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 به نام خالق هستی بخش

 1نکات مهم اندیشه  

  حیات؟ می باشد صفات نفسیکدام صفت از 

  علم و قدرتباشند؟  می حیاتکدام صفات نشانه 

  شرور طبیعیانسان باشند چه نام دارد؟  بدون مداخلهشروری که 

  : سبت    » آیه ساد فی البر و البحر بما ک شاره به چه چیزی دارد؟ « ایدی الناس ظهر الف شا درد و رنج  ا من

 اعمال انسان

  صفات خدا در وجود وعینیت وحدت دارندیست؟ چ توحید صفاتیمنظور از. 

 سل  جواز توچه استفاده ایی می شود؟   ....« و لو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا اهلل و استغفرلهم رسول    » آیه

 به معصومین

  یاد خدا زمینه پرهیزکاری استچیست؟ « ان الصاله تنهی عن الفحشا و المنکر » معنی آیه 

 برهان فطری بر وجود معادنشانه کدام برهان است؟  میل انسان به زندگی جاوید 

  :امام علی )ع( ؟«مانند انس طفل به پستان مادر به مرگ مانوس است» کدام امام فرمودند 

 اعمال پیامبران  ؟امتهای فردای قیامت چیست مالک و معیار سنجش اعمال 
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 در صوورتی که ووا  و عاا  نتیجه تجسویم  ؟ می باشود  زمره عدل تکوینیدر  درچه صوورت  عدل جزائی 

 اعمال باشد عدل جزایی در زمره عدل تکوینی قرار می گیرد.

 حایات آدمی، روح اوست؟ بیانگر چه حایاتی است آیاتی که شهدا را زنده می داند 

 ست؟   شهود عرفانی ور از منظ ضوری،  هر چی شد گاه متعلق علم ح شهود به آ خدا و امور مرتبط با او با  ن 

 عرفانی گویند

 و محبت به خدا عشقچیست؟  انگیزه عمل به دستورات الهی برای مومنان راستین 

 بودن خدا و خیر مطلق و قدرت علم؟ می کشد چالشرا به  صفات الهیدسته از  کدام مساله شر 

  راه درست را از راه انحرافی روشن کرده است  راه و اجباری وجود ندارد و خداونددر دین اک:» شریفهآیه «

ست؟  در صدد بیان کدام نکته در رابطه با ایمان  شناخت   در  ا این آیه موضوع کفر و ایمان بعد از تبیین و 

ست      شده ا ست از باطل مطرح  ست      .1، یعنیراه در سر نی شناخت می ایمان بدون بدون . 2.ایمان بدون 

 معرفت و شناخت اجر و ارجی ندارد

  ساله ایی را به   در قرآن کریمخداوند ست؟    خاکستر در روز طوفانی چه م شبیه کرده ا  ونچ عمل کافرانت

 بدون ایمان است. عمل بدون ایمان. همچنین به سرا  تشبیه شده است. عمل بدون ایمان

 حکمت خدا؟ ر در این عالم مادی نباشدعالم منحصکه  کدام صفت خداوند اقتضاء میکند 

  سانی ست؟   و فعل قرار دارد بین علم یاینیکه  کیفیتی نف ده کیفیتی اراگروهی گفته اند  .ارادهتعریف چی

 نیز تعبیر شده است.« قصد و عزم » نفسانی است که بین علم یاینی و فعل قرار دارد و از آن به 
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  شکوفایی فطرتمطرح است؟  اوبات چه امری برای نظم حاکم بر آنها وتوجه به مخلوقات 

  علت مادی ؟ ن باقی می ماندضمن آو در  علت  ها، زمینه پیدایش معلول استکدام 

 است « اجتماع نایضین »الزمه اشو   است «دور » چون  ؟ جهان خود نمی تواند علت خودش باشد چرا 

  توحید در شووده اسووت؟  مسوولم پریرفتهعنوان اصوول به  همه ادیان آسوومانیدر  مراتب توحیدکدام یک از

 عبودیت

 استفاده می کند؟ کدام راه برای شنات خدااز «  تجرید االعتااد » توسی در کتا  خواجه نصیر الدین 

 راه عالی 

    «ماام وصوف خدا تنها باید از  در . 2وصوف خدا منو  به انن خداسوت  . 1  اسوما الهی؟  « توقیفی بودن

شود    صفاتی ک در قر  ستفاده  ست ا صفاتی    3آن و روایات ه ضا ء می کند که خداوند را به  . اد  دینی اقت

 توصیف کنیم که خود توصیف کرده است. 

 صفات سلبی   دارد؟ انسان ها مفهوم روشن تررای صفات بدسته از  کدام 

 علم خدا  ی دهد؟منجات  از احساس تنهایی و حیرتانسان را  کدام صفت الهیبه  ایمان 

 کدام معنای عدل « در جهان خلات به هر وجودی به اندازه قابلیت او نعمت داده اسووت  خداوند : »اینکه

 تکوینیعدل  است؟

  شر ناشی از از آزادی استجان هاسپرز جدی ترین تالش برای رهایی از مساله شر را چه می داند؟ 


