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 "و روحانیت والیت فقیه"کتاب 

 

 معصومین والیت. نمایید بیان را اثباتی والء اقسام است؟ معنا چه به اسالم در اثباتی والء و منفی والء .1

 دارند؟ قرار قسم کدام در فقیه والیت و )ع(

 با بیان تعریف نقد و برشمردن شرایط الزم و کافی نقد، یک نقد بر ولی فقیه را مطرح و تبیین نمایید. .2

انتصاب به نصب عام و خاص را با مثال توضیح داده، ربط و نسبت آن را با مشروعیت و مقبولیت  .3

تبیین نمایید. اگر مردم جمهوری اسالمی را نخواهند و مقبولیت جمهوری اسالمی از بین برود، آیا باید 

 بیین نمایید.حکومت را بنا به نظر اکثریت  واگذار کرد یا باید با مردم مقابله کرد؟ مساله را ت

باشد، آیا عاقالنه است با توجه به اینکه تجمع قدرت و ثروت، فساد آور است و ولی فقیه، معصوم  نمی .4

که اختیارات ولی فقیه را مطلقه بدانیم؟ آیا اختیارات مطلقه ولی فقیه، در چارچوب و مقید به شرع 

یه اختیار دارد مجلس خبرگان را مقدس اسالم و قانون اساسی است یا فراتر از آن است؟ آیا ولی فق

 منحل نماید؟ وظیفه مجلس خبرگان را مورد بررسی قرار دهید.

 مطهری شهید پیشنهاد ؛دو نمودند مطرح حوزه کنونی نظام به مطهری شهید که اشکاالتی اساس بر  .5

 مرجعیت ساختار اگر. نمایید تبیین دلیل با را تقلید مرجعیت و حوزه نظام ساختار اصالح درخصوص

 با فقیه والیت نسبت و ربط در خصوصا تحول این ثمرات و آثار ، گردد تنظیم پیشنهاد این براساس

 عدم برای موجود موانع .  نمایید بینی پیش را حکومتی نهادهای و دینی جامعه وضع در مرجعیت

 ؟ چیست حل راه و مهم این تحقق

رابطه مبحث والیت فقیه با   .دهید توضیح خاص؟ یا است عام نصب به انتصاب نوع از فقیه والیت .6

 .را تبیین نمایید «مقبولیت»و  « مشروعیت»

 دیدن با مردم تا دیانت، اهل به نه و سپرد سیاست اهل به را حکومت باید»که  شبهه این به پاسخ در .7

 پاسخی چه« نشوند دینی بدبین رهبران و دین به است درگیر بدان حکومت که و گرفتاریهایی مشکالت

  داد؟ باید

 و اسالمی جامعه مدیریت در حوزه اختیارات قلمروی حیث از )ص( اکرم پیامبر والیت و فقیه والیت .8

 به فقیه «مطلقه» والیت مسئله دارد؟ شباهتهایی چه و چه تفاوتها اجتماعی یا فردی هایحوزه دیگر

 میباشد؟ چه معنا

 والیت به چه معناست و اقسام آن چیست؟ .9

 را از نظر اسالم بیان کنید؟« والء منفی»دقیق معنای  .10
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 حدود وثغور ارتباط با غیرمسلمانان را با توجه به آیات قرآن کریم ترسیم کنید؟ .11

ُكم   وَ  َعُدّوى تَتَِّخذوا ال اَمنوا الَّذینَ  ایَُّها یا »فرماید:این آیه قرآن کریم که می .12 ِلیاءَ  َعُدوَّ  تُل قونَ  او 

که اسالم بدان « احسان و نیکی »، چگونه با اصل «ال َحقِّ  ِمنَ  جائَُكم   بِما َكفَروا قَد   وَ  ِبال َمَودَّةِ  الَی ِهم  

 کند، قابل توجیه است؟سفارش می

قرآن و روایات پر از مضامینی است که به جنگ » به عنوان یک مسلمان به این شبهه که  .13

، چه پاسخی «خشونت است و نه صلح ومداراو جهاد و قتل سفارش کرده، پس اسالم دین جنگ و 

 دهید؟می

در اسالم حب و بغض است، اما حب و بغض عقلی و منطقی نه احساسی و » این عبارت: .14

 دارد؟« والءمنفی»، چه ارتباطی با بحث «ضابطهبی

 دهد؟چرا اسالم در مورد ارتباط با کافران همواره دستور به احتیاط می .15

ها را ها، موجبات بیشترعداوت و طرد آنگیری از آنکفار و کنارهآیا احتیاط در رفتار با  .16

 کند؟فراهم نمی

 شناسی کنید؟با توجه به آیات قرآن کریم، ارتباط بی حدوحصر با کافران را آسیب .17

 والء اثباتی عام را توضیح دهید؟ .18

 کنید؟، این عبارت را تبیین « امر به معروف و نهی از منکر ناشی از وداد ایمانی است»  .19

 با والء چیست؟« امر به معروف و نهی از منکر»ارتباط مسئله  .20

امر به معروف و نهی از منکر ناشی از حس عداوت طرف مقابل » در مقابل این ادعا که:  .21

 چه پاسخی دارید؟« و نیز دخالت در زندگی دیگران است

 .والیت معصومین )علیهم السالم( از چه سنخ والیتی است؟ آن را توضیح دهید .22

ُ  َوِلیُُّكمُ  انَّما :»توان اثبات نمود آیه بنا به چه دالیلی می .23  الَّذینَ  اَمنُوا الَّذینَ  وَ  َرسولُهُ  وَ  ّللاَّ

الةَ  یُقیمونَ  تونَ  وَ  الصَّ كاةَ  یُؤ   ، درصدد بیان والء اثباتی خاص است و نه عام؟«راِكعون ُهم   وَ  الزَّ

 ای است؟، در چه مسئله«ائمهوالیت »نزاع اصلی شیعه و اهل سنت در بحث  .24

 در مورد اهل بیت )علیهم السالم( در چند مورد استعمال شده است؟« والیت» کلمه  .25

 منظور از والء محبت را توضیح دهید؟ .26

محبت به معصومین)علیهم السالم( چه اثراتی دارد که در دین به کثرت بدان سفارش شده  .27

 است؟

 آیا والء محبت فقط مختص به شیعیان است؟ .28

 به کار رفته است؟« دوست»در قرآن کریم منحصرا در معنای « ولی»آیا کلمه  .29
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، «انما ولیکم هللا...»اند که معنای کلمه ولی در آیه هایی ارائه دادهشیعیان چه استدالل .30

 صاحب اختیار بودن است و نه منحصرا دوستی؟

 والء امامت را تبیین کنید؟ چرا این والیت مستلزم عصمت است؟ .31

 عامت را در ضمن بیان تمایز آن با والء امامت، توضیح دهید؟والء ز .32

 شئون مختلف پیامبر اکرم )صلی هللا علیه و آله( در میان مسلمین را بیان کنید؟ .33

 کلمه امام در مستندات اسالمی، در چه معانی استعمال شده است؟ .34

 را بیان کنید؟« والء تصرف» مقصود دقیق از  .35

یت تکوینی غیریتش با نبوت و خالفت واقعی و با امامت، وال»این عبارت را تبیین کنید: .36

 «.اعتباری است

 از چند جنبه مطرح است؟« سئله والیت»از نظر شیعه،  .37

 ای به خالقیت و رازقیت خداوند متعال ندارد؟خدشه« والیت تکوینی» آیا نظریه  .38

 را وامدار عرفان است؟« والیت» آیا شیعه مسئله  .39

 چیست؟« نزدیکی بنده به خداوندتقرب و » مفهوم دقیق  .40

در اثر طاعت و عبادت، نه نسبت خداوند به بنده » نظر شما در مورد این نظریه چیست: .41

کند و نه نسبت بنده به خداوند پس از نظر قرب و بعد حقیقی، اول شخص جهان بشریت با فرق می

 «ترین افراد، یکسان استشقی

اعتباری با دستورات دینی دارند و یا باید واقعیتی آیا سعادت و نعمات اخروی ارتباطی  .42

 باطنی را برای این ارتباط در نظر گرفت؟ توضیح دهید.

منظور از اینکه دستورات اسالمی فرای تأثیرات ظاهری، دارای واقعیتهای باطنی هستند،    .43

 چیست؟

 به چه چیزی اشاره دارد؟« حیات باطنی انسان»  .44

 وجود )انسان کامل( در تمام طول حیات بشریت،چیست؟دلیل عالمه طباطبائی بر لزوم  .45

 مراحل والیت و ربوبیت در انسان را بیان کنید؟ .46

 کند؟چگونه عبادت موجبات تسلط برقوه خیال را در انسان فراهم می .47

 با بحث والیت در چیست؟« معجزه و کرامت»ارتباط بحث  .48

 گر را در ایجاد معجزه تبیین کنید؟نقش اراده معجزه .49

 راه وصول به مقامات انسانی چیست؟ جایگاه ولی در این رابطه کجاست؟یگانه  .50

 


