خرداد  ،49ب
کتاب :عقاید 9پ 9
محدوده :بداية المعارف اإللهية ،از عقيدتنا في صفاته تعالي تا الفصل الثاني في النبوة
تستی
 .1إىّ الوشاد تـ«الششّ تالعشض» َّ الوماسًٔ ال السثث٘ٔ فعذم صحٔ الثذى هستٌذ إلٖ . .....
أ .الو٘ىشٍتات 

ب .عذم علّٔ الصحٔ 

ج .الو٘ىشٍتات ٍ عذم الصحٔ هعاً 

د .عذم علّٔ الصحٔ هجاصاً 

 .2حسه ي لثح عملٓ تٍ معىاْ استحماق مذح ي رم تشاْ فاعل ..... ،حسه ي لثح تٍ معىاْ مالئمت ي مىافشت.
أ .محل وضاع عذلٍٕ ي اشاعشٌ است ماوىذ 

ب .محل وضاع عذلٍٕ ي اشاعشٌ است تشخالف 

ج .محل وضاع عذلٍٕ ي اشاعشٌ وٕست ماوىذ 

د .محل وضاع عذلٍٕ ي معتضلٍ است تشخالف 

 .3الظاّش هي الوصٌّف أىّ اإلثاتٔ علٖ الطاعات  .....هجاصآ العاص٘ي.
أ .همتعٖ العذل ًظ٘ش 

ج .ال ٗىَى همتعٖ العذل ًظ٘ش 

ب .همتعٖ العذل تخالف 

د .ال ٗىَى همتعٖ العذل تخالف 

 ..... .4فٖ اللغٔ فصل األهش لَالً أٍ فعالً.
أ .المذس 

ج .الثذاء 

ب .التىل٘ف 

د .المعاء 

تشریحی
 .1پٕامذَا ي اشکاالت عمٕذِ سلثٓ ي تىضُٔٓ تًدن صفات ثثًتّٕ خذايوذ سا تىًٔسٕذ( .دي مًسد)
* إرا سلة اإلهىاى عٌِ تعالٖ سلثت ّزُ الصفات عٌِ تعالٖ تالعشٍسٓ إها ألىّ ّزُ األهَس هي لَاصم تعط أصٌاف الواّّ٘ات الووىٌٔ تذأّ اًتفاء األخص
تاًتفاء األعن أٍ ألىّ ولّ ًمص ع٘ي الواّّ٘ات االهىاً٘ٔ فإرا تعلّك السلة تِ واى هعٌاُ سلة جو٘ع افشادُ.
 .2چگًوگٓ تاصگشت صفات سلثٍٕ تٍ سلة امکان سا تا تٕان دي صًست مزکًس تًضٕح دَٕذ.
 .3دي تًجٍٕ استحمالٓ ي ٔا تفضلٓ تًدن پاداش تش طاعات سا تًضٕح دَٕذ.
 .4آٔا جاَل ممصش مٓتًاوذ تٍ اصل تشائت تمسک کىذ؟ چشا؟ ( 2دلٕل)
* الوحصل هي األدلٔ َّ ًفٖ التفَٗط ألىّ الووىي ووا ال ٗمتعٖ الَجَد فٖ حذٍثِ ٍ تمائِ وزله ال ٗمتعٖ الَجَد فٖ فاعل٘تِ ٍ إلّا لضم االًمالب فٖ
رات الووىي فال ٗتصَّس االستمالل فٖ الووىي.
 .5أ .تفًٔض چٕست؟ ب .دلٕل وفٓ تفًٔض سا تًضٕح دَٕذ.
* هي جولٔ شثْاتْن أىّ الوادٓ أصل٘ٔ ٍ أتذٗٔ ،فال حاجٔ إلٖ علّٔ الخاسج٘ٔ ٍ الجَاب أىّ هالن الحاجٔ إلٖ العلّٔ هَجَدٌ فٖ الوادٓ أٗعاً فإًّْا هوىٌٔ
الضٍال إر ال ٗلضم هي فشض عذهْا هحال.
 .6اشکال مطشح شذٌ تًسط مادٕٔه سا تٕان ي ومذ کىٕذ.
* إعتشظت األشاعشُ تأىّ المث٘ح لَ واى عمل٘اً لوا اختلف حىوِ ٍ التالٖ تاطل فالومذّم هثلِ ألىّ األحىام العشٍسٗٔ ال ٗوىي تغّ٘شّا ٍ أىّ «الىلّ أعظن هي
الجضء» ال ٗوىي صٍال الحىن تِ تسثة أصالً ٍ ت٘اى اًتفاء التالٖ اىّ الىزب لذ ٗستحسي إرا اشتول علٖ هصلحٔ عاهٔ ٍ لَ واى لثحِ تذْٗ٘اً لوا صال.
 .7اشکال اشاعشٌ تش حسه ي لثح عملٓ سا تٕان کشدٌ ،ومذ آن سا تمشٔش کىٕذ.
* ال ٗمال :إىّ اإلسادٓ ل٘ست تاخت٘اسٗٔ ،الًثعاثْا عي األه٘ال الثاطٌ٘ٔ التٖ ل٘ست تحت اخت٘اسًا ،فال هجال الخت٘اسٗٔ األفعال ألًّا ًمَل :إى ّزُ األه٘ال هعذٓ ال علّٔ.

 .8اشکال تش مختاس تًدن اوسان سا تٕان کشدٌ ،آن سا ومذ کىٕذ.
* لال الصادق « :هي صعن أىّ اهلل تعالٖ تذا لِ فٖ شٖء تذاء ًذاهٔ فَْ عٌذًا وافش تاهلل العظ٘ن» ٍ رله ٗذلّ علٖ استحالٔ الثذاء تالوعٌٖ اإلصطالحٖ
عٌذ الش٘عٔ ألىّ التغّ٘ش فٖ الشإٔ حان عي الجْل ٍ َّ ًمص ال سث٘ل لِ إلِ٘ تعالٖ ألًِّ تعالٖ ع٘ي الىوال ٍ الفعل٘ٔ.
 .9أ .ممصًد اص «تذاء ًذاهٔ» چٕست؟ ب .چشا تذاء دس حك خذايوذ محال است؟
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