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 : : قرآن کریم ، حدیث و پیام ب

 منظور امیرالمومنین از این جمله كه )از قضای الهی به قدرالهی پناه می برم (چیست ؟ -813 

 ( 3)سوره انسان آیه «وَإِمَّا كَفُورًاإِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرًا »  آيه-311

قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ »توضیح دهیدبا تدبر در آیه -312

 (114 سوره انعام آيه«) وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَیْكُم بِحَفِیظٍ
 «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَیْسَ بِظاَلَّمٍ لِلْعَبِیدِ»با تدبر در آیه توضیح دهید علت آتش دوزخ گناهكاران چیست -313

 ( 41سوره فاطر آیه «)أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًاإِنَّ اللَّهَ یُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ »با تدبر در ایه -314

 پاسخ دهید  زیر به سواالت 

 دهیداعتقاد به خدای حكیم و مدبر را به عنوان یكی از پایه های پذیرش اختیار توضیح الف (

 با استناد به ایه علت  عدم اشفتگی و بی نظمی در جهان  چیست ب(

 ج( نتیجه و پیامد اعتقاد به خدای حكیم در زندگی انسان چیست ؟



 

 

 به سواالت پاسخ دهید  (لَا الشَّمْسُ یَنبَغِی لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ»با تدبر در آیه -312

 قانون مندی تخلف ناپذیر و استوار چگونه قابل توجیه است  الف (
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