به نام خدا

سواالت خطبه غدیر

.۱در آغاز بخش دوم خطبه غدیر ،پیامبر به اولین چیزی که گواهی میدهد چیست؟
الف) عبودیت خود
ب) پروردگاری خداوند
ج) عبودیت خویش و پروردگاری خدا
د) حمد و ثنای الهی
 .۲پیامبر با عمل به چه چیزی رسالت خود را به پایان رسانده است؟
الف) ابالغ خطبه غدیر
ب) بیعت گرفتن از حجاج خانه خدا برای والیت امام علی
ج) ابالغ آنچه در حق علی که بر او نازل شده است
د) گزینه ب و ج
 .۳خداوند برای انجام ماموریت پیامبر چه ضمانتی بر حضرت کرده است؟
الف) پاداش رسالت
ب) حفظ از شر مردم
ج) کفایت خودش (خدا)
د) گزینه ب و ج
 .۴حضرت محمد ص سبب نزول آیه "یا أَیُهَاالرََّسُولُ بَلَّغ ما أُنزلَ إلَیکَ من رَبَّکَ وَإن لَم تَفعَل فَما بَلََّغتَ
رسالَتَهُ وَاهلل
یَعصمُکَ منَ النَّاس" را چه فرمود؟
الف) خداوند پیامبر را مامور کرد تا به مردم بگوید ،وصی ،جانشین من بر امت ،علی ع است.

ب) خداوند او را مامور اعالم این سخن نمود :نسبت علی به من ،همچون نسبت هارون به موسی است.
ج) خداوند به پیامبرش دستور داد تا علی را به عنوان امام امت معرفی کند.
د) همه موارد
 .۵خداوند چه کسانی را به عنوان ولی و سرپرست مردم معرفی میکند؟
الف) اهلل ،پیامبران و امامان
ب) اهلل ،رسول و مومنان
ج) اهلل و پیامبرش و مومنانی که همواره نماز به پا داشته و زکات میدهند.
د) اهلل و پیامبرش و مومنانی که در حال رکوع زکات میدهند
 .۶چرا پیامبر اسالم از جبرئیل درخواست نمود از خداوند بخواهد او را از این ابالغ معاف کند؟
الف) از کمی متقین و زیادی منافقین مطلع بود
ب) سابقه بدعهدی مردم در امور مهم و حساس را به یاد داشت.
ج) از فساد مالمتکنندگان ،کمی متقین ،حیلههای مسخرهکنندگان و زیادی منافقین اسالم مطلع بود
د) نقشه مشرکان ،کافران و منافقین را میدانست
 .۷نقشه مشرکان ،کافران و منافقین را میدانست
الف) بدعهدی؛ جادوگر
ب) نفاق؛ گوشدهنده به هر حرفی
ج) مالمت؛ اُمی
د) حیله؛ اُذُن
 .۸عاقبت مخالفان و موافقان امر امامت چگونه خواهد بود؟
الف) ملعون؛ برخورداری از رحمت الهی
ب) مغضوب؛ آمرزیده
ج) ملعون؛ آمرزیده
د) گزینه الف و ج

 .۹منظور از امام مبین که در سوره یس آمده ،چه کسی است؟
الف) امام زمانه
ب) امام علی ع
ج) پیامبر ،امام علی ع و فرزندان او
د) معصومین ص
 .۱۰در چه شرایطی خداوند هرگز توبه بندهاش را نمیپذیرد؟
الف) سرزنش و مالمت امام معصوم
ب) نادیده گرفتن جایگاه والیت پیامبر و اهل بیت
ج) انکار والیت امام علی ع
د) حالل امام را حرام ،و حرام او را حالل بپندارد
 .۱۱پیامبر شک در اینکه او خاتم انبیاء است ،به چه چیزی تشبیه کرد؟
الف) مانند کفر اول جاهلیت ،کافر شده است.
ب) فاسق است
ج) خوارج زمانه امام علی ع
د) کافر و مشرک قبل از ظهور اسالم
 .۱۲افضلترین مردم روی زمین تا زمانی که خلق باقی است کدام گزینه است؟
الف) امام علی ع
ب) دوازدهم امام
ج) پیامبر اکرم ص و امام علی ع
د) پیامبر اکرم و دوازده امام بعد از او
.۱۳امیرالمومنین بودن بر چه کسی حالل است؟
الف) حاکمان خدا روی زمین
ب) امام علی ع

ج) حضرت محمد ص و حضرت علی ع
د) اهل بیت پیامبر
 .۱۴خداوند کدام سوره را جزء برای امام علی ع نازل نکرده است؟
الف) سوره والعصر
ب) سوره یس
ج) سوره هل اتی علی االنسان
د) گزینه الف و ج
 .۱۵کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) نسل پیامبر از صلب خویش است
ب) فقط مومن مخلص است که به امام علی ع ایمان میآورد
ج) حضرت علی ع توصیف شده به صبر و شکر است
د) دوستان اهل بیت کسانی هستند که در پنهانی از خدا میترسند.
 .۱۶نقش پیامبر و حضرت امیر در بین مردم چیست؟
الف) پیامبر مُنذر و امام علی هدایت کننده
ب) پیامیر انذار کننده و امام علی بشارت دهنده
ج) هر دو بزرگوار انذار کننده و بشارتدهنده به مردماند
د) گزینه الف و ب
 .۱۷خونخواه تمام اولیای خدا بر روی زمین چه کسی است؟
الف) امام علی ع
ب) حضرت مهدی عجج
ج) پیامبر
د) دوازده امام

 .۱۸اگر زمان طوالنی گذشت و مردم در به پاداشتن نماز و پرداخت زکات کوتاهی کردند یا فراموشی
نمودند ،تکلیف چیست؟
الف) علی صاحب اختیار آنان است و او بیان کند
ب) طبق حکم الهی عمل کند
ج) تفسیر حکم قرآن را از امامان معصوم و حاکم جامعه بجویید.
د) همه موارد
 .۱۹باالترین مصداق امر به معروف چیست؟
الف) پذیرش والیت امام علی
ب) مسئله امامت
ج) دوستی با دوستان اهل بیت
د) هیچ کدام
 .۲۰سوره حمد درباره چه کسی نازل شده است؟
الف) پیامبر اکرم
ب) امام علی
ج) یازده امام بعد از حضرت امیر
د) همه موارد

