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معرفی امام مهدي (عج) به عنوان آخرین امام و قیام کننده علیه ظلم و برپاکنندة عدل در جهان توسط پیامبر اکرم (ص) چه پیامدي داشت؟  . 1

حاکمان بنی عباس درصدد بودند موعود را به محض تولد به قتل برسانند. 

خداوند آخرین حجت خود را از نظرها پنهان و مردم را از وجودش محروم کرد. 

این غیبت آن قدر ادامه یابد تا مردم مسلمان بتوانند بهره مندي کامل از وجود ایشان پیدا کنند. 

سختگیري حاکمان بنی عباس نسبت به امامان تا حدي شدت یافته بود تا ظهور به تأخیر بیانجامد.

آیه شریفه «ذلک بّان اهللا لم بک مغیرًا» پاسخگوي کدام سوال است؟  . 2

دوران غیبت چه زمانی پایان می پذیرد؟ رهبري و امامت حضرت مهدي در عصر غیبت چگونه است؟

تداوم نعمت هدایت پس از پیامبر چگونه است؟ علت غیبت امام مهدي عج چیست؟

عبارت هاي زیر به ترتیب، به کدام اهداف انبیاء که در حکومت امام عصر«ع» تحقق می یابند، اشاره دارد؟   . 3
- در جامعۀ مهدوي نیازمندي پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود. 

- تقدیم فرزندان صالح به جامعه 
- خیرخواهی انسان ها نسبت به دیگران

آبادانی - شکوفایی عقل و علم - عدالت گستري آبادانی - شکوفایی عقل و علم - امنیت کامل 

عدالت گستري- فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال  عدالت گستري- آبادانی - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال 

در فرمایش رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) که می فرماید: «خوشا به حال کسی که به حضور قائم برسد، در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد»  . 4
منظور از «پیروي پیش از قیام» چیست؟ و منظور از «آیندة سبز» کدام است؟

آماده کردن خود و جامعه و دعاي خالصانه براي ظهور امام ــ براي شهادت و ایثار آماده بودن

مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردي و اجتماعی دین ــ براي شهادت و ایثار آماده بودن

مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردي و اجتماعی دین ــ سرنگونی براي ظالمان و انتظار کشیدن

آماده کردن خود و جامعه و دعاي خالصانه براي ظهور امام ــ سرنگونی براي ظالمان و انتظار کشیدن

پیامبر اکرم (ص) خود و امام علی و امام مهدي (عج) را چگونه معرفی می کنند؟  . 5

خود را رسول خدا و علی را پدر امت و امام مهدي را آخرین امام قیام کننده خود وعلی را پدران امت و امام مهدي را آخرین امام قیام کننده

خود و علی را پدر امت و امام مهدي را امام غایب خود را پدر امت و علی را امام است و امام مهدي را امام غایب

منتظران امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) آنجا که «خود را همچون سربازي براي استمداد حضرت به حساب می آورند» و « با حکومت هاي  . 6
غیرالهی مقابله می نماید» به ترتیب به کدام مسئولیت خویش جامۀ عمل می پوشانند و شرط پذیرش بیعت آنان از جانب امام تابع کدامین آنهاست؟

تقویت معرفت و شناخت امام - تاسی از حجت منتظر الهی - دومین تمهید مقدمات ظهور امام - فرمانبرداري از امام - نخستین

آماده کردن خود و جامعه براي ظهور - تبعیت از دستورات امام - دومین پیروي از فرمان هاي امام عصر - تمهید مقدمات ظهور امام - نخستین

از دقت در این عبارت  نامۀ امام زمان (عج) به «شیخ مفید» که فرموده است: «ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و  . 7
مخفی نیست» به کدام یک از مسئولیت هاي آخرین حّجت خداوند پی می بریم و کدام جمله در مورد آن صحیح است؟

هدایت ظاهري - هدایت و برکاتش با ظهور او تجلی می کند. والیت معنوي - هدایت و برکاتش با ظهور او تجلی می کند.

والیت معنوي - سرپرستی و حفاظت و یاوري او هم اکنون محقق است. هدایت ظاهري - سرپرستی و حفاظت و یاوري او هم اکنون محقق است. 

پیام مستنبط از روایت پیامبر (صلی اهللا علیه و آله): «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»، کدام است؟  . 8

عدم معرفت به امام زمان، علت مرگ جاهلی است.  خالی شدن زمین از حجت خداوند، تابع مرگ جاهلی است.

والیت معنوي امام،  در گرو فقدان والیت ظاهري  ایشان است. عدم معرفت به امام زمان ، معلول مرگ جاهلی است.

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 9 متوسط
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از دقت در آیۀ شریفۀ .................. دریافت می گردد که اگر مردم نعمتی را که خدا به آن ها داده است، به درستی استفاده نکنند، ..................  . 9

 «ذلک باّن اهللا لم یک مغیرا نعمۀ انعمها علی قوم...» - جامعه رو به هالکت می رود.

 «ذلک باّن اهللا لم یک مغیرا نعمۀ انعمها علی قوم...» - خداوند آن نعمت را از آن ها می گیرد.

 «وعد اهللا الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات...» - خداوند آن نعمت را از آن ها می گیرد.

 «وعد اهللا الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات...» - جامعه رو به هالکت می رود.

این سخن امیرالمؤمنین علی (علیه السالم): «حجت خداوند در میان مردم حضور دارد ...» به چه موضوعی اشاره دارد؟ و چه پیامی از آن مستنبط  . 10
می شود؟

آماده کردن خود و جامعه براي ظهور – انجام والیت ظاهري با حضور در جامعه

آماده کردن خود و جامعه براي ظهور – انجام والیت معنوي با حضور در جامعه

چگونگی امامت حضرت مهدي در عصر غیبت – انجام والیت ظاهري با حضور در جامعه

چگونگی امامت حضرت مهدي در عصر غیبت – انجام والیت معنوي یا حضور در جامعه

مطابق آیۀ شریفۀ : «ذلک بان اهللا لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم»، زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندي یک جامعه چیست و عدم  . 11
استفادة صحیح از نعمات خداداي چه ثمره اي در پی خواهد داشت؟

خود مردم - نعمت از آن ها گرفته خواهد شد. قضاي حتمی خدا - نعمت از آن ها گرفته خواهد شد.

خود مردم - دیگر هدایت نخواهند شد. قضاي حتمی خدا - دیگر هدایت نخواهند شد.

کدام مورد، در راستاي توضیح «عدالت گستري» و «فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال» از اهداف تشکیل حکومت امام عصر (عج) می باشد؟  . 12

دزدي نشدن از اموال و ثروت دیگران- تقدیم فرزندان صالح به جامعه  دزدي نشدن از اموال و ثروت دیگران- آشکار شدن رازهاي هستی 

دیده شدن حّس تعاون و یاري دادن به یکدیگر- تقدیم فرزندان صالح به جامعه  دیده شدن حّس تعاون و یاري دادن به یکدیگر- آشکار شدن رازهاي هستی 

مفهوم «زمینه ساز هالکت و بدبختی یا عزت و سربلندي یک جامعه اعمال و کردار همان جامعه است» در کدام آیه مذکور است و این آیه اشاره به چه  . 13
سوالی دارد؟

« ذلک بان اهللا لم یک مغیرا نعمه » - علت غیبت امام مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) چیست؟

« لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها » - علت غیبت امام مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) چیست؟

« ذلک بان اهللا لم یک مغیرا نعمه » - رهبري امام (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) درعصر غیبت چگونه است؟

« لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها » - رهبري امام (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) در عصر غیبت چگونه است؟

اگر سؤال شود: «علت غیبت امام مهدي (عج) چیست؟» پاسخ به این سؤال را می توان در کدام آیۀ شریفۀ، جست وجو کرد؟  . 14

 (نرید ان نَمنَّ علی الّذین اسُتضعفوا فی األرض و نجعلهم ائمًۀ و نجعلهم الوارثین)   (وعد اهللا الّذین آمنوا و عملوا الصالحات)  

 (و لقد کتبنا فی الّزبور من بعد الّذکر اّن األرض یرثها عبادي الصالحون)   (ذلک بأّن اهللا لم یک مغیراً نعمًۀ انعمها علی قوٍم حّتی یغیروا ما بأنفسهم)  

به ترتیب وجه اشتراك و وجه افتراق همه مسلمانان در مورد موعود چیست؟  . 15

اعتقاد به منجی بودن حضرت مهدي (عج) - اعتقاد شیعه به تولد و زنده بودن آن حضرت، اعتقاد اهل سنت به دنیا نیامدن آن حضرت 

ظهور منجی آخرالزمان و رساندن جهان به عدالت - اعتقاد شیعه امام مهدي از نسل پیامبر و حضرت فاطمه است - اعتقاد اهل سنت دوازدهمین امام، فرزند حسن ابن علی است. 

اعتقاد به منجی بودن حضرت مهدي (عج) - شیعه امام مهدي از نسل پیامبر و حضرت فاطمه است - اعتقاد اهل سنت به دوازدهمین امام، فرزند حسن ابن علی است.

ظهور منجی آخرالزمان و رساندن جهان به عدالت - اعتقاد شیعه به تولد و زنده بودن آن حضرت، اعتقاد اهل سنت امام مهدي از نسل پیام اکرم است 

حدیث علوي «زمین از حجت خدا (امام) خالی نمی ماند، اما خداوند به علت ستمگري و...» با کدام عبارت قرآنی زیر ارتباط معنایی دارد؟  . 16

الم ترالی الذین یزعمون انهم من ینقلب علی عقبیه حتی یغیروا ما به انفسهم ذلک بان اهللا لم بک مغیراً نعمۀ انعمها
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قرآن کریم، به هنگام بیان چگونگی نعمت دهی خداوند بر بندگان، کدام مورد را از ذات  باري تعالی نفی می کند و در مقابل آن کدام صفت  الهی را  . 17
یادآور می شود؟

 ُمغیراً نِعَمًۀ  - علم خداوند به عملکرد بندگان انعمها علی َقوم  - علم خداوند به عملکرد بندگان

 ُمغیراً نِعَمًۀ  - مغفرت الهی در نعمت دهی انعمها علی َقوم  - مغفرت الهی در نعمت دهی

میزان بهره مندي از امام عصر در زمان غیبت چگونه است؟ و این سبب معلول چیست؟  . 18

افزایش - والیت معنوي ایشان کاهش - والیت معنوي ایشان افزایش - غایب بودن ایشان کاهش - غایب بودن ایشان

تفاوت خصوصیات ذکرشده در کتاب هاي حدیث اهل سنت با ویژگی هاي حضرت مهدي (عج) چیست؟  . 19

مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت باعث می شد که ماجرا جویان فریبکار به زودي شناخته شوند.

بنابر سخنان پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکري (علیه السالم) است و با توجه خاص خداوند، به حیات خود ادامه می دهد.

جامعه به صورت هاي گوناگون از هدایت هاي معنوي ایشان برخوردار است.

در کتاب هاي حدیثی اهل سنت تاکید شده امام مهدي (علیه السالم) از نسل پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) و حضرت فاطمه (سالم اهللا علیها) است؛ ولی هنوز به دنیا نیامده است.  

علت تشبیه حال کسی که به امام خود دسترسی ندارد، به سخت تر از حال یتیمی که پدر از دست داده، از کالم پیغمبر (ص) چیست و در چه صورت  . 20
یک فقیه همنشین ایشان در بهشت می شود؟

ندانستن حکم و نظر امام - آموزش دستورات دین به دیگران ندانستن حکم و نظر امام - گفته و معرفت عمیق در دین

عدم بهره مندي از والیت امام - آموزش دستورات دین به دیگران عدم بهره مندي از والیت امام - گفته و معرفت عمیق در دین

یاران امام زمان (عج) در عرصه هاي مختلف اسالمی جهانی، به ترتیب چه صفاتی را به خود تخصیص داده اند و همچنین، منتظر ظهور آن حضرت، عصر  . 21
غیبت را چه چیزي تلقی می کند؟

سازندگان تمدن اسالمی و پیشتازان تحول جهانی - عصر راز و نیاز با نواب اربعه  سازندگان تمدن اسالمی و پیشتازان تحول جهانی - عصر آماده باش براي یاري امام 

پیشتازان تمدن اسالمی و سازندگان تحول جهانی - عصر آماده باش براي یاري امام پیشتازان تمدن اسالمی و سازندگان تحول جهانی - عصر راز و نیاز با نواب اربعه

«مرگ در جاهلیت» و «برکنار کردن حاکمان ستمگر» و «حصول گشایش واقعی خدا»، به ترتیب مربوط به کدام یک از مسئولیت هاي منتظران امام زمان  . 22
(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) است؟

تقویت معرفت و محبت به امام - دعا براي ظهور امام (علیه السالم) - پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم)

پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم) - پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم) - دعا براي ظهور امام (علیه السالم)

پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم) - دعا براي ظهور امام (علیه السالم) - تقویت معرفت و محبت به امام

تقویت معرفت و محبت به امام - پیروي از فرمان هاي امام عصر (علیه السالم) - دعا براي ظهور امام (علیه السالم)

برقراري مساوات به حد اعالي آن طبق فرمایش امام باقر (علیه السالم)، کدام هدف جامعۀ مهدوي را معرفی می کند؟  . 23

فراهم شدن زمینه رشد و کمال عدالت گستري آبادانی شکوفایی عقل و علم

عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان معصوم چه کسانی بودند؟ علت غیبت امام عصر (ع) از ناحیۀ چه کسی بود؟  . 24

مردم - خدا حاکمان بنی امیه و بنی عباس - مردم مردم - حاکمان بنی امیه و بنی عباس حاکمان بنی امیه و بنی عباس- خدا

نحوه ارتباط حضرت مهدي (عج) با پیروان خود «در زمان غیبت» و «در غیبت کبري» به ترتیب چگونه است؟  . 25

نواب اربعه - والیت ظاهري والیت معنوي - نواب اربعه والیت ظاهري - نواب اربعه نواب اربعه - والیت معنوي
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معرفی امام مهدي (عج) به عنوان آخرین امام و قیام کننده علیه ظلم و برپاکنندة عدل در جهان توسط پیامبر اکرم (ص) موجب شد تا حاکمان بنی عباس درصدد بودند تا مهدي موعود را گزینه 1  . 1
به محض تولد به قتل برسانند. 

در این آیه خداوند علت از دست دادن نعمت ها و علت غیبت آن حضرت را اینگونه بیان می کند  گزینه 3  . 2
 ذلک بان اهللا لم بک مغیراً نعمۀ انعمها...

- امام باقر«ع» دربارة وضعیت اقتصادي مردم پس از ظهور می فرماید: آن چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که نیازمندي پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود. این فرمایش گزینه 4  . 3
بیانگر عدالت گستري در جامعۀ مهدوي است. 

- از همه مهم تر در جامعۀ مهدوي «فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال» است که در آن انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی کنند، فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند و خیرخواه دیگران باشند. 
در فرمایش رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) منظور از «پیش از قیام پیرو امام زمان (علیه السالم) بودن» یعنی مراجعه به عالمان دین در زمان غیبت و عمل به احکام فردي و اجتماعی گزینه 3  . 4
دین و مقابله با طاغوت که از جمله دستورات امام زمان (علیه السالم) است و پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند و منظور از «آیندة سبز» یعنی «انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش در

جهان، زیر پرچم امام عصر (علیه السالم).»
پیامبر اکرم خود و امام علی را پدران امت معرفی فرموده و امام مهدي را به عنوان آخرین امام و قیام کننده در جهان معرفی کرده  است. گزینه 1  . 5

گزینه 1  . 6
آماده کردن خود و جامعه براي ظهور: منتظر، عصر غیبت را عصر آماده باش براي یاري امام می داند و خود را سربازي براي یاري آن حضرت به حساب می آورد.

پیروي از فرمان هاي امام عصر: منتظر حقیقی تالش می کند که در عصر غیبت، پیرو امام خود باشد و از ایشان تبعیت کند. مراجعه به عالمان دین،عمل به احکام فردي و اجتماعی دین و مقابله با
طاغوت از جمله دستورات امام زمان (علیه السالم) است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند. 

شرط پذیرش بیعت از سوي امام زمان (علیه السالم) آماده کردن خود و جامعه براي ظهور است. 
نامۀ امام عصر (عج) به شیخ مفید «ما از اخبار و احوال شما آگاهیم...» بیانگر والیت معنوي ایشان است و این مفهوم را بیان می کند که سرپرستی و حفاظت و یاري مسلمانان هم اکنون نیز گزینه 4  . 7

با ایشان است. (این موارد محقّق است) 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 8

) خالی شدن زمین از حجت خدا متبوع مرگ جاهلی است. 

) عدم معرفت به امام زمان علت مرگ جاهلی است. 

) والیت معنوي امامان در هر شرایطی برقرار است. 

مطابق آیۀ «ذلک باّن اهللا لم یک مغیرا نعمۀ انعمها علی قوم...» اگر مردم نعمتی را که خداوند به آن ها داده است به درستی استفاده نکنند، خداوند آن نعمت را از آن ها می گیرد. گزینه 2  . 9
این سخن حضرت علی (علیه السالم) به موضوع چگونگی امامت حضرت مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) در عصر غیبت اشاره دارد. ایشان به اذن خدا از احوال انسان ها آگاه گزینه 4  . 10
است، افراد مستعد و به ویژه شیعیان و محبان خویش را از کمک ها و امدادهاي معنوي خویش برخوردار می سازد. این بهره مندي منحصر به والیت معنوي می شود که نیازمند به ظاهر بودن بین مردم

نیست.
کلمه «بانفسهم» در آیه بیانگر آن است که عزت و ذلت به دست خودمان است و اگر قدر نعمتی را ندانیم، از ما پس گرفته خواهد شد. گزینه 2  . 11

دیده شدن حّس تعاون و یاري دادن به یکدیگر  بیانگر عدالت گستري  گزینه 4  . 12

تقدیم فرزندان صالح به جامعه  فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال، از اهداف تشکیل حکومت امام عصر (عج) می باشد.
آیه « ذلک بان اهللا » به این موضوع اشاره دارد که زمینه ساز «هالکت یا بدبختی یک جامعه، مردم آن هستند که این آیه به علت غیبت امام عصر(علیه السالم) اشاره دارد. گزینه 1  . 13

)، تجلّی دارد. علت غیبت امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) و تغییر این نعمت، خود مردم هستند که در آیۀ (ذلَِک ِبَأنَّ اللََّه َلْم َیُک  گزینه 4  . 14

ما مسلمانان مانند پیروان سایر ادیان الهی عقیده داریم که در آخرالزمان منجی انسان ها ظهور خواهد کرد-  گزینه 1  . 15
شیعه: این منجی امام مهدي (عج) است که از نسل پیامبر است و دوازدهمین امام فرزند امام حسن عسگري است اما در کتاب هاي اهل سنت تاکید شده که امام مهدي از نسل پیامبر اکرم (ص) و

حضرت فاطمه است و هنوز به دنیا نیامده است. 
خداوند در قرآن علت از دست دادن نعمت را خود مردم بیان می کند و می فرماید: «حتی یغیروا ما بانفسهم»   گزینه 2  . 16

خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنها خود وضع خود را تغییر دهند. این آیه با سخن امام علی که می فرماید: «خداوند به علت ستمگري انسان ها و
زیاده روي شان در گناه آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد» ارتباط معنایی دارد.

با توجه به آیۀ: «ذلک بأنَّ اهللا لم یک مغیراً نعمًۀ انعمها علی قوم » خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است، تغییر نمی دهد. قرآن کریم « مغیراً نعمۀ » یعنی تغییر نعمت را از ذات گزینه 1  . 17
باري تعالی نفی می کند و در پایان آیه می فرماید: «اّن اهللا سمیع علیم » همانا خداوند شنوا و داناست، که بر علم خداوند بر عملکرد بندگان داللت دارد.

به دلیل غایب بودن ایشان، بهره مندي از امام عصر در زمان غیبت کاهش می یابد. گزینه 1  . 18
در  کتاب هاي حدیث اهل سنت تاکیده شده که امام مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) از نسل پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) و حضرت فاطمه (سالم اهللا علیها) است، البته آنان گزینه 4  . 19

معتقدند که امام مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) هنوز به دنیا نیامده است.
پیامبر اکرم (ص) 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، در مسائل گزینه 2  . 20
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.»

یاران امام، پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن اسالمی اند. همچنین منتظر ظهور آن حضرت، عصر غیبت را عصر آماده باش براي یاري امام تلقی می کند. گزینه 1  . 21
حدیث شریف:« من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه » :« هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است»، مربوط به تقویت معرفت و محبت به امام است. گزینه 4  . 22
پیروي از فرمان هاي امام عصر (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف): مراجعه به عالمان دین، عمل به احکام فردي و اجتماعی دین و مقابله با طاغوت از جمله دستورات امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه
الشریف) است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند. به عنوان نمونه، تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت و برکنار کردن حاکمان ستمگر یکی از عالئم پیروي از امام عصر است. دعا

براي ظهور امام: در انتظار ظهور بودن، خود از برترین اعمال عصر غیبت است؛ زیرا فرج و گشایش واقعی براي دینداران با ظهور آن حضرت حاصل می شود.
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کالم امام باقر(علیه السالم) که می فرماید:« آن چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که نیازمندي پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود»، مربوط به عدالت گستري از ویژگی هاي گزینه 3  . 23
جامعه مهدوي است.

درست است که حاکمان بنی امیه و بنی عباس عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان بودند، ولی علت غیبت امام عصر ناسپاسی مردم، ستمگري آنان و زیاده روي شان در گناه می باشد. گزینه 3  . 24

در زمان غیبت از طریق  نفر (نواب اربعه) با پیروان خود در ارتباط بودند. دوره غیبت کبري به معناي عدم امامت عصر در نیست بلکه رهبري ایشان از طریق والیت معنوي است. گزینه 1  . 254
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