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 بسمه تعالی

 سؤاالت درس اول پایه نهم پیام های آسمانی

 خودت را امتحان کن

 قدرت، مثل ؛دارند کمال جنبۀ که صفاتی .بزنید مثال دو هریک برای و کنید تعریف را سلبی و ثبوتی صفات (1

 داخ به و می نامیم  « ثبوتی صفات » این صفات. بخشندگی و مهربانی حیات، رازقیت، رحمت، عدالت، علم،

 تگی،خس جهل، مانند شوند؛می ناشی نقص از که صفاتی .داراست را صفاتاین  خداوند یعنی .دهیم می نسبت

 .کنیممی سلب خداوند از و نامیممی«  سلبی صفات» را  صفات این .مادر و به پدر نیاز و عجز مرگ، خواب،

 .استا مبرّ آنها از و ندارد صفات را این خداوند یعنی

 اهر بهترین از یکی .دهید اختصارتوضیح به کدام هر درباره و ببرید نام را خداوند صفات شناخت های راه( 2

 کند،می خود از خداوند که توصیفی. اوست خود کالم به مراجعه خداوند، صفات شناخت به دستیابی های

 فاتص شناختن دیگر راه .دهد یاری او، از صحیح شناخت در را ما تواند می که است نقص بی و دقیق توصیفی

 یمتجل آفرینش جهان سراسر در که او، های نشانه و آثار طریق از یعنی است؛ خلقت کتاب در تفکر خداوند،

 .ببریم پی او های ویژگی به است

ای به معن« حمد» چیست؟ سلبی و ثبوتی صفات با آن ارتباط و معناست؟ چه به خداوند تسبیح و حمد(  3

 روردگارپ تو خدایا گوییم می وقتیدانستن است. « منزّ»و « پاک دانستن»به معنی « تسبیح»و « ستایش»

 یثبوت صفات» همواره  ستایش، و حمد در .ایم را ستوده او مهربانی، و بخشنده تو رحیمی، و رحمان تو جهانی،

 تو اخدای: گوییمداریم؛ میمی منزه و پاک « سلبی صفات» از  را خداوند تسبیح، در و .کنیممی بیان را خدا «

 ... . و فرزند نداری تو نداری، شریک تو نیستی، نیازمند

 

 نکات و سؤاالت متن

؟  «نشناختیم را تو توست، معرفت شایسته که چنان آن»ی شناخت خدا می فرماید * چرا رسول خدا در باره

 قدر به اما نداریم، را نامحدود خدای کامل شناخت امکان خود، محدود های توانایی دلیل به نها انسا مازیرا 

 .یابیم دست خداوند، از محدود شناختی به توانیم می خود، درک و توان

 در آنچه و بیندمی ما های چشم آنچه از ، گذردمی ما قلب در آنچه از او. است آگاه چیز همه بر خداوند* 

 باخبر نیز جهاناز  ای گوشه در درختی برگ افتادن فرو از حتی او ، است آگاه کنیممی نجوا دیگران گوش

 .دارد علم آن به خدا آنکه مگر نیست ای مخفی و آشکار چیز هیچ اینکه خالصه است؛
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 .داند می را نهانی و آشکار هر اوچیست؟ « یَخفی ما وَ الجَهرَ یَعلَمُ واِنَّه» * معنی آیه 

 او ، است برگرفته در را کس همه و چیز همه او مهربانی و است مهربان خداوند* مهربانی خدا چگونه است؟ 

 .است نامیده آنان دوستدار را خود و  کرده واجب خود بر را بندگان بر مهرورزی که است مهربان قدر آن

 .است بندگانش دوستدار و آمرزنده اوچیست؟ «  الوَدودُ الغَفورُ هُوَ وَ» * معنی آیه 

 اب مبارزه به که را کسانی و هست نیز کننده مجازات او؟  گیردغذاب خدا به چه کسانی تعلق میمجازات و  *

 .دمیکن گرفتار دردناک عذابی به و محروم خویش رحمت از ندارند بر دست سرکشی و گناه از و برخیزند حق

 داوندخ که بداند کند دشمنی خدا با هرکه وچیست؟ «  الِعقاب  شَدیدُ هَاللّ انَّفِ هَ،اللّ یُشاق ّ مَن وَ» معنی آیه  *

 .کند می عقوبت سختی به

 می مظل خود به خطاهایشان و گناهان با که هستند ها انسان این بلکه کند نمی ظلم بندگانش به خداوند *

 .دهند می قرار هالکت و گرفتاری مسیر در را خود و کنند

 چهی مردم به خداوندچیست؟ «  یَظِلمونَ اَنفُسَهُم النّاسَ کِنَّل وَ شَیئًا، النّاسَ یَظِلمُ ال هَاللّ اِنَّ» معنی آیه * 

 .کنند می ستم خود به که مردمند این بلکه کند نمی ستمی

 انشبندگ رب گرفتن سخت قصد قوانینش و احکام با اوهدف خداوند از مقرر کردن احکام و قوانین چیست؟ * 

 زندگی سوی به را آنها و کند دور ها یناپاک و ها یپلید از را ها انسان قوانین این با خواهد می بلکه ندارد را

 .نماید هدایت آخرت جهان در پرنعمت و آباد بهشتی و جهان این در سعادت و خوشبختی از سرشار

 شکرگزار او ا است؟ او برای قدر دانی از اعمال مردم چه میکند؟و شکر و گزاری خدا به چه معنگزاری  سپاس* 

 اه خوبی آن کس هیچ اگر حتی شود، می انجام بندگانش سوی از که خوبی کارهای قدردان و شکرگزار است؛

 اداشپ با و کند می ثبت را ها یخوب این تمام خداوند. بیاید ارزش بی و کوچک دیگران چشم به یا و نبیند را

 .کند می قدردانی و سپاسگزاری اعمال این دهندگان انجام از فراوان

 .دارد دوست را کنندگان توبه خداوند هماناچیست؟ «  التَّوّابینَ یُحِبُّ هَاللّ اِنَّ» معنی آیه * 

 .است آگاه و شکرگزار خداوندچیست؟  « عَلیمًا شاِکرًا هُاللّ کانَ وَ» * معنی آیه 

 ما دانش و علم که میزان هر به* قدرت عقل و اندیشه آدمی در برابر قدرت و عظمت الهی چگونه است؟ 

 مت،عظ همه این برابر در و ییابیم درم جهان در را خداوند قدرت و علم آثار گذشته از بیشتر یابد، می افزایش

 به ی،شگفت همه این برابر در نیز دانشمندان گترین بزر ءاندیشه و عقل که چنان آن آییم؛ یم شگفتی به

 .آید یم حیرت


