
 تسوِ تعالی

 ال های درس یک پیام های آسماوی پایه هشتمؤس

 خودت را امتحان که

تَاًیذ یکی اس اعضای تذى را ًام تزیذکِ در صَرت ًثَدى آى ّیچ اضکالی در کار ّای تذى پیص ی.آیا ه1

 هْزتاى تی حکوت ٍ تی داًص ًیست. ذّیچ کار خذاًٍ -ًیایذ؟اس ایي هَضَع چِ هیفْوین؟ خیز

تِ سخي حضزت علی )ع( تَضیح دّیذ کِ اّذاف آفزیٌص چیست؟ خذاًٍذ توام آًچِ را کِ در  .تاتَج2ِ

سهیي است تزای ضوا آفزیذُ است تا درتارُ آًْا تیٌذیطیذٍ تا استفادُ اس آًْا تِ تْطت راُ یاتیذ ٍ خَدتاى را 

 اس عذاب دٍسخ تزّاًیذ.

 ال های متهؤس

کِ سیثایی تخص صَرت ضوا ّستٌذ، عالٍُ تز ایي کِ هاًٌذ  اُاتزٍ ّا چیست؟ ایي هَّای کَت  .فایذ1ُ

 سایثاى اس تاتص ًَر تِ چطن جلَگیزی هی کٌذ، ًوی گذارًذ عزق پیطاًی ًیش ٍارد چطن ّا ضَد.

.هَال علی)ع( درتارُ ضگفتی آفزیٌص اًساى چِ هی فزهایذ؟اس خلقت ایي اًساى تایذ تعجة کزد کِ تا تکِ 2

 تا پارُ ای گَضت سخي هیگَیذ ٍ تا چٌذ استخَاى ریش هی ضٌَد.ای چزتی ًگاُ هی کٌذ، 

آیا تِ ضتز .خذاًٍذ در قزآى کزین تزای پی تزدى تِ ضگفتی ّای خلقت تِ چِ چیش ّایی اضارُ کزدُ است؟3

ًوی ًگزیذ کِ چگًَِ آفزیذُ ضذُ است؟ٍتِ آسواى کِ چگًَِ تزافزاضتِ ضذُ است؟ٍتِ کَُ ّا کِ چگًَِ 

ر ضذُ است؟ٍتِ سهیي کِ چگًَِ گستزدُ ضذُ است؟پس تَ ای پیاهثز تذّکز دُ کِ فقط تَ پاتزجا ٍ استَا

 تذّکز دٌّذُ ای.

 

ایي  .اگز اًساى خَب تِ ًظن ضگفت اًگیش جْاى ٍ تواهی هخلَقات تٌگزد تِ چِ ًتیجِ ای خَاّذ رسیذ؟4

ست جش خذاًٍذ داًا ٍ ًظن ّای ضگفت اًگیش ٍ تی ًظیز، قطعاً ًاظوی داضتِ است ٍ ایي ًاظن کسی ًی

 هْزتاى.

ٍظیفِ ی ها در قثال ًعوت ّای خذا چیست؟هاًیش اٍ را دٍست تذارین ٍ اس اٍ اطاعت کٌین.ایي ّواى راّی .5

  .است کِ ًتیجِ اش رسیذى تِ تْطت سیثای خذاست


