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تـوجه در این درس، شناخت خداوند در مقام ذات، صفات و کارهای او، تفاوت صفات ثبوتی و سلبی، ایامن و باور قلبی 
به خدا و آثار آن در زندگی فردی و اجتامعی مورد بررسی قرار می گیرد.

1 برخی از صفات خداوند: مهربان، مراقب و شاهد، مستعان و یاری رسان، عامل، قادر، غّفار، پرده پوش )ستّار(   

2 راه های آشنایی با صفات خداوند
تفکر در کتاب آسامنی )قرآن(

تفکر در جهان آفرینش

3 صفات خداوند
 صفات و ویژگی هایی که نشان از کامل و توانایی دارد و در خداوند وجود دارد که اصطالحاً صفات 

ثبوتی گفته می شود.

 صفات و ویژگی هایی که نشان از نقص و ناتوانی دارد و در خداوند راه ندارد که اصطالحاً صفات سلبی 
گفته می شود.

← مثرات و آثار آن در زندگی ← ایامن به خدا )خداباوری(  4 شناخت خدا )خداشناسی(    

* * * * * * *
 ن��روم ج��ز ب��ه ه��امن ره ک��ه ت��وام راهنامیی 1( مل��کا ذک��ر ت��و گوی��م که ت��و پاک��ی و خدایی

ج

 هم��ه توحید ت��و گویم که ب��ه توحید س��زایی 2( هم��ه درگاه ت��و جوی��م همه از فض��ل تو پویم

ثنای��ی 3( ت��و حکیمی، تو عظیمی، ت��و کریمی، تو رحیمی س��زاوار  ت��و  فضل��ی،  مناین��ده   ت��و 

 ب��ری از بی��م و امیدی، بری از عی��ب و خطایی 4( ب��ری از رن��ج و گ��دازی، ب��ری از درد و نی��ازی

 نتوان ش��به تو جس��ن، ک��ه تو در وه��م نیایی 5( نت��وان وص��ف تو گف��ن که تو در فه��م نگنجی
ج

جج 6( نَبُ��د این خلق و تو بودی، نبَُود خلق و تو باش��ی
 ن��ه بجنب��ی نه بگ��ردی، ن��ه بکاهی ن��ه فزایی

 7( هم��ه ع��زّی و جالل��ی، هم��ه علم��ی و یقینی
ج

 هم��ه ن��وری و رسوری، همه جودی و س��خایی
ج

  بررسی اشعار و صفات ثبوتی و سلبی خداوند
  این ابیات در مورد خداشناس��ی و صفات ثبوتی و س��لبی خداوند اس��ت که حکیم س��نایی، ش��اعر قرن پنجم و ششم هجری )در کتاب های 

ادبیات قرن ششم آمده است( رسوده است.

1 َملِکا: ای َملِک، ای خداوندی که پادشاه کائنات هستی.   

 واژه های »َملِک، پاک، راهنام« صفات ثبوتیه است.

2 واژۀ »فضل« صفت ثبوتیه است.  

3 واژه های »حکیم، عظیم، کریم، رحیم« صفات ثبوتیه است.  

4 واژه های »رنج، گداز، درد، نیاز، بیم، امید، عیب، خطا« از صفات سلبی است و خداوند بری و از این صفات ُمربّا است.  

5 واژۀ »شبه« و شبیه داشن از صفات سلبی است.  

درس  اول
تو را چگونه بشناسیم؟
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6 واژۀ »بودن« از صفات ثبوتی و واژه های »نبودن، جنبیدن وحرکت، گردیدن و شدن، کاسن و افزایش« از صفات سلبی است.  

7 واژه های »عزّت، جالل، علم، یقین، نور، رسور، جود و سخاوت« از صفات ثبوتیه است.  

 عالوه بر این صفات، صفت قّهاریت، جبّاریت، قدرت، سمیع، بصیر و ... می توان به خداوند نسبت داد.

  راه های شناخت صفات خداوند

1 راه  های شناخت صفات خداوند
تفکر در کتاب آسامنی )قرآن و کالم الهی(

تفکر در کتاب آفرینش

2 صفات خداوند
الف( صفاتی که جنبۀ کامل دارند. )صفات ثبوتی(

ب( صفاتی که جنبۀ نقص دارند. )صفات سلبی(

3 یکی از مسائلی که همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است، یافن راهی برای شناخت خالق و آفریدگار هستی است.   

4 چند سؤال اساسی

الف( او چگونه خدایی است؟

ب( خداوند چه ویژگی هایی دارد؟

ج( آیا به همه چیز علم و آگاهی دارد؟

د( او قادر به انجام چه کارهایی است؟

ه� ( او با بندگان خود چگونه رفتار می کند؟

5 برای یافن پاسخ این پرسش ها، نیازمند منبعی هستیم که اطالعات »دقیق« و »غیرقابل خدشه« بدهد تا به شناخت صحیح و به دور 
از اشتباه و خطا در مورد خداوند دست یابد. )عقل، مشورت، نقل، کتاب آسامنی و ...؟(

6 انس��ان چ��ون توانایی محدود دارد، امکان ش��ناخت کامل خدای نامح��دود را ندارد. اّما آدمی به قدر ت��وان و درک خود می تواند به 
شناخت محدود و نسبی از خداوند دست یابد و پیامرب)ص( در این زمینه فرموده است:

ما َعرَفْناَک َحقَّ َمْعرِفَِتَکمنت حدیث

ما = ن� / عرفنا = شناختیم / ک = تورا / حّق = شایسته / معرفتک = معرفت و شناختواژگان

آن چنان که شایستۀ معرفت توست، تو را نشناختیمترجمه

پیام
1( خداوند نامحدود و بیکران است.                              2( قدرت درک و فهم انسان محدود است.

3( احاطۀ محدود بر نامحدود غیرممکن است.                 4( شناخت کامل خداوند غیرممکن است. )َحقَّ معرفتک( 

تفکر در کتاب آسمانی
7 یک��ی از بهرتین راه های دس��تیابی به ش��ناخت صفات خداوند، مراجعه به کالم خود اوس��ت. )یعنی ببینیم خ��ود خداوند در قرآن و 

کتاب های آسامنی دیگر چگونه خود را معرفی کرده است.(

8 توصیفی که خداوند از خود می کند، توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت صحیح از او یاری دهد.

9 خداوند در قرآن خود را این گونه معرفی می کند: عامل، مهربان، دوس��تدار، مجازات کننده، عادل )و غیر س��تمکار(، توبه پذیر، ش��اکر، 
رزّاق، نارص، رسپرست و ...

الف( خداوند علم و آگاهی کامل دارد:

* او از آن چه در قلب ما می گذرد آگاه است. 1  

* از آن چه چشم های ما می بیند آگاه است. 2  

1. والله یعلم ما فی قلوبکم )احزاب 51(

2. یعلم خائنة األعین )غافر 19(
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* از آن چه در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است. 1  

* از افتادن برگ درختان آگاه است. 2  

* هیچ چیز آشکار و مخفی ای نیست مگر آن که خدا به آن علم دارد.3  

إنّه یَْعلَُم الَْجْهَر و ما یَْخَفی )اعلی 7(منت آیه

إّن = قطعاً / یعلُم = می داند / الَْجْهَر = آشکار / ما = آن چه / یخفی = مخفی است.واژگان

قطعاً خداوند می داند آشکار و آن چه را که پنهان است.ترجمه

پیام
1( آگاهی و علم خداوند به آشکار و پنهان انسان و غیر انسان )الجهر و ما یخفی(

2( علم کلّی و جزئی خداوند به همۀ موجودات )یعلُم(

ب( او مهربان و دوستدار است:

* خداوند مهربان است و مهربانی او همه چیز و همه کس را دربر گرفته است. 4  

* او آن قدر مهربان است که مهرورزی را بر بندگان خود واجب کرده است. 5  

* او خود را دوستدار بندگان نامیده است.6  

َو ُهَو الَْغُفوُر الَْوُدوُد )بروج 14(منت آیه

هو = او / الغفور / آمرزنده / الودود = دوستدارواژگان

و او آمرزندۀ دوستدار )بندگانش( است.ترجمه

گسرتۀ مهربانی و آمرزش خداوند نسبت به بندگان خود حّدی ندارد. )الغفور الودود(پیام

ج( او مجازات کنندۀ رسکشان است:

َو َمْن یُشاقِّ اللَه فاّن اللَه شدیُد الِْعقاِب )حرش 4(منت آیه

َمْن = هر کس / یُشاقِّ = دشمنی کند / إّن = قطعاً / الِعقاب = مجازاتواژگان

و هر کس با خدا دشمنی ورزد پس )بداند که( خداوند قطعاً به سختی مجازات می کند.ترجمه

پیام

1( با وجود این که خداوند بسیار مهربان است، او مجازات کننده  نیز هست. )شدیدالعقاب(

) 2( کسانی که به مبارزه با حق برخیزند و دست از گناه رسکشی برندارند از رحمت خویش محروم می سازد. )من یُشاقِّ

3( خداوند دشمنان خود را به عذابی دردناک گرفتار می کند. )شدید العقاب(

د( خداوند ظامل نیست بلکه انسان ها ظاملند:

إّن اللَه ال یَظْلُِم الّناَس شیئاً َو لِکّن الّناَس أنُْفَسُهْم یَظْلُِموَن )یونس 44(منت آیه

إّن = قطعاً / ال یظلُم = ستم منی کند / ولکّن = بلکه، ولی / أنفسهم = خودشانواژگان

به یقین خداوند هیچ ستمی به مردم منی کند بلکه مردم خودشان ستم می کنند.ترجمه

پیام

1( ظلم و ستم یک صفت سلبی و از روی نقص است و در خداوند راه ندارد. )ال یظلم(

2( انسان با گناه در حق خود و مردم و خدا ستم می کند.

3( گناه و ستمکاری سبب گرفتاری و هالکت می شود. )یظلمون(

1. أمل یعلموا أّن الله یعلم رسّهم و نجواهم )توبه 78(

2. و یعلم ما فی الربّ و البحر و ما تسقط من ورقة إّل یعلمها )انعام 59(

3. إنّه یعلم الجهر و ما یخفی )اعلی 7(

4. و رحمتی َوِسَعْت کّل شیء )اعراف 156(

5. کََتَب علی نفسه الرّحمة )انعام 12(

6. و هو الغفور الودود )بروج 14(
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ه� (خداوند توبه پذیر است:

* کسانی را که از گناه خویش پشیامن شوند و توبه کنند با آغوش باز می پذیرد.1  

* او خود را بسیار توبه پذیر معرفی می کند.2   
* او توبه کنندگان را بسیار دوست دارد.3

إّن اللَه یُِحُب التّّوابیَن )بقره 222(منت آیه

یُحبُّ = دوست می دارد )مضارع( / التّّوابین = بسیار توبه کنندگانواژگان

قطعاً خداوند بسیار توبه کنندگان را )روی آوران به خدا( دوست می دارد.ترجمه

پیام

1( دوست داشن، یک صفت ثبوتیه است. )یُحّب(

2( توبه  و بازگشت ویژۀ انسان است و حیوانات و فرشتگان در موردشان »توبه« بی معناست. )التّّوابین(

3( بعد از گناه، دِر رحمت خدا باز است و خداوند توبه پذیر است. )یُحّب(

4( خداوند همواره انسان های توبه کار )بعد از انجام گناه( را دوست دارد. )یُحّب(

و( خداون با قرار دادن احکام و قوانینش می خواهد انسان ها را پاک کند و نعمتش را متام کند.

خداوند با احکام و قوانینش
1( قصد سخت گرفن بر بندگان را ندارد.

2( انسان را به سمت خوشبختی هدایت می کند و از گمراهی او جلوگیری می کند.

ما یُرید اللُه لِیَْجَعَل ِمن َحَرٍج َولکن یُریُد لِیُطّهرکم َولِیُِتمَّ نعمتَه علیکم لعلّکم تشکرون. )مائده 6(منت آیه

واژگان
ما یُرید: منی خواهد / من َحَرج: در سختی و مشقت / لِیُطّهرکم: تا شام را پاک کند/ لِیُتّم: تا متام مناید / لعلّکم: شاید شام 

/ تشکرون: شکر به جای آورید

ترجمه
خداوند منی خواهد )با احکامش( شام را در سختی و مشقت قرار دهد، بلکه می خواهد شام را )از آلودگی ها( پاک کند 

و نعمتش را بر شام متام مناید، تا شکر او را به جای آورید.

پیام

1( احکام و بایدها و نبایدهایی که از سوی خداوند واجب شده است در حد توان و طاقت انسان است. )ما یرید... من حرج(

2( وضع احکام دین برای پاک شدن از آلودگی هاست )لیطّهرکم(

3( انجام احکام الهی برخورداری از نعمت الهی است. )لیتّم نعمته(

4( قرار دادن احکام الهی برای پاکی انسان می باشد و الزمه اش شکرگزاری و قدردانی از سوی انسان است. )تشکرون(

ز( خداوند رزّاق و روزی دهنده است:

* او بهرتین روزی دهنده است. 4  

* او بهرتین یاری دهنده است. 5  

* او بهرتین رسپرست است. 6  

تفکر در کتاب خلقت

10 عالوه بر راه ش��ناخت از طریق قرآن کریم، راه تفکر در کتاب خلقت )تفکر در آفرینش موجودات گوناگون، از موجودات ریز گرفته 
تا موجودات بسیار بزرگ در کهکشان ها( نیز بر همگان باز است، یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در رسارس جهان آفرینش متجلی 

است به ویژگی های او پی بربیم )پی بردن از راه پدیده به پدید آورنده، پی بردن از راه اثر به مؤثر(

1. واللُه یُریُد اَْن یتوَب علیکم )نساء 27(

2. و أنا الّتّواب الرّحیم )بقره 160(

3. إّن الله یُحّب الّتّوابین )بقره 222(

4. واللُه خیُر الّرازقین )جمعه 11(

5. و هو خیر الّنارصین )آل عمران 150(

6. نِْعَم املولی و نِْعَم الّنصیر )انفال 40(
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11 الف( با دیدن نوشته  پی به وجود نویسنده و میزان علم و دانایی و 
نوع افکار و اندیشه هایش می بریم.

ب( با دیدن ساختامن پی به وجود سازنده و میزان مهارت و توانایی او می بریم.  

ج( ب��ا تفکر در جه��ان خلقت نیز می توان عالوه ب��ر پی بردن به وجود   
خالقی بی همتا، با برخی از ویژگی ها و صفات او نیز آشنا شویم.

← جلوه ای از زیبایی اوست. زیبایی های عامل 

← روایتگر نیکی اوست. خوبی های عامل 

← پرتوی از قدرت و بزرگی اوست. عظمت های عامل 

12 برگ درختان سبز در نظر هوشیار        

          هر ورقش دفرتی است معرفت کردگار )سعدی(

این بیت بیانگر »تفکر در کتاب خلقت برای خداشناسی« است.

یعنی از طریق نظم و زیبایی هایی که در کائنات، از جمله یک برگ درخت وجود دارد پی به ناظم و خالق آن می بریم.

13 ب��ه ه��ر میزان که علم و دانش ما افزایش می یابد آثار علم و قدرت خداوند را بیش تر درک می کنیم و در برابر این همه عظمت، به 
شگفتی می آییم؛ آن چنان که عقل و اندیشۀ بزرگ ترین دانشمند نیز در برابر این همه شگفتی، به حیرت درمی آید.

← حیرت ← شگفتی ما  ← درک آثار علم و قدرت خداوند  افزایش دانش ما 

اینش��تین، فیزیک دان نامی معارص دربارۀ روبه رو ش��دن انس��ان با ش��گفتی های بی پایان طبیعت، بر این عقیده اس��ت که انسان  14
مانند کودکی اس��ت که وارد کتابخانۀ بزرگی انبوه از کتاب می ش��ود. کودک می داند که باید کسی آن کتاب ها را نوشته باشد ... کودک 
طرح��ی مش��خص و نظمی ارسارآمیز مش��اهده می کند. او می گوید: ب��ه نظر من وضعیت این کودک هامنند وضعیت عقل انس��ان در 

برابر خداس��ت.

یک پرسش

آیا می توان هر صفتی را که که در مخلوقات می بینیم به خداوند متعال نسبت دهیم؟

15 الف( هر کامل و خوبی که مخلوقات دارند، از خالق دریافت کرده اند و کس��ی می تواند کامل و خوبی را به دیگری بدهد که خود 
نیز آن را دارا باشد.

بنابراین خداوند رسچشمۀ همۀ خوبی ها و کامالت است و صفاتی که جنبۀ کامل دارند در او وجود دارد، مانند: قدرت، علم، عدالت، رحمت 
و مهربانی، رازقیت، حیات و بخشندگی

ب( صفاتی اس��ت که جنبۀ نقص و کاس��تی دارد و خداوند از آن ها ُمربّا )بری( اس��ت. صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات 
رسچشمه می گیرد، در او نیست؛ زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست. صفات زیر از صفات سلبی است:

جهل، ظلم، ضعف، جسامنی بودن، نقص، کاستی، مکان داشن، خستگی، خواب، مرگ، عجز و نیاز به پدر و مادر

حمد و تسبیح

حمد یعنی ستایش. وقتی می گوییم »الحمُد لله رّب العالَمین« می خواهیم بگوییم که »هر ستایش برای خداست« کسی و چیزی قابل  16
ستایش است که کامالت و خوبی ها و زیبایی ها در او باشد. چون همۀ زیبایی ها، خوبی ها و کامالت جهان از اوست، پس ستایش حقیقی 
و حمد واقعی از آِن اوست. وقتی می گوییم خدایا! تو پروردگار جهانی، تو رحامن و رحیمی، تو بخشنده  و مهربانی، او را ستوده ایم و در 

حمد و ستایش همواره »صفات ثبوتی« خدا را یادآوری می کنیم.

تس��بیح یعنی پاک و منزّه دانس��ن. وقتی می گوییم »سبحاَن الله« یا »سبحاَن ربّی العظیم و بحمده« می خواهیم بگوییم »خداوند از  17
هر نقص و عیبی منزّه اس��ت.« در تس��بیح، خداوند را از »صفات س��لبی« پاک و منزه می داریم و می گوییم: خدایا! تو نیازمند نیستی، تو 

رشیک نداری، تو فرزند نداری، تو حّد و اندازه نداری و ...
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پیشنهاد آیات زیر را مرور کرده و در صفات خداوند بیندیشید:

آیات 58 تا 65 سورۀ حّج:

... و إّن الله لَُهَو خیر الّرازقین  )رازقیت خداوند( 58

... و إّن الله لعلیٌم حکیٌم   )علم و حکمت خداوند( 59

... إّن الله لََعُفّو غفوٌر  )بخشندگی و آمرزش خداوند( 60

... و أنَّ الله سمیٌع بصیٌر  )شنوایی و بینایی خداوند ( 61

و أّن اللَه ُهَو الَعلّی الکبیُر  )واالیی و بزرگی خداوند(     62

... و إّن الله لطیٌف خبیٌر  )لطف و آگاهی خداوند(   63

... و إّن الله لَُهَو الغنّی الحمید  )بی نیازی و ستودگی خداوند( 64

... إّن اللَه بالّناس لََرؤوٌف رحیٌم  )مهربانی خداوند( 65

آیات 25 تا 30 سورۀ شوری:

و هو الّذی یقبُل الّتوبَة عن عباده و یعفوا عن الّسیّئات و یعلُم ما تفعلون )پذیرش توبه، عفو و گذشت، علم الهی( 25 

و یستجیب الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید )استجابت دعای مؤمنان، افزایش لطف( 26

ولو بََسَط اللُه الّرزَق لعباده لَبََغْوا فی األرِض ولکن یُنزُّل بََقدٍر ما یشاء إنّه بعباده خبیٌر بصیٌر )دادن رزق و روزی به اندازه، آگاهی و بینایی خداوند( 27

و هو الّذی یُنزُّل الغیث من بعد ما قنطوا و ینرُش رحمته و هو الولّی الحمید )بارش باران و وسعت رحمت خداوند، رسپرستی و بی نیازی او( 28

َو ِمْن آیاته َخلُْق الّسامواِت َو اأْلرِض و ما بَثَّ فیهام ِمْن دابّة و هو علی جمعهم إذا یشاء قدیٌر )آفریدگاری، اراده و قدرت خداوند در قیامت( 29

و ما أصابکم من مصیبٍة فبام کََسبَْت أیدیکم و یعفوا عن کثیر )عفو و آمرزش الهی( 30
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»تفکر در کتاب آسامنی« و »تفکر در جهان آفرینش« به ترتیب، راه های شناخت کدام موضوع است؟  .1

4( معاد - خدا 3( معاد - معاد  2( خدا - معاد  1( خدا - خدا 

اعتقاد به این که یکی از ویژگی های خداوند »مستعان« است به چه معناست؟  .2

4( پرده پوش 3( کمک خدا  2( یاری رسان  1( مراقب 

این پرسش در مورد خدا که »تو را چگونه بشناسم؟« مقصود چیست؟  .3

4( صفات خدا 3( ذات خدا  2( اَفعال خدا  1( چیستی خدا 

مقصود از »صفات سلبی« چیست؟  .4

1( صفات و ویژگی  هایی که بیانگر نقص و ناتوانی است و بعضی از آن ها در خداوند وجود دارد.

2( صفات و ویژگی هایی که از ذات خداوند ناشی می شود و در خداوند وجود دارد.

3( صفات و ویژگی هایی که بیانگر نقص و ناتوانی است و در خداوند وجود ندارد.

4( صفات و ویژگی هایی که از ذات خداوند ناشی می شود و در خداوند وجود ندارد.

کدام ترتیب درست است؟  .5

← فطرت و ذات ← علم و آگاهی  1( عرصۀ شناخت 

← ایامن و باور ← رفتار و عمل  2( علم و آگاهی 

← رفتار و عمل ← ایامن و باور  3( عرصۀ شناخت 

← شناخت و علم ← ایامن و باور  4( رفتار و عمل 

6. بیت »ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به هامن ره که توام راهنامیی« بیانگر کدام صفت خداست؟

4( نور 3( عظیم  2( هادی  1( حکیم 

7. جایگاه »ایامن« و »شناخت« به ترتیب کدام است؟

4( قلب - عقل 3( قلب - دل  2( فطرت - قلب  1( عقل - فطرت 

بیت »همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم / همه توحید تو گویم که به توحید سزایی« بیانگر کدام صفت خداوند است؟  .8

4( بزرگی 3( دانایی  2( پاکی  1( یکتایی 

بیت »نَُبد این خلق و تو بودی، نَُبود خلق و تو باشی / نه بجنبی نه بگردی، نه بکاهی نه فزایی« به کدام صفت پروردگار اشاره دارد؟  .9

4( فضل و لطف 3( ازلی و ابدی  2( حکمت و علم  1( جبّاریت و قّهاریت 

10. بیت » نتوان وصف تو گفنت که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو جسنت، که تو در وهم نیایی« با کدام آیه یا حدیث قرابت معنایی دارد؟

2( و هو الغفور الودود 1( إنّه یعلُم الجهر و ما یخفی  

4( ما عرفناک حّق معرفتک 3( إّن الله یُحبُّ التّوابین  

11. براس��اس بیت »تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی / تو منایندۀ عقلی، تو س��زاوار ثنایی« علت شایس��تگی ثناگویی در مورد 
خداوند چیست؟

4( داشن صفات سلبیه 3( فطرت خداگرایی انسان  2( داشن صفات ثبوتیه  1( نفی صفات سلبیه 

پرس�شهايچهارگزینهاي
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12. بیت »بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی / بری از بیم و امیدی، بری از عیب و خطایی« به کدام موضوع اشاره دارد؟

2( ذکر صفات ثبوتیه  1( ذکر صفات کاملیه  

4( ذکر صفات جاملیه 3( ذکر صفات سلبیه  

13. در زمینۀ شناخت انسان کدام یک درست است؟

1( چون انسان توانایی نامحدود دارد امکان شناخت کامل خدای نامحدود دارد.

2( چون انسان توانایی محدود دارد امکان شناخت کامل خدای محدود دارد.

3( چون انسان توانایی نامحدود دارد امکان شناخت کامل خدای نامحدود ندارد.

4( چون انسان توانایی محدود دارد امکان شناخت کامل خدای نامحدود ندارد.

14. یکی از مسائلی که همیشه ............ انسان را به خود مشغول کرده است، یافنت راهی برای شناخت هر چه بیش تر ............ است.

2( ذهن - انسان  1( ذهن - آفریدگار هستی  

4( فطرت - آفریدگار هستی 3( فطرت - انسان  

15. پاسخ دادن به سؤالتی از قبیل »علم و قدرت خداوند چگونه است؟ نحوۀ رفتار خداوند با بندگان چگونه است؟ و ...« نیازمند دستیابی 
انسان به چه منبعی است؟

2( منبعی که اطالعات دقیق و غیرقابل خدشه به او بدهد. 1( منبعی که به بیش تر سؤاالت او پاسخ دهد. 

4( منبعی که قابل اثبات علمی و عینی باشد. 3( منبعی که اطالعاتی دقیق و قابل نقل به او دهد. 

16. حدیث رشیف »ما عرفناک حّق معرفتک« از کیست و بیانگر چیست؟

1( امام علی)ع( - انسان به اندازۀ توان و درک خود می تواند شناختی محدود از خداوند داشته باشد.

2( رسول خدا)ص( - انسان به اندازۀ توان و درک خود می تواند شناختی محدود از خداوند داشته باشد.

3( رسول خدا)ص( - چون انسان توانایی نامحدود دارد بنابراین می تواند شناخت کاملی از خداوند داشته باشد.

4( امام علی)ع( - چون انسان توانایی نامحدود دارد بنابراین می تواند شناخت کاملی از خداوند داشته باشد.

17. آیۀ رشیفۀ »إنّه یَْعلَُم الَْجهر و ما یَْخَفی« بیانگر چیست؟

2( علم الهی نسبت به پنهان و آشکار انسان 1( علم کلّی و نه جزیی خداوند به عامل 

4( علم الهی نسبت به پنهان و آشکار موجودات 3( علم الهی نسبت به اعامل و رفتار انسان 

18. مراجعه به کالم خداوند یکی از بهرتین راه های دستیابی به شناخت کدام است؟

4( چیستی خداوند 3( هستی خداوند  2( ذات خداوند  1( صفات خداوند 

19. کدام یک، از راه های شناخت صفات خداوند نیست؟

2( تفکر در کتاب آسامنی 1( تفکر در کتاب آفرینش  

4( تفکر در انسان و طبیعت 3( تفکر در مرگ و مراحل بعد از آن 

20. متام آیات زیر به علم الهی اشاره دارد به جز گزینۀ ...

2( أال بذکر الله تطمنّئ القلوب 1( والله یعلم ما فی قلوبکم  

4( أمل یعلموا أّن الله یعلم رسّهم و نجواهم 3( یعلم خائنة األعین  

21. کدام یک از آیات، تأکید می کند که خداوند کسانی را که به مبارزه با حق برخیزند و از گناه و رسکشی دست برندارند از رحمت خویش 
محروم می سازد و آن ها را مجازات می کند؟

1( إن الله ال یظلم الّناس شیئاً ولکّن الّناس أنفسهم یظلمون            2( هو الّذی أنْزََل الّسکینة فی قلوب املؤمنین

3( اَفحسبتم أمّنا خلقناکم عبثاً و أنّکم إلینا ال تُرجعوَن                    4( َو َمْن یُشاقِّ اللَه فاّن اللَه شدیُد الِعقاب
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22. خداوند در قرآن کریم کدام ویژگی را بر خود واجب کرده است؟

2( پذیرش توبۀ بندگان 1( هدایت و راهنامیی بندگان  

4( مهرورزی بر بندگان 3( عدالت ورزی بر بندگان  

23. معنای »الجهر« در آیۀ رشیفۀ »إنّه یعلم الجهر و ما یخفی« چیست؟

4( محدودیت 3( نادانی  2( پنهان  1( آشکار 

24. کدام یک از صفات خداوند، وسعت همه جانبه داشته و همه چیز و همه کس را دربرمی گیرد؟

4( شکر 3( رحمت  2( ِعقاب  1( حکمت 

25. آیۀ رشیفۀ »إّن الله ل یظلم الّناس شیئاً« به کدام موضوع اشاره دارد؟

4( صفات سلبی 3( صفات جاملی  2( صفات ثبوتی  1( صفات کاملی 

26. آیۀ رشیفۀ »و من یُشاقِّ الله فاّن الله شدید العقاب« بیانگر چیست؟

2( رابطۀ دشمنی با خدا و پذیرش توبه 1( رابطۀ دشمنی با خدا و عذاب الهی 

4( رابطۀ دوستی با خدا و پذیرش توبه 3( رابطۀ دوستی با خدا و رحمت الهی 

27. در کدام یک از آیات، خداوند خود را »دوستدار« معرفی می کند؟

2( و هو الغفور الودود  1( الحمدلله رّب العاملین  

4( الله الّصمد 3( کان الله شاکراً علیامً  

28. آدمیان از چه طریقی به خود ستم می کنند و نتیجۀ این ستمگری چیست؟

1( با تکیه  بر ارادۀ خود - قرار گرفن در مسیر فالح و رستگاری

2( با گناهان و خطاها - قرار گرفن در مسیر فالح و رستگاری

3( با گناهان و خطاها - قرار دادن خود در مسیر گرفتاری و هالکت

4( تکیه بر ارادۀ خود - قرار دادن خود در مسیر گرفتاری و هالکت

29. خداوند با ............ قصد سخت گرفنت بر بندگانش را ندارد بلکه می خواهد انسان ها را از ........... دور کند.

2( احکام و قوانینش - اندیشه های نادرست 1( نزول قرآن - پلیدی ها و ناپاکی ها 

4( احکام و قوانینش - پلیدی ها و ناپاکی ها 3( نزول قرآن - اندیشه های نادرست 

30. انسان هایی که گناه کرده و آن گاه از گناه خویش، پشیامن می شوند کدام آیۀ قرآنی بشارت دهندۀ آن هاست؟

2( إّن الله یُحّب التّّوابین 1( إّن الله ال یظلُم الّناس شیئاً  

4( کان الله شاکراً علیامً 3( ایّاک نعبد و ایّاک نستعین  

31. براساس آیۀ رشیفۀ  «إّن الله ل یظلُم الّناَس شیئاً ولکّن الّناس أنفسهم یظلمون« اراده و انجام ظلم و ستم از سوی کیست؟

2( خدا  1( مردم  

4( اولیاء خدا 3( پیامربان  

32. رسیدن به خوشبختی و سعادت در گرو چیست؟

2( انجام احکام و قوانین الهی  1( رعایت ُعرف جامعه  

4( توبه و پشیامنی از زشتی ها 3( دوری از معاصی  

33. آیات رشیفۀ »والله خیر الّرزاقین«، »و هو خیر الّنارصین« و »نعم املولی و نعم الّنصیر« به ترتیب کدام صفات ثبوتی را بیان می کند؟

2( روزی رسان - رسپرست - یاری کننده 1( روزی رسان - یاری کننده - رسپرست 

4( یاری کننده - رسپرست - روزی رسان 3( روزی رسان - یاری کننده - توبه پذیر 
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34. خداوند با احکام و قوانینش قصد سخت گرفنت بر بندگان را ندارد. این موضوع در کدام آیۀ رشیفه آمده است؟

2( ولیُتّم نعمته علیکم  1( ولکن یُریُد لیُطّهرکم  

4( ما یُریُد الله لیجعل علیکم من حرج 3( و کان الله شاکراً علیامً  

35. قدردانی و سپاسگزاری از خداوند به خاطر چیست؟

2( دادن وعدۀ بهشت رضوان 1( دادن نعمت های فراوان  

4( دور کردن از زشتی های اخالقی 3( دور کردن از جهنم و عذاب اُخروی 

36. در کدام سورۀ قرآن کریم، به بی همتایی و بی نیازی خداوند اشاره شده است؟

4( کوثر 3( عرص  2( توحید  1( حمد 

37. یکی از راه های خداشناسی، تفکر در کتاب خلقت است؛ یعنی ...

1( از طریق تفکر و اندیشه در کتاب های آسامنی به ویژگی های او پی بربیم.

2( از طریق آثار و نشانه های او که در رسارس جهان آفرینش متجلی است به ویژگی های او پی بربیم.

3( از طریق تفکر و اندیشه در کتاب های آسامنی به ذات او پی بربیم.

4( از طریق آثار و نشانه های او که در رسارس جهان آفرینش متجلی است به ذات او پی بربیم.

 38. آیه های رشیفۀ »مالک یوم الّدین« و »غیر املغضوب علیهم« و »ل الّضالّین« به ترتیب کدام موضوع را بیان می کند؟

2( ثرومتندان - غضب شدگان - گناهکاران 1( قیامت - گمراهان - غضب شدگان 

4( ثرومتندان - گمراهان - گناهکاران 3( قیامت - غضب شدگان - گمراهان 

39. در سورۀ توحید کدام موضوع مطرح نشده است؟

2( زاد و ولد از خداوند به دور است. 1( خداوند پروردگار جهانیان است. 

4( خداوند همتا و کُْفوی ندارد.  . 3( خداوند یگانه و بی نیاز است 

40. در کدام سورۀ قرآن کریم به هدایتگری و نعمت بخشی خداوند اشاره شده است؟

4( حمد 3( کوثر  2( عرص  1( توحید 

41. با دیدن »پدیده« به ترتیب به دو موضوع پی می بریم:

1( میزان علم و آگاهی پدیدآورنده - قصد و انگیزۀ پدیدآورنده

2( وجود پدیدآورنده - قصد و انگیزۀ پدیدآورنده

3( وجود پدیدآورنده - ویژگی ها و صفات پدیدآورنده

4( میزان علم و دانایی پدیدآورنده - ویژگی ها و صفات پدیدآورنده

42. بیت »برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفرتی است معرفت کردگار« به کدام موضوع اشاره می کند؟

2( از اثر پی به مؤثر بردن 1( از علت پی به معلول بردن  

4( از محّرک پی به حرکت بردن 3( از مؤثر پی به اثر بردن  

43. بیت »برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفرتی است معرفت کردگار« بیانگر کدام راه خداشناسی است؟

4( برهان فطرت 3( برهان علّت و معلول  2( تفکر در کتاب آسامنی  1( تفکر در کتاب خلقت 

44. با دیدن ساختامنی باشکوه و مجلّل عالوه بر این که به وجود سازندۀ آن پی می بریم ...

2( به صفات و ویژگی های اخالقی سازنده باخرب می شویم. 1( به میزان عالقه و ثروت او باخرب می شویم. 

4( از میزان مهارت و توانایی سازنده باخرب می شویم. 3( به اهداف مادی و معنوی سازنده پی می بریم. 
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45. به هر میزان که علم و دانش ما افزایش می یابد، بیش تر از گذشته ........... و .......... خداوند را در جهان می یابیم و در برابر این همه 
.............. ، به شگفتی می آییم.

2( علم - قدرت - عظمت  1( علم - عدالت - زیبایی  

4( عدالت - مهربانی - زیبایی 3( اراده - اختیار - عظمت  

46. عکس العمل عقل و اندیشۀ اندیشمندان و متفکران در برابر شگفتی های جهان چگونه است؟

4( خضوع 3( عظمت  2( تکرّب  1( حیرت 

47. در عرصۀ خداشناسی کدام گزینه نادرست است؟

1( خدایی که قرآن توصیف می کند بهرتین روزی دهنده، بهرتین یاری کننده و بهرتین رسپرست است.

2( زیبایی های عامل، جلوه ای از زیبایی های او، خوبی های آن، روایتگر نیکی او و عظمت های آن، پرتوی از قدرت و بزرگی اوست.

3( توصیفی که خداوند از خود می کند، توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت صحیح از او، یاری دهد.

4( از طریق مخلوقات می توان به صفات خالق و آفریدگار پی برد بنابراین می توان هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم به خداوند 
متعال نسبت دهیم.

48. مبدأ کامل و خوبی که مخلوقات دارند ...

2( از خودشان گرفته اند. 1( از مخلوقات دیگر دریافت کرده اند. 

4( از خالق دریافت کرده اند. 3( از درون خود جوشیده و گرفته اند. 

49. ذکر های »سبحان ربّی العظیم و بحمده« و »الحمدلله رّب العاملین« به ترتیب چه موضوعی را بیان می کند؟

2( تسبیح - حمد  1( حمد - حمد  

4( تسبیح - تسبیح 3( حمد - تسبیح  

50. صفت های »رنج، ضعف، نور، سخاء« به ترتیب بیانگر چه صفاتی هستند؟

2( سلبی - سلبی - ثبوتی - سلبی 1( سلبی - سلبی - ثبوتی - ثبوتی 

4( سلبی - ثبوتی - ثبوتی – سلبی 3( ثبوتی - سلبی - سلبی - ثبوتی 

51. صفت های »محدود، خالق، نیاز، رحمت« به ترتیب بیانگر چه صفاتی هستند؟

2( سلبی - ثبوتی - سلبی – ثبوتی  1( سلبی - ثبوتی - ثبوتی – سلبی 

4( سلبی - سلبی - سلبی - ثبوتی 3( ثبوتی - ثبوتی - سلبی - ثبوتی 

52. نقص و کامل به ترتیب نام های دیگری هستند برای صفات ...

4( ثبوتی و سلبی 3( سلبی و ثبوتی  2( سلبی و سلبی  1( ثبوتی و ثبوتی 

53. با گفنت کدام عبارت، خداوند را از هر نقص و عیبی منزّه می دانیم؟

4( بسم الله 3( شکراً لله  2( الحمدلله  1( سبحان الله 

54. در تسبیح، خداوند را از ........... پاک و منزه می دانیم.

4( صفات ثبوتی 3( صفات جاملی  2( صفات سلبی  1( صفات کاملی 

55. کسی و چیزی قابل ستایش است که:

2( عجز و نیاز در او باشد. 1( کاسن و افزودن و تغییر در او باشد. 

4( رنج و گداز و بیم در او باشد. 3( کامالت و زیبایی هایی در او باشد. 

56. اگر معتقد باشیم که ستایش حقیقی از آِن خداست، این اعتقاد را با کدام ذکر بیان می کنیم؟

4( الحمدلله 3( إیّاک نعبد  2( سبحان الله  1( إیّاک نستعین 
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57. در حمد و ستایش خداوند، همواره ......... او را بیان می کنیم.

4( صفات ثبوتی 3( صفات مخلوق  2( صفات سلبی  1( صفات محدود 

58. آیۀ رشیفۀ »و هو الغفور الَودود« به کدام موضوع اشاره ندارد؟

2( خداوند دوستدار بندگان است. 1( خداوند قدرتش بر همه چیز سیطره دارد. 

4( »غفور« و »ودود« از صفات ثبوتی است. 3( خداوند آمرزندۀ گناهان است. 

59. آیۀ رشیفۀ »إنّه یعلم الجهر و ما یخفی« به کدام موضوع اشاره ندارد؟

2( خداوند از آن چه که چشم ما می بیند و گوش ما می شوند آگاه است. 1( خداوند بر همه چیز احاطۀ علمی دارد. 

4( او از رگ گردن به ما نزدیک تر است. 3( خداوند گناهکاران را با آغوش باز می پذیرد. 

60. حدیث رشیف از پیامرب گرامی)ص( »ما عرفناک حّق معرفتک« به کدام موضوع اشاره ندارد؟

2( خدا و معاد را می توان به درستی شناخت. 1( انسان محدود است و خداوند نامحدود. 

4( مخلوق منی تواند بر خالق احاطۀ علمی داشته باشد. 3( محدود منی تواند بر نامحدود علم کامل پیدا کند. 

61. آیۀ رشیفۀ »و من یُشاقِّ اللَه فاّن الله شدیُد العقاب« به کدام موضوع اشاره ندارد؟

2( خداوند به سختی عقوبت می کند. 1( کسانی هستند که دشمن خدا هستند. 

4( دوستان خدا در رحمت و مهربانی قرار دارند. 3( خداوند مجازات کنندۀ حق ستیزان است. 

62. آیۀ رشیفۀ »إّن اللَه یُحّب الّتّوابین« به کدام موضوع اشاره ندارد؟

2( خداوند محبوب توبه کاران است. 1( خداوند ُمحّب توبه کاران است. 

4( توبه کاران محبوب خداوند هستند. 3( خداوند توبه کنندگان را با آغوش بازمی پذیرد. 

 63. آیۀ رشیفۀ »اِّن الله ل یظلم الّناس شیئاً ولکّن الّناس اَنفسهم یظلمون« به کدام موضوع اشاره ندارد؟

2( انسان ها ارادۀ ظلم و ستم به خود و دیگران دارند. 1( خداوند ارادۀ ظلم و ستم به کسی را ندارد. 

4( انسان ها با گناه و خطا به خود ظلم می کنند. 3( خداوند ستمکاری را که توبه می کند را دوست دارد. 

1. گزینۀ 1( دو راه خداشناس��ی: اندیشه و تفکر در کتاب آفرینش 
و اندیشه در کتاب آسامنی )قرآن، تورات ...(

2. گزینۀ 2( ُمستعین: یاری جوینده / ُمستعان: یاری رسان

3. گزینۀ 4( مقصود از شناخت خدا، شناخت صفات اوست و البته 
ما هیچ گاه منی توانیم ذات خدا را بشناسیم و افعال و کارهای خدا 

را مستقیامً منی توانیم ببینیم.

4. گزینۀ 3( صفات س��لبی یعنی صفاتی که جنبۀ منفی دارد و در 
خداوند راه ندارد.

5. گزین��ۀ 3( اول ش��ناخت )آگاهی، علم(، بعد ای��امن و باور به 

شناخت ها و سپس فعل و کار و عمل

← هدایتگری )هادی( 6. گزینۀ 2( توام راهنامیی 

7. گزینۀ 4( جایگاه ایامن و باور دل اس��ت و جایگاه علم و دانش 
عقل و ذهن است.

8. گزینۀ 1( توحید یعنی اعتقاد به یگانگی و یکتاپرس��تی خداوند 
در ذات، صفات و کارهای او

← ازلی / بودن پس از  9. گزینۀ 3( بودن پیش از همۀ مخلوقات 
← ابدی همۀ مخلوقات 

10. گزینۀ 4( ترجمۀ گزینه ها: 

پاس�خنامهتش�ریحي
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    1( قطعاً او به آشکار آگاه است و آن چه که پنهان است.

    2( و او آمرزنده و دوستدار است.

    3( قطعاً خداوند توبه کنندگان را دوست می دارد.

    4( آن چنان که شایستۀ معرفت توست، تو را نشناختیم.

11. گزینۀ 2( حکیم، کریم، عظیم و ... از صفات ثبوتیه است.

12. گزینۀ 3( رنج، گداخن، ذوب ش��دن، آب ش��دن و از بین رفن، 
درد، نیاز، بیم و امید و ... از صفات منفی و سلبیه است.

13. گزین��ۀ 4( از نظ��ر عقلی موج��ود مح��دود منی تواند احاطه 
بر موجود نامحدود داش��ته باشد پس ش��ناخت کامل خداوند که 
موجود نامحدود و بیکرانه اس��ت از س��وی موج��ود محدود یعنی 

انسان ناممکن است.

14. گزین��ۀ 1( ذه��ن آدمی هم��واره دغدغۀ خداشناس��ی دارد و 
می خواهد بفهمد که او کیست.

15. گزینۀ 2( انسان برای شناخت خدا و صفات او نیاز به منبعی 
دارد که کامل و مطمنئ باشد و در آن خطا و نقص و جهل نباشد.

16. گزین��ۀ 2( این حدیث از پیامرب)ص( روایت ش��ده و در مورد 
محدودیت شناخت و معرفت به خداست.

17. گزینۀ 4( یعلم = می داند / الجهر = آش��کار / یخفی = پنهان 
است

18. گزین��ۀ 1( ما می توانیم از طری��ق کالم الهی )وحی، قرآن( به 
صفات خداوند و بیکرانگی آن صفات علم پیدا کنیم.

19. گزینۀ 3( راه ش��ناخت صفات خداوند چندان ارتباطی با بحث 
مرگ و مراحل پس از آن ندارد.

20. گزین��ۀ 2( در گزینه ه��ای 1، 3 و 4 با توجه به واژۀ »یعلم« به 
علم الهی می رس��یم ولی در گزینۀ 2 در مورد یاد خدا و ارتباط آن 

با آرامش قلب می باشد.

21. گزین��ۀ 4( پیام آیات: 1( خداوند ظلم منی کند انس��ان ها ظلم 
می کنند.

    2( خداوند آرامش را در دل مؤمنان می اندازد.

    3( آفرینش انسان هدفدار است و بیهوده نیست.

    4( هر کس با خدا مبارزه کند بداند که خداوند »شدید الِعقاب« 
است.

22. گزین��ۀ 4( خداوند در آیۀ رشیفۀ )کَتََب علی نفس��ه الرَّحمة / 
انعام 12( رحمت و مهرورزی را بر خود نوش��ته و واجب س��اخته 

است.

23. گزینۀ 1( الجهر = آشکار / مخفّی = پنهان

24. گزینۀ 3( براس��اس آیۀ رشیفۀ )و رحمتی َوِس��َعْت کّل ش��یء 
/ اع��راف 156( رحمت و مهربانی خداوند گس��رتش دارد و فراگیر 

انسان و غیرانسان است.

25. گزین��ۀ 4( در ای��ن آیۀ رشیفه »ظلم« ک��ه از صفات منفی و 
سلبی است از خداوند نفی شده است.

26. گزینۀ 1( یُش��اّق الله = دش��منی با خدا / ش��دید الِعقاب = 
عذاب الهی

27. گزینۀ 2( دوستدار = الَودود )ُوّد = دوست داشن(

28. گزینۀ 3( گناه و خطا مس��یری است شیطانی که به نابودی و 
هالکت می انجامد.

29. گزین��ۀ 4( تکالیف و دس��توراتی که در اس��الم آمده به اندازۀ 
توان انس��ان اس��ت و انس��ان می تواند آن ها را انجام دهد اگر چه 
کمی دش��وار اس��ت ولی در حد طاقت برشی اس��ت و این احکام 

سبب پاکی و طهارت روح از آلودگی می شود.

30. گزینۀ 2( یکی از الطاف خداوند در حق بندگان این است که 
اگر آدمی مرتکب گناه شد دِر توبه و بازگشت باز است و خداوند 

»تّوابین« را دوست دارد.

31. گزین��ۀ 1( ترجمۀ آیۀ رشیفه: قطع��اً خداوند اصالً هیچ گاه به 
مردم ستم منی کند بلکه این مردم هستند که خودشان به خودشان 

ستم می کنند.

32. گزینۀ 2( انجام احکام و دس��تورات دینی ما رابه خوش��بختی 
دنیا و آخرت می رساند.

33. گزینۀ 1( رازق = روزی رس��ان / نارص = یاری کننده / مولی = 
رسپرست و ولّی

34. گزین��ۀ 4( پیام آیات: 1( ارادۀ خداوند نس��بت به پاک کردن 
 انس��ان   2( کامل کردن نعمت ه��ا 3( خداوند قدردان و داناس��ت

 4( نفی سختی از انسان

35. گزینۀ 1( الزمۀ نعمت های فراوانی که خداوند به انسان داده 
است سپاسگزاری از سوی انسان است.

36. گزینۀ 2( در س��ورۀ توحی��د )اخالص( می خوانیم: قل هو الله 
أحد )بی همتایی( الله الصّمد )بی نیازی(

37. گزینۀ 2( یکی از راه های خداشناس��ی پ��ی بردن از »اثر« به 
»مؤثر« است.

38. گزینۀ 3( یوم الّدین = روز جزا )قیامت( / مغضوب علیهم = 
غضب شدگان / ضالّین = گمراهان

39. گزین��ۀ 1( در س��ورۀ حمد به ُربوبیت )پ��روردگاری( خداوند 
اشاره شده است. )الحمدلله رّب العاملین( و در سورۀ توحید چنین 

موضوعی نیامده است.

40. گزینۀ 4( در س��ورۀ حمد آمده است: اِهدنا الرصاط املستقیم 
)هدایت گری( رصاط الّذین اَنعمَت علیهم )نعمت بخشی خداوند(

41. گزینۀ 3( با دیدن هر پدیده به دو موضوع پی می بریم:
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    1( پدیدآورنده دارد )وجود پدیدآورنده(

    2( پدیدآورنده صفاتی مانند علم، قدرت، اراده و ... دارد

← کردگار  42. گزینۀ 2( برگ درخت و زیبایی و شگفتی آن )اثر( 
و آفریدگار دارد و خود به خود به وجود نیامده است. )مؤثر دارد(

43. گزینۀ 1( بیت )برگ درختان س��بز ...( به موجودات محسوس 
می پ��ردازد که در عامل خلقت وجود دارد و این طریق خداشناس��ی 
راه آس��ان اس��ت و همۀ انس��ان ها می توانند از نظم و شگفتی و 
زیبایی ک��ه در برگ درخت و پدیده های دیگ��ر وجود دارد پی به 

خدا و صفات زیبای او بربند.

44. گزین��ۀ 4( بعد از پذیرش این که س��اختمن خ��ود به خود به 
وجود منی آید و قطعاً س��ازنده ای دارد به این موضوع می رسیم که 
این س��ازنده باید هم قادر و توانا باشد و هم علم و دانش ساخن 

چنین بنایی داشته باشد.

45. گزینۀ 2( با افزایش علم و دانش، درمی یابیم که خالق هستی 
به عنوان مهندس و معامر جهان باید دانایی و توانایی داشته باشد 

که بتواند این جهان با شکوه و پر عظمت را بنا کند.

46. گزینۀ 1( عقل و اندیشۀ انسان در برابر شگفتی های جهان رس 
تعظیم فرود آورده و »حیرت« او افزایش می یا بد.

47. گزینۀ 4( صفات مثب��ت کامل و جامل را می توان به خداوند 
نسبت داد ولی منی توان صفت نقص و محدود را به او نسبت داد.

48. گزینۀ 4( مخلوقات و آفریده ها در ذات خود چیزی ندارند و 
نداشتند و هر چه دارند از خالق هستی دریافت کرده اند.

49. گزینۀ 2( سبحان = تسبیح / الحمد = حمد و ستایش

50. گزینۀ 1( رنج و ضعف از صفات منفی )سلبی( و نور و سخاء 
از صفات مثبت )ثبوتی( است.

51. گزینۀ 2( محدود و نیاز از صفات س��لبی و خالق و رحمت از 

صفات ثبوتی است.

52. گزینۀ 3( نقص و نداش��ن )َعَدم( از صفات س��لبی و کامل و 
داشن )وجود( از صفات ثبوتی است.

53. گزین��ۀ 1( با گفن ذکر »س��بحان الله« خداون��د را از صفات 
سلبی و نقص تسبیح منوده و پاک می کنیم.

54. گزینۀ 2( با ذکر »تسبیح« خداوند را منزّه می دانیم از هر نوع 
صفات منفی و سلبی

55. گزین��ۀ 3( م��ا ب��ه خاطر داش��ته ها و وجوده��ا و کامالت و 
زیبایی ها خداوند را ستایش )حمد( می گوییم.

56. گزین��ۀ 4( در واق��ع با گفن ذکر »الحمد لل��ه« خداوند را به 
خاطر صفات کامل و جامل می ستاییم.

57. گزین��ۀ 4( در حمد و س��تایش صفات ثبوت��ی خداوند را ذکر 
می کنیم و در تسبیح صفات سلبی او را بیان می کنیم.

58. گزین��ۀ 1( در آیۀ رشیفۀ )و هو الَغف��ور الَودود« از قدرت و 
س��یطرۀ خداوند بحثی منی کند بلکه از آمرزش و دوس��ت داشن او 

سخن به میان آمده است.

59. گزینۀ 3( در آیۀ مطرح ش��ده سخن از علم و آگاهی خداوند 
است و از توبه پذیری بحثی به میان نیامده است.

60. گزینۀ 2( در حدیث ذکر ش��ده از خداشناس��ی )حّق معرفت 
حق( سخن رفته و از معاد و قیامت خربی نیست.

61. گزینۀ 4( آیۀ رشیفه از کس��انی صحبت می کند که با خداوند 
دشمنی و عناد دارند )یُشاّق، شدید العقاب(

62. گزین��ۀ 2( مقصود آیۀ رشیفه این اس��ت که خداوند »ُمحّب« 
است و توبه کنندگان »محبوب« خداوند )یُحّب التّّوابین( می باشند.

63. گزینۀ 3( در آیۀ رشیفه بحثی از توبه و دوست داشن نشده 
است.
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