
 تسوِ تعالی

 پیام های آسماوی پایه هشتم دوال های درس ؤس

 خودت را امتحان که

هزتثِ )غفار( است،  ذغفار یعٌی چِ؟چزا خذاًٍذ تا ایي صفت ضٌاختِ هی ضَد؟یکی اس ًام ّای خذاًٍذ تلٌ.1

درستکاری ٍ تقَا یعٌی تسیار آهزسًذُ. خذاًٍذ تواهی گٌاّاى ّز کسی را کِ پطیواى ضذُ تاضذ ٍ تخَاّذ راُ 

  را پیص گیزد هی آهزسد.

هَجة  خطاّای دیگزاى چِ فایذُ ای دارد؟عفَ ٍ گذضت اس خطا ّای دیگزاى، ًِ تٌْا اس گذضت.2

هی ضَد ٍ اًساى را اس رحوت تیطتز الْی تْزُ هٌذ هی کٌذ، تلکِ اًساى را در هیاى هزدم  ذخَضٌَدی خذاًٍ

 ًیش عشیش ٍ سز تلٌذ هی ساسد.

 کالسیفعالیت   

.در جاهعِ ای کِ ّیچ کس حاضز تِ عفَ ٍ گذضت اس خطا ّای دیگزاى ًثاضذ، چِ اتفاقی خَاّذ 1

 ّزج ٍ هزج هی ضَد. ثخت خَاّذ ضذ ٍ تاعسسًذگی در آى جاهعِ تزای ّوگاى افتاد؟

 ًِ کاهل کٌیذ..جذٍل سیز را هاًٌذ ًو2َ

 ًثایذ اس خطا ّای دیگزاى چطن پَضی کزدهَاردی کِ  هَاردی کِ گذضت اس خطاّای دیگزاى پسٌذیذُ است.

 خطا کار تصوین تِ تکزار خطای خَد دارد اّص پی تزدُ استثفزد خطا کار تِ اضت

 تاعث جسارت دیگزاى تزای تکزار آى گٌاُ هی ضَد سهاًی کِ خطا کار پطیواى ضذُ است

 اصالً کار خَدش را خطا ًوی داًذ گذضت تاعث اصالح رفتارش هی ضَد

 رفتارش را اصالح ًوی کٌذ تاعث راٌّوایی اٍ هی ضَدتخطص 

 تخطص تاعث تی ادتی افزاد ًاداى هی ضَد تخطص تاعث رضای خذاًٍذ هی ضَد

 

 

 

 

 



 ال های متهؤس

جویعًا اًََِّ  الذًَُّبَذیيَ اَسزَفَا عَلی اًَفُسَِْن ال تَقٌَطَا هَي رَحوَتةِ اهللِ إىَّ اهللَ یَغفَزُ عَثادَیَ الَّ اقُل ی.هعٌی آیِ )1

ََُّ الغَفَرُ الزَّحینُ( چیست؟تگَ : تٌذگاًن کِ تز خَد سیادُ رٍا داضتِ ایذ اس رحوت خذاًٍذ ًَهیذ ًطَیذ.سیزا 

 خذا ّوگاى را هی آهزسد کِ اٍ، خَد آهزسًذُ هْزتاى است.

دادُ است.خذاًٍذ خذاًٍذ تِ ّوِ گٌاُ کاراى ٍعذُ آهزسش گٌاُ کاراى را هی آهزسد؟ .خذاًٍذ چِ سهاًی گٌا2ُ

تخطایطگز، ًِ تٌْا خطاّای کَچک، تلکِ ّوِ گٌاّاى ٍ حتی اضتثاّات هتعذد تٌذگاًص را ًیش هی آهزسد، 

 فقط کافی است تٌذُ ای اس کار سضتص پطیواى ضَد ٍ تصوین تِ تزک آى تگیزد ٍ اعوال ضایستِ اًجام دّذ.

خذاًٍذ ّواًطَر کِ خَد چِ تَقعی دارد؟ .خذاًٍذ در هَرد عفَ ٍ گذضت اس خطاّای دیگزاى اس اًساى3

تسیار آهزسًذُ است،تٌذگاًص را ًیش دعَت تِ تخطص خطاّای دیگزاى هی کٌذ. کساًی کِ دیگزاى را تِ 

خاطز خطا ّایطاى هی تخطٌذ در ٍاقع رًگ ٍتَی صفت الْی تِ خَد هیگیزًذ. تا گذضت اس خطا ّای 

رد ٍ ها را هی ذتِ سثة آى، خذاًٍذ اس گٌاّاى ها ًیش هی گدیگزاى، ًِ تٌْا خذاًٍذ خَضٌَد هی ضَد، تلکِ 

 تخطذ.

هؤهٌاى تایذ عفَ ٍ ن ٍ اهللُ غَفَرٌ رَحینٌ.( چیست؟لیَعفَا ٍَ لیَصفَحَا ااَل تُحَثٍَىَ أَى یَغفَزَ اهللُ لَکُ.هعٌی آیِ )...ٍَ 4

تیاهزسد؟ ٍخذاًٍذ تسیار گذضت پیطِ کٌٌذ ٍ اس یکذیگز درگذرًذ.آیا دٍست ًوی داریذ کِ خذا ّن ضوا را 

 آهزسًذُ ٍ هْزتاى است.

تی تزدیذ عفَ ٍ گذضت، اّل گذضت تاضیذ، تارُ ی عفَ ٍ گذضت چِ هی فزهایذ؟.پیاهثز اکزم )ظ( در 5

 ذ ضوا را عشیش ٍ سز افزاس گزداًذ.ًپس اس یکذیگز تگذریذ تا خذاٍ . تٌذُ را عشیش ٍ سز فزاس هی گزداًذ

زین؟سهاًی کِ فزد خطا کار تِ اضتثاّص پی تزدُ است ٍ اس یزاى را ًا دیذُ تگ.در چِ سهاًی تایذ خطای دیگ6

 ًیش هَجة اصالح رفتارش هی ضَد. اًجام آى پطیواى ضذُ ٍ قصذ ًذارد آى را اًجام دّذ، گذضت ها

.در چِ سهاًی ًثایذ اضتثاّات دیگزاى را تخطیذ؟چطن پَضی اس رفتار کساًی کِ اضتثاّات خَد را ًوی 7 

ًذارًذ، هَجة هی ضَد جسارت آًْا تیطتز ضَد ٍ فزصتی تزای اصالح رفتار  ٍ تصویوی تزای تزک آىپذیزًذ 

 خَد ًیاتٌذ.

در هقاتل هعذرت خَاّی فزد ًاداًی کِ تِ رٍی اٍ خاضاک ریخت چِ فزهَد؟تِ خذا سَگٌذ،هي  ز.هالک اضت8

ا آسار هی دّی،دلن تزای تَ ٍقتی دیذم تَ تی دلیل هزدم ر فقط تِ خاطز دعا تزای تَ تِ هسجذ آهذم.

تزای ّویي تِ هسجذ آهذم تا دعا کٌن ٍ اس خذا تخَاّن  .یسَخت.فْویذم کِ هتَجِ سضتی کار خَدت ًیست

 کِ تَ را تِ راُ راست ّذایت کٌذ.


