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(است امتیازییازدهم،درس سواالت ) 10تا  6درس سواالت                                                                          پیام های آسمان    ماه پاسخنامه امتحان بهمن  

لیمـــــهو الع  

 مدیران آینده سالم

  و  آیاتمیت بسیار زیاد اه می باشد و نیز 11تا  6 های اینکه آزمون جامع دو از درس با توجه به لیو تنظیم شده است دهتا  ششامتحان بهمن ماه از درس های
 .است در نظر گرفته شده نمره ی امتیازینیز  درس یازدهم ل هایسوابرای  ، آزمون های جامع در آزمون های چهار گزینه ای روایات

 ،تاکید در آزمون های بعدی  ،از ابعاد دیگر لی بعلت اهمیت آنزیادی ندارد و آیات و روایاتبطور مستقیم ،احکام آموزش بعلت درس نهم همانطور که می دانید
   خواهد شد.از درس نهم نسبت به این آزمون بیشتری 

 باشگاه مدیران آینده

مدرس شش  

العمال،حضرت محمد )ص( درباره ی قیام می فرماید: شما را بشارت باد به مهدی ، مردی از خاندان من ؛ در  طبق کتاب کنز (1
روزگاری که مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند، قیام می کند و زمین را همچنان که از جور و ستم پر شده است،از عدل و 

 داد آکنده می سازد.
عنکبوت،  مبارکه تن عمر طوالنی برای انسان غیر ممکن نیست. در آیه ی چهارده سوره یبا توجه به آیات قرآن کریم، داش (2

 مدت حضور حضرت نوح )ع( در میان قومش نهصد و پنجاه سال ذکر شده است.
می فرماید: خداوند عمر او را در دوران غیبتش در مورد امام مهدی )عج( کتاب بحار االنوار، امام حسن )ع(  دبه استنا (3

پس به قدرت خدایی اش او را در چهره ی جوانی کمتر از چهل سال آشکار می سازد تا مردمان طوالنی می گرداند ، س
 دریابند که خداوند بر هر کاری توانا است. 

د ایشان و یا ادعا کن بحار االنوار در احادیث اهل بیت می خوانیم هر کسی که برای آمدن امام زمان )عج( وقتی را معین  در (4
 را مالقات می کند ، دروغگوست.

 انتظار ظهور،به فرموده ی حضرت محمد )ص( از بهترین کارهای امت ایشان است. (5
انتظار فرج به چند ))می فرماید: نقل شده است که امام رضا )ع( درباره ی وظایف منتظران واقعی از ،در کتاب تحف العقول (6

خودداری از آزار و اذیت دیگران ، گشاده رویی ، چیز است: صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری،ترویج کارهای نیک،
 ((خیر خواهی و مهربانی با مومنان.

شیخ : امام زمان )عج( در یکی از نامه هایی که به خوانیمطبرسی است،می دانشمند بزرگ شیخ که متعلق به کتاب احتجاج در  (7
ا را از خاطر نمی د ))ما در رسیدگی به شما و سرپرستی شما کوتاهی و سستی نمی کنیم و یاد شمند می فرماینمی نویس مفید

بریم و اگر جز این بود ، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند. پس سعی کنید 
 اعمال شما طوری باشد که شما را به ما نزدیک سازد و از گناهانی که موجب نارضایتی ما را فراهم نماید دوری کنید ...((

 
 مدرس هفت

کافی می خوانیم  یکی از اصحاب امام صادق )ع( پرسید: آیا می توان برای حل مشکالت نزد هر حاکم یا پادشاهی در کتاب  (1
رفت؟ امام فرمود: خیر،کسی که به اینگونه حاکمان مراجعه کند و با حکم آنان چیزی به دست آورد،در حقیقت به طاغوت 

باید به سراغ کسانی بروند که سخنان ما  ه به طاغوت نهی کرده است.مراجعه کرده و خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجع
)اهل بیت( را برایشان بازگو می کنند.کسانی که بر حالل و حرام ما آگاهند و احکام ما را می شناسند. من این افراد را بر شما 

را  -که حکم ما می باشد –که حکم آنانحاکم قرار داده ام؛ بنا بر این مردم نیز باید به حکم آنان راضی شوند. پس هر کسی 
 قبول نکند ، بدون شک حکم خداوند را خوار شمرده است و کسی که ما را نپذیرد،خدا را نپذیرفته است.

مردمی که می بینند ))در کتاب وسائل الشیعه می خوانیم که امام صادق )ع( درباره ی هدایتگران واقعی مردم می فرمایند:  (2
می کنند و در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند،ولی باز هم از این گونه عالمان پیروی می کنند  عالمانشان آشکارا گناه

 ((.، مانند برخی یهودیانی هستند که خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کند
از آنان پیروی کنند می فرماید: بر مردم واجب است از  امام صادق )ع( در مورد ویژگی های چهارگانه فقیهانی که مردم باید (3

مطیع دستور (4) بر خالف هوای نفس خود رفتار می کنند و(3)از دین خود محافظت می کنند و (2)پرهیزکار،که (1)فقیهان 

 خداوند هستند پیروی کنند.

 مدرس هشت
فزاید. اگر برایت میسر است که حضرت محمد )ص( به یکی از اصحاب خود فرمود: بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بی (1

شب و روز با وضو باشی،این کار را انجام بده؛ کسی که با وضو می خوابد، بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و 
 خوابش برای او نماز.)وسائل الشیعه(

 درس دهم
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مل زنده شدن روح و روان به تعبیر امام علی )ع( دوست خوب،نزدیک تر از خویشاوند،برترین اندوخته و سرمایه و عا (1
 انسان است.)کتاب غررالحکم(

 حضرت محمد)ص( دوست بد را پاره ای از آتش و ترسناک تر از هر چیز وصف نمودند. (2
یعنی این  شمشیری زیبا اما زهر آلود است. اهل گناهدر کتاب بحار االنوار به نقل از امام جواد )ع( می خوانیم که دوست  (3

ود تشبیه شده اند که اگر چه ظاهرشان براق و زیبا است اما اثری خطرناک دارند. )به استناد دوستان به شمشیری زهر آل

 (106و  103صفحات 
امام علی )ع( درباره ی اثرپذیری بسیار آرام و تدریجی از دوست بد به گونه ای که گاه حتی خود انسان نیز متوجه آن نمی  (4

بپرهیز که وجودت ناخودآگاه ، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید،در حالیکه تو شود می فرماید : از دوستی با افراد فاسد 
 از آن بی خبری.)بحار االنوار(

که در کتاب کافی ذکر شده است، دوست واقعی آن کسی است که به طبق سوره مبارکه اعراف و بیانات امام علی )ع(  (5
 شد.با (یعنی عاقل)زیبایی خرد آراسته و اهل فکر و اندیشه 

امام علی علیه السالم در یکی از حکمت های کتاب نهج البالغه توصیه فرموده اند که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنیم  (6
)به فرمایش سعدی: دوستی زیرا او می خواهد به نفع ما قدمی بردارد ولی به علت نادانی مایه ی ضرر و زیان ما می شود.

 به از نادان دوست ... دشمن دانا بلندت می کند ... بر زمینت می زند نادان دوست(با مردم دانا نکوست ... دشمن دانا 
د که نه تنها خود اهل گناه نیست بلکه از گناه دیگران ناراحت می شود.)میزان لی )ع( دوست واقعی را کسی می دانامام ع (7

 الحکمه(
ایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کتاب کافی از امیر المومنین )ع( روایت کرده است که )) سزاوار و ش (8

کند زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد(( که در این رابطه 
 مولوی در کتاب مثنوی معنوی می گوید: چون بسی ابلیس آدم روی هست ... پس به هر دستی نشاید داد  دست.

))محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من )ع( در کتاب کافی نقل شده است که  از امام صادق (9
 هدیه دهد.((

... یعنی وای بر  لیال  خ   النا  ذ ف  خ  ت  م ا  تی ل  یل  یا و  ))سوره مبارکه فرقان از قول افرادی که در آخرت حسرت دارند می فرماید :  (10
نی ... یعنی او مرا ذ جاء  ا   عد  ب   کر  الذ   ن  نی ع  ل  ض  انتخاب نمی کردم ... لقد ا  من، کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود 

 از یاد خدا گمراه کرد، پس از آنکه آن )یاد خدا( به من رسیده بود.
در کتاب من الیحضره الفقیه به نقل از پیامبر اکرم )ص( نوشته شده است: ))دوست داشتن هر چیز،تو را نسبت به عیب  (11

 ند.((های آن کور و کر می ک
نهج البالغه از امام علی )ع( نقل شده است:  )) به اتکای رابطه ی  31دود و وظایف دوستی در نامه ی حدر ارتباط با  (12

زیرا این عمل رابطه ی دوستی را از بین می برد و کسی که حقش را ؛صمیمانه و دوستانه،حق برادرت را ضایع مکن
 ضایع ساخته ای،دیگر دوست تو نخواهد ماند.((

نباید تمامی اسرار را حتی به صمیمی ترین دوست خود بگوییم. در این رابطه در کتاب میزان الحکمه از امیر المومنین)ع(  (13
نقل شده است: )) محبت خود را نثار دوست کن، و در عین حال به طور مطلق به او اعتماد مکن. همانگونه که می 

 ه اسرارت را با او در میان مگذار.((خواهی با تو رفتار نماید،با او رفتار کن، اما هم
در ارتباط با اینکه نباید از دوست خود توقع بیجا داشته باشیم،در کتاب غرر الحکم و درر الکلم از امام علی)ع( روایت  (14

 شده است :  )) کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد،همواره خشمگین و ناراحت است.((

 درس یازدهم
هنهات ب  وم  الم   نهون و  وم  الم  ه توبهه در ارتبهاط بها امهر بهه معهروف و نههی از منکهر مهی خهوانیم: و  در سوره مبارک (1  ولیهاء  م ا  ه  عض 

 یکدیگرند. )یعنی اینکه( امر به معروف و نهی از منکر می کنند. عض ... مردان و زنان مومن، ولی  ب  
است: )) حتما امر به معهروف و نههی  در ارتباط با آثار ترک امر به معروف،در کتاب کافی از امام کاظم )ع( روایت شده (2

از منکر کنید وگرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهنهد شهد و در ایهن صهورت بهتهرین ههای شهما ههم اگهر دعها 
 کنند،دیگر مستجاب نمی شود.(( 

 تاکید کرده است که متن روایت حفظ شود 121صفحه 

امام علی )ع( می فرمایهد: )) همهه کارههای ،کلمات قصار نهج البالغهبه استناد در ارتباط با ارزش باالی امر به معروف ، (3
نیک و حتی جهاد در راه خدا ، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر،مانند قطره در برابر دریایی پهنهاور و عمیهق 

ز منکر را ترک کردنهد. عروف و نهی ااست. خداوند سبحان اقوام پیش از شما را عذاب نکرد مگر به دلیل اینکه امر به م
 (( ...آنها را به دلیل انجام معصیت ها عذاب کرد و  پس بی خردان  

فرستاد،هم کسانی که ماهی می گرفتند عذاب شهدند و  (اهل شنبه)در سوره ی اعراف،در ارتباط با عذابی که خداوند برای  (4
ههم آنهایی که نهی از منکر نمی کردن هروا بهه د و فقط کسهانی نجهات یافتنهد کهه نههی از منکهر مهی کردنهد. ))فلم  ا نسهوا مها ذک 

 قون((فس  ما کانوا ی  ب   ئیس  ب   عذاب  لموا ب  ظ   ا الذین  ذن  خ  ا   و   السوء   ن  انجینا الذین ینهون ع  


