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سیرۀ پیشوايان ،از زندگانی امام هادی علیهالسالم تا پايان کتاب

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
تستي
 .1تخریب قبر امام حسین علیهالسالم به دستور کدام خلیفه انجام شد؟
أ .معتزّ

ج 785
ج .متوکّل 

ب .معتصم

 .2قتل متوکل توسط چه کسی و به چه سببی انجام گرفت؟

د

د .مستعین

795

أ .منتصر ـ ایذاء شیعیان 

ب .فتح بن خاقان ـ تخریب قبر سید الشهداءعلیهالسالم 

ج .عباده ـ برگزاری مجالس عیش و نوش و ظلم به مسلمین 

د .منتصر ـ توهین به امیر مؤمنانعلیهالسالم 

 .3این جمله از کدام امام است :هیچ یک از پدرانم مانند من گرفتار شک و تزلزل شیعیان در امر امامت نشدهاند.
أ .امام جوادعلیهالسالم 

ب .امام هادی

علیهالسالم

ج .امام حسن عسکری علیهالسالم 



 .4نفس زکیه که در زمان منصور دوانیقی قیام کرد لقب چه کسی بود؟
أ .محمد بن عجالن 

ب .عبداهلل بن جعفر 

ج

ج

547

د .امام زمانعلیهالسالم 

517
د .عبداهلل بن حسن علیهالسالم 

ج .محمد بن عبداهلل بن حسن علیهالسالم 

تشریحي
 .1شیوۀ علویان برای مبارزه با عباسیان در مقطع زمانی امام هادی علیهالسالم چه بود؟ چرا؟

754

 .1شیوۀ علویان این بود که از کسی نامی نبرند و مردم را به رهبری شخص برگزیدهای از آل محمدعلیهمالسالم دعوت کنند.
 .2زیرا سران نهضت میدیدند که امامان معصوم علیهم السالم در قلب پادگان نظامی سامرّا تحت مراقبت میباشند و دعوت به شخص معین مایۀ قطع
ریشۀ حیات او میشود.
 .2طبیب مسیحی دربار متوکل دربارهی مقام امام علی النقی علیهالسالم و انتقال حضرت به سامرّا چه گفت؟

782

یزداد گفت :اگر شخصی علم غیب می داند تنها اوست ،او را به اینجا آوردند تا از گرایش مردم به سوی او جلوگیری کنند زیرا با وجود وی
حکومت خود را در خطر میبینند.
 .3اختالف معتزله و اشاعره پیرامون «خلق قرآن» را مختصراً تبیین کرده ،بیان روشنگر امام هادیعلیهالسالم در این زمینه را بنویسید575-517 .
معتزله معتقد بودند قرآن قدیم نیست و مخلوق است و اشاعره قرآن را قدیم میدانستند.
امام هادی علیهالسالم فرمودند :این بحث و جدلی است که بدعت است و سؤال کننده و جواب دهنده در آن شریکاند ...قرآن کالم خدا است و از
پیش خود برای آن اسمی قرار مده.
 .4امام حسن عسکری علیهالسالم با چه بیانی رجال شیعه را در مقابل فقر و مصیبتها ،تقویت و توجیه میفرمودند؟

542-543

 فقر با ما بهتر از توانگری بادیگران است و کشته شدن با ما بهتر از زنده ماندن با دشمنان ما است. هرگاه گناهان دوستان ما زیاد شود خدا آنان را به فقر گرفتار میکند صبر کنید و منتظر فرج باشید شیعیان ما پیوسته در غم و اندوهاند تا فرج برسد.توجه :یک مورد از موارد باال برای پاسخ کافی است.
1
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 .7چه اتفاقاتی باعث شد که توجه خاندان عباسی از پیدا کردن امام دوازدهم علیهالسالم منحرف شده و سختگیری از خاندان امام عسکری
شود؟

علیهالسالم

برداشته

552

أ .قیام یعقوب لیث صفاری در خراسان ب .مرگ ناگهانی عبیداهلل بن یحیی بن خاقان ج .فتنه و آشوب صاحب الزنج در بصره( .دو مورد
کافی است)
 .5با توجه به روایات ،چرا «غیبت حضرت مهدی علیهالسالم» از سختترین آزمایشهای الهی است؟ دو وجه بیان کنید551 .
 .1از جهت اصل غیبت که طوالنی است  .2از جهت فشارهای پیش آمده در زمان غیبت که مردم را دستخوش ضعف ایمان میکند.
 .5نحوه ارتباط وکالی منطقهای با نواب خاص به چه کیفیتی بوده است؟ دو احتمال آن را بنویسید.

555

احتمال اول :امور ،به وسیلهی وکالی منطقهای به نواب میرسید و آنان مطالب را به عرض حضرت رسانده ،توقیع صادره را به وکال می-
دادند.
دوم :سفارت و وکالت نواب خاص ،عمومی و مطلق بوده ولی دیگران در مواردی خاص ،وکالت و نیابت داشتند.
« .8ناووسیه» و «واقفیه» چه عقیدهای داشتند و پدیدار شدن فرقههایی اینچنینی چه ارتباطی به بحث وجود حضرت مهدی علیهالسالم دارد؟511-512
ناووسیه حضرت صادقعلیهالسالم را مهدی موعود میدانستند و واقفیه حضرت کاظم علیهالسالم را.
پیدایش این فرقهها نشان میدهد که موضوع مهدویت امری مسلّم بوده و امت اسالم همواره در انتظار چنین شخصی بودهاند.
 .9جواب شبههای که میگوید« :وجود مدعیان مهدویت ،باعث انکار اصل آن شده» چیست؟

512

سوء استفاده ی برخی مجوز انکار اصل مسئله نیست چنانکه وجود مدعیان الوهیت یا نبوت یا ادیان ساختگی باعث انکار اصل وجود خدا و
نبوت انبیاء نمیشود.
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