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مبانی اعتقادی وهابیت در بوته نقد
-9انحراف اصلی وهابیت در کدامیک از آموزه های اسالمی است؟
-3کدامیک از معانی واحد بر وحدت ذات احدیت صدق می کند؟
-4کدامیک از آیات سوره حمد بر توحید نظری داللت دارند؟
-5کدام دسته از مذاهب کالمی اسالمی به عینیت صفات خداوند با ذات خداوند قائل اند؟
-6نظریه جبر در توحید افعالی مربوط به کدامیک از مذاهب کالمی است؟
-7وهابیان با چه قرائتی از توحید همه ی مسلمانان را مشرک می شمارند؟
-8کدامیک از مذاهب اسالمی منکر صفات الهی شده است؟
-1قرآن کریم منشأ دیدگاه هستی شناختی دهریون را چه چیزی می داند؟
-91مهم ترین عامل نفوذ اندیشه های تشبیهی چه بود؟
-91به عقیده ابن تیمیه و وهابیان کدام یک از نظریات در توجیه و تفسیر صفات خبری از همه بدتر و طاغوت اکبر
است؟
-94مراد صحیح از "استوی" در آیه شریفه « الرَّحمَنُ عَلَی الْعَرشِ اسْتَوی » چیست؟
-95تفکرات تجسیم و تشبیه گرایی در میان عقاید برخی از مسلمین از کجا آغاز گردید؟
 -96به عقیده وهابیون کسی که معتقد به ظاهرگرایی در صفات خبری نیست چه حکمی دارد؟
-97به جز وهابیون چه کسانی قائل به تشبیه گرایی در حوزه صفات خبری هستند؟
-98اثبات کیفیت برای صفات الهی چه نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت؟
-91اندیشه های تجسیم گرایی وهابیت با عقاید کدام یک از ادیان ،بیشتر شباهت دارد ؟
-19نخستین کسی که تقسیم توحید به توحید ربوبی و الوهی را ارائه داد چه کسی بود؟
-11ادعای وهابیت در مورد مشرکان در همه دوره ها ،از جمله مشرکان پیش از اسالم چیست ؟
-13به ادعای وهابیت ،پیامبران ،از جمله پیامبر گرامی اسالم (ص) ،صرفاً برای مبارزه با چه چیزی مبعوث شدهاند؟
-14آیاتی که در آنها با تعابیر مختلف از جمله :تمانع و معیت (مع اهلل) آمده است به چه چیزی اشاره می کند؟
 -15پیش از اسالم ،تنها گروهی که شاید بتوان آن ها را یکتاپرست و موحد نامید ،چه کسانی بودند؟
-17میان عبادت و اطاعت چه نوع رابطه برقرار است؟
-18از دیدگاه ابن تیمیه میان توحید ربوبی و اسماء و صفات با توحید الوهی ،چه نوع رابطهای برقرار است؟
-11به ادعای وهابیان ،کلمه «اله » در قرآن و روایات در چه معنایی استعمال شده است؟
-31معنی اصطالحی عبادت در اندیشهی وهابی ،ریشه در چه چیزی دارد؟
-39مفهوم عبادت چیست؟
-31مهم ترین رکن در مفهوم عبادت چیست؟
-33نخستین کسی که اندیشهی وهابیان را درحوزهی توحید به چالش کشید ،چه کسی بود؟
-34از دیدگاه سید قطب مهم ترین رکن در توحید چه مفهومی است؟
-36مراد از توحید القصور در اندیشه سیدقطب چیست؟

سئواالت آزمون تکمیلی  / 9316کالم و اعتقادات
-37جریان ملکیه چه گروه هایی هستند؟
 -38نخستین جریان انحرافی در جهان اسالم که تفسیری نادرست و ویرانگر از ایمان ارائه کرد چه گروهی بودند؟
-31بنی امیه از کدامیک از جریانات اعتقادی حمایت می کرد؟
-41نظریهی «منزله بین المنزلتین» مربوط به کدامیک از جریانات اعتقادی است؟
-49بر اساس نظریه معتزله ،کسی که مرتکب گناه کبیره شده چه حکمی دارد؟
-41بیشتر اندیشمندان اسالمی اعم از شیعه و سنی ،معنی اصطالحی ایمان را چه می دانند؟
-43اشاعره ایمان را چگونه معنی کرده اند؟
-44کدامیک از گروه ها عمل را جزء ایمان به حساب می آوردند؟
-45آیه شریفهی «وَ جَحَدُوا بِها وَاسْتَیقَنَتْها اَنْفُسُهُمْ ظُلْمَاً وَعُلُوَّاً» بر چه امری داللت می کند؟
-46نقش عمل در ایمان چیست؟
-47مرحله عین الیقین برای کدام دسته از افراد است؟
-48آیهی شریفهی« وَمَا یؤمِنُ أکْثَرُهُم بِاهللِ إِالَّ وَهُم مُّشْرِکوُنَ » به چه امری اشاره دارد؟
-41روایاتی که در آنها عمل جزو ایمان شمرده شده است چگونه تفسیر می شوند؟
 -59چه چیز در قرآن کریم مهم ترین متعلّق ایمان بیان شده است ؟
 -51در قرآن کریم و روایات اسالمی ،چه فرجامی را برای کافران بیان شده است؟
 -53از دیدگاه شیعه مالک خروج از اسالم چیست؟
 -54از منظر بزرگان شیعه کسانی که با امام علی(ع) جنگیدند ،کدام یک از انواع کفر شامل آنها می شود؟
 -55اندیشه محمد بن عبدالوهاب در حوزه تکفیر همانند با کدام یک از گروه های فکری صدر اسالم است؟
 -56در اندیشه وهابیت جهاد ابتدایی با مسلمین به جهاد با چه کسانی در صدراسالم تشبیه می شود؟

