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ي زير را ترجمه كنيد:ي مباركه آيه-1
و إن لم تفعل فما بلغت رسالته(الف) )يا أيها الرسول بلغ ما انزل من ربك

و الميزان ليقوم الناس بالقسط(ب) و أنزلنا معهم الكتاب )لقد ارسلنا رسلنا بالبينات

مي-2  دند، نام ببريد.كر اصولي را كه امامان در راستاي واليت ظاهري از آن تبعيت
ي كلمات زير توضيح دهيد: درباره-3

و آشكارج) وحيب) تحدي تقيه الف) د) حجت نهان
 كتاب هاي زير از كيست؟-4

ال يحضره الفقيهب) االستبصار التهذيب الف) د) كافيج) من
 اقدامات مربوط به مرجعيت ديني امامان را بنويسيد.-5
و مشكال-6 و اجتماعي دورهمسائل و عباسي را بنويسيد.ت سياسي ي اموي
و وحدت ميان مسلمانان بايد به چه نكاتي توجه كنيد؟ دو مورد را بنويسيد.-7  براي حفظ همبستگي
و مختصراً توضيح دهيد.-8  حديث غدير را با ترجمه نوشته
 توضيح دهيد.6ي واليت معنوي پيامبر درباره-9

و رهبري اسالمي جزو احكام بسيار مهم شمرده شده است؟ي چرا جامعه-10 و حكومت است  اسالمي نيازمند واليت
(چهار مورد) ويژگي-11  هاي اعجاز محتوايي قرآن كريم را بنويسيد.
مي برخي از ويژگي-12  شود، بنويسيد؟ هاي دين اسالم را كه سبب انطباق آن با نيازهاي متغير زمان
 مبران متعدد را بنويسيد؟ علل آمدن پيا-13
 ها را بنويسيد. هاي مشترك فطري ميان انسان دو مورد از ويژگي-14
آن-15 و يكي از  ها را توضيح دهيد. نيازهاي بنيادين زندگي انسان را نام برده

و پيام آيات:الف) الف) و پيام آيات:ترجمه  ترجمه
ي(عبارت قرآني-1 و الّذين أمنوا الّذين و رسوله و هم راكعونإنّما وليكم اهللا و يؤتون الزّكاة و بنويسيد55-(مائده)قيمون الصالة ) را ترجمه كنيد

 به چه موضوعي اشاره دارد؟ 
 با توجه به عبارت قرآني زير به سؤاالت پاسخ دهيد:-2

)23-(بقره)و إن كنتم في ريب مما نزّلنا علي عبدنا فأتوا بسورة من مثله(
. الف) ترجمه آيه را بنويسيد

ي مهمي دارد؟ي فوق در رابطه با اعجاز قرآن اشاره به چه نكتهب) آيه

 هاي زير را مشخص كنيد: هاي زير را مشخص كنيد:ب) درست يا نادرست بودن گزارهب) درست يا نادرست بودن گزاره
و جدايي نمي--33 و جدايي نميدفاع منطقي از اعتقادات نه تنها سبب تفرقه دل دفاع منطقي از اعتقادات نه تنها سبب تفرقه مي شود، بلكه دلشود، بلكه  كند. كند. ها را به يكديگر نزديك ميها را به يكديگر نزديك
و رفتار پيامبر--44 و رفتار پيامبر گفتار و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي است.و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي است. اولين اولين66گفتار
 بردند. بردند. پيش ميپيش مي» » تحديتحدي««ي خود را بنابر اصلي خود را بنابر اصلي بزرگوار ما از زمان امام سجاد بخشي از مبارزهي بزرگوار ما از زمان امام سجاد بخشي از مبارزه ائمهائمه--55

ج) جمالت زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد:ج) جمالت زير را با كلمات مناسب تكميل كنيد:
و دوره-6 با .............. براي قوم مي هر پيامبري دين الهي متناسب  كند.ي خود تبليغ
و نفوس از نشانه العاده نفوذ خارق-7  هاي .............. اعجاز اين كتاب آسماني است.ي قرآن كريم در افكار
 در قرآن كريم به معناي .............. به كار رفته است.» شيعه«ي كلمه-8
ميراه رهايي مسلمانان از دست حاكمان طاغوتي:ي اطهار ائمه-9  دانستند.و مشكالت اجتماعي را ..............

و زندگي 1آزمون شماره-3دين
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د) اصطالحات زير را تعريف كنيد:د) اصطالحات زير را تعريف كنيد:
 تحدي-10
ي نفي سبيل قاعده-11

 ) به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد:) به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد:هه
 را نام ببريد.6سه قلمرو رسالت پيامبر اكرم-12
و منزلت حضرت علي-13 و رسول اكرم7مقام چ6نزد خدا  يست؟ به سبب
و فرهنگي دوره-14 و مشكالت سياسي، اجتماعي  را نام ببريد.6ي پس از رحلت پيامبر دو مورد از مسائل
و چندديني از نظر قرآن كريم چيست؟-15  منشأ اصلي اختالف

و) به سؤاالت زير پاسخ تشريحي دهيد:
و همگاني در نظام خلقت است؟-16  چرا هدايت يك اصل عام
مياماما-17  كردند، آن دو را توضيح دهيد.ن بزرگوار از دو جهت با حاكمان زمان خود مبارزه
 جامع نيازهاي بنيادين است؟» كشف راه درست زندگي«چگونه-18
مي» آگاهي بخشي به مردم«براي اصالح مشكالت اجتماعي در جهت:چرا ائمه-19  كردند؟ تالش
به-20 و قابل اعتماد باشد؟با» نيازهاي بنيادين«چرا پاسخ  يد كامالً درست
و فرداهاي انسان-21  هاست؟ چرا قرآن كريم كتاب ديروز، امروز
و به چه معناست؟7از زمان كدام امام معصوم» تقيه«-22  اجرا شد
 دو مورد را بنويسيد.»6ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم«از اشكاالت اساسي-23

 الف) آيات
و من ينقلب علي عقبيه...(ي ) پيام آيه1 ؟را بنويسيد)و ما محمد اال رسول ... افان مات او قتل انقلبتم عل اعقابكم
و سرپرست جامعه،ي واليت را نوشته ) آيه2 و ويژگي ولي ؟ي اسالمي را مطابق آيه نام ببريد. ترجمه كنيد

 يد.ب) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كن
مي1 و بالغت قرآن مربوط به اعجاز...............  باشد. ) فصاحت
مي2 از .............. به عنوان يك اصل اساسي اسالم ياد  كردند. ) ائمه همواره
مي3 مي ) خداوند تمام موجودات را هدايت  شود. كند كه به آن هدايت............... گفته

؟دي مناسب را انتخاب كنيج) گزينه
 ترتيب كدام است؟به7و امام سجاد7ي مبارزاتي امام باقر شيوه-1
 بيان مطالب در قالب دعا-) تقيه2 قيام-) سكوت اختيار كردن1

ي علمي گذاري مدرسه پايه-) قيام4 بيان مطالب در قالب دعا-ي علمي گذاري مدرسه ) پايه3
 صراحتاً مطرح شده است؟»6 النبيين بودن پيامبر خاتم«) در كدام گزينه2

 ) حديث منزلت4 ) حديث ثقلين3 ) حديث جابر2ي تبليغ ) آيه1
د) جدول زير را كامل كنيد.

نام نويسندهنام كتاب

اصول كافي
شيخ صدوق

التهذيب
شيخ طوسي

و زندگي 3آزمون شماره-3دين
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 به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.ه)
؟سيد) يكي از داليل تحريف تعاليم پيامبران را بنوي1
 ها بوده است؟ ) تفاوت تعاليم پيامبران در كدام بخش2
 ساز وحدت مسلمانان را بنويسيد. ) دو مورد از عوامل زمينه3
 اشاره دارد؟6كدام واليت پيامبربه» هزار باب از علم بر من گشود...6رسول خدا«:فرمايدمي7) اين كه امام علي4
و مسائل اجتماعي گاهي5  شرايط خاص به همراه دارند. احكام اين بخش به كدام ويژگي دين اسالم اشاره دارد؟) تحوالت

و) به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد.
 ) طاغوت را تعريف كنيد.1
و نبوت دو مورد را بنويسيد.2  ) داليل عدم نياز به تجديد كتاب
چه براي مطلع كردن مردم از نزول آيه6) اقدام پيامبر3  بود؟ي تطهير
 پس از ممنوعيت نوشتن احاديث آن حضرت را بنويسيد.6) دو مورد از مشكالت به خاطر سپردن احاديث پيامبر4
 ) انسجام دروني در عين نزول تدريجي قرآن را مختصراً شرح دهيد.5
ميي مرجعيت كدام اقدام ائمه در زمينه7الذهب با آن شرايط از زبان امام رضا ) بيان حديث سلسله6 كند؟ چرا به ايـن نـام ديني را بيان

و پيام آن چيست؟  مشهور است
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(چنين نكني) رسالتت را انجام ندادهالف) اي پيا-1 و اگر انجام ندهي  اي. مبر آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ابالغ كن
و با آن و قوانين عادالنه) نازل كـرديم تـاب) ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم (شناسايي حق از باطل و ميزان (آسماني) ها كتاب

 ند. مردم قيام به عدالت كن
حق الف) عدم تأييد حاكمان-2 ب) معرفي خود به عنوان امام بر

 هاي درست مبارزهد) انتخاب شيوه بخشي به مردمج) آگاهي
 اي كه انسان در عين ضربه زدن به دشمن، كمتر ضربه بخورد. الف) تقيه: مخفي نگه داشتن اقدامات در مبارزه به گونه-3

مياز6ب) تحدي: پيامبر را مخالفان خود خواهد اگر در الهي بودن قرآن شك دارند يك سوره مانند آن بياورند. اين دعوت بـه مبـارزه
 تحدي گويند. 

و معارف بر قلب پيامبر و سخن گفتن جبرئيل با اوست.6ج) وحي: القاي معاني  از سوي خداوند
و آشكار: منظور از حجت نهان، عقل انسان ود) حجت نهان و ائمه ها و انبياء (فرمايش امام كاظم7منظور از حجت آشكار، رسوالن هستند.

 بن حكم) به شاگرد خود هشام7
د) شيخ كلينيج) شيخ صدوقب) شيخ طوسي الف) ضيخ طوسي-4
و تفسير قرآن كريم-5 و سيره الف) تعليم 6ي پيامبرب) اقدام براي حفظ سخنان

نوج) تبيين معارف اسالمي  هاي اسالميد) تربيت شخصيت متناسب با نيازهاي
و جعل احاديث6الف) ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم-6 ب) تحريف در معارف اسالمي

و الگوهاي غير قابل اعتمادج) ظهور شخصيت و كسرايي ها د) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري
با-7 و به صورت الف) مستكبران جهاني كه و پيام قرآن كريم دشمني دارند و كتاب آسماني ما اهانت اصل اسالم هاي مختلف به پيامبر بزرگوار ما

و ضعيف نگه داشتن همه مي و جنگ مياني مسلمانان هستند. راهي كه براي اين هدف انتخاب كرده كنند، در صدد نابودي اسالم اند تفرقه
 ري خود در اين دام نيفتيم. مسلمانان است. ما بايد با هوشيا

و توهين به مقدسات ساير مسلمانان خودداري كنيم. آنان كه مي خواهند مسلمانان را با هم دشمن كنند، با اسـتفاده از همـينب) از اهانت
مي توهين مي ها، بذر دشمني ميان مسلمانان را و در موقع مناسب درو مي كارند و به هدف خود  رسند. كنند

و براي رهايي آنان از ظلم بكوشيم، زيرا پيامبر مظلومان مسلمان در تمام نقاط جهان با روشج) از هر«فرموده:6هاي درست دفاع كنيم
»طلبد بشنود اما به ياري آن مظلوم برنخيزد مسلمان نيست. كس فرياد دادخواهي مظلومي را كه از مسلمانان ياري مي

و سرپرست اوست. پيامبر گرامي اسالم در سال دهم هجرت من كنت مواله فهذا علي مواله:-8 و سرپرست اويم علي نيز ولي هر كس كه من ولي
و حدود عازم مكه شد تا فريضه از 120ي حج را به جا آورد. اين حج به حجة الوداع مشهور است هزار نفز در آن شـركت كـرده بودنـد. پـس

و در مسير برگشت به مدينه، در رو نازل6ي مائده بر پيامبر سوره67يز هجدهم ماه ذيحجه در محلي به نام غدير خم، آيهبرگزاري حج
و آنان كه پيش رفته6شد. سپس پيامبر  و دستور توقف دادند تا بازماندگان برسند اند برگردند. ظهر شده بود. ابتدا نماز را به جا آوردند

و از و مفصل با مردم سخن گفتند مردم پرسيدند: اي مردم چه كسي به مؤمنان از خودشان سزاورتر است؟ گفتند: خدا در يك سخنراني مهم
و سرپرستي دارند. سپس حديث شريف غدير را بيان كردند.  و پيامبرش بر ما واليت

و رهبري معنوي انسان6واليت معنوي پيامبر-9 و مرتبه همان سرپرستي و باالتر از واليت ظاهري است. رسول خدا هاست با6اي برتر
و در مسير قرب الهي، به مرتبه و عبوديت مي انجام وظايف بندگي و ماوراي طبيعت را مشاهده كند اي از كمال نائل شد كه توانست عالم غيب

ي ديگر واليت معنوي، هدايت بندگان نمايد. به طور مثال به اذن الهي قادر بود بيمار را شفا بخشد. نمونهو به اذن الهي در عالم طبيعت تصرف
و ماننـد آن. ميـزان و تصـرف در قلـوب و معنوي و الهامات روحي و عمومي بلكه از طريق امداد غيبي خداست نه از طريق آموزش معمولي

ب مندي انسان بهره و عمل آنان بستگي دارد. هر قدر درجهه درجهها از اين هدايت معنوي و عمـل انسـاني ايمان هـا بـاالتر باشـد،ي ايمان
و لياقت دريافت هدايت مي استعداد با حضـرت6ي كامل اين نوع هدايت را در رفتار رسول خدا كنند. نمونه هاي معنوي را بيشتر كسب

 بينيم.مي7علي 
و نپذيرفتن حاكميت طاغوتب) پذي الف) انسجام دين اسالم-10  رش واليت الهي

ي اسالمي در برابر كفارد) حفظ استقالل جامعهج) ضرورت اجراي احكام اسالمي
ب) تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت الف) انسجام دروني در عين نزول تدريجي-11

و همه و شادابي دائمي جانبه بودنج) جامعيت بي ) ذكرهد) تازگي  سابقه نكات علمي
و نظام اسالمي-12  الف) اختيارات حاكم

 كنندهب) وجود قوانين تنظيم
ج) توجه به نيازهاي متغير، در عين توجه به نيازهاي ثابت

1آزمون-3دينو زندگي هاي امتحاني پاسخ سؤال
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و ترويج پيوسته-13 آن الف) لزوم استمرار در دعوت ي
و اقوام ب) رشد تدريجي سطح فكر جوامع

ف تعليمات پيامبر پيشين.ج) از بين رفتن يا تحري
و قدرت اختيار برخوردارند.ي انسان الف) همه-14 و تعقل  ها از استعداد تفكر

و دروغ بيزارند. ها فضيلتي انسانب) همه و حسد و از رذائل اخالقي مانند ظلم و خيرخواهي را دوست دارند  هاي اخالقي مانند عدل، حق
و به حد معيني قانع نمي اييها به دنبال زيبي انسانج) همه و كماالت نامحدودند  شوند. ها، خوبي

و جوي حيات جاودانه و در جست و نابودي گريزان  اند.د) آنان از فنا
و ستم گريزانند. ) آنان زندگي در جامعهه و از ظلم ي عادالنه را دوست دارند

ي برساند.و) همه به دنبال راهي هستند كه آنان را به سعادت حقيق
ج) كشف راه درست زندگيي خويشب) درك آينده الف) درك هدف زندگي-15

مي درك هدف زندگي: انسان مي و كدام هدف است كه به زندگي خواهد بداند براي چه زندگي مي كند مي اش معنايي متعالي دانـد كـه دهد. او
را اگر اين هدف حقيقي را به دست نياورد يا در شناخت آن دچار و خوشبختي خطا شود، عمر خود را از دست داده است. در حالي كه سعادت

 هم به دست نياورده است. 
مي درك آينده و عدل خداوند، مـرگ نابودكنـدهي خويش: انسان با كمك عقل خود و تواند به درك اين حقيقت برسد كه بنا بر حكمت ي او

و آينده پايان هميشگي زندگي  در جهاني ديگر در انتظار اوست. اي روشن اش نيست

و كساني كه ايمان آورده-1 و رسولش سرپرست شماست مي همانا خدا مي اند كساني كه نماز را به پا و صدقه دهند در حالي كـه در ركـوع دارند
(اشاره به واليت حضرت علي  )7هستند.

و اگر در شك هستيد از آنچه بر بنده-2  ديم پس يك سوره مانند آن بياوريد.ي خود فرو فرستا الف)
 طلبيب) تحدي يا مبارزه

 درست-3
 درست-4
 نادرست-5
و انديشه-6 و ظاهري نشانه-7ي مردم فهم  آگاه شدن-9 پيرو-8 هاي لفظي
مي-10 ب خداوند از مخالفان  گويند.مي» تحدي«ه مبارزه را خواهد اگر در الهي بودن قرآن شك دارند يك سوره مانند آن بياورند. اين دعوت
و معنوي انسان است مانند تمايل به دانايي، احسان، شجاعت.-11  آن دسته از تمايالت كه مربوط به بعد روحي
و ابالغ وحي-12  الف) دريافت

(مرجعيت ديني) و تبيين تعاليم وحي ب) تعليم
(واليت ظاه  ري)ج) اجراي قوانين الهي از طريق واليت بر جامعه

بي-13 بي به سبب ايمان و عمل  مانند. نظير
6الف) ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم-14

و جعل احاديث ب) تحريف در معارف اسالمي
و الگوهاي غير قابل اعتمادج) ظهور شخصيت  ها

و كسرايي د) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري
و موقعيت خود در برابر دعوت پيامبران ايستادند. رهبران ديني كه براي حفظ-15  مقام
مي-16 و براي رسيدن به آن هـدف هـدايت مـي خداي جهان آفريدگاري حكيم است، يعني هر موجودي را براي هدفي معين خلق فرمايـد. كند

و اين ويژگي هدف نشانه آفرينش بي و ناآگاهي است و ضعف  تواند در خداوند باشد. ها نميي نقص
و اداره-17 در اول از اين جهت كه رهبري و و الزم بود براي انجام دادن اين وظيفه به پا خيزند ي جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود

و زير پا گذاشتن قوانين اسـالمي و امكانات حاكمان غاصب را بركنار كنند. دوم از آن جهت كه سكوت در مقابل ظلم را صورت وجود شرايط
و به احكام اسالمي عمل نكند براساس وظيفه گناه مي و معتقد بودند اگر حاكمي حقوق مردم را زير پا گذارد از دانستند و نهي ي امر به معروف

و مبارزه كرد.  منكر بايد با او مقابله
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رو-18 و اميد به ارمغان آورد، راه درست زندگي آن راهي است كه بتواند واالترين هدف را نشان دهد، از آينده تصويري شن به دست دهد، رضايت
و برنامه و تعالي را نشان دهد و كرامت را عرضه كند. در واقع نيازهاي بنيادين انسان بـا يكـديگر پيونـد راه رشد ي زندگي اجتماعي عادالنه

و در يك نياز جامع يعني شناخت راه درست زندگي به هم مي  رسند. دارند
ميراه رها:ائمه-19 و مشكالت اجتماعي را آگاه شدن آنان آن يي مسلمانان از دست حاكمان طاغوتي و آگاهي مردم دانستند. از نظر ها رشد

و به همين جهت در مبـارزه  و ستمگران ناآگاهي مردم است ي خـود يك اصل اساسي بود. آنان معتقد بودند كه عامل اصلي حكومت جباران
ميعليه حاكمان به آگاهي مردم تكي و به شيوهه مي هاي مختلف براي آگاهي كردند  كوشيدند. بخشي به مردم

و آزمون است تا كارايي آن مشخص شود در حالي كه عمر محدود آدمي براي تجربه كـافي-20 و مشكوك نيازمند تجربه زيرا هر پاسخ احتمالي
 نيست. 

و انديشه-21 مي معموالً افكار پ ها به تدريج كهنه و با آنشوند و دانش بشري همه يا قسمتي از هـاي ها جاي خود را بـه انديشـه يشرفت فرهنگ
مي جديد مي و معرفت را به روي جويندگان شود بلكه افق بينيم قرآن كريم نه تنها با پيشرفت زمانه كهنه نمي دهند. اما هاي جديد از حكمت

و فرداهاي انسان مي و انسانهاس گشايد. اين كتاب، كتاب ديروز، امروز و دانـش ها به درجات عـاليت. هر چه زمان بگذرد تـري از فرهنـگ
و شادابي قرآن بيشتر نمايان خواهد شد.   برسند، درخشندگي

مي7ي بزرگوار ما از زمان امام سجاد ائمه-22 مي تقيه و مبارزات خود را كه دشمن به آن حساسيت كردند يعني كوشيدند آن بخش از اقدامات
 اي كه در عين ضربه زدن به دشمن، كمتر ضربه بخورند. نگه دارند به گونه دارد مخفي

مي-23 و زياد شدن عبارت الف) احتمال خطا در نقل احاديث افزايش و امكان كم مي يافت  شد. ها يا فراموش شدن اصل حديث فراهم
به جعل يا تحريف حديث بپردازد يا بـه نفـع حاكمـان آورد كه براساس اغراض شخصيب) شرايط مناسب براي جاعالن حديث را فراهم مي

 ستمگر از نقل بعضي احاديث خودداري كنند. 
و منبعي كه از طريق آن بتوان احاديث درست را از نادرست تشخيص داد در دست نباشد.ج) نوشته نشدن حديث سبب مي  شد كه مدرك

و محققان از يك منبع مهمد) مهم بيتر از همه اينكه مردم مي هدايت، و به ناچار سليقه بهره ي شخصي را در احكـام دينـي دخالـت ماندند
 دادند. مي

 الف) آيات
و دور شدن از جامعه1 بنا شده نيـز وجـود6اي كه به دست پيامبري توحيدي حتي براي جامعه ) اين كه به خاطر انحراف از مسير الهي

 دارد.
و رسو()2 ا... و هم راكعونانما وليكم و يوتون الزكاة و الذين ءامنوا الذين يقيمون الصالة و زكـات به خدا ايمان دارد، نمـاز مـي،)له خوانـد

 دهد در حالي كه در ركوع است. مي
ب) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

 ) عمومي3 ) عدل2 ) لفظي1
ي مناسب را انتخاب كنيد.ج) گزينه

ج1 د2) (
 زير را كامل كنيد.د) جدول

مرحوم كليني

ال يحضره من
شيخ طوسي

استبصار
 ) به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.ه

آن1  اعتقاد به قرآن-) اعتقاد به خدا3 ) در احكام فرعي2ها ) عدم كتابت تعاليم
 ) اختيارات حاكم اسالمي5 ) واليت معنوي4

و) به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد.
ك1 مي) و قانون ساني كه به مردم فرمان مي دهند آن كنند گذاري و قانونشان برگرفته از قـرآن نيسـت در حالي كه خدا را،ها را تعيين نكرده

 طاغوت گويند.
6بعد از پيامبر:وجود امامان معصوم-) حفظ قرآن از تحريف2
ز ) مدت3 مي مي(س) هراها هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از كنار خانه حضرت و آيه را و اهل خانه را اهل بيت صدا كرده  خواند. گذشت
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مي4 و فراموشي اصل حديث بي-رفت ) احتمال خطا مي محققان از يك منبع مهم هدايت  شدند. بهره
مي5 آني دانشمندان با دوران كمالي اوليه دانيم كه نوشته) و معموالً مي شان متفاوت بوده هزار6د. قرآن با داشتن بيش از كنن ها را اصالح

و نزول در طول   تر از اعضاي يك بدن با يكديگر هماهنگ هستند. نه تنها ميان آياتش ناسازگاري نيست بلكه دقيق،سال23آيه
و سيره6 و بايد در زنـ:ي معصومين، به جهت توالي اسامي ائمه6ي پيامبر ) حفظ سخنان و شعار نيست دگي اينكه توحيد يك لفظ

و اين امر با واليت امام كه همان واليت خداست  ميسر است.،اجتماعي ظاهر شود

اپلیکیشن پادرس 


