
تحريف به احاديث پيامبر را آماده کرد؟  ـ چه مسائلي زمينه را براي ورود جعل و577

افزايش يافت ؟« الگو هاي نامناسب»چگونه بعد از رحلت پيامبر  -578

پس از رحلت پيامبر چه عللي به تحريف انديشه هاي اسالمي و جعل احاديث وي دامن زد؟ –379

؟اس با رهبری رسول خدا )ص( در چه چیزهایی بود عبّامیّه و بنیتفاوت اساسی حکومت بنی-128

را بنویسید. ،به وجود آمد )ص(ت نوشتن احادیث پیامبر اکرمدو مورد از اشکاالت اساسی که به سبب ممنوعیّ-125

م: احیای ارزش های راستینشتهدرس 

 نکات

عبارت اند از: دينيعيت اقدامات مربوط به مرج -582

تعليم و تفسير قرآن کريم: امامان بزرگوار هر فرصتي که بدست مي آوردند به تعليم و تقسير قرآن کريم مي پرداختند در نتيجه  (الف

 ره ببرند.اين اقدام نه تنها مشتاقان معارف قرآني بلکه که کساني که تابع امامت امامان بزرگوار نبودند توانستند از معارف قرآن به

حضرت علي و حضرت فاطمه آداب و رفتار پيامبر را به فرزندان و ياران خود مي : )ص(رحفظ سخنان و سيره پيامب اقدام براي(ب

 آموختند تا آنها هم به اطرافيان خود آموزش دهند.

جديد و فرقه هاي گوناگون نياز بود تا نيازهاي نو: با گسترش دنياي اسالم و به وجود آمدن مسائل  تبيين معارف اسالمي متناسب با ( ج

ائمه با تکيه بر علم الهي و به دور از انزوا درباره اين مسائل ياران و شيعيان خود را هدايت کنند. ثمره اين حضور موجب گردآوري 

شمال يازده هزار سخن از « لَمغُرَرُِ الحِکَم و دَرَرُ الکِ»؛ کتاب (که شامل خطبه ها، نامه ها و کلمات امام علي)ع« نهج البالغه»کتاب 

از شيخ « مَن ال يحضُرُهُ الفَقيه»از کليني، کتاب « اصول کافي»از امام سجاد)ع(، کتاب « صحيفه سجاديه»حضرت علي)ع(، کتاب 

از شيخ طوسي شد.« االستبصار»و « التهذيب»صدوق و 



با شرکت در جلسات درس آنان مي توانست از دانش بهرمندي از محضر ائمه )ع( به شيعيان اختصاص نداشت هر طالب علمي -583

 آن بزرگواران استفاده کند 

تالش ائمه سبب شد چهره زيبايي اسالم راستين برمسلمانان معرف شود و راه حق و باطل تشخيص داده شود.-584

انتخاب ›و‹ به عنوان امام بر حق معرفي خويش› و ‹ عدم تأييد حاکمان›امامان در مبارزه اي که با حاکمان جور داشتند از اصول-585

 تبعيت کردند.‹ شيوه هاي درست مبارزه

 .نمودند اعالم خود آن از را حکومت حق جمعيت، انبوه ميان در ، حج مراسم در و عرفه روز در )ع(صادق امام -586

که است يکديگر مکمل چنان ايشان، غيبت و عصر امام امامت تا پيامبر رحلت از بعد سال 251 طول در اطهار ائمه رفتار-587

با ها جاده اين همه ولي نيست؛ دست يک مسير ولي بپيمايد، را مسيري مقصد يک به رسيدن براي خواهد مي شخص يک گويي

.دنشو مي ختم هدف يک به ها اختالف اين همه

پيش ‹ تقيه› قالب در د،دار حساسيت آن به دشمن که را خود مبارزات و اقدامات از بخش آن کوشيدند مي اطهار ائمه-588

 .بخورند ضربه کمتر دشمن، به زدن ضربه عين درکه  اي گونه به دارند، نگه مخفي را خود اقدامات يعني ببرند؛

پيشه سکوت اسالمي نوپاي نظام حفظ براي ماند، محروم اسالمي جامعه رهبري در خود مسلم حق از اينکه از پس علي امام-589

که هرجا و کرد مي انتقاد ديد، مي اسالم موازين خالف کاري که هرجا او نگرفت؛ پيش در هم يريگ گوشه حال، درعين. کرد

 نمود. مي ياري را آنان خواستند، مي کمک حضرت آن از

معاويه با و بردارد دست جنگ از خود، ميل که برخالف ديد آن بر را صالح سرانجام شرايط، سنجيدن با امام حسن)ع(-591

 .کند امضا صلح قرارداد

 .کند قيام وي عليه و نرود بيعت يزيد بار زير گرفت تصميم جديد، شرايط با متناسب و داد تغيير را خود روش )ع(امام حسين-591

ادامه حکومتش به او و کند تأييد را يزيد اگر دانست حسين مي امام که بود بيگانه و دور اسالم از قدر آن يزيد کردار و رفتار

 .شد خواهد نابود الماس حقيقت دهد،

 .شد آغاز شدت به بيت اهل طرفداران و شيعيان سرکوبي ، )ع(حسين امام شهادت از پس-592

 شيعيان پرداخت. نهضت حيات تجديد به دعا، طريق از معارف گسترش کنار در سجاد امام-593

پيدا فعال حضور در جامعه سياسي و فکري بزرگ جريان يک عنوان به تشيع ديگر بار اقدامات امام سجاد)ع(، همين سبب به-594

 .کرد

که بود دانشمنداني و شاگردان تربيت ايشان، اقدام و اولين  کرد را آغاز بزرگ فرهنگي و علمي نهضت يک امام باقر)ع(-595

 .دهند گسترش مردم ميان را در بيت اهل اعتقادات بتوانند

مي فعاليت امويان عليه جريان شرايط، دو اين در .بود رسيده اوج به اميه بني دستگاه به نسبت ناخشنودي صادق امام زمان در-596

را خود عموي علي، زيدبن قيام حتي و کرد تر علني را خود مبارزه صادق )ع( امام .علويان ديگري و عباسيان يکي کردند،

 نمودند. تأييد

داد ادامه مخفي، و آشکار به صورت را آن و برنداشت رزهمبا از دست ايشان اما بود، شديد اختناق دوره )ع(کاظم امام زمان-597

 .پرداخت شيعيان تربيت به و



بعدها اما کرد؛ معرفي خود جانشين و وليعهد را )ع(رضا امام زور و اجبار به خود، به علويان و امام جلب مأمون براي-598

 .رساند شهادت به را امام خود، هاي نقشه در ناکامي خاطر به

بزرگوار،)امام جواد و هادي و  امام سه آمد، اما اين پديد علويان و شيعيان براي سختي بسيار مرحله ، رضا امام دتشها با-599

مانع و رساندند بعد هاي نسل به شاگردان طريق از و حفظ کردند را خود گرامي پدران از بازمانده معارف حسن عسکري)ع(

 .شدند بيت اهل مکتب نابودي

شناخت سبب شده است. اين زيارت بيان هادي امام توسط که است شيعه معرفتي منابع از يکي «کبيره هجامع زيارت «-611

 .است بوده اطهار ائمه هاي ويژگي و امامت بهتر

سواالت چهار گزینه ای-

ق انديشه هاي باطل خود به افراد فاقد صالحيت ميدان ميدادند تا قرآن را مطاب»ـ امامان)ع( براي خنثي کردن اقدام حاکمان که 611

 چه نوع فعاليتي را انجام مي دادند؟« تفسير کنند
 ب( تربيت شخصيتهاي اسالمي                                        الف( حفظ سخنان وسيره پيامبر      

رآن کريمد( تعليم وتفسيرق                              ج( تبيين معارف اسالمي متناسب با نياز هاي نو 

به ترتيب از کدام دانشمند بزرگ شيعي مي باشد؟« االستبصار»و« التهذيب»ـ کتاب 612
ب( شيخ صدوق ـ شيخ کليني       الف( شيخ کليني ـ شيخ صدوق  

( شيخ صدوق ـ شيخ صدوقد     ج( شيخ طوسي ـ شيخ طوسي      

از سخنان کدام امام جمع آوري شده است؟« غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکِلَم»ـ کتاب 613
 امام رضا)ع(د(    امام علي)ع( ج(    امام صادق)ص( ب(    الف(امام سجّاد)ع( 

کردند. ابله ميمق)ص( پيامبردر مقابل کداميک از مشکالت بعد هاي اسالمي  ـ امامان با تربيت شخصيت614
 ب(تحريف در انديشه هاي اسالمي          الف(ممنوعيت کتابت حديث 

 د(ارائه الگوهاي نامناسب     تحريف و جعل احاديث       ج( 

 .صحيح نمي باشدـ کدام عبارت 615
 ختيار مي کردند.الف( امامان )ع( درمقابل حاکمان زمان خود،که خودشان را جانشين رسول خدا معرفي مي کردند سکوت ا

 ب( امامان)ع( هيچ يک از حاکمان زمان خودشان را به عنوان جانشين رسول خدا)ص( تأييد نميکردند.
با آنها مقابله و مبارزه مي کردند.« امر به معروف و نهي ازمنکر» ج( امامان درمقابل ظلم وزير پا گذاشتن قوانين اسالمي توسط حاکمان، با

 تفاوتهاي اخالقي حاکمان، آنان را درخالفت و جانشيني رسول خدا)ص( غاصب ميدانستند.د( امامان ضمن توجه به 

             مهم ترين کتاب هاي فقهي شيعه در کدام گزينه آمده است؟ -616

 از مرحوم شيخ طوسي«االستبصار»و « در المنثور»از امام محمد غزالي، « من ال يحضره الفقيه»ني از مرحوم کلي« کافي» لف(ا

        از مرحوم شيخ طوسي«االستبصار»و « در المنثور»از مرحوم صدوق، « من ال يحضره الفقيه»از مرحوم کليني« کافي(» ب

         از مرحوم شيخ طوسي« االستبصار»و  « التهذيب» از مرحوم صدوق،« من ال يحضره الفقيه» از مرحوم کليني« کافي» ج(

از مرحوم صدوق« االستبصار»و « در المنثور»از مرحوم شيخ طوسي، « من ال يحضره الفقيه»از مرحوم کليني« کافي» د( 



 

 

 .کنيد مشخص(غ/ص) با رستي يا نادرستي گزاره هاي زير راد-

 براي جويندگان حقيقت پوشيده بماند. اسالمسبب شد حقيقت )ع( تالش ائمه-617

 کردند. مبارزه مي با آنها مقابله و« نهي ازمنکر امر به معروف و» زير پا گذاشتن قوانين اسالمي توسط حاکمان، با مقابل ظلم و امامان در-618

 کردند. مي سکوت اختيار،کردند که خودشان را جانشين رسول خدا معرفي مي امامان )ع( درمقابل حاکمان زمان خود،-619

 دانستند. ( غاصب ميخالفت و جانشيني رسول خدا)ص هاي اخالقي حاکمان، آنان را در امامان ضمن توجه به تفاوت-611

دادند تا قرآن را مطابق انديشه هاي باطل خود  به افراد فاقد صالحيت ميدان ميراي خنثي کردن اقدام حاکمان که،بامامان)ع(-611

 تفسير کنند.

 تالش ائمه سبب شد چهره زيبايي اسالم راستين برمسلمانان معرف شود و راه حق و باطل تشخيص داده شود.-612

 .شد مسلمانان اجتماعي زندگي وارد جديد شکلي با جاهليت ،خدا)ص( رسولزمان در -613

 نکرد. جهاد او عليه سال ده مدت به،بود زنده معاويه تا و گرفتن پيش را، بزرگوارش برادر روش معاويه زمان در)ع(حسين امام-614

 .شد آغاز تشد به بيت اهل طرفداران و شيعيان سرکوبي ، حسين امام شهادت از پس-615

 .پرداخت شيعيان نهضت حيات تجديد به دعا، طريق از معارف  گسترش کنار در حسين)ع( امام -616

 .جا هاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد-

 است. ....که همان واليت خداست،ميسرر زندگي اجتماعي با.......تجلي توحيد دع(از نظر امام رضا)"سلسله الذهب"ث با توجه به حدي-617

 آموزه هاي ........و........را در اختيار جامعه قراردادند.،ائمه اطهار در مقابل تفسير هاي غلط از اسالم و تحريف دين-618

 امامان معصوم با تکيه بر ..........به دور از از انزوا و گوشه گيري و با حضور سازنده و فعال در باره مسائل اظهار نظر مي کردند -619

 ي انسان ها فدا کردند و به ........ رفتند.ما پيرو و شيعه انسان هايي هستيم که ............. براي ..... و رستگار-621

 به جهت توالي و پشت سرهم آمدن.............در آن مشهور است."سلسله الذهب"حديث -621

 و .....حفظ شد. در نتيجه فداکاري هاي .....و..... بود که دين اسالم تداوم يافت-622

 شيعه بودن بايد با ......همراه باشد تا......پديد آيد.-623

 .امام زمان)عج( در زمان غيبت صغري از طريق ......با مردم در ارتباط بود-624

 آمد. پديد .....و..... براي سختي بسيار مرحله ،رضا)ع( امام شهادت با-625



به را امام ،.…………خاطر بعدهابه اما کرد؛ معرفي خود جانشين و وليعهد را امام زور و اجبار به ... ..خود، به علويان و امام جلب براي-626

.رساند شهادت

سواالت پاسخ کوتاه-

نتيجه اقدامات ائمه در حوزه تعليم و تفسير چه شد ؟-627

امامان )ع( را نام ببرید. دینیت اقدامات مربوط به مرجعیّ-826

 ؟ه و فعال  ائمه اطهار چه ثمرات و نتايجي داشتحضور سازند-629

گرد آمده است را بنويسيد .  «رسول خدا )ص( و ائمة اطهار )ع(»نام دو کتاب حديث که در آن سخنان -631

نيست،چيست؟ مقصود امام رضا)ع( که توحيد يک لفظ و شعار-631

 ؟ن از علي )ع( پيروي کردندکدام يک از ياران راستين رسول خدا )ص( پس از رحلت ايشا-632

جمع آوري شده است؟ سخنان امام علي )ع( در کدام کتابـ  633

چيست؟ )ع(نام کتاب امام سجاد-634

که در پايگذاري فرهنگ اسالمي نقش اساسي داشتند چند نفر را نام ببريد؟)ع( از شخصيت هاي برجسته دوران علي-635

ساني اند؟ مصداق پيشنهاد امام علي)ع(چه ک-636

از نشانه هاي بازگشت مسلمانان را به دوره جاهليت با تأمل در سخنان علي)ع( در توصيف اوضاع پس از خودشان را « مورد2»-637

 بيان کنيد؟

 آیات و روایات:-

اين عبارت را بنويسيد ؟به پيام مربوط « بشروطها وانا من شروطها» امام رضا)ع( فرمودند:-638

مربوط به کدام يک از اقدامات ائمه است؟« بشروطها و انا من شروطها» ام رضا)ع( فرمايش ام-639

نکات مهم حديث سلسله الذهب را بنويسيد؟-641

به زودي پس از من زماني فرا مي رسد که در آن زمان چيزي پوشيده تر از حق و آشکارتر از باطل و »از فرمايش امام علي)ع( -641



بيانگر چه موضوعي است؟« ا و پيامبرش نباشد...رايج تر از دروغ بر خد

دانش پس همه اين ها را از اهلش طلب کنيد.آنان اند که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهنده ي »با توجه به فرمايش علي)ع(-642

 مصداق پيشنهاد آن حضرت چه کساني اند؟« آن هاست..

بنويسيد؟ «باشيم. آنان زيبايي ٔ  مايه که کنيم زندگي اي هگون به »پيام خطاب امام صادق)ع(را به شيعيان-643

 سواالت پاسخ کامل-

ـ نقش حضرت علي)ع(و فاطمه زهرا)س(در حفظ و گسترش سخنان پيامبر را بنويسيد.644

نقش امامان معصوم بعد از رحلت پيامبر در پاسخگويي به مسائل جديد و نيازهاي نو را بنويسيد.-645

ر علمي و فرهنگي ائمه اطهار در زمينه تربيت شخصيت هاي اسالمي سبب پيدايش چه چيزي شد؟ـ تالس مستم646

بود. نتيجه اين اقدام ائمه را بررسي کنيد.« تعليم و تفسير قرآن»ـ يکي از اقدامات امامان بعد از رحلت پيامبر 647

و آينده نابسامان جامعه اسالمي چگونه پيش بيني کرد؟ علي )ع( وقتي رفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده کرد ،سرنوشت-648

علي )ع( وقتي رفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده کرد ،درباره سرنوشت و آينده نابسامان جامعه اسالمي چه هشداري داد؟-649

اسالمي چه راه حلي ارائه دادند؟وقتي رفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده کرد،سرنوشت و آينده نابسامان جامعه )ع( علي-651

پيش آمد؟ يگوناگون در زمان کدام امام معصوم بود و چه شرايطو فرقه هاي عصر شکل گيري و حضور انديشه هاي -651

تالش ائمه اطهار سبب چه جيزي شد؟-652

حديث زنجيره طاليي را توضيح دهيد؟-653

چيست؟وظيفه شيعيان و پيروان پيامبر)ص( و علي)ع( -654

داشت؟ حسين امام و حسن امام عملکرد تفاوت بر تأثيري چه يزيد و معاويه شخصيت-655

چرا؟ کرد؟ مي بيعت يزيد با کرد، مي زندگي يزيد حکومت زمان در )ع(حسن امام اگر آيا-656

عصر غيبتدرس نهم:

نکات

.دارد ادامه تاکنون که شد آغاز طوالني آن،غيبتي از پس .انجاميد طول به سال 69 که شد شروع کوتاهي غيبت با زمان امام امامت دوره-756


