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تعالی باسمه  

  96، پایۀ یازدهم، بر اساس چاپ )2(دین و زندگی به درسدرس سؤاالت جزوة 

قاسم مندوانی، سرگروه معارف اسالمی و فلسفه و منطق شهرستان شادگان: طرّاح  

» ])جـع(انـام زمـام[تـبـیـر غـصـع« :نهمدرس  صفحه  ردیف 

 

 

125 

:)عج(حضرت مهدي  

»دوازدهمین امام«: پاسخ امام چندم است؟) الف  

                                                                                                               ؟د شدمتولّدر چه زمان و مکانی ) ب

».د شدق، در شهر سامرّا متولّ. هـ  255ۀ شعبان سال در سپیده دم جمعه، نیم« :پاسخ  

»ق. هـ  260تا سال «: پاسخ کرد؟ بزرگوارش زندگی میایشان تا چه سالی، نزد پدر ) ج  

1 

 

125 

 امام حسن عسکري(ع) در قبال فرزند خویش حضرت مهدي(عج)، وظایفی داشت؛ دو مورد را بنویسید.

.عباس که تصمیم بر قتل وي داشتند ایشان از گزند و خطر حاکمان بنی حفظ) 1: پاسخ  

.فی ایشان به عنوان امام بعد از خودو معرّ یاران نزدیک و مورد اعتماد خویشضی نشان دادن وي به بع) 2            

2 

»ق. هـ  260در سال ) ع(عسکري هادت امام حسنپس از ش«: پاسخآغاز شد؟  ، چه زمانی)عج(امامت حضرت مهدي 125  3 

کبري ) 2صغري         ) 1  ؛»دو غیبت«: پاسخ.  ، چند غیبت دارد؟ بنویسید)عج(حضرت مهدي 125  4 

.را تعریف کنید» غیبت صغري«  125  

. سال طول کشید 69به مدت  ق. هـ  329تا  260از سال که ) عج(غیبت حضرت مهدي: پاسخ  

5 

 

125 

کرد؟ را رهبري می پیروان خوددر غیبت صغري، چگونه ) عج(حضرت مهدي  

 .کرد اعتماد، پیوسته با پیروان خود در ارتباط بود و آنان را رهبري میاز طریق چهار نفر از یاران صمیمی و مورد : پاسخ

. اند معروف» نواب خاص«یا » نواب اربعه«این چهار شخصیت بزرگوار به   

6 

 

125 

.را تعریف نمایید» غیبت کبري«   

ه فرمان ـفرمود باي نوشت و  براي ایشان نامه) عج(حضرت مهديشت آخرین نایب،ذده به درگانـشش روز م: پاسخ

خداوند،پس از وي جانشینی نیست و مرحلۀ دوم غیبت آغاز می شود.به دالیل طوالنی بودن ایـن دوره از غیبت، آن را 

.نامند می»کبري غیبت«  

7 

هموار ها  را براي انسان» رستگاري«گردانیده و راه رسیدن بـه  کاملود چه کسانی تمام و ـا وجـنعمت هدایت را بخداوند، 125

»]السالم علیهم[ انـامـام« :پاسخ ساخته است؟  

8 

»)ع(امام علی«و » خـود«: پاسخ معرفی فرموده است؟» پدران اُمت«کسانی را ،چه)ص(اکرمپیامبر 125  9 

 

125 

 

.توضیح دهیدکسانی بودند؟  چه،)السالم  علیهم( عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان   

پاسخ: «حاکمان بنی امیه و بنی عباس»؛ اما بیش تر مردم تسلیم این حاکمان شده بودند و بـا آنـان مبارزه نمی کردند و 

وظیفۀ «امر به معروف و نهی از منکر» را انجام نمی دادند.اگرمردم آن دوره با این حاکمان ظالم،مبارزه می کردند،خالفت 

دند خوان فرا می»عدل«و»توحید«از پیش مردم را به سوي شبیبزرگواران، آنگرفت و  قرارمی ،)السالم  علیهم( اماماناختیار در

.رفت می پیش» کمال«و جامعۀ بشري در مسیر صحیح   

10 
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126 

آن بزرگواران را در  ـا حـدي شدت یافته بود کهحاکمان عباسی نسبت به کدام امـامـان ت هاي گیري طبق نقل تاریخ،سخت

عباس،  را حاکمان بنیـ؛ زی)حسن عسکري(و امام یازدهم )هادي(امام دهم: پاسخ بودند؟چرا؟محاصرة کامل قرار داده 

  .مطّلع بودند رسیده بود،) عج(دربارة امام مهدي) السالم علیهم(امامانو سایر ) ص(اخباري که از پیامبراکرماز 

11 

 

126 

برسانند؟ »قتل«را به محض تولّد، به ) ع(عباس درصدد بودند که مهدي موعود چرا حاکمان بنی  

ه عنوان آخرین امام و قیام ـود و ایشان را بـگفته ب ا مردم سخنـ، ب)ع(دربارة امام مهدي) ص(اکرمزیرا پیامبر: پاسخ

)  السالم علیهم (انـامـر امـایـو س) ع(علی امیرالمؤمنین.کرده است فیمعرّ در جهان» عـدل«پاکنندة کننده علیه ظلم و بر 

.اند یاد کرده که از جانب خدا دارد، و مأموریتینیز از آن حضرت   

12 

ی جدید و از ا امامت در شکلـت«: پاسخکرد؟ را از نظرها پنهان)] عج(امام زمان[چرا خداوند،آخرین ذخیره و حجت خود  126

.»یابد پردة غیبت ادامه پسِ  

13 

غیبت کبري امام زمان (عج)، چقدرادامه می یابد؟  پاسخ: آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی  126

.الهی را پیدا کند مندي کامل از وجود آخرین حجت شایستگی درك ظهور و بهره  

14 

سازد؟ میبهره  مردم را از وجود حجت در میانشان بی،به چه علّت خداوند،)ع(طبق فرمایش امیرالمؤمنین علی 126  

شان درگناه روي زیاده) 2ها               ستمگري انسان) 1: پاسخ  

15 

 

126 

ـّا خداوند، بـه علّت ستمگري .ماند خالی نمی ]امام[حجت خدا  زمین از« :فرماید کـه در آن می) ع(ام علیـحدیث ام ام

ارتباط « آیات درس، یک از با کدام» .سازد بهره می بیجت در میانشان آنان را از وجود حشان درگناه، روي ها و زیاده سانان

 هِما بِأَنفُسرُواْ مغَیتَّى یمٍ حلَى قَوا عهمۀً أَنْعمرًا نِّعغَیم کی لَم بِأَنَّ اللّه کمعنایی» دارد؟ پاسخ: آیۀ 53، سورة انفال؛ «ذَل

یملع یعمس أَنَّ اللّهو«  

16 

. اند نامیده» ...........« ایشان را  کنیم که در عصر غیبت،ابتدا باید توجه) عج(مهدي حضرتبراي درك درست رهبري  127  

.»غــایــب«: پاسخ  

17 

 

127 

اند؟ نامیده» غـایـب« را ) عج(چرا حضرت مهدي  

پاسخ: زیرا ایشان از «نظرها» غایب است،نه این که در جامعه حضور ندارد.به عبارت دیگر،این انسان ها هستندکه امام 

 را نمی بینند نه این که ایشان در بین مردم نیست و از وضع مردم بی خبر است.

18 

 

127 

فرماید؟ ،چه می»در جامعه) عج(حضور حضرت مهدي«دربارة) ع(امیرالمؤمنین علی  

شنود و  مردم را می سخنرود، به نقاط مختلف می...کند از معابر عبور می دارد،حضور حجت خداوند در میان مردم :پاسخ

روز شادي روز، آن !هان.رسد فرا می »وعدة الهی و نداي آسمانیو ظهور«که زمان ؛تا این...کند م میبرجماعت مردم سال

. فرزندان علی و پیروان اوست  

19 

افزایش ) ب        کاهش    )الف   .یابد می» .......«غیبت،در عصر) عج(رت مهديمندي از حض بهره 127  20 

»خورشید پشت ابر«: پاسخ اند؟ ، خود را به چه چیزي تشبیه کرده)عج(حضرت مهدي 127  21 

 

127 

.غیبت را بنویسیددر عصر) عج(ونگی امامت حضرت مهديچگ  

نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف  نه امکان حکومت و والیت ظاهري آن امام هست ودر این دوره،: پاسخ

 و احکام دین. لذا این بهره مندي، منحصر به «والیت معنوي» می شود که نیازمند به ظاهر بودن نیست.

22 
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افراد مستعد ها آگاه است، انسانایشان به اذن خداوند از احوال  :پاسخ.را توضیح دهید) عج(والیت معنوي حضرت مهدي 127

.سازد خویش برخوردار می ها و امدادهاي معنوي کمکش را از شیعیان و محبان خویویژه  و به  

23 

را براي » .شما بر ما پوشیده و مخفی نیستما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع « :، نامۀ)عج(حضرت مهدي 127

»شیخ مفید«: پاسخ یک از علماي بزرگ اسالم، نوشت؟ کدام  

24 

 

127 

ا را ـکنند یـا م می ا کوتاهی و سستی ـآیا ایشان در رسیدگی و سرپرستی مبه شیخ مفید،) عج(حضرت مهدي مایشطبق فر

از خاطر می برند؟چرا؟ پاسخ: خیر؛ زیرا که اگر جـز این بود، دشواري ها و مصیبت ها بر مـا فرود می آمد و دشمنان، مـا 

.کردند کن می را ریشه  

25 

نادرست             درست   . سرپرست، حافظ و یاور مسلمانان است) عج(نیز امام عصر] زمان غیبت[اکنون  هم 128  26 

 

128 

. را بنویسید) عج(مهدي هاي حضرت رسانی هایی از یاري نمونه  

اي رویدادها از پارهدادن خبر) 3       علما یبعضی از مشکالت علم حلّ) 2هدایت باطنی افراد                 ) 1: پاسخ  

دعا براي مؤمنان) 5    ستگیري از درماندگان       د) 4            

27 

 

 

128 

.توضیح دهیدایشان است؟» عدم رهبري«، به معناي )عج(حضرت مهدي] کبري[آیا دورة غیبت  

پاسخ:خیر، بلکه رهبري حقیقی مسلمانان،هم اکنون نیز بر عهدة ایشان است؛ اما این رهبري را انسان هاي عادي حس 

را اگر شب، عالم .کنند یابند و مشاهده نمی در نمیها فواید خورشید پشت ابر را  طور که برخی از انسان کنند؛ همان نمی

د ـخواه ر نیز بر همگان روشنـورشید پشت ابآن زمان است که نعمت وجود خگاه طلوع نکند، شید هیچگیرد و خورراـف

.شد  

28 

 

 

129 

 خداوند در همۀ آیات زیر، دربارةآیندة زندگی انسان ها در زمین سخن گفته و وعده هایی داده است به جز آیۀ .......

ونُرِید َأن نَّمنَّ عَلى الَّذینَ استُضْعفُوا فی الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمۀً ونَجعلَهم الْوارِثینَ) 1  

2( وددو یمحی ربإِنَّ ر هواْ إِلَیتُوب ثُم کُمبرُواْ رتَغْفاسو  

ولَقَد کَتَبنَا فی الزَّبورِ من بعد الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرض یرِثُها عبادي الصالحونَ )3  

...ت لَیستَخْلفَنَّهم فی الْأَرضِ کَما استَخْلَف الَّذینَ من قَبلهِم وعد اللَّه الَّذینَ آمنُوا منکُم وعملُوا الصالحا )4  

29 

 

130 

.آن را بنویسیداند؛ گفته الهی سخناز یک طرح  ]پیروزي حق بر باطل در آیندة تاریخ[ الهی، براي تحقق وعدة الهی پیامبران  

حق خواهد شد و یک رهبر و  ادة پذیرشـبشري آم روزي جامعۀ هـکاین عقیدة اصلی همۀ پیامبران الهی است : پاسخ

خواهند مستکبران نمی گرچه؛دهد تشکیل می عادالنه در جهان حکومتیند و ک ظهور می خداوند،تعیین شده از جانب  ولی.  

30 

ها را  این دگرگونییکی از ، پس از وي دستخوش دگرگونی شـد؛)]ص(حضرت محمد [ جـز پیامبرخاتم تعلیمات هر پیامبري 130

».بودمربوط به چگونگی ظهور و تشکیل حکومت جهانی «: پاسخ .بنویسید  

31 

. الهی براي برقراري حکومت جهانی اتّفاق نظر دارند  الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولی پیامبران، در اصلهمۀ  130  

نادرست      درست              

32 
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130 

ی اله نیز،مانند پیروان سـایر ادیان ـامسلمانانم:پاسخ. بنویسید» موعود«را با پیروان سایر ادیان دربارة دیدگاه مسلمانان

ن منجی، ـای.خواهد رساند دلـکرد و جهان را به نهایت عها ظهور خواهد عقیده داریم که در آخر الزمان،منجی انسان

.باشد می) ص(است که از نسل پیامبراکرم) عج(ت مهديحضر  

33 

نسل از ) عج(که حضرت مهدي این:پاسخ   چیزي تأکید شده است؟ چه» مـوعـود«دربارة» سنّت حدیثی اهل«هاي درکتاب 130

 پیامبراکرم(ص) و حضرت فاطمه(س) است، البته آنان معتقدندکه ایشان هنوز به دنیا نیامده است!

34 

 

131 

.بنویسید» ودـوعـم«عقیدة شیعیان را دربارة   

ها،  نجی انسانود و مـوعـم،)السالم علیهم(و ائمۀ اطهار) ص(اکرمصریح پیامبر که بنابر سخنان قدیمشیعیان معتما : پاسخ

که به  ا اینتدهد میخود ادامه  ه حیاتب است و با توجه خاص خداوند،) ع(دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکري

  .دهد تشکیل میجهانی اسالم را  و حکومتکند  خداوند ظهور می اذن

35 

مشخّص بودن پدر و مادرحضرت مهدي(عج)،چه فایده اي دارد؟بنویسید.پاسخ: اگر ماجراجویان فریبکاري بخواهند خـود  131

.خورند را نمیها  آن  فریب وند و مردم هوشیار،ش به زودي شناخته می کنند، را مهدي موعود معرفی  

36 

 

131 

 اعتقاد به زنده بودن حضرت مهدي(عج) و حضور ایشان در جامعه، چه فوایدي دارد؟

ـان یابند و از سوي دیگر، آن ود میـود را حاضر و ناظر بر خـام خـکه پیروان آن حضرت، از یک سو، ام اول این: پاسخ

براي بدست آوردن رضایت ایشان،  خود را با امام خود همانند دوستی صمیمی در میان بگذارند و هاي توانند خواسته می

.گردد ایشان برخوردار میوالیت معنوي هاي امام و از  گوناگون از هدایت هاي جامعه به صورت  که این دوم .تالش کنند  

37 

 

 

131 

.نام ببریدفقط را ) عج(هاي منتظران حضرت مهدي مسئولیت  

تقویت معرفت و محبت به امام) 1: پاسخ  

ایشانهاي  پیروي از فرمان) 2            

آماده کردن خود و جامعه براي ظهور ایشان ) 3            

          4 (ا براي ظهور امام ـعد  

38 

دارند؟) ع(و امام) ص(تري نسبت به پیامبر چه کسانی محبت بیش 131  

. ترند مؤمنان مهربان  برايپیامبر و امام از پدر و مادر  ،ند کها دهچنین معرفتی را به دست آور که  آنان :پاسخ  

39 

 

131 

کند، باید  و مسلمانی مورد رضایت او مالقات دا را در حال ایمان کامل،هرکس دوست دارد خ)ص(طبق فرمایش پیامبر اکرم 

اشاره دارد؟ ،هاي شخص منتظر چه چیزي را بپذیرد و به کدام یک از مسئولیت  

»تقویت معرفت و محبت به امام«-»)عج(و محبت امام عصروالیت «: پاسخ  

40 

 

132 

.و از بین رفتن تردیدها را بنویسید) عج(سه مورد از عوامل مؤثر در معرفت و محبت به حضرت مهدي  

شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی          ) الف: پاسخ  

داري ایشان به هنگام ظهور  آشنایی با شیوة حکومت) ب              

)السالم علیهم(هاي ایشان در سخنان معصومین آشنایی با صفات و ویژگی) ج               

41 
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132 

نشناسد،  ود راـان خـکس بمیرد و امام زمهر ؛عرِف إمام زمانه مات میتَۀً جاهلیّۀًمنْ مات ولَم ی«  :شریف نَبوي حدیث

                                                                            هاي منتظران ارتباط دارد؟ یک از مسئولیت با کدام ».به مرگ جاهلی مرده است

1 (ت به امام                        تقویت معرفت و محب                                                                                             

                                                                                                                           هاي ایشان پیروي از فرمان) 2

                                                                                                   آماده کردن خود و جامعه براي ظهور ایشان ) 3

ظهور امام دعا براي) 4  

42 

.   کند»...... « خود باشد و از ایشان  امام» ...... « کند که در عصر غیبت،  تالش می) عج(منتظر حقیقی حضرت مهدي 132

»تبعیت« - »پیرو«: پاسخ  

43 

» .او باشد  پیرو  ز قیام او نیزکه پیش ا برسد در حالی] قائم[ که به حضور خوشا به حال کسی« ):ص(اکرمحدیث شریف پیامبر 132

»)عج(هاي امام عصر پیروي از فرمان«: پاسخ هاي منتظران اشاره دارد؟ یک از مسئولیت کدام به  

44 

.ها هستند را بنویسید که پیروان ایشان به دنبال انجام آن)عج(حضرت مهدي  سه مورد از دستورات 132  

مقابله با طاغوت ) 3     به احکام فردي و اجتماعی دین    عمل) 2   مراجعه به عالمان دین     ) 1: پاسخ  

45 

.را بنویسید»)عج(از امام عصرپیروي «،یکی از عالئم 132  

»بت ایشانکردن حاکمان ستمگر در عصر غیتشکیل حکومت اسالمی و برکنار« :پاسخ  

46 

 

132 

.آن را توضیح دهید»ایشان است جامعه براي ظهورخود و  کردن آماده«،)عج(حضرت مهدي تظرانمن هاي از مسئولیت  یکی  

اري آن حضرت ـو خود را سربازي براي یکند  براي یار ي امام تلقّی می» عصر آماده باش«غیبت را عصرمنتظر، :پاسخ

ق ـود و مردم را براي پیوستن به حـانداز ش در جهان طنین) ع(امـاو هر لحظه منتظر است نداي ام .آورد به حساب می

.فراخواند  

47 

 

 

 

132 

خواهد  بیعت اند، کرده که باوي بیعت در صورت وجود کدام شرایط با افرادي) عج(،حضرت مهدي)ع(امام علیفرمایش  طبق

.اهل دشنام و کلمات زشت نباشند) 3        .       دامن باشند پاك) 2.              در امانت خیانت نکنند) 1: پاسخ کرد؟  

.آزار ندهندکسی را به ناحق ) 6   .  اي هجوم نبرند به خانه) 5   .                ریزي نکنند به ظلم و ستم خون) 4  

.هاي فاخر نپوشند لباس) 9 قیمت سوار نشوند     هاي گران  رکببر م) 8       .         ساده زیست باشند) 7  

. رانی نباشند دنبال شهوت) 12.              به یتیمان ستم نکنند) 11   .        به حقوق مردم تجاوز نکنند) 10  

.          ثروت و مال را احتکار نکنند) 15     .     پیمان خود عمل کنند به) 14                   .           شراب ننوشند) 13

.جهاد نمایند خدا به شایستگی  اهدر ر) 16  

48 

 

133 

هاي مورد نظر ایشان را داشته باشند؟ ویژگی،)عج(هنگام ظهورحضرت مهدي توانند در کسانی می چه  

پاسخ:کسانی که «قبل از ظهور» ایشان،در صحنۀ فعالیت هاي اجتماعی و نبرد دائمی حق و باطل،در جبهۀ حـق حضوري 

دامنی  نفس و پاك زّت،ععتشجا همچون اییه یاطین درون و برون،ویژگیمقابل شو با ایستادگی در د فعال داشته باشن

.پرورانده باشند را درخود  

49 

 

133 

کسی که در عصر غیبت حضرت مهدي(عج)،تنها با گریه و دعا سر کند و در صحنۀ نبرد حق طلبان علیه مستکبران حضور نداشته 

باشد،چه نتیجه اي خواهد داشت؟پاسخ:در «روز ظهور»،به علّت«عدم آمادگی»مانند قوم موسی(ع) به حضرت مهدي (عج) 

» !نشینیم می جا ما این بروید و بجنگید، تو و پروردگارت«:گفت خواهند  

50 
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133 

.ها را بنویسید آنت؟اس وابسته بوده چند عامل طول تاریخ، بهجامعۀ شیعه در شناسان؛ پویایی عهعتقاد برخی جامبه ا  

؛»دو عـامل« :پاسخ     

آمادگی براي شهادت و ایثار  اعتقاد به عاشورا،  گذشتۀ سرخ  
)عج(زیر پرچم امام عصر در جهان،انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت   آیندة سبز 

 

51 

نادرست                  درست. اند ، پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن اسالمی)عج(یاران حضرت مهدي 133  52 

 

 

133 

:به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید  

»نفر 313«: پاسخ چند نفرند؟) عج(هستۀ مرکزي یاران حضرت مهدي) الف  

» جنگ بدر« :پاسخ کدام جنگ؟، در)ص(تعداد یاران پیامبر اکرم به) ب  

»نفر 50« :پاسخ هستند؟» زن«،)عج(مهدي چند نفر از یاران حضرت،)ع(بنا به فرمودة امام باقر) ج  

»جـوانـان« :پاسخ .دهند تشکیل می» ........« را ) عج(ران حضرت مهديتر یا طبق روایات، بیش) د  

53 

134 

 

است؟) عج(غیبت حضرت مهديظهور بودن، از برترین اعمال عصر در انتظارچرا  

  ».شود می با ظهور آن حضرت حاصلداران  زیرا فرج و گشایش واقعی براي دین«: پاسخ

54 

 

134 

منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که « :فرماید ه درآن میک) ع(حدیث امیرمؤمنان حضرت علی

ن انتظار، ـاره دارد و الزمۀ ایـهاي منتظران اش یک از مسئولیت به کدام» .فرج استانتظار کارها نزد خداوند، ترین محبوب

.» )عج(دعا براي ظهور امام عصر« -»)عج(دعا براي ظهور امام عصر«: پاسخ چیست؟  

55 

 

 

134 

.کند؟ شرح دهید ظهور می زمانی ،چه)عج(امام عصر  

که  اند و  با تبلیغی جهان ناامید شدهت در ـدالـهاي غیرالهی و مدعیان برقراري ع که مردم جهان از مکتب زمانی: پاسخ

و ) ع(امـام ـدايتر مردم همین که ن بیش.الهی جلب شده است مردم به سوي آن منجی هاي اند،دل کرده منتظران واقعی

که ایستند می )ع(امام  مستکبران و ظالمان در مقابلاما .شتابند می سوي ایشان با شوق به شنوند، میطرفداران ایشان را

.شود می تشکیلایشان خورند و حکومت جهانی  شکست می ،در نهایت  

56 

                                                                                                    یابد؟ چه زمانی همۀ اهداف انبیا الهی تحقق می 134

») عج(مهدي امام جهانی حکومت با تشکیل«: اسخپ  

57 

 

134 

)مورد4(  .خواهد شد را نام ببرید ق،محقّبا تشکیل حکومت جهانی ایشان) عج(حضرت مهديکه در جامعۀ  اهدافی  

                               عقل و علم    شکوفایی) 3                    آبادانی ) 2                              گستري  عدالت) 1:پاسخ

فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال) 5                                    کامل  امنیت) 4           

58 

کرد، بعد دل پرخواهدـ،خداوند؛ زمین را از قسط و ع)عج(ام عصربا ظهور ام «:رمایدف میآن که در)ص(حدیث پیامبراکرم 134

»عدالت گستري« : پاسخ دارد؟  یک از اهداف جامعۀ مهدوي اشاره مبه کدا ».که از ظلم و جور پر شده باشد یناز ا  

59 

 

134 

.دهیدتوضیح ) ع(را با ذکر حدیثی از امام باقر» عدالت گستري جامعۀ مهدوي«  

پاسخ:درجامعۀ مهدوي،قطب مرفّه و قطب فقیر،طبقۀ مستکبر و طبقۀ مستضعف وجود ندارد.امام باقر(ع) دربارة وضعیت 

که نیازمندي  کند اوات برقرار میمیان مردم مس چنان آن])عج(مهدي حضرت[«:فرماید می»از ظهور پس«مردم  اقتصادي

 پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود.»

60 
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134 

.را توضیح دهید» شکوفایی عقل و علم«و » آبادانی«اهداف جامعۀ مهدوي،از   

پاسخ: آبـادانـی؛ «برکت و آبادنی همۀ سرزمین ها را فرا می گیرد. براي مثال، اگر کسی سرزمین هاي بین عراق و شام 

».همه را سرسبز و خرّم خواهد دید کویري است، بپیماید،هاي آن در حاضر ه بسیاري از قسمترا ک  

شکوفایی عقل و علم؛ «این دوران، زمان کامل شدن عقل هاي آدمیان است و با لطف و توجه ویژه اي که امام زمان(عج) 

».شود کامل می عقل آنان کند، ها می به همۀ انسان  

61 

 

135 

.را توضیح دهید» کمالفراهم شدن زمینۀ رشد و «و » امنیت کامل«اهداف جامعۀ مهدوي،از   

پاسخ: امنیت کامل؛ «درآن دوران، اگرکسی از شرق یـا غرب عالم، شب یـا روز، زن یـا مرد و بـه تنهایی سمت دیگر 

».نیست برياز دزدي اموال و ثروت دیگران خ کند، ند، احساس ناامنی و ترس نمیک حرکت  

فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال: «ازهمۀموارد فوق،مهم تر این که، درجامعۀمهدوي رشد و تکامل همۀ افراد فراهم است. 

بدین ترتیب، .نمایند و خیرخواه دیگران باشند جامعه تقدیم صالح به فرزندان کنند، تواند خدا را بندگی ها بهتر می انسان

».رسند تر می بهتر و آسان کرده، ها تعیین خدا در خلقت براي آنکه  ها با هدفی انسان  

62 
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