
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 پرسشهاي گفتار هفتم کتاب همرزمان حسین علیه السالم

سالم) و واقعه .1 شهادت امیرالمؤمنین (علیهال صل مابین  سائل فکري و تبلیغاتی در حدفا شورا، م ي عا

 شیعه چگونه مطرح شد؟

 از سوي حسنین علیهماالسالم و شیعیان ایشان. بیان حقایق و تبیین فکر و ایدئولوژي -1

 شد و با خون ایشان امضا میشد.وسیلۀ بزرگان شیعه برآورده میفریادهاي مخالفی که به -2

 یتشکیالت فعالیتهاي مخفی و زیرزمینیِ صورتبه -3

  صحیح است. 2و  1گزینه  -4

 

 طور خالصه هدف امام حسین علیهالسالم از قیام عاشورا چه بود؟به .2

اش در این مسـیر که حکومت را به دسـت بگیرد؛ گرچه به هدفش نرسـید اما به وظیفهاینتا  -1

 عمل کرد.

 تعالی در راه خدا به شهادت برسد.ي کهن حققیام کرد تا طبق مشیّت الهی و به وعده -2

  .ي اسالمی، پس از خارج شدن این قطار از خطخط بازآوردنِ قطار منظّم جامعهبه -3

شده و خفتهبیدار کردن جامعۀ  -4 شجیع آنان تخدیر سلمانان و ت براي مخالفت با حکومت ي م

 جور یزید.

 

ّسط هیچ .3 شور تو صلی–کس آن عمل واجب که تا قبل از قیام عا انجام  -وآلهعلیهاهللاحتی خود پیامبر 

 انجام شد چه بود؟ السالماباعبداهللا علیهنگرفته بود و فقط توسط 

  بعد از پدیدآمدنِ ارتجاعتجدید انقالب اسالمیِ پیامبر،  -1

 مقابله با جریان ارتجاع به دوران جاهلیّت -2

 مقابله با جریان تحریف اصول بنیادین دین -3

 صحیح است. 2و  1گزینه  -4

 

 



 ي چه کسی بود؟بیت پیامبر(ص) برعهدهي اهلشدهگرفتنِ حکومت غصبمسئولیتِ بازپس .4

 السالماباعبداهللا علیه -1

 السالمعلیهامامانِ پس از اباعبداهللا  -2

 بیت پیامبر(ص)شیعیان اهل طورخاصجامعه اسالمی و بهکل  -3

 صحیح است. 2و  1گزینه  -4

 

 ي امام سجاد و امام باقر علیهماالسالم بود، کدام است؟مسئولیّت و مأموریّتی که برعهده .5

 تبیین حقایق دین و تشریح اصول اسالمی -1

 آنها بر قدرت زمان غلبه کرد.ي وسیلهتشکیل یک گروه مجهّز مردمی که بتوان به -2

 تازگی در جامعه ظاهر شده بودند.هاي فکري منحرف و التقاطی که بهمقابله با جریان -3

 صحیح است. 2و  1گزینه  -4

 

امیّه دلیل اینکه امام باقر و امام صادق (علیهما السالم) از فرصت دوران پایانی و ضعف حکومت بنی .6

 براي تشکیل حکومت علوي قیام نکردند، چه بود؟عباس جاي بنیاستفاده نکردند و به

 جامعه اسالمی به ایشان رو نکرده بود. -1

 شیعیان پس از واقعه کربال هنوز نتوانسته بودند وفاداري خود را به امامت اثبات کنند. -2

ن ضــروري و حتمی اســت، در آ بیت پیامبر(ص)شــرایطی که براي حکومت انقالبیِ اهل -3

  ت.زمان هنوز وجود نداشته اس

شعار بنی -4 ستفاده از  سوءا ضا من آل محمد«عّباس با  زودتر از خاندان پیامبر پرچم را » الر

 بلند کردند و قیام کردند.

 

صادق علیه بهاي اهللا خامنهحضرت آیت نقد .7 سی روایاتی که رفتار امام  صور عبّا سالم در حضور من ال

 خاضعانه و سازشگرانه معرفی میکند، چیست؟را 

ساقط این احادیثِ ظنّیاز آنجا که  -1 ست، از اعتبار  ضاد ا صدور با معارفِ یقینیِ ما در ت ال

 است.



 منصور عباسی بود نقل کرده است.همۀ این روایات را ربیع حاجب که مُالزم دائمی  -2

 سه جور نقل کرده است که اینها با هم منافات دارند.راوي این ماجرا را  -3

 صحیح است.  3و  2گزینه  -4

 

شوند، روز قیامت کسانی که در جنگ با او شهید می«پیامبر(ص) دربارة چه کسی است: این حدیث  .8

 ؟»روند.کنند و زودتر از همه به بهشت میبر روي دوش خالئق سیر می

 السالماباعبداهللا الحسین علیه -1

 السالمابیطالب علیهابنعبداهللا فرزند حسن بن حسن بن علیمحمّدبن -2

 یهما السالملی بن الحسین علزید بن ع -3

 حسین بن علی شهید فخّ -4

 

یاران او در قیامت اجر «بیت (ع) و دربارة چه کسی صادر شده است: یک از اهلاین حدیث از کدام .9

 ؟»دو شهید را خواهند داشت.

  السالم درباره شهید فخّاز امام کاظم علیه -1

 السالماز پیامبر(ص) درباره اباعبداهللا علیه -2

  السالم درباره شهید فخّاز امام صادق علیه -3

 علیدرباره زیدبنالسالم از امام کاظم علیه -4

 

 ودش را اعالم کرد، چه بود؟خاولین شعاري که جریان سیاسیِ تشیّع با آن موجودیّت  .10

 بن ابیطالب براي پیامبر(ص)وصایت و جانشینیِ علیّ -1

 غصب فدك -2

 بیعت نکردن با خلیفۀ برآمده از سقیفه -3

 صحیح است. 3و  1گزینه  -4

سین منبع: فصــل هفتم کتاب  ّسالمهی(علهمرزمان ح  یالعظماهللا تیده گفتار از حضــرت آ )ال
 )السّالمهمیامامان معصوم(عل یاسیمبارزات س لی) در تحلیالعال(مدّظلّهياخامنه


