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 یباسمه تعال

 ((میعلل و مفاه ر،یغد فه،ی))سواالت جلسات سق

 

و آله، ابوبکر  هیاهلل و عل یامبرصلیحفصه در حفظ سرِ پ انتی.  پس از برمال شدن خ1

 شدن آن سر انجام دادند؟ یعمل یبرا یچه اقدامات مانانشیو هم پ

بن  دیول یعنیتبوک  ریو آله در مس هیاهلل عل یصل امبریقتل پ ثیحد ی.  چرا راو2

 م؟یموثق بدان میتوان یرا م یزهر عیبن جم داهللیعب

سه گانه )ابوبکر، عمر، عثمان( است که  یدر رفتار خلفا ی.  چه عالمت و نشانه ا3

 میکن یم نیقیشان)غصب خالفت(  فهیقرار داد صح  یآنان در راستا یبه اقدام عمل

 ؟

 یاز طرف حضرت عل انیو ابوسف امبریپ یعباس عمو عتی.  علت قبول نکردن ب4

 السالم چه بود؟ هیعل

 د؟یکن انیب فهیخل فی.  دو معنا در تعر5

 چه بود؟ فهیالسالم به سق هیعل ی.  به نظر شما علت نرفتن حضرت عل6

 چه؟ یعنی یقرآن یو وح یانیب ی.  وح7

 دیتاک ریغد یرا در خطبه  یو آله سه  مطلب اساس هیاهلل عل یاکرم صل امبری.  پ8

 کردند ؛ آنها چه بودند؟ یخاص
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 نیالمومن ریچه بود؟ و ام فهیدر سق فهیخل نییتع یجلسه  لیتشک یانصار برا لی.  دل9

آورد چگونه اشتباهشان را به او  شانیجلسه را برا نیکه خبر ا یالسالم به فرد هیعل

 کردند؟ یآور ادی

 یالسالم به فرد هیعل نیرالمومنیچه بود؟ ام فهیشرکت در سق یبرا شیقر لی.  دل10

 نمودند؟ یادآوریآورد چگونه اشتباهشان را به او  شانیکه خبر شرکت آنها را برا

اثبات  ی( برا شیالسالم)به خبرآورنده ازطرف انصار و قر هیعل نیرالمومنی.  چرا ام11

 خم احتجاج نکردند؟ ریبه غد  فه،یکار خالف اهل سق

نفر و  کی یدرباره  ریغد یو آله در خطبه  هیاهلل عل یصل امبریسخنان پ ای.  آ12

 م؟یکن یزمان بود؟ چگونه ثابت م کیمخصوص 

 هیعل نیرالمومنیام تیوآله که توبه منکر وال هیاهلل عل یصل امبریسخن پ نی.  در ا13

 نهفته است؟ یقتیشود چه حق یالسالم قبول نم

صورت  دنیبه قدرت رس یبرا فهیاز سه خل کیهر  نییکه در تع ی.  چگونه تفاوت14

 خیفهماند که توب یکند و م یم شتریب امبریآنها توسط پ نیقیما را به عدم  نیقیگرفت 

 انیو شامل ب ستیسر ن یافشا یبرا میتحر یسوره  3 هیخداوند در آ یها دیو تهد

 است؟ الفتآنان در غصب خ یقبح تالش مذبوحانه 

و  هیاهلل عل یصل امبریقبل از فوت پ نه،یغاصبان خالفت در مد یاسیس شی.  آرا15

 فهیخل نییجهت تع فهیسق لیتشک یسعد بن عَباده برا میدر تصم یریآله چه تاث

 داشت؟
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 "خطبه  "آن به  یو نامگذار ریغد ینقل چند جمله از خطبه  نیب ی.  چه تناقض16

 وجود دارد؟

 110آن  یوجود دارد که راو ثیاهل سنت چند حد ییهمه کتب روا انی.  در م17

 رسول خدا باشند؟ یتن از صحابه  120تا 

 را حذف کردند؟ ریغد یخطبه  تیاهل سنت سر و ته روا دیکن ی.  چگونه ثابت م18

( که در خطبه یکلمه )ول ریتفس نیوجود دارد ب ی.  در گفتار اهل سنت چه تناقض19

 فتشان ؟خال تیتثب یکلمه در سخنان ابوبکر و عمر برا نیهم ریاست با تفس ریغد ی

انجام دادند؟  یالسالم در مقابل غصب خالفت خود چه واکنش هیعل نیرالمومنی.  ام20

 د؟یو مثال بزن دیده حیهر دو نوع واکنش توض یدرباره 

معارج  یسوره  هیآ نیانفال با اول یسوره  33 هیآ انیم دیکن ی.  چگونه ثابت م21

 وجود ندارد؟ یتعارض

 مفهوم و منطوق است؟ نیب ی.  چه تفاوت22

 تیبودن وال هیکه مفهوم آنها همپا ریغد یاز خطبه  ی.  پنج نمونه از جمالت23

 د؟یسیکند، بنو یو نبوت ثابت م دیالسالم را با توح هیعل نیرالمومنیام
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