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 چند سال طول کشید؟ )عج( دوران غیبت امام زمان .1
 

      متولَّد «سامرا» در هجری 255 سال شعبان نیمة ،جمعه دم سپیده در،  )عج(  مَهدی حضرت( 1                                

 .کرد زندگی پدر درکنار 261 سال تا و شد                                    

 دار بود:عهده را دو وظیفه ایشان ارتباط با در )ع(عسکری امام( 2                                  

 فرزندش از گزند خلفای عباسی که تصمیم بر قتل وی داشتند.)علت نخستین غیبت  حفظالف(                                   

 ()ع(امام زمان                                  

 مورد اعتمادعنوان امام دوازدهم به یاران نزدیك و ب( اعالم امامتش به                                   

 .شد آغاز  )ع(مهدی حضرت امامت ، 261 سال در )ع(عسکری حسن امام شهادت از پس( 3                                   

 .شودمی نامیده «صُغری غیبت» ،کشید طول 329 سال تا که ایشان امامت اوّل ( مرحلة 4                                

          خود اعتماد مورد و صمیمی یاران از یکی طریق از امّا داشت مخفی زندگیامامت، اوّلة دور در امام( 5                           

 .کردمی رهبری رابا شیعیان ارتباط داشت و آنان « بن سعید عَمرویعثمان»نام به                               
 

 

 

 

 جانشیني وی از پس فرمود و نوشت اینامهایشان  برای )عج(عصر امام نایب، آخرین درگذشت به مانده روز شش

  آغاز شده است.کبری  شكلِ غیبت در امامت دوم که مرحلة نكندتعیین 

 :نايب اربعه مهم است.  وظیفه امام حسن عسکری)ع( درباره فرزندش و نامه امام مهدی)عج( به چهارمین توجه 

 چیست؟ عصر)عج( امام غیبت علت. 2

 ها                   انسان به را رستگارى به رسیدن راه و کرده کامل خود اولیاى و انبیاء وجود با را هدایت نعمت خداوند( 1                

 نشان داده است.                    
  

 آنان نجات براى مهربان پدرى از سوزتر دل بلکه کردند معرفى مردم به را سعادت راه تنها نه  امامانانبیاء و ( 2                

 .کشیدند نجر و کوشیدند                    
 

 فرمود )ص(اند. پیامبر اکرمکرده فىمعرَّ امت پدران را)ع(على امام و خود ، )ص(اسالم گرامى پیامبر( 3                

  «من و علی پدران این امتیم» مَّةُاالُاَنَا وَ عَلیٌّ اَبَوا هذِهِ                       
 

 .  کندنمیتحمّل ها را و در هیچ شرایطی جدا شدن از آن حدّی ندارد خود فرزندان براى پدر معنوی سوزى دل (4               
                 

  پیش غلط مسیر در چنان و نشناختند را خود مهربان پدران قدر ها( را ببینید که)انسانفرزندان اسپاسین اما( 5               

 .کردند شهید را خود آسمانى رهبران از تن یازده که رفتند                  
 

 عصر غیبت – نهم درس

 نكات مهم 

 مقدّمات 

  : (ج)ع غیبت امام مهدی
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 .ندگرفت دستبه را حکومت (1                                                              

 د.رساندن شهادت هامامان را ب (2                                                              

        و کردندنمی مبارزه آنان با و بودند شده حاکمان این تسلیم مردم بیشتر (3                                                              

 کردند.نمی منکر از نهی و معروف به امر                                                                  

 مردم گرفتمی قرار امامان اختیار در خالفتو  کردندمی مبارزه مردم اگر( 4                                                              

  صحیح مسیر در بشری جامعة و خواندندمی فرا عدل و توحید سوی به را                                                                  

 .رفتمی پیش کمال                                                                 

 

  که یافت شدت حدی تا یازدهم و دهم امام به نسبت عباس بنی حاکمان گیری سختالف(                                           

 .بودند داده قرار کامل محاصرة در را بزرگواران آن                                                

  بود، رسیده امامان سایر و )ص(پیامبر از که اخباری از آنان زیراگيری کردند؟چرا سختب(                                            

 اطالع داشتند.                                                 

 

 عباس در صدد بودند که مهدی موعود را به محض تولد به قتل برسانند؟ چرا حاکمان بني.3

  معلول                                          
 و امام آخرین عنوان به را )عج(مهدی امام و بود گفته سخن مردم با خود جانشینمین وازدهددربارة  )ص( پیامبرزیرا  )معلول( الف(

 .بود کرده معرفی جهان در عدل دةکنن برپا و ظلم علیه کننده قیام

 .بودند کرده یاد دارد، خدا جانب از که مأموریتی و حضرت آن از نیز امامان سایر و )ع(علی حضرتب(

  

 چرا خداوند آخرین حجت خود را از نظرها پنهان کرد؟ .4
 یابد ادامه غیبت پردة پس از و جدید شکلی در امامت تا( 1    

 .باشد پنهان نظرها از جهانی حکومت تشکیل برای شرایط آمدن فراهم (2    

  از کامل مندی بهره و ظهور درك شایستگی انسانی جامعة بلکه مسلمانان، تنها نه که یابدمی ادامه قدر آن غیبتاین ( 3    

 .کند پیدا را الهی حجت آخرین وجود        
 

 

 

 

 

 

 )علت(در خطر بودن جان ایشان از گزند حاکمان عباسیالف(                                           

                 دالیل غیبت امام عصر )عج( 

  گناه در هاانسان یرو ادهیز ب(                                          

 

 علت مندی از ظهور حضرت مهدی)عج(در بهره هاانسان شایستگی عدم؟ )معلول( غيبت داليل تداوم

زمانی که شرایط برای تشکیل حکومت جهانی فراهم شده و جامعة انسانی)نه فقط  يابد؟تا کي ادامه مي)عج(غيبت امام زمان

 داشته باشد. را الهی حجت از مندیبهره و ظهور دركمسلمانان( شایستگی 

 

  عباس بني و امیه بني حاکمان

 

 که شده نقل تاریخ در

 و هاانسان ستمگریعلت  به خداوند، اما .ماندنمي خالي )امام( خدا حجت از زمين: فرمایدمی )ع(علی امام

 .سازدمي بهره بي شانميان در حجت وجود از را آنان گناه، در شانروی زياده
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 (53)انفال،.عَليمٌ سَميعٌ اهللَ اَنَّ وَ باَنْفُسِهِمْ ما يُغَيِّرواي قَوْمٍ حَتّ يعَل اَنْعَمَهانِعْمَّةً  راًغَيِّمُ اهلل لَمْ يَکُ باَنَّ ذلِکَ

، را خویش وضع دهند تغییر هاآن کهآن مگر داشته ارزانى قومى بر که را نعمتى دهدنمى تغییر خداوند که است سبب بدان این

 درستی که خداوند شنوا و عالم است. به

    دهند. میها را از دست ها با انجام گناه، نعمتدهد، انسانخداوند نعمت می( 1: آيه پيام

  این یك سنت اجتماعی است.( 2              

  "ماند ارتباط دارد. زمین از محبت خدا خالی نمی "این آیه با حدیث( 3             

 

 هستند. مردم ها خود از دست دادن نعمت عاملگوید: آیه میاین 

 علت                       معلول                                         
 

 

 

  گیرد.اه میخدا آن نعمت را از آن نکنند، استفاده درست است داده آنها به خدا که را نعمتی مردم اگر.1

 اند.خود مردم جامعه جامعه یك سربلندی و عزت یا هالکت ساز زمینه .2
 

 
 
 

 ( از نظرها غایب است. 1                                      

 د.    دار حضور( در جامعه 2                                      

  .نندیبنمى را امام که هستند هاانسان( 3                                      

 خبر است.                 نیست و از وضع مردم بی مردم بین در شانیا کهنیا نه( 4                                     

 

  

 

 

 

 
 

 است؟ کرده تشبیه ابر پشت خورشید به را خودچرا حضرت .5
 یابد. مندی از امام در عصر غیبت کاهش می( زیرا به دلیل غایب بودن ایشان، بهره1

 امام نیست. آن ظاهری والیت و حکومت امکان دوره، این در (2

 نیست. دین احکام و معارف تعلیم و درس جلسات تشکیل امکان (3

 .نیست مردم بین ظاهربودن به نیازمند که شودمی« والیت معنوی»به  منحصر ،از ایشان مندی بهره (4

 .است آگاه هاانسان احوال از خدا اذن به ایشان (5

 سازد.می برخوردار خویش معنوی امدادهای و هاکمك از را خویش محبان و شیعیان ویژه به و مستعد افراد (6

  از والیت معنوی است.  ای، نمونهمفید شیخ به )عج(عصر امام نامة (7

 فرمايد:مي اسالم، بزرگ علمای مفيد،از شيخ به )عج(عصر امام نامة

 «.نيست مخفي و پوشيده ما بر شما اوضاع از چيز هيچ و آگاهيم شما احوال و اخبار از ما»

 :کنید کامل را زیر هایعبارت

 

 غیبت عصر در)عج( مهدی حضرت امامت چگونگي

 

 درك براى

 رهبرى درست

 در امام

  غیبت عصر 

 عبور هاخيابان و معابر از حضوردارد،... مردم ميان در خداوند حجتفرمايد:مي )ع(علي حضرت

 تا ؛...کندمي سالم مردم جماعت بر و شنودمي را مردم سخن رود،مي مختلف نقاط به ... کندمي

 علي فرزندان شادی روز روز، هان! آن .رسدمي فرا آسماني ندای و الهيو وعده  ظهور زمان کهاين

 .اوست پيروان و
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 فرمايد:مي نامه همين ادامة در ايشان

 جز که اگر بريمنمي خاطر از را شما ياد و کنيمنمي سستي و کوتاهي شما سرپرستي و ]به شما [رسيدگي در ما»

 «کردند.مي کن ريشه را شما دشمنان، و آمدمي فرود شما بر هامصيبت و هادشواری بود، اين
 

  :عج(:عصر امامتوجه(  

 .است مسلمانان ياور و حافظ سرپرست، 

 رويدادها ایپاره از دادن خبر علما، علمي مشکالت از  بعضي حل افراد، باطني هدايت 

 شوند،  مي برخوردار امام آن ياری از كه افرادی بسیارند مؤمنان، چه برای دعا و درماندگان از دستگیری 

 .بشناسند را ايشان آنکه بدون                                       

 هایانسان اما است؛ ايشانبه عهدة  مسلمانان حقیقي رهبری بلکه نیست، ايشان امامت عدم معنای به دوران غیبت 

             اهدهـمش و ابندي ينمدر را رـاب پشت ورشیدـخ وايدـف اـهانسان از برخي كه طورهمان كنند؛نمي حس ادیـع

 .كنند نمي 

 

شود، ولی والیت معنوی توسط ایشان انجام نمی )عج(والیت ظاهری و مرجعیت علمی در زمان غیبت امام عصر : هنتیج

 به شیخ مفید( )عج(امام عصر ةو نام )ع(پذیرد.)سخن حضرت علی صورت می ایشان

 )علت(امام در جامعه و انجام ندادن والیت معنوی ایشان  مفید عواقب عدم حضور شیخ به )عج(عصر امامدر نامة 

 مردم بر هامصيبت و هادشواری آمدن الف( فرود دو چیز بیان شده: 

 (معلول)الف و بدشمنان توسط شدن کن ريشه ب(                            
 

 

 

لَهُمْ   یُمَكِنَّنَّقَبلِهِمْ وَ لَالَّذینَ مَنْ اسْتَخَلَفَ فِي الْارْض کَمَالَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  عَمِلوُا الصّالِحاتمِنْكُمْ وَ  ءامَنوااهللُ الَّذینَ  وَعَدَ

 (55)نور،یئاًشَ بى رکونَیُشْ ل یَعْبُدونَنياَمْناً خَوْفِهِمْ بَعْدِ  مِنْ یُبَدَِّلَنَّهُمْلَ وَلَهُمْ  ارْتَضي دینَهُمْ الَّذی

در زمین  جانشینفرموده، که آنان را  وعدهگردد  نیکوکار ایمان آورد و )ع(که از شما بندگان به خدا و حجّت عصرخدا به کسانی

پسندیده ها را مستقر سازد که برای آن دینشانقرار داد. و برای آنان  جانشینطور که قبل از آنان کسانی را قرار دهد همان

 کنند.  پرستش ریابیو  شركهیچ شائبه و مرا بی امنیت را به خوفها دوران است و تبدیل کند برای آن

  )بخشي از مؤمنان(،)نخستين وعده(،حكومت است.سرنوشت مؤمنان صالح در زمین ( 1: آيه پيام  

 ( حکمت خداوند 2               

   يک سنت الهي در طول تاريخ(=نخستين وعده)( استقرار دین مورد رضایت مؤمنان صالح در زمین3               

  دومين وعده= ها به امنیت ( تبدیل بیم و ترس آن4               

 سومين وعده = ( نابودی شرك 5               

 ثمرة سه وعده باال = باشد.نان صالح می( شایستگی حکومت بر زمین مخصوص مؤم6               

  مَن یَبْتَغِ غَیْرَ اإلِسْالَمِ دِینًا فَلَن وَ﴿= با آیة ( اسالم دینی است که در آینده در جهان استقرار خواهد یافت. 7               

  .تناسب دارد ﴾ إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ اإلِسْالَمُو  ﴾مِنْهُیُقْبَلَ                    

 ( ایجاد امنیت و یکتاپرستی در جهان تنها با حکومت مؤمنان صالح ممکن است. 8               
 

 ( ضرورت تشکیل حکومت برای اجرای احکام دین 9               

 تدبر در قرآن
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 دارد.  )عج(( اشاره به زمان حکومت حضرت مهدی11             
 

 (5)قصص،الْوارِثین نَجْعَلَهُمْ وَاَئِمَةَ وَ نَجْعَلَهُمْ فِي الْاَرْضاسْتُضْعِفوا  ینَعَلَي الَّذنَمُنَّ وَ نُریدُ اَنْ 

ها را در روی زمین پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث اند در زمین و آنخواهیم منت نهیم بر کسانی که ناتوان شمرده شدهو می

 ملك و جاه فرعونیان بگردانیم. 

 در مورد سرنوشت مستضعفان در زمین  (1پيام:   

 ( خدا اراده کرده تا در آینده حق پیروز شود)حکمت خدا(2         

 رسد. ( پیشوایی و وراثت زمین به مستضعفان می3         
 

لَقَدْ کَتَبْنا فِي الزَّبور مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ اَنَّ الْارْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحونوَ 

 ( که البته بندگان نیکوکار من ملك زمین را وارث و متصرَّف خواهند شد. توراتپس از ذکر ) زبور نوشتیم درهمانا 

 سرنوشت بندگان شایسته در زمین  (1پيام:   

 شود)حکمت خدا(( در آینده حق پیروز می2         

 بیان شده است.  )ع( و تورات حضرت موسی )ع(( در کتاب زبور حضرت داود 3         

 ( اعتقاد به منجی در سایر ادیان الهی وجود دارد.4         

 بندگی خدا                     شایستگی بندگان صالح  (5         

 انجام عمل صالح                                                                     

 به نبوت رسیده است.  )ع(بعد از حضرت موسی )ع(( حضرت داود 6         

 برای « الْوارِثین نَجْعَلَهُمْ» و  مؤمنان صالح برای« فِی الْارْض لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ »(رسیدن به حکومت= وراثت روی زمین7         

  بندگان شايستهبرای « یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحون »و مستضعفان            

 

 

 

 را توصیف نمایید. ادیان در منجى و موعود.6

 .اندگفته سخن تاریخ پایان براى خاصى طرح از الهى، هاىوعده تحقق براى الهى، پیامبران( 1                                
                             

  الهى ولىّ یك است، شده آماده کامالً شرایط که درحالى ،تاریخ پایان در که گویندمى پیامبران(2                                

  اداره خدا دین براساس فقط که دهدمى تشکیل اىعادالنه و جهانى حکومت و کند مى ظهور                                   

 .    شودمى                                    

 ( اعتقاد به موعود و منجی عقیدة اصلی پیامبران الهی است. 3                               

 اعتقاد  ها،دگرگونى این ةجمل ازه، شد دگرگونى دستخوش وى از پس پیامبرى، هر تعلیمات( 4                               

 کردند.  پیدا موعود ظهورة دربار پیامبرى هر پیروان که بود خاصى                                  

 برقراری  براى خدا ولىّ ظهور و تاریخ پایان بودن الهى اصلِ در همه ،مختلف اعتقادات این وجود با (5                              

 اتَّفاق نظر دارند.  حکومت جهانی                                  

اسالم در موعود 

  موعود در کسب احادیث اهل سنت؟ 

 نظر شیعیان در مورد حضرت موعود؟ 

 ای دارد؟مشخص بودن پدر و مادر امام زمان)عج( چه فایده 

   اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه چه فوایدی دارد؟ 

    زمینوارثان

وارثان 

زمین    

 عفا ن

 موعود و منجي در ادیان

 

 مقدّمه 
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 به چه معناست؟  اسالم در . موعود7

    حکومت و کرد خواهد ظهور )ص(اکرم پیامبر نسل از هاانسان بزرگ منجى الزمان آخر در که ایمعقیده این بر مسلمانان ما( 1

 .داد خواهد تشکیل را جهانى عادالنة و واحد    

  امّا است، )س(فاطمه حضرت و )ص(اکرم پیامبر نسل از «)عج(مهدی»حضرت  که شده تأکید سنت اهل حدیث هایکتاب در( 2

 آید.می دنیا بهمشخص نیست که این فرزند در چه زمانی      

  امام فرزند و امام دوازدهمین ها،انسان منجى و موعود ،اطهار ائمة و )ص(اکرم پیامبر صریح سخنان بنابر که معتقدیم ما( 3

 است. (ع)عسکرى حسن    

  یعنی ابوالقاسم است. )ص( پیامبرکنیة اصلی ایشان نیز همان کنیة  و )ص(پیامبر نام هم )عج(حضرت مهدی( 4

 ظهور خداوند اذن به که این تا دهدمى ادامه خود حیات به خداوند خاص توجه با و است، الهى ذخیرة آخرین ایشان ( 5

 .دهدمى تشکیل را اسالم جهانى حکومت و کندمى     

 

 فوایدی دارد؟چه  جامعه در ایشان حضور ،)عج(زمان امام معلوم بودن مشخصات. 8

  او فریب هوشیار مردم و شودمى شناخته زودى به کند، معرفى موعود مهدى را خود بخواهد که کارىفریب ماجراجوى هر : اوّل

 .خورندنمى را      

             از و اندآگاه اعمال شیعیان از ایشان که دانندمى و یابندمى خود بر ناظر و حاضر را خود امام حضرت، آن پیروان : دوم

 .دارند اطالع مؤمنان مجاهدت و هافداکارى       

 و تمایالت              هاخواسته ،کنند و گوتوانند گفتمی خود ناظر و حاضر امام با توانندمی کنند،می احساس آنان که این :سوم

 .کنند تالش ىپویای و نشاط و امید با ایشان، رضایت آوردن دست به براى و گذارند درمیان شان را با ایشان درونی       

 .رددگمى برخوردار ایشان معنوى والیت از و امام هاىهدایت از گوناگون هاىصورت به جامعه که این : چهارم
 

اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه 

 یابند.می خود بر ناظر و حاضر را خود امام سو، یك از حضرت، آن پیروان :کهاين اوّل

   ایشان، رضایت آوردن دست به برای و بگذارند میان در صمیمی دوست همانند خود امام با را خود هایخواسته :کهاين دوم 

 .کنند تالش                 

 .گرددمی برخوردار ایشان معنوی والیت از و امام هایهدایت از گوناگون هایصورت به جامعه :کهاين ومس
 

 

 
 

 

                                                                

    

             
               

              

             
 

   )علت(به ما و امام نسبت )ص(پیامبر معرفت نسبت به محبت( ب            

 )معلول(شودتر ما نسبت به آنان میسبب محبت بیش                  
 

   ( شناخت جایگاه امام 1                               

 های حکومت داری ایشان آشنایی با شیوه (2عوامل مؤثر   (ج           

 های ایشان ( آشنایی با صفات و ویژگی3                               
   

 های منتظرانمسئولیت
 

مَنْ ماتَ وَ لَمْ »: هر کس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. )ص(پیامبر 

= و این حدیث با باشد= در مورد والیت ظاهری و پیروی امام می« جاهِلِيََّةً مَيْتَةًیَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ 

در قالب امامت  )ص(که عدم پیروی از مسیر پیامبر «عَلَی أَعْقَابِکُمْ أَفَإِن مَّاتَ أوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ»آیة

 است،اشاره دارد. 

 مالقات او رضایت مورد مسلمانی و کامل ایمان حال در را خدا دارد دوست که هرکس: )ص(پیامبر

  )علت(را بپذیرد.)عج(والیت و محبت امام عصر ،)معلول(کند

1
- 

ام
ام

ّت 
حب
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 احادیث   (الف
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                                                                    نیز او قیام از پیش کهحالی در حضور قائم برسد، به که خوشا به حال کسی»:فرمایدمی )ص(خدا رسولحدیث مرتبط:           
 .«باشد او پیرو                                                                  

 

            

 دین عالمان به مراجعه( 1                                                                                 

 عمل به احکام فردی و اجتماعی دین  (2                                               پیروی: عالئم از            

 ها ( مقابله با طاغوت3                                                                                  
            

 

 
                                                                

    

             
               

                          

             
 

            

 

               

                                 

 

 

 

 
     

 )ع(موسی قومدر بروز ظهور به علت عدم آمادگی مانند ،)علت(دنکن سر و زاری دعا با تنهاکسانی که عصر غیبت را             
 

 )معلول(«نشينيممي اينجا ما بجنگيد، و برويد پروردگارت و تو»خواهند گفت: )عج(به امام عصر             

 

 )ع(باقر امام طبق سخن ،هستند زن نفرشان 52 بَدر جنگ در )ص( پیامبر یاران تعدادمانند  ،نفر373                                

 اند.جوانان از امام یاران تربیش                               

 

 

 

 
               

   انتظار فرج به همین دلیل ،)علت(شودمی حاصل )عج(امام زمان ظهور با داراندین برای حقیقی گشایش و فرج ب(           

 )معلول(است؛ غیبت عصردر  اعمال برترین از                
 

 باشد.می )عج(عصر امام ظهور برای دعا ،فرج انتظارالزمة  ج(           

 

 داشته فعال حضوری حقجبهة  در باطل، و حق دائمی نبرد و اجتماعی هایفعالیت( در صحنة 1

  .باشند

فضائل اخالقی را در خود پرورش  ،)علت(رونیب و درون هاییطانش برابر در ایستادگی با (2

  )معلول(.دهند

 ایثار و شهادت برای آمادگی عاشورا، به اعتقاد سرخ؛ گذشتة

 )عج(عصر امام پرچم زیر جهان، در عدالت گسترش و ظالمان سرنگونی برای انتظار سبز؛ آیندة

2
- 

ی
رو

پی
 

 از
ن

ما
فر

ی
ها

 
ام

ام
 

صر
ع

ج(
)ع

 

سالمی در عصر تشکیل حکومت ا

غیبت و بر کنار کردن حاکمان 

 ستمگر به دلیل دستورات امام عصر 

4
- 

ام
ام

ر 
هو
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ی

را
ا ب

دع
ج(

)ع
 

 :  )ع(حضرت علی حدیث مرتبط: (الف
 ترینمحبوب که بدانید و نشوید مأیوس الهی لطف از و باشید الهی فرج منتظر

 .است فرج انتظار خداوند، نزد کارها

های ویژگی (د

ظاهری یاران 

  )عج(امام عصر

3
-

ر  
هو

 ظ
ی

را
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مع
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خو
ن 

رد
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ده
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 دامن پاك نکنند، خیانت امانت در که کندمی بیعت آنها با شرط این با امامفرماید: می (ع)امام علی

 نبرند، هجوم ایخانه به نکنند، ریزیخون ستم و ظلم به نباشند، زشت کلمات و دشنام اهل باشند،

 هایلباس نشوند، سوار قیمت گران هایمَرکب بر و باشند زیست ساده آزار ندهند، ناحق به را کسی

 شراب نباشند، رانیشهوت دنبال نکنند، ستم یتیمان به نکنند، تجاوز حقوق مردم به نپوشند، فاخر

 جهاد شایستگی به خدا راه در و... نکنند احتکار را مال و عمل کنند، ثروت خود پیمان به ننوشند،

  نمایند.     

 احادیث (الف

مرتبط در 

وصف یاران 

  )عج(امام عصر

چه کسانی  (ب

توانند یار می

 )عج(امام زمان

 شوند که

عوامل  (ج

پویایی جامعة 

 شیعه
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 ،)علت(منتظران تبلیغ با و اندشده امید نا جهان در عدالت برقراری مدعیان و غیرالهی هایمکتب همة از جهان مردم         

  را ایشان طرفداران و امام ندای ، همین کهمردم تربیش )معلول( .است شده جلب الهی منجی سوی به مردم هایدل        

              شکست نهایت در که ایستندمی امام مقابل در ظالمان و مستکبران اما .شتابندمی امام سوی به شوق باو  شنوند،می        

 .شودمی تشکیل امام جهانی حکومت و خورندمی        

 یابد.می تحقق انبیا اهداف همة )عج(عصر امام حکومت تشکیل با        

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 شود. های کویر همه سرسبز میگیرد، سرزمینمی فرا را هاسرزمین همة ،آبادانی و برکت :آباداني و برکت (0        

 است. )علت( )عج(توجه ویژة امام عصر)معلول(شود که نتیجةهای مردم کامل میعقل :شكوفايي عقل و علم( 3        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اندیشه و تحقیق

 است؟ کسانی چه آن از تاریخ ةآیند کریم، قرآن دیدگاه از (1
  وارث زمین خواهند بود.  مؤمنان صالح و مستضعفان     

 

 دارد؟ منتظر فرد شخصیت بر تأثیرهایی چه انتظار، به بودن معتقد (2
 از روی اشتیاق، مهر و محبت است،برای خود منتظر آثار زیر را دارد:)عج( انتظار برای ظهور امام زمان چون    

 کند. الف( منتظر برای طلب رضایت امام تالش می   

 وجود آورد. را در خود به های مورد توجه ایشانکوشد خصلتو میدهد ب( امام را الگو قرار می   

 د. یابدر او افزایش می آیندة زیبارسیدن به کند و می شخص را فعال و با نشاط ج(   
 

 :مهدوی ةجامع به نگاهي

 
 

 

ور 
ظه

ن 
ما

ط ز
رای

ش
 

 فراهم شدن زمینة رشد و کمال برای همه =تشکیل حکومت مهدوی است.  ترين ثمرةمهم = 

  اشاره دارد. «اِلَّا لیعبدونالْإِنْس  وَ الْجِنَّوَ ما خلقت »     

 شوند.داده می پرورش فرزندان صالح 

کنند.  می بهتر بندگيها خدا را انسان 

 رسند.= سنت توفیق الهیتر میقرار داده، بهتر و آسان خلقتشانها به هدفی که خدا در انسان 
                                                          

ل 
کی

تش
ت 

را
ثم

ا )
نبی

  ا
ف

دا
اه

ت 
وم

حک
صر

 ع
ام

ام
ج(

)ع
)

 

  امنيت کامل (4

 

فراهم شدن زمينة (5

 رشد و کمال

 .ندارد وجود مستضعف و مستكبرهای یا طبقه ،فقير و مرفههای ( در جامعه قطب1

  ( خبری از فقر و بینوایی نیست. 2
 

 

 هاويژگي

 .کنداحساس نا امنی و ترس نمی هيچ کس

 . ی نيستخبراز دزدی اموال و ثروت دیگران 

 از بعد کرد، خواهد پر عدل قسط و از را زمین خداوند )عج(عصر امام ظهور بافرماید: می (ص)پیامبر

لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالمیزانَ  »و با آیة. باشد شده پر جور و ظلم از کهاین

ارتباط دارد.«بِالقِسطِ لِیَقومَ النّاسُ
 

 زکات او به تا شد نخواهد پیدا نیازمندی که کندمی برقرار مساوات مردم میان چنانآن: )ع(باقر امام

 بدهند.
 

 

( عدالت 7

 -گستری

 احاديث
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 «.باشند صالح باید خود مصلح، منتظران:»کنید تحلیل را جمله این (3
خواهد خواست، انتظار مثبت  هاآند که امام از ند، بلکه خود را آمادة کارهایی کننکنو گریه  د که فقط دعانمنفی نباش انمنتظر

از حق، تشکیل دهند و همواره بر  ایههکوشند جبها می، آنکنندهای امام خود تالش میدارند،یعنی در جهت تحقق خواسته

 امام را طلب کنند.  ظهورفعالیت سازنده با شوق و دعا و نُدبه،  تعداد یاران خود میفزایند،

 

 باشد؟تيتر ميها مربوط به کدام اين واژه.1
 لقشکوفایی علم و ع = هابه همة انسان)ع( توجه ویژه امام زمانحافظ مسلمانان= -سرپرست –شیخ مفید  به)ع( ( نامة امام زمان1

 واليت معنوی    واليت معنوی            واليت معنوی                

 

 

 عصر آماده باش –مراجعه به عالمان دین  –تر از پدر و مادر مهربان (2

  مسلمانی مورد رضایت خدا   -     

 

 

 
 برکت و آبادانی  –قسط و عدل  –تشکیل حکومت -( بیعت3

 

 

 
 مبارزه با طاغوت  –ها عقل انسانکامل شدن  -( ریشه کن شدن دزدی4

 نبودن مستکبر و مستضعف     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقویت معرفت و محبت به امام -

 )عج(های امام عصر پیروی از فرمان-

 آماده کردن خود و جامعه برای ظهور  -

 تقویت معرفت و محبت به امام -

 آماده کردن خود و جامعه برای ظهور  -

 )عج(های امام عصر پیروی از فرمان -

 عدالت گستری و آباداني -

 شكوفایي علم و عقل  -مثبت کامل -

  )عج(های امام عصر پیروی از فرمان-

 عدالت گستری  -
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