باسمه تعالی
((سواالت جلسات سقیفه ،غدیر ،علل و مفاهیم))

 .1پس از برمال شدن خیانت حفصه در حفظ سرِ پیامبرصلی اهلل و علیه و آله ،ابوبکر
و هم پیمانانش چه اقداماتی برای عملی شدن آن سر انجام دادند؟
 .2چرا راوی حدیث قتل پیامبر صلی اهلل علیه و آله در مسیر تبوک یعنی ولید بن
عبیداهلل بن جمیع زهری را می توانیم موثق بدانیم؟
 .3چه عالمت و نشانه ای در رفتار خلفای سه گانه (ابوبکر ،عمر ،عثمان) است که
به اقدام عملی آنان در راستای قرار داد صحیفه شان(غصب خالفت) یقین می کنیم
؟
 .4علت قبول نکردن بیعت عباس عموی پیامبر و ابوسفیان از طرف حضرت علی
علیه السالم چه بود؟
 .5دو معنا در تعریف خلیفه بیان کنید؟
 .6به نظر شما علت نرفتن حضرت علی علیه السالم به سقیفه چه بود؟
 .7وحی بیانی و وحی قرآنی یعنی چه؟
 .8پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله سه مطلب اساسی را در خطبه ی غدیر تاکید
خاصی کردند ؛ آنها چه بودند؟
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 .9دلیل انصار برای تشکیل جلسه ی تعیین خلیفه در سقیفه چه بود؟ و امیر المومنین
علیه السالم به فردی که خبر این جلسه را برایشان آورد چگونه اشتباهشان را به او
یاد آوری کردند؟
 .10دلیل قریش برای شرکت در سقیفه چه بود؟ امیرالمومنین علیه السالم به فردی
که خبر شرکت آنها را برایشان آورد چگونه اشتباهشان را به او یادآوری نمودند؟
 .11چرا امیرالمومنین علیه السالم(به خبرآورنده ازطرف انصار و قریش ) برای اثبات
کار خالف اهل سقیفه ،به غدیر خم احتجاج نکردند؟
 .12آیا سخنان پیامبر صلی اهلل علیه و آله در خطبه ی غدیر درباره ی یک نفر و
مخصوص یک زمان بود؟ چگونه ثابت می کنیم؟
 .13در این سخن پیامبر صلی اهلل علیه وآله که توبه منکر والیت امیرالمومنین علیه
السالم قبول نمی شود چه حقیقتی نهفته است؟
 .14چگونه تفاوتی که در تعیین هر یک از سه خلیفه برای به قدرت رسیدن صورت
گرفت یقین ما را به عدم یقین آنها توسط پیامبر بیشتر می کند و می فهماند که توبیخ
و تهدید های خداوند در آیه  3سوره ی تحریم برای افشای سر نیست و شامل بیان
قبح تالش مذبوحانه ی آنان در غصب خالفت است؟
 .15آرایش سیاسی غاصبان خالفت در مدینه ،قبل از فوت پیامبر صلی اهلل علیه و
آله چه تاثیری در تصمیم سعد بن عَباده برای تشکیل سقیفه جهت تعیین خلیفه
داشت؟
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 .16چه تناقضی بین نقل چند جمله از خطبه ی غدیر و نامگذاری آن به " خطبه "
وجود دارد؟
 .17در میان همه کتب روایی اهل سنت چند حدیث وجود دارد که راوی آن 110
تا  120تن از صحابه ی رسول خدا باشند؟
 .18چگونه ثابت می کنید اهل سنت سر و ته روایت خطبه ی غدیر را حذف کردند؟
 .19در گفتار اهل سنت چه تناقضی وجود دارد بین تفسیر کلمه (ولی) که در خطبه
ی غدیر است با تفسیر همین کلمه در سخنان ابوبکر و عمر برای تثبیت خالفتشان ؟
 .20امیرالمومنین علیه السالم در مقابل غصب خالفت خود چه واکنشی انجام دادند؟
درباره ی هر دو نوع واکنش توضیح دهید و مثال بزنید؟
 .21چگونه ثابت می کنید میان آیه  33سوره ی انفال با اولین آیه سوره ی معارج
تعارضی وجود ندارد؟
 .22چه تفاوتی بین مفهوم و منطوق است؟
 .23پنج نمونه از جمالتی از خطبه ی غدیر که مفهوم آنها همپایه بودن والیت
امیرالمومنین علیه السالم را با توحید و نبوت ثابت می کند ،بنویسید؟

مبلغین غدیر ،یاوران ظهورند
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