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مختصر التمهید

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
 .0کدام گزینه مصداق وحی در لغت نیست؟

01

ج

أ .اعالمٌ سریعٌ خفیٌ 

ب .کل ما القیته إلی غیرک فی سرعۀ خاطفه حتی فهمه 

ج .اعالم خفی سواء کان بایماء أو همسۀِ 

د .اعالم سریع بکتابۀ فی سرٍ 
57

 .2إنّ أول مَن فکَّر فی توحید المصاحف هو  . .....ب
أ .عبداهلل بن زبیر 

ب .حذیفۀ بن الیمان

ج .عبدالرحمن بن حارث 

د .زید بن ثابت 

 .9کدام گزینه صحیح است؟

ج

010

أ .القرءات متواترة إلی طبقۀ الصحابۀ 

ب .القراءات متواترة إلی عهد رسول اهلل 

ج .القراءات اخبارٌ آحادٌ الی طبقۀ الصحابۀ و عهد رسول اهلل 

د .بعض القراءات متواترة و بعضها آحادٌ الی عهد رسول اهلل 

ب

 .4کدامیک از افراد زیر از قرّاء سبعه نیست؟

040

أ .عبداهلل عامر الیحصبی 

ب .حفص بن سلیمان بن ربیعه 

ج .ابوعمرو بن العالء مازنی 

د .حمزه بن حبیب الزیات 

تشريحي
 .0وجه عدم منافات بین نزول قرآن در ماه رمضان و قول به بعثت پیامبر در ماه رجب را بیان کنید03 .
إنّ بدء البعثۀ یختلف عن بدء نزول القر آن ککتاب سماوی و من حین التبلیغ العام جعل القرآن ینزل تباعاً بسمۀ کونه کتاباً أنزل من السماء و کان بددءه
فی لیلۀ القدر فال منافاة بینهما .
 .0هر کدام از موارد زیر مربوطه به کدامیک از شأن نزول یا سبب نزول است؟ آن را توضیح دهید10 .
أ .نزلت آالیۀ لتعالج مشکلۀ حاضرة فقط .مربوط به سبب نزول است که مربوط به مشکل و مساله موجود بالفعل و حاضر است و آیه نازل می-
شود تا آن را حل کند و آن پیشامد باعث نزول آیه شده.
ب .نزلت آالیۀ لنعالج شأن شیء بیاناً و شرعاً کقصص الماضدین .درباره شان نزول است که مربوط به مشکالتی نظیر مثال ابهام در قصص گذشتگاان
است و آیه نازل میشود تا آن را برطرف کند ،سواء کانت المشکۀ حاضرة أم غابرة (حال و آینده) ( شأن نزول اعم از سبب نزول است).
 .3أ .کیفیت جمع آوری قرآن توسط حضرت علی

علیه السهم

(اوصاف مصحف علیعلیه السهم ) را بنویسید .ب .برخورد کبار قوم بنتابر روایتت أبتیذررحمه اا ابتا آن

چاونه بود؟ 04
أ .الترتیب علی مانزل مع شروح و تفاسیر لمواضع مبهمۀ من اآلیات و بیان اسباب النزول و مواقع النزول بتفصیل.
ب .گفگند :یا علی أردُده فال حاجۀ لنا فیه ما أغنانا بما مَعَنا عمّا تدعونا إلیه.
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 .4در هر یک از موارد زیر عامل اخگالف قرائت چیست؟ 39-30
أ« .إالفهم رحلۀ الشتاء والصیف» و«الفِهِم» :بداءة الخط
َ ََ ْ َ َ

اّلل» :التجرید عن المشکل
ب« .قال أعلَم ان اهلل» و«قالَأع ملَأنَ َ َ
ج« .نَسگعین» و« نِسگعین» :تأثیر الهجۀ
َ َ

َ َ

َ م

َ

وق»« :بالتنوین و الرفع» و «بالفتح من غیر تنوین» :تحکیم الرأی و االجتهاد.
د« .فلَ َرفثَ َولَف مس َ

 .1هر کدام از احادیث ،مربوط به کدام دسگه از احادیث «نزول القرآن علی سبعۀ احرف» است؟ توضیح دهید000-000 .
أ .قال أقرأنی جبرئیل علی حروف واحدٍ فراجعته فلم أزل استزیده و یزیدنی حتّی إنتهی إلی سبعۀ أحرف:
األحادیث الناظرة إلی اللهجات العربیۀ -األحرف فی هذا الحدیث هی اللهجات العربیۀ.
ب .قالاعلی السم  :انّ القرآن نزل علی سبعۀ أحرف و أدنی ما لإلمام أن یفتی علی سبعۀ وجوهٍ:
الناظرة إلی البطون -االحرف بمعنی بطون ای کل آیۀ تحتمل وجوها من المعنی یعرفها االمام المعصوم فیفتی علیها.
 .6چرا یکی از دو قرائت «فَگَبَیَّنُوا» و« فَگَثَبَّگُوا» قطعاً باطل است؟ توضیح دهید091 .
ألن من مالکات صحّۀ القرائۀ موافقتها مع الثبت المعروف بین عامۀ المسلمین و المصحف أول ما شکل و نقط کان تشکیله و تنقیطه علی أحدد األمدرین
و هو الذی کان معروفاً و متعاهداً بین الناس و إنّما اإلختالف جاء من قبل اجتهاد القراء المتأخرین فالشک ان الصحیح هدو إحددی القدرائتین و األخدری
باطلۀ.
 .1کدامیک از شروط نسخ بین آیات «وجوب الصَّفح» و «آیات القتال» وجود دارد؟ توضیح دهید010 .
تحقق التنافی بین تشریعین وقعا فی القرآن بحیث الیمکن اجتماعها فی تشریع مستمر تنافیاً ذاتیاً.
 .9ویژگىها و میزان اعگبار قرائت حفص را توضیح دهید043 .
به اعگقاد اسگاد معرفت یاانه قرائگى که از صدر اسالم تاکنون مگواتر و رایج بین مسلمانان بوده است قرائت حفص از عاصم مىباشتد زیترا
الاقلّ داراى دو ویژگى اساسى است :اوّالً حفص قرائگش را از عاصم و او از اسگادش عبدالرحمن سلمى و او از امام امیر المؤمنین علتى(ع)
دریافت کرده و آن حضرت هم از نصّ وحى پیروى نموده است .و ثانیاً شخص حفص در میان قرّاء ،معروف به ضابط ،مگقى و محگاط بوده
است.
 .3وجوه اعجاز قرآن را از نظر «ارباب ادب» و از ناحیه «تشریعیات» توضیح دهید.

019-3

أ .ان القرآن فیه الفصاحۀ البالغه و البالغۀ الفائقه ان فی بدیع نظمه او فی عجیب وصفه الذی لم یسبق له نظیر ولن تخلفه بدیل. ......
ب.تشریعاته جاءت حکمیه و متینۀ متوافقۀ مع الفط رة و متوائمۀ مع العقل السلیم فی طهارة و قداسۀ وسعۀ و شمول کانت جامعۀ کافلۀ السعاد الحیاة فی
النشأتین.
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