
 

 

 کنار ق،در.ه 261 سال تا و شد ق،در سامرا متولد.ه255 سال شعبان نيمه جمعه، دم سپيده در،ما امام دوازدهمين«مهدي حضرت»-658

 .کرد مي زندگي بزرگوارش پدر

--- نمود حفظ داشتند، وي قتل بر تصميم که عباسي حاکمان گزند از -1را: اين مدت،امام زمان)ع( در عسکري)ع( حسن امام-659

 .کرد مي معرفي خود از بعد امام عنوان و به داد مي نشان خود اعتماد مورد و نزديک ياران از بعضي به را ايشان661-

 .شد آغاز مهدي امام امامت ق،.ه261 سال در عسکري حسن امام شهادت از پس-661

 .است داشته غيبت وامام عصر)عج(د662-

  .شود مي صغري ناميده کشيد و غيبت ه ق طول 329سال  تا که غيبتي-663

بود.  ارتباط در خود پيروان با پيوسته اربعه(، نواب « و » خاص اعتماد)نواب مورد و صميمي ياران از چهارنفر طريق از امام 664-

  وي از پس خداوند، فرمان به فرمود و نوشت اي نامه يشانا براي عصر امام نايب، آخرين درگذشت به مانده روز شش-665

  .نامند مي » کبري غيبت»آن را  غيبت، دوره از اين بودن طوالني دليل به .شود مي آغاز غيبت دوم یمرحله و نيست جانشيني

 .است ساخته هاهموار انسان براي را رستگاري به رسيدن راه و گردانيده کامل و تمام امامان وجود با را هدايت نعمت خداوند-666

 .است فرموده معرفي امت پدران را علي امام و خود ، اکرم پيامبر-667

 و ظلم عليه کننده قيام و امام آخرين عنوان به را مهدي امام و بود گفته سخن مردم با خود جانشين دوازده یدرباره اکرم پيامبر-668

 .بود کرده معرفي جهان در عدل یکننده برپا

 .يابد ادامه غيبت ٔ  پرده از پس و جديد شکلي در امامت تا کرد پنهان نظرها از را خود حجت و ذخيره آخرين خداوند-669

 ها انسان عبارت ديگر،اين به .ندارد حضور جامعه در اينکه نظرهاغايب است،نه از ايشان زيرا اند؛ ناميده » غايب «را امام-671

 بينند. نمي را امام که هستند

 و ها کمک از را خويش محبان و شيعيان ويژه به و مستعد افراد است، آگاه ها انسان احوال از خداوند اذن به م عصر)عج(اما-671

 .سازد مي برخوردار معنوي خويش امدادهاي

 اين اام است؛ ايشان عهده به اکنون نيز هم مسلمانان حقيقي رهبري بلکه نيست، عصر امام امامت عدم معناي به غيبت، دوره-672

 کنند. نمي حس عادي هاي انسان را رهبري

 .دارند نظر جهاني اتفاق حکومت برقراري براي خدا ولي ظهور و تاريخ پايان بودن الهي اصلِ همه اديان الهي در-673

 که قدندمعت آنان البته است، حضرت فاطمه و اکرم پيامبر نسل ز ا«مهدي»که امام  شده تأکيد سنت اهل حديثي هاي کتاب در -674

 .است نيامده دنيا به هنوز مهدي امام



 

 

 معرفي موعود مهدي را بخواهند خود فريبکاري ماجراجويان اگر که دارد را فايده اين ، زمان امام مادر و پدر بودن مشخص-675

 .خورند نمي را آنها فريب هوشيار، مردم و شوند مي شناخته زودي به کنند،

 :دارد را زير فوايد جامعه در ايشان حضور و حضرت آن بودن زنده به اعتقاد-676

 و  تالش براي به امام را خود هاي خواسته در ميان گذاشتن و مي يابند خود بر ناظر و حاضر را خود امام حضرت، آن (پيروان اوّل

 ايشان. رضايت آوردن دست

 . ايشان معنوي واليت و امام هاي هدايت از گوناگون هاي صورت به برخورداري جامعه دوم(

 منتظران: هاي مسئوليت-677

 امام ظهور براي دعا-4 ظهور براي جامعه و خود کردن آماده-3 عصر امام هاي فرمان از پيروي-2  امام به محبّت و معرفت تقويت-1

 :است وابسته بوده عامل دو به تاريخ، طول در شيعه جامعه پويايي-678

 .ايثار و شهادت يبرا آمادگي عاشورا، به اعتقاد سرخ؛ یگذشته-1

 عصر امام پرچم زير جهان، در عدالت گسترش و ظالمان سرنگوني براي انتظار سبز؛ یآينده-2

 مي يابد: تحقق انبيا اهداف یهمه عصر امام حکومت تشکيل با-679

 فراهم شدن زمينه رشد و کمال-5امنيت کامل   -4شکوفايي عقل و علم -3آباداني   -2      گستري عدالت-1

 واالت چند گزینه ای:س-

 کدام گزينه در مورد رهبري و امامت حضرت مهدي)عج(صحيح نيست؟-681

 غيبت ايشان در مقابل ظهور است و حجت خداوند در ميان مردم حضور دارد.الف(

 غيبت ايشان در مقابل حضور است و به خورشيدابرآلود تشبيه شده است.ب(

 نظرها غايب است مردم امام را نمي بينند. ج(امام را غايب ناميده اند.زيرا ايشان از

 د(امام هر ساله در مراسم حج حضور و اعمال حج انجام مي دهد. اما مردم ايشان را نمي بينند.

 غيبت کبري از چه سالي آغاز شد و تا چه زماني ادامه مي يابد؟-681

 را داشته باشد.زمين پر از ظلم و جور شود و جامعه اسالمي توان اصالح آن -هجري 255الف(

 زمين پر از ظلم و جور شود و جامعه اسالمي توان اصالح آن را داشته باشد. -هجري 329ب(

 جامعه انساني شايستگي ظهور و بهره مندي از وجود آخرين حجت را پيدا کند.  -هجري255ج(



 

 

 .  جامعه انساني شايستگي ظهور و بهره مندي از وجود آخرين حجت را پيدا کند  -هجري329د(

 وعده قطعي خداوند به اهل ايمان همراه با عمل صالح چيست؟-682

          « يَعبدونَني اليُشرکونَ بي شيئاً»الف(

 «وَ نَجعلهم أئمة وَ نَجعلهم الوارثينَ»ب(

 «       يرثها عِبادي الصّالحون»ج(

 د(لَيستخلفنّهم فِي االرض کما استَخلف  الذين من قبلِهم

 امبر)ص( ثمره واليت و محبت امام زمان)عج( چيست؟به فرموده پي-683

 الف(رسيدن به محبوب ترين کارها نزد خداوند

 ب(با وجود سختي در دنيا عزت و سربلندي در آخرت

 ج(عزيز شدن اسالم و اهلش و ذليل شدن نفاق و اهلش

 د(مالقات خداوند در ايمان کامل و مسلماني مورد رضايت حق

 آخرين حجت الهي به اين معني ..... .براي « غيبت»معناي -684

 الف(نيست که لطف خود را از دوستان دريغ فرمايند.

 ب(است که براي جذب الطاف الهي او بايد شايستگي داشت.

 است که از نظر ها غايب اند و در جامعه حضور ندارند.ج(

 د(نيست که آن وجود مقدس در جامعه حضور ندارند.

به ترتيب بيان کننده کدام يک از اهداف پيامبران مي باشد که در عصر ظهور محقق « بندگي خدا» و «فاز بين رفتن خو»مفاهيم-685

 مي شود؟

 فراهم شدن زمينه رشد و کمال -الف(عدالت گستري

 فراهم شدن زمينه رشد و کمال -ب(امنيت کامل

 کاملامنيت -ج(عدالت گستري

 امنيت کاملش-د(عدالت گستري 



 

 

 (87کدام پيام مفهوم نمي گردد؟)ک رياضي «اهلل الیغير ما بقوم حتی یغيروا ما بانفسهم ان»ازآيه شريفه -686

 قضاي حتمي خداوند است که اگر به بنده خود نعمتي دهد ، آن نعمت را از او نمي گيرد مگر آن که  گناهي  انجام دهد -1

 که روح جمعي جامعه  در آن نقشي ندارد  تغيير تحول در امور مربوط به جامعه ، قوانين و سنت خاص خود را دارد-2

 اگر اکثريت يک ملت خواستار عدالت نباشند  و با ظلم  مبارزه نکنند، همه آن ها گرفتار حاکمان ظالم و ستمگر  خواهند شد. -3

 ت در ميان آنها بي بهره مي سازد.زمين از حجت خدا خالي نمي ماند ، به علت ستمگري انسانها  و  زياده رويشان در گناه ،آنان را  از  وجود حج-4

 (86مفهوم مي گردد که ...... است. )ک هنر   « ان اهلل  الیغير ما بقوم حتی یغيروا ما بانفسهم:»از دقت در اين آيه شريفه  -689

 ر آن جوامع         تغيير دروني جوامع تابع تغيير سنت خدا ب-1

 تغيير  دروني آن جوامع سنت خدا بر تغيير وضع موجود  جوامع تابع   -2

 از جمله بر درون انسان ها   حاکم است وتغيير و تحول بر کل عالم -3

 سنت خدا بر استمرار لطف و فيض بر جوامع خواهان فيض -4

 

 .کنيد مشخّص(  غ/ ص)  با های زیر را درستی یا نادرستی گزاره-

 . است معنوي واليت قلمرو به مربوط (عج)مهدي امام رهبري اصلي بخش -691

 . يبت ، در مقابل حضور است نه ظهوردر دورة غ)عج( غيبت امام مهدي-691

 عمر طوالني امام زمان)عج( امري غير عادي و غير عقلي نيست و با قدرت الهي عملي مي شود-692

 کند.را رهبري مي  مردم  از طريق پيروان خودکبري امام زمان )عج( در دوره غيبت -693

 .مي توان علت اصلي غيبت امام )عج( را استنباط کرد ‹ان اهلل ال يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم› وجه به مفهوم آيه ي شريفه با ت-694

 .در مقابل ظهور است و حجت خداوند در ميان مردم حضور دارد امام زمان )عج(   غيبت -695

 مام باشد و از ايشان ياري جويد.تالش مي کند در عصر غيبت هم پيرو امنتظر حقيقي  -696

 مي باشد. ، دعا و گريه کردن براي آن حضرتغيبتة در دور« شخص منتظر» هاي  تاز مسئوليّ-697

 .ردابستگي د «آينده سبز»و « گذشته سرخ»عوامل جامعه ي شيعه در طول تاريخ به دو پويايي -698

، دوازدهمين امام و فرزند امام ها ئمه اطهار)ع( موعود و منجي انسانسخنان صريح پيامبر)ص( و ا در کتاب هاي اهل سنت و-699



 

 

 حسن عسکري)ع( است.

 مي يابد. تحقق« امنيت کامل و فراهم شدن زمينه رشد و کمال »انبيا اهداف ٔ  همه عصر امام حکومت تشکيل با -711

 جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنيد .-

 .است......... عصر غيبتالزمه انتظار در -711

 شيعيان معتقدند بنابر سخنان صريح پيامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( موعود و منجي انسان ها،..................  است.-712

 پويايي جامعه ي شيعه در طول تاريخ به دو عوامل ..... و...... بستگي دارد. -713

 در جامعه............. مي باشد. يکي از فوائد زنده بودن امام زمان)عج( و حضور ايشان-714

 از فوائد مشخص بودن پدر و مادر امام زمان)عج( و حضور ايشان در جامعه............. مي باشد.-715

 ....و ....است. غيبتة در دور« شخص منتظر»تهاي از مسئوليّ-716

 .گردد ايشان برخوردار مي .... از و ....امام از گوناگون هاي صورت به جامعه -717

 ترديدها....... و ....... مي باشد. رفتن بين از زمان و امام به محبت و معرفت در مؤثر عوامل از-718

  .اند گفته الهي سخن طرح يک  از الهي يعني،.......... ٔ  وعده  تحقق براي الهي، پيامبران-719

 نظر دارند. جهاني اتفاق متحکو برقراري براي همه اديان و پيامبران الهي در...... و......-711

 منتظر حقيقي تالش مي کند در عصر غيبت هم پيرو..... باشد و از ايشان.....کند.-711

 ندارد. وجود مستضعف یطبقه و .……یطبقه فقير و  قطب و  ……قطب مهدوي، ي جامعه در -712

 سواالت پاسخ کوتاه-

 مورد کافي است.(2بستگي دراد؟)ذکر  پويايي جامعه ي شيعه در طول تاريخ به چه عواملي-713

 کسي که در عصر غيبت تنها با گريه و دعا سر مي کند در صحنه نيرد چگونه برخوردي دارد؟-714

 از فوائد زنده بودن امام زمان)عج( و حضور ايشان در جامعه را ذکر کنيد؟‹مورد 2›-715

 و منجي  را بنويسيد؟اتفاق نظر پيامبران و پيروان آنان را در مورد موعود -716

  .را بيان کنيد هاي ياران راستين امام عصر)عج( از ويژگي ‹مورد2›-717

 غيبت را نام ببريدة در دور« شخص منتظر » تهاي از مسئوليّ «مورد 2»-718



 

 

 برترين اعمال عصر غيبت چيست؟-719

 چرادرانتظار ظهور بودن خوداز برترين اعمال عصر غيبت است؟-721

 مي يابد، را ذکر کنيد. )عج(تحقق عصر امام حکومت تشکيل انبيا را که با از اهداف« مورد2»-721

 در جامعه مهدوي چه طبقاتي در جامعه وجود ندارد؟-722

 طرح الهي اعالم شده از طرف پيامبران براي تاريخ چيست؟ -723

 آیات و روایات:-

 (را بنويسيد5قَصَص،«). الْوَارِثِينَ وَ نَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمْ األرْضِ فِی اواسْتُُْعِفُ ذِینَالَّ عَلَى نَمُنّ أَنْ وَ نُرِید:»پيام آيه  -724

 نويسيدب درباره ي آينده ي تاريخ را« وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعدَ الذِّکْرِ، اَنَّ االرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ» يهپيام آ -725

اي براي تاريخ انسان چه آينده(33/)توبه«ِکُلِّهِ... الدِّین عَلَى لِيُظْهِرَهُ الْحَقِ وَدِینِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ هُوَالَّذِی : » ه يبر اساس آي -726

 ؟بيني شده است  پيش

 را بنويسيد؟ (115/انبياء«). الصَّالِحُونَ یَرِثُهَاعِبَادِیَ األرْض رِأَنَّالذِّکْ بَعْدِ الزَّبُورِمِنْ فِی کَتَبْنَا وَلَقَد:»  ه يپيام آي-727

زمينه ساز هالکت و گوييد؛ب ‹5انفال/›«ذلك بأنّ اهلل لم یك مغيراً نعمة انعمها علی قومٍ حتی یغيروا ما بأنفسهم»آيه ي  با توجه به  -728

 ؟چيستبد بختي،ياعزت و سربلندي يک جامعه 

 ذلك بأنّ اهلل لم یك مغيراً نعمة انعمها علی قومٍ حتی یغيروا ما بأنفسهم› ي مي توان از آيه ي چه نکات-729

 استنباط کرد؟‹5انفال/‹›

 سواالت پاسخ کامل-

 دعا براي ظهور حضرت مهدي)عج( چه تأثيري دارد؟-731

 چرا در زمينه موعود و منجي در اديان مختلف اختالف نظر وجود دارد؟-731

 هبري و امامت حضرت مهدي در عصر غيبت چگونه انجام مي شود؟ر-732

 ـ  به چه داليلي دوره غيبت به معناي عدم رهبري امام عصر)عج( نيست؟733

 بخش عمده اي ازرهبري امام عصر)عج( مربوط به چيست؟ آن را توضيح دهيد؟-734

 هده داشت؟حضرت مهدي چه وظيفه اي را بر ع امام حسن عسگري در ارتباط با-735



؟ توضيح دهيد.«حضور»است يا  «ظهور»  در مقابل «غيبت»  -736

مي نامند؟« غايب»و چرا ايشان را غيبت امام عصر)عج( به چه معناست -737

چه کساني مي توانند ياران راستين امام باشند؟-738

 چه تاثيري در شخص منتظرمي گذارد؟اعتقاد انتظار ظهور امام زمان)عج( -739

پويايي جامعه ي شيعه ناشي از چه عامل هايي است؟ -741

را از اهداف تشکيل حکومت امام عصر)عج( توضيح دهيد؟« شکوفايي عقل و علم»-741

«منتظران مصلح خود بايد صالح باشند.»اين جمله را تحليل کنيد:-742

را توضيح دهيد؟« امنيت کامل»از اهداف تشکيل حکومت امام عصر)عج( -743

: مرجعيت و والیت فقيه درس دهم

نکات

و ارشاد به -1راستا: همين در و گرفتند برعهده را ها تمسئولي اين زمين، روي در خدا هاي حجت عنوان به)ع(ائمه اطهار-744

 .کردند مبارزه و جهاد عدل، و قسط ي اقامه و الهي حکومت برپايي براي -2 برخاستند مردم هدايت

 »رهبري و واليت «مسئوليت دو اين که است ضروری عقالً هاست، دوران ي همه براي و هميشگي اسالم ندي که آنجا از-745

يابد. ادامه غيبت عصر در» ديني مرجعيت « و

غيبت: عصر در امام هاي مسئوليت تداوم ضرورت-746

.کنند عمل وظايف آن به ندتوان ونمي شوند نمي آشنا خود وظايف با مردم  نيابد، ادامه «ديني مرجعيت «گرا-الف(

و مدیریت نيازمند که را اسالم اجتماعي احکام توان نمي نشود، تشکيل اسالمي حکومت و نيابد ادامه » ظاهري واليت »اگر -ب(

 .درآورد اجرا به جامعه در است، حکومتی ی پشتوانه

و  احکامکه با رفتن به شهرهاي ديگر، کردند تربيت را دانشمندانيائمه اطهار)ع(«--غيبت عصر براي امامان و پيامبر راهکار-747

  .آموختند مي مردم به را اسالمدين  معارف

.است عميق معرفت کسب براي تالش معناي به،تفقّه-748

 »فقيه «آورند. دست به روايات و قرآن از را اسالم احکام و قوانين توانند مي و رسند مي دين در عميق معرفت به که افرادي-749

  .شوند مي يدهنام


