
 

 

 

چون قرآن کریم، آخریه کتاب آسماوی و رسول خدا )صَلَّی اهللُ عَلیهِ وَ 

 آلِه( خاتم پیامبران است، می توان پرسید:
 طرح و برنامه خداوند برای جامعه اسالمی، پس از رحلت رسول خدا)ص( چیست؟ -

 این جامعه در چه مسیری و چگونه باید حرکت کند؟ -

 رهبری این نظام در طول تاریخ آینده بر عهده چه کسانی باید قرار بگیرد؟ -

 
 

 

آیات درس:و تفسیر ترجمه  

 

تسجوِ: ای کساًی کِ ايواى آٍزديد  يا ؤَيَُّْا الَّرِييَ آهٌََُا                      

اللََِّ ٍَ ؤَعِیعَُا السَّسَُلَ                    ؤَعِیعَُا  اعاعت کٌید خدا ٍ اعاعت کٌید زسَل خدا زا 

                                ٍَ ؤٍُلِی الْإَهِسِ هٌِْكُنِ ٍ صاحثاى اهس کِ اش ضوايٌد 

                          ـَئِىْ تٌَاشَعِتُنِ ـِی ضَیِءٍ   اگس دز چیصی ستیصُ ٍ ًصاع کسديد پس

                        ـَسُدٍُُُّ إِلَى اللَِِّ ٍَ السَّسَُلِ گسداًیدآى زا تِ خدا ٍ پیاهثس تاش پس



 

 

تِاللَِِّ ٍَ الْیََِمِ الْأخِس           إِىْ کٌُْتُنِ تُؤْهٌَُِىَ   گس ايواى دازيد تِ خدا ٍ زٍش قیاهت ا

                     ذلِكَ خَیِسٌ ٍَ ؤَحِسَيُ تَإٍِْيالً  ايي کاز تْتس است ٍ سس اًجام ًیكَتس دازد.

 

 

 

 آيِ ٍاليت:

تسجوِ: ضوا تٌْا خدا ٍ زسَل اٍ ٍلیّ قغعاً        لِیُّكُنُ اللَُِّ ٍَ زَسَُلُُِ إًَِّوا ٍَ

                              ٍَ الَّرِييَ آهٌََُا ٍ کساًی کِ ايواى آٍزدًد

  ٍ کساًی کِ ًواش تِ پا هی دازًد                    الَّرِييَ يُقِیوَُىَ الصَّالَٓ 

                           ٍَ يُؤْتَُىَ الصَّکآَ ٍ شکات هی دٌّد 

                            ٍَ ُّنِ زاکِعَُىَ  ٍ آًاى زکَع کٌٌدگاًٌد 

 

 

 

 

 



 

 

 :آيِ ؼسيس خن

 تسجوِ: ای پیاهثس                             يا ؤَيَُّْا السَّسَُلُ

                  تَلِّػْ ها ؤًُْصِلَ إِلَیِكَ هِيْ زَتِّكَ   آى چِ اش پسٍزدگازت تس تَ ًاشل ضدُ اتالغ کي

                                   ٍَ إِىْ لَنِ تَفْعَلْ  ٍ اگس اًجام ًدّی

                               ـَوا تَلَّؽْتَ زِسالَتَُِ  زسالت اٍ زا اًجام ًدادُ ای 

                     ٍَ اللَُِّ يَعِصِوُكَ هِيَ الٌَّاسِ خداًٍد تَ زا اش هسدم دز اهاى هی دازد

              الْقََِمَ الْكاـِسِييَإِىَّ اللََِّ ال يَِْدِی  ّواًا خداًٍد گسٍُ کاـساى زا ّدايت ًوی کٌد. 

 

 

 

 

 آيِ تغْیس:

تسجوِ: ّواًا خدا ازادُ کسدُ کِ دٍز گسداًد             ... إًَِّوا يُسِيدُ اللَُِّ لِیُرِّْةَ 

                    عٌَْكُنُ السِّجِسَ ؤَِّلَ الْثَیِتِ  زااش ضوا پلیدی ٍ ًاپاکی 

                                ٍَ يُغَِّْسَکُنِ تَغِْْیساً ٍ ضوا زا کاهالً پاک ٍ عاّس قساز دّد



 

 

 

 خالطِ ٍ ًىات هْن درط:

.لزآى وزین آخزیي وتاب آعواًی، ٍ رعَل خذا خاتن االًثیاء اعت -1  

اعت تا رٍس لیاهت حالل ٍ آًچِ حزام وزدُ اعت، تا آًچِ پیاهثز حالل وزدُ  -2

ام خَاّذ تَد.زرٍس لیاهت ح  

   

دریافت ٍ اتالغ ٍحی -1                                         

2للوزٍ ّای رعالت:       -3  تعلین ٍ تثییي تعالین ٍحی )هزخعیت دیٌی( - 

                                        3 لَاًیي الْی اس طزیك ٍالیت تز خاهعِ )ٍالیت ظاّزی(اخزای  - 

 

اس هیاى ٍظایف ٍ هغؤلیت ّای پیاهثز اعالم )ص( ، تعذ اس رحلت ایشاى، توام  -4

 ٍضایف ّوَارُ تزلزار اعت هگز للوزٍ اٍّل یعٌی دریافت ٍ اتالغ ٍحی

تا علن ٍ عشوت خَد ًگْثاى دیي ٍ رّثز ّواى گًَِ وِ پیاهثز اوزم )ص(  -5

م تَد، تایذ خذای هتعال وغی را وِ در اٍطاف ووالی ٍ عظوت هاًٌذ ایشاى هزد



 

 

یاشذ تِ خای ٍی تگوارد وِ هعارف ٍ احىام دیي را ًگْثاًی وٌذ ٍ هزدم را 

 رّثزی ًوایذ.

تزای اًغاى ّا هوىي ًیغت، « عظوت»تشخیض دادى ٍیضگی تاطٌی ٍ درًٍی  -6

هعیي هی شَد، تٌْا وغی وِ هی تَاًذ تٌاتزایي، ّواى طَر وِ پیاهثز اس طزف خذا 

 فزد شایغتِ ی همام اهاهت را هعزفی وٌذ خذاعت.

چزا تِ اهام، تعذ اس پیاهثز ًیاس اعت: -7  

، ٍ اًذیشِ ّای هختلف ّاتا گذشت سهاى ٍ گغتزػ عزسهیي ّای اعالهی ٍ هَاخِْ تا هىتة ّا ٍ فزلِ -

 هغائل خذیذ تِ ٍخَد هی آیذ.

ط اختواعی هزحلِ تِ هزحلِ پیچیذُ تز هی شَد ٍ تِ لَاًیي خذیذ احتیاج اعت.ترٍا -  

ّواى طَر وِ در سهاى پیاهثز، لزآى تِ تٌْایی وافی ًثَد ٍ راٌّوایی پیاهثز السم تَد، راٌّوایی اهاهاى  -

 هعظَم تعذ اس پیاهثز ضزٍری اعت.

ویذ فزهَدُ تا هزدم گوزاُ  ًشًَذ.پیاهثز اوزم)ص( در وٌار لزآى ، پیزٍی اس عتزت را تأ -  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ی اًذارآیًِشٍل اس پظخَیشاىدعَت هزاعن در اهام ( هعزفی 1                                                                        

  ٍالیت( ًشٍل آیِ ی  2     لزآى                                                          

  ( ًشٍل آیِ ی تطْیز 3                                                                        

چگًَگی تعییي اهام اس طزیك   -8  

  «اطاعت ٍ اٍلَا  االهز» ( حذیث خاتز پظ اس ًشٍل آیِ 4                                                      

( حذیث ثملیي 5     پیاهثز                                             

( حذیث هٌشلت 6                                                                               

( حذیث ؼذیز 7                                                                               

  

 

 1( هعزفی اهام در هزاعن دعَت خَیشاى:

تعثت پیاهثز )ص(، خذاًٍذ تِ پیاهثز )تا آیِ ی اًذار( دعتَر داد در یه  حذٍد عِ عال تعذ اس - 

 دعَت آشىار ، خَیشاى خَد را ًذار وٌذ.

پیاهثز اعالم تزای ًخغتیي تار در هدلظ یَم االًذار در عال عَم تعثت ، اهام علی )ع( را تِ عٌَاى  -

  تزادر، ٍطیّ ٍ خاًشیي هعزفی ًوَد.

 

  



 

 

 2( ًشٍل آیِ ی ٍالیت:

سهاًی وِ اهام علی )ع( اًگشتزی خَد را در روَع ًواس تِ فمیزی تخشیذ آیِ ی ٍالیت در شأى اٍ  -

     .ًاسل شذ

 3( ًشٍل آیِ ی تطْیز:

آیِ ی تطْیز در هٌشل امّ عَلَوِ ، ّوغز رعَل خذا )ص( ًاسل شذ ٍ تزای اٍلیي تار اططالح  -  

.اس عَی خذاًٍذ در هَرد پٌح تي ٍ ًُِ فزسًذ اس ًغل اهام حغیي )ع( تِ وار رفت« اّل تیت»   

 4( حذیث خاتز:

اس عَی خذاًٍذ تِ « الذیي آهٌَا اطیعَا... یا ایْا»ًخغتیي تار در آیِ ی شزیفِ ی « اٍلَا االهز » ٍاصُ  -

وار رفت ٍ حضزت رعَل )ص( خطاب تِ خاتز تي عثذاهلل اًظاری دٍاسدُ اهام را تِ عٌَاى هظذاق  

هعزفی ًوَد.« اٍلَا االهز»  

)حغي تي علی( ٍ ًیش اهام پٌدن ٍ هْن )هحوذ تي علی( یىغاى هی تاشذ.ًام اهام دٍم ٍ یاسدّن  -  

)ص( طی حذیث خاتز، تِ خاتز تي عثذاهلل اًظاری هی فزهایذ:  ًام اهام پٌدن )هحوذ تي پیاهثز اوزم  -

هعزٍف اعت ٍ تَ در ٌّگام پیزی اٍ را خَاّی دیذ ٍ ّز ٍلت اٍ را دیذی « تالز»علی( در تَرات تِ 

.عالم هزا تِ اٍ تزعاى  

 5( حذیث ؼذیز:

ثملیي در رٍس ّای آخز عوز ایشاى تیاى حذیث ؼذیز در عال ّای آخز عوز پیاهثز )ص( ٍ حذیث  -

 شذُ اعت.

 

 

 

 



 

 

در عال دّن ّدزت                                                  

تعذ اس هزاعن آخزیي حح )حَدّة الَداع(                                                           

ّشار ًفز 121در حضَر                          طذٍر حذیث ؼذیز -   

                 در ؼذیز خن                                                         
تعذ اس ًشٍل ًشٍل آیِ ی تثلیػ                                                            

اعالم ٍ سهاهذاری اهام علی )ع(                                                   

    

: 8دیگز ًىات شوارُ   

)ع( تیاى شذُ اعت.در هَرد همام شاهخ اهام علیی ٍالیت، حذیث هٌشلت ٍ حذیث ؼذیزآیِ  -  

.آیِ ی تطْیز، حذیث خاتز ٍ حذیث ثملیي در هَرد همام ارخوٌذ دٍاسدُ اهام تیاى شذُ اعت -  

.اعت« اتَالماعن»پیاهثز ٍ اهام سهاى )عح(  وٌیِ هشتزن  -   

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

: این درسجواب تمرینات   
  

 

 
 



 

 

 

 پاسخ دوم:

  

 55سَزُ هائدُ ، آيِ       64ًصٍل آيِ ٍاليت     ظ -2

 33سَزُ احصاب ، آيِ       64ًصٍل آيِ تغْیس      ظ -3



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 پاسخ اندیشه و تحقیق:

شيسا هسإلِ خالـت ٍ جاًطیٌی حضست علی)ع( تِ ٍسیلِ ی حجّاج کِ  ج الؿ(

تیص اش صد ّصاز ًفس تَدًد تِ سساسس سسشهیي ّای اسالهی زساًدُ ضَد تا حجت 

تس هسدم دز هَزد ًصة اهام ٍ جاًطیٌی زسَل خدا )ظ( توام ضدُ تاضد ٍ تعداً 

ادعا ًكٌٌد کِ پیاهثس جاًطیٌی تسای خَد ًصة ًكسدُ است. 

شيسا ختن ًثَت تدٍى ًصة اهام هعصَم خالؾ حكوت الْی است ٍ کاهل  (ج ب

تَدى ديي جْاًی ٍ جاٍداًی اسالم هٌَط تِ ايي است کِ تعد اش زسَل اکسم )ظ( 

جاًطیٌاى ضايستِ ای تسای اٍ تعییي گسدًد دز ؼیس ايي صَزت تعد اش ٍـات 

ٍال قساز زسَل خدا )ظ( اسالم تدٍى سسپسست هی هاًد ٍ دز هعسض ضعؿ ٍ ش

هی گسـت پس اًجام ًدادى ايي هإهَزيت هساٍی عدم اًجام زسالت هی تاضد. 

آضكاز است کِ ايي ضادتاش دز صَزتی صحیح است کِ دز آى زٍش  ج ج(

حضست علی )ع( اش سَی خدا ٍ زسَل خدا تِ هقاهی تلٌد زسیدُ تاضد ٍ جص دز 

 ايي صَزت تٌْیت هعٌی ًداضت.

   ج د(

ؤيْا الٌاس » ـسهَدًد:« هَي کٌتُ هَالُُ...» پیاهثس اسالم )ظ( پیص اش جولِ  :اٍالً

ّواى عَز کِ دز جولِ پیطیي صحثت اش « هي اٍَلی الٌاسِ تِاالوؤهٌیيَ هِي اًَفسِْن

اٍلَيت ٍ ٍاليت است دز جولِ تعد ّن تايد صحثت اش ٍاليت است دز جولِ تعد 



 

 

ا ازتثاط هعٌَی دٍ جولِ هحفَػ ّن تايد صحثت اش ٍاليت ٍ سسپسستی تاضد ت

 تواًد. 

ّیچ عقلی تاٍز ًویكٌد کِ پیاهثس)ظ( هسدم زا دز آى ضسايظ ٍ دز آى َّای : ثاًیاً

گسم ًگِ دازد ٍ هٌظَزش ـقظ ايي تاضد کِ تگَيد ّسکس هي دٍست اٍ ّستن 

 علی دٍست اٍست.

تِ هعٌی دٍست تاضد اتالغ ًطدى چٌیي پیاهی ًوی تَاًد هساٍی تا  ااگس هَلی :ثالثاً

  اًجام ًپريسـتي زسالت الْی قساز گیسد. 
      

 : از این درس  93سؤاالت کنکور سراسری 
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