
 

6 حدیث غدیر: من کنت مواله فهذا علی مواله و مربوط به آیه ابالغ است : 
این حدیث پس از نزول آیه والیت و عبارت ایها الناس من اولی الناس .... بیان شده است  

این حدیث را 110 نفر از صحابه بدون هیچ واسطه نقل کرده اند.  
این حدیث را 350 نفر از بزرگان اهل سنت در کتاب هاي خود و با مدارك زیاد ذکر کرده اند.

5 حدیت منزلت : انت منی بمنزله هارون من موسی اال انَّه النبی بعدي : 
تشبیه جایگاه هارون و امام علی در جانشینی و مشاورت و پشتیبانی و شریک در امر هدایت ختم نبوت (ال نبی بعدي)

4  حدیث ثقلین : انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی....  : 
این حدیث بطور مکرر از جمله در روزهاي آخر عمر پیامبر بیان شده است  

عصمت اهل بیت را بیان و ثابت میکند چون در این حدیث اهل بیت همتاي قرآن معرفی شده است الزم و ملزوم بودن قرآن و اهل بیت 
(ع) را بیان میکند و از یکدیگر جداشدنی نیستند 

3  حدیث جابر  :  
مربوط به آیه اطاعت است ( اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول 

نام یکایک ائمه ذکر شده است.

2 حدیث دار = یوم الدار : و انذر عشیرتک االقربین 
سه سال پس از بعثت خویشان را انذار میکند  

چهل نفر از بنی هاشم را دعوت و درباره اسالم با آنان سخن گفت

من مات و لم یعرف اما زمانه مات میته جاهلیه : 
 به مرگ جاهلی مردن معلول نشناختن امام معصوم است
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4 آیه اطاعت: اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم: 
حدیث جابر در تفسیر این ایه بیان شده است.  

در حدیث جابر نام یکایک ائمه ذکر شده است.

3 آیه ابالغ یا تبلیغ : یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا یعصمک من الناس  :  
حدیث غدیر من کنت مواله ... پس از نزول این آیه بیان شده است.  

عبارت یا ایها الناس من اولی الناس پس از نزول این ایه و قبل از بیان حدیث غدیر بیان شده است.  
این آیه در سال دهم هجري یعنی آخرین سال زندگی پیامبر که به حجه الوداع مشهور است و در روز 18 ذي الحجه نازل شده است. 

اهمیت ابالغ به اندازه ابالغ رسالت است. (فما بلغت رسالته) 
حفظ جان پیامبر در این آیه تضمین شده است (واهللا یعصمک من الناس)

2 آیه تطهیر : انما یریداهللا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا  
در منزل ام سلمه نازل گردید. 

عصمت اهل بیت )ع( را بیان میکند.  
حضرت فاطمه (س) و امام علی(ع) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) نزد پیامبر بودند.  

پیامبر مدت ها هرروز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانه فاطمه )س( میگذشت و این آیه را تالوت میکردند.

1 آیه ولایت : انما ولیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصاله و یوتون الزکات و هم راکعون 
نزدیک ظهر نازل شد.  

پس از نزول آیه پیامبر با شتاب به مسجد آمدند. امام علی در حال رکوع انگشتر خود را به فقیر بخشیدند.  
مصداق و معیار آیه توسط پیامبر مشخص گردید تا مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر بشنوند و امکان کتمان از بین برود.
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