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بدایه المعارف االلهیه (از عقیدتنا فی طاعه االئمه تا پایان جلد )2

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
تستي
 .1قالت  .....تعیین اإلمام بالنص أو الدعوۀ إلی نفسه.
أ .العباسیۀ 

011

د

ب .االسماعیلیۀ 

 .0سند حدیث غدیر چه جایگاهی دارد؟

ج .االمامیۀ 

أ

019

أ .متواتر از جهت نقل صحابه و تابعین 

ب .متواتر از جهت نقل تابعین 

ج .مستفیض از جهت نقل صحابه و تابعین 

د .مستفیض از جهت نقل صحابه 

 .9وقوع غیبت کبری توسط کدام نائب امام زمانعلیه السالم خبر داده شد؟
أ .حسین بن روح 

ب

ب .علی بن محمد سمری 

 .4حکم «تقیۀ مداراتی» چیست؟
أ .مستحب 

أ

د .الزیدیۀ 

041

ج .عثمان بن سعید 

د .محمد بن عثمان 

080
ج .مکروه 

ب .واجب 

د .مباح 

تشریحي
 .0آیه اولواألمر چگونه بر لزوم اطاعت مطلقۀ ائمۀ اطهار داللت میکند؟ توضیح دهید81-88 .
با توجه به اینکه اطاعت خدا و پیامبر مأموربه در این آیه است و اطاعت از خدا و پیامبر مطلقه است بنابر این به حکم وحدت سیاق اطاعت
از اولو األمر نیز مطلقه و بدون هیچ گونه قیدی است و چون احتمال دارد به باطل امر کند پس مصداق آیه شریفه تنها معصومین خواهند
بود ،به ضمیمهی آنکه روایاتی در تفسیر آیه در کتب شیعه وارد شده و مصداق آیه را به معصوم منحصر کردهاند.
ُ

ا َ َُ ُ

َ َ

َ

ا
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* قیل :إنّ قوله تعالی« :قل َّل أ ْسألك ْم عل ْي ِه أ ْج ًرا ِإَّل اْل َودة ِف الق ْرب  »...مکّیّۀ ألنّها فی سورۀ الشوری مع أنَّ الحسنین ولدا فی المدینۀ فکیف یختصّ
«القربی» بأهله بیته صلیاهللعلیهوآهل.

83-31

 .0از شبهۀ فوق دو پاسخ دهید.
 .0بسیاری آیه مودت را مدنی شمردهاند و کلمات بزرگان اهل سنت نص است بر اینکه چهار آیه از آیات سورۀ شوری مدنی است.
 .0هیچ مالزمهای بین مکی بودن آیهای و اینکه قبل از هجرت نازل شده باشد نیست چون ممکن است این آیه در حجۀ الوداع و در مکه نازل
شده باشد که بعد از هجرت بوده است . 9 .این آیۀ شریفه از قبیل قضایای حقیقیه است بنابر این فعلیت آن به تحقق مصادیقش خواهد بود و
هر زمان مصداقی از آن در خارج محقق گردد آیه بر او منطبق خواهد شد زیرا در منطق بیان کردند که قضایای حقیقیه قضایایی است که
موضوعشان اعم از مقدره و موجوده میباشد.
« .9حدیث منزلت» چگونه بر امامت امیرالمؤمنینعلیهالسالم داللت میکند؟
علیهالسالم

مضمون خبر تمام منزلتهای پیامبر را برای امیرالمؤمنین

008

اثبات کرده که از جملۀ این منازل خالفت بر امت است و استثناء در حدیث بهترین

دلیل بر اثبات تمام منازل برای امیرالمؤمنینعلیهالسالم است غیر از نبوت که یکی از آن منازل برای هارون خالفت بود
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* بناءً علی کون آیۀ التطهیر جملۀ معترضۀ فی ضمن اآلیات فاإلرادۀ متعلّقۀ بإذهاب الرجس و تکون تکوینیّۀ و علیه فمعنی اآلیۀ هو أنّه تعالی حصر إرادته
إلذهاب الرجس و التطهیر فی أهل البیتعلیهمالسالم.

18

 .4چرا در آیه تطهیر ارادۀ الهی نسبت به تطهیر أهلبیت

علیهم السالم

تکوینی است؟

با توجه به کلمۀ حص ر در ابتدای آیه تطهیر و عمومیت ارادۀ تشریعی ،تنها می توان گفت اراده در این آیه اراده تکوینی است تا با حصر
سازگار باشد چون ارادۀ تشریعی خصوصیت ندارد.
* قال فی دالئل الصدق :ال یبعد أنّ الولیّ مشترک معنی موضوع للقائم باألمر  ...و لو سلّم تعدّ د المعانی و اشتراک الولی بینها لفظاً فال ریب أن المناسب
إلنزال اهلل اآلیۀ (آیۀ الوالیۀ) فی مقام التصدّق أن یکون المراد بالولیّ هو القائم باألمور ال الناصر.
 .8با توجه به عبارت ،چرا «ولیّ» در آیۀ والیت ،به معنای سرپرست است؟

008-003

اوالً واژۀ ولیّ مشترک معنوی است و تنها به معنای سرپرست میباشد و سایر معانی نیز به همین معنی بازگشت میکند.
ثانیاً :اگر این واژه مشترک لفظی هم باشد با توجه به سیاق آیه و نزول آن در قضیهای خاص ولیّ دراین آیه به معنای سرپرست خواهد بود
چون چگونه ممکن است در قضیۀ صدقۀ انگشتر و بیان آن با این اسلوب عجیب خدا تنها در مقام بیان معنای نصرت باشد؟
 .6أ .فرق امامیه با سایر فرق مسلمین در عقیدۀ مهدویت چیست؟ ب .دلیل شیعه بر نظریۀ خود چیست؟ 093
أ .شیعه عقیده دارد مصداق مهدویت و منجی آخرالزمان متولد شده و ایشان فرزند امام حسن عسکری

علیهالسالم

است و دو دلیل بر این ادعای

خود آورده است ولی فرقههای دیگر خالف این را میگویند .ب ـ دالیل .0 :روایات بسیاری که با مضامین مختلف ،شخص ایشان را
معرفی کرده است . 0 .روایات و قضایایی که به نحو تواتر از والدت و غیبت ایشان به ما رسیده است  .9عموماتی که داللت میکند هیچ
عصر و زمانی بدون امام نخواهد بود.
* مقتضی تمامیّۀ الفاعل و قابلیّۀ القابل کما هو المفروض فی وجود أئمّتناعلیهمالسالم هو لزوم وجودهم و إلّا لزم الخلف إمّا فی تمامیّۀ الفاعل أو قابلیۀ القابل.
 .1ضرورت وجود «امام» را از طریق لزوم خلف توضیح دهید.

080

لزوم خلف در این است که عدم تمامیت فاعل محال است چون عجز و نقصان و بخلی در او راه ندارد و قابلیت نداشتن قابل هم خالف
فرض است زیرا قابلیت ائمه اطهار برای کمال انسانیت امری واضح و بدیهی است و در روایات دوام خالفت الهی به وجود انسان کامل
بستگی دارد که همان ائمه اطهاراند.
* ال یخفی أن عود األرواح إلی أبدانها ممکن ذاتاً و ال استحالۀ فیه ،ألنَّ عود األرواح إلی أبدانها لیس إعادۀ المعدوم حتّی یقال باستحالتها.

080

 .8أ .عبارت در مقام اثبات چه امری است؟ بیان کنید .ب .چرا «معاد» از قبیل اعادۀ معدوم نیست؟
أ .عبارت مذکور در مقام بیان امکان معاد است .چون مانع متوهّم ،مانع نیست.
ب .0 .معاد اعادۀ معدوم نیست زیرا اوّالً ارواح انسانی در برزخ باقی و موجود هستند و تا قیامت خواهد بود و اعادۀ اجزاء بدنی نیز اعادۀ
معدوم نیست چون اجزاء بدن هر انسانی تنها متفرق شده و خدای تعالی به این اجزاء علم دارد.
 .0تشخیص هر انسانی به روح اوست پس حتی اگر تمام اجزاء بدن انسان در دنیا از بین برود شخص او باقی است و آن همان روح انسانی
میباشد.
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« .3معاد» را در اصطالح تعریف کرده یکی از دالیل استقالل روح را تقریر کنید.

040-049

معاد در اصطالح ،زمان بازگشت روح به بدن دنیایی یا مکان بازگشت روح به بدن دنیایی را میگویند.
دالیل استقالل روح عبارتند از .0 :علم حضوری ،به تغایر بدن و روح حکم میکند  .0رؤیت برخی ارواح در رؤیاهای صادقانه پس از
مرگ  .9آیات قرآنی که شهداء را زنده معرفی فرموده است البته این امر مختص شهداء هم نیست چنانکه آل فرعون را تا قبل از قیامت
معذّب به عذاب معرفی کرده است و نیز آیاتی که در باب توفی توسط ملک الموت آمده است.
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