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ین»  کدام است؟ پیام آیۀ شریفۀ:  «و ما کاَن الُمؤمنوَن لَِینفروا کافُّه فلوال نََفَر من کَل فرقٍۀ منهم طائفُۀ لیتَفَقُهوا فی الدِّ  . 1

استقرار والیت معنوي امام (ع) با بذل لطف او به دینمداران فقیه بهره مند از استنباط جبران والیت معنوي امام (ع) با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط

استقرار مرجعیّت دینی امام (ع) با بذل لطف او به دینمداران فقیه بهره مند از استنباط جبران مرجعیّت دینی امام (ع) با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط

با توجه به وظایف رهبر جامعه اسالمی، اداره یک جامعه و رهبري آن به سوي پیشرفت و عدالت و تعالی چگونه میسر است؟  . 2

حفظ وحدت و همبستگی و ضرورت مشارکت عمومی  استقامت و پایداري مردم به منظور اجراي احکام اسالمی 

افزایش آگاهی سیاسی و توجه به اولویت هاي جامعه  بهره گیري از اندیشه هاي متخصصان و اندیشمندان 

با توجه به آیۀ شریفۀ:  «و ما کان المؤمنون لینفروا کاّفۀ فلوال نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفّقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعّلهم یحذرون»  کوچ کردن  . 3
به قصد  .................. بر همگان واجب  .................. و هدف از این کوچ کردن  .................. است.

فراگیري اصول دین - است - عمل به وظیفۀ خود در تحقق والیت ظاهري فراگیري اصول دین - نیست - انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین

تفقه در دین - نیست - انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین تفقه در دین - است - عمل به وظیفۀ خود در تحقق والیت ظاهري

مردم جامعه براي مقابله با مشکالت داخلی و خارجی باید از خود  .................. نشان دهند و انباشته شدن مشکالت و ناکارآمدي حکومت ناشی از  . 4
چیست؟

استقامت و پایداري - عملکرد نادرست کارگزاران  وحدت و همبستگی - عملکرد نادرست کارگزاران 

استفامت و پایداري - عدم مشارکت مردم در نظارت همگانی  وحدت و همبستگی - عدم مشارکت مردم از نظارت همگانی 

با توجه به آیۀ  سورة توبه  «و ما کان المؤمنون لینفروا کافۀ فلوال نفر من کّل فرقه منهم طائفۀ ...» کدام پیام دریافت نمی گردد؟  . 5

قرآن کریم ابتدا از جامعۀ اسالمی می خواهد که گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند.

وجوب کوچ کردن براي گروهی از مؤمنان به منظور تفقه در دین و انذار مردم است.

وجوب تفقه در حد رفع نیاز در دین براي تداوم مرجعیت علمی و والیت معنوي در عصر غیبت محقق می شود.

مرجعیت علمی امام عصر (عج) با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط جبران می شود.

122

رهبر با «دعوت مردم به استقامت و پایداري» زمینۀ کدام مورد را در جامعه فراهم می کند و کدام آیۀ شریفه بیانگر آن است؟  . 6

جلوگیري از نفوذ بیگانگان -  َألَْم َتَر ِإلَى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا   تالش براي اجراي احکام الهی - لقدا ارسلنا رسلنا بالبینات  

جلوگیري از نفوذ بیگانگان -  لقدا ارسلنا رسلنا بالبینات   تالش براي اجراي احکام الهی - َألَْم َتَر ِإلَى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا  

حدیث شریفۀ  «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»  بیانگر کدام یک از ویژگی هاي فقیهان عصر غیبت است? این ویژگی به منظور چیست؟  . 7

عادل و باتقوا - جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبري کند.  عادل  و باتقوا - احکام دین را متناسب با نیاز روز استخراج کند. 

زمان شناس - احکام دین را متناسب با نیاز روز استخراج کند.  زمان شناس - جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبري کند. 

«خنثی کردن نقشه هاي تفرقه افکنانه دشمنان» و «توانایی رهبر در مقابله با مشکالت داخلی و خارجی» ثمرة اجراي کدام یک از وظایف مردم در حکومت  . 8
اسالمی است؟

افزایش آگاهی سیاسی - استقامت و پایداري  وحدت و همبستگی - توجه به اولویت هاي اجتماعی 

افزایش آگاهی سیاسی - توجه به اولویت هاي اجتماعی وحدت و همبستگی - استقامت و پایداري

اعلم بودن در شرایط مرجع تقلید به چه معناست و راه شناخت آن چگونه است؟  . 9

در میان فقها از همه متخصص تر باشد - در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است. 

بتواند احکام دین را از نیازهاي روز به دست آورد - در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است. 

در میان فقها از همه متخصص تر باشد - با رجوع به رسالۀ عملیه مجتهد و بررسی آن براي انسان اطمینان حاصل شود که نسبت به مجتهدین دیگر باتقواتر است. 

بتواند احکام دین را از نیازهاي روز به دست آورد - با رجوع به رسالۀ عملیه مجتهد و بررسی آن براي انسان اطمینان حاصل شود که نسبت به مجتهدین دیگر با تقواتر است. 

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 10 سخت
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پیام کدام عبارت شریفه، شرط امام علی بن موسی (علیهم السالم) در حدیث « کلمه ال اله اال اهللا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی » را در عصر غیبت  . 10
محقق می سازد؟

« و ما کان المومنون لینفروا کافه فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون »

« واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اهللا علیهم »

« ذلک بان اهللا لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان اهللا سمیع علیم »

« من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه »

.  در نظام و حکومت اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست و از نگاه امام علی (ع) وظیفه یک رهبر در برابر طبقات محروم چیست؟ 11

مشارکت و همراهی مردم - در به دست آوردن رضایت آنان تالش کنند در جلب خشنودي خواص 

عملکرد صحیح کارگزاران - افراد مورد اطمینان را انتخاب کند تا در مورد وضع آنان تحقیق کند 

مشارکت و همراهی مردم - افراد مورد اطمینان را انتخاب کند تا در مورد وضع آنان تحقیق کند

عملکرد صحیح کارگزاران - در به دست آوردن رضایت آنان تالش کنند در جلب خشنودي خواص

ًۀ فلوال نفَر من کلِّ فرقۀ منهم طائفٌۀ»   در مورد کدام یک از مسئولیت هاي مربوط به امامت در عصر غیبت است؟ آیۀ شریفۀ  «و ما کان المؤمنون لینفروا کافَّ  . 12

والیت ظاهري - حکومت اسالمی والیت معنوي - مرجعیت دینی  والیت ظاهري - مرجعیت دینی  والیت معنوي - والیت ظاهري

مطابق حدیث شریف  «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواًهْ حدیثنا»  در زمان غیبت امام عصر در کدام احکام باید به فقیه مراجعه کنیم و انجام این  . 13
وظیفه چگونه امکان پذیر است؟

فردي ـ تشکیل حکومت اسالمی اجتماعی ـ تشکیل حکومت اسالمی اجتماعی ـ اجراي دستورات دین فردي ـ اجراي دستورات دین

الزمۀ پیروي از فقیهان در عصر غیبت چیست و کدام روایت شریفه بیانگر آن است؟  . 14

نفی حاکمیت طاغوت و تشکیل حکومت -  «لینذروا قومهم»   مطالعۀ دقیق منابع اسالمی و استنباط شخصی -  «لینذروا قومهم»  

مطالعۀ دقیق منابع اسالمی و استنباط شخصی -  «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»   نفی حاکمیت طاغوت و تشکیل حکومت -  «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»  

امام عصر (عج) در پاسخ به اسحاق بن یعقوب به ترتیب درباره فقها و خود چه تعابیري را به کار برده اند؟  . 15

حجت امام زمان بر مردم - حجت امام زمان بر مردم حجت خدا بر فقها - حجت امام زمان بر مردم

حجت امام زمان بر مردم - حجت خدا بر فقها حجت خدا بر فقها - حجت خدا بر فقها

اداره و رهبري جامعه به سوي عدالت و تعالی به ترتیب "چگونه" و با "کدام وظیفه ولیّ فقیه" میسر است و کدام نهاد مصداقی براي آن می باشد؟  . 16

با بهره گیري از اندیشه هاي اندیشمندان و متخصصان ــ تصمیم گیري بر اساس مشورت ــ مجلس شوراي اسالمی

با بهره گیري از اندیشه هاي اندیشمندان و متخصصان ــ تالش براي اجراي احکام الهی ــ شوراي عالی انقالب فرهنگی

با الگو و اسوه قرار دادن اولیاي دین ــ ساده زیستی رهبر ــ مجمع تشخیص مصلحت نظام

با الگو و اسوه قرار دادن اولیاي دین ــ استقامت و پایداري ــ مجلس خبرگان رهبري

ادارة یک جامعه و رهبري آن به سوي پیشرفت و تعالی با چه امري میسر است و کدام عبارت شریفه گویاي آن است؟  . 17

جلوگیري از نفوذ بیگانگان -  «ال تطع الکافرین»  جلوگیري از نفوذ بیگانگان - «شاورهم فی االمر»  

تصمیم گیري براساس مشورت -  «ال تطع الکافرین»   تصمیم گیري براساس مشورت - «شاورهم فی االمر»  

هوا فی الّدین...»  کدام مفهوم برداشت نمی شود؟ با توجه به آیۀ شریفۀ  «َو ما کاَن المومنوَن لینفروا کافًۀ فلوال نفر من کّل فرقٍۀ ِمنُهم طائفُۀ لیتَفقَّ  . 18

در دورة غیبت کبري، مرجعیت فقیه مسئولیت (مرجعیت دینی) را تداوم می بخشد.

لزوم مراجعۀ مسلمانان به فقها، تنها در زمان غیبت امام زمان (عج) معنا پیدا می کند.

قرآن کریم از مسلمانان خواسته است که گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند. 

در زمان امامان نیز عده اي از دانشمندان براي بازگویی احکام دین به شهرهاي دور می رفتند.
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در ارتباط با شرایط ولی فقیه و مرجع تقلید، «اعلم بودن»، زمان شناس بودن» و «مدیر و مدبر بودن» به ترتیب از ویژگی هاي .................. ، .................. و  . 19
.................. بین مرجع تقلید و ولی فقیه به شمار می آیند.

غیر مشترك - غیر مشترك - غیر مشترك   غیر مشترك - مشترك - غیر مشترك 

مشترك - غیر مشترك - مشترك   مشترك - مشترك - مشترك  

به ترتیب «خروج از جرگه کسب معرفت دینی به منظور الحاق معارف به تشنگان معارف اسالمی» و «تقلید در فروع دین» در عبارات کدام گزینه به  . 20
چشم می خورد؟

«اذا رجعوا الیهم» - «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»   «اذا رجعوا الیهم» - «لیتفقهوا فی الّدین»  

«فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» - «اذا رجعوا الیهم»   «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» - «لیتفقهوا فی الّدین»  

چند مورد از جمالت بیان شده در ارتباط با مسئولیت هاي مردم در برابر رهبر، با مسئولیت مشخص شده همخوانی دارد؟   . 21
الف) ترجیح اهداف اجتماعی در زمان تقابل اهداف اجتماعی با منافع فردي: اولویت دادن به اهداف اجتماعی 

ب) زدن بیشترین ضربه به دشمن همراه با کمترین آسیب به خود: وحدت و همبستگی اجتماعی 
ج) فراهم کردن توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی با استقامت مردم: افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی 

د) مسئول بودن همۀ افراد جامعه نسبت به یکدیگر: مشارکت در نظارت همگانی

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

در بیان پیامبر عظیم الشان اسالم صلی اهللا علیه و آله چرا حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد، سخت تر از حال یتیمی است که  . 22
پدر خود را از دست داده است و ایشان کسی که با احکام  الهی آشناست و دیگران را آموزش می دهد، چگونه معرفی می کند؟

زیرا در مسائل زندگی، حکم و نظر امام را نمی داند - در بهشت با پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) خواهد بود.

زیرا در مسائل زندگی، حکم و نظر امام را نمی داند - او را قاضی و حاکم میان مردم قرار می دهم.

زیرا چنین شخصی امام خویش را نمی بیند - او را قاضی و حاکم میان مردم قرار می دهم.

زیرا چنین شخصی امام خویش را نمی بیند - در بهشت با پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) خواهد بود.

در کالم پیامبر عظیم الشان اسالم شرط هم نشینی آشنایان به علوم و دانش با اهل بیت (علیهم السالم) کدام است و کدام عبارت قرآنی مؤید آن است؟  . 23

باید احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج کنند و به شهرهاي دور بروند ــ  «لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم»  

باید دیگران را که به احکام الهی آشنا نیستند، راهنمایی کند ــ  «لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم»  

باید دیگران را که به احکام الهی آشنا نیستند، راهنمایی کند ــ  «ماکان المومنون لینفروا کافه»  

باید احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج کنند و به شهرهاي دور بروند ــ  «ماکان المومنون لینفروا کافه»  

منظور از مشروع بودن حکومت و رهبري فقیه چیست؟  . 24

از جانب مردم پذیرفته شده باشد. دین اجازة رهبري مردم را داده باشد.

بتوانند جامعه را در شرایط پیچیدة جهانی رهبري کند. احکام دین را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد.

معناي «تفقه» و «فقیه» با کدام مورد هم خوانی دارد؟  . 25

تالش براي استخراج احکام و قوانین - توانایی استخراج احکام و قوانین  تالش براي سرپرستی و والیت ظاهري - متخصص در امور دین 

تالش براي کسب معرفت عمیق - متخصص در امور دین  ژرف اندیشی در دین - توانایی استخراج احکام و قوانین اسالم از قرآن و روایات 
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این آیه بیانگر راه حل قرآن در عصر غیبت براي تداوم دو مسئولیت  مرجعیت دینی و والیت می باشد که فقیه واجد شرایط به نیابت از امام زمان این مسئولیت را بر عهده دارد. پیام این گزینه 3  . 1

» آمده  است. استقرار مرجعیت دینی امام که در گزینۀ « » نیز آمده است نادرست است، زیرا آیه جبران مرجعیت دینی امام است، نه جبران یا استقرار والیت معنوي  ایشان که در گزینه هاي « و 
امام غایب است و نمی تواند خود این مسئولیت را انجام دهد. 

ادارة یک جامعه و رهبري آن به سوي پیشرفت و تعالی با بهره گیري از اندیشه هاي متخصصان و اندیشمندان میسر می شود. گزینه 3  . 2

براي پاسخ به این سوال باید به ترجمۀ آن توجه کنیم:  گزینه 4  . 3
«َو ما کاَن المؤمنوَن لینفروا کاَفًۀ َفَلوال نفر ِمن ُکّل ِفرقۀ طائفۀ»   

نمی شود که مؤمنان همگی اعزام شوند، پس چرا از هر گروهی، جمعی از آنها اعزام نشوند. 
یِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم»   ُهوا ِفی الدِّ  «ِلَیَتَفقَّ

تا دانش دین را [به طور عمیق] بیاموزند آنگاه که به سوي قوم خویش بازگشتند، آنها را هشدار دهند، 
ُهْم َیْحَذُروَن»   «َلَعلَّ

باشد که آنان [از کیفر الهی] بترسند. 
یِن» و  «َو ما کاَن المؤمنوَن لینفروا کاَفًۀ»"، کوچ  کردن به قصد تفقّه بر همگان واجب نیست.  ُهوا ِفی الدِّ با توجه به عبارت: «ِلَیَتَفقَّ

یِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم» هدف از این کوچ کردن انذار مبنی بر تفکر عمیق است که همان تفقه می باشد.  ُهوا ِفی الدِّ طبق عبارت:  «ِلَیَتَفقَّ
مردم براي اینکه رهبر بتواند در مقابل مشکالت داخلی و خارجی مقابله کند باید از خود استقامت و پایداري نشان دهد.  گزینه 2  . 4

عملکرد نادرست کارگزاران موجب انباشته شدن مشکالت و ناکارآمدي حکومت می شود.

پیام این آیه راه حل قرآن کریم براي تداوم دو مسئولیت والیت ظاهري و مرجعیت دینی در دورة غیبت می باشد نه تداوم والیت معنوي که در گزینۀ  آمده است.  گزینه 3  . 5

رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداري مانع نفوذ بیگانگان می شود و آیۀ شریفۀ  «َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا»  اشاره به آن دارد.  گزینه 2  . 6
این حدیث امام عصر اشاره به زمان شناس بودن فقیه در عصر غیبت دارد. این ویژگی به منظور آن است که فقیه بتواند احکام دین را متناسب با نیاز روز استخراج کند.  گزینه 4  . 7

خنثی کردن نقشه هاي تفرقه افکنانه دشمنان > ثمرة افزایش آگاهی سیاسی  گزینه 2  . 8
توانایی رهبر در مقابله با مشکالت داخلی و خارجی > ثمرة استقامت و پایداري

یکی از راه هاي شناخت مرجع تقلید اعلم یعنی از میان فقها از همه عالم تر باشد، این است که یکی از فقیهان (که اعلم است) در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن گزینه 1  . 9
شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است. 

حضرت امام رضا (علیه السالم) بعد از بیان حدیث شریف سلسله الذهب در جمع مردم نیشابور، پس از اندکی درنگ، فرمود: « بشروطها وانا من شروطها » : « اما به شرط  هاي آن، و من از گزینه 4  . 10
جمله شرط هاي آن هستم. »

مقصود امام این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر می شود که موضوع
والیت امام در عصر غیبت در حدیث شریف « من مات و لم یعرف امام زمانه ... » ،مورد تاکید قرار گرفته است.

مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشرفت یک کشور است و از نگاه علی رهبر در خصوص طبقات محروم افرادي مورد اطمینان را انتخاب کند.  گزینه 3  . 11
آیۀ شریفۀ  «و ما کان المؤمنون لینفروا کافًَّۀ فلوال نفَر من کلِّ فرقۀ منهم طائفٌۀ»   به والیت ظاهري و مرجعیت دینی اشاره دارد. گزینه 2  . 12

مسلمانان در زمان غیبت امام نه تنها در احکام و مسائل فردي، بلکه در مسائل اجتماعی هم باید به فقیه مراجعه کنند. روشن است که انجام چنین وظیفه اي جز با نفی حاکمان طاغوت و گزینه 3  . 13
تشکیل حکومت اسالمی به رهبري فقیه میسر نیست.

الزمۀ پیروي از فقیهان در عصر غیبت نفی حاکمیت طاغوت و تشکیل حکومت اسالمی بوده و حدیث  «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» بیانگر آن است.  گزینه 3  . 14
امام عصر (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب که دربارة رویدادهاي جدید عصر غیبت سوال کرد و راه چاره را پرسید، فرمود: «در گزینه 4  . 15

مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها می باشم.»
تصمیم گیري براساس مشورت: از آن جا که اداره یک جامعه و رهبري آن به سوي پیشرفت و عدالت و تعالی، با بهره گرفتن از اندیشه هاي اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر گزینه 1  . 16

، نهادهاي مختلفی اند که به صورت باید با مشورت نخبگان تصمیم هاي الزم را بگیرد. نهادهاي مشورتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شواراي عالی انقالب فرهنگی، مجلس شوراي اسالمی و 
پیوسته به رهبر مشورت می دهند.

ادارة یک جامعه با بهره گیري از اندیشه هاي اندیشمندان میسر است و آیۀ «شاورهم فی االمر» اشاره به آن دارد.  گزینه 3  . 17
مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امامان (ع) یا عدم امکان دسترسی به ایشان به فقیهان مراجعه کنند.  گزینه 2  . 18

(اعلم بودن) از ویژگی هاي مرجع تقلید می باشد و (زمان شناس بودن) از ویژگی مشترك هر دو است. همچنین (مدیر و مدبر بودن) از ویژگی هاي ولی فقیه است.  گزینه 1  . 19

عبارت «اذا رجعوا الیهم» به معناي بازگشت فقیه از جایی است که در آنجا به کسب معارف دینی پرداخته است. همچنین در عبارت «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» منظور از راویان گزینه 2  . 20
حدیث، همان فقیهان واجد شرایط هستند که می توان از آن ها تقلید کرد. 

ترجیح اهداف اجتماعی در زمان تقابل اهداف اجتماعی با منافع فردي به اولویت دادن به اهداف اجتماعی مربوط است. (درستی الف)   گزینه 2  . 21
زدن بیشترین ضربه به دشمن در عین خوردن کمترین آسیب، مربوط به افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی می باشد. (نادرستی ب) 

فراهم کردن توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی، مربوط به استقامت و پایداري در برابر مشکالت است. (نادرستی ج) 
مسئول بودن همۀ افراد نسبت به یکدیگر به مشارکت در نظارت همگانی مربوط است. (درستی د) 

پیامبر اکرم(صلی اهللا علیه و آله) می فرماید: حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد، سخت تر از حال یتیمی است که پدر را از دست داده است؛ زیرا چنین شخصی، گزینه 1  . 22
در مسائل زندگی، حکم و نظر امام را نمی داند، البته اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که به احکام ما آشنا نیستند، راهنمایی کند و دستورات

دین را به آن ها آموزش دهد. در این صورت، او در بهشت با ما خواهد بود.

پیامبر اسالم (صلی اهللا علیه و آله) می فرماید: « اگر یکی از پیروان ما به علوم دانش ها آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که به احکام ما آشنا نیستند، راهنمایی کند و گزینه 2  . 23

) در این صورت او در بهشت با ما خواهد بود. دستورات دین را به آن ها آموزش دهد (لنیذوا قومهم اذا رجعوا الیهم 

124

3

⋯

⋯

⋯

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



حکومت و رهبري فقیهی که شرایط باتقوا بودن، عادل بودن، زمان شناس بودن، مدیر و مدبر بودن و شجاعت و قدرت روحی را دارد، مشروع است؛ یعنی دین به او اجازة رهبري مردم گزینه 1  . 24
را داده است.

» در این مورد صحیح است.  » و « تفقه: به معناي تالش براي کسب معرفت عمیق (ژرف اندیشی در دین) گزینه « گزینه 3  . 25
فقیه: افرادي که توانایی دارند و می توانند قوانین و احکام اسالم را از قرآن و روایات به دست آورند. 
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