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پرسش های اعتقادی و پاسخ های قرآنی
-9منظور از جمله خیر البريّه در آيه شريفه «اولئک هم خیر البريّه» چیست؟
-2کدامیک از آيات به شرک نبودن "ياری خواستن از غیر خدا" داللت دارد؟
-3مراد از "جنت" در آيه قِیلَ ادْخُلِ الْجَنََّةَ قَالَ يَا لَیْتَ قَوْمِی يَعْلَمُونَ*بِمَا غَفَرَ لِی رَبَِّی وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُکْرَمِینَ چیست؟
-4معنای صحیح کلمه موتی در آيه «ال تسمع الموتی و ال تسمع الصمّ الدعاء» چیست؟
-5چرا نظريه «عدالت همة صحابه» که مفسران اهل سنت از آيه  911سوره توبه استفاده کردهاند باطل است؟
-6مخاطب جمله حضرت حمزه« :يا اصحاب سوره البقره و يا اصحاب الشجره الی اين تفرون و هذا رسول اهلل» چه
کسانی بودند؟
-7جواب صحیح در رد اين ادعا که «توسل و شفاعت تنها در زمان حیات پیامبر جايز است و بعد از رحلت ايشان
شرک است» کدام است؟
-8آيه رَبََّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیََّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ بر چه امری داللت دارد؟
-1در نگرش شیعه ،کماالت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در پرتو چه امری است؟
-91طبق بیان امام رضا (ع) مصداق مغضوب علیهم چه کسانی هستند؟
-99کدام آيه بر جواز توسل به اولیای الهی داللت دارد؟
-92چه امری بر وسیله بودن اشیاء در امور معنوی داللت دارد؟
-93براساس آيات قرآن کريم آل فرعون در هنگام سختی و بال به چه چیزی توسل جستند؟
-94توحید در خالقیت به چه معناست؟
-95جمله «العین تدمع و القلب يحزن »...بر جواز چه امری داللت دارد؟
-96کدام آيه از آيات زير بر «عدم حرمت بوسیدن ضريح و قبر پیامبر(ص)» داللت دارد؟
-97عبارت «عزروه» در آيه فَالََّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزََّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتََّبَعُواْ النَُّورَ الََّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ بر چه امری داللت می کند؟
-98آيه يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرََّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ چگونه بر عصمت اولواالمر داللت می کند؟
-91علت تکرار عبارت أطیعوا در آيه يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرََّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ چیست؟
-21پیامبر اکرم(ص) در مورد خاک کدام منطقه فرمودند« :ترابها شفاء من کل داء»؟
-29آيه شريفه وَال تُصَلَِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَال تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ بر چه امری داللت دارد؟
-22آيه شريفه قَالَ الََّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتََّخِذَنََّ عَلَیْهِم مََّسْجِدًا بر چه امری داللت دارد؟
-23بر اساس مفاد آيه  995سورة نساء سرنوشت کسانی که از پیامبر(ص) جدا شوند و راه غیر مؤمنان را پیروی
کنند چیست؟
-24به کدامیک از آيات زير نمی توان بر باطل بودن ادعای اکتفای به قرآن استدالل کرد؟
-25با توجه به آيه وَمَنْ يُعَظَِّمَ شعائِرَ اللَّه فَإنََّها مِن تَقْوی القلوب بر چه امری داللت دارد؟
-26آيه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنََّ فَآتُوهُنََّ أُجُورَهُنََّ بر کدام يک از احکام الهی داللت دارد؟
-28بر طبق حديث پیامبر اکرم (ص) مصداق برترين خانه ها در آيه شريفه فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّه ُ أَن تُرْفَعَ کدام خانه
است؟
-21فخر رازی مصداق تمسک به عروه الوثقی را چه چیزی معرفی می کند؟
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-31چگونه حديث ثقلین بر عصمت امامان(ع) داللت دارد؟
-32براساس آيه شريفه «اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی وجه ابی يات بصیراً» بر کدام امر داللت میکند؟
-33حضرت ابراهیم(ع) پس از ساختن کعبه برای قرب به خدا و پذيرش اعمالش به چه چیزی توسل جست؟
-34به کدام يک از آيات زير میتوان بر «عرضه اعمال مردم به پیامبر(ص) بعد از رحلتشان» استدالل نمود؟
-35آيه شريفه «عسی ربّه إن طلَّقکن أن يُبدله ازواجاً خیراً مِنکنَّ »...بر چه امری درباره همسران پیامبر(ص) داللت
دارد؟
-36پاسخ اين اشکال که دادن انگشتر در حال نماز از سوی علی(ع) به سائل فعل کثیر بوده و مبطل نماز است
چیست؟
-37دلیل افضل بودن علی(ع) بر ساير اصحاب چیست؟
-38منظور از «فضل و رحمت» در آيه «قل بفضل اهلل و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما يجمعون» چیست؟
-31با توجه به آنکه آيات تقیه ،در مورد تقیه از کفار است آيا میتوان آن را به موارد ديگر تسری داد؟
 -41برگزاری مجالس و ذکر مصیبت اهل بیت(ع) بويژه امام حسین(ع) الهام گرفته از کدام دسته از آيات قرآن کريم
است؟
-49بر اساس روايات ،توبه حضرت آدم(ع) با توسل به چه کسانی از سوی خداوند پذيرفته شد؟
«-42آلوسی» مفسر معروف اهل سنت ،بر اساس روايت امام صادق(ع) آيه «وقاتلوهم حتی التکون فتنه ويکون
الدين کله هلل» را مربوط به چه حادثهای میداند؟
-43به چه دلیل ضريح و قبور امامان(ع) از قداست و احترام برخوردار است؟
-44با توجه به کاربرد کلمات «عبادکم و إمائکم» در زيارات معصومین(ع) معنای صحیح آنها چیست؟

