
https://konkur.info

https://konkur.info


ازآنهادرمساجدمينشستندوداستانهای خراف يدرباره  پيامبران برای مردم نقل ميکردند. اين مطالب به 

 .کتابهای تاريخی وتفسيری راه يافت وسبب گمراهی بسياری ازمسلمانان شد

عباس چگونه حکومت می کردند؟ـ حاکمان بنی امیه و بنی 9

 پس ازسقوط بنی اميه،حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان بااينکه خودراازعموزادگان پيامبر

ميدانستندوبه نام اهلبيت،قدرت راازبنی اميه گرفته بودند،روش سلطنتی بنی اميه راادامه دادندودر 

وائمه  اطهارنبود،جزنامی ازاسالم  کريم ايجادشده درعصرپيامبرودوميراث گرانقدرآن حضرت قرآن

 ماند. باقی نمی

 حاکمان بنی اميه وبنی عباس نيز،به تدريج مسيرحکومت راعوض کردندوبرای خودواطرافيانشان

 کاخ های بزرگ ومجلل ساختندوخزائن خودراازجواهرات گرانقيمت انباشته کردند.

عه ای راحت طلب،تسليم واين تغييرمسير،جامعه  مؤمن وفداکارعصرپيامبراکرم رابه جام

بی توجه به سيره وروش پيامبراکرم تبديل کرد. اين تغييرفرهنگ،سبب شدکه ائمه  اطهار

بامشکالت زيادی روبه روشوندونتوانندمردمان آن دوره راباخودهمراه کنند.

یان می امام رضا )ع(کدام کالم خداوند را که نسل به نسل گشته و به او رسیده را برای مردم ب -1

 کند؟

کلمه ال اله اال هللا قلعه ی محکم من است هرکس به اين قلعه محکم من وارد شود از عذاب من در 

 امان است.

مقصود امام علی )ع(از بشروطها و انا من شروطها چه بود ؟-2  
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مقصود امام )ع( اين بود که توحيد تنها يک لفظ و شعار نيست بلکه بايد در زندگی اجتماعی ظاهر 

د و تجلی توحيد در زندگی اجتماعی با واليت امام که همان واليت خداست و ميسر ميگرددشو  

به چند دلیل امامان بزرگوار با حاکمان زمان خود مبارزه میکردند ؟ یکی را به دلخواه توضیح -3

.دهید  

دوالزم از ان جهت که رهبری و اداره جامعه از جانب  خداوند به انان سپرده شده بو-1به دو دليل 

بود برای انجام دادن اين وظيفه به پا خيزند و در صورت وجود شرايط و امکانات حاکمان غاصب 

را برکنار کنند تا با تشکيل حکومت برمبنای اسالم راستين قوانين اسالم را به اجرا دراورند و 

 عدالت را برقرار سازند

اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان را نام ببرید؟-4  

معرفی خويش به عنوان امام برحق-2عدم تاييد حاکمان -1  

انتخاب شيوه های درست مبارزه-3  

کتاب.....نهج البالغه....از...حضرت علی)ع(..وکتاب ..صحیفه سجادیه..از امام سجاد -5

.)ع(میباشد  

حدیث سلسله الذهب به چه حدیثی گفته می شود؟-6  

امامان در ان به حديث سلسه الذهب )زنجيره  حديثی که به جهت توالی وپشت سر هم امدن اساسی

.طاليی( گفته می شود  

بعد از شهادت امام حسین)ع( امام سجاد چه روشی را برای مبارزه با بنی امیه پیش گرفت؟-7  

امام سجاد )ع(در کنار گسترش معارف از طريق دعا به تجديد حيات نهضت شيعيان پرداخت 

نش عميق تربيت کرد و بار ديگر با عالقمندان اهل بيت انسان هايی فداکار معتقد و دارای بي

)ع(ارتباط برقرار نمود به سبب هميت اقدامات بار ديگر تشيع به عنوان يک جريان بزرگ فکری 

 و سياسی در جامعه حضور فعال پيدا کرد

امیرالمومنین )ع(برای نجات از گمراهی تشخیص راه حق چه پیشنهادی به مردم میدهد؟-8  
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