به قطعیت خواهند فهمید؟�

2( »الناس نیام« ـ ！فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم َو اَل هُْم یَحَْزنُوَن  اَر اآْلِخَرَة لَِهَی الَْحَیواُن 1( »الناس نیام« ـ ！ِإّن الدَّ
ـ ！فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم َو اَل هُْم یَحَْزنُوَن 4( ！ِإَذا جَاَء أَحََدهُُم الَْمْوُت  اَر اآْلِخَرَة لَِهَی الَْحَیواُن 3( ！ِإَذا جَاَء أَحََدهُُم الَْمْوُت ـ ！ِإّن الدَّ

)تجریب�99(- 226 نَْیا نَُموُت َو نَحَْیی در کدام عبارت، بیان شده است؟� پاسخ به کسانی که می گویند: ！مَا ِهَی ِإلاَّ َحَیاتُنَا الدُّ
ََّما َخلَْقَناُکْم َعبَثاً َو أَنَُّکْم ِإلَیَْنا ال تُْرجَُعوَن 2( ！أَ فََحِسبُْتْم أَن  اهَا فََألَْهَمَها ُفُجوَرهَا َو تَْقواهَا 1( ！َو نَْفٍس َو َما َسوَّ

4( ！َمْن آَمَن بِاهلِل َو الَْیْومِ اآْلِخرِ َو َعِمَل َصالِحاً فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم  نَْیا َو اآْلِخَرِة نَْیا فَِعْنَد اهلِل ثََواُب الدُّ 3( ！َمْن َکاَن یُرِیُد ثََواَب الدُّ
)هنر�99(- 227 فرورفتن در هوس ها برای معتقدین به معاد چه عاقبتی دارد و زندگی آنان چگونه خواهد شد؟�

1( هدف قرار دادن زندگی دنیوی در عین اعتقاد به حیات اخروی ـ پیروی از ظن و گمان
2( هدف قرار دادن زندگی دنیوی در عین اعتقاد به حیات اخروی ـ فرورفتن در گرداب آلودگی ها

3( انکار زندگی پس از مرگ در عین اعتقاد به متالشی شدن جسم و روح انسان ـ پیروی از ظن و گمان
4( انکار زندگی پس از مرگ در عین اعتقاد به متالشی شدن جسم و روح انسان ـ فرورفتن در گرداب آلودگی ها

)زبان�99(- 228 هُْر کدام است؟� غرض اصلی کسانی که می گویند ！َو مَا یُهِْلکُنَا ِإلاَّ الداَّ
2( انکار وجود آفرینندءه حکیمی که این جهان را خلق نموده 1( اثبات اثر مرور زمان در زندگی و حیات انسان ها 

4( تأیید نظر منکرین معاد در زمینءه متالشی شدن جسم و روح انسان 3( ابطال گفته های موحدان در وجود آثار ماتأخر اعمال انسان 
)خارج�از�کشور�98(- 229 کدام آیءه شریفه، به دیدگاه افرادی که برای انسان حقیقتی جز جسم و تن قائل نیستند، اشاره دارد؟�

... نَْیا 2( ！َو قَاُلوا ما ِهَی ِإالَّ حََیاتَُنا الدُّ   ... ً1( ！َو َسَیصلَوَن َسِعیرا
... ًِخُذ مِْن دوِن اهلِل اَندادا 4( ！َو مَِن الّناِس َمن یَتَّ  ... نیا ااِّل لَهٌو وَ  لَِعٌب 3( ！َو ما هِٰذِه الَحیاُة الدُّ

)ریایض�98(- 230 نیا ِإلاّ لَهٌو وَ  لَِعٌب ... را باور نموده اند و آنان جهان آخرت را چگونه توصیف می کنند؟� کدام مورد اعتقاد کسانی است که ！َو مَا هِٰذِه الَحیاُة الدُّ
1( مرگ را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پی دارد ـ ！لَِهَی الَْحَیواُن

2( مرگ را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پی دارد ـ ！فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم
3( زندگی چندروزءه دنیا بی ارزش و کم اعتبار است و الیق دلبستگی نیست ـ ！لَِهَی الَْحَیواُن

4( زندگی چندروزءه دنیا، بی ارزش و کم اعتبار است و الیق دلبستگی نیست ـ ！فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم
پیامد این تفکر که »برخی از افراد با این که می گویند آخرت را قبول دارند، اما در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش ندارند« - 231

)تجریب�98( کدام مورد است؟�
1( به دلیل فرورفتن در هوس ها،  دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند.

2( با این که این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، اما به لطف و رحمت الهی امیدوارند.
3( در دنیا با شور و نشاط هستند و انگیزءه فعالیت و کار دارند، اما در عمل با منکران معاد تفاوت دارند.

4( زندگی چندروزءه دنیا برایشان بی ارزش می شود و به انواع بیماری های روحی دچار می شوند.
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دین و زندگی پایه

)هنر�98(- 232 کدام عامل، سبب می شود که دفاع از حق مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان شود؟�
1( نترسیدن انسان از مرگ که پیامد اعتقاد به معاد است.

2( به  بن بست نرسیدن انسان در زندگی که پیامد اعتقاد به معاد است.
3( بی ارزش بودن زندگی چندروزءه دنیا که نتیجءه آن کناره گیری از دیگران است.

4( به بن بست نرسیدن انسان در زندگی که نتیجءه آن کناره گیری از دیگران است.
)زبان�98(- 233 عمل به آیءه شریفءه ！مَْن آمََن بِاهلِل َو الْیَْوِم اآْلِخرِ َو َعِمَل َصالِحاً ... چه ثمره ای دارد و این موضوع به کدام پیامد اعتقاد به معاد اشاره می کند؟�

2( دچارنشدن به حزن و اندوه ـ گذرابودن زندگی دنیوی 1( دل نبستن به زندگی دنیا ـ گذرابودن زندگی دنیوی 
4( دچارنشدن به حزن و اندوه ـ بازشدن پنجرءه امید و روشنایی به روی انسان 3( دل نبستن به زندگی دنیا ـ بازشدن پنجرءه امید و روشنایی به روی انسان 

کدام گرایش درونی است که دو گروه )منکران معاد( را به بی توجهی به مرگ یا ترس و اضطراب از مرگ می کشاند و ثمرءه ایمان به خدا و معاد همراه با - 234
)ترکییب�خارج�از�کشور�96،�تجریب��96و�زبان�95( عمل صالح چیست؟�

2( غفلت از مرگ ـ ！َو هُْم ال یُظْلَموَن  1( غفلت از مرگ ـ ！فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم َو ال هُْم یَحَْزنوَن
4( میل به جاودانگی ـ ！َو هُْم ال یُظْلَُموَن  3( میل به جاودانگی ـ ！فاََل َخْوٌف َعلَیِْهْم َو ال هُْم یَحَْزنُوَن

پیام کدام آیه، حاکی از این است که »در این دنیا انسان به کارهایی مشغول می شود که او را از کارهای مفید باز می دارد، اما سرای دیگر جایی است - 235
)ریایض��96با�تغییر( که انسان با کمالت واقعی که از راه ایمان و عمل صالح به دست می آورد، زندگی می کند.«؟�

 1( ！َمن کاَن یُریُد ثَواَب الّدنیا فَِعْنَد اهلِل ثَواُب الّدنْیا َو اآلِخرِة
 2( ！َمْن آَمَن بِاهلِل َو الَْیومِ اآْلِخرِ َو َعِمَل صالِحاً فال َخْوٌف َعلَیِْهْم َو ال هُم یَحَزنوَن

 اَر اآْلِخَرَة لَِهَی الَْحَیَواُن لَْو َکانُوا یَْعلَُموَن 3( ！َو َما هِذِه الَْحَیاُة الّدنْیا ِإالَّ لَْهٌو َو لَِعٌب َو ِإنَّ الدَّ
 4( ！َو قالوا ما ِهَی ااِّل حَیاتَُنا الّدنْیا نَموُت و نَحیا َو ما یُهلُِکنا ااِّل الّدهُر

)خارج�از�کشور�95(- 236 نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در میان پیروان پیامبران الهی، چه ثمره ای در زندگی آنان دارد؟�
1( حیات در این دنیا چیزی جز ننگ و ذّلت نمی شود و فداکاری در راه خدا ضروری می گردد.

2( آنان آرزوی مرگ می کنند و به همین دلیل به استقبال شهادت می روند و فداِی انسان ها می شوند.
3( زندگی را کوله باری از گناه می بینند و همین عامل سبب می شود تا همیشه در آرزوی مرگ باشند.

4( دفاع از حق و مظلومان و از خودگذشتگی برای آنان آسان شود و در شجاعت به مرحلءه عالی برسند.
زندگی دنیا بدون سرای آخرت که زندگی واقعی است، چگونه خواهد بود و پیامبر اکرم ④ باهوش ترین مؤمنان را چه کسانی معرفی می کنند؟- 237

)تجریب�95( 1( تالش بیهوده ـ مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می کند.�
2( لهو و لعب ـ مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی دیگر منتقل می کند.

3( تالش بیهوده ـ فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.
4( لهو و لعب ـ فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

»الهیون« که مرگ را پایان زندگی نمی دانند، بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد، از خداوند عمر طولنی طلب می کنند تا - 238
)خارج�از�کشور��94و�زبان�91( به کدامین هدف برسند؟�

1( کفءه متعادل دنیا و آخرت را در هم سنگ جلوه دادن آن دو به منصءه ظهور برسانند.
2( به دنیاپرستان بفهمانند که اعتقاد به عالم پس از مرگ، منافات با دل سپردن به دنیا ندارد.

3( با تالش بیشتر در راه خدا و خدمت به انسان ها، با اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند.
4( راه نیک بختی را برای آیندگان، هموار کنند و اثبات کنند که عبادت به جز خدمت خلق نیست.

)ریایض�94(- 239 کدام مورد بیانگر پیامدهای انکار معاد برای انسان در زندگی دنیا است؟�
1( آماده شدن برای زندگی دیگر و توجه بیشتر به حیات اخروی پس از مرگ

2( بیرون آمدن از بن بست در زندگی دنیایی و بازشدن پنجره های روشنایی
3( کناره گیری از دیگران و بی ارزش شدن این زندگی چند روزءه دنیا
4( لذت بردن از کار، زندگی و تالش بسیار به همراه انرژی فوق العاده

)تجریب��94با�کیم�تغییر(- 240 هُر در توصیف کدام تفکر دربارءه مرگ می باشد؟� نیا نَُموُت َو نَحیا َو ما یُهِلکُنا ِالاّ الداَّ آیءه شریفءه: ！ما ِهَی ِالاّ حیاتُنا الداّ
1( آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.

2( مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود.
3( مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند، بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد.

4( آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد، آن را مالقات می کند، دوران زندگی میدان از دست دادن جان است.
اگر بخواهیم: »چهرءه ملکوتی و نه مُلکی دنیا را در آیینءه وحی الهی مشاهده کنیم«، پیام کدام آیه ترسیم کنندءه این مقصود ما است؟  )خارج�از�کشور��93با�تغییر(- 241

1( ！َمن کاَن یُریُد ثَواَب الّدنیا فَِعنَد اهلِل ثَواُب الّدنیا و اآلِخَرِة
 2( ！و ما هذِه الحیاُة الّدنیا ااّل لهٌو و لعب و اِنَّ الّداَر اآلخرَة لَِهی الحیواُن لو کانوا یَعلمون

 3( ！من آَمَن بِاهلِل َو الَیومِ اآلِخر و َعِمَل صالِحاً فاَل َخوٌف َعلَیِهم و ال هُم یَحَزنون
 4( ！َو قالوا ما ِهَی ااِّل حَیاتُنا الّدنیا نَموُت و نَحیا و ما یُهلُِکنا ااِّل الّدهر
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پایۀ دهم - درس سوم

)انساین��93با�تغییر(- 242 هرگاه بخواهیم با تکیه بر وحی الهی، تعریفی برای دنیا ارائه دهیم، پیام کدام آیه وافی به این مقصود است؟�
 1( ！من کان یریُد ثواَب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرة

 2( ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لَِعب و اّن الّداَر اآلخرة لهی الحیواُن لو کانوا یعلمون
 3( ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا ااّل الَدهر

 4( ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال هم یحزنون
این بیان هدایت بخش پیامبر گرامی اسالم ④ که فرموده اند: »برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی - 243

)هنر��93با�تغییر( به جهان دیگر منتقل می شوید.« با پیام کدام آیءه شریفه تناسب مفهومی دارد؟�
 2( ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم   هُر 1( ！ما ِهَی ااِّل حیاتَُنا الّدنیا نَموُت و نحیی و ما یهلُکنا ااِّل الدَّ

 4( ！َمن کان یُریُد ثَواَب الّدنیا فَِعنَد اهلل ثواُب الّدنیا و اآلخرة   3( ！و ما هذه الحیاة الدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار االخرة لهی الحیوان
)خارج�از�کشور��91با�تغییر(- 244 نیا نموت و نحیی کدام مورد از پیامدهای چنین نگرشی نیست؟� با توجه به آیءه: ！قالوا ما هی ِالاّ حیاتنا الداّ

1( شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد و از دیگران کناره می گیرد.
2( زندگی چند روزءه دنیا برایش بی ارزش می شود در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می شود.

3( خود را به هر کاری سرگرم می سازند تا آیندءه تلخی را که در انتظار دارند فراموش کنند.
4( مرگ را پایان بخش دفتر زندگی می دانند و آن را غروبی می دانند که طلوعی دیگر در پیش دارد.

)ریایض��91با�کیم�تغییر(- 245 هر بیانگر ...............� نیا نموت و نحیی و ما یهلکنا الاّ الداّ آیءه شریفءه: ！ما هی الاّ حیاتنا الداّ
1( اعتقاد کسانی است که نمی توانند خود را از اندیشءه مرگ و نابودی پس از آن نجات دهند.
2( اعتقاد کسانی است که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته اند و امیدی به حیات مجدد ندارند.

3( انکار مالقات پروردگار و رضایت دادن و قناعت کردن به زندگی دنیایی است.
4( عدم اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیایی است.

)تجریب�91(- 246 »ناگوار نبودن مرگ« در دیدگاه الهیون بدان جهت است که:�
1( مرگ را وسیله ای برای نجات از زندگی و هم زیستی با ظالمان می دانند.

2( ناگواری مرگ، معلول بر دوش داشتن بار سنگین گناهان است و الهیون مصون از آن اند.
3( خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، به آن دل نمی سپرند.

4( ناگواری مرگ، عامل نومیدی از خدا و پوچ اندیشی نسبت به آفرینش می شود که با توحید سازگار نیست.
)ترکییب�انساین��91و�تجریب��88با�تغییر(- 247 با توجه به روایات، باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند و روح آدمی ...............�

1( متفکران در نظام آفرینش اند ـ تغییرپذیر است و تجزیه و تحلیل نمی پذیرد و فرسوده و مستهلک نمی شود.
2( آنان که فراوان به یاد مرگ اند ـ تغییرپذیر است و تجزیه و تحلیل نمی پذیرد و فرسوده و مستهلک نمی شود.
3( آنان که فراوان به یاد مر گ اند ـ بعد از مرگ با بدن باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.
4( متفکران در نظام آفرینش اند ـ بعد از مرگ با بدن باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد.

با توجه به آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان دین که عامل اصلی گناه را »خود انسان« معرفی می کنند، منظور از این »خود« همان خود ............... است - 248
)ریایض�90( که ............... می باشد و در آن، تغییر و دگرگونی ............... �

2( روحانی ـ مصون از استهالک ـ هست. 1( روحانی ـ همراه با تغییر ـ نیست.  
4( جسمانی ـ مصون از استهالک ـ هست. 3( جسمانی ـ همراه با تغییر ـ نیست.  

با توجه به این کالم سالر شهیدان، حضرت امام حسین ⒔ که می فرماید: »من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم« - 249
)هنر�90( مفهوم می گردد که ............... است.�

2( عامِل همراه با ننگ و ذّلت یابی زندگی، شوق به شهادت 1( عامل سعادت یافتن مرگ، زندگی همراه با ننگ و ذّلت 
4( زندگی توأم با ننگ و ذّلت، برخاسته از بی شوقی شهادت در راه خدا 3( شوق به سعادت و لقای خداوند، عامل ننگ و ذّلت یابی زندگی 

)ریایض�و�فین�و�حرفه�ای�88(- 250 مژدءه ！ل خوف علیهم و ل ُهم یحزنون بهرءه افرادی است که:�
2( خود را به لباس تقوی که بهترین لباس است، آراسته اند. 1( مرگ را طلوعی از پس غروب و توّلدی دیگر می دانند. 

4( خلوص در راه خدا را بهترین ذخیرءه هر لحظءه زندگی خود قرار می دهند. 3( ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند. 
)هنر�88(- 251 بی ارزش جلوه کردن زندگی چند روزه و موقاّت دنیا از لوازم ............... و .............. است.�

2( میل به جاودانگی ـ تحّقق آرزوها در رستاخیز 1( میل به جاودانگی ـ مرگ را پایان کار دانستن 
4( هدف قراردادن دنیا ـ مرگ را پایان کار دانستن 3( هدف قراردادن دنیا ـ تحقق آرزوها در رستاخیز 

)جامع�علیم�اکربردی��89و�88(- 252 حضرت رسول اکرم ④ فرمودند: باهوش ترین مؤمنان کسانی هستند که:�
2( راضی به زندگی دنیا شده اند و به مالقات پروردگارشان ایمان دارند. 1( مرگ را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش روی خود دارد. 

4( فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند. 3( مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینند. 
)خارج�از�کشور�86(- 253 فراغ از محدودیت زمان و مکان و تالشی  پذیری به ترتیب از ویژگی های موجود ............... و ................ است.�

2( مجرد ـ مجرد 1( غیرمجرد ـ مجرد  
4( مجرد ـ غیرمجرد 3( غیرمجرد ـ غیرمجرد  
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از آن جا که قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی و رسول خدا ④ خاتم پیامبران است، این سؤاالت مطرح می شود که:

طرح و برنامءه خداوند برای جامعءه اسالمی، پس از رسول خدا ④ چیست؟

این جامعه در چه مسیری و چگونه باید حرکت کند؟

بعد از پیامبر اسالم ④ رهبری مسلمانان بر عهدءه چه کسانی باید قرار بگیرد؟

چرا ائمءه اطهار ⒙ نیز همچون پیامبر اکرم ④ معصوم از گناه هستند؟

تبیین ضرورت تداوم رسالت پیامبر ④ پس از ایشان در قالب امامت 

امامت

آیءه والیت

حدیث جابر

اولوا األمر

ثقلین

حدیث منزلت

حدیث غدیر

آیءه تطهیر

توضیح
در این درس به این موضوعات توجه می شود: 1( ذکر دالیل ضرورت 
تداوم برخی مسئولیت های پیامبر ④ پس از ایشان، 2( تبیین چگونگی

و چرایی تعیین جانشین از طرف خدا، 3( بیان دالیل و وقایع تاریخی 
که رسول خدا ④ ، حضرت علی ⒔ و امامان دیگر را به عنوان جانشین 

پس از خود، معرفی کرده است 4( عصمت ائمءه اطهار ⒒ 

 برای رسیدن به پاسخ سؤاالتی که در ابتدای درس طرح شد، قبل از هر چیز الزم است مشخص شود که در میان مسئولیت های پیامبر کدام یک با 
رحلت ایشان پایان می پذیرد و کدام یک باید ادامه یابد؟

 در میان مسئولیت های سه گانءه رسول خدا ④ ، مسئولیت اول، یعنی دریافت و ابالغ وحی به مردم، با ختم نبوت پایان می پذیرد و کتاب قرآن، آخرین 
کتاب آسمانی است و نیازی به آوردن کتاب جدیدی نیست.

اما دو مسئولیت دیگر، یعنی »تعلیم و تبیین دین )مرجعیت دینی(« و »والیت ظاهری«، پس از ایشان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

 قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ در این باره سکوت کرده اند.
 همچون مسئولیت اول، پایان این دو مسئولیت را نیز اعالم نموده اند.

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

بطالن فرض اول روشن است؛ زیرا: 
 قرآن کریم، هدایتگر مردم در همءه امور زندگی است )جامعیت و همه جانبه بودن(؛ و ممکن نیست نسبت به این دو مسئولیت مهم که به شدت در 

سرنوشت جامعءه اسالمی تأثیرگذار است بی تفاوت باشد.
 هم چنین پیامبر اکرم ④ آگاه ترین مردم نسبت به اهمیت و جایگاه این مسئولیت هاست و نمی تواند از کنار چنین مسئلءه مهمی با سکوت و بی توجهی 

بگذرد. در حقیقت، بی توجهی به این مسئلءه بزرگ، خود دلیلی بر نقص دین اسالم است و این در حالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است.
فرض دوم نیز صحیح نیست؛ زیرا: 

 نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا ④ نه تنها از بین نرفت، بلکه افزایش هم یافت؛ زیرا گسترش اسالم در نقاط دیگر، 
ظهور مکاتب و فرقه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید 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.
 عالوه 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 )والیت 

ظاهری( و معلمی )مرجعیت دینی( است که بتواند راه رسول خدا ④ را ادامه دهد و احکام اسالم را اجرا نماید.
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پایۀ یازدهم - درس پنجم

 بنابراین، تنها فرض سوم، منطقی و قابل قبول است؛ یعنی رسول اکرم ④ به فرمان خداوند، با تعیین جانشین، به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام 
حکومت پس از خود به شکل »امامت« فرمان داده و مانع تعطیلی این دو مسئولیت شده است.

1- توضیح
مسئولیت اول یعنی دریافت و ابالغ وحی مربوط به »نبوت« است. به 
همین جهت با ختم نبوت و آخرین کتاب آسمانی پایان می پذیرد، اما 
دو مسئولیت دیگر یعنی مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از پیامبر 
اکرم ④ در قالب امامت استمرار می یابد و هیچ گاه این دو مسئولیت 

پایان نمی یابد.
2- رابطءه علت و معلولی

از کلمءه »زیرا« می فهمیم که: گسترش اسالم در نقاط دیگر، ظهور مکاتب

افزایش  و فرقه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید: علت و 
است. نتیجه  و  معلول  اکرم ④:  پیامبر  از  پس  رهبری  و  امام  به  نیاز 

3- نکتءه ترکیبی
)درس 3 - یازدهم( در بطالن فرض اول به این نکته اشاره شد که »قرآن 
کریم هدایتگر مردم در همءه امور زندگی است.« این مفهوم بیانگر ویژگی 
باقر ⒔ :  امام  حدیث  در  که  است  قرآن  بودن  همه جانبه  و  جامعیت 
»خداوند آن چه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش 

]قرآن[ آورده است.« مورد تأکید قرار گرفته است.

 اکنون که نیاز به امام پس از رسول خدا ④ روشن شد، این سؤال پیش می آید که چه کسی امام را معین و معرفی می کند و چگونه می توان او را شناخت؟
 از آن جا که امام همءه مسئولیت های پیامبر اکرم ④ جز دریافت و ابالغ وحی را دارد )علت(، بنابراین، باید همان صفات و ویژگی های پیامبر را نیز داشته 
باشد )معلول( 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 هیچ 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.
 با تدبر در آیات و روایات مطمئن و مسلم نقل شده از پیامبر و مطالعءه تاریخ اسالم درمی یابیم که خداوند، امیرالمؤمنین علی  بن  ابی  طالب ⒔ را به 

جانشینی رسول خدا ④ و امامت بعد از ایشان منصوب فرموده و نیز امامان معصوم ⒒ پس از ایشان را معرفی کرده است. 
در این جا به برخی از آیات و روایات مربوط به این مسئله می پردازیم.

1- رابطءه علت و معلولی
بر دوش داشتن همءه مسئولیت های پیامبر اکرم ④ جز دریافت و ابالغ 
وحی توسط امام: علت و برخورداری از صفات و ویژگی های پیامبر، از 

جمله عصمت: معلول و نتیجه است.
هم چنین ممکن نبودن تشخیص عصمت برای انسان ها: علت و تنها فرد 

شایسته برای تعیین مقام امامت که خداست: معلول و نتیجه است.

2- ارتباط مفهومی
عنکم  لیذهب  اهلل  یرید  ！اّنما  تطهیر  آیءه  بیت ⒒ در  اهل  عصمت 

الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً بیان شده است.
3- نکتءه  ترکیبی

حیث  اعلم  ！اهلل  آیءه  مفهوم  از  پیامبران  عصمت  یازدهم(   -  4 )درس 
یجعل رسالته قابل دریافت است.

 حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند برای پیامبر آمد:

تعیین جانشین پیامبر پس از نزول آیءه انذار

سورءه شعراء، آیءه 214
و اَنِذر َعشیَرتََك االَقَربیَن

و انذر عشیرتك االقربین: انذار و تبلیغ دین الهی خویشان نزدیکت را انذار کن.
به بستگان نزدیک پیامبر در سال سوم بعثت

 برای انجام این دستور، رسول خدا ④ چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارءه اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به دین اسالم فراخواند 
و از آنان برای ترویج و تبلیغ اسالم کمک خواست.

 همءه مهمانان سکوت کردند و جوابی ندادند. در میان سکوت آنان، علی  بن  ابی طالب ⒔ که در آن زمان، نوجوانی بیش نبود، برخاست و گفت: »من 
یار و یاور تو خواهم بود، ای رسول خدا«. 

 درخواست پیامبر ④ ، سه بار مطرح شد و هر بار، همه سکوت کردند و تنها علی ⒔ قاطعانه اعالم آمادگی و وفاداری کرد. پس از آن، پیامبر ④ دست 
آن حضرت را در دست گرفت، بیعت ایشان را پذیرفت و به مهمانان فرمود:

پیامبر اکرم ④  همانا این، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.
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دین و زندگی پایه

1- توضیح
روز مراسم دعوت خویشان به »یوم االنذار« مشهور است، زیرا خداوند 

در این آیه به پیامبر فرمان می دهد که خویشان نزدیکت را انذار کن.
2- تقدم و تأخر

نزول آیءه »انذار« مقدم بر اعالم مقام جانشینی حضرت علی ⒔ از سوی 
پیامبر ④ بود.

3- پیام حدیث
عنوان  به  علی ⒔ را  امام  خدا ④ ،  رسول  انذار،  آیءه  نزول  با  بار،  اولین 

جانشین خود تعیین کرد. 
پس از سکوت همءه خویشان و سه بار مطرح شدن درخواست پیامبر ④ و 
اعالم آمادگی حضرت علی ⒔ ، پیامبر ④ با پذیرش بیعت حضرت علی ⒔ ، 
برای ایشان سه مقام »اخوت« )برادر من(، »وصایت« )وصّی من( و »امامت« 

)جانشین من( را بیان نمودند.

به نظر شما تعیین جانشین توسط پیامبر ④ آن هم در شرایطی که ایشان هنوز موفقیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز 
دعوت او را نپذیرفته بودند، چه پیام هایی در برداشت؟

این اقدام پیامبر اکرم ④ نشان می دهد که اوالً، جانشینی پیامبر چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص 
شود. ثانیاً، جانشینی پیامبر 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.

 در یکی از روزها، نزدیک ظهر، فرشتءه وحی از جانب خداوند آیه ای بر پیامبر نازل کرد که در آن ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود: 
کاَة َو هُم راکِعوَن الَة و یُؤتوَن الزَّ ُکُم اهللُ و َرسولُهُ َو الَّذیَن آَمنوا الَّذیَن یُقیموَن الصَّ ！اِنَّما َولِیُّ

 با نزول این آیه، رسول خدا ④ دریافت که چنین واقعه ای رخ داده 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: چه کسی در حال رکوع صدقه داده است؟

فقیری که انگشتری در دست داشت، به حضرت علی ⒔ که در حال نماز بود، اشاره کرد و گفت: آری، این مرد در حال رکوع، انگشتر خود را به من بخشید.
مردم که از محتوای آیه باخبر شده بودند، تکبیر گفتند و رسول خدا ④ نیز، ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد.

 نزول این آیه در چنین شرایطی و اعالم والیت حضرت علی ⒔ از جانب رسول خدا ④ ، برای آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند 
تا امکان مخفی کردن آن نباشد.

توضیح
آیءه والیت یک موضوع کلی را مطرح می کند، یعنی والیت را خاص 
خدا، پیامبر و کسانی می داند که نماز را به  پا می دارند و در حال رکوع، 

زکات می دهند، اما چون در زمانی نازل شد که مصداق آن در همان

نزول  هم زمانی  از  استفاده  اکرم ④ با  پیامبر  بود،  افتاده  اتفاق  زمان 
آیه با اعطای انگشتر توسط حضرت علی ⒔ در حال رکوع، والیت آن 

حضرت را به مردم اعالم کرد.

اعالم والیت حضرت علی ⒔  و معرفی جانشین پیامبر ④

سورءه مائده، آیءه 55
ُکُم اهللُ َو َرسوُلُه اِنَّما َولِیُّ

همانا ولی شما فقط خداوند و رسول او
الَة  و الَّذیَن آَمنوا الَّذیَن یُقیموَن الصَّ

و کسانی  اند که ایمان آورده اند. همان ایمان آورندگانی که نماز را بر پا می دارند 
َو یُؤتوَن الزَّکاَة َو هُم راکِعوَن

و در حال رکوع زکات می دهند.

انّما ولیّکم اهلل و رسوله و الّذین آمنوا: 
انحصار والیت به خدا و پیامبر و جانشینان ایشان

الّذین یقیمون الّصالة و یؤتون الزکاة و هم راکعون: 
تعیین ویژگی های ولّی و سرپرست مسلمانان

1- انّما ولّیکم اهلل و رسوله و الّذین آمنوا: کلمءه »اّنما« عالمت حصر است. از این عبارت، منحصر کردن والیت خدا و رسول و اوصیای 
)جانشینان( بر حق ایشان مفهوم می گردد.

کلمءه »ولّی« در این آیه به معنای والیت و رهبری است و آن را خاّص خدا، پیامبر و امامان دانسته است. این والیت در طول یکدیگرند، 
نه در عرض یکدیگر، یعنی والیت ابتدا برای خدا و سپس پیامبر و پس از آن برای امام است.

2- الّذین یقیمون الّصالة و یؤتون الزّکاة و هم راکعون: این آیه به طور خاص در شأن حضرت علی ⒔ نازل شده، زیرا ایشان تنها کسی 
بودند که در رکوع، انگشتر خود را به عنوان صدقه به فقیری دادند. پس مصداق این آیه فقط حضرت علی ⒔ است. پس از نزول آن، 

مصداق آیه توسط پیامبر اکرم ④ به مردم معرفی شد.
3- ارتباط مفهومی: اعالم والیت و سرپرستی حضرت علی ⒔ در حدیث غدیر نیز بیان شده است، آن جا که رسول خدا ④ فرمود: »من 

کنت مواله فهذا علّی مواله«.
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پایۀ یازدهم - درس پنجم

4- نکتءه  ترکیبی: )درس 2 - دوازدهم( این آیه بیانگر توحید در والیت است، پس با آیءه ！ما لهم من دونه من ولّی و الیشرک فی حکمه 
احدا ارتباط مفهومی دارد هم چنین این آیه، پیامبر ④ و حضرت علی ⒔ را ولّی انسان ها معرفی می کند یعنی آن ها واسطءه والیت خداوند 

و رسانندءه فرمان های اویند.

 در یکی از روزها، در مدینه، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و آیءه 59 سورءه نساء را بر ایشان خواند که قسمتی از آن چنین است: ！یا ایَُّها الَّذیَن آَمنوا 
... سوَل و اُولِی االَمرِ مِنُکم اَطیُعوا اهللَ َو اَطیُعوا الرَّ

 معموالً وقتی آیه ای نازل می شد و حکم کلی موضوعی را بیان می فرمود، یاران رسول خدا ④ نزد ایشان می آمدند و جزئیات حکم را می پرسیدند.
 وقتی که آیات نماز نازل شد، یاران ایشان می خواستند چگونگی نمازخواندن را بدانند؛ از این رو، پیامبر اکرم ④ به مسجد آمد و به آنان فرمود: 

»این گونه که من نماز می خوانم، شما هم بخوانید.« آن گاه نماز خواندن را به آنان تعلیم داد )تعلیم و تبیین تعالیم دین یا مرجعیت دینی(.
 وقتی این آیه هم نازل شد، جابر بن عبداهلل انصاری نزد رسول خدا ④ آمد و گفت: »یا رسول اهلل، ما خدا و رسول او را شناخته ایم، الزم است »اولی االمر« را نیز بشناسیم.«

رسول خدا ④ ای جابر، آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند. نخستین آنان علی  بن  ابی طالب است و سپس به ترتیب، حسن  بن  علی، حسین 
 بن علی، علی  بن الحسین، محمد بن علی؛ و تو در هنگام پیری او را خواهی دید و هر وقت او را دیدی، سالم مرا به او برسان. پس از محمد بن علی به ترتیب، 
جعفر بن محمد، موسی  بن جعفر، علی  بن موسی، محمد بن علی، علی  بن محمد، حسن  بن علی و پس از ایشان فرزندش می باشد که هم نام و هم کنیءه 
من است. اوست که از نظر مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد تا آن جا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدءه به او باقی می مانند.

1- توضیح
در حدیث  را  آنان  پیامبر ④ مصادیق  االمر«،  »اولوا  آیءه  نزول  از  پس 

جابر توضیح دادند.
2- کلیدواژه

اولوا االمر: به معنای صاحبان امر و فرمان. صاحبان امر کسانی هستند 
که بنا به دستور خداوند، مردم مسلمان باید امر و فرمان آنان را اطاعت 

کنند که با توجه به حدیث جابر امامان دوازده گانه می باشند.
3- پیام حدیث

در حدیث جابر، پیامبر اکرم ④ مصادیق »اولی االمر« را مشخص نموده اند. 
ایشان، به جابر فرمودند که امام باقر ⒔ را در پیری مالقات می کند.

غیبت  پیامبر ④ ، مسئلءه  معرفی جانشینان  بر  این حدیث عالوه  در 
ایشان  هم چنین  است.  مطرح شده  ایشان  کنیءه  و  نام  دوازدهم،  امام 

راسخان در ایمان را باقی مانده بر عقیده به مهدویت می دانند.

توجه کنید که دو امام با نام  محمدبن علی داریم یکی امام باقر ⒔ و 
دیگری امام جواد ⒔

4- تقدم و تأخر
نزول آیءه »اولی االمر« مقدم بر حدیث جابر بود.

5- ارتباط مفهومی
»اولوا االمر« همان »اهل بیت« پیامبر خدا ④ هستند که در حدیث 

»ثقلین« به آن ها اشاره شده است.
6- نکتءه ترکیبی )1(

)درس 4 - یازدهم( بیان جزئیات احکام و قوانین دین که کلیات آن در قرآن 
آمده است، بیانگر مسئولیت »تعلیم و تبیین تعالیم قرآن یا مرجعیت دینی« 

پیامبر اکرم ④ است و این امر در حدیث جابر نیز آمده است.
7- نکتءه ترکیبی )2(

)درس 9 - یازدهم( پیامبر اکرم ④ دربارءه دوازده جانشین خود با مردم سخن 
گفته بود و امام مهدی ⒌ را به عنوان آخرین امام معرفی کرده بود.

طرح و برنامءه خداوند برای جامعءه اسالمی پس از رسول خدا ④ 

سورءه نساء، آیءه 59

یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اهللَ
ای مؤمنان، از خدا اطاعت کنید

سوَل َو اُولِی االَمرِ مِنُکم َو اَطیُعوا الرَّ
و از رسول و ولّی امرتان اطاعت کنید.

یا ایّها الّذین آمنوا: مخاطب: مؤمنان

اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر 
منکم: وجوب اطاعت مطلق از خدا و رسول و 

صاحبان امر )امامان(

1- یا ایّها الّذین آمنوا: مخاطب این آیه مؤمنان در همءه زمان ها و مکان ها هستند که باید از فرمان خدا و رسول و امامان اطاعت کنند.
2- اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم: اطاعت از خدا و پیامبر و صاحبان امر )جانشینان و فرمانروایان بر حق(، یک فریضه 

و واجب همیشه ماندگار است: وجوب اطاعت از هر سه.
دستور به اطاعت از صاحبان امر که مصادیق آن در حدیث جابر آمده است، مطلق و بدون قید و شرط است و این امر نشان می دهد 

که امامان نیز مانند پیامبر ④  از عصمت برخوردارند.
3- تقدم و تأخر: این آیه با حدیث »جابر« ارتباط معنایی دارد و مقدم بر آن حدیث، نازل گردیده و در حدیث جابر مصادیق اولوا االمر 

توسط رسول خدا ④ مشخص شده که همان امامان دوازده گانه هستند.
4- ارتباط مفهومی: امامان )اولی األمر( یکی از دو ثقل گرانبهایی هستند که در حدیث »ثقلین« نیز مایءه رستگاری و هدایت معرفی شده اند.
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دین و زندگی پایه

5- نکتءه ترکیبی )1(: )درس 4 - یازدهم( اطاعت از »اولوا االمر« بیانگر مسئولیت والیت ظاهری و رهبری ایشان است و پس از این آیه 
که به ضرورت پذیرش والیت الهی اشاره دارد، در آیءه بعد، یعنی آیءه 60 سورءه نساء بر ضرورت نفی حاکمیت طاغوت تأکید نموده و 
می فرماید: ！الم تر الی اّلذین یزعمون اّنهم آمنوا بما انزل الیك ... یریدون اَن یتحاکموا الی الطّاغوت و این دو آیه نشان می دهد کسی 

که ایمان واقعی دارد، از والیت الهی پیروی می کند و کسی که صرفاً ادعای ایمان دارد، به والیت طاغوت درمی آید.
6- نکتءه ترکیبی )2(: )درس 3 - دوازدهم( این آیه بیانگر توحید عملی است و اطاعت از پیامبر و امامان، الزمءه توحید عملی و اطاعت از خداست.
7- نکتءه ترکیبی )3(: )درس 9 - دوازدهم( با توجه به این آیه، یکی از معیارهای تمدن اسالمی والیت محوری است؛ بر این اساس 
الهی  به جای حکومت ستمگران و طاغوتیان، والیت  نهد که در آن جامعه،  بنا  تا جامعه ای  بود  رسول خدا ④ برانگیخته شده 

حاکمیت داشته باشد و نظام اجتماعی بر پایءه قوانین و دستورات الهی استوار گردد.

با تفکر در آیءه 59 سورءه نساء و حدیث جابر، پیام های زیر را تکمیل کنید.
1- مسلمانان باید از خدا و رسول و اولوا االمر اطاعت کنند.

2- از آن جا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند، سرپیچی از هر مورد گناه و عملی حرام است.
3- از آن جا که مصداق اولی االمر در آیه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آن ها الزم است که رسول خدا ④ مصداق 

اولی االمر را مشخص کند.
4- بنا بر سخن پیامبر اکرم ④ کسانی که مصداق اولی االمر هستند، عبارت اند از: دوازده امام معصوم ⒒ شیعیان از امام علی ⒔ تا 

حضرت مهدی⒌ .

پیامبر اکرم ④  به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود، می فرمود:
من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم:اِّنی تارٌِك فیُکُم الثََّقلَیِن

کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را.کِتاَب اهلِل َو ِعتَرتی اَهَل بَیتی
کُتم بِِهما لَن تَِضّلوا اَبداً اگر به این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نمی شویدما اِن تََمسَّ

و این دو هیچ گاه از هم جدا نمی شوندَو اِنَُّهما لَن یَفَترِقا
تا این که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.حَّتی یَرِدا َعلَیَّ الَحوَض

1- کلیدواژه 
ثقلین: به معنای دو چیز گرانبهاست که این دو ثقل عبارت اند از: قرآن و عترت.

2- انّی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی
دو یادگار پیامبر ④ برای امت اسالمی، قرآن و اهل بیت است. قراردادن 

اهل بیت در کنار قرآن، حاکی از عصمت آنان است.
3- ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابداً

در این عبارت، پیامبر ④ ، راه دوری همیشگی از گمراهی را بیان کرده 
است: تمسک به قرآن و اهل بیت: مسدود بودن همیشگی راه ضاللت.

را  همیشگی  هدایت  و  قدم  ثبات  آن چه  هدایت،  طریق  در  بنابراین 
برای جامعءه اسالمی و مسلمانان تضمین می کند، تمسک همیشگی به 

ثقلین است. تمسک به یکی از این دو نیز کافی نیست.
4- و انّهما لن یفترقا حّتی یردا علّی الحوض

تا روز  از یکدیگر  جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت  بیانگر  این عبارت، 
تا روز قیامت در کنار هم،  این دو  این، وجود  بر  قیامت است. عالوه 
حاکی از همیشگی بودن قرآن و وجود امام معصوم در کنار هم است: 

الزم و ملزوم بودن قرآن و اهل بیت

5- رابطءه علت و معلولی
از  همیشگی  دوری  و  علت  بیت:  اهل  و  قرآن  به  همیشگی  تمسک 

گمراهی و ضاللت: معلول و نتیجءه آن است.
6- ارتباط مفهومی

مصادیق حدیث ثقلین )اهل بیت رسول خدا ④ ( در آیءه تطهیر نیز 
آمده است و پیام هر دو عصمت اهل بیت رسول خدا ④ می باشد.

7- نکتءه ترکیبی )1(
)درس 6 - یازدهم( حدیث: »علی مع القرآن و القرآن مع علی« تأکیدی بر 
حدیث ثقلین است که بیانگر همراه بودن قرآن با امام علی ⒔ است که 

مصداقی از اهل بیت، می باشد.
8- نکتءه ترکیبی )2(

)درس 7 - یازدهم( در عبارت قرآنی ！انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی 
عقبیه فلن یضّر اهلل شیئاً خداوند مسلمانان را نسبت به بازگشت به جاهلیت 
و گمراهی هشدار می دهد و پیامبر در حدیث ثقلین راه مصون ماندن از این 

گمراهی را تمسک به قرآن و اهل بیت ⒒ عنوان کرده اند.

با تفکر در این حدیث، این پیام ها استخراج می شود.
1- همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت ⒒ نیز همواره با هم اند.

2- همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است.
3- در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که به قرآن و اهل بیت به همراه هم و هم زمان تمسک جویند.

4- نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی، فقط از یکی از دو یادگار پیامبر ④ پیروی کرد، بلکه باید از هر دو پیروی کرد.
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 وقتی خداوند، حضرت موسی ⒔ را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور، پشتیبان و شریک در امر 
هدایت مردم قرار دهد. خداوند نیز درخواست حضرت موسی ⒔ را پذیرفت و او را مشاور و وزیر وی قرار داد.

پیامبر اکرم ④  بارها به حضرت علی ⒔ فرمود: 
ُه ال نَبِیَّ بَعدی اَنَت مِّنی بَِمنزِلَِة هاُروَن مِن ُموسی ااِّل اَنَّ

تو برای من به منزلءه هارون برای موسی هستی؛ جز این که بعد از من پیامبری نیست.

1- پیام حدیث
حدیث منزلت در شأن حضرت علی ⒔ است و پیامبر اکرم ④ ایشان 

را در منزلت نزد خود، شبیه به هارون برای موسی ⒔ دانسته است.
وجه شباهت حضرت علی ⒔ به هارون، مشاور، پشتیبان، وزیر و شریک 

در امر هدایت بودن ایشان برای پیامبر ④ است.
وجه تفاوت آن، در ختم نبوت و عدم ارسال پیامبر پس از حضرت محمد ④  

َّهُ ال نبّی بعدی« اشاره شده است. است و این مفهوم در عبارت »ااّل اَن
2- نکتءه ترکیبی )1(

)درس 2 - یازدهم( با توجه به این که در زمان حضرت محمد ④ ، عوامل 
ختم نبوت و بی نیازی از آمدن پیامبر جدید فراهم بوده است، نبوت

پایان می پذیرد و این امر در حدیث منزلت نیز اشاره شده است.
بیت: بر او ختم آمده پایان این راه/ بر او نازل شده »ادعوا الی اهلل« نیز 

بیانگر ختم نبوت است.
3- نکتءه ترکیبی )2(

)درس 6 - یازدهم( در روز بعثت، پس از نزول وحی، پیامبر ④ به امام 

و  تو هم می شنوی  را من می شنوم  آن چه  »بی گمان  علی ⒔ فرمود: 
آن چه را من می بینم تو هم می بینی، جز این که تو پیامبر نیستی، بلکه 
با  و  امام علی ⒔ اشاره دارد  به مقام وزارت  این سخن  وزیر هستی« 

حدیث منزلت هم مفهوم است.

 پیامبر گرامی اسالم در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا فریضءه حج را به جا آورد. این حج که در آخرین سال زندگی ایشان برگزار شد، به 
»حّجة البالغ« و »حّجة الوداع« مشهور است. در این حج، هزاران نفر شرکت کرده بودند، تا روش انجام دادن اعمال حج را از رسول خدا ④ فرا گیرند و 
 حج را با ایشان به  جا آورند. پس از برگزاری حج و در مسیر بازگشت به مدینه در روز هجدهم ماه ذی الحّجة، در محلی به نام غدیر خم این آیه نازل شد:

سوُل بَلِّغ ما اُنزَِل اِلَیَك مِن َربَِّك َو اِن لَم تَفَعل فَما بَلَّغَت رِسالََته َو اهللُ یَعِصُمَك مَِن الّناِس اِنَّ اهللَ ال یَهِدی الَقوَم الکافِریَن ！یا اَیُّها الرَّ

 بعد از نزول این آیه، پیامبر اکرم ④ دستور داد همه توقف کنند تا بازماندگان برسند و آنان که پیش رفته اند، برگردند. ظهر شده بود؛ ابتدا نماز را به 
 جا آوردند و سپس، پیامبر در یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم سخن گفت و آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ آماده کرد.

پیامبر اکرم ④  در قسمتی از سخنرانی از مردم پرسید:
یا اَیَُّها النّاُس مَن اَولَی النّاِس بِالُمؤمنیَن ِمن اَنُفِسِهم ای مردم، چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟

گفتند: خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند. سپس فرمود: 
مَن کُنُت مَوالُه َفهذا َعِلیٌّ مَوال ُه هر کس که من ولّی و سرپرست اویم، علی نیز ولّی 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 عرض تبریک و شادباش به سوی امام 
آمدند و با وی بیعت کردند.

1- توضیح
حدیث غدیر و آیءه تبلیغ، مربوط به سال دهم هجرت یا حّجة الوداع و 

حّجة البالغ است.
2- پیام حدیث

در عبارت: »من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم« سزاواری به معنای 
والیت و سرپرستی است. این عبارت، پس از نزول آیءه تبلیغ و قبل از 

حدیث غدیر بیان شد.
بازتاب این عبارت به مردم، قبول والیت و سرپرستی خدا و پیامبرش از 
سوی مردم بود. زیرا که در جواب پیامبر ④ گفتند: خدا و پیامبرش بر 

ما والیت و سرپرستی دارند.

بیان شد، در  این عبارت  از  عبارت: »مواله« در حدیث غدیر که پس 
همان معنا به کار رفته و به معنای والیت ظاهری و سرپرستی حضرت 
علی ⒔ بر مسلمانان است. پیامبر اکرم ④ برای بیان اهمیت و توجه 
بیشتر به این امر، این جمله را سه بار تکرار نمودند. هم چنین بیعت 
و  تأیید  نشانگر  حدیث  این  بیان  از  پس  علی ⒔ ،  حضرت  با  مردم 

پذیرش مقام والیت ایشان از سوی مردم بوده است.
3- تقدم و تأخر

نزول آیءه »تبلیغ« مقدم بر »حدیث غدیر« بود. 
4- ارتباط مفهومی

در آیءه والیت نیز مقام والیت برای حضرت علی ⒔ بیان شده است.
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دین و زندگی پایه

5- نکتءه ترکیبی
)درس 2- دوازدهم( پاسخ مردم به پرسش »من اولی الّناس بالمؤمنین

من انفسهم« بیانگر پذیرش والیت پیامبر در طول والیت الهی و قبول 
توحید در والیت است.

دستور الهی به تعیین جانشین پیامبر ④ در حجةالوداع

سورءه مائده، آیءه 67

سوُل بَلِّغ ما اُنزَِل اِلَیَك مِن َربَِّك یا اَیَُّها الرَّ
ای رسول، آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده برسان

َو اِن لَم تَفَعل فَما بَلَّغَت رِسالََته
و اگر چنین نکنی، رسالتش را ادا نکرده ای

َو اهللُ یَعِصُمَك مَِن الّناِس
و خداوند تو را از مردمان حفظ می کند.

اِنَّ اهللَ ال یَهِدی الَقوَم الکافِریَن
خداوند، کافران را هدایت نمی کند.

یا ایّها الّرسول: مخاطب آیه: پیامبر اکرم ④ 

بّلغ ما انزل الیك من ربّك: لزوم ابالغ والیت 
علی ⒔ و تعجیل در آن

و اهلل یعصمك من النّاس: وجود خطرها و وعدءه 
مصونیت جان پیامبر ④ از آن خطرات 

اّن اهلل ال یهدی القوم الکافرین:
بی نصیبی کافران از هدایت الهی

و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته: اهمیت ابالغ 
والیت علی ⒔ 

1- یا ایّها الّرسول: در این آیه، پیامبر ④ با عنوان »رسول« خطاب شده است که نشان دهندءه رسالت مهم ایشان در ادامءه آیه است.
2- بّلغ ما انزل الیك من ربّک: خداوند به پیامبر ④ فرمان می دهد که آن چه بر او نازل شده، یعنی معرفی جانشین خود را به مردم 
برساند. این امر نشان می دهد که انتخاب امام نیز از سوی خدا صورت می گیرد. بیان خداوند به گونه ای است که تعجیل و حتمیت در 

انجام دادن مأموریت را از پیامبر ④ می خواهد: حتمیت ابالغ رسالت خداوند با اعالن والیت امیر مؤمنان.
3- و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته: این عبارت بیانگر اهمیت فرمان الهی به پیامبر ④ در معرفی جانشین خود است، زیرا تنها آیه ای 
است که پیامبر ④ را نسبت به کتمان پیام این چنین تهدید کرده و اهمیت ابالغ این پیام را با همءه مسئولیت های دوران نبوت برابر 

دانسته است: هم وزن بودن ابالغ والیت با رسالت بیست و سه سالءه پیامبر ④.
4- و اهلل یعصمك من الناس: این عبارت وجود مخاطرات در مسیر تبلیغ دین را اعالم می کند، زیرا انجام دادن مأموریت اعالم جانشینی 
خطرهای بزرگی را به دنبال دارد و خداوند به پیامبر اکرم ④ وعده می دهد او را از خطرات احتمالی منافقان حفظ خواهد کرد: وجود 

خطرها و مصونیت جان پیامبر ④. در نتیجه، ابالغ والیت امیر مؤمنان، برای پیامبر ④ خالی از دغدغه و خطر نبود.
5- اّن اهلل ال یهدی القوم الکافرین: از مصادیق کفر، انکار والیت است و بی نصیبی کافران از هدایت الهی، امری مسلم و اجتناب ناپذیر است.

 6- تقدم و تأخر: مؤخر از نزول این آیه، پیامبر ④ در یک سخنرانی مهم ابتدا بحث والیت و سرپرستی خود و خدا را در عبارت: 
»یا ایّها الّناس من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم« بیان کردند که نتیجه و بازتاب آن، قبول والیت، سرپرستی خدا و پیامبر ④ توسط 

مردم بود و سپس حدیث غدیر: »من کنت مواله فهذا علی مواله« را بیان کردند.
7- نکتءه ترکیبی: )درس 4 - یازدهم( با توجه به عبارت »بّلغ« به مسئولیت دریافت و ابالغ وحی پیامبر ④ پی می بریم.

در آیءه 67 سورءه مائده تدبر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1- خداوند چه فرمانی به پیامبر می دهد؟

آن چه که بر او نازل شده به مردم برساند و ابالغ کند.
2- اهمیت این فرمان چه قدر است؟

به اندازه ای که اگر انجام نشود، اصل رسالت به انجام نرسیده است.
3- چرا خداوند به پیامبر اکرم ④ وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد؟

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

دربارءه واقعءه بزرگ غدیر بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
الف( چرا مراسم غدیر هم زمان با بزرگ ترین اجتماع مسلمانان برگزار شد؟

به خاطر این که مسئلءه خالفت و جانشینی حضرت علی ⒔ به وسیلءه حجاج که بیش از صد هزار نفر بودند، به سراسر سرزمین های 
اسالمی رسانده شود تا حجت بر مردم در مورد نصب امام و جانشینی رسول خدا تمام شده باشد و بعداً ادعا نکنند که پیامبر ④ جانشینی 

برای خود نصب نکرده است.
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ب( چرا خداوند انجام ندادن این مأموریت را مساوی با عدم انجام رسالت اعالم کرد؟
تداوم راه پیامبر منوط 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 ④ اصل دین در معرض تهدید قرار می گرفت و جامعءه اسالمی رو به ضعف و زوال می نهاد. 

پس انجام ندادن این مأموریت که باعث لطمه به دین می شد، مساوی عدم انجام رسالت بود.
پ( تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی ⒔ پس از پایان مراسم، نشانءه چیست؟

آشکار است که این شادباش در صورتی صحیح است که در آن روز حضرت علی ⒔ از سوی خدا و رسول خدا ④ به مقامی بلند رسیده 
باشد و جز در این صورت تهنیت معنی نداشت. در واقع این تبریک نشانءه معرفی امام علی ⒔ به عنوان جانشین پیامبر ④ است و 

تبریک و دست دادن به منزلءه بیعت و قبول والیت از جانب مردم است.
ت( چرا کلمءه »مولی« در حدیث غدیر به معنای سرپرست است، نه دوست؟

اوالً: پیامبر اسالم پیش از جملءه »من کنت مواله« فرمودند: »ایها الّناس من اولی 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 ارتباط معنوی در جمله محفوظ بماند.
ثانیاً: هیچ عاقلی باور نمی کند که پیامبر مردم را در شرایط و در آن هوای گرم نگه دارد و منظورش فقط این باشد که بگوید هر کس 

من دوست او هستم، علی ⒔ دوست اوست.
ثالثاً: اگر مولی به معنی دوست باشد، ابالغ نشدن چنین پیامی نمی تواند مساوی انجام نپذیرفتن رسالت الهی قرار گیرد.

 از آن جا که امام علی ⒔ و دیگر امامان ⒒ دو مسئولیت رهبری و مرجعیت دینی مسلمانان را پس از رسول خدا ④ بر عهده دارند )علت(، ضروری 
است که آنان نیز معصوم از گناه و خطا باشند )معلول(. چنان که توضیح داده شد، ضرورت داشتن این ویژگی، یکی از دالیل معرفی امام از جانب خداست. 

در آیاتی از قرآن کریم و سخنان رسول خدا ④ به این مسئله اشاره شده است. یکی از آن  ها نزول آیءه تطهیر است.

 اُمّ َسلَمه، همسر رسول خدا ④ می گوید: روزی ایشان در خانه استراحت می کرد که دختر بزرگوارش فاطمه زهرا ⒊ وارد شد و سالم کرد. پیامبر ④ پاسخ 
داد و ایشان را به کنار خود دعوت کرد. پس از وی حضرت علی ⒔ ، امام حسن ⒔ و امام حسین ⒔ آمدند. رسول خدا ④ آنان را نیز در کنار خود 
جای داد. آن گاه برای آنان این گونه دعا کرد: »خدایا! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن!« در همین زمان فرشتءه وحی آمد 

.ًرُکم تَطهیرا جَس اَهَل البَیِت َو یُطَهِّ و آیءه تطهیر را قرائت کرد: ！اِنَّما یُریُد اهللُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ

 این آیه، تعداد خاصی از خانوادءه پیامبر را در بر می گیرد که مقام عصمت دارند؛ یعنی در این جا افراد خاصی از اهل بیت موردنظر است و شامل 
سایر بستگان پیامبر ④ نمی شود.

 چون این تعداد خاص معصوم اند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و بیان کنندءه دستورات الهی است )مرجعیت دینی(.

 پیامبر اکرم ④ برای آگاهی مردم از این موضوع، مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانءه فاطمه ⒊ می گذشت و اهل خانه را »اهل 
بیت« صدا می زد و آیءه تطهیر را می خواند.

 از آن جا که در زمان نزول این آیه از میان اهل بیت فقط امام علی ⒔ ، حضرت فاطمه ⒊ ، امام حسن ⒔ و امام حسین ⒔ حضور داشتند، در 
این واقعه تنها نام این چهار بزرگوار ذکر شده است. در سخنان دیگر پیامبر ④ ، امامان بعدی هم جزء اهل بیت شمرده شده اند.

1- توضیح
که  است  مشهور  کساء«  »حدیث  به  تطهیر،  آیءه  به  مربوط  داستان 
فاطمه  بودند و جمع شدن وجود مقدس  امّ  سلمه  پیامبر ④ در منزل 
کنار  در  امام حسین⒓  و  امام حسن  علی ⒔ و  زهرا ⒊ و حضرت 
»اهل  عنوان  به  معرفی کردنشان  و  آن ها  در حق  دعا  و سپس  ایشان 

بیت« خودشان مربوط به این آیه می باشد.
پیام های مربوط به آیءه تطهیر به طور خالصه بدین شرح است:

پیام اول: عصمت اهل بیت ⒒ 
اهل بیت ⒒ به عنوان  پیامبر  از خانوادءه  نفر  پیام دوم: معرفی چهار 

پیام سوم: حّجیت رفتار و سخن اهل بیت ⒒
2- رابطءه علت و معلولی

بر  که:  این بخش می فهمیم  اول  در  آن جا که«  »از  کلمءه  به  توجه  با 
توسط  دینی  مرجعیت  و  ظاهری  والیت  مسئولیت  دو  داشتن  عهده 
امامان ⒒ و اسوه بودن ایشان در کردار و گفتار: علت و عصمت آنان از 

گناه و خطا: معلول و نتیجه است.
3- تقدم و تأخر

بیان جملءه دعایی پیامبر که فرمود: »خدایا اینان اهل بیت من اند ...« 
مقدم بر نزول آیءه تطهیر بود.
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دین و زندگی پایه

عصمت اهل بیت پیامبر ④ 

سورءه احزاب، آیءه 33
جَس اَهَل البَیِت اِنَّما یُریُد اهللُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ

همانا خدا اراده کرده که دور گرداند از شما اهل بیت پلیدی و ناپاکی را
رَُکم تَطهیراً َو یُطَهِّ

و شما را کامالً پاک و طاهر قرار دهد.

انّما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت: 
ارادءه خداوند بر دوری اهل بیت پیامبر ④ از ناپاکی

و یطّهرکم تطهیراً: رقم زدن اسوه و حجت بودن
اهل بیت  ⒒ با اعالم پاکی و عصمت ایشان

1- انّما یرید اهلل: »اّنما« عالمت حصر است و این امر نشان می دهد که عصمت منحصر به اهل بیت پیامبر ④ است.
از کلمءه »یرید« متوجه می شویم که ارادءه خداوند، بر عصمت اهل بیت تعلق گرفته است.

2- لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت: مقصود از »اهل بیت« همءه خاندان پیامبر ④ نیست، بلکه فقط حضرت فاطمه⒊ ، حضرت 
علی  ⒔ ، امام حسن و امام حسین⒓ است که این آیه در شأن آن ها نازل شده است. البته با توجه به سخنان دیگر رسول خدا ④ ، 

امامان دیگر نیز جزء اهل بیت شمرده شده اند. 
مقصود از »رجس« پلیدی و ناپاکی است که هم شامل گناه و خطا و هم آلودگی های اخالقی می شود. نفی اهل بیت رسول خدا ④ از 

این دو مورد، بیانگر عصمت آن هاست.
3- و یطهرکم تطهیراً: در این عبارت، خداوند بر اثبات پاکی و عصمت اهل بیت تأکید کرده است.

4- رابطءه علت و معلولی: چون اهل بیت معصوم هستند، سخن و عمل آنان مالک و معیار است و باید به آن ها عمل کرد: حجیت نظر 
و عمل اهل بیت، زاییده و معلول عصمت است.

5- ارتباط مفهومی: در آیءه: ！یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی  االمر منکم نیز می گوییم چون این سه اطاعت در 
کنار هم قرار گرفته است، بنابراین اولی االمر نیز معصوم اند. در حدیث ثقلین نیز وجود امام در کنار قرآن، بیانگر عصمت ایشان است.

6- نکتءه ترکیبی: )درس 6 - یازدهم( در حدیث: »علّی مع الحّق و الحّق مع علّی« نیز به عصمت حضرت علی ⒔ اشاره شده است.
هم چنین در حدیث: »انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأتها من بابها« نیز به عصمت علمی حضرت علی ⒔ اشاره شده است.

با بررسی این آیات و احادیثی که گفته شد، روشن می شود:
 پیامبر اکرم ④ با هدایت و راهنمایی خداوند، حضرت علی ⒔ و یازده فرزند ایشان را به جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده دار 

مسئولیت امامت اند.
 الزمءه این مرتبه از جانشینی، علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ همان گونه که رسول خدا ④ این دو ویژگی را دارا بود.

 حضرت فاطمه زهرا ⒊ جزء اهل بیت است و اگر چه عهده دار امامت نبوده، اما علم و عصمت کامل دارد و پیروی از کالم و رفتار وی بر همءه 
مسلمانان واجب و سرچشمءه هدایت و رستگاری است.

توضیح
نکتءه اول بر »الهی بودن« مسئولیت امامت و تعیین امام از طرف خدا و 

بیان آن به مردم توسط پیامبر خدا ④ اشاره دارد.

نکتءه دوم بر »عصمت« و ضرورت آن در امام اشاره می کند.
پیروی  وجوب  زهرا ⒊ و  فاطمه  حضرت  عصمت  مقام  بر  سوم  نکتءه 

مردم از ایشان اشاره دارد. این امر در آیءه تطهیر نیز آمده است.

کدام عامل، ظهور مکاتب و فرقه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت و این پیامد، - 1281
بطالن کدام فرض را نشان می دهد؟

1( گسترش اسالم در نقاط دیگر ـ پایان وظایف دوگانءه رسول خدا ④ پس از رحلت ایشان
2( تحریف در معارف اسالمی ـ سکوت در مورد وظایف دوگانه پس از ختم نبوت

3( گسترش اسالم در نقاط دیگر ـ سکوت در مورد وظایف دوگانه پس از ختم نبوت
4( تحریف در معارف اسالمی ـ پایان وظایف دوگانءه رسول خدا ④ پس از رحلت ایشان

ختم نبوت به معنای پایان کدام یک از مسئولیت های رسالت است و عدم نیازمندی به چه چیزی را رقم می زند؟- 1282
2( مسئولیت اول ـ آوردن کتاب جدید 1( مسئولیت های دوگانه ـ حفظ کتاب آسمانی 

4( مسئولیت های دوگانه ـ آوردن کتاب جدید 3( مسئولیت اول ـ حفظ کتاب آسمانی 
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پایۀ یازدهم - درس پنجم

ویژگی مهم آیءه: ！إنَّما َولیُّکُُم اهللُ َو َرُسولُُه َو الَّذیَن آمَنُوا ... کدام است؟- 1283
2( نزول آیه پس از وقوع یک رخداد 1( ذکر نام ولی مسلمانان در آیه  

4( بیان ویژگی های سرپرست مسلمانان 3( اعالم والیت حضرت علی ⒔ از جانب رسول خدا ④  
»تفکیک ناپذیری دو یادگار پیامبر ④ برای هدایت و سعادت اخروی« و »شمول مقام عصمت به تعداد خاصی از خانوادءه پیامبر ④ « از فهم درست - 1284

............... و ............... دریافت می شود و بیان صبحگاهی مورد ...............، شیوءه پیامبر اکرم ④ برای آگاهی مردم از این موضوع بود.
2( حدیث ثقلین ـ آیءه اولی االمر ـ نخست 1( حدیث جابر ـ آیءه اولی االمر ـ دوم  

4( حدیث ثقلین ـ آیءه تطهیر ـ دوم 3( حدیث جابر ـ آیءه تطهیر ـ نخست  
این کالم علی  بن ابی طالب ⒔ که فرمود: »من یار و یاور تو خواهم بود، ای رسول خدا ④ « پس از نزول کدام آیءه شریفه بیان شد و پیامبر گرامی - 1285

اسالم ④ برای پذیرش بیعت و وفاداری آن حضرت، در پاسخ چه فرمود؟
2( انذار ـ همانا این، برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود. 1( تبلیغ ـ هر کس که من ولی و سرپرست اویم، علی نیز ولی و سرپرست اوست. 

4( تبلیغ ـ همانا این، برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود. 3( انذار ـ هر کس که من ولی و سرپرست اویم، علی نیز ولی و سرپرست اوست. 
نزول کدام آیءه شریفه و آگاهی مردم از محتوای آن، تکبیر مردم و ستایش و سپاس رسول خدا ④ را به همراه داشت؟- 1286

الَة َو یُْؤتُوَن الزَّکاَة َو هُْم راکُِعون ُکُم اهللُ َو رُسوُلُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُِقیُموَن الصَّ 1( ！إنَّما َولیُّ
ل َة بَعَد الرسُّ ریَن و ُمنِذریَن لَئاَّل یَکوَن لِلّناِس َعلَی اهلِل ُحجَّ 2( ！ُرُسالً ُمبَشِّ

ًرَُکْم تَطهیرا جَس أَهَل البَیِت َو یُطَهِّ 3( ！اِنَّما یُریُد اهللُ لِیذِهَب َعنُکُم الرِّ
ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم 4( ！یَا أیَُّها اّلذیَن آَمُنوا اَطیُعوا اهللَ َو اَطیُعوا الرَّ

بی توجهی به استمرار دو مسئولیت مهم »مرجعیت علمی و والیت« دلیلی بر ............... دین اسالم و اثبات فرض ............... می گردد.- 1287
2( نقص ـ اعالم پایان مسئولیت های دوگانءه رسالت 1( نقص ـ سکوت قرآن کریم و پیامبر اکرم ④  
4( تحریف ـ سکوت قرآن کریم و پیامبر اکرم ④  3( تحریف ـ اعالم پایان مسئولیت های دوگانءه رسالت 

ُسوَل َو ُأولی اْلَمِْر ِمنْکُْم مقدم بر کدام مورد بر پیامبر خدا ④ بود؟- 1288 نزول آیءه شریفءه: ！یَا أیَُّها الّذیَن آمَنُوا اَطیُعوا اهللَ َو اَِطیُعوا الرَّ
1( معرفی حضرت علی ⒔ به عنوان مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم

2( توجه مؤمنان به سزاواری خدا و پیامبرش بر مردم و پس از آن جانشینان بر حّق ایشان
3( اثبات نیاز مردم به رهبر و سرپرست الهی و نشان دادن راه رستگاری و نجات

4( مشخص نمودن مصادیق دوازده امام معصوم ⒒ و توجه به مسئلءه غیبت
پیامبر اکرم ④ چگونه اولین و آخرین بار جانشین خود را معرفی کرد و کدام مورد به طور مکرر از جانب ایشان بیان می شد؟- 1289

2( در حدیث جابر ـ در مراسم حّجة الوداع ـ نخستین 1( پس از نزول آیءه انذار ـ با بیان حدیث ثقلین ـ دومین 
4( در حدیث جابر ـ با بیان حدیث ثقلین ـ نخستین 3( پس از نزول آیءه انذار ـ در مراسم حّجة الوداع ـ دومین 

پیام کدام آیه بیانگر آن است که حضرت فاطمه زهرا ⒊ اگر چه عهده دار امامت نبوده، اما علم و عصمت کامل دارد و پیروی از ایشان بر همءه مسلمانان - 1290
واجب است؟

... الَة َو یُْؤتُوَن الزَّکاَة ِذیَن یُِقیُموَن الصَّ ِذیَن آَمُنوا الَّ ُکُم اهللُ َو رُسوُلُه َو الَّ 1( ！إنَّما َولیُّ
... ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل فَما بَلَّغَْت رِسالََته 2( ！یا أَیَُّها الرَّ

ًرَُکْم تَطهیرا جَس أَهَل البَیِت َو یُطَهِّ 3( ！اِنَّما یُریُد اهللُ لِیذِهَب َعنُکُم الرِّ
ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم 4( ！یَا أیَُّها اّلِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أِطیُعوا الرَّ

راه مصون ماندن از گمراهی در عبارت ............... بیان شده است و اگر گفته شود: »اطاعت از خدا و پیامبر و فرمانروایان بر حّق، یک فریضءه همیشه ماندگار - 1291
است.« پیام کدام آیه حاکی از آن است؟

ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم 1( ！و اهلل یعصمك من الّناس ـ ！یَا أیَُّها اّلِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أِطیُعوا الرَّ
ًرَُکْم تَطهیرا جَس أَهَل البَیِت َو یُطَهِّ 2( ！و اهلل یعصمك من الّناس ـ ！اِنَّما یُریُد اهللُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ

ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم 3( »ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابداً« ـ ！یَا أیَُّها اّلِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أِطیُعوا الرَّ
ًرَُکْم تَطهیرا جَس أَهَل البَیِت َو یُطَهِّ 4( »ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابداً« ـ ！اِنَّما یُریُد اهللُ لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ

آیات یا احادیثی که در »سال سوم بعثت«، »روز هجدهم ماه ذی حّجه« و در »منزل امّ سلمه« بر پیامبر اکرم ④ نازل شد، به ترتیب کدام است؟- 1292
4( انذار ـ تبلیغ ـ تطهیر 3( انذار ـ ثقلین ـ تطهیر  2( والیت ـ تبلیغ ـ اولی األمر  1( والیت ـ ثقلین ـ اولی األمر 

استدالل عقلی برای بطالن این فرض که: »مسئولیت های دوگانءه امامت همچون مسئولیت اول، پایان می یابد« چیست؟- 1293
1( نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، فزون تر گردید ـ حکومت و ادارءه جامعه و تعلیم دین، امری تمام شدنی نیست.

2( نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، فزون تر گردید ـ ممکن نیست که قرآن کریم، نسبت به این دو مسئولیت مهم بی تفاوت باشد.
3( دین اسالم کامل ترین دین الهی است و برای همءه زمان ها برنامه دارد ـ حکومت و ادارءه جامعه و تعلیم دین، امری تمام شدنی نیست.

4( دین اسالم کامل ترین دین الهی است و برای همءه زمان ها برنامه دارد ـ ممکن نیست که قرآن کریم، نسبت به این دو مسئولیت مهم بی تفاوت باشد.
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دین و زندگی پایه

پیامبر خدا ④ با یک سخنرانی مهم و مفصل، مردم را برای دریافت کدام پیام بزرگ آماده نمود و حضرت موسی ⒔ در کدام موقعیت، از خداوند - 1294
خواست که برادرش هارون را مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد؟

1( »اّنی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی« ـ آن گاه که حضرت موسی ⒔ برای هدایت مردم برگزیده شد.
2( »َمْن ُکنُت مواله فهذا علّی مواله« ـ وقتی خداوند حضرت موسی ⒔ را مأمور مبارزه با فرعون کرد.

3( »اّنی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی« ـ وقتی خداوند حضرت موسی ⒔ را مأمور مبارزه با فرعون کرد.
4( »َمْن ُکنُت مواله فهذا علّی مواله« ـ آن گاه که حضرت موسی ⒔ برای هدایت مردم برگزیده شد.

کدام بخش از حدیث ثقلین مبین این مفهوم است: »همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است« و جابر بن عبداهلل - 1295
انصاری مأمور ابالغ سالم و تحیت رسول خدا ④ به کدام یک از امامان معصوم گردید؟

2( »اّنهما لن یفترقا حّتی یردا علی الحوض« ـ امام جعفر بن محمد ⒔  1( »ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابداً« ـ امام محمد بن علی ⒔  
4( »اّنهما لن یفترقا حّتی یردا علی الحوض« ـ امام محمد بن علی ⒔  3( »ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابداً« ـ امام جعفر بن محمد ⒔  

کدام عبارت مردودبودن دیدگاه کفایت قرآن برای هدایت بشر را بیان می کند و دعوت از چهل نفر از بزرگان بنی هاشم برای انجام کدام دستور الهی بود؟- 1296
1( »أیَُّها الّناس من أولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم« ـ ！َو انِذر َعشیَرتََك األقَربیَن

ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك 2( »أیَُّها الّناس من أولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم« ـ ！یا أَیَُّها الرَّ
3( »ما ان تمّسکتم بهما لن تَضّلوا ابداً و اّنهما لن یفترقا« ـ ！َو انِذر َعشیَرتََك األقَربیَن

ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك 4( »ما ان تمّسکتم بهما لن تَضّلوا ابداً و اّنهما لن یفترقا« ـ ！یا أَیَُّها الرَّ
با توجه به آیءه 67 سورءه مائده: ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل الیك من ربّك، هدایت الهی شامل حال چه کسانی نمی گردد و علت وعدءه: ！و اهلل یعصمك - 1297

من النّاس چه بود؟
1( کافران ـ ابالغ پیام الهی، منافع برخی را به خطر می انداخت و احتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.

2( مشرکان ـ حجت بر مردم در مورد رسالت رسول خدا ④ تمام شده بود و دشمنی ها آغاز گردید.
3( کافران ـ حجت بر مردم در مورد رسالت رسول خدا ④ تمام شده بود و دشمنی ها آغاز گردید.

4( مشرکان ـ ابالغ پیام الهی، منافع برخی را به خطر می انداخت و احتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.
در کدام یک از موقعیت های تاریخی، درخواست پیامبر ④ برای بیعت با ایشان سه بار مطرح شد و هر بار، همه به جز علی ⒔ سکوت کردند و شکل - 1298

ادامءه مسئولیت های پیامبر ④ پس از رحلت ایشان کدام است؟
2( مراسم دعوت خویشان ـ امامت 1( حّجة الوداع ـ خالفت  

4( حّجة الوداع ـ امامت 3( مراسم دعوت خویشان ـ خالفت  
بر دوش داشتن مسئولیت  های پیامبر ④ جز دریافت و ابالغ وحی توسط امام چه نتیجه ای در پی دارد و این مطلب چه مفهومی را به ما می آموزد؟- 1299

1( برخورداری از همان صفات و ویژگی ها ـ رسول اکرم ④ مانع تعطیلی این دو مسئولیت پس از خود شده است.
2( افزون شدن نیاز به امام و رهبری ـ تنها خداوند است که می تواند فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند و به مردم بشناساند.

3( برخورداری از همان صفات و ویژگی ها ـ تنها خداوند است که می تواند فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند و به مردم بشناساند.
4( افزون شدن نیاز به امام و رهبری ـ رسول اکرم ④ مانع تعطیلی این دو مسئولیت پس از خود شده است.

منحصردانستن مقام عصمت به تعداد خاصی از خانوادءه پیامبر ④ ، پیام به دست آمده از آیءه شریفءه ............... است و به فرمودءه ایشان در تفسیر آیءه - 1300
شریفءه ............... نتیجءه ایمان راسخ در انسان، ............... می باشد.

ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك ... ـ پذیرش والیت و سرپرستی امامان معصوم 1( تطهیر ـ ！یا أَیَُّها الرَّ
ُسوَل ... ـ باقی ماندن بر عقیدءه آخرین امام 2( والیت ـ ！یَا أیَُّها اّلِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أِطیُعوا الرَّ

ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك ... ـ پذیرش والیت و سرپرستی امامان معصوم 3( والیت ـ ！یا أَیَُّها الرَّ
ُسوَل ... ـ باقی ماندن بر عقیدءه آخرین امام 4( تطهیر ـ ！یَا أیَُّها اّلِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أِطیُعوا الرَّ

چرا مراسم غدیر، هم زمان با بزرگ ترین اجتماع مسلمانان برگزار شد؟- 1301
1( تداوم راه پیامبر منوط به این بود که بعد از ایشان جانشین شایسته ای برای آن حضرت تعیین شود.

2( مسئلءه خالفت و جانشینی حضرت علی ⒔ به سراسر سرزمین های اسالمی رسانده شود و حجت بر مردم تمام شده باشد.
3( پذیرش رهبری حضرت علی ⒔ در جامعه ای که سن افراد مالک مهمی در تصدی مناصب بود، آسان گردد.

4( حکومت ظاهری پس از رحلت پیامبر ④ در جایگاه مناسب خود قرار گیرد و از لحاظ اندیشءه اسالمی انحرافی ایجاد نشود.
دالیل بطالن فرض »سکوت قرآن کریم و پیامبر ④ « دربارءه مسئولیت های جامعءه اسالمی پس از رسول خدا ④ کدام است؟- 1302

1( اول افزایش نیاز جامعه به حکومت و تعلیم دین و دوم آگاه ترین بودن پیامبر اکرم ④ نسبت به اهمیت و جایگاه این مسئولیت
2( اول هدایتگری قرآن در همءه امور زندگی و دوم پایان ناپذیری نیاز به حکومت و تبیین دین

3( اول افزایش نیاز جامعه به حکومت و تعلیم دین و دوم پایان ناپذیری نیاز به حکومت و تبیین دین
4( اول هدایتگری قرآن در همءه امور زندگی و دوم آگاه ترین بودن پیامبر اکرم ④ نسبت به اهمیت و جایگاه این مسئولیت
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پایۀ یازدهم - درس پنجم

ُسوَل َو ُأولِی اْلَمِْر ِمنْکُْم است و مصادیق آیءه: ！انّما یرید اهلل لیذهب - 1303 کدام روایت شریف، تفسیری بر آیءه: ！یَا أیَُّها الّذیَن آمَنُوا َأطیُعوا اهللَ َو أطیُعوا الرَّ
عنکم الّرجس أهل البیت و یُطَهِّرَکُْم تَطهیراً در کدام حدیث بیان شده اند؟

2( »انت مّنی بمنزلة هارون من موسی ااّل اّنه ال نبیَّ بعدی« ـ ثقلین 1( »ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابداً و اّنهما لن یفترقا« ـ جابر 
4( »انت مّنی بمنزلة هارون من موسی ااّل اّنه ال نبیَّ بعدی« ـ جابر 3( »ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابداً و اّنهما لن یفترقا« ـ ثقلین 

خداوند با کدام بیان در آیءه تبلیغ، پیامبر اکرم ④ و سایر مسلمانان را به این مسئله توجه داده است که: »تداوم راه پیامبر منوط به این بود که بعد از - 1304
ایشان جانشین شایسته ای برای آن حضرت تعیین شود تا راه و منش ایشان را ادامه دهد؛ در غیر این صورت اصل دین در معرض تهدید قرار می گرفت« 

و تبریک و دست دادن مردم به حضرت علی ⒔ پس از پایان مراسم نشانءه چیست؟
1( ！َو اهللُ یَْعِصُمَك مَِن الّناِس ـ تبریک به معنای پذیرش الهی بودن مقام والیت و دست دادن، مصداقی بر آگاهی مردم از جانشین بر حّق الهی است.

2( ！و ِإْن لَْم تَْفَعْل فَما بَلَّغَت رِسالََته ـ تبریک نشانءه معرفی امام علی ⒔ به عنوان جانشین پیامبر ④ و دست دادن به منزلءه قبول والیت از جانب مردم است.
3( ！َو اهللُ یَْعِصُمَك مَِن الّناِس ـ تبریک نشانءه معرفی امام علی ⒔ به عنوان جانشین پیامبر ④ و دست دادن به منزلءه قبول والیت از جانب مردم است.

4( ！و ِإْن لَْم تَْفَعْل فَما بَلَّغَت رِسالََته ـ تبریک به معنای پذیرش الهی بودن مقام والیت و دست دادن، مصداقی بر آگاهی مردم از جانشین بر حّق الهی است.
آگاه ترین، نسبت به اهمیت و جایگاه مسئولیت های امامت، ............... است و توجه به این مفهوم، ............... را به اثبات می رساند.- 1305

1( قرآن کریم ـ قبول فرض سوم مبنی بر فرمان خداوند به تداوم این مسئولیت ها در شکل امامت
2( پیامبر اکرم ④ ـ بطالن فرض نخست یعنی سکوت قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ برای تداوم این مسئولیت ها

3( قرآن کریم ـ بطالن فرض نخست یعنی سکوت قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ برای تداوم این مسئولیت ها
4( پیامبر اکرم ④ ـ قبول فرض سوم مبنی بر فرمان خداوند به تداوم این مسئولیت ها در شکل امامت

کدام یک علت مناسبی برای پاسخ به سؤال زیر نمی باشد؟- 1306
چرا کلمءه »مولی« در حدیث: »من کنت مواله فهذا علّی مواله« به معنای سرپرست است نه دوست؟

1( ابالغ نشدن دوستی با پیامبر ④ نمی تواند مساوی با انجام نپذیرفتن رسالت الهی قرار گیرد.
2( پیامبر اسالم ④ پیش از این جمله، از اولویت و والیت صحبت کرده بودند.

3( پیامبر ④ مردم را در آن شرایط برای بیان دوستی حضرت علی ⒔ با خود نگه نداشته است.
4( مردم نتوانند ادعا کنند که پیامبر ④ جانشینی برای خود نصب نکرده است.

کدام یک از موضوعات زیر با عبارت های مربوط به خود مناسبت دارند؟ - 1307
الف( مشاور و وزیر بودن حضرت علی ⒔  آیءه انذار 

ب( راسخان در ایمان  حدیث جابر 
ج( تبریک و شادباش مردم به امام علی ⒔ و بیعت با ایشان  آیءه والیت 

د( پیروی از هر دو یادگار پیامبر ④ برای هدایت و سعادت اخروی  حدیث ثقلین 
ه ( بیان مصادیق حکم کلی خداوند توسط پیامبر ④  آیءه اولی االمر 

4( ب ـ ج 3( الف ـ د  2( ب ـ د  1( الف ـ ج ـ د  
هر یک از عبارت های زیر درصدد تشریح و توضیح کدام آیه یا حدیث می باشد؟ - 1308

ـ فرمان خداوند به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس از رسول اکرم ④ 
ـ مشخص شدن ویژگی های سرپرست مسلمانان 

ـ وجوب پیروی از حضرت فاطمه ⒑ و سرچشمءه هدایت بودن ایشان 
1( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل الیك ... ـ آیءه والیت ـ حدیث ثقلین 

2( ！اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم ... ـ حدیث جابر ـ آیءه تطهیر 
3( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل الیك ... ـ حدیث جابر ـ حدیث ثقلین 

4( ！اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم ... ـ آیءه والیت ـ آیءه تطهیر 
پاسخ هر یک از سؤال های مطرح شده به ترتیب کدام است؟ - 1309

ـ نزول کدام آیه مشابه با این سخن پیامبر ④ بود که فرمود: »این گونه که من نماز می خوانم، شما هم بخوانید.«؟
ـ اهمیت کدام فرمان به اندازءه رسالت رسول خدا ④ است؟ 

ـ پیامبر خدا ④ به طور مکرر از جمله در روزهای آخر عمر خود، راه چه چیزی را به مسلمانان نشان داد؟
1( ！یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم ـ »من کنت مواله فهذا علی مواله« ـ مصونیت از گمراهی 

2( ！اّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة ـ »اّنی تارك فیکم الثقلین« ـ بهره مندی از والیت علی ⒔ 
3( ！یا ایّها اّلذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی األمر منکم ـ »اّنی تارك فیکم الثقلین« ـ مصونیت از گمراهی 

4( ！اّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة ـ »من کنت مواله فهذا علی مواله« ـ بهره مندی از والیت علی ⒔ 
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دین و زندگی پایه

عبارت های زیر به ترتیب با کدام مورد ارتباط دارند؟ - 1310
ـ گسترش اسالم در نقاط دیگر و ظهور مکاتب و فرقه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید را به دنبال داشت. 

ـ امام همءه مسئولیت های پیامبر اکرم ④ جز دریافت و ابالغ وحی را دارد. 
ـ کلمءه »مولی« در حدیث غدیر به معنای سرپرست است، نه دوست.

 1( باطل بودن فرض سکوت قرآن و پیامبر اکرم ④ در خصوص امامت ـ تعیین امام ـ ！و اهلل یعصمك من الّناس
2( رد پایان  یافتن مسئولیت های دوگانه پس از رسول خدا ④ ـ شناخت امام ـ ！و اهلل یعصمك من الّناس

3( رد پایان یافتن مسئولیت های دوگانه پس از رسول خدا ④ ـ تعیین امام ـ ！و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته
4( باطل بودن فرض سکوت قرآن و پیامبر اکرم ④ در خصوص امامت ـ شناخت امام ـ ！و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته

به ترتیب هر یک از اقدامات رسول خدا ④ ، مرتبط با کدام یک از وقایع تعیین جانشینی ایشان برای انجام مسئولیت های مرجعیت دینی و والیت ظاهری است؟ - 1311
الف( با شتاب و در حالی که آیه را می خواند و مردم را از آن آگاه می کرد، به مسجد آمد. 

ب( چهل نفر از بزرگان بنی  هاشم را دعوت کرد و دربارءه اسالم با آنان سخن گفت.
ج( در یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم سخن گفت و آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ آماده کرد. 

د( مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانءه حضرت فاطمه ⒑ می گذشت. 
2( آیءه والیت ـ آیءه انذار ـ حدیث غدیر ـ آیءه تطهیر  1( آیءه تطهیر ـ آیءه انذار ـ حدیث ثقلین ـ آیءه والیت  

4( آیءه والیت ـ آیءه اولی االمر ـ حدیث ثقلین ـ آیءه تطهیر  3( آیءه تطهیر ـ آیءه اولی االمر ـ حدیث غدیر ـ آیءه والیت  
چند مورد از عبارت های زیر پیام آیءه اولی االمر را به درستی بیان کرده است؟ - 1312

الف( چون این تعداد خاص معصوم اند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و بیان کنندءه دستورات الهی است. 
ب( از آن جا که این اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند، عصمت امامان ⒒ از آن برداشت می شود. 

ج( نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی، فقط از یکی از دو یادگار پیامبر ④ پیروی کرد. 
د( از آن جا که مصداق اولی االمر در آیه مشخص نشده، برای آگاهی مردم، رسول خدا ④ در حدیث غدیر آن را بیان نمودند. 

ه ( راه در امان ماندن از گمراهی دور و دراز شیطان، اطاعت از امامان دوازده گانه ⒒ است. 
3 )4  1 )3  4 )2  2 )1

هر یک از موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام آیه یا حدیث می باشد؟ - 1313
ـ اعالن یاری و یاوری رسول خدا ④ 

ـ وجود معصوم تا روز قیامت 
ـ مشخص کردن ویژگی معتقدان به امامت در عصر غیبت 

2( آیءه والیت ـ حدیث ثقلین ـ حدیث منزلت  1( آیءه انذار ـ حدیث غدیر ـ حدیث جابر  
4( آیءه انذار ـ حدیث ثقلین ـ حدیث جابر  3( آیءه والیت ـ حدیث غدیر ـ حدیث منزلت  

)ترکییب(- 1314 هر یک از آیات و احادیث زیر در تأیید بطالن کدام فرض در مورد سرنوشت دو مسئولیت »تعلیم و تبیین دین« و »والیت ظاهری« می باشد؟ �
 الف( ！و من یبتغ غیر االسالم دیناً فلن یقبل منه

 ب( ！لقد ارسلنا رسلنا بالبّینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
ج( امام باقر ⒔ : »خداوند آن چه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش آورده است.« 

1( پایان این مسئولیت را اعالم نموده اند ـ قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ در این باره سکوت کرده اند ـ پایان این مسئولیت را اعالم نموده اند.
2( پایان این مسئولیت را اعالم نموده اند ـ پایان این مسئولیت را اعالم نموده اند ـ قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ در این باره سکوت کرده اند. 

3( قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ در این باره سکوت کرده اند ـ پایان این مسئولیت را اعالم نموده اند ـ قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ در این باره سکوت کرده اند. 
4( قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ در این باره سکوت کرده اند ـ قرآن کریم و پیامبر اکرم ④ در این باره سکوت کرده اند ـ پایان این مسئولیت را اعالم نموده اند. 

هر یک از پیام های زیر، مرتبط با کدام آیه یا حدیث می باشد؟- 1315
ـ چون این تعداد خاص معصوم اند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و بیان کنندءه دستورات الهی است. 

ـ همان طور که قرآن و پیامبر ④ از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت ⒒ نیز همواره با هم اند. 
ـ جانشینی پیامبر ④ ویژگی هایی دارد که نمی توان آن را به مردم واگذار کرد، به همین جهت باید از همان ابتدا به مردم معرفی شود. 

2( آیءه تطهیر ـ حدیث ثقلین ـ آیءه انذار  1( آیءه اولی االمر ـ حدیث جابر ـ آیءه والیت 
4( آیءه تطهیر ـ حدیث ثقلین ـ آیءه والیت  3( آیءه اولی االمر ـ حدیث جابر ـ آیءه انذار  

)ترکییب(- 1316 چند مورد از موارد زیر با عبارت های مربوط به خود مناسبت دارند؟�
الف( ！و انذر عشیرتك االقربین  همانا این، برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.
... و العصر * اّن االنسان لفی خسر * ااّل الّذین آمنوا！  ... ب( ！انّما ولّیکم اهلل و رسوله و الّذین آمنوا

ج( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل الیك من ربّك ...  »انّا معاشر النبیاء امرنا ان نکّلم الناس علی قدر عقولهم« 
د( »انت منّی بمنزلة هارون من موسی ااّل انه ال نبّی بعدی«  وز ایشان سید ما گشته ساالر/ هم او اول هم او آخر در این کار 

3 )4  1 )3  4 )2  2 )1
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پایۀ یازدهم - درس پنجم

سخن رسول خدا ④ زمانی که به مسجد آمد و به مسلمانان فرمود: »این گونه که من نماز می خوانم، شما هم بخوانید« در راستای انجام کدام یک از - 1317
مسئولیت های ایشان بود و مشابه همین مسئولیت را پس از نزول کدام آیءه شریفه برای مسلمانان انجام دادند؟

 1( اجرای قوانین از طریق والیت ـ ！یا أیّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته
 2( تعلیم و تبیین تعالیم وحی ـ ！یا أیّها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم

 3( اجرای قوانین از طریق والیت ـ ！یا أیّها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم
 4( تعلیم و تبیین تعالیم وحی ـ ！یا أیّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته

)خارج�از�کشور�انساین�99(�- 1318 به ترتیب، کدام آیات و روایات با عبارات زیر مرتبط هستند؟ �
ـ مبارزءه حضرت موسی ⒔ با فرعون 

ـ فریضءه حج در سال دهم هجرت
ـ خانءه امّ سلمه همسر رسول خدا ④

ـ مهمانی بزرگان بنی هاشم 
2( حدیث منزلت ـ حدیث غدیر ـ آیءه تطهیر ـ آیءه انذار  1( حدیث منزلت ـ حدیث جابر ـ آیءه انذار ـ آیءه والیت  

4( آیءه تطهیر ـ حدیث غدیر ـ حدیث منزلت ـ آیءه اولی االمر  3( آیءه تطهیر ـ حدیث جابر ـ حدیث منزلت ـ آیءه والیت  
)تجریب�99( - 1319 سه سال پس از بعثت پیامبر اکرم ④ از سوی خداوند متعال چه فرمانی صادر شد و پیامد این دستور چه بود؟ �

1( ！َو أَنِذْر َعِشیَرتََك اأْلَقَْربِیَن ـ پیامبر ④ خویشان خود را به دین اسالم دعوت کرد و حضرت علی ⒔ را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود.
ُسوَل ـ پیامبر ④ خویشان خود را به دین اسالم دعوت کرد و حضرت علی ⒔ را به عنوان جانشین خودش معرفی نمود. 2( ！أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الَرّ

3( ！َو أَنِذْر َعِشیَرتََك اأْلَقَْربِیَن ـ خداوند به پیامبر ④ فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابالغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند.
ُسوَل ـ خداوند به پیامبر ④ فرمود خویشان خود را انذار بده و به آن ها ابالغ کن که از خداوند و رسولش اطاعت کنند. 4( ！أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الَرّ

)انساین�99(- 1320 کدام مورد، مفهوم مناسبی برای آیءه تطهیر بیان نموده است؟ �
1( آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان و خداوند تو را از مردمان حفظ می کند. 

2( آن  چه به سوی تو از طرف پروردگارت فرستاده شد برسان و خداوند تو را از آسیب مردمان مراقبت می کند. 
3( همانا خدا اراده کرده که دور گرداند از شما اهل بیت پلیدی و ناپاکی را و شما را کامالً پاک و طاهر قرار داد. 

4( به درستی خداوند اراده کرده است که از اهل بیت پلیدی و ناپاکی را دور گرداند و شما تطهیرکنندءه ایشان می باشید. 
)هنر�99( - 1321 با توجه به آیءه 59 سورءه نساء )آیءه اطاعت( و حدیث جابر، کدام مورد را می توان به عنوان پیام این آیه، استنباط نمود؟ �

1( حضرت فاطمه زهرا ⒑ جزء اهل بیت ⒒ است و اگرچه عهده دار امامت نبوده، اما علم و عصمت کامل دارد و پیروی از ایشان سرچشمءه هدایت و رستگاری است. 
2( همان طور که قرآن و پیامبر ④ از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت ⒒ نیز همواره با هم اند و وجود حضرات معصومین ⒒ نیز در کنار قرآن همیشگی است.

3( از آن جا که مصداق اولی االمر در آیءه شریفه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آن ها الزم است که رسول خدا ④ مصداق آن را مشخص نمایند 
و جزئیات آن را بیان کنند. 

4( در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که از هر دو میراث پیامبر ④ پیروی کنند و به آن دو تمّسک جویند و برای هدایت و سعادت اخروی نمی توان فقط از 
یکی از دو یادگار پیامبر ④ پیروی کرد. 

)زبان�99(- 1322 کدام عبارت، با اعالم والیت حضرت علی ⒔ از جانب رسول خدا ④ مرتبط می باشد، تا امکان مخفی کردن آن توسط مردم نباشد؟ �
... ً2( ！... ما إن تمّسکتم بِهما لَن تضّلوا ابدا  ... جَْس اَهَْل الْبَیِْت 1( ！... لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّ

... اِس َّغَْت رَِسالََتُه َو اهللُ یَْعِصُمَك مَِن الَنّ 4( ！... فََما بَل  ... الَة 3( ！... َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقیُموَن الَصّ
)خارج�از�کشور�98( - 1323 کدام آیءه شریفه، هنگامی که امیرالمؤمنین ⒔ در حال رکوع بود، نازل شد و پیام آن آیه کدام است؟ �

الَة َو یُؤتُوَن الزََّکاَة ... ـ تأکید بر اقامءه نماز  ُکُم اهللُ َو َرسوُلُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ 1( ！ِإنَّما َولِیُّ
ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّغَْت رَِسالََتُه ... ـ تأکید بر اقامءه نماز 2( ！یَا أَیَُّها الرَّ

الَة َو یُؤتُوَن الزََّکاَة ... ـ معرفی جانشین پیامبر ④  ُکُم اهللُ َو َرسوُلُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقُیموَن الصَّ 3( ！ِإنَّما َولیُّ
ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّغَْت رَِسالََتُه ... ـ معرفی جانشین پیامبر ④  4( ！یَا أَیَُّها الرَّ

)ریایض�98(- 1324 معرفی امام علی ⒔ به عنوان جانشین پیامبر اکرم ④ برای اولین بار، هم زمان با نزول کدام آیءه قرآن بود؟ �
2( آن چه بر تو از خدا نازل شده را ابالغ 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. 
هدف پیامبر ④ از حضور مکرر و مرور روزانه از منزل حضرت زهرا ⒑ بیان چه مطلبی بود و برای تبیین آن، کدام آیءه شریفه را تالوت می کردند؟ - 1325

)تجریب�98( �... جَْس أَهَْل الْبَیِْت 1( معرفت اهل بیت ⒒ ـ ！ِإنَّما یُرِیُد اهللُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ
... جَْس أَهَْل الْبَیِْت 2( عصمت اهل بیت ⒒ ـ ！ِإنَّما یُرِیُد اهللُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ

 ... ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم ِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ 3( عصمت اهل بیت ⒒ ـ ！یَا أَیَُّها الَّ
 ... ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم ِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ 4( معرفت اهل بیت ⒒ ـ ！یَا أَیَُّها الَّ

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



258

دین و زندگی پایه

)هنر�98(- 1326 خداوند به پیامبرش وعده می دهد که او را از چه خطری در انجام وظیفه حفظ کند و پیام کدام آیءه شریفه، مؤید این مطلب است؟ �
 ... ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّغَْت رَِسالََتُه 1( حوادث روزگار ـ ！یَا أَیَُّها الرَّ
 ... ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّغَْت رَِسالََتُه 2( آسیب مردمان ـ ！یَا أَیَُّها الرَّ

 ...ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم ِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ 3( حوادث روزگار ـ ！یَا أَیَُّها الَّ
 ...ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم ِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ 4( آسیب مردمان ـ ！یَا أَیَُّها الَّ

)زبان�98(�- 1327 کدام آیءه شریفه در هجدهم ماه ذی حّجه در »حجة الوداع« بر پیامبر اکرم ④ نازل شد و بعد از آن، ایشان چه فرمودند؟ �
ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّغَْت رَِسالََتُه ـ »انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی« 1( ！یَا أَیَُّها الرَّ

ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم ـ »انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی« ِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ 2( ！یَا أَیَُّها الَّ
ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّغَْت رَِسالََتُه ـ »من کنت مواله فهذا علی مواله« 3( ！یَا أَیَُّها الرَّ

ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم ـ »من کنت مواله فهذا علی مواله« ِذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ 4( ！یَا أَیَُّها الَّ
دعای پیامبر اکرم ④ در حق همسر و فرزندان امیر المؤمنین ⒔ که فرمود: »آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن.« چگونه به اجابت رسید و ایشان با - 1328

)خارج�از�کشور�97( چه روشی مردم را از این مسئلءه مهم مطلع ساختند؟�
1( نزول آیءه والیت ـ در مسجد و در میان همگان امام علی ⒔ را معرفی کردند.
2( نزول آیءه تطهیر ـ در مسجد و در میان همگان امام علی ⒔ را معرفی کردند.

3( نزول آیءه تطهیر ـ اهل خانءه حضرت فاطمه ⒑ را اهل بیت صدا می زدند.
4( نزول آیءه والیت ـ اهل خانءه حضرت فاطمه ⒑ را اهل بیت صدا می زدند.

)تجریب�97(- 1329 پیامبر گرامی اسالم ④ در تبیین کدام آیءه شریفه، حضرت مهدی ⒌ را به مسلمانان معرفی کرده بودند؟ �
2( ！ذلَِك بِأَنَّ اهللَ لَْم یَُك ُمغَیِّراً نِْعَمًة أَنَْعَمها عَلَی قَْومٍ حَتَّی یُغَیُِّروا ما بِأَنُْفِسِهْم  الَة َو یُْؤتُوَن الزَّکاَة 1( ！إنََّما َولیُُّکُم اهللُ َو َرُسولُهُ َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ

ًرَُکْم تَطْهیرا جَْس أَهَْل الْبَیِْت َو یُطَهِّ 4( ！إِنَّما یُریُد اهللُ لِیُْذِهَب عَنُْکُم الرِّ  ُسوَل َو أَولِی اأْلَمْرِ مِنُْکْم 3( ！یَا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أَطیُعوا الرَّ
)انساین��97با�کیم�تغییر(- 1330 ُسوَل َو ُأولِی اْلَمِْر ِمنْکُْم کدام مفهوم مستفاد می شود؟ � از آیءه شریفءه ！َأِطیُعوا اهللَ َو َأِطیُعوا الرَّ

1( الزمءه اطاعت از اولی االمر، اطاعت از رسول گرامی ④ و جانشینان آن حضرت است.
2( همءه مؤمنان در همءه زمان ها و همءه مکان ها باید از رسول خدا ④ و حاکمان اطاعت کنند.

3( اطاعت از رسول گرامی ④ 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 ④ بی  قید و شرط اطاعت کنند.

)انساین�97(- 1331 مطابق حدیث جابر، پایبندی بر عقیدءه به امام زمان ⒌ مستلزم چیست و پیامبر اکرم ④ به کدام خصوصیت ایشان اشاره نموده است؟ �
2( تالش و مجاهده در راه دین ـ غیبت طوالنی و پنهان شدن از نظر مردم 1( ایمان و اعتقاد راسخ ـ غیبت طوالنی و پنهان شدن از نظر مردم 

4( تالش و مجاهده در راه دین ـ عمر طوالنی و تشکیل حکومت جهانی مستضعفین 3( ایمان و اعتقاد راسخ ـ عمر طوالنی و تشکیل حکومت جهانی مستضعفین 
)هنر��97با�کیم�تغییر(- 1332 وجوب پیروی از کالم و رفتار حضرت فاطمه زهرا ⒑ از کدام آیءه شریفه قابل دریافت است؟ �

الة ُکْم اهللُ َو َرسولُه َو  الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقیموَن الصَّ 2( ！ِإنَّما َولیُّ  الِحاِت ُأولئَِك هُْم َخیُْر الْبَریَِّة 1( ！ِإنَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ
ًرَُکْم تَطِْهیرا جَْس أَهَْل الْبَیِْت َو یُطَهِّ 4( ！ِإنَّما یُرِیُد اهللُ لُِیْذِهَب َعْنُکُم الرِّ  ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم 3( ！یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ

)تجریب�96(- 1333 پیامبر گرامی اسالم ④ کدام آیه را در حالی که با شتاب به سوی مسجد می آمد، برای آگاهی مردم می خواند و مصداق آن کیست؟�
1( تطهیر ـ امام علی ⒔ و حضرت زهرا ⒊ و حسنین ⒓ را در کنار خود جای داد و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من هستند.
2( والیت ـ امام علی ⒔ و حضرت زهرا ⒊ و حسنین ⒓ را در کنار خود جای داد و فرمود: خدایا اینان اهل بیت من هستند.

3( تطهیر ـ امام علی ⒔ که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر ④ بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود.
4( والیت ـ امام علی ⒔ که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر ④ بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود.

پیش از انذار در آیه شریفءه ！أ لَْم تََر إلَی الَّذیَن یَْزُعُموَن أنَُّهْم آمَنُوا بَِما ُأنْزَِل إلَیْك َو مَا ُأنْزَِل ِمْن َقبِْلَك یُِریُدوَن َأْن یََتحاکَُموا ِإلَی الطَّاُغوِت ... خداوند به - 1334
)انساین�96( مردم چه فرمانی می دهد؟�

... 1( ！لََقد کاَن لَُکم فی َرسول اهلِل اُسَوٌة حََسنٌة لَِمن کاَن یَرُجو اهلل
... ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم 2( ！یَا أیَُّها اّلذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهللَ َو أِطیُعوا الرَّ

َناِت َو أَنَْزلَْنا َمَعُهُم الْکَِتاَب َو الِْمیَزاَن لَِیُقوَم الّناُس بِالِقْسِط 3( ！لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالْبَیِّ
الَة َو یُْؤتُوَن الزََّکاَة َو هُْم راکُِعون ِذیَن یُِقیُموَن الصَّ ُکُم اهللُ َو رُسوُلُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّ 4( ！إنَّما َولیُّ

با توجه به حدیث شریف منزلت، تفاوت منزلت هارون ⒔ برای موسی ⒔ و امام علی ⒔ برای پیامبر اسالم ④ به دلیل کدام ویژگی پیامبر ④ بود و - 1335
)خارج�از�کشور�95( جملءه »من کنت مواله فهذا علی مواله« در چه زمانی بیان شده است؟�

2( عصمت ـ پس از برگزاری حّجة البالغ 1( خاتمیت ـ پس از برگزاری حّجة البالغ 
4( عصمت ـ دعوت خویشان در روز انذار 3( خاتمیت ـ دعوت خویشان در روز انذار 

ُسوُل بَلِّْغ مَا ُأنْزَِل ِإلَیَْك ِمْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّغَْت رِسالََته َو اهللُ یَعِْصُمَك ِمَن النّاِس ِإنَّ اهللَ ال یَهِْدی الَقوَم - 1336 کدام بخش از آیءه شریفءه ！یا َأیَُّها الرَّ
)تجریب�95( الْکافِریَن وجود مخاطرات در مسیر تبلیغ دین را اعالم می کند؟�

4( ！بَلِّْغ َما أُنْزَِل إِلَیَْك مِْن َربَِّك  3( ！إِنَّ اهللَ ال یَْهِدی الَقوَم الْکافِریَن  2( ！َو اهللُ یَْعِصُمَك مَِن الّناِس  1( ！إِْن لَْم تَْفَعْل فَما بَلَّغَْت رِسالَتَه
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پایۀ یازدهم - درس پنجم

)هنر�95(- 1337 الَة َو یُْؤتُوَن الزَّکَاَة َو ُهْم راکُِعون به کدام موضوع پی می بریم؟ � از آیءه شریفءه ！إنَّما َولیُّکُُم اهللُ َو رُسولُُه َو الَّذیَن آمَنُوا الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ
1( مصداق آیه امام علی ⒔ بود، تا مردم بدانند که ایشان در همه حال حتی در رکوع نماز به مستمندان کمک می کند.  

2( مصداق آیه امام علی ⒔ بود، تا مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر ④ بشنوند و امکان کتمان آن از بین برود.
3( پیامبر اسالم ④ ، حضرت علی ⒔ را بعد از واقعءه دادن انگشتر در هنگام رکوع به فقیر به جانشینی خود منصوب کردند.
4( در این آیه، خداوند و پیامبر ④ و پس از ایشان کسی به عنوان ولی معرفی شده که به خدا ایمان دارد و نماز را برپا دارد.

ُسوُل بَلِّْغ مَا ُأنْزَِل ِإلَیَْك ِمْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّغَْت رِسالََتُه ... اهمیت این فرمان در کدام جمله است و خداوند به - 1338 با توجه به آیءه شریفءه ！یا َأیَُّها الرَّ
)خارج�از�کشور�94( پیامبر اکرم ④ وعده می دهد که او را از چه چیزی حفظ خواهد کرد؟�

2( ！َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك ـ خطرات احتمالی منافقان 1( ！َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك ـ سرکشی های قوم کافرین 
4( ！فَما بَلَّغَْت رِسالََته ـ خطرات احتمالی منافقان 3( ！فَما بَلَّغَْت رِسالََته ـ سرکشی های قوم کافرین 

در سال سوم بعثت چه فرمانی از جانب خداوند برای پیامبر ④ آمد و در آن جلسه پیامبر اکرم ④ در مورد امیرالمؤمنین ⒔ چه فرمودند؟�)انساین�94(- 1339
1( انذار کن ـ »همانا این )حضرت علی ⒔ (، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.« 

2( بشارت بده ـ »همانا این )حضرت علی ⒔ (، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«
3( انذار کن ـ »تو )حضرت علی ⒔ ( برای من به منزلءه هارون برای موسی هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست.«

4( بشارت بده ـ »تو )حضرت علی ⒔ ( برای من به منزلءه هارون برای موسی هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست.«
)هنر�94(- 1340 چرا پیامبر گرامی اسالم ④ در شرایطی که حتی خویشانش دعوت او را نپذیرفته بودند، در ابتدای دعوتش برای خود جانشین معین کردند؟�

1( ضروری بود پیامبر اسالم ④ خویشان خود را انذار دهد تا بعد از خودش بزرگان بنی هاشم از جانشین ایشان پیروی کنند. 
2( جانشینی پیامبر ④ 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 ④ از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر ④ اقدام به این کار نمود.
4( همان طور که پیامبر گرامی اسالم ④ مسئولیت هایی را از جانب خداوند انجام می داد، ضروری است که پس از ایشان کسانی به عنوان امام انجام دهند.

کدام آیات به ترتیب در »غدیر خم« و »منزل ام سلمه« بر پیامبر گرامی اسالم ④ نازل شد و کدام حدیث را پیامبر گرامی ④ در روزهای آخر عمر خود - 1341
)زبان�94( مکرر می فرمودند؟�

سوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك ... ـ آیءه تطهیر ـ حدیث ثقلین 1( ！یا أَیَُّها الرَّ
سوُل بَلِّْغ َما ُأنْزَِل ِإلَیَْك مِْن َربَِّك ... ـ آیءه تطهیر ـ حدیث منزلت 2( ！یا أَیَُّها الرَّ
ُکُم اهللُ َو رُسوُلُه َو الَّذیَن آَمنوا ... ـ آیءه اولی االمر ـ حدیث ثقلین 3( ！إنَّما َولیُّ
ُکُم اهللُ َو رُسوُلُه َو الَّذیَن آَمنوا ... ـ آیءه اولی االمر ـ حدیث منزلت 4( ！إنَّما َولیُّ

)خارج�از�کشور�93(- 1342 پیامبر گرامی اسالم ④ ، راسخان در اعتقاد را، مرتبط با حدیث ............... در خصوِص ............... معرفی فرمود.�
2( جابر ـ غیبت طوالنی آخرین حجت خداوند 1( ثقلین ـ غیبت طوالنی آخرین حجت خداوند 

4( جابر ـ امامت و والیت مستمر و پایدار بعد از خود 3( ثقلین ـ امامت و والیت مستمر و پایدار بعد از خود 
ُسوُل بَلِّْغ مَا ُأنْزَِل ِإلَیَْك ِمْن َربَِّك َو ِإْن لَْم تَْفَعْل َفما بَلَّغَْت رِسالََته َو اهللُ یَعِْصُمَك ِمَن النّاِس ِإنَّ اهللَ ال یَهِْدی الَقوَم - 1343 از دقت در پیام آیءه شریفءه: ！یا َأیَُّها الرَّ

)ریایض�93( الْکافِریَن کدام مفهوم دریافت نمی شود؟�
1( هم وزن بودن ابالغ والیت با رسالت پرفراز و فرود بیست و سه  ساله

2( بی نصیبی کافران از هدایت الهی، امری مسلم و اجتناب ناپذیر است.
3( حتمیت ابالغ رسالت خداوند با اعالن والیت امیر مؤمنان، علی ⒔ 
4( ابالغ والیت امیرمؤمنان، علی ⒔ ، خالی از هر دغدغءه دل آزار است.

)ریایض��93با�تغییر(- 1344 اگر از فرهنگ فطرت پسند اسالم، جویای مسدودبودن همیشگی راه ضاللت شویم، پیام کدام مورد، وافی به این مقصود ما است؟�
... 2( ！یُریُدوَن اَن یََتَحاَکُموا إلَی الطّاُغوِت َو قَْد ُأمُِروا أَْن یَْکُفُروا بِِه 1( »اّنی تارٌك فیکم الثقلیِن کِتاَب اهلِل و ِعترتی اهَل بیتی ...« 

4( ！َو َمن یَبَْتِغ َغیَر اإلسالمِ دیناً فَلَن یُقبََل مِنُه َو هَُو فی اآلِخَرة مَِن الخاِسرِیَن  ... الَة ِذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ ُکُم اهللُ َو رُسوُلُه َو الَّ 3( ！إنَّما َولیُّ
سکوت خویشان پیامبر ④ در برابر اولین دعوت علنی او در سال ............... بعثت به دنبال نزول آیءه ............... به منصءه ظهور رسید و بازتاب آن ضیافت - 1345

)ترکییب�تجریب��93و�انساین�90( ............... شد.�
2( دوم ـ والیت ـ ظهور عناد و بغض و عداوت بعضی از خویشان 1( سوم ـ والیت ـ تثبیت مقام وصایت و خالفت 

4( دوم ـ انذار ـ ظهور عناد و بغض و عداوت بعضی از خویشان 3( سوم ـ انذار ـ تثبیت مقام وصایت و خالفت 
)انساین�93(- 1346 اگر بگوییم: »تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست«، یک سخن ............... گفته ایم و پیام این جمله این است که ...............�

1( نادرست ـ انسان، در هر زمان محتاج به شناخت راه هدایت است.
2( نادرست ـ آثار و نشانه های عصمت را می توان از اقوال و افعال معصومان، دریافت.

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

)هنر�93(- 1347 اگر از ما بپرسند: »چرا کلمءه »مولی« در حدیث غدیر به معنای سرپرست است، نه دوست؟« می گوییم: به این دلیل که ...............�
1( این کلمه، فقط برای همین معنی وضع شده است و عنوان حقیقت به خود گرفته است.

2( امامت و والیت، استمرار راه نبوت است و قبول آن دو، ایجاب می کند دریافت چنین معنایی را.
3( مستمسک پیامبر گرامی اسالم ④ در کاربرد این کلمه، جملءه »من اولی الّناس بالمؤمنین من انفسهم« بوده است.

ُکُم اهللُ َو رُسوُلُه َو الَّذیَن آَمُنوا ...، فرمود: »من کنت مواله ...«. 4( پیامبر گرامی اسالم ④ با توجه دادن حاضران به آیءه: ！إنَّما َولیُّ
درخواست حضرت موسی ⒔ از خداوند که هارون را مشاور، پشتیبان و شریک او در امر هدایت مردم قرار دهد و عبارت: »ایُّها النّاس مَن اولی النّاس - 1348

بالمؤمنین من انفسهم« به ترتیب در مستند روایی ............... و ...............  مورد تمّسک نبی گرامی اسالم ④ ، قرار گرفت که جملءه سه بار مکرر آن حضرت 
)زبان�93( در مستند ...............، ............... است.�

2( منزلت ـ غدیر ـ نخست ـ »انَت مّنی بمنزلة هاروَن مِن موسی« 1( غدیر ـ منزلت ـ نخست ـ »انَت مّنی بمنزلة هاروَن مِن موسی« 
4( منزلت ـ غدیر ـ دوم ـ »َمْن ُکنُت مواله فهذا علّی مواله« 3( غدیر ـ منزلت ـ دوم ـ »َمْن ُکنُت مواله فهذا علّی مواله« 

الَة َو یُْؤتُوَن الزَّکَاَة َو ُهْم راکُِعون به ...............  پی می بریم.- 1349 از دقت در پیام آیءه شریفءه: ！إنَّما َولیُّکُُم اهللُ َو رُسولُُه َو الَّذیَن آمَنُوا الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ
)خارج�از�کشور�92( 2( منحصر کردن والیت خدا و رسول و اوصیای بر حّق او� 1( استمرار حاکمیت اسالم در گسترءه تاریخ تا برپایی قیامت 

4( نیاز فطری انسان به والیت و سرپرستی خدا و رسول و اوصیای بر حّق او 3( عوامل کمال بخش به انسان که برپایی نماز و پرداخت زکات است. 
ظهور فرقه ها و مکاتب مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت پیچیدءه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، بیانگر نیاز به ...............  و ...............  - 1350

)ریایض�92( بودِن آن است. 
2( امامت و رهبری در گسترءه زمان ـ انسانی 1( رسالت و نبوت در استمرار این حرکت ـ الهی 

4( رسالت و نبوت در استمرار این حرکت ـ انسانی 3( امامت و رهبری در گسترءه زمان ـ الهی 
)انساین�92(- 1351 اگر بگوییم: »تشخیص عصمت، برای انسان ها ممکن نیست.« از این جمله، نتیجه می شود که ............... �

1( تحقق اهداف رسالت، در استمرار امامت و والیت است.
2( ناتوانی در تشخیص با ارتباط 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.

قلمرو اول رسالت یعنی دریافت و ابالغ وحی و قلمرو دوم، مرجعیت دینی و قلمرو سوم، والیت ظاهری بعد از رحلت رسول اکرم ④ به ترتیب ............... و - 1352
)زبان�92( ............... و ............... �

2( پایان می پذیرد ـ پایان می پذیرد ـ ادامه می یابد. 1( ادامه می یابد ـ ادامه می یابد ـ پایان می پذیرد. 
4( ادامه می یابد ـ ادامه می یابد ـ ادامه می یابد. 3( پایان می پذیرد ـ ادامه می یابد ـ ادامه می یابد. 

»حجیت عمل و سخن« که زاییدءه »عصمت« است، از دقت در پیام آیءه شریفءه ............... به دست می آید و همیشگی بودن قرآن و وجود امام معصوم در - 1353
)فین�و�حرفه�ای�92( کنار آن، پیام حدیث ............... است.�

1( ！اّنما یرید اهلل لُیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً ـ ثقلین
2( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته ـ ثقلین

3( ！اّنما یرید اهلل لُیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیراً ـ غدیر
4( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته ـ غدیر

پیامبر اکرم ④ ، جملءه »أیّها النّاُس من اَولی الناِس بالمؤمنین من أنفسهم« را زمانی ایراد فرمود که آیءه شریفءه ............... بر او نازل شده بوده و نتیجءه ابالغ - 1354
)فین�و�حرفه�ای�92(  آن، عبارت ............... بود.�

1( ！إنَّما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة و یؤتون الزّکاة و هم راکعون ـ »من کنُت مواله فهذا علّی مواله«
2( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته و اهلل یعصمك ـ »من کنُت مواله فهذا علّی مواله«

ـ ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس 3( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته و اهلل یعصمك
ـ ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس 4( ！إنَّما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة و یؤتون الزّکاة و هم راکعون

)فین�و�حرفه�ای�92(- 1355 حدیث جابر تعیین کنندءه مصادیق آیءه شریفءه ............... بود و مصادیق حدیث ثقلین در آیءه ............... تحقق یافت.�
2( ！اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی األمر منکم ـ تطهیر 1( ！ِإّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ـ تطهیر 
4( ！اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی األمر منکم ـ والیت 3( ！ِإّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ـ والیت 

»تضمین ثبات قدم در طریق هدایت« و »برقراری استمرار حاکمیت« به ترتیب از فهم درست حدیث ............... و ............... دریافت می شود که جملءه - 1356
)فین�و�حرفه�ای�92( »...............« حاوی پیام ............... است.�

2( غدیر ـ ثقلین ـ ما ان تمّسکتم بهما لن تَضّلوا ـ دوم 1( ثقلین ـ غدیر ـ ما ان تمّسکتم بهما لن تَضّلوا ـ نخست 
4( ثقلین ـ غدیر ـ من کنت مواله فهذا علٌی مواله ـ نخست 3( غدیر ـ ثقلین ـ من کنت مواله فهذا علٌی مواله ـ دوم 
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پایۀ یازدهم - درس پنجم

اگر گفته شود: »راه حل دین اسالم برای تداوم رسالت و اجرای احکام الهی در همءه زمان ها چیست؟« مفهوم کدام آیه پاسخ به این سؤال است؟ - 1357
)خارج�از�کشور��9۱با�کیم�تغییر( �1( ！یُریُدوَن اَن یََتَحاَکُموا إلَی الطّاُغوِت َو قَْد ُأمُِروا أَْن یَْکُفُروا بِِه

ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم 2( ！یَا أیَُّها اّلذیَن آَمُنوا أَطیُعوا اهللَ َو أطیُعوا الرَّ
َناِت َو أَنَْزلَْنا َمَعُهُم الکَِتاَب َو الِْمیَزاَن لَِیُقوَم الّناُس بِالِقْسِط 3( ！لََقد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بالبَیِّ

الَة و یُؤتُوَن الزَّکاَة 4( ！إنَّما َولیُّکم اهللُ و َرُسوُلُه َو الَّذیَن آَمنوا الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ
 پیامبر گرامی اسالم ④ در حدود سال سوم بعثت در یک دعوت آشکار ............... و در پایان به آنان فرمود: »کدام یک از شما مرا در این راه کمک می دهد ...«- 1358

)ریایض�9۱( این اقدام پیامبر ④ نشان می دهد که: ...............�
1( عامءه مردم را به توحید دعوت کرد ـ جانشینی پیامبر اکرم ④ چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود.

2( خویشان خود را انذار داد ـ جانشینی پیامبر اکرم ④ چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود.
3( عامءه مردم را به توحید دعوت کرد ـ امام همءه مسئولیت های پیامبر اکرم ④ ، جز دریافت و ابالغ وحی را دارد و تنها خداوند می تواند فرد شایستءه مقام امامت 

را معرفی کند.
4( خویشان خود را انذار داد ـ امام همءه مسئولیت های پیامبر اکرم ④ ، جز دریافت و ابالغ وحی را دارد و تنها خداوند می تواند فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند.

گسترش مرزهای جغرافیایی، به وجود آمدن افکار و اندیشه های ضد و نقیض فرقه های متفاوت دینی و رخداد حوادث تازه در زندگی »انسان« ایجاب - 1359
)تجریب��9۱با�کیم�تغییر( می کند ............... �

1( وجود و حضور یک مفسر معتبر وحی الهی 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( اِکمال دین و اتمام نعمت را که در حادثءه غدیر، محقق شد و خدای متعال فرمود: ！الَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم ِدیَنُکْم

4( استمرار قلمروهای سه گانءه رسالت را در هر زمان که آن چه را پیامبر اکرم ④ حالل و حرام اعالم کرده، تا روز قیامت چنین خواهد بود.
جمع شدن وجود مقدس فاطمءه زهرا ⒊ و علی مرتضی، امام مجتبی و امام حسین ⒒ در کنار پیامبر گرامی اسالم ④ ، جملءه دعائی ............... پیامبر و - 1360

)انساین�9۱( نزول آیءه ............... را به دنبال داشت.�
1( خدایا اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی حفظ کن ـ والیت
2( خدایا اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی حفظ کن ـ تطهیر

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

»جاودانگی قرآن، حکم به جاودانگی نگهبانان الهی در کنار آن می نماید، تا الزم و ملزوم بودن وحی و حافظان واقعی آن از دستبرد راهزنان اندیشه، به - 1361
)زبان�9۱( اثبات برسد« این حقیقت از دقت در پیام ............... مفهوم می گردد.�

1( ！یا أیّها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم
2( »اّنی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی ما إن تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابداً و إّنهما لن یفترقا ...«

... 3( ！یا أیّها الّرسول بّلغ ما أنزل إلیك من ربّك و ِإن لم تفعل فما بّلغت رسالته و اهلل یعصمك من الّناس
4( »أیّها الناس من أولی الّناس بالمؤمنین من أنفسهم، من کنت مواله فهذا علّی مواله الّلهّم و ال من وااله«

پیامبر گرامی اسالم ④ ، هدایت همیشگی امت اسالمی را در گرو ............... به ثقلین اعالم فرمود که همچون ............... از هم جدا نمی شوند و قرآن - 1362
)خارج�از�کشور��90با�کیم�تغییر( همیشگی، ایجاب می کند ............... همیشگی را.�

2( موّدت خالصانه ـ قرآن و پیامبر ④ ـ عصمت 1( تمّسک همیشگی ـ پیامبر ④ و عصمت ـ تمّسک 
4( تمّسک همیشگی ـ قرآن و پیامبر ④ ـ عصمت 3( موّدت خالصانه ـ پیامبر ④ و عصمت ـ تمّسک 

این کالم پیامبر ④ که به پیشگاه خدا عرضه داشت: »خدایا، اینان اهل بیت من اند، آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن« مقدمءه نزول آیءه مبارکءه - 1363
)ریایض�90( ............... شد که وسیلءه اطالع رسانی به دیگران، ............... بود.�

1( ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً ـ بیان مدت مدید صبحگاهی پیامبر
2( ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً ـ ورود با شتاب پیامبر به مسجد و سؤال او

3( ！إّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة و یؤتون الزَّکاة ـ بیان مدت مدید صبحگاهی پیامبر
4( ！إّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة و یؤتون الزَّکاة ـ ورود با شتاب پیامبر به مسجد و سؤال او

)تجریب�90(- 1364 جملءه »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم« مقدمءه طرح »...............« بود تا پیام ............... محقق شود.�
سوُل بَلِّْغ ما ُأنْزَِل إلَیك مِْن َربَِّك 1( إنی تارٌك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی ـ ！یا أَیَُّها الرَّ

سوُل بَلِّْغ ما ُأنْزَِل إلَیك مِْن َربَِّك 2( من کنت مواله فهذا علّی مواله ـ ！یا أَیَُّها الرَّ
ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم 3( من کنت مواله فهذا علّی مواله ـ ！یا أیَُّها اّلذیَن آَمُنوا أطیُعوا اهللَ َو أطیُعوا الرَّ

ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمرِ مِْنُکْم 4( إنی تارٌك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی ـ ！یا أیَُّها اّلذیَن آَمُنوا أطیُعوا اهللَ َو أطیُعوا الرَّ
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دین و زندگی پایه

)هنر�90(- 1365 از حدیث شریف ثقلین »انی تارٌك فیکم الثقلین ...« کدام پیام دریافت نمی گردد؟�
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.
)زبان�90(- 1366 با چشم خود دیدن و از زبان پیامبر ④ شنیدن و از بین رفتن امکان کتمان و مخفی کردن مفهوم کدام آیه، عدم توقف رهبری الهی را اثبات کرد؟�

1( ！یا أیّها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم
ً2( ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطّهرکم تطهیرا

3( ！الم تر إلی اّلذین یزعمون اّنهم آمنوا بما أنزل إلیك و ما أنزل من قبلك
4( ！إّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة و یؤتون الزَّکاة و هم راکعون

برخورداری امام، از تمام ویژگی های خاص پیامبر، نشانءه بر دوش داشتن ............... و تنها فرد شایسته برای تعیین امام، ............... است. �)تجریب��89با�تغییر(- 1367
2( تشکیل حکومت و والیت ظاهری ـ خدا 1( تشکیل حکومت و والیت ظاهری ـ پیامبر 

4( همءه مسئولیت های پیامبر، جز دریافت و ابالغ وحی ـ خدا 3( همءه مسئولیت های پیامبر، جز دریافت و ابالغ وحی ـ پیامبر 
با توجه به حدیث شریف »انت منی بمنزلة هارون من موسی إاّل انه ال نبّی بعدی« حدیث در شأن چه کسی است و منزلت هارون نزد موسی ⒔ کدام - 1368

)انساین�89( مورد است؟ 
2( حضرت علی ⒔ ـ مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت 1( حضرت محمد ④ ـ مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت  

4( حضرت محمد ④ ـ برادر، وصی و جانشین من در میان شما 3( حضرت علی ⒔ ـ برادر، وصی و جانشین من در میان شما 
الزمءه جانشینی رسول خدا ④ ............... و ............... است و پیامبر گرامی اسالم در واقعءه ............... فرمودند: »همانا این )حضرت علی ⒔ ( برادر من، وصی - 1369

)هنر��89با�کیم�تغییر( من و جانشین من در میان شما خواهد بود«.�
4( معجزه ـ والیت ـ یوم غدیر 3( معجزه ـ والیت ـ یوم االنذار  2( علم ـ عصمت ـ یوم االنذار  1( علم ـ عصمت ـ یوم غدیر 

این بیان پیامبر گرامی اسالم ④ به امام علی ⒔ که فرمود: »تو برای من به منزلءه هارون برای موسی هستی، با این تفاوت که پس از من، پیامبری نخواهد - 1370
)زبان��89با�تغییر( آمد« بیانگر ............... است که اولین عامل آن ............... می باشد.�

2( وحدت دین ـ حفظ قرآن کریم از تحریف در طول زمان 1( ختم نبوت ـ حفظ قرآن کریم از تحریف در طول زمان 
4( وحدت دین ـ آمادگی جامعءه بشری برای دریافت برنامءه کامل زندگی 3( ختم نبوت ـ آمادگی جامعءه بشری برای دریافت برنامءه کامل زندگی 

پیامبر گرامی اسالم ④ کدام حدیث را به طور مکرر و مخصوصاً در روزهای آخر عمر خود فرمودند و چه مطلبی را می خواستند به امت خویش تفهیم کنند؟- 1371
)زبان�89( 1( ثقلین ـ با توجه به این که اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان معیار و مالک است.�

2( منزلت ـ با توجه به این که اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان معیار و مالک است.
3( منزلت ـ تا وقتی که به قرآن و اهل بیت تمّسک بجویند هرگز گمراه نمی شوند.
4( ثقلین ـ تا وقتی که به قرآن و اهل بیت تمّسک بجویند هرگز گمراه نمی شوند.

)تجریب��88با�تغییر(- 1372 از دقت در کدام آیه، »والیت و سرپرستی برای پیامبر و امامان ⒒ در اجرای قوانین الهی« مفهوم می گردد؟�
1( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته

2( ！لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوة حسنة لمن کان یرجو اهلل
3( ！یا أیّها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم
ً4( ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا

)تجریب�88(- 1373 آیات شریفءه ............... و ............... به ترتیب قبل از احادیث ............... و ............... نازل شده است.�
2( والیت ـ تطهیر ـ غدیر ـ جابر 1( والیت ـ تطهیر ـ جابر ـ غدیر  

4( اولی االمر ـ تبلیغ ـ جابر ـ غدیر 3( اولی االمر ـ تبلیغ ـ غدیر ـ جابر  
)هنر�88(- 1374 کدام آیه یا عبارت، مردم را به اهمیت مسئلءه »غدیر« توجه داده است؟�

2( ！أ غیر اهلل اتخُذ ولّیا فاطر الّسماوات و االرض 1( »من أولی الّناس بالمؤمنین من أنفسهم« 
4( ！أ لم یأن لّلذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر اهلل  3( ！هل یستوی اّلذین یعلمون و اّلذین ال یعلمون

با تدبر در آیءه شریفءه: ！انّما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس أهل البیت و یطّهرکم تطهیراً این واقعه دربردارندءه پیام های مهمی می باشد، به استثناء - 1375
)ریایض�87( پیام ............... �

1( این واقعه، عصمت حضرت علی ⒔ ، حضرت فاطمه ⒊ و امام حسن و امام حسین ⒓ را اعالم می کند.
2( حدیث جابر در تبیین اهل بیت بیان شده است که نام و مشخصات امامان دوازده گانه را معرفی کرده است.

3( سخن و عمل اهل بیت معیار و مالک است و اگر دربارءه احکام یا معارف، نظری ارائه کردند آن نظر برای ما حجیت دارد.
4( اهل بیت به معنای خاص، یعنی اهل بیت مطهر و معصوم فقط همین چهار نفر از خانوادءه پیامبرند و شامل افراد دیگر خانواده نمی شود.
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پایۀ یازدهم - درس پنجم

)تجریب�87(- 1376 عبارت »ایُّها النّاُس من أولی النّاِس بالُمؤمنین من أنُْفسهم« به دنبال نزول آیءه شریفءه ............... که بازتاب آن، ...............، بیان شد.�
1( ！یا ایّها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم ـ تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

2( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته ـ تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.
3( ！یا ایّها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم ـ قبول والیت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

4( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته ـ قبول والیت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.
)انساین�87(- 1377 با بررسی آیات و احادیث در تعیین امام، کدام مطلب نادرست است؟�

1( حضرت فاطمه ⒊ جزء اهل بیت است، اگر چه عهده دار امامت نبوده، اما دارای علم و عصمت کامل است.
2( پیامبر ④ از طرف خدا معین می شود و تنها کسی که می تواند فرد شایستءه مقام امامت را برگزیند، پیامبر اسالم ④ است.
3( الزمءه مقام امامت، علم و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است، همان گونه که پیامبر ④ این دو ویژگی را دارا بود.

4( پیامبر اکرم ④ ، حضرت علی ⒔ و یازده فرزند ایشان را به جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده دار مسئولیت امامت اند.
تفسیر قرآن و تبیین احکام دین که ............... پیامبر ④ است، پس از رحلت ایشان ............... می یابد و تصرف در عالم خلقت به اذن الهی همان والیت - 1378

)زبان��87با�تغییر( ............... است. 
2( والیت ظاهری ـ پایان ـ ظاهری 1( والیت ظاهری ـ استمرار ـ معنوی  

4( مرجعیت دینی ـ استمرار ـ معنوی 3( مرجعیت دینی ـ پایان ـ ظاهری  
عبارت »من کنت مواله فهذا علّی مواله« به دنبال ابالغ آیءه شریفءه ............... مقرر شده و جملءه ！َو اهللُ یَعِْصُمَك ِمَن النّاِس مبین ............... و ............... - 1379

)جامع�علیم�اکربردی�87( می باشد. 
1( ！یا ایها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و ... ـ الهی بودن منصب امامت ـ تعیین امام از سوی خداوند

2( ！یا ایها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و ... ـ وجود خطرهای بزرگ ـ مصونیت جان پیامبر ④ 
3( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك ـ الهی بودن منصب امامت ـ تعیین امام از سوی خداوند

4( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك ـ وجود خطرهای بزرگ ـ مصونیت جان پیامبر ④ 
)ریایض�86(- 1380 نزول کدام آیه بر پیامبر گرامی اسالم ④ ، رفتن با شتاب پیامبر به مسجد را به دنبال داشت؟�

2( ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس أهل البیت  1( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك
4( ！یا أیّها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم  3( ！اّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة

)تجریب�86(- 1381 حدیث غدیر در تاریخ زندگی پیامبر ④ پس از نزول کدام آیه بر پیامبر شکل گرفت؟�
2( ！یا أیّها اّلذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولی األمر منکم  1( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل إلیك من ربّك

 4( ！إّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة  ً3( ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس أهل البیت و یطّهرکم تطهیرا
وقتی خداوند حضرت موسی ⒔ را مأمور مبارزه با فرعون کرد آن حضرت از خداوند چه درخواستی داشت و کدام حدیث پیامبر گرامی ④ با این - 1382

)انساین�86( درخواست ارتباط دارد؟�
1( برادرش هارون را پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث غدیر

2( برادرش هارون را پشتیبان و شریک در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث منزلت
3( حضرت شعیب ⒔ را یار و یاور او در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث منزلت
4( حضرت شعیب ⒔ را یار و یاور او در امر هدایت قرار دهد ـ حدیث غدیر

نیاز انسان به تعلیم و تبیین تعالیم دین در پاسخگویی به حل روابط اجتماعی که هر لحظه بر پیچیدگی آن افزوده می شود، حاکی از آن است که:- 1383
)زبان��86با�تغییر( 2( امام همءه مسئولیت های پیامبر را دارد.� 1( لطف و فیض الهی در هدایت انسان، مستمر می باشد. 

4( لطف گستردءه خدا در فیض رسانی، مشروط به قبول مردم است. 3( نیاز به امام، پس از پیامبر ④ افزون تر می شود. 
�)فین�و�حرفه�ای�85(- 1384 موضوعات »غیبت امام زمان ⒌ « و »ختم نبوت« در کدام احادیث مطرح شده اند؟ 

4( جابر ـ ثقلین 3( جابر ـ منزلت  2( ثقلین ـ منزلت  1( غدیر ـ جابر 
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 در درس پنج می خوانید که نامءه اعمال انسان پس از مرگ نیز باز است 
و بر آن افزوده می شود.

متن: صفحءه 41 173 گزینءه »2« 
با توجه به این که روح، بعد از مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی و حیات خود 
را از دست نمی دهد، آن بخش از وجود انسان که او را جاودانه می نماید، همان 
تجزیه  و  نمی شود  متالشی  و  تحلیل  که  است  او  غیرجسمانی  و  روحانی  بعد 
یا  اخالقی  زیبایی های  به  آراسته  نیز  روح  زیرا  می پذیرد.  تغییر  اما  نمی پذیرد 

آلوده به رذائل می شود.
متن: صفحءه 41 174 گزینءه »1« 

از آن جا که روح »متالشی« نمی شود، بعد از مرگ بدن، باقی می ماند و آگاهی 
و حیات خود را از دست نمی دهد. بعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد، دائم 

در حال تجزیه و تحلیل است.
حدیث: صفحءه 41 175 گزینءه »2« 

رسول خدا ① در این باره می فرماید: »برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه 
منتقل  دیگر،  جهان  به  جهانی  از  تنها  مرگ  با  و  شده اید  آفریده  بقا  برای 

می شوید.«
آیه: مائده، 69 176 گزینءه »4« 

خر و معل صاحلاً  ایمان به خدا و روز قیامت و 
آ
 و الیوم ال

ٰ
لل علت: من آمن �اب
انجام عمل نیک
عالمت نتیجه: فـ

زنون  دوری از حزن و ترس م و ل مه �حی بازتاب و ثمره: ل خوف عل�حی
حدیث: صفحءه 40 177 گزینءه »3« 

و  گذراست  و  کوتاه  خوابی  همچون  دنیوی  زندگی  الهی،  پیامبران  دیدگاه  در 
می فرماید:  پیامبر  که  آن گونه  می یابد.  معنا  دیگر  جهان  در  حقیقی  زندگی 

»الّناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا« 
بررسی گزینه های نادرست:

و  بیان می کند  را  از مرگ  انسان پس  هوشیاری  این حدیث صرفاً  گزینءه )1(: 
علتی برای آن نمی گوید.

گزینءه )2(: این حدیث صرفاً بیانگر دیدگاه معتقدان به معاد است و اشاره ای به 
غافالن در دنیا ندارد.

گزینءه )4(: طبق این حدیث، دنیا خوابی کوتاه و گذرا است و در آخرت انسان، 
به گذرا بودن دنیا آگاه می شود نه اعمالش.

حدیث: صفحءه 40/ آیه: جاثیه، 24 178 گزینءه »2« 
با توجه به این که رسول خدا ① انسان را جاودانه معرفی نموده است، به بعد 
روحانی که تجزیه و تحلیل نمی پذیرد و متالشی نمی شود اما تغییر می پذیرد، 
اشاره نموده است. این حدیث، نفی دیدگاه منکرین معاد را بیان نموده که آیءه: 

！ و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا به این دیدگاه اشاره دارد.
آیه: مائده، 69/ متن: صفحءه 42 179 گزینءه »2« 

با توجه به آیءه: ！ من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و 
ال هم یحزنون، کسانی که ایمان به خدا و روز رستاخیز و انجام عمل صالح را 
با هم دارند، دچار حزن و ترس از عاقبت زندگی خود نمی شوند. نخستین پیامد 
اعتقاد به معاد، باز شدن پنجرءه امید و روشنایی به روی انسان است که این آیه 

به آن اشاره نموده است.
آیه: عنکبوت، 64 180 گزینءه »2« 

زندگی پس از مرگ یعنی زندگی در آخرت و برزخ و زندگی قبل از آن، یعنی 
زندگی در دنیا که قرآن در مورد دنیا و آخرت می فرماید: ！ و ما هذه الحیاة الّدنیا 
ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان طبق این آیه، دنیا: لهو و لعب و 

آخرت: زندگی حقیقی توصیف شده است.

 

مقدمه: صفحءه 40/ متن: صفحءه 41 172 گزینءه »3« 
ما برای استفاده از سرمایه های الهی فرصت محدودی داریم. فرصتی که با مرگ 
انسان پایان می یابد. هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد و پروندءه 
زندگی چندین ساله اش با مرگ بسته می شود، آیا یکباره راهی دیار فنا و نیستی 

می شود؟ اگر چنین است، پس داستان زندگی انسان پایانی اندوهناک دارد.
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نتیجءه این امر آن است که چنین انسانی با تالش و توان بسیار در انجام کارهای 
نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد.

 نترسیدن از مرگ پیامد دوم دیدگاه معتقدین به معاد است و در نتیجه 
نادرست است.

متن: صفحءه 43/ حدیث: صفحءه 43 190 گزینءه »2« 
همین عامل )که به نترسیدن از مرگ برمی گردد( سبب می شود که دفاع از حق 
و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلءه عالی آن برسد 
و آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا 

ضروری باشد، انسان ها به استقبال شهادت بروند.
آیه: مائده، 69 191 گزینءه »1« 

با توجه به آیه که می فرماید: ！ من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف 
علیهم و ال هم یحزنون : باز شدن پنجرءه امید به روی انسان، شامل برخی از مؤمنان 

است، زیرا در این آیه به مؤمنانی اشاره می کند که عمل صالح انجام می دهند.
طبق ادامءه آیه، نتیجءه آن دوری از خوف و ترس است.

متن: صفحءه 42 192 گزینءه »3« 
ایجاد شور و نشاط در انسان معتقد معاد به این دلیل است که  وی می داند که 
هیچ یک از کارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند، حتی اگر آن کارها 
به چشم کسی نیاید و نیز اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود 
و نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در جهان دیگری خداوند آن ها را به 

سزای اعمالشان خواهد رساند.
این موارد همگی بیانگر عدل الهی است، در واقع چون معتقدان به معاد، خداوند 

را عادل می دانند، اطمینان دارند که حقی از آن ها ضایع نمی شود.
متن: صفحءه 43 193 گزینءه »3« 

خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما 
به آن دل نمی سپرند، از این رو مرگ را ناگوار نمی دانند.

آیه: عنکبوت، 64 194 گزینءه »4« 
قرآن کریم در آیءه: ！ و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی 
الحیوان، تفاوت میان دنیا با هستی باالتر یعنی آخرت را در لهو و لعب بودن 

دنیا و حقیقی بودن سرای آخرت توصیف نموده است.
ارتباط مفهومی: آیه/ حدیث 195 گزینءه »3« 

هر دو بر موقتی بودن دنیا تأکید می کنند. در حدیث می گوید: برای نابودی و فنا 
خلق نشده اید و در آیه می فرماید: ！ و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب هم چنین 
هر دو بر برتر بودن حیات آخرت نیز تأکید می نمایند. در حدیث می گوید: »برای 

 بقا آفریده شده اید« در آیه می فرماید: ！ اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان
 مفهوم »هدف از آفرینش« در گزینءه )1( در آیه نیامده است.

مفهوم »ترسیم چهرءه حقیقی دنیا« در گزینءه )2( در حدیث نیامده است. 
مفهوم »ناپایداری آرزوهای انسان« در گزینءه )4( در هیچ کدام نیامده است.

متن: صفحءه 42/ آیه: مائده، 69 196 گزینءه »1« 
این شور و  امید و روشنایی آمده که:  باز شدن پنجرءه  پیامد نخست یعنی  در 
نشاط به این دلیل است که انسان معتقد به معاد می داند که هیچ یک از کارهای 
نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند. در نتیجه اعتقاد به نظام جزا و پاداش 

عادالنه، علت این پیامد است.
هم  ال  و  علیهم  خوف  فال  صالحاً  عمل  و  اآلخر  الیوم  و  باهلل  آمن  ！ من  آیءه: 

یحزنون ترسیم کنندءه این مطلب است.
متن: صفحءه 43 197 گزینءه »2« 

خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، 
اما به آن دل نمی سپرند؛ از این رو مرگ را ناگوار نمی دانند. از طرف دیگر همین 
عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود 

و شجاعت به مرحلءه عالی آن برسد.

آیه: عنکبوت، 64 181 گزینءه »3« 
این آیه، دنیا را بازی و سرگرمی و آخرت را زندگی حقیقی معرفی نموده است. با توجه 
به این مفهوم، گزینه ها را بررسی می کنیم: »ناآگاهی انسان ها از ماهیت زندگی« نادرست 
است. زیرا در این آیه تنها آخرت را زندگی حقیقی معرفی کرده و به ناآگاهی انسان 
آخرت«  و  دنیا  »متفاوت بودن حقیقت  مفهوم،  این  مقابل  در  است.  ننموده  اشاره ای 
است. دانسته  را سرای حقیقی  آخرت  و  بازی  و  را سرگرمی  دنیا  زیرا  است  صحیح 
هم چنین با توجه به بیان »الّدار اآلخرة« در این آیه، به »منحصر نبودن زندگی 
به همین زندگی دنیایی« پی می بریم. مفهوم مقابل آن یعنی »مستقل بودن دنیا 

و آخرت« نادرست است.
حدیث: صفحءه 41 182 گزینءه »2« 

با توجه به سخن رسول خدا ① دربارءه باهوش ترین مؤمنان که فرمود: »آنان که 
 فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.« گزینءه )2(

صحیح است.
متن: صفحءه 43/ ترکیبی: درس 1، دهم  183 گزینءه »1« 

نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند 
بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در این جهان با تالش در 

راه خدا و خدمت به انسان ها، زمینءه رشد خود را فراهم آورند.
آیءه »و بعضی می گویند: پروردگارا در دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت نیز 
نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار« بیانگر درخواست های معتقدان 

به معاد از خداوند است.
متن: صفحءه 41 184 گزینءه »4« 

فرسوده شدن: بعد جسمانی
غیر آن )فرسوده نشدن(: بعد روحانی

آن  دومین  که  روحانی  بعد  )متالشی نشدن(  تالشی ناپذیری  نتیجءه  و  بازتاب 
است، حیات همیشگی می باشد.

حدیث: صفحءه 43 185 گزینءه »1« 
امام حسین ⒔ خطاب به یاران خود فرمود: »مرگ چیزی نیست مگر پلی که 
شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت و بهشت های پهناور و 
نعمت های جاوید عبور می دهد. پس کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان 

به قصر منتقل شود؟«
متن: صفحءه 42/ آیه: مائده، 69 186 گزینءه »4« 

با دیدگاه پیامبران الهی، پنجرءه امید و روشنایی به روی انسان باز می شود و شور 
و نشاط و انگیزءه فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد. چنین انسانی دارای انرژی 
فوق العاده و همت خستگی ناپذیر است و از کار خود لذت می برد. آیءه: ！ من آمن 
باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال هم یحزنون بیانگر آن است.

حدیث: صفحءه 41 187 گزینءه »1« 
نتیجه،  در  است.  گذرا  و  کوتاه  خوابی  همچون  دنیوی  زندگی  حدیث،  این  در 

زندگی دنیوی به خواب تشبیه شده و وجه شباهت کوتاه و گذرا  بودن است.
آیه: عنکبوت، 64/ جاثیه، 24 188 گزینءه »3« 

عبارت: ！ اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان به معنای آن است که: سرای آخرت، زندگی 
حقیقی است. در نتیجه مقصود از »الحیوان«، حقیقی بودن زندگی آخرت می باشد.

عبارت: »لو کانوا یعلمون، اگر می دانستند« شامل بخشی از مردم است که از 
حقیقت آخرت غافل اند و در این خصوص، خداوند در آیءه دیگر فرموده: ！ و ما 
لهم بذلک من علم، »این سخن را از روی علم نمی گویند« هر دو عبارت، به 

علم  نداشتن منکرین معاد اشاره دارد.
متن: صفحءه 42 189 گزینءه »1« 

یکی از آثار اعتقاد به معاد آن است که شور، نشاط و انگیزءه فعالیت و کار، زندگی 
را فرا می گیرد. در نتیجه فراگیری زندگی از شور و نشاط، برخاسته از اعتقاد به 

زندگی حقیقی در جهان دیگر است.
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متن: صفحءه 45 204 گزینءه »4« 
از پیامدهای انکار معاد برای انسانی که بی نهایت طلب است و میل به جاودانگی 
دارد، این است که همین زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می شود؛ در نتیجه 
به یأس و ناامیدی دچار می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد و 

از دیگران کناره می گیرد و به انواع بیماری های روحی دچار می شود.
متن: صفحءه 45 205 گزینءه »1« 

از پیامدهای مهم این نگرش )انکار معاد( برای انسانی که بی نهایت طلب است 
و میل به جاودانگی دارد، این است که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از 
مرگ را پیش بگیرد. گروهی دیگر که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون 

برانند، همین زندگی چند روزءه دنیا برایشان بی ارزش می شود.
آیه: جاثیه، 24 206 گزینءه »2« 

ما  دنیایی  و حیات  زندگی  و حیاتی جز همین  زندگی  نیا   ّ
الد  حیاتنا 

ّ
ما یه ال

نیست: کافران آفرینش را محدود به حیات دنیوی می دانند. )گزینءه 1(
�حی   همواره )گروهی از ما( می میریم و )گروهی( زنده می شویم: شروع 

حن
وت و �

حن
�

زندگی در دنیا با مرگ و بسته شدن دفتر عمر عده ای دیگر همراه است. 
)گزینءه 4(

انسان،  نابودی  نابود می کند:  روزگار  فقط گذشت  را  ما  هر  
ّ

الد  
ّ

لکنا ال و ما �حی

است.  متعدد(  عوامل  )نه  دنیا  عامل  به  وابسته  فقط  کافران،  دیدگاه  در 
)نادرستی گزینءه 2(

ما هلم بذلك من عمل ان مه ال یظنون  این سخن را از روی علم نمی گویند بلکه 

فقط ظن و خیال آنان است: انکار کافران امری یقینی نیست، بلکه از روی خیال 
است. )گزینءه 3(

متن: صفحءه 45 207 گزینءه »2« 
قدم  راه هایی  در  ناراحتی،  از  فرار  و  خود  تسکین  برای  گاهی  معاد  منکران 
می گذارند که روز به روز بر سرگردانی و یأس آنان می افزاید. گروهی نیز می کوشند 
که راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند و خود را به هر کاری سرگرم 

می سازند تا آیندءه تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.
متن: صفحءه 45 208 گزینءه »2« 

این  اما  دارند،  قبول  را  معاد  که  نیز  را  کسانی  گریبان  معاد،  انکار  پیامدهای  و  آثار 
دلیل  به  افراد  این  می گیرد.  است،  نشده  تبدیل  قلبی  باور  و  ایمان  به  قبول داشتن 
فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل 
می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

آیه: جاثیه، 24 209 گزینءه »4« 
در ادامءه آیه، قرآن خطاب به منکران معاد که زندگی و حیات را محدود به دنیا 

 می دانند، می گوید: ！ ما لهم بذلك من علم ان هم ااّل یظّنون
اندیشه و تحقیق: سؤال اول 210 گزینءه »1« 

با توجه به پاسخ کتاب راهنمای معلم به این سؤال، گزینءه )1( صحیح است: 
اینان در حقیقت دارای ایمان قوی نیستند و معاد را صرفاً به زبان یا حداکثر در 

اندیشه قبول دارند و قلباً به آن نگرویده اند.
اندیشه و تحقیق: سؤال دوم 211 گزینءه »2« 

به آخرت و  این سؤال، میان توجه  به  به پاسخ کتاب راهنمای معلم  با توجه 
به  توجه  معنا که  بدین  نیست.  برقرار  تالزم  و عقب ماندگی  دنیا  به  بی توجهی 
به  اعتقاد  زیرا  ندارد.  را در پی  دنیا و عقب ماندگی  به  بی توجهی  لزوماً  آخرت، 

آخرت باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی نیز می شود.
متن: صفحءه 45 212 گزینءه »1« 

این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند 
و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه ای است که 

تفاوتی با منکران معاد ندارد.

بررسی گزینه های نادرست:
گزینءه )1(: مربوط به ثمرءه اول اعتقاد به معاد است.

گزینءه )3(: معتقدان به معاد با تالش در راه خدا و خدمت به انسان ها زمینءه 
رشد خود را فراهم می آورند تا با اندوختءه کامل تری خدا را مالقات کنند.

گزینءه )4(: مربوط به ثمرءه اول اعتقاد به معاد است.
متن: صفحءه 43 198 گزینءه »3« 

خداپرستان حقیقی معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که 
زندگی را محدود به دنیا می بینند یا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند.

حدیث: صفحءه 43 199 گزینءه »2« 
نترسیدن از مرگ سبب می شود آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و 
ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری باشد، انسان ها به استقبال شهادت 
بروند و با شهادت خود راه آزادی انسان ها را هموار کنند. از این رو، آن گاه که امام 

حسین ⒔ در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید.
دل  دنیا  به  باشد:  این گونه  به  باید  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینءه   
به  ارتباطی  نیز  گزینه ها  سایر  نمی دانند.  ناگوار  را  مرگ  این رو  از  نمی سپرند 

صورت سؤال ندارد.
متن: صفحءه 41/ آیه: عنکبوت، 64/ مائده، 69 200 گزینءه »3« 

با توجه به سخن رسول خدا ① که فرمود: » الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا« در 
دیدگاه پیامبران الهی، زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا است که قرآن 
کریم در آیءه: ！ و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب تعبیر »لهو و لعب« را برای 

این امر به کار برده است.
ثمره و نتیجءه دیدگاه پیامبران الهی، دوری از ترس و حزن از عاقبت زندگی خود 

است در آیءه: ！ فال خوف علیهم و ال هم یحزنون آمده است. 
و  ثمره  نشان دهندءه  »فـ«  حرف   ... علیهم  خوف  ！ فال  آیءه:  در   

نتیجه بودن عبارت پس از آن است.
حدیث: صفحءه 43 201 گزینءه »4« 

امام حسین ⒔ فرمود: »من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ 
و خواری نمی بینم.« طبق این سخن، گزینءه )4( صحیح است.

 دقت کنید گزینه های )1( و )3( هم از لحاظ مفهومی صحیح اند اما 
مطابق سخن امام حسین ⒔ تنها گزینءه )4( صحیح است. هم چنین نترسیدن 
خداپرستان، موجب عبور از سختی ها و وصول به سعادت نمی شود. بلکه ایشان 

این تعبیر را که در گزینءه )2( آمده، برای مرگ انسان مؤمن به کار برده است.
آیه: عنکبوت، 64/ جاثیه، 24 202 گزینءه »4« 

بهای اندک دنیا در مقابل آخرت، از عبارت: ！ و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و 
لعب برداشت می شود؛ زیرا دنیا را سرگرمی و بازی می داند.

منحصر کردن زندگی به همین حیات فانی )زندگانی دنیا( از عبارت: ！ ما هی ااّل 
حیاتنا الّدنیا برداشت می شود. زیرا می گوید: زندگی و حیاتی جز همین زندگی 

و حیات دنیایی ما نیست.
عالمت  همین  از  »منحصر کردن«  مفهوم  و  است  حصر  عالمت  »ااّل«   
دنیوی  به همین حیات  زندگی  انحصار  است. در صورت سؤال،  استفاده  قابل 
نابود  را فقط گذشت روزگار  از میان عبارات: »ما  نتیجه  توجه است، در  مورد 
می کند.« و »زندگی و حیاتی جز همین زندگی دنیایی ما نیست« عبارت دوم 

پاسخ صحیح است.
آیه: جاثیه، 24 203 گزینءه »3« 

با توجه به عبارت: ！ و ما یهلکنا ااّل الّدهر: »ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.« 
کافران، روزگار را عامل نابودی می دانند، نه خداوند. در ادامءه آیه می فرماید: ！ و ما 

لهم بذلک من علم یعنی این سخن را کافران از روی علم نمی گویند.
 توجه کنید عبارت ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا صرفاً انکار معاد 

است و سخنی دربارءه  عامل مرگ بیان نمی کند.
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دین و زندگی پایه

»برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها 
از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.«

موارد مرتبط با انکار معاد:
آیءه: ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا ااّل الّدهر و ما 

لهم بذلك من علم ان هم ااّل یظّنون
متن: صفحه های 45 و 43/ حدیث: صفحءه 43 218 گزینءه »3« 

بررسی موارد:
الف( معتقدین به معاد ترسی از مرگ ندارند. همین عامل سبب می شود که دفاع 
از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود. برای مثال آن گاه که امام 
حسین ⒔ در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید و فرمود: 

»من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.«
ب( خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، 

اما به آن دل نمی سپرند؛ از این رو مرگ را ناگوار نمی دانند.
ج( کسانی که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی در 
آن ها تبدیل نشده است، به دلیل فرورفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف 
خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند، از این رو زندگی و رفتار آنان به 

گونه ای است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.
متن: صفحءه 45 219 گزینءه »4« 

بررسی موارد:
الف( منکر معاد می کوشد راه غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هر کاری 
سرگرم سازد تا آیندءه تلخی را که در انتظار دارد فراموش کند. این شیوه عاقبتی 

جز فرورفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت. )نامرتبط(
ب( گروهی از منکرین معاد که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند، 

همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود. )مرتبط(
ج( منکر معاد می کوشد راه غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هر کاری 
سرگرم سازد تا آیندءه تلخی را که در انتظار دارد فراموش کند. این شیوه عاقبتی 

جز فرورفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت. )نامرتبط(
د( آثار و پیامدهای غفلت از مرگ یعنی فرورفتن در گرداب آلودگی ها، گریبان 
کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی 
در آنان تبدیل نشده است، می گیرد. این افراد به دلیل فرورفتن در هوس ها، دنیا 

را معبود و هدف خود قرار می دهند. )مرتبط(
متن: صفحءه 42/ ترکیبی: درس های 4 و 10، دهم 220 گزینءه »1« 

ایجاد شور و نشاط در معتقدان به معاد به این دلیل است که انسان می داند هیچ یک 
از کارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند، زیرا می داند خدا او و تالش های 
 او را می بیند. عبارت قرآنی ！و اهلل یعلم ما تصنعون: و خدا می داند، چه می کنید
از اعمال انسان اشاره شده است. هم چنین معتقد به معاد  به مفهوم آگاهی خدا 
اطمینان دارد که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند داد خود را از ظالمان 
بستاند، قطعاً در جهان دیگری خداوند آن ها را به سزای اعمالشان خواهد رساند. این 
مفهوم برخواسته از عدل الهی است که در عبارت قرآنی ！ام نجعل المتقین کالفّجار: 
آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟ به آن اشاره شده است.

ارتباط مفهومی: حدیث/ آیه 221 گزینءه »1« 
از این حدیث می فهمیم که: زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذرا است. 
ناپایداری دنیا در عبارت: ！ و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب نیز آمده است.

می یابد.  معنا  دیگر  در جهان  زندگی حقیقی  که:  می گوید  ادامءه حدیث  هم چنین 
حقیقی بودن جهان آخرت، در عبارت: ！ اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان نیز آمده است.

ارتباط مفهومی: حدیث/ آیه 222 گزینءه »2« 
فراوان به یاد مرگ بودن و آماده کردن خود برای آن، در عبارت: ！ من آمن باهلل و 
الیوم اآلخر و عمل صالحاً نیز آمده است. زیرا معتقدین به معاد، با کار و انجام 

عمل صالح بهتر از دیگران خود را برای مرگ آماده می کنند.

متن: صفحءه 41 213 گزینءه »4« 
بعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تجزیه و تحلیل است و 
سرانجام فرسوده و متالشی می شود. در مقابل بعد روحانی و غیرجسمانی انسان، 
تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متالشی نمی شود و بعد از مرگ بدن باقی می ماند و 

آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد. 
 »1«: کالبد = جسم

 »2«: منکرین معاد زندگی را محدود به دنیا می بینند و وجود روح و نیز 
بقای آن را پس از مرگ انکار می کنند.

متن: صفحءه 41/ حدیث: صفحءه 41 214 گزینءه »3« 
اعتقاد به معاد: حدیث پیامبر ④ : »الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا: مردم ]در این دنیا[ 
در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.« بیانگر زندگی حقیقی در جهان آخرت 
و کوتاه و گذرا بودن دنیاست. با توجه به این مفهوم به بررسی موارد می پردازیم:
الف( پیامبران الهی، مرگ را غروبی برای جسم و تن انسان و طلوعی درخشان تر 

برای روح انسان )نه کالبد یا جسم او( می دانند. )ارتباط ندارد.(
ب( زندگی دنیوی همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان 
دیگر آغاز می شود. در دیدگاه پیامبران الهی، دنیا تنها بخش کوچکی از زندگی 
انسان است و زندگی واقعی و ابدی پس از این دنیا آغاز می شود. )ارتباط ندارد.(

ج( پیامبران الهی، مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک مرحلءه 
هستی )دنیا( به هستی باالتر )آخرت( منتقل می کند. )ارتباط دارد.(

یاد  به  فراوان  که  »آنان  خدا ④ :  رسول  دیدگاه  در  مؤمنان  باهوش ترین  د( 
مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.« )ارتباط ندارد.(

آیه: جاثیه،24/ ترکیبی: درس 2، دوازدهم 215 گزینءه »1« 
！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا نموت و نحیی و ما یهلکنا ااّل الّدهر و ما لهم 
بذلك من علم ان هم ااّل یظّنون: ]کافران[ گفتند: زندگی و حیاتی جز همین 
زندگی و حیات دنیایی ما نیست. همواره ]گروهی از ما[ می میریم و ]گروهی[ 
زنده می شویم. ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند. البته این سخن را از روی 

.علم نمی گویند بلکه فقط ظن و خیال آنان است
ـ با توجه به ترجمءه آیه مقصود از »ذلك« اعتقاد کافران نسبت به معاد است که 

در عبارت ！و ما یهلکنا ااّل الّدهر مطرح شده است.
ـ با توّجه به ترجمه، ابتدای این آیه، سخن کافران است.

ـ منکرین معاد عالوه بر انکار معاد وجود مبدأ و خالق را نیز برای عالم انکار 
به همین علت می توان  روزگار می دانند،  را حوادث  رویدادها  و علت  می کنند 

گفت که منکران معاد گرفتار شرک در خالقیت نیز هستند.
متن: صفحءه 43 216 گزینءه »3« 

بررسی موارد:
زندگی  هم  زیبا  و  می کنند  زندگی  دنیا  در  گرچه  حقیقی  خداپرستان  الف( 

می کنند اما به آن دل می سپرند؛ از این رو مرگ را ناگوار نمی دانند. )درست(
مرگ  آرزوی  آنان  که  نیست  معنا  این  به  مرگ  از  خداپرستان  نترسیدن  ب( 
اندوخته ای کامل تر  با  بتوانند  تا  خدا عمر طوالنی می خواهند  از  بلکه  می کنند، 

خدا را مالقات کنند. )نادرست(
ج( خداپرستان حقیقی معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که 
زندگی را محدود به دنیا می بینند و یا با کوله باری از گناه با آن مواجهه می شوند. 

)نادرست(
و  مظلوم  و  حق  از  دفاع  ندارند،  مرگ  از  ترسی  چون  حقیقی  خداپرستان  د( 

فداکاری در راه خدا برایشان آسان تر است. )نادرست(
ارتباط مفهومی: حدیث/ آیه 217 گزینءه »2« 

موارد مرتبط با اعتقاد به معاد و حقیقی بودن زندگی آخرت:
 آیءه: ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان

حدیث: »الّناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«
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پاسخ نامۀ تشریحی

گزینءه )4(: آیءه: ！و من الّناس من یّتخذ من دون اهلل انداداً که در درس 9 
سال دهم آمده، بیانگر دوستی و محبت غیرموحدین به بت هایشان و مقایسءه 

آن با دوستی و محبت مؤمنان نسبت به خداست.
متن: صفحءه 41، آیه: عنکبوت، 64 230 گزینءه »1« 

آیءه مطرح شده در صورت سؤال، بیانگر دیدگاه معتقدین به معاد است. معتقدان 
به معاد مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی دانند، بلکه آن را غروبی برای جسم 

و تن انسان و طلوعی درخشان برای روح انسان می دانند.
با توجه به ادامءه آیه که می فرماید: ！و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان: »و سرای 
آخرت، زندگی حقیقی است.«، آنان جهان آخرت را زندگی راستین و حقیقی 

توصیف می کنند.
متن: صفحءه 45 231 گزینءه »1« 

این  اما  دارند،  قبول  را  معاد  که  را  کسانی  گریبان  معاد،  انکار  پیامد  و  آثار 
قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می گیرد. این افراد به دلیل 
فرورفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت 

غافل می شوند.
متن: صفحءه 43 232 گزینءه »1« 

یکی از پیامدهای اعتقاد به معاد، آن است که انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و 
همواره آمادءه فداکاری در راه خداست. این عامل سبب می شود که دفاع از حق 
و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلءه عالی آن برسد. 
 به بن بست نرسیدن انسان در زندگی که در گزینءه )2( آمده، یکی دیگر 
از پیامدهای اعتقاد به معاد است که موجب کار و تالش و فعالیت در زندگی 

می شود، نه فداکاری در راه خدا.
آیه: مائده، 69، متن: صفحءه 42 233 گزینءه »4« 

با توجه به آیءه ！من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال 
هم یحزنون، ثمرءه ایمان به خدا و روز آخرت و انجام عمل صالح، دچارنشدن 

به حزن و اندوه است. 
این آیه به پیامد نخست اعتقاد به معاد اشاره دارد: پنجرءه امید و روشنایی به روی 

انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزءه فعالیت و کار، زندگی را فرامی گیرد.
متن: صفحءه 45/ آیه: مائده، 69 234 گزینءه »3« 

از پیامدهای مهم این نگرش )انکار معاد( برای انسانی که بی نهایت طلب است و 
میل به جاودانگی دارد، این است که می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ 
را پیش بگیرد. در نتیجه گرایش میل به جاودانگی، منکران معاد را به بی توجهی 

به مرگ یا ترس و اضطراب از مرگ می کشاند.
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آیه: عنکبوت، 64 235 گزینءه »3« 
مفهوم صورت سؤال بر بازیچه بودن دنیا و اصل بودن آخرت تأکید می کند. در 
نتیجه باید گزینه ای را انتخاب کنیم که این دو مفهوم را در برداشته باشد. آیءه: 
！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان  با بیان 
این که دنیا بازیچه و سرگرمی است، شامل مفهوم نخست در مورد دنیا و با بیان 

حقیقی بودن سرای آخرت، شامل مفهوم دوم است.
بررسی گزینه های نادرست:

گزینءه )1(: به برترین هدف زندگی بودن خدا و تقرب به او اشاره دارد.
گزینءه )2(: به ثمرات دیدگاه اعتقاد به معاد اشاره دارد.

گزینءه )4(: بیانگر دیدگاه منکرین معاد است.

حدیث: صفحءه 41/ آیه: عنکبوت، 64 223 گزینءه »3« 
این  در  مردم  انتبهوا«،  ماتوا  فاذا  نیام  »الناس  پیامبر ④ :  سخن  به  توجه  با 

جهان، در خواب توصیف شده اند.
سرای  و  یعلمون:  کانوا  لو  الحیوان  الّدار اآلخرة لهی  اّن  آیءه »و  قرآن کریم در 
در  حقیقی  نعمت های  وجود  می دانستند.«  اگر  است،  حقیقی  زندگی  آخرت، 

زندگی پس از مرگ )آخرت( را بیان کرده است.
ارتباط مفهومی: حدیث/ آیه 224 گزینءه »3« 

صورت سؤال بر »وجود جهان آخرت و جاودانگی انسان« تأکید دارد. از میان گزینه ها، 
گزینه های )1( و )2( که به انکار معاد اشاره دارند، رد می شوند. گزینءه )4( نیز به 
ضرورت معاد براساس عدل الهی اشاره دارد. اما در آیءه: ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل 
لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان، با بیان حقیقی بودن آخرت، به وجود 
آن جهان و جاودانگی انسان اشاره دارد؛ زیرا امری حقیقی است که جاودانه باشد.

گزینءه »3« 225
ترکیبی: درس 5، دهم/ حدیث: صفحءه 41/ آیه: عنکبوت، 64  

با توجه به سخن پیامبر ④ : »الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا: مردم )در این دنیا( 
در خواب اند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.« بیداری و هوشیاری مردمان 

پس از مرگ فرامی رسد که آیءه ！اذا جاء احدهم الموت بیانگر آن است.
پس از مرگ انسان، کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن آخرت را خواهد 
.فهمید: ！و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان

آیه: جاثیه، 24/ ترکیبی: درس 4، دهم 226 گزینءه »2« 
آیءه مطرح در صورت سؤال بیان می کند: »کافران می گویند: زندگی و حیاتی جز 
همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست. همواره گروهی از ما می میریم و گروهی 
به منکرین  پاسخ  است.  معاد  دیدگاه منکرین  بیانگر  آیه  این  زنده می شویم.« 
معاد آن است که زندگی و خلقت انسان بیهوده نیست و آخرتی در پیش است. 
 ترجعون ال  الینا  أّنکم  و  عبثاً  خلْقناکم  أّنما  آیءه: ！أفحسبتم  در  مفهوم  این 

بیان شده است.
متن: صفحءه 45 227 گزینءه »2« 

آثار و پیامدهای انکار معاد، گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این 
قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می گیرد. این افراد به دلیل 
فرورفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل 

می شوند. این شیوه، عاقبتی جز فرورفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت.
آیه: جاثیه، 24 228 گزینءه »2« 

عبارت: »و ما یهلکنا ااّل الّدهر: و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.« بدین 
با  است.  انسان  و هالکت  مرگ  مایءه  عمر،  گذر  معتقدند  کافران  که  معناست 
توجه به این عبارت، کافران عالوه بر انکار معاد، وجود مبدأ و خالق را هم انکار 
می کنند؛ زیرا فاعل حوادث عالم را دهر و روزگار می دانند، نه خالقی حکیم. با 

توجه به این توضیحات، گزینءه )2( صحیح است.
آیه: جاثیه، 24 229 گزینءه »2« 

دیدگاه افرادی که برای انسان حقیقتی جز جسم و تن قائل نیستند، دیدگاه منکران 
معاد است. بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنیم که به این دیدگاه اشاره دارد.

بررسی گزینه ها:
گزینءه )1(: آیءه: ！اّن اّلذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً اّنما یأکلون فی بطونهم 
ناراً و سیصلون سعیراً که در درس 7 سال دهم آمده، به عاقبت افرادی که 

اموال یتیمان را به ناحق می خورند، اشاره دارد.
گزینءه )2(: آیءه: ！و قالوا ما هی ااّل حیاتنا الّدنیا بیانگر دیدگاه منکران معاد 
است؛ زیرا می گویند زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست. 

در نتیجه پاسخ صحیح این گزینه است.
گزینءه )3(: آیءه: ！و ما هذه الحیاة الدنیا ااّل لهو و لعب ... بیانگر بی ارزش و 

بازیچه بودن دنیاست و به دیدگاه معتقدان به معاد اشاره دارد.
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دین و زندگی پایه

هر  همواره گروهی از ما می میریم و گروهی زنده 
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می شویم: عدم اعتقاد کفار به آخرت
 »ااّل« عالمت »حصر« است و منحصر کردن از این کلمه برداشت شده 
با  است. توجه کنید که مفاهیم مطرح در سایر گزینه ها نادرست نیست ولی 
معنای مستقیم آیه مطابقت ندارد مثالً غفلت از مرگ یا انکار مالقات پروردگار در 
این آیه نیامده است. در سؤاالتی که این چنین است و همءه گزینه ها نادرست 
با آیءه  مطرح در  باید به دنبال گزینه ای باشیم که بیشترین تطابق را  نیست،  

صورت سؤال دارد.
متن: صفحءه 43 246 گزینءه »3« 

خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما 
به آن دل نمی سپرند. از این رو مرگ را ناگوار نمی دانند.

حدیث: صفحءه 41/ متن: صفحءه 41 247 گزینءه »2« 
رسول خدا ① در خصوص باهوش ترین مؤمنان فرمود: »آنان که فراوان به یاد 

مرگ اند.«
روح آدمی: تغییرپذیر است اما تجزیه و تحلیل نمی پذیرد و فرسوده و مستهلک 

نمی شود.
 روح بعد از مرگ باقی می ماند، اما بدن و جسم متالشی می شود. منظور 
از تغییر در روح نیز آن است که به فضائل اخالقی آراسته می شود یا به رذائل 

آلوده می گردد.
متن: صفحءه 41 248 گزینءه »2« 

آن بخش از وجود انسان که قدرت اختیار دارد، روح است و اوست که مرتکب 
از  و مصون  است  تغییر  با  روح همراه  گناه دوری می کند.  از  یا  گناه می شود 

استهالک می باشد.
حدیث: صفحءه 43 249 گزینءه »1« 

در دیدگاه خداپرستان، آن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد، 
امام حسین ⒔ ، مرگ را  به استقبال شهادت می روند، در نتیجه علت آن که 
با ظالمان می باشد.  با ننگ و ذلت  سعادت معرفی نموده است، زندگی همراه 

گزینه ای که به این مفهوم اشاره نمود، گزینءه )1( است.
 شوق به شهادت، یا شوق به سعادت و یا بی شوقی شهادت در راه خدا 
که همگی در گزینه های دیگر آمده، نه در متن کتاب اشاره ای شده و نه در 

حدیث امام حسین ⒔ ، در نتیجه نادرست اند.
آیه: مائده، 69 250 گزینءه »3« 

با توجه به آیءه: ！ من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم و ال 
هم یحزنون این مژده بهرءه افرادی است که ایمان به خدا و رستاخیز و انجام 

عمل نیک را با هم دارند.
متن: صفحءه 45 251 گزینءه »1« 

که  انسانی  برای  معاد(  )انکار  نگرش  این  مهم  پیامدهای  از  آمده:  کتاب  در 
زندگی  همین  که  است  این  دارد،  جاودانگی  به  میل  و  است  بی نهایت طلب 
چندروزه نیز برایش بی ارزش می شود. با توجه به این متن، بی ارزش جلوه کردن 
زندگی چندروزه و موقت دنیا، از لوازم نگرش انکار معاد یعنی مرگ را پایان کار 

دانستن به همراه میل به جاودانگی است.
 گزینءه )4( فقط به نگرش منکرین معاد اشاره نموده و میل به جاودانگی 
نیامده در نتیجه این گزینه ناقص است. دو گزینءه دیگر نیز با عبارت: تحقق 
آرزوها در رستاخیز اشتباه اند زیرا این مورد مربوط به نگرش معتقدین به معاد 

است نه منکرین آن.
حدیث: صفحءه 41 252 گزینءه »4« 

رسول اکرم ① در خصوص باهوش ترین مؤمنان فرمود: »آنان که فراوان به یاد 
مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.«

متن: صفحءه 43 236 گزینءه »4« 
راه خدا( سبب  در  فداکاری  برای  آمادگی  و  مرگ  از  )نهراسیدن  عامل  همین 
می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود و شجاعت 

به مرحلءه عالی آن برسد.
بررسی گزینه های نادرست:

گزینءه )1(: حیات دنیا اگر همراه با زندگی با ظالمان باشد، ننگ و ذلت است.
گزینءه )2(: معتقدان به معاد آرزوی مرگ نمی کنند.

گزینءه )3(: معتقدان به معاد آرزوی مرگ نمی کنند و زندگی را گناه نمی بینند.
آیه: عنکبوت، 64/ حدیث: صفحءه 41 237 گزینءه »4« 

با توجه به آیءه: ！ و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب ، زندگی دنیا بدون سرای 
آخرت لهو و لعب است. پیامبر اکرم ① در خصوص باهوش ترین مؤمنان فرمود: 
»آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.«

متن: صفحءه 43 238 گزینءه »3« 
نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آنان آرزوی مرگ می کنند، 
بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در این جهان با تالش 
در راه خدا و خدمت به انسان ها، با اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند و 

به درجات برتر بهشت نائل شوند.
متن: صفحءه 45 239 گزینءه »3« 

همین  که  است  این  انسان  برای  معاد(  )انکار  نگرش  این  مهم  پیامدهای  از 
زندگی چند روزه نیز برایش بی ارزش می شود، در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار 
می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد، از دیگران کناره می گیرد.

 سایر گزینه ها بیانگر پیامدهای دیدگاه معتقدین به معاد است.
آیه: جاثیه، 24 240 گزینءه »2« 

آیءه مطرح در صورت سؤال بدین معنا است: »)کافران( گفتند: زندگی و حیاتی 
جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست. همواره )گروهی از ما( می میریم و 

)گروهی( زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.«
این آیه بیانگر دیدگاه منکرین معاد است که در گزینءه )2( به آن اشاره شده است.

 سایر گزینه ها به دیدگاه پیامبران الهی اشاره دارد.
آیه: عنکبوت، 64 241 گزینءه »2« 

نه ظاهر  چهرءه واقعی و اصلی دنیا است،  از چهرءه ملکوتی دنیا، همان  مقصود 
زیبای آن. خداوند در آیءه: ！  و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب  چهرءه واقعی 

دنیا را سرگرمی و بازی معرفی نموده است.
آیه: عنکبوت، 64 242 گزینءه »2« 

خداوند در قرآن، در تعریف دنیا، آن را سرگرمی و بازی معرفی کرده و فرموده: 
 و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و لعب ！

ارتباط مفهومی: آیه و حدیث 243 گزینءه »3« 
سخن پیامبر ① بر دو مفهوم تأکید دارد: 1( ماهیت نابودی و فناپذیری دنیا، 
2( ماهیت بقا و جاودانگی داشتن آخرت. آیءه: ！ و ما هذه الحیاة الّدنیا ااّل لهو و 
لعب با لهو و لعب دانستن دنیا به مفهوم اول اشاره دارد و سپس در ادامه که 
می فرماید: ！ و اّن الّدار اآلخرة لهی الحیوان، آخرت را زندگی حقیقی معرفی 

نموده و بر مفهوم دوم تأکید می کند.
متن: صفحءه 45 244 گزینءه »4« 

آیءه مطرح در صورت سؤال به دیدگاه »منکرین معاد« اشاره دارد. همءه گزینه ها از 
پیامدهای این نگرش است اما گزینءه )4( اشتباه است، زیرا در قسمت آخر به دیدگاه 
پیامبران الهی اشاره دارد که مرگ را غروبی می دانند که طلوعی دیگر در پیش دارد.

آیه: جاثیه، 24 245 گزینءه »4« 

ما  دنیایی  و حیات  زندگی  و حیاتی جز همین  زندگی  نیا   ّ
الد ما یه ال حیاتنا 

نیست: منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیایی
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پاسخ نامۀ تشریحی

متن: صفحءه 41 253 گزینءه »4« 
فراغ از محدودیت زمان و مکان: روح یا بعد مجرد

تالشی پذیری یا متالشی شدن: جسم یا بعد غیرمجرد
از ویژگی های جسم است که برای روح  از »مجرد«، جدا بودن   منظور 

به کار می رود.
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پاسخ نامۀ تشریحی

خدا ④ نیز،  رسول  و  گفتند  تکبیر  بودند،  باخبر شده  آیه  محتوای  از  که  مردم 
ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد.

متن: صفحءه 63 1287 گزینءه »1« 
از آن جا که دین اسالم کامل ترین دین است و هیچ نقصی ندارد، نمی توان فرض 

کرد که در مسئلءه جانشینی پیامبر④ ، قرآن و رسول خدا سکوت کرده اند.
آیه: نساء، 59/ حدیث: صفحءه 66 1288 گزینءه »4« 

و  اهلل  اطیعوا  آمنوا  اّلذین  ایها  آیءه: ！یا  در  که  اولی االمر  تفسیر  پیامبر ④ در 
و  از خدا  آوردید،  ایمان  اولی  االمر منکم: »ای کسانی که  و  الّرسول  اطیعوا 
رسولش و اولی االمر پیروی کنید.« اطاعت از آن ها واجب اعالم شده بود، نام 
دوازده امام را بیان می کنند )مشخص نمودن مصادیق دوازده امام معصوم ⒔ ( و 
هنگامی  که به نام امام زمان ⒌ می رسند، ایشان را هم نام و هم کنیءه خودشان 

معرفی کرده و مسئلءه غیبت ایشان را مطرح می کنند )توجه به مسئلءه غیبت(.
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینءه )1(: مربوط به حدیث منزلت است.
گزینءه )2(: مربوط به واقعءه غدیر است.

گزینءه )3(: مربوط به حدیث ثقلین است.
متن: صفحه های 64 و 67 1289 گزینءه »1« 

پیامبر ④ در ابتدای بعثت و پس از نزول آیءه انذار، برای اولین بار جانشینی امام 
علی ⒔ را به بزرگان بنی هاشم ابالغ کردند.

پیامبر ④ در همءه عمر شریفشان به خصوص روزهای آخر عمر خود به طور مکرر 
حدیث ثقلین را برای مردم می خواندند. در این حدیث، در عبارت: »ما ان تمّسکتم 

بهما لن تضلّوا ابدا« لزوم پیروی از اهل بیت و قرآن را بیان کردند.
آیه: احزاب، 33/ متن: صفحءه 70 1290 گزینءه »3« 

:در آیءه تطهیر: ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا 
»خداوند می خواهد از شما اهل بیت هرگونه پلیدی را دور کند و شما را پاک 
گرداند.« خداوند عصمت اهل بیت را بیان می کند که حضرت زهرا ⑷ جزء این 

اهل بیت است.
حدیث: صفحءه 67/ آیه: نساء، 59 1291 گزینءه »3« 

پیامبر ④ در حدیث ثقلین در عبارت: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدا: تا 
زمانی که به آن دو چنگ زنید، هیچ گاه گمراه نخواهید شد.« شرط گمراه نشدن 

را تمسک به قرآن و اهل بیت ⒙ می داند.
 :خداوند در آیءه: ！یا ایها الّذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی  االمر منکم
کنید.«،  پیروی  اولی االمر  و  رسولش  و  خدا  از  آوردید،  ایمان  که  کسانی  »ای 
والیت و سرپرستی پس از پیامبر را به امامان واگذار کرده است و اطاعت از آنان 

را واجب اعالم می کند.
امامان/   = = گمراه نشدن/ فرمانروایان برحق  از گمراهی   مصون ماندن 

فریضه: واجب
متن: صفحه های 64، 68 و 70 1292 گزینءه »4« 

سال سوم بعثت  آیءه انذار 
روز هجدهم ماه ذی الحجه  واقعءه غدیر  آیءه تبلیغ

 منزل امّ سلمه  آیءه تطهیر
متن: صفحءه 63 1293 گزینءه »1« 

یکی از فرض ها در موضوع جانشینی پیامبر ④ ، پایان یافتن دو مسئولیت مرجعیت 
دینی و والیت ظاهری پس از ایشان است. این فرض باطل است؛ زیرا پس از رحلت 
پیامبر به دلیل گسترش اسالم در نقاط دیگر، فرقه ها و مکاتب مختلف و مشکالت 
جدیدی ایجاد  شد که این موضوع نیاز روزافزون جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین 
دین را ایجاب می نمود. عالوه بر این که اصوالً حکومت و ادارءه جامعه و تعلیم و تبیین 

دین، امری تمام شدنی و پایان پذیر نیست.

متن: صفحءه 63 1281 گزینءه »1« 
یکی از فرض ها در موضوع جانشینی پیامبر④ ، پایان یافتن دو مسئولیت  مرجعیت 
دینی و والیت ظاهری پس از ایشان است. این فرض باطل است؛ زیرا پس از رحلت 
پیامبر به دلیل گسترش اسالم در نقاط دیگر، فرقه ها و مکاتب مختلف و مشکالت 
جدیدی ایجاد  شد که این موضوع ضرورت وجود امام در جامعه را ایجاب می نمود.

متن: صفحءه 63 1282 گزینءه »2« 
ابالغ وحی  و  دریافت  یعنی  ایشان،  پیامبر ④ اولین مسئولیت  از رحلت  پس 
پایان پذیرفت و قرآن، آخرین کتاب آسمانی است و دیگر نیازی به آوردن کتاب 

جدید نیست.
 دقت کنید حفظ کتاب آسمانی قرآن در همءه زمان ها الزم است.

آیه: مائده، 55 1283 گزینءه »4« 
ویژگی اصلی آیءه والیت ！اّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون 
الّزکاة و هم راکعون: »سرپرست شما فقط خدا و رسولش و  الصالة و یؤتون 
کسانی اند که ایمان آورده، نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند.« بیان 

صریح ویژگی های سرپرست و ولی مسلمانان بعد از خدا و پیامبر است.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: در هیچ آیه ای به صورت مستقیم نام ولی )حضرت علی ⒔ ( ذکر 
نشده است.

گزینءه )2(: نزول این آیه قبل از دادن انگشتر به فقیر توسط حضرت علی ⒔  
بوده است.

بیان  علی ⒔ را  امام  والیت  صراحت  به  آیه  این  پیامبر ④ در   :)3( گزینءه  
نکرده اند بلکه امام علی را  مصداق آیه دانسته اند.

حدیث: صفحءه 67/ متن: صفحءه 70 1284 گزینءه »4« 
در حدیث ثقلین بیان می شود که »اّنهما لن یفترقا«: »آن دو هرگز از هم جدا 
نمی شوند.« طبق این حدیث، قرآن و اهل بیت همواره با هم اند و هیچ گاه از 

هم جدا نمی شوند.
 :آیءه تطهیر: ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا
»خداوند اراده کرده که از شما اهل بیت هرگونه پلیدی را دور کند و شما را پاک 
گرداند.« تعداد خاصی از خانوادءه پیامبر را در بر می گیرد که مقام عصمت دارند؛ 
یعنی در این جا افراد خاصی از اهل بیت موردنظر است و شامل همه نمی شود. 
پیامبر ④ برای این که مردم از نزول آیءه تطهیر )مورد دوم( مطلع شوند، هر روز 
صبح به در خانءه حضرت فاطمه⑷  می رفتند و اهل خانه را اهل بیت خطاب 

کرده و آیءه تطهیر را می خواندند.
 تفکیک ناپذیری = جدانشدن/ دو یادگار پیامبر = قرآن و اهل بیت/ شمول 

= شامل شدن
متن: صفحءه 64 1285 گزینءه »2« 

پیامبر ④ برای اجرای آیءه انذار، 40 نفر از بزرگان بنی هاشم را به اسالم دعوت 
کرد. در حالی که هیچ کدام از مهمانان به پیروزی اسالم امید نداشتند، حضرت 
خدا.«  رسول  ای  بود  خواهم  تو  یاور  و  یار  »من  پیامبر ④ فرمود:  علی  ⒔ به 
سپس پیامبر ④ دربارءه ایشان فرمود: »همانا این )حضرت علی( برادر من، وصی 

من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«
آیه: مائده، 55/ متن: صفحءه 65 1286 گزینءه »1« 

زمانی که آیءه والیت: ！انّما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الصالة 
و یؤتون الزّکاة و هم راکعون: »سرپرست شما فقط خدا و رسولش و کسانی اند که 
ایمان آورده، نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند.« بر پیامبر ④ نازل 

شد، ایشان شتابان به مسجد رفتند تا مصداق این آیه را به مردم معرفی کنند.
پیامبر ④ پرسیدند: آیا کسی در حال رکوع صدقه داده؟ فقیری که در مسجد 
بود، گفت: »آری این مرد )حضرت علی ⒔ ( در حال رکوع انگشتر خویش را 

به من بخشید.«
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دین و زندگی پایه

اّلذین  و  و رسوله  اهلل  ولّیکم  آیءه: ！اّنما  در  اولی االمر که  تفسیر  پیامبر ④ در 
آن ها  از  اطاعت   راکعون هم  و  الّزکاة  یؤتون  و  الصالة  یقیمون  اّلذین  آمنوا 
نام  به  هنگامی که  و  می کنند  بیان  را  امام  دوازده  نام  بود،  شده  اعالم  واجب 
کرده  معرفی  خودشان  هم کنیءه  و  هم نام  را  ایشان  زمان ⒌ می رسند،  امام 
و مسئلءه غیبت ایشان را مطرح می کنند: »از نظر ها غایب می شود و غیبت او 
طوالنی می گردد تا آن جا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدءه به او 

باقی می مانند.«
تفکر در حدیث: صفحءه 69 1301 گزینءه »2« 

مسئلءه  این که  پیامبر ④ برای  است.  مسلمانان  اجتماع  بزرگ ترین  حج  مراسم 
و  برسد  در همءه سرزمین ها  مردم  و جانشینی حضرت علی  ⒔ به همءه  والیت 

حجت بر همگان تمام شود، مراسم غدیر را پس از حجة الوداع انجام دادند.
 همءه  گزینه های )1(، )3( و )4( بیانگر مسئلءه جانشینی امام علی  ⒔ اند  

و ارتباطی با بیان حدیث غدیر در اجتماع بزرگ مسلمانان ندارند.
متن: صفحءه 63 1302 گزینءه »4« 

فرض سکوت قرآن و پیامبر ④ در مسئلءه جانشینی رسول خدا ④ باطل است؛ 
به دو دلیل:

1( قرآن هدایتگر مردم در همءه امور زندگی است.
2( پیامبر ④ آگاه ترین مردم نسبت به اهمیت دو مسئولیت مرجعیت دینی و 

والیت ظاهری است.
ارتباط مفهومی: آیه/ حدیث 1303 گزینءه »3« 

خداوند در آیءه: ！یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر 
پیروی  اولی االمر  و  و رسولش  از خدا  آوردید،  ایمان  »ای کسانی که   :منکم
کنید.« والیت و سرپرستی پس از پیامبر را به امامان واگذار کرده است و اطاعت 
از آنان را واجب اعالم می کند. در عبارت: »اّنی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و 
عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدا: همانا من دو چیز گران بها 
نزد شما می گذارم کتاب خدا قرآن و عترتم اهل بیتم را تا زمانی که به آن دو 
چنگ زنید هیچ گاه گمراه نخواهید شد.« از حدیث ثقلین نیز می فهمیم تنها راه 
دوری از ضاللت و گمراهی، تمسک به اهل بیت و قرآن است. تمسک به معنای 
پیروی و اطاعت است. پس آیءه اولی االمر و حدیث ثقلین هر دو بر اطاعت از اهل 

بیت تأکید می کنند.
در آیءه تطهیر، عصمت اهل بیت بیان می شود و در حدیث ثقلین نیز پیامبر 
اهل بیت را یکی از میراث های خود معرفی می کند؛ پس مصادیق آیءه تطهیر و 

حدیث ثقلین، اهل بیت اند.
آیه: مائده، 67/ تفکر در حدیث: صفحءه 69 1304 گزینءه »2« 

در آیءه تبلیغ، خداوند اهمیت مسئلءه والیت و جانشینی را به اندازءه اصل رسالت 
بیان می کند و تداوم امر رسالت را در مقام امامت می داند و به پیامبر می گوید 
که اگر جانشینی حضرت علی  ⒔ به مردم ابالغ نشود، اصل دین مورد تهدید 
می گیرد: ！و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته: »و اگر انجام ندهی رسالتش را 

ادا نکرده ای.«
طبق کتاب راهنمای معلم، تبریک مردم به حضرت علی  ⒔ پس از واقعءه غدیر، 
نشانءه معرفی ایشان به عنوان جانشین پیامبر و دست دادن مردم با آن حضرت به 

منزلءه قبول والیت از جانب مردم است.
متن: صفحءه 63 1305 گزینءه »2« 

فرض اول در مسئلءه جانشینی رسول خدا④ ، یعنی سکوت قرآن و پیامبر ④ باطل 
است. به دو دلیل:

1( قرآن هدایتگر مردم در همءه امور زندگی است.
2( پیامبر ④ آگاه ترین مردم نسبت به اهمیت دو مسئولیت مرجعیت دینی و 

والیت ظاهری است.

متن: صفحه های 67 و 68 1294 گزینءه »2« 
پیامبر ④ در واقعءه غدیر طی یک سخنرانی مفصل و طوالنی مردم را برای بیان 

حدیث غدیر: »من کنت مواله فهذا علی مواله« آماده کرد.
زمانی که خداوند، موسی  ⒔ را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از خداوند 

خواست تا هارون را مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد.
حدیث: صفحه های 66 و 67 1295 گزینءه »4« 

پیامبر ④ در عبارت: »و اّنهما لن یفترقا حّتی یردا علی الحوض: آن دو از هم 
جدا نمی شوند تا این که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.« در حدیث ثقلین 
بیان می کنند که قرآن و اهل بیت هیچ گاه از هم جدا نمی شوند و وجود معصوم 

در کنار قرآن، همیشگی است.
پیامبر در حدیث جابر به او فرمود: »... محمد بن علی و تو در هنگام پیری او را 

خواهی دید و هر وقت او را دیدی، سالم مرا به او برسان.«
گزینءه »3« 1296

حدیث: صفحءه 67/ متن: صفحءه 64/ آیه: شعراء، 214  
الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل  تارك فیکم  حدیث ثقلین: »اّنی  پیامبر ④ در 
نزد شما  ابدا: همانا من دو چیز گران بها  بهما لن تضّلوا  بیتی ما ان تمّسکتم 
به آن دو چنگ  تا زمانی که  را  بیتم  می گذارم، کتاب خدا قرآن و عترتم اهل 
زنید، هیچ گاه گمراه نخواهید شد.«، شرط مسدود شدن راه ضاللت و گمراهی را 
تمسک به اهل بیت و قرآن می دانند. پس اگر کسی فقط به قرآن کفایت کند، 

گمراه خواهد شد.
 :سه سال پس از بعثت، خداوند به پیامبر ④ فرمود: ！و انذر عشیرتك االقربین
از  40 نفر  این فرمان  برای اجرای  نیز  پیامبر  انذار کن«  »خویشان نزدیکت را 

بزرگان بنی هاشم را به اسالم دعوت کرد.
آیه: مائده، 67/ تفکر در حدیث: صفحءه 69 1297 گزینءه »1« 

در آیءه تبلیغ: ！یا ایّها الّرسول بلّغ ما انزل الیك من ربّك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته 
و اهلل یعصمك من الناس ان اهلل ال یهدی القوم الکافرین: »ای پیامبر آن چه را که بر 
تو نازل کردیم، ابالغ کن و اگر ابالغ نکنی رسالتت را نرسانده ای و خداوند تو را از خطر 
مردم حفظ می کند.« خداوند به پیامبر وعده می دهد که او را در برابر خطرات کافران 
حفظ کند: ！و اهلل یعصمك من الناس، زیرا ابالغ والیت حضرت علی  ⒔ منافع 
کنند. پیامبر ④ مخالفت  با  که  بود  آن  احتمال  و  می انداخت  خطر  به  را  برخی 

 برای پاسخ به قسمت اول سؤال نیاز به حفظ دقیق آیه است.
متن: صفحءه 64 1298 گزینءه »2« 

در واقعءه یوم االنذار درخواست پیامبر ④ از بزرگان بنی هاشم برای پذیرفتن دعوت 
ایشان سه بار تکرار شد و در هر سه بار فقط علی  ⒔ با پیامبر ④ بیعت کردند.

رسول اکرم ④ 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.
 دقت کنید در واقعءه غدیر هم عبارت: »من کنت مواله فهذا علی مواله« 

سه بار تکرار شد اما این عبارت، درخواست پیامبر نبود.
متن: صفحءه 64 1299 گزینءه »3« 

امامان معصوم همءه مسئولیت های پیامبر ④ به جز دریافت و ابالغ وحی را بر عهده 
دارند؛ به همین دلیل باید دارای همان ویژگی های پیامبر باشند. از جمله این ویژگی ها 
عصمت است. به این دلیل که فقط خداوند می تواند عصمت انسانی را تشخیص دهد، 

فقط اوست که می تواند فرد شایستءه جانشینی پیامبر ④ را تعیین کند.
متن: صفحءه 70/ آیه: نساء، 59/ حدیث: صفحءه 66 1300 گزینءه »4« 

 :آیءه تطهیر: ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت و یطّهرکم تطهیرا
»خداوند می خواهد از شما اهل بیت هرگونه پلیدی را دور کند و شما را پاک 
گرداند.« تعداد خاصی از خانوادءه پیامبر را در بر می گیرد که مقام عصمت دارند؛ 
یعنی در این جا افراد خاصی از اهل بیت مورد نظر است و شامل همه نمی شود.
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و  دریافت  پیامبر ④ جز  مسئولیت های  همءه  امام  که  آن جا  از  امام:  تعیین  ـ 
ابالغ وحی را دارد، بنابراین باید همان صفات و ویژگی های پیامبر ④ از جمله 
تنها  و  نیست  انسان ها ممکن  برای  باشد. تشخیص عصمت  را داشته  عصمت 

خداوند است که می تواند فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند.
ـ یکی از دالیلی که کلمءه »مولی« در حدیث غدیر به معنای سرپرست است 
نه دوست، عبارت قرآنی ！و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته می باشد. در واقع 
مساوی  نمی تواند  پیامی  چنین  ابالغ نشدن  باشد،  دوست  معنی  به  مولی  اگر 

انجام نپذیرفتن رسالت الهی قرار گیرد. 
متن: صفحه های 64، 65، 68 و 70 1311 گزینءه »2« 

الف( پیامبر ④ پس از نزول آیءه والیت با شتاب و در حالی که آیه را می خواند 
و مردم را از آن آگاه می کرد به مسجد آمد. 

ب( پیامبر ④ بعد از نزول آیءه انذار چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد 
و دربارءه اسالم با آنان سخن گفت. 

ج( پیامبر ④ پس از نزول آیءه تبلیغ در یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم 
سخن گفت و آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ )حدیث غدیر( آماده کرد. 

صبح  روز  هر  مدت ها  تطهیر  آیءه  نزول  از  مردم  آگاهی  پیامبر ④ برای  د( 
 هنگام رفتن به مسجد از در خانءه حضرت فاطمه ⒑ می گذشت و اهل خانه را

»اهل بیت« صدا می زد و آیءه تطهیر را می خواند. 
آیه: نساء، 59  1312 گزینءه »1« 

بررسی موارد: 
الف( »چون این تعداد خاص معصوم اند ...« مرتبط با آیءه تطهیر است. )نادرست( 
ب( در آیءه اولی االمر سخن از اطاعت خدا، رسول و اولی االمر است که بیان این 

سه در کنار هم نشان دهندءه عصمت اولی االمر می باشد. )درست(
ج( »نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی، فقط از یکی از دو یادگار پیامبر ④ پیروی 

کرد« مربوط به حدیث ثقلین است. )نادرست( 
د( از آن جا که مصداق اولی االمر در آیه مشخص نشده است. برای آگاهی مردم، 

رسول خدا ④ حدیث جابر را بیان نمودند. )نادرست(
ه ( راه در امان ماندن از گمراهی دور و دراز شیطان، اطاعت از خدا، رسول و 

اولی االمر است. )درست( 
حدیث: صفحه های 64، 66 و 67 1313 گزینءه »4« 

با  مراسمی  علی ⒔ در  یاوری رسول خدا ④ توسط حضرت  و  یاری  اعالن  ـ 
حضور بزرگان بنی هاشم  آیءه انذار

ـ وجود معصوم تا روز قیامت با توجه به جاودانگی دو ثقل گرانبهای پیامبر ④ 
 حدیث ثقلین 

ـ مشخص کردن ویژگی های معتقدان به امامت امام عصر ⒌ در عصر غیبت 
 حدیث جابر 

گزینءه »3« 1314
متن: صفحءه 63/ ترکیبی: درس های 2، 3 و 4، یازدهم  

غیر  یبتغ  من  است: ！و  الهی  دین  کامل ترین  اسالم،  که  دلیل  این  به  الف( 
االسالم دینا فلن یقبل منه بطالن فرض اول روشن است که می گوید: قرآن و 

پیامبر ④ دربارءه دو مسئولیت پیامبر ④ سکوت کردند. 
ب( به دلیل گسترش اسالم و ظهور مکاتب و فرقه های مختلف، نیاز به دو مسئولیت 
پیامبر ④ بیشتر شد. عبارت ！لیقوم الّناس بالقسط بیانگر نیاز به اجرای مسئولیت 

والیت ظاهری است، پس فرض پایان دو مسئولیت پیامبر ④ باطل است. 
ج( همان طور که در مورد )الف( گفتیم دین اسالم کامل ترین دین هاست. این 
تا روز قیامت به آن  باقر ⒔ : »خداوند آن چه را که امت  امام  پیام از حدیث 
این حدیث  برداشت می شود، پس  نیز  است.«  آورده  دارد، در کتابش  احتیاج 
اول، یعنی قرآن و پیامبر ④ دربارءه دو مسئولیت  بر فرض  خط بطالنی است 

پیامبر ④ سکوت نکرده اند. 

تفکر در حدیث: صفحءه 69 1306 گزینءه »4« 
دالیلی که در واقعءه غدیر می گوییم کلمءه »مولی« به معنی سرپرست است نه دوست:
فهذا علی مواله« عبارت:  بیان عبارت: »من کنت مواله  از  پیامبر ④ قبل   )1
»من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم« را بیان کردند که در رابطه با اولویت و 
والیت خداوند و پیامبر بر مؤمنان بوده است و این دو سخن پیامبر باید به هم 

مرتبط باشند )گزینءه 2(.
2( پیامبر ④ در آن شرایط طاقت فرسا نمی تواند آن جمعیت زیاد را فقط برای 

ابالغ پیام دوستی خود با علی  ⒔ نگه داشته باشد )گزینءه 3(.
3( اگر کلمءه مولی به معنی دوست باشد، ابالغ نشدن چنین پیامی نمی تواند 

مساوی با انجام نپذیرفتن رسالت الهی باشد )گزینءه 1(.
گزینءه »2«  1307

 متن: صفحه های66، 67 و 69/ حدیث: صفحءه 66/ تفکر در حدیث: صفحءه 67
بررسی موارد: 

الف( مشاور و وزیر بودن حضرت علی ⒔  حدیث منزلت »انت مّنی بمنزلة 
هارون من موسی ...« )نادرست( 

ب( راسخان در ایمان  از ویژگی های منتظران حضرت مهدی ⒌ که در 
حدیث جابر آمده است. )درست( 

ج( تبریک و شادباش مردم به امام علی ⒔ و بیعت با ایشان  نزول آیءه 
تبلیغ و بیان حدیث غدیر »من کنت مواله فهذا علّی مواله« )نادرست( 

د( پیروی از هر دو یادگار پیامبر ④ برای هدایت و سعادت اخروی  حدیث 
ثقلین »اّنی تارك فیکم الثقلین« )درست( 

ه ( بیان مصادیق حکم کلی اطاعت از اولی االمر توسط پیامبر ④  حدیث 
جابر )نادرست( 

آیه: نساء، 59/ مائده، 55/ احزاب، 33 1308 گزینءه »4«  
ـ فرمان خداوند به تداوم تعلیم و تبیین دین )مرجعیت دینی( و دوام حکومت 
)والیت ظاهری( پس از رسول اکرم ④ از طریق امامت در آیءه اولی االمر آمده 

.است: ！اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم
... ـ  در آیءه والیت: ！اّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة

ویژگی های سرپرست مسلمانان بیان شده است. 
ـ بنا بر آیءه تطهیر: ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت ... پیروی 

از حضرت فاطمه ⒑ واجب است.
گزینءه »1« 1309

متن: صفحءه 66/ تدبر در قرآن، صفحءه 68/ حدیث: صفحه های 67 و 69  
ـ وقتی که آیات نماز نازل شد یاران پیامبر ④ می خواستند چگونگی نمازخواندن 
را بدانند، از این رو پیامبر اکرم ④ به مسجد آمد و به آنان فرمود: »این گونه که 
من نماز می خوانم، شما هم بخوانید.« وقتی آیءه اولی االمر ！اطیعوا اهلل و اطیعوا 
الّرسول و اولی االمر منکم هم نازل شد. جابر نزد رسول اکرم ④ آمد و گفت: »یا 

رسول اهلل ما خدا و رسول او شناخته ایم. الزم است »اولی االمر« را نیز بشناسیم.« 
ـ در آیءه تبلیغ، خداوند به پیامبر ④ گوشزد می کند اگر والیت امام علی ⒔ را ابالغ 
نکند، رسالتش را به  جا نیاورده است ！فلما بلّغت رسالته. پیامبر ④ نیز در حدیث 

غدیر والیت ایشان را به مردم ابالغ می کند: »من کنت مواله فهذا علّی مواله«
ـ پیامبر اکرم ④ به  طور مکرر از جمله در روزهای آخر عمر خود، حدیث ثقلین را بیان 
 می فرمود که در آن راه در امان ماندن از گمراهی بیان شده است: »ما ان تمّسکتم

بهما لن تضلّوا ابدا«.
گزینءه »3« 1310

متن: صفحه های 63 و 64/ تفکر در حدیث: صفحءه 69  
ـ فرض دوم: پیامبر ④ پایان دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری را 
نقاط دیگر،  این فرض صحیح نیست، زیرا گسترش اسالم در  اعالم نموده اند. 
ظهور مکاتب و فرقه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی و 

... را به دنبال داشت که نیاز به امام و رهبری را نشان می دهد. 
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دین و زندگی پایه

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینءه )1(: این گزینه پیام آیءه تطهیر است. 

گزینءه )2(: این گزینه پیام حدیث ثقلین است. 
گزینءه )4(: این گزینه پیام حدیث ثقلین است. 

آیه: مائده، 55 1322 گزینءه »3« 
نزول آیءه والیت و اعالم والیت حضرت علی ⒔ از جانب رسول خدا ④ ، برای 
آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن 
آن نباشد: ！اّنما ولیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الّصالة و یؤتون 

.الزّکاة و هم راکعون
متن: صفحءه 65/ آیه: مائده، 55  1323 گزینءه »3« 

در  که  انگشتری  رکوع  علی ⒔ در  که حضرت  نازل شد  هنگامی  والیت،  آیءه 
دست داشت را به فقیری بخشید. ！اّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین 
الزّکاة و هم راکعون. در این آیه، ویژگی های ولی و  الّصالة و یؤتون  یقیمون 
سرپرست مسلمانان مشخص شده بود و مصداق این آیه حضرت علی ⒔ بود و 

پیام آن، معرفی جانشین پیامبر ④ است. 
آیه: شعراء،  214/ متن: صفحءه 64 1324 گزینءه »1« 

برای  خداوند  جانب  از  فرمان  این  که  بود  گذشته  بعثت  از  سال  سه  حدود 
پیامبر ④ آمد: ！و انذر عشیرتك االقربین: »خویشان نزدیکت را انذار کن.« 
برای انجام این دستور، رسول خدا ④ چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت 
کرد و آنان را به دین اسالم فراخواند. در میان سکوت مهمانان، فقط حضرت 
علی ⒔ قاطعانه اعالم آمادگی و وفاداری کرد و پیامبر ④ نیز بیعت ایشان را 
پذیرفت و به مهمانان فرمود: »همانا این، برادر من، وصی من و جانشین من در 
میان شما خواهد بود.« در نتیجه معرفی امام علی ⒔ به عنوان جانشین پیامبر 

اکرم ④ برای اولین بار، هم زمان با نزول آیءه انذار بود.
متن: صفحءه 70/ آیه: احزاب،33 1325 گزینءه »2« 

پیامبر اکرم ④ برای آگاهی مردم از عصمت اهل بیت ⒒، مدت ها هر روز صبح، 
هنگام رفتن به مسجد از در خانءه فاطمه ⒑ می گذشت و اهل خانه را »اهل 
بیت« صدا می زد و آیءه تطهیر را می خواند: ！انَّما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس 

ًاهل البیت و یطهرکم تطهیرا
آیه: مائده، 67 1326 گزینءه »2« 

به  الوداع«  »حّجة  مراسم  در  مائده(   67( تبلیغ«  »آیءه  نزول  در جریان  خداوند 
پیامبرش وعده می دهد که او را از خطر آسیب مردمان حفظ می کند: »یا أیّها 
الّرسول بّلغ ما انزل الیك من ربِّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته و اهلل یعصمك 
من النّاس: ای رسول، آن چه از پروردگارت بر تو نازل شده برسان، و اگر چنین 

نکنی، رسالتش را نگزارده ای و خداوند تو را از مردمان حفظ می کند«. 
متن: صفحءه 68، آیه: مائده، 67/ حدیث: صفحءه 69 1327 گزینءه »3«  

در روز هجدهم ماه ذی حّجه در »حجة الوداع«، آیءه »تبلیغ« نازل شد: ！یا ایّها 
الّرسول بّلغ ما انزل الیك من ربّك و ان لم تفعل فما بّلغت رسالته. بعد از نزول 
این آیه، پیامبر اکرم ④ با مردم سخن گفت و سپس والیت حضرت علی ⒔ را 

اعالم نمود: »من کنت مواله فهذا علّی مواله«.
حدیث: صفحءه 70/ متن: صفحءه 70 1328 گزینءه »3«  

پس از دعای پیامبر ④ که فرمودند: »خدایا! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از 
هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن.« فرشتءه وحی آمد و آیءه تطهیر را قرائت کرد که 

در آن دورشدن هرگونه پلیدی و ناپاکی از اهل بیت بیان شده است.
پیامبر اکرم ④ برای آگاهی مردم از این موضوع، مدت ها هر روز صبح، هنگام 
رفتن به مسجد از در خانءه حضرت فاطمه ⒑ می گذشت و اهل خانه را »اهل 

بیت« صدا می زد و آیءه تطهیر را می خواند.

گزینءه »2« 1315
متن: صفحءه 70/ تفکر در حدیث: صفحءه 67/ تفکر: صفحءه 65  

ـ عصمت اهل بیت ⒒ مربوط به آیءه تطهیر ！و یطهرکم تطهیرا است. 
ـ این که قرآن و اهل بیت همواره با هم اند و جاودان می باشند، پیام حدیث ثقلین 

»اّنهما لن یفترقا« است. 
ـ معرفی جانشین پیامبر ④ در اوایل بعثت در واقعءه نزول آیءه انذار اتفاق افتاد. 

گزینءه »1« 1316
ارتباط مفهومی: آیه و حدیث/ ترکیبی: درس های 1 و 2، یازدهم  

بررسی موارد:
الف( ！و انذر عشیرتك االقربین »همانا این، برادر من، وصی من و جانشین 

من در میان شما خواهد بود.«  واقعءه نزول آیءه انذار )درست(
ب( ！اّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا ...  نزول آیءه والیت 

！و العصر* اّن االنسان لفی خسر * ...  اشاره به ایمان و عمل صالح )نادرست(
ج( ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل الیك من ربّك ...  نزول آیءه تبلیغ و دستور 

تعیین حضرت علی ⒔ به جانشینی 
»اّنا معاشر االنبیاء امرنا ان نُکّلم الّناس علی قدر عقولهم«  رشد تدریجی 

سطح فکر جوامع از علل تجدید نبوت )نادرست( 
د( »ااّل اّنه ال نبی بعدی«  ختم نبوت

»هم او اول و هم او آخر در این کار«  ختم نبوت )درست(
متن: صفحءه 66/ آیه: نساء، 59 1317 گزینءه »2« 

یکی از مسئولیت های پیامبر ④ ، تعلیم و تبیین تعالیم وحی )مرجعیت دینی( 
است. پیامبر باید چگونگی عمل به احکام قرآن را به مردم آموزش می دادند، 

برای مثال چگونگی نماز خواندن ...
مثال دیگر در این رابطه، معرفی اولی االمر بود که در آیءه: ！یا ایها اّلذین آمنوا 
اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم:»ای کسانی که ایمان آوردید از 
خدا و رسولش و اولی االمر پیروی کنید.« خداوند اطاعت از آن ها را واجب کرده 

است. پیامبر ④ در حدیث جابر، اولی االمر را به مردم معرفی کردند.
متن: صفحه های 64 و 68 تا 70 1318 گزینءه »2« 

مبارزءه حضرت موسی ⒔ با فرعون: حدیث منزلت 
فریضءه حج در سال دهم هجرت: حدیث غدیر

خانءه امّ سلمه همسر رسول خدا ④ : آیءه تطهیر 
مهمانی بزرگان بنی هاشم: آیءه انذار 

متن: صفحءه 64/ حدیث: صفحءه 64 1319 گزینءه »1« 
حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند برای پیامبر آمد: 
！و انذر عشیرتك االقربین. نتیجءه این دستور آن بود که پیامبر ④ خویشان خود 
را به دین  اسالم دعوت کرد و حضرت علی ⒔ را به عنوان جانشین خود معرفی نمود 
و فرمود: »همانا این، برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.« 

آیه: احزاب،33 1320 گزینءه »3« 
این سؤال را باید با توجه به معنای آیءه تطهیر پاسخ داد: 

اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم 
الّرجس اهل البیت 

اهل  شما  از  که  کرده  اراده  خدا  همانا 
بیت پلیدی و ناپاکی را دور گرداند.

و شما را کامالً پاک و طاهر قرار دهد.و یطهر  کم تطهیراً

ارتباط: آیه و حدیث: صفحه های 66 و 67 1321 گزینءه »3« 
یکی از پیام های آیءه اطاعت و حدیث جابر این است که: از آن جا که مصداق اولی االمر 
در آیه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آن ها الزم  است که رسول 

خدا ④ مصداق آن را مشخص نمایند و جزئیات آن را بیان کنند. 
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پاسخ نامۀ تشریحی

گزینءه »1« 1335
حدیث: صفحه های 68 و 69/ متن: صفحه های 68 و 69  

می فرمایند:  منزلت  شریف  حدیث  علی ⒔ در  حضرت  به  پیامبر ④ خطاب 
»انت مّنی بمنزلة هارون من موسی ااّل انه ال نبّی بعدی: تو برای من به منزلءه 
این  در  نیست.«  پیامبری  من  از  پس  این که  جز  هستی،  موسی  برای  هارون 
حدیث، عبارت »ال نبّی بعدی« بیانگر مفهوم ختم نبوت است که بیانگر تفاوت 

هارون و امام علی ⒔ می باشد.
پس از حجة البالغ و نزول آیءه تبلیغ، پیامبر ④ در طی سخنرانی مفصلی حدیث 

غدیر »من کنت مواله فهذا علی مواله« را بیان کردند.
آیه: مائده، 67 1336 گزینءه »2« 

در عبارت ！و اهلل یعصمك من الناس: »خداوند تو را از مردمان حفظ می کند.« 
خداوند به پیامبر اطمینان قلبی می دهد که او را حفظ خواهد کرد. با توجه به 
این عبارت می فهمیم که ابالغ والیت امیر مؤمنان بی دغدغه نیست و خطراتی 

پیامبر را تهدید می کرده است.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: ！ان لم تفعل فما بلّغت رسالته  اهمیت ابالغ والیت امام علی ⒔ 
گزینءه )3(: ！اّن اهلل ال یهدی القوم الکافرین  عدم هدایت کافران

گزینءه )4(: ！بّلغ ما انزل الیك من ّربك  دستور ابالغ والیت امام علی ⒔
آیه: مائده، 55/ متن: صفحءه 65 1337 گزینءه »2« 

مصداق آیءه والیت، امام علی ⒔ است. نزول این آیه در شرایطی که حضرت 
اعالم والیت حضرت  و  بخشید  فقیری  به  را  انگشتری خود  رکوع  علی ⒔ در 
علی ⒔ از جانب رسول خدا④ ، برای آن بود که مردم با چشم ببینند و از 

زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.
)دلیل  علی ⒔ نیست  حضرت  بخشش  بیان  آیه  هدف  کنید  دقت   
نادرستی گزینءه 1(. پیامبر از همان ابتدای بعثت، حضرت علی را جانشین خود 
کرده بود )دلیل نادرستی گزینءه 3(. در گزینءه چهارم هم ویژگی های ولی به طور 

کامل نیامده، پس نادرست است.
آیه: مائده، 67 1338 گزینءه »4« 

برای پاسخ به این سؤال شما باید انتهای آیه را حفظ باشید.
را  اهمیت مسئلءه والیت و جانشینی   بّلغت رسالته خداوند در عبارت ！فما 
بیان می کند، زیرا می فرماید اگر والیت حضرت علی ⒔ را اعالم نکند، رسالتش 
را انجام نداده است و در عبارت ！و اهلل یعصمك من الناس ان اهلل ال یهدی القوم 
الکافرین به پیامبر وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد، زیرا ابالغ این پیام 
الهی منافع برخی را به خطر می انداخت. از میان »کافران« و »منافقان« که در 
گزینه ها آمده، »منافقان« صحیح است؛ زیرا کافران با مسئلءه جانشینی پیامبر، 
کاری نداشتند، در حالی که مسلمانان منافق پس از رحلت رسول خدا ④ مانع 

از انجام فرمان ایشان مبنی بر جانشینی علی ⒔ شدند.
آیه: شعراء، 214/ متن: صفحءه 64 1339 گزینءه »1« 

برای  خداوند  جانب  از  فرمان  این  که  بود  گذشته  بعثت  از  سال  سه  حدود 
پیامبر ④ آمد: »و انذر عشیرتك االقربین: خویشان نزدیکت را انذار کن«. 

پس از آن که پیامبر④ ، بیعت حضرت علی ⒔ را پذیرفت، به مهمانان فرمود: 
»همانا این، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«

تفکر: صفحءه 65 1340 گزینءه »2« 
می دهد،  اکرم ④ نشان  پیامبر  اقدام  این  معلم،  راهنمای  پاسخ  به  توجه  با 
جانشینی پیامبر چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای 

مردم مشخص شود.
آیه: مائده، 67/ احزاب، 33/ حدیث: صفحءه 67 1341 گزینءه »1« 

آیءه تبلیغ: ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل الیك من ربّك در غدیر خم نازل شد.
منزل  در   ... البیت  اهل  الّرجس  عنکم  لیذهب  اهلل  یرید  ！اّنما  تطهیر:  آیءه 

امّ سلمه نازل شد.
آخر عمر  روزهای  در  از جمله  اکرم ④ به طور مکرر،  پیامبر  را  ثقلین  حدیث 

خود بیان می فرمود.

ارتباط مفهومی: آیه/ حدیث 1329 گزینءه »3«  
اطیعوا  و  اهلل  اطیعوا  آمنوا  الَّذین  ایّها  اولی االمر: ！یا  آیءه  تبیین  پیامبر ④ در 
را  اولی االمر  مردم  تا  بیان کردند  را  المر منکم حدیث جابر  اولی  و  سول  الرَّ
بشناسند. ایشان در حدیث جابر پیرامون امام مهدی ⒌ فرمودند: »... اوست 
که از نظرها پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد تا آن جا که فقط افرادی 

که ایمان راسخ دارند، بر عقیدءه به او باقی می مانند.«
آیه: نساء، 59/ ترکیبی: درس3 ـ دوازدهم 1330 گزینءه »3«  

با توجه به آیءه اطاعت می فهمیم الزمءه اطاعت از خداوند که همان تحقق توحید 
عملی است، اطاعت از رسول خدا و جانشینان ایشان می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینءه )1(: الزمءه اطاعت از خدا )نه اولی االمر( اطاعت از رسول و اولی االمر است.

گزینءه )2(: منظور از اولی االمر، جانشینان رسول خداست، نه حاکمان.
و  پیامبر  از خدا،  باید  اجتماعی  و  فردی  برنامه های  در  مسلمانان   :)4( گزینءه 

اولی االمر پیروی کنند.
حدیث: صفحءه 66 1331 گزینءه »1«  

پیامبر ④ در حدیث جابر پیرامون حضرت مهدی ⒌ می فرمایند: »... اوست 
فقط  که  آن جا  تا  می گردد  طوالنی  او  غیبت  و  می شود  پنهان  مردم  نظر  از  که 
این حدیث  باقی می مانند.« در  او  به  بر عقیدءه  ایمان راسخ دارند،  افرادی که 
به غیبت طوالنی امام عصر ⒌ اشاره شده نه عمر طوالنی  ایشان، هم چنین 

ایمان و اعتقاد راسخ الزمءه پایبندی بر عقیدءه به امام زمان ⒌ است.
آیه: احزاب، 33 1332 گزینءه »4«  

حضرت زهرا ⒑ از اهل بیتی است که عصمتشان در آیءه تطهیر: ！اّنما یرید 
و  است  بیان شده   تطهیرا یطهرّکم  و  البیت  اهل  الرِّجس  عنکم  لیذهب  اهلل 
ایشان چون دارای علم و عصمت کامل اند، پیروی از کالم و رفتارشان بر همءه 

مسلمانان واجب است.
آیه: مائده، 55/ متن: صفحءه 65 1333  گزینءه »4« 

یقیمون  اّلذین  آمنوا  اّلذین  و  و رسوله  ولّیکم اهلل  والیت: ！اّنما  آیءه  زمانی که 
الصالة و یؤتون الّزکاة و هم راکعون »همانا ولی شما خداوند و رسول اوست 
بر  می دهند.«  زکات  رکوع  حال  در  و  می دارند  پا  بر  را  نماز  که  مؤمنانی  و 
پیامبر ④ نازل شد، رسول خدا ④ دریافت که چنین واقعه ای رخ داده است و 
کسی در رکوع صدقه داده است و خداوند قصد دارد او را معرفی کند، با شتاب 
آمد. به مسجد  آگاه می کرد،  از آن  را  و مردم  را می خواند  آیه  و در حالی که 

و  شرایطی  چنین  در  آیه  این  نزول  و  علی ⒔ است  امام  آیه،  این  مصداق 
که  بود  آن  برای  خدا④ ،  رسول  جانب  علی ⒔ از  حضرت  والیت  اعالم 
نباشد.  آن  مخفی کردن  امکان  تا  بشنوند  پیامبر  زبان  از  و  ببینند  با چشم  مردم 
 واژءه »کتمان« که در گزینه های )3( و )4( آمده، به معنای »مخفی کردن« 

است.
گزینءه »2«  1334

ترکیبی: آیات: نساء، 59 و 60/ درس 4 ـ یازدهم  
در این سؤال، طراح از دانش آموزان خواسته که شمارءه آیه و نام سوره را حفظ باشند:
آیءه 59 سورءه نساء: ！یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر 

منکم: »ای مؤمنان، از خدا و رسولش و ولی امرتان اطاعت کنید.«
و  الیك  انزل  بما  آمنوا  اّنهم  یزعمون  اّلذین  الی  تر  لم  نساء: ！أَ  آیءه 60 سوره 
ما انزل من قبلك یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا ان یکفروا به و 
یرید الّشیطان ان یضّلهم ضالالً بعیداً: »آیا ندیده ای کسانی که گمان می برند 
اما  ایمان دارند،  نازل شده،  تو  از  به آن چه پیش  نازل شده و  تو  بر  به آن چه 
می خواهند داوری به نزد طاغوت برند، حال آن که به آنان دستور داده شده که 
به آن کفر بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند.«
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دین و زندگی پایه

حدیث: صفحه های 68 و 69/ متن: صفحءه 69 1348 گزینءه »4« 
حضرت موسی از خدا خواست که هارون را مشاور، پشتیبان و شریک در امر 
هدایت مردم قرار دهد و پیامبر ④ خطاب به حضرت علی ⒔ در حدیث شریف 
منزلت می فرمایند: »انت مّنی بمنزلة هارون من موسی ااّل انه ال نبّی بعدی: تو 
برای من به منزلءه هارون برای موسی هستی، جز این که پس از من پیامبری 

نخواهد بود.« 
را  انفسهم«  بالمؤمنین من  الناس  اولی  غدیر، سخن »من  پیامبر ④ در واقعءه 
بیان کردند که در رابطه با والیت خداوند و پیامبر بر مؤمنان بوده است. سپس 
نتیجه  در  »من کنت مواله فهذا علی مواله«.  کردند:  تکرار  بار  پیامبر ④ سه 

جملءه سه بار مکّرر آن حضرت، در مستند دوم بود.
آیه: مائده، 55 1349 گزینءه »2« 

با توجه به آیءه ！اّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الصالة 
و  اوست  رسول  و  خدا  فقط  شما  ولی  »همانا   :راکعون هم  و  الّزکاة  یؤتون  و 
مؤمنانی که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.« می فهمیم که 
والیت داشتن بر انسان ها فقط مخصوص خداوند و پیامبر و اوصیای برحق ایشان 

)امامان( است که ویژگی هایشان در این آیه ذکر شده است.
 از کلمءه »انّما« که عالمت حصر است، به مفهوم »انحصار« پی می بریم.

متن: صفحءه 63 1350 گزینءه »3« 
پیدایش  و  مختلف  مکاتب  و  فرقه ها  ظهور  دیگر،  نقاط  در  اسالم  گسترش 
از پیامبر ④ نیز شخصی به عنوان  ایجاب می کند که پس  مشکالت پیچیده 

امام از طرف خداوند وجود داشته باشد تا مردم از گمراهی نجات یابند.
 این که امام از جانب خداست، بیانگر الهی بودن مقام امامت است.

متن: صفحءه 64 1351 گزینءه »3« 
تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست؛ یعنی انسان ها نمی توانند تشخیص 
دهند که چه کسی معصوم است و مرتکب هیچ 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.
متن: صفحءه 63 1352 گزینءه »3« 

پس از رحلت پیامبر پایان می پذیرد. دریافت و ابالغ وحی 

پس از رحلت پیامبر ادامه می یابد. مرجعیت علمی 

پس از رحلت پیامبر ادامه می یابد. والیت ظاهری 
آیه: احزاب، 33/ حدیث: صفحءه 67 1353 گزینءه »1« 

چون اهل بیت معصوم اند، سخن و عمل آنان برای ما حجت است و باید زندگی 
اهل بیت  ⒙ تنظیم کنیم. عصمت  بیت  اهل  و عمل  بر محور سخن  را   خود 
... در آیءه تطهیر بیان شده است: ！اّنما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت
از هم جدا نمی شوند در  با هم اند و هیچ گاه  بیت همواره  اهل  و  قرآن  این که 

عبارت »انّهما لن یفترقا« در حدیث ثقلین بیان شده است.
آیه: مائده، 67/ متن: صفحءه 69 1354 گزینءه »2« 

در آیءه تبلیغ: ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل الیك من ربّك و ان لم تفعل فما بلغت 
رسالته و اهلل یعصمك من الناس: »ای پیامبر، آن چه را که بر تو نازل کردیم، 
ابالغ کن و اگر ابالغ نکنی، رسالتت را نرسانده ای و خداوند تو را از خطر مردم 
حفظ می کند.« خداوند به پیامبر دستور می دهد که والیت حضرت علی ⒔ را 
الناس  اولی  »من  سخن  ابتدا  غدیر،  واقعءه  پیامبر ④ در  کند.  ابالغ  مردم  به 
بالمؤمنین من انفسهم« را بیان کردند که در رابطه با والیت خداوند و پیامبر بر 
مؤمنان بود و سپس با بیان عبارت: »من کنت مواله فهذا علی مواله«، والیت 

حضرت علی را به مردم رساندند.

حدیث: صفحءه 66 1342 گزینءه »2« 
از  که  »اوست  امام عصر ⒌ فرمود:  جابر در خصوص  پیامبر ④ در حدیث 
نظر مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد تا آن جا که فقط افرادی 

که ایمان راسخ دارند، بر عقیدءه او باقی می مانند.«
با توجه به این حدیث، ایشان »راسخان در اعتقاد« را در خصوص غیبت طوالنی 

آخرین حجت خداوند بیان فرمود.
آیه: مائده، 67 1343 گزینءه »4« 

این سؤال را باید با توجه به مفهوم هر یک از عبارات آیه پاسخ داد:
حنل الیك من رّبك »ای رسول، آن چه از سوی پروردگارت  غ ما ا�حن

ّ
ا الّرسول بل �حی ا�حیّ

بر تو نازل شده، برسان.«: حتمیاّت ابالغ رسالت خداوند با اعالن والیت امیر 
مؤمنان علی ⒔ )گزینءه 3(.

غت رسالته »و اگر چنین نکنی، رسالتش را نگزارده ای.«: هم وزن 
ّ
ا بل

حن
و ان مل تفعل �

بودن ابالغ والیت با رسالت پرفراز و فرود بیست و سه ساله )گزینءه 1(.
ه یعصمك من الناس »و خداوند تو را از مردمان حفظ می کند«: ابالغ 

�ّ
！و الل

هر  از  خالی  نه  است،  مشکالت  با  علی ⒔ همراه  مؤمنان  امیر  والیت 
دغدغءه دل آزار )نادرستی گزینءه 4(.

نمی کند.«:  هدایت  را  کافران  »خداوند،    حن الاکفر�حی القوم  دی  �حی ل  ه 
�ّ
الل  

ّ
！ان

بی نصیبی کافران از هدایت الهی، امری مسلم و اجتناب ناپذیر است )گزینءه 2(.
حدیث: صفحءه 67 1344 گزینءه »1« 

با توجه به عبارت: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابداً: اگر به این دو تمسک جویید، 
هرگز گمراه نمی شوید.« که در حدیث ثقلین آمده است، مسدود بودن )بسته بودن( 

همیشگی راه ضاللت )گمراهی(، با تمسک به قرآن و اهل بیت میسر می شود.
متن: صفحءه 64 1345 گزینءه »3« 

»خویشان  پیامبر ④ فرمود:  به  انذار  آیءه  در  خداوند  بعثت،  از  پس  سال  سه 
بزرگان  از  نفر   40 فرمان  این  اجرای  برای  نیز  پیامبر  کن.«  انذار  را  نزدیکت 
به اسالم دعوت کرد، در حالی که همءه مهمانان سکوت کردند،  را  بنی هاشم 
حضرت علی ⒔ 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.«

»وصّی من« بیانگر مقام وصایت و »جانشین من« بیانگر مقام خالفت است.
متن: صفحءه 64 1346 گزینءه »3« 

جانشین پیامبر باید دارای ویژگی هایی مانند عصمت باشد. از آن جا که تشخیص 
ویژگی عصمت برای انسان ها ممکن نیست؛ یعنی انسان ها نمی توانند تشخیص 
دهند که چه کسی معصوم است و مرتکب هیچ گناهی نمی شود، بنابراین فقط 
خداوند می تواند فرد شایستءه مقام امامت و جانشینی پیامبر ④ را تعیین کند.

تفکر در حدیث: صفحءه 69 1347 گزینءه »3« 
با توجه به پاسخ راهنمای معلم، یکی از دالیلی که در واقعءه غدیر می گوییم 
کلمءه »مولی« به معنی سرپرست است نه دوست؛ این است که: پیامبر ④ قبل 
الناس  اولی  »من  عبارت  مواله«،  علی  فهذا  مواله  کنت  »من  عبارت  بیان  از 
بالمؤمنین من انفسهم« را بیان کردند که در رابطه با والیت خداوند و پیامبر 
بر مؤمنان بوده است و این دو سخن پیامبر باید با هم مرتبط باشند. در نتیجه 

گزینءه )3( پاسخ صحیح است.
بررسی سایر گزینه ها:

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

گزینءه )2(: درست است که امامت استمرار نبوت است، اما هیچ ارتباطی با معنی 
کلمءه »مولی« ندارد.

گزینءه )4(: آیءه ！اّنما ولیکم اهلل ... آیءه والیت است و هیچ ارتباطی با واقعءه 
غدیر ندارد.
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پاسخ نامۀ تشریحی

تفکر در حدیث: صفحءه 67 1362 گزینءه »4« 
ثقلین  حدیث  در  ابداً«  تضّلوا  لن  بهما  تمّسکتم  ان  »ما  عبارت:  به  توجه  با 
می فهمیم: در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که به قرآن و اهل بیت تمسک 
جویند. در نتیجه پیامبر گرامی اسالم ④ هدایت همیشگی امت اسالمی را در 

گرو تمسک همیشگی به ثقلین اعالم فرمود.
یکی از پیام های حدیث ثقلین آن است که: همان طور که قرآن و پیامبر از هم 
جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت ⒙ نیز همواره با هم اند. در نتیجه برای پاسخ 

به قسمت دوم سؤال، باید قرآن و پیامبر ④ را انتخاب کنیم.
پیام دیگر حدیث ثقلین آن است که: همان طور که قرآن همیشگی است، وجود 
به قسمت سوم  پاسخ  برای  نتیجه  نیز در کنار آن همیشگی است. در  معصوم 

سؤال، باید بگوییم: قرآن همیشگی، ایجاب می کند عصمت همیشگی را.
آیه: احزاب، 33/ متن: صفحءه 70 1363 گزینءه »1« 

در طی واقعءه نزول آیءه تطهیر، حضرت فاطمه ⒊ ، علی, حسن و حسین ⒙ نزد 
پیامبر ④ رفتند. پیامبر دعا کردند: »خدایا، اینان اهل بیت من اند، آنان را از هر 
پلیدی حفظ کن.« خداوند نیز دعای پیامبر را اجابت کرد و آیءه: ！انّما یرید اهلل 
لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت ... را بر پیامبر ④ نازل کرد. پیامبر ④ برای 
از  به مسجد  رفتن  مدت ها هر روز صبح، هنگام  این موضوع،  از  آگاهی مردم 
آیءه  و  می زد  بیت« صدا  »اهل  را  خانه  اهل  و  فاطمه ⒊ می گذشت  خانءه  در 
تطهیر را می خواند. در نتیجه، وسیلءه اطالع رسانی به دیگران، بیان مدت مدید 

صبحگاهی پیامبر بود.
متن: صفحءه 69/ آیه: مائده، 67 1364 گزینءه »2« 

با نزول آیءه تبلیغ: ！یا ایّها الّرسول بلّغ ما انزل الیك من ربّك و ان لم تفعل فما 
بلغت رسالته و اهلل یعصمك من الناس ان اهلل ال یهدی القوم الکافرین، خداوند 
کند.  ابالغ  مردم  به  علی ⒔ را  حضرت  والیت  که  می دهد  دستور  پیامبر  به 
پیامبر ④ در واقعءه غدیر، سخن »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم« را بیان 

کردند و سپس سه بار تکرار کردند: »من کنت مواله فهذا علی مواله«.
تفکر در حدیث: صفحءه 67 1365 گزینءه »2« 

 همءه پیام ها مربوط به حدیث ثقلین است، به جز گزینءه )2( که مربوط به آیءه تطهیر
می باشد نه حدیث ثقلین.

آیه: مائده، 55/ متن: صفحءه 65 1366 گزینءه »4« 
نزول آیءه والیت: ！اّنما ولّیکم اهلل و رسوله و اّلذین آمنوا اّلذین یقیمون الصالة و 
یؤتون الّزکاة و هم راکعون در شرایطی که حضرت علی ⒔ در رکوع انگشتری 
رسول  جانب  علی ⒔ از  حضرت  والیت  اعالم  و  بخشید  فقیری  به  را  خود 
تا  بشنوند  پیامبر  زبان  از  و  ببینند  با چشم  مردم  که  بود  آن  برای  خدا ④ ، 

امکان مخفی کردن آن نباشد.
متن: صفحءه 64 1367 گزینءه »4« 

بر  را  وحی  ابالغ  و  دریافت  پیامبر ④ به جز  مسئولیت های  همءه  معصوم  امامان 
عهده دارند، به همین دلیل باید دارای ویژگی هایی مانند عصمت باشند و چون 
فقط خداوند می تواند عصمت انسان ها را تشخیص دهد، فقط او  است که می تواند 

فرد شایستءه مقام امامت را معرفی کند.
متن: صفحءه 67/ حدیث: صفحءه 68 1368 گزینءه »2« 

امر  در  و شریک  پشتیبان  مشاور،  را  هارون  که  می خواهد  خدا  از  موسی  حضرت 
هدایت مردم قرار دهد و پیامبر ④ خطاب به حضرت علی ⒔ در حدیث شریف 
منزلت می فرمایند: »انت مّنی بمنزلة هارون من موسی ااّل انه ال نبّی بعدی: تو برای 
من به منزلءه هارون برای موسی هستی جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود.«

متن: صفحه های 64 و 70 1369 گزینءه »2« 
الزمءه جانشینی رسول خدا ④ علم و عصمت از گناه و اشتباه است.

 پیامبر در واقعءه یوم االنذار خطاب به خویشان خود فرمود:»همانا این )حضرت علی(
برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«

حدیث: صفحءه 66/ ارتباط مفهومی: آیه/ حدیث 1355 گزینءه »2« 
وقتی آیءه ！یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم بر 
پیامبر نازل شد، جابر نزد پیامبر رفت و از ایشان خواست تا اولی االمر را معرفی کنند. 

پیامبر ④ در حدیث جابر در تفسیر اولی االمر، نام همءه دوازده امام را بیان کردند.
خود  گران بهای  میراث  دو  را  قرآن  و  بیت  اهل  ثقلین،  حدیث  پیامبر ④ در 
معرفی کردند. مصادیق اهل بیت در واقعءه نزول آیءه تطهیر، امام علی، حضرت 

زهرا، امام حسن و امام حسین ⒙ بیان شده  بودند.

حدیث: صفحه های 67 و 69 1356 گزینءه »1« 
پیامبر ④ در حدیث ثقلین: »اّنی تارك فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل 
بیتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدا«: »همانا من دو چیز گران بها نزد شما 
می گذارم؛ کتاب خدا قرآن و عترتم اهل بیتم را تا زمانی که به این دو چنگ 
زنید هیچ گاه گمراه نخواهید شد.«، شرط هدایت را ثبات قدم در تمسک به قرآن 
و اهل بیت ⒙ می داند. در نتیجه، جملءه »ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا« حاوی 

پیام »تضمین ثبات قدم در طریق هدایت« است. 
پیامبر در واقعءه غدیر مقام والیت و جانشینی حضرت علی ⒔ پس از خود را به 
مردم اعالم کرد: »من کنت مواله فهذا علی مواله«. در نتیجه »برقراری استمرار 

حاکمیت«، از حدیث غدیر دریافت می شود.
آیه: نساء، 59 1357 گزینءه »2« 

در آیءه: ！یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم: »ای 
مؤمنان، از خدا و رسولش و اولی االمر پیروی کنید.« خداوند راه حل اسالم برای 
امامان  یا  اولی االمر  از  پیروی مردم  را  الهی  احکام دین  اجرای  و  تداوم رسالت 

بیان می کند.
متن: صفحءه 64/ تفکر: صفحءه 65 1358 گزینءه »2« 

حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند برای پیامبر 
آمد: ！و انذر عشیرتك االقربین: »خویشان نزدیکت را انذار کن.« 

با توجه به پاسخ راهنمای معلم، از این که پیامبر ④ در شرایطی که هنوز موقعیتی 
کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند، جانشین خود 
را معین کرد، نشان می دهد که: جانشینی پیامبر اکرم ④ چنان اهمیتی دارد که 

از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود.
متن: صفحءه 63/ حدیث: صفحءه 67 1359 گزینءه »1« 

گسترش مرزهای جغرافیایی، به وجود آمدن افکار و اندیشه های ضد و نقیض، 
از  پس  که  می کند  ایجاب  تازه  حوادث  رخداد  و  دینی  متفاوت  فرقه های 
تا  باشد  داشته  وجود  خداوند  طرف  از  امام  عنوان  به  شخصی  پیامبر ④ نیز 
همان طور که در حدیث ثقلین پیامبر ④ فرمودند مردم از گمراهی نجات یابند. 

گزینه ای که به »نیاز به امام« اشاره دارد، گزینءه )1( است.
 دقت کنید مسئولیت اول پیامبر پس از رحلت ایشان پایان می یابد. در 

نتیجه قلمروهای سه گانءه رسالت که در گزینءه )4( آمده، نادرست است.
متن: صفحءه 70/ آیه: احزاب، 33 1360 گزینءه »2« 

در طی واقعءه نزول آیءه تطهیر، حضرت فاطمه ⒊ ، علی, حسن و حسین ⒙ نزد 
پیامبر ④ رفتند. پیامبر دعا کردند: »خدایا، اینان اهل بیت من اند، آنان را از هر 
پلیدی و ناپاکی حفظ کن.« خداوند نیز دعای پیامبر را اجابت کرد و آیءه: ！انّما 

یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس اهل البیت ... را بر پیامبر ④ نازل کرد.
تفکر در حدیث: صفحءه 67 1361 گزینءه »2« 

این است که: »همان طور که قرآن همیشگی است، وجود  معنای صورت سؤال 
معصوم )نگهبانان الهی( نیز در کنار آن همیشگی است.« و »همان طور که قرآن و 
پیامبر از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت نیز همواره با هم اند.« این دو مفهوم، 
و  اهلل  کتاب  الثقلین  فیکم  تارك  »اّنی  که می فرماید:  است  ثقلین  پیام حدیث 

عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابداً و اّنهما لن یفترقا«

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



454

دین و زندگی پایه

حدیث: صفحءه 69/ آیه: مائده، 67 1379 گزینءه »4« 
الیك من ربّك و ان لم تفعل فما  انزل  بلّغ ما  الّرسول  ایّها  با نزول آیءه تبلیغ: ！یا 
بلغت رسالته و اهلل یعصمك من الناس: »ای پیامبر آن چه را که بر تو نازل کردیم، 
ابالغ کن و اگر ابالغ نکنی رسالتش را ادا نکرده ای و خداوند تو را از خطر مردم 
حفظ می کند.« خداوند به پیامبر دستور می دهد که والیت حضرت علی  ⒔ را به 
مردم ابالغ کند و در عبارت: ！و اهلل یعصمك من الناس به پیامبر اطمینان قلبی 
می دهد که او را حفظ خواهد کرد: مصونیت جان پیامبر  ④ . با توجه به این عبارت، 
می فهمیم که در ابالغ والیت خطراتی پیامبر را تهدید می کرده است. پس از بیان 
سخنرانی مفصلی پیامبر در عبارت »من کنت مواله فهذا علی مواله«، والیت حضرت 

علی  ⒔ را به مردم ابالغ کردند.
آیه: مائده، 55/ متن: صفحءه 65 1380 گزینءه »3« 

یقیمون  اّلذین  آمنوا  اّلذین  و  و رسوله  ولّیکم اهلل  آیءه والیت: ！اّنما  زمانی که 
اوست و  الّزکاة و هم راکعون »همانا ولی شما خدا و رسول  یؤتون  الصالة و 
مؤمنانی که نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند.« بر پیامبر ④ نازل 
به  بود  را که حضرت علی  تا مصداق ولی  شتابان به مسجد رفتند  ایشان  شد، 

مردم معرفی کنند.
ارتباط مفهومی: آیه/ حدیث 1381 گزینءه »1« 

پیامبر ④ حدیث غدیر »من کنت مواله فهذا علی مواله« را پس از نزول آیءه 
تبلیغ ！یا ایّها الّرسول بّلغ ما انزل الیك من ربّك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته 

و اهلل یعصمك من الناس ان اهلل ال یهدی القوم الکافرین بیان کردند.
متن: صفحءه 67/ حدیث: صفحءه 68 1382 گزینءه »2« 

حضرت موسی از خدا خواست که هارون را مشاور و پشتیبان خود در امر هدایت 
به حضرت  مضمون خطاب  همین  با  پیامبر ④ در سخنی  و  دهد  قرار  مردم 
علی  ⒔ در حدیث منزلت می فرمایند: »انت مّنی بمنزلة هارون من موسی ااّل 

انه ال نبّی بعدی«.
متن: صفحءه 63 1383 گزینءه »3« 

گسترش اسالم در نقاط دیگر، ظهور مکاتب و فرقه های مختلف، پیدایش مسائل 
و مشکالت جدید 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.
حدیث: صفحه های 66 و 68 1384 گزینءه »3« 

در حدیث جابر پیامبر ④ در تفسیر اولی االمر، نام دوازده امام را بیان می کنند و 
هنگامی که به نام امام زمان ⒌ می رسند، ایشان را هم نام و هم کنیءه خودشان 

معرفی کرده و مسئلءه غیبت ایشان را مطرح می کنند »از نظرها غایب شود ...«.
بیانگر  نیست.«  از من  پیامبری پس  بعدی:  نبّی  منزلت عبارت »ال  در حدیث 

مفهوم ختم نبوت است.

حدیث: صفحءه 68/ متن ترکیبی: درس 2ـ یازدهم 1370 گزینءه »3« 

پیامبر ④ خطاب به حضرت علی ⒔ در حدیث شریف منزلت می فرمایند: »انت 
مّنی بمنزلة هارون من موسی ااّل انه ال نبّی بعدی: تو برای من به  منزلءه هارون 
این حدیث،  در  نیست.«  پیامبری  من  از  پس  این که  جز  موسی هستی  برای 

عبارت »ال نبّی بعدی« بیانگر مفهوم ختم نبوت است.
اولین عامل ختم نبوت، آمادگی جامعءه بشری برای دریافت برنامءه کامل زندگی است.

حدیث: صفحءه 67 1371 گزینءه »4« 

پیامبر ④ به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود، حدیث ثقلین را 
الثقلین  فیکم  تارك  »اّنی  عبارت:  از  ثقلین  در حدیث  می خواندند.  مردم  برای 
کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضّلوا ابدا: همانا من دو 
چیز گران بها نزد شما می گذارم، کتاب خدا قرآن و عترتم اهل بیتم را. تا زمانی 
که به آن دو چنگ زنید هیچ گاه گمراه نخواهید شد.« می فهمیم تنها راه دوری 

از ضاللت و گمراهی تمسک به اهل بیت و قرآن است.
 عصمت اهل بیت ⒙ از آیءه تطهیر برداشت می شود.

آیه: نساء، 59 1372 گزینءه »3« 

 :خداوند در آیءه ！یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر منکم
»ای مؤمنان، از خدا و رسولش و اولی االمر پیروی کنید.« والیت و سرپرستی پس 

از پیامبر را به امامان واگذار کرده است و اطاعت از آنان را واجب اعالم می کند.
ارتباط مفهومی: آیه/ حدیث 1373 گزینءه »4« 

ابتدا آیءه اولی االمر ！یا ایها اّلذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الّرسول و اولی االمر 
منکم بر پیامبر نازل شد و سپس جابر تفسیر »اولی االمر« را از پیامبر خواست 

و ایشان نیز حدیث جابر را بیان کردند.
در طی واقعءه غدیر، ابتدا آیءه تبلیغ ！یا ایّها الّرسول بلّغ ما انزل الیك من ربّک بر 
پیامبر نازل شد و سپس ایشان در طی سخنرانی مفصلی حدیث غدیر را بیان کردند.

حدیث: صفحءه 69 1374 گزینءه »1« 
پیامبر ④ در واقعءه غدیر عبارت: »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم«: »ای 
مردم چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟« را بیان کردند که در 

رابطه با والیت خداوند و پیامبر بر مؤمنان بوده است.
آیه: احزاب، 33/ متن: صفحءه 70 1375 گزینءه »2« 

 :تطهیرا یطّهرکم  و  البیت  اهل  الّرجس  عنکم  لیذهب  اهلل  یرید  ！انّما  تطهیر:  آیءه 
»خداوند می خواهد از شما اهل بیت هرگونه پلیدی را دور کند و شما را پاک گرداند« 
بیانگر عصمت اهل بیت ⒒ می باشد اما گزینءه )2( توضیحاتی دربارءه حدیث جابر است.

آیه: مائده، 67/ متن: صفحه های 68 و 69 1376 گزینءه »4« 
در واقعءه غدیر، پس از نزول آیءه تبلیغ: ！یا ایّها الّرسول بلّغ ما انزل الیك من ربّك و ان 
لم تفعل فما بلغت رسالته و اهلل یعصمك من الناس: »ای پیامبر آن چه را که بر تو 
نازل کردیم ابالغ کن و اگر ابالغ نکنی، رسالتش را ادا نکرده ای و خداوند تو را از خطر 
مردم حفظ می کند.« پیامبر ④ طی سخنرانی مفصلی از مردم پرسیدند: »من اولی 
الناس بالمؤمنین من انفسهم« مردم گفتند: خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی 
بود. پیامبرش  و  و سرپرستی خدا  قبول والیت  آن،  بازتاب  این جمله،  دارند. طبق 
 دقت کنید تعیین مصداق جانشینان پیامبر در حدیث جابر صورت پذیرفت.

متن: صفحه های 64 و 70 1377 گزینءه »2« 
جانشین پیامبر باید دارای ویژگی هایی مانند عصمت باشد. از آن جا که تشخیص 
ویژگی عصمت برای انسان ها )حتی پیامبر نیز( ممکن نیست فقط خداوند می تواند 

فرد شایستءه مقام امامت و جانشینی پیامبر ④ را تعیین کند.
ترکیبی: درس 4 - یازدهم/ متن: صفحءه 63 1378 گزینءه »4« 

از رحلت  دینی  پس  احکام دین  مرجعیت  تبیین  و  قرآن  تفسیر 
پیامبر ④ ادامه می یابد.

تصرف در عالم خلقت به اذن خداوند  والیت معنوی
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