به نام خدا

ع
« توسل و توهج و ارتباط قلبى با امام زمان ( ج)موجب رعوج و رشد روحى و معنوى انسان مى شود».

مع
مقام ظم رهبرى (حفظه اهلل)

فرا رسیدن ایام شادی آفرین و مسرت بخش نیمه شعبان « میالد منجی عالم بشریت امام زمان (عج) » را به حضور محترمتان تبریک و شادباش می گوئیم.
جهت آشنائی هرچه بیشتر و بیش از پیش با این وجود مقدس و بزرگوار ،بدین وسیله از شما دعوت می نمائیم تا در « مسابقه ی میالد موعود»  ،شرکت فرمائید.
***** سواالت مسابقه از کتاب موعود آسمانی (عج) انتخاب شده است که فایل pdfآن در سایت پاستور قسمت انشارات موجود می باشد ******
********************

سواالت مسابقه میالد موعود
 )1بنابر احادیث فراوانی مسلمانان در کدام یک از موارد زیر اتفاق نظر دارند؟

 .1وجوب شناخت امام هر زمان
 .3خلفای دوازدهگانه

 .2دو جانشین رسول خدا
 .4هر سه مورد

 )2حدیث معروف «هر کس بمیرد و امام زمان (ع) خود را نشناسد به مرگ دوران جاهلی مرده است» را چه شخصیتی فرموده است؟

 .1امیرمؤمنان علی (ع)
 .3پیامبر اکرم

 .2امام حسن (ع)
 .4حضرت فاطمه (ع)

 )3طبق حدیثی بعد از پیامبر(ص) چند امیر و از چه خاندانی خواهند بود؟

 .1دوازده امیر از انصار
 .3دوازده امیر از بنیهاشم

 .2ده امیر از مهاجران
 .4دوازده امیر از قریش

 )4امام مهدی (ع) از چه خاندانی هستند؟
 .1از اهل بیت

 .2از اهلبیت از فرزندان فاطمه ازنسل امام حسین (ع)

 .3از قریش از فرزندان امام حسن (ع)

 .4هیچ کدام

 )5بنابر روایاتی که بسیاری از علمای اهل سنت نقل کردهاند ،امام مهدی (ع) ...

 .1هنوز تولد نیافتهاند
 .3در نزدیکیهای ظهورش تولد خواهد یافت

 .2تولد یافته و زنده هستند
 .4مورد  1و 2

 )6کدام سخن درباره امام مهدی (ع) نادرست است؟

 .1پدرش هم نام پدر پیامبر است
 .3پدرش امام حسن عسگری (ع) است

 .2از فرزندان امام حسین (ع) است
 .4هیچ کدام

 )7حدیث «هر کس امام قائم (ع) را که از فرزندان من است در دوران غیبتش انکار کند و بمیرد به مرگ دوران جاهلی مرده است» را کدام امام معصوم از پیامبر اکرم نقل کرده است؟

 .1امام حسین (ع)
 .3امام صادق (ع)

 .2امام باقر (ع)
 .4امام حسن عسگری (ع)

 )8طبق حدیثی در مهدویت برترین اعمال کدام مورد میباشد؟

 .1دعا برای ظهور
 .3شناخت امام زمان

 .2انتظار فرج
 .4هیچ کدام

 )9کدام مورد از وظائف منتظران به شمار میرود؟

 .1انتظار فرج
 .3آمادگی برای ظهور

 .2دعا برای ظهور
 .4هر سه مورد

 )10طبق سخن پیامبر(ص)  ،گرامیترین امت تا روز رستاخیز چه کسانی هستند؟

 .1نمازگزاران
 .2کسانی که در دوران غیبت ،امام مهدی (ع) را امام و پیشوای خود قرار دهند
 .3کسانی که با دوستان امام مهدی (ع) دوستی و با دشمنان ایشان دشمنی کنند
 .4مورد  2و 3
 )11کدام مورد را میتوان درباره طول عمر امام مهدی (ع) مثال زد؟

 .2حضرت خضر (ع)
 .4مورد  1و 2

 .1حضرت نوح (ع)
 .3حضرت موسی (ع)
 )12کدام پیامبر در حضور امام مهدی (ع) خواهد بود؟

 .2حضرت عیسی (ع)
 .4هر سه مورد

 .1حضرت موسی (ع)
 .3حضرت داوود (ع)

 ) 13طبق سخن پیامبر اکرم (ص) چه کسانی در دوران غیبت بر امامت امام مهدی (ع) استوار خواهند بود؟

 .1مؤمنان
 .3منتظرانی که خداوند دلهایشان را برای ایمان آزموده

 .2منتظران
 .4هیچ کدام

 )14بهرهبرداری از وجود امام مهدی(ع) در دوران غیبت به چه چیزی تشبیه شده است؟

 .2ماه شب چهاردهم
 .4هر سه مورد

 .1خورشید در پس ابر
 .3ماه در شب تاریک

**********************************************************************************************************

»» پاسخنامه :
تذکر مهم  :همکار گرامی با توجه به اینکه هدف از برگزاری از مسابقات کتابخوانی مطالعه کتاب بصورت فردی است  ،پاسخ دادن یک فرد و انتقال توسط دیگران منع شرعی دارد و پاسخنامه های
اینچنینی در مسابقه شرکت داده نخواهند شد..

(مهلت تحویل پاسخنامه به دفتر نهاد رهبری در کرج و تهران و دفتر آموزش و مدیریت آمل پایان وقت اداری چهارشنبه  97/2/19می باشد).
نام و نام خانوادگی ................................................................. :

بخش ............................................ :

شماره تماس............................................................................. :

امتیاز............................................ :
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شماره سوال
شماره گزینه
صحیح
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شماره سوال
شماره گزینه
صحیح

با آرزوی توفیق روزافزون ـ دفتر نهاد رهبری انستیتو پاستور ایران

