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 اینکه درسنتهای الهي تبدیل و تغییر ی وجود ندارد .  دوم اینکه سنتهای الهي برای اقوام پیشین نیز بوده  و  اول 7

 /.(52)هر مورد 
2./  

/.52                                                                                                   انسان مؤمن                                                                                                                    5  

/.52                                                                                                 ایمان به غیب                                                                                                                  3  

چون یکي از عوامل فعلِ غیر حکیمانه  هدف دارد ، یعني فعلِ حکیم بیهوده نیست ،و حکیم همة افعالش غرض و 4

حکیمانه است ، علم  ،نبودِ علم است ،هرفاعلِ حکیمي دارای علم نیز هست . وچون افعال خداوند به طور مطلق

 علیم مي باشد . نیزمطلق است و او

2./  

/.52                                                                                                    حبّ خدا                                                                                                                       2  

دایرة عبادت ، نه تنها  شامل پرستش واطاعت کردن مي شود ،بلکه حتي به کسي دل سپردن ، یا حواس را به  0

 کسي سپردن ، عبادت او به حساب مي آید .
2./  

/.52 قلبي 1  

/.52                                                                                                                                                             بي نهایت                                                             8  

 7 2/6  "ي دادن حق به هر صاحب حقّ "       52/6   "ستم   جور و "           52/6    "برابری )مساوات (  " 3

/.2    52/6     "عدل تکویني  "         52/6       "عدل تشریعي  " 76  

 /.52                                                                                                                                                                                                                    "نسبي  "   77

 /.52                                                                                                                                                                                                    "احسن الخالقین    " 75

 /.52                                                                                                  ترس                                                                                                                           73

 /.2                                                                                             دروني و  بیروني                                                                                                                                                                      74

 /.2                                                                                                                                                               52/6ان الهي       امتح        52/6بي حکمت      72

 /.52 قوانین الهي 70

 /.52 آفرینش  71

 ی دومادامه راهنمای تصحیح در صفحه
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 /.2                                                       بت ها   ،  اجرام  آسماني  ،  اولیای الهي  ،  جن و فرشتگان .)ذکردومورد کافي است (                                                                   78

 /.2 . )ذکر دومورد کافي است (                                                               نیاز باخدا  ، راز وافزایش معرفت در توحید نظری،  تقویت روحیة حق پذیری 73

 /.12                         .                                                                                             تفکر وتصمیم      ،      احساس رضایت یا پشیماني   ،   مسئولیت پذیری 56

ی بیدارگری  ،  قدرشناسي نعمتها ن الهي  ،  دریافت پاداش الهي  ،  هشدار ووشکوفاشدن استعدادها  ،  آزم   57

مورد کافي است ( 4الهي ، کفارة خطا وگناهان  .) ذکر   
7 

 /.2 ، یعني معتقد به عدل ، مي شناختند .                                                                                      "عدلیه  "مسلمانان در طول زمان های متوالي شیعه را  55

قت رحمت بر غضب . بد  ، سنت امالء و استدراج ،  سنت سب سنت امتحان  ،  سنت جزای حتمي کارهای نیک و  53

) اگر سنت توفیق الهي  یا سنت امداد الهي که در ضمن درس به آنها اشاره شده است ، نام برده شود نیز صحیح 

 است (.  

7 

بي نیاز  شرک در خالقیت در مقابل توحید در خالقیت قرار دارد وبدین معنا است که دو یا چند خدای مستقل و 54

خشي از جهان هستند یا اینکه با همکاری یکدیگر ، به طور دسته جمعي  این هرکدام خالق ب وجود دارند و

 جهان را آفریده اند .     

12./ 

اگر خداوند در موردی اجازة مالکیت به یکي از مخلوقات خود مي دهد ، این مالکیت در کنار مالکیت خدا نیست  52

نسبت به مخلوقات دیگر است که این شخص  د وجایگزین مالکیت او نمي شود ، بلکه در طول مالکیت خداون و

 .همه فقیر الي اهلل هستند االّ هیچ موجودی در پیشگاه خداوند صاحب هیچ چیزی نیست و حق مالکیت دارد ، و

12./ 

خداوند در پاداش دادن به نیکو کاران براساس فضل خود عمل مي کند ویک کار خوب را چندین برابر )متناسب  50

کار بد خویش  به اصالح پاداش مي دهد اما در مجازات وکیفر گناهکاراني که توبه نکرده و با نیت عامل (

 نپرداخته اند ، یک گناه را دوگناه یا بیشتر حساب نمي کند .  

7 

واینکه عقل   2/6گویند  "قبح ذاتي  حسن و"بدی وجود دارد را ذاتشان خوبي و ظلم به ترتیب در اینکه عدل و 51

 "قبح عقلي  حسن و"را  بدی را تشخیص مي دهد وبي وانسان این خ
7 

 ادامه راهنمای تصحیح درصفحه سوم
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(3) 

 

 از نبود کماالت ناشي مي شوند .  واموری که خود واقعیتي ندارند  _7امور شرّ به دو دسته تقسیم مي شوند :  58

 نیستي مي شوند . امور واقعي که باعث ایجاد نقصان ، کاستي و _5
7 

 برابردعوت انبیا مردم به دو دسته تقسیم مي شوند : دسته ای به ندای حقیقت پاسخ مثبت مي دهند ودر  53

 در مقابل حق مي ایستند .                   دسته ای لجاجت مي ورزند و هدایت الهي را مي پذیرند و
7 

 /.2 کند .                                                                                                         معلوم  زیرا هیچ چیز نزد خداوند مجهول نیست تا با آزمایش بخواهد آن را 36

زماني آنها را  مخلوقات جهان ، ازآن جهت که خدای متعال باعلم خود ، اندازه ،حدود ، ویژگي ، موقعیت مکاني و 37

ارادة الهي ایجاد مي شوند ، به  از آن نظر که با فرمان ، حکم و ستند وتعیین مي کند ،مقدّر به تقدیر الهي ه

 قضای الهي برجهان حاکم است ،به این معنا است که نقشة قضای الهي وابسته اند .)پس اینکه مي گوییم قدر و

پیاده کردن  اجرا و از علم خداست و قانونهایش ازآنِ خدا و جهان با همة موجودات ، ریزه کاری ها ، ویژگي ها و

 آن نیز به ارادة خداست ( . )تعریف داخل پرانتز هم صحیح است (.

7 

چون بعد اجتماعي توحید ، بدون تشکیل حکومت ونظام اسالمي محقق نمي شود و در سایة نظام اسالمي  35

رمبنای فرمان های خداوند جاری مي شود . ب واطاعت از رهبری آن ، جامعه تحت والیت الهي قرار مي گیرد و

 پدید آورده اند . "ولي فقیه "همین  اندیشه امروزه در کشور ما ، مردم نظام اسالمي را به رهبری 

7 

( گاهي تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که مثالً یک عامل در عامل دیگر اثر مي  الف 33

ول را به معلول منتقل کند .این علتها را علت گذارد وآن عامل دوم در عامل سوم تأثیر مي کند تا اثر عامل ا

    52/6(  ارادة انسان درطول ارادة خداست . ب    7های طولي گویند .    

52/7 

 56 ع نمراتجم            همکار محترم خسته نباشید                                                                                                             

 




