


ِسیشِ اًحغاط جایگاُ سفیغ جاهؼِ اسالهی دس لشٍى اٍلیِ: همذه:

ًاصحیح

صحیح

ًگاُ اٍل•

ًگاُ دٍم•

 دلیل تٌضل آى= توذى دلیل تشفیغ ّش تاسیخفلسفِ لَاػذ : 

اسالم

هسلویي

ػَاهل تیگاًِ 

افىاس ٍ اػتمادات 

سیستن اخاللی 

لَاًیي اجتواػی 

لیذی ًسثتٍ تی دًیا، شفاػت تِ آخشت ٍ تحمیش اػتماد : 
تِ گٌاُ، تمیِ ػاهل ضؼف ٍ تشس، اًتظاس ػاهل سوَد، 
اػتماد تِ سشًَشت ٍ لضا ٍ لذس 
تسلین ٍ تَولصّذ، لٌاػت، صثش، سضا، : 

صى ٍ ًَع لَاًیيحمَق جضایی، لَاًیي حىَهت، التصاد، : 

اػتضال،اشؼشیت ٍ سٌی، اختالف شیؼِ ٍ حذیج، ٍ تحشیف جؼل : 
دس اًحغاطجوَد ٍ اجتْاد، فلسفِ ٍ تصَف، ًمش صهاهذاساى  

اسالم،  شؼَتیگشی دس جْاى ّا، فؼالیتْای تخشیثی ٍ ضذ اسالهی اللیت : 
جٌگ ّای صلیثی، سمَط اًذلس، حولِ هغَل، استؼواس خصَصا 

دس لشٍى اخیش

دٍسی اص هؼاسف اسالم: 



قضا و قدر 

لضاتؼشیف
لذس

همضی تِ لضای الْیواسیحىن وشدى ٍ فیصلِ دادى تِ : 
همذس تِ تمذیش الْیتؼییياًذاصُ ٍ : 

لذسلضا ٍ : ًَع عشح هَضَع

هجثَس تَدى اًساى دس آهذى ٍ سفتي

ّوِ لیَداص آصادی اًساى 

تششآصادی ٍ دس ػیي حال ٍجَد حىوشاى همتذس 

جوغ اتؼاد: دلیل جزاتیت
هتافیضیىی ٍ فلسفی

اجتواػی



جوغ: سیشِ اشىال دس تحج
تَحیذ 

تٌضیِ

تِ خذاحَادث ػالن اًتساب ّوِ : 

صشت تٌذگاىاػوال هٌضُ تَدى خذاًٍذاص : 

دٍ تحلیلّش 
اشتثاُ

ساتمِ اشىال

لاتل فْن ٍ ػاهل تحشن ٍ اًگیضُ: صذس اسالم 

والهیتحلیل : سذُ ّای اخیش

:ًظش تشخی هسلویي ًاآگاُ

ًظش غشتی ّا

موثر فی الوجود اال هو ال 

ّویي هَضَع ػاهل اًحغاط

لشٍى اٍلیِ

هَضَع دس آى صهاىایي هغشح ًثَدى 
تفاٍت ًظش هسلواًاى دس آى صهاى

تحسیي ًظش هؼتضلِ ٍ اػتماد:                      
تِ تشگشفتي آى اص هسیحیت ٍ سد ًظش اشاػشُ ٍ  

اػتماد تِ هغاتمت آى تا ًگاُ جثشی اسالم  



 ساتغِ لضا ٍ لذس تا حَادث جْاى

(حذشىل، صهاى، هىاى، اًذاصُ، )خصَصیات ّن دس تی استثاط تا گزشتِ ّن دس اصل ٍجَد ٍ •
ًفی ػلیت ٍ گضاف ٍ اتفالی تَدى ػالن

اسادُ هستمین خذا = ػلت ػلتّش حادحِ ای داسای •
افؼال تشش هحصَل اسادُ خذا ٍ تشش تی اختیاس دس استىاب ّش ًَع ػول

آیٌذُ گزشتِ، حال، ّش هؼلَلی داسای ػلت ٍ پیًَذ تا :  ٍجَد ػلیت ػوَهی •

ػَاهل هؤحش دس آى
الْیَى

فمظ ػَاهل هادی ًاآگاُ ًسثت تِ خاصیت خَد: هادیَى
خَدتِ واس ٍ ػلل آگاُ ( خذا)الؼلل ػلت ٍجَد 

جْاى صًذُ ٍ داسای ػىس الؼول: ٍجَد ػَاهل هادی ٍ هؼٌَی

ًتیجِ تفسیش
ًظش هؼتضلِ 
ًظش غشتی ّا

ًظش هختاس

اختیاستِ خاعش اػتماد تِ لضا ٍ لذس اصل ػلیت، اًىاس : 
ٍجَد اسادُ آصاد تذٍى استثاط تا ػلل: 

ٍجَد اختیاس دس اًساى ٍ هساٍی تَدى اًىاس ػلیت تا اًىاس اختیاس اٍ: 



اًَاع لضا ٍ لذس

ًظش اٍل•
حتوی

آًچِ تغییش ٍ تثذیلش دس اختیاس اًساى ّست: غیش حتوی 
آًچِ تغییش ٍ تثذیلش دس اختیاس اًساى ًیست: 

هَسدّشدٍ هالن ًثَدى تششٍ ٍجَد هخال خالف دس 

تؼشیف ًاصحیح

ًظش دٍم•
حتوی

ػَاهلی وِ هی تَاًستِ تأحیش تگزاسد ٍلی تِ ٍلَع ًپیَستِ است: غیش حتوی 
همذساتی وِ ششعش ٍالغ شذُ است : 

تؼذ اص تحمك ششایظ دس تشخی هَاسدتغییش ٍ تثذل اهىاى 

ًظش سَم•
حتوی

الالل آًچِ اسادُ خذا تِ آى تی عشف است ٍ اگش تی عشف ًیست : غیش حتوی 
ًیستدس واس  ایجاتی 

آًچِ اص عشف خذا ایجاب شذُ وِ ٍالغ شَد ٍ حتوی هی شَد: 

ًفی لضا ٍ لذس
ػذم تی عشف تَدى خذا ٍ ػذم اهىاى ایجاب ًىشدى اٍ دس  

ًثَدىصَست تی عشف 



تؼشیف صحیح

هحتَم ٍ غیش لاتل تغییش •

غیش هحتَم ٍ لاتل تغییش •

(هجشدات)هَجَدات داسای یه ًَع خاص ٍجَد تشای 

هفَْم

ٍیژگی ّا

صحیح

ػاهلی هستمل ٍ تشخالف هشیت الْی: ًاصحیح

هَجَداتی وِ تیش اص یه ًَع ٍجَد تشای : 
هخل اًساى( هادیات)داسًذ 

خَد اص هظاّش لضا ٍ لذس ٍ لاًَى ػلیت ػوَهی
تغییش دس ػالن تاال ٍ هلىَت ٍ ػلن الْی

اسادُ ٍ فؼل اًساى سثة تغییش دس ػالن تاال

سٌتْای الْی 

ػَاهلتحت تأحیش : 
هختلف   



ًگاُ لشآى تِ لضا ٍ لذس

(اشاػشُ)جثشیچیض ّوِ : اًحشافهضثَطّوِ چیض 

اًحشاف (هؼتضلِ)لذسی تشخی : اًساى هختاس

ًتیجِ
ظلن پزیشی دس صهاى اهَیاى ٍ ػثاسیاى حتی ًفَر دس شیؼِ

تشش ٍ هخالف حمَق ایجاد تْاًِ تِ دست هسیحیاى تشای جثشی 
داًستي اسالم



ِتا اختیاس اًساى( لضا ٍ لذس)شثِْ ساتغِ ػلن خذا : تىول

همذهِ•

هحل ًضاع•

پاسخ•

آگاّی خذاًٍذ تِ ّوِ چیض 
الْی تغییش ًاپزیش ٍ تخلف ًاپزیشػلن 

ػلن الْی ایجاتی ٍ هؼلَم ًاشی اص آى ًِ تالؼىس

ػول تِ ػلن خذا هجثَس تَدى ها تِ : ًتیجِ هی شَد هغاتك ػلن خذاستّشچِ : 

جثش 

هؼلَلیٍ ًظام ػلی خذا گیشی ػلن ػذم تفاٍت تیي شىل 

هجثَسهجثَس اص فاػل احش فاػل احش فاػل هختاس اص فاػل هختاس ٍ سشصدى ػلن خذا تِ 

هؼلَمٍ یىی تَدى ػلن 


