
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دین و زندگی جامع یازدهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 20 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

ثمره ي تفاوت انسان ها از جهت «زن بودن» و «مردبودن» چیست؟  1

زن و مرد تکمیل کننده ي یکدیگرهستند و فقط در ویژگی هاي انسانی باهم اختالفاتی دارند.

درك درست و صحیح تفاوت هاي فطري موجب پایداري خانواده پس از ازدواج می گردد.

هردو را به یکدیگر نیازمند کرده، بدون اینکه یکی بر دیگري برتري ذاتی پیدا کند.

می توانند نقش هاي یکسانی را به عهده گیرند تا یک خانواده متعادل را پدید آورند.

تفاوت خصوصیات ذکر شده درکتاب هاي حدیث اهل سنت با ویژگی هاي حضرت مهدي(ع) چیست؟  2

نمی پذیرند که ایشان از نسل حضرت فاطمه سالم اهللا علیها است. اعتقاد ندارند که ایشان آخرین ذخیره الهی و منجی آخر الزمان است.

نقل کرده اند که امام زمان(ع) هنوز به دنیا نیامده است. مشخص بودن القاب ایشان مانند«مهدي» را نمی پذیرند.

وجود چه خصوصیتی موجب می شود تا انسان، حتی با ادعاي ایمان به خداوند متعال، گرفتار دسیسه هاي گمراه کننده ي شیطان گردد؟  3

سوَل َفإن َتَولّوا َفإنَّ اّهللا ال ُیِحَب الکاِفریَن»   «لَن َتجَعَل اّهللا للکافِریَن َعَلی الموِمنیَن َسبیًال»  «ُقل أطیعوا اّهللا َوالرَّ

ات»   «ُیریُدوَن أن َیَتحاَکموا إلَی الطاغوِت َو َقد أَمروا أن َیکفروا بِه»  «َو الَذیَن َکفروا أولیاُؤُهم الطاغوُت ُیخِرجونَُهم ِمَن الّنور إلَی الظلمَّ

معرفی امام علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم (ص) براي اولین بار، هم زمان با نزول کدام آیۀ قرآن بود؟  4

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

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

چرا امام زمان (عج) را غایب نامیده اند و این غیبت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟  5

مردم عادي امام را نمی بینند - جامعۀ انسانی شایستگی بهره مندي از حجت الهی را پیدا کند.

ایشان در میان مردم حضور ندارد - جامعۀ انسانی شایستگی بهره مندي از حجت الهی را پیدا کند.

مردم عادي امام را نمی بینند - وعده هاي الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت را ببیند.

ایشان در میان مردم حضور ندارد - وعده هاي الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت را ببیند.

با توجه به آیات قرآن، کسانی که داوري را نزد طاغوت می  برند در حالی که باید به آن کافر شوند، چه خصوصیتی دارند؟  6

نَیا َو اْطَمأنُّوا بَِها»  «َعْن آَیاِتَنا َغاِفُلوَن ُأولِئَک َمْأَواُهُم النَّاُر بَِما َکانُوا َیْکِسُبوَن»   «َال َیْرُجوَن لَِقاَءنَا َو َرُضوا بِاْلَحیاِة الدُّ

ْنَیا َو ُهْم َیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعًا»   «َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا بََما ُأْنِزَل ِإلَیَک َو َما ُأْنِزَل ِمن َقْبِلَک»  «َضلَّ َسْعُیُهْم ِفی اْلَحیاِة الدُّ

کدام مورد بیانگر سخت کوشی پیامبر اکرم (ص) و دلسوزي فراوان او در هدایت مردم است و مطابق توصیف امیر المؤمنین (ع) ایشان در پی  درمان  7
چه کسانی بود؟

 «لََعلََّک بَاِخٌع نَْفَسَک َأالَّ َیُکونُوا ُمْؤِمِنیَن»  - بیماران غفلت زده و سرگشته «لََعلََّک بَاِخٌع نَْفَسَک َأالَّ َیُکونُوا ُمْؤِمِنیَن»  - دل هاي کور و خالی از کدورت

ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌۀ»  - دل هاي کور و خالی از کدورت ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌۀ»  - بیماران غفلت زده و سرگشته «لََقْد َکاَن لَُکْم ِفی َرُسوِل اهللاَّ  «لََقْد َکاَن لَُکْم ِفی َرُسوِل اهللاَّ

وجود دو یا چند دین در این زمان نشانگر چیست و قرآن کریم چه توصیه اي به آن ها می کند؟  8

 «... َ ٍۀ َرسوًال َأِن اعُبُدوا اهللاَّ از کتاب آسمانی خود سرپیچی و از پیامبران گذشته پیروي می کنند -  «َولََقد بََعثنا فی ُکلِّ ُأمَّ

ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه ...»  از کتاب آسمانی خود سرپیچی و از پیامبران گذشته پیروي می کنند -  «َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ

 «... َ ٍۀ َرسوًال َأِن اعُبُدوا اهللاَّ پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند -  «َولََقد بََعثنا فی ُکلِّ ُأمَّ

ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه ...»  پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند -  «َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ
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ْرِض...» ثمرة جانشینی مؤمنان در زمین و استقرار دین خداوند و ُهْم ِفی اْالَ الحاِت لََیْسَتْخِلَفنَّ با توجه به آیۀ شریفۀ « َوَعَد اهللاُّ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الصِّ  9
تبدیل بیم آن ها به ایمنی، کدام است؟

 َیْعُبُدونَِنی ال ُیْشِرُکوَن بِی َشْیئًا   َو نَْجَعَلُهْم أِئَمٌۀ َو نَْجَعَلُهْم اْلَواِرثیَن  

ِه َو لَْو َکِرَه اْلُمْشِرُکوَن   یِن ُکلِّ الُِحوَن   لُِیْظِهَرُه َعَلی الدِّ  أنَّ اَالْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ

قرآن کریم چه کسانی را انسان هاي ناسپاس نامیده و در مورد آنان چه می فرماید؟  10

ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه»  با عقل خود در پیام الهی تفکر نمی کنند و دچار انحراف می شوند -  «َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ

ا َکُفوًرا»  ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ با عقل خود در پیام الهی تفکر نمی کنند و دچار انحراف می شوند -  «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ

ا َکُفوًرا»  ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ با دست خالی دنیا را ترك کرده و به دیار آخرت بروند -  «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ

ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه»  با دست خالی دنیا را ترك کرده و به دیار آخرت بروند -  «َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ

قرآن کریم در توصیف چه کسانی می فرماید: «شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي بکشاند»؟  11

اُغوِت»  «ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ ُهْم َضَالًال بَِعیًدا»  «الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا»   «َوَقْد ُأِمُروا َأْن َیْکُفُروا بِِه»  «َأْن ُیِضلَّ

قرآن کریم چه توصیه اي براي دختران و پسران، قبل از ازدواج، بیان نموده است؟  12

عفاف پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت، زندگی آنان را سامان دهد. ایمان داشته باشند تا خداوند به بهترین صورت، زندگی آنان را سامان دهد.

ایمان داشته باشند تا خداوند رزق و روزي آنان را به بهترین شکل توسعه دهد. عفاف پیشه کنند تا خداوند رزق و روزي آنان را به بهترین شکل توسعه دهد.

مرجع تقلید عالوه بر تخصص در فقه باید داراي چه شرایطی باشد تا مشروعیت پیدا کند و در غیر این صورت پیروي از دستورات وي چه حکمی  13
دارد؟

عادل بوده، حریص به دنیا نباشد - بنا به احتیاط جایز نیست. باتقوا، عادل و زمان شناس باشد - بنا به احتیاط جایز نیست.

باتقوا، عادل و زمان شناس باشد - حرام است. عادل بوده، حریص به دنیا نباشد - حرام است.

ْوِم َو الَْحجِّ َو الَْوَالَیِۀ ...»  کدام مفهوم دریافت می گردد؟ َکاِة َو الصَّ َالِة َو الزَّ ْسَالُم َعَلى َخْمٍس َعَلى الصَّ از حدیث شریِف  «بُِنَی اْإلِ  14

اجراي قوانین و احکام دین در سایۀ والیت الهی داراي اهمیت است.

اسالم یک دین کامل و دربردارندة همۀ ابعاد فردي و اجتماعی انسان است.

براي رسیدن به جامعۀ عادالنۀ، رعایت احکامی مانند نماز، زکات، حج و والیت ضروري است.

به اجراي احکام دین از جمله نماز، زکات، روزه، حج و والیت اهمیت زیادي داده شده است.

دستور امیر المؤمنین (ع) براي یافتن راه حل نهایی، جهت نجات مردم از گمراهی و تشخیص راه حق، کدام است؟  15

راه رستگاري، وفاداري و پیروي از قرآن را از اهلش طلب کنید.

پیمان شکنان قرآن را شناسایی کنید  تا بتوانید پیروان قرآن را تشخیص دهید.

از آنان که هرگز با امامان مخالفت نمی کنند و در اسالم اتحاد دارند، پیروي کنید.

ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید، تا بتوانید راه رستگاري را تشخیص دهید.

هدف پیامبر (ص) از حضور مکرر و مرور روزانه از منزل حضرت زهرا (س) بیان چه مطلبی بود و براي تبیین آن، کدام آیۀ شریفه را تالوت  16
می کردند؟

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

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

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

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

2

ی جامع یازدهم
ن و زندگ

دی
مرکز آموزشى و مشاوره اى طوفان

Instagram: konkoor_toofan مرکز آموزشى و مشاوره طوفان

Instagram: konkoor_toofan WhatsApp: 0903 430 9895 Phone: 021- 887 857 01



الَِحاِت ُأولَِئَک ُهْم َخْیُر الَْبِریَِّۀ»  همراه با بیان کدام سخنان پیامبر (ص) نازل گردید؟ آیۀ شریفۀ  «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  17

من شهر علم هستم و علی در آن است، هر کس می خواهد به این علم برسد باید از در آن وارد شود.

سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، این مرد و کسانی که از او پیروي می کنند رستگارند.

َمثل تو و امامان از فرزندان تو، َمَثل کشتی نوح است، هرکس بر آن سوار شود نجات یابد.

علی با حق است و حق با علی است و علی با قرآن است و قرآن با علی است.

خداوند نعمت هدایت را با وجود چه امري کامل کرده و عامل از دست دادن نعمت در کدام آیۀ شریفه، بیان شده است؟  18

اعجاز -  «اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم َوَمْن َیْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْیِه ...»  امامان -  «اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم َوَمْن َیْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْیِه ...» 

ًرا نِْعَمًۀ َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم ...»  َ لَْم َیُک ُمَغیِّ اعجاز -  «َذلَِک بَِأنَّ اهللاَّ ًرا نِْعَمًۀ َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم ...»  َ لَْم َیُک ُمَغیِّ امامان -  «َذلَِک بَِأنَّ اهللاَّ

کدام عبارت، وظیفۀ مردم براي به دست آوردن احکام رویداد هاي جدید در زمان غیبت را بیان نموده است؟  19

 أ لم تر إلی الُذین یزعمون أنّهم بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک 

 و ما کان المؤمنون لینفروا کافۀ فلوال نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فی الّدین 

 انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً 

 و أما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجۀ اهللا علیهم 

کدام عبارت قرآنی، بیانگر ویژگی هایی است که الزمۀ آرامش در خانواده است؟  20

اِکراِت َأَعدَّ اَهللاُ لَُهْم َمْغِفَرًة َو َأْجراً َعِظیمًا»  اِکِریَن اَهللاَ َکِثیراً َو الذَّ ا َغلیَظ الَقلِب َالنَفّضوا ِمن َحولَِک»  «َو الذَّ لِنَت لَُهم َولَو ُکنَت َفظ ِ  «َفِبما َرحَمٍۀ ِمَن اهللاَّ

ُروَن»  ًة َو َرْحَمًۀ ِإنَّ ِفی ذلَِک َآلیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفکَّ ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ»  «َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ  «لِلَّ
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ثمره ي تفاوت انسان ها از جهت «زن بودن» و «مرد بودن» آن است که هردو را به هم نیازمند کرده بدون آنکه یکی بر دیگري برتري ذاتی پیدا کند. زیرا برتري  1

هر کس نزد خداوند به تقوا است که باید آن را در وجود خود پرورش دهد، پس هم مرد براي زن است و هم زن براي مرد. درس  دینی سوم صفحه ي  سطر
درکتاب هاي حدیث اهل سنت تاکید شده که حضرت مهدي از نسل پیامبراکرم(ص) وحضرت فاطمه (ع) اما هنوز به دنیا نیامده است.  2

با توجه به آیه ي شریفه ي «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ...» بازگرداندن محاکمات به سوي طاغوت موجب می شود انسان حتی با ادعاي ایمان به خداوند متعال  3

«یزعمون انهم ان هم امنواً ...» گرفتار دسیسه هاي گمراه کننده شیطان می گردد. (درس  سال سوم)
حدود سه سال از بعثت گذشته بود که اولین (خدمت علنی پیامبر، این فرمان از جانب خداوند براي پیامبر آمد: «َو انذر َعشییر تک االقریبین: خویشان نزدیکت را  4
انذار کن.» براي انجام این دستور رسول خدا چهل نفر از بزرگان نبی هاشم (عشیرة خود) را دعوت کرد و دربارة اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به اسالم دعوت کرد. همۀ مهمانان سکوت

کردند و جوابی ندادند و فقط حضرت علی (ع) سه بار اعالم وفاداري نمود و پیامبر ایشان را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.
غیبت امام زمان (عج) در مقابل ظهور است، نه حضور. امام را غایب نامیده اند؛ زیرا ایشان از نظرها غایب است، نه اینکه در جامعه حضور ندارد.  5

این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی شایستگی درك ظهور و بهره مندي کامل از وجود آخرین حّجت الهی را پیدا کند.

، سورة نساء: از دقت در آیه  ي شریفه  ي   6
« َاَلم َتَر ِالی الَّذین َیزعُموَن أنَُّهم ءاَمنوا                      آیا ننگریستی به کسانی که گمان می کنند که ایمان آورده  اند

 ِبما ُأنِزَل ِاَلیَک َو ما اُنِزَل ِمن َقبِلَک                             به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شد؛
اغوِت                            آنها می خواهند داوري را نزد طاغوت برند،  ُیریدوَن َان َیَتحاَکموا ِاَلی الطَّ

 َو َقد اُِمروا َان َیکُفروا ِبه                                                در حالی که باید به آن کافر شوند،
یطاَن َان ُیِضلَُّهم َضالًال َبعیداً »                 و شیطان می  خواهد که گمراهشان کند، گمراهِی سخت.   َو ُیریُد الشَّ

مفاهیم زیر دریافت می  گردد:

- کسانی که می  پندارند به دین خدا ایمان دارند، اما به طاغوت مراجعه می  کنند و حل مشکالتی اجتماعی را از او می  خواهند، شیطان آنان را فریب داده است و در گمراهی سخت (شدید و دور) به
سر می  برند.

- مسلمانان نباید براي داوري به طاغوت و حکومت غیر الهی مراجعه کنند.
رسول خدا آن قدر با مهربانی و صبر و تحمل به هدایت مردم ادامه می داد که گاه نزدیک بود از شدت غصه و اندوه فراوان از پا در آید. خداوند به او فرمود:  7

«َلَعلََّک َباِخٌع َنفَْسَک َألَّا َیُکونُوا ُمْؤِمِنیَن: از اینکه برخی ایمان نمی آورند، شاید که جانت را (از شدت اندوه) از دست بدهی». این آیه بیانگر سخت کوشی و دلسوزي پیامبر در هدایت مردم است.
امام علی (ع) در توصیف طبابت سیار رسول خدا (ص) می فرماید: «... به هرجا که نیاز باشد مرهم بگذارد، بر دل هاي کور، گوش هاي کر، زبان هاي گنگ، او با دارو هاي خویش بیماران غفلت زده و

سرگشته را درمان می کند.»
دقت شود که اشاره به دل خالی از کدورت، به حدیث پیامبر در مورد «محبت و مدارا با مردم» توجه می دهد.

وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معناي سرپیچی از فرمان خدا و عدم  8
پیروي از پیامبران گذشته است.

دقت شود که سرپیچی از کتاب آسمانی صحیح نیست. زیرا لزومًا در همۀ کتاب ها به پیامبر بعدي بشارت داده نشده است. اما خود هر پیامبر به آمدن پیامبر بعدي بشارت می داد و بر پیروي از او
ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن : و هر کسی که دینی جز اسالم اختیار تأکید می کند تا آنجا که آنان که دینی غیر از اسالم را برگزیده اند، در آخرت زیان می بینند: ِ«ِ َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ

کند، از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود».

ثمرة جانشینی مؤمنان صالح «تحقق عبادت و بندگی خدا و نفی شرك او» می باشد که در ادامۀ آیۀ  سورة مبارکۀ نور در عبارت «یعبدوننی ال یشرکون بی شیئًا»  9
آمده است.

انسان به علت دارا بودن اختیار می تواند راه هاي دیگري را نیز برگزیند اما چنان که گفته شد، چون هر برنامۀ دیگري غیر از برنامۀ خداوند نمی تواند پاسخ درستی  10
به آن نیاز ها بدهد، انسان زیان خواهد کرد و با دست خالی دنیا را ترك گفته و به دیار آخرت خواهد شتفات و در آنجا زیان خود را مشاهده خواهد کرد. قرآن کریم چنین کسی را ناسپاس نامیده

و می فرماید: «ِإنَّا َهَدیَْناُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِکًرا َوِإمَّا َکُفوًرا: همانا ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس.»
قرآن کریم در مورد ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت می فرماید: « َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْیَک َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَک ُیِریُدوَن َأْن  11
ُهْم َضَالًال َبِعیًدا:  آیا ندیده اي کسانی که گمان می برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند، اما می خواهند ْیَطاُن َأْن ُیِضلَّ اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َیْکُفُروا ِبِه َوُیِریُد الشَّ َیَتَحاَکُموا ِإَلى الطَّ
داوري به نزد طاغوت ببرند، حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر بورزند، و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي بکشاند» پس ویژگی کسانی که شیطان می خواهد آنان را

اُغوِت ) به گمراهی دور و درازي بکشاند، ایمان پنداري است و اینکه محاکمات و داوري خود را به نزد طاغوت می برند. (ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإَلى الطَّ
قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج حتمًا عفاف پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد. این موضوع بیانگر  12

یکی از برنامه هاي آمادگی براي ازدواج یعنی «تقویت عفاف و پاکدامنی خود از آغاز بلوغ» است.

- اعلم - زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیاز هاي روز، به دست آورد.  - عادل باشد   - با تقوا باشد   شرایط مرجع تقلید عبارت است از:   13
باشد؛ یعنی از میان فقها از همه عالمتر باشد. فقیهی که این شرایط را دارد، مشروعیت دارد؛ وگرنه پیروي از دستورات او حرام است.

حدیث «بنی االسالم علی خمس ...»  اجراي قوانین و احکام دین در سایۀ والیت الهی داراي اهمیت بوده و بدون والیت فاقد ارزش است.  14

راه حل نهایی براي نجات از گمراهی  طلب کردن راه رستگاري از اهلش  15

هدف پیامبر (ص) از حضور مکرر در خانۀ حضرت زهرا  بیان اهل بیت (ع) بود که با تالوت آیۀ شریفۀ عصمت «ِانَّما یُریُد اللَُّه لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّجَس َأهَل الَبیِت  16
...» تبیین می شد.
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اِلَحاِت ُأوَلِئَک ُهْم َخْیُر اْلَبِریَِّۀ»   این آیه همراه با «سخن شریف پیامبر (ص) که فرمود سوگند به خدایی که جانم در دست اوست ...»، 17  «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
نازل گردیده است.

تکامل نعمت هدایت  امامان  18

َ َلْم َیُک ُمَغیًِّرا ِنْعَمًۀ َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم ...»  عامل از دست دادن نعمت   «َذِلَک ِبَأنَّ اهللاَّ

به دست آوردن احکام جدید  «و اما الحوادث الواقعۀ فارجعوافیها ...»  19

ُروَن»  ًة َو َرْحَمًۀ ِإنَّ ِفی ذِلَک َآلیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفکَّ الزمۀ آرامش در خانواده   «َو َجَعَل َبْیَنُکْم َمَودَّ  20
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