درس اول

تو را چگونه بشناسم؟

شناخت خدا

خداوند نامحدود است و تواناییهای ما محدود؛ بنابراین به شناختی محدود از خداوند میتوانیم برسیم.
در این رابطه ،حدیثی از پیامبر (ص) داریم:
فناک َحقَّ َم ْع ِر َفت َ
ما َع َر َ
ِک :آنچنان که شایستة معرفت توست ،تو را نشناختیم.
ما به قدر توان و درک خود ،میتوانیم به شناختی محدود از خداوند ،دست یابیم.
تفکر در کتاب آسمانی (مطالعة آیات قرآن)
راههای شناخت خداوند
تفکر در کتاب خلقت (تفکر در آثار خدا در جهان)
آیاتی که در این درس ،صفات خدا را به ما میآموزند:
هر َو ما یَخفژ :او هر آشکار و نهانی را میداند.
اِن َّه یَ ْعلَ ُم َ
الج َ
َفور ال َودو ُد :او آمرزنده و دوستدار بندگانش است.
َو ُه َو الغ ُ
قاب :و هر که با خدا دشمنی کند بداند که خداوند به سختی عقوبت میکند.
َو َم ْن یُشاقِّ اهلل َفا ِ َّن اهلل شَ ُ
دید ال ْ ِع ِ
مون :خداوند به مردم هیچ ستمی نمیکند بلکه این مردماند
اس اَن ْ ُف َس ُه ْم یَ ْظل ِ َ
اس شَ ْیـ ًئا َو ل ِک َّن ال ّن َ
ا ِ ّن اهلل ال یَ ْظل ِ ُم ال ّن َ
که به خود ستم میکنند.

اعتقاد :یکی از صفات خداوند در این آیه این است که خدا به بندگان خویش ظلم نمیکند.
 .............................................ظلم میکنند ،خود را در مسیر هالکت قرار میدهند.
نتیجهگیری از اعتقاد :چون انسانها با انجام گناه به خویشتن
ابین :همانا خداوند توبهکنندگان را دوست دارد.
ا ِ َّن اهلل یُ ِح ُّب ال َّت ّو َ
کان ا ُ
هلل شا ِکرا ً و َعلیماً  :خداوند شکرگزار و آگاه است.
َو َ

قدردان کارهای خوبِ بندگانش (ح ّتی کوچکترین کارها) است و تمام خوبیها را ثبت میکند.
خدا
ِ

پیامهای آسمان پایهی نهم
سؤال :انسانها همواره به دنبال یافتن پاسخ چه پرسشی هستند؟
 :خدایی که جهان و انسان را خلق کرده ............................. ،؟

سؤال :الف) با برقراری ارتباط بین دو عبارت زیر ،به چه نتیجهای میرسیم؟

 :خداوند نامحدود است  +فقط به شناخت محدودی از او میرسیم =
....................................

توانایی ما انسانها
این نشان میدهد که
ِ

سؤال :ب) عبارت فوق با کدام حدیث ارتباط مفهومی دارد؟
هر َو ما یَخفژ
اِن َّه یَ ْعلَ ُم َ
الج َ

فناک َحقَّ َم ْع ِر َفت َ
ما َع َر َ
ِک

اس شَ ْیـ ًئا»
َفور ال ْ َودو ُد» و «ا ِ َّن اهلل ال یَ ْظل ِ ُم ال ّن َ
سؤالَ :وجه اشتراک پیام این آیات کدام است؟ «اِن َّ ُه یَ ْعلَ ُم ال ْ َج ْه َر َو ما یَ ْخفژ» َ « ،و ُه َو الْغ ُ
خداوند قصد سخت گرفتن به بندگان را ندارد.
هر کدام بخشی از ویژگیهای خدا را بیان میکند.
مهربانی خدا همه چیز را فرا گرفته است.
نشان میدهند که
ِ
به دلیل وسعت و درک محدودمان ،نمیتوانیم خدا را بشناسیم.

سؤال :کدام ویژگی خداوند ،به آیة «اِن َّ ُه یَ ْعلَ ُم ال ْ َج ْه َر َو ما یَ ْخفژ» مربوط نمیشود؟
خدا از آنچه در قلب ما میگذرد ،آگاه است.
ریزش برگ درختان ،معلو ِم خداوند است.
خداوند مجازاتکننده نیز هست.
به آنچه چشمهای ما میبیند و نمیبیند ،بیناست.

َفور ال ْ َودو ُد» ؛
سؤال :با توجه به آیة « َو ُه َو الْغ ُ
 .......................................و خود را  ....................نامیده است.
الف) این پیام را کامل کنید :خدا آنقدر مهربان است که مهرورزی بر بندگان را بر خود واجب نموده
ب) کدام صفت خداوند ،همة جهان را در بر گرفته است؟

چگونگی ظهورش در جهان وصل کنید:
سؤال :هر صفت را به
ِ
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درس اول ـ تو را چگونه بشناسم؟
صفت خداوند

شدید العقاب
شاکر
َعلیم
توبهپذیر

این گونه در جهان ظاهر میشود.

از کارهای خوب بندگان قدردانی میکند.
خوبیهای کوچک بندگان را ثبت میکند.
سرکشان در برابر حق را به عذاب گرفتار میکند.
پشیمانشدگان از گناه را با آغوش باز میپذیرد.

سؤالجایخالی!
دشمنان خدا همان مبارزان در مقابل
قاب » ،خداوند دشمنان را مجازات میکند؛ این
طبق آیة « َو َم ْن یُشاقِّ اهلل َفا ِ َّن اهلل شَ ُ
ِ
دید ال ْ ِع ِ
 ......................هستند و قبل از اینکه به عذاب گرفتار شوند ،از کدام صفت خدا محروم شدهاند؟ رحمت
..................
مون :خداوند به مردم ستم نمیکند ،بلکه این مردماند که به خود
اس اَن ْ ُف َس ُه ْم یَ ْظل ِ َ
اس شَ ْیـ ًئا َو ل ِک َّن ال ّن َ
طبق آیة « ا ِ ّن اهلل ال یَ ْظل ِ ُم ال ّن َ

ستم میکنند؛» ،میتوانید بگویید انسانها چگونه به خود ظلم میکنند؟

 :با گناهان و خطاهایشان
انسان  .......................ظالم است؟
 ...............................................و با این تعبیر ،آیا میتوان گفت هر
ِ

بلی

خیر

سؤال :با تفکر در آیات قرآن ،با صفات خدا آشنا میشویم؛ در مقابل هر کدام از صفات خداوند ،ما چه صفتی داشته باشیم و چه
عملی انجام دهیم؟
صفت خداوند
آاگه

صفت و رفتار ما نسبت به آن
گناه نکنیم
در هر کاری ن ّی ِ
ت خوب داشته باشیم.

مهربان

..........................................................................

غفور

..........................................................................

مجازاتکننده
ستم نمیکند
توب ه پذیر
شکرگزار

امرکننده به معروف و نهیکننده از منکر باشیم ،مث ً
مخالفان حق را به تف ّکر در سخن حق دعوت
ال
ِ
کنیم و از مقابله با حق بازداریم.
نسبت به مخلوقات ....................... ،نکنیم.
با انجام  .......................نسبت به خود .......................
باگذشت باشیم ،مث ً
عذرخواهی کسی را که نسبت به ما مرتکب اشتباهی شده ،بپذیریم.
ِ
ال
خدا را به خاطر نعمتهایی که به ما بخشیده ،شکرگزار باشیم.
ّ
تشکر کنیم.
محبتها و کارهای نیکی که برایمان انجام میدهند،
از انسانها در مقابل ّ

تف ّکر در کتاب خلقت ،یعنی از طریق آثار و نشانههای خداوند که در سرتاسر جهان ،متجلّی است ،به ویژگیهای او پی ببریم.
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پیامهای آسمان پایهی نهم
سؤال :با توجّه به عبارت قبل ،جدول زیر را کامل کنید:
به وجود سازندة آن پی میبریم با مهارت و توانایی سازنده آشنا میشویم سازندة ساختمان ........... ،است.

با دیدن ساختمان
جهان خلقت
با دیدن
ِ

...................................................

.......................................................

خالق جهان ،نامحدود است.

سؤال :زیباییهای عالم ،جلوهای از زیباییهای خداوند است و تمام اجزای عالم از او سخن میگویند:
برگ درختان سبز در نظر هوشیار
با این توصیف ،منظور از «برگ درختان» و «هوشیار» چیست؟

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

............................................................................................................................................................................................................. :

سؤال :به هر میزان که علم و دانش ما افزایش یابد ،بیشتر از گذشته آثار علم و قدرت خدا را در جهان درمییابیم؛ این نشان
میدهد بین علم و دانش ما و درک ویژگیهای خداوند ،رابطهای (  مستقیم معکوس) وجود دارد.
سؤال :انیشتین ،وضعیت عقل انسان را در برابر خداوند ،به چه چیزی تشبیه نموده است؟
............................................................................................................................................................................................................. :

صفات ثبوتی و صفات سلبی
دستهبندی صفات
در ارتباط با خداوند

نتیجه
ثبوتی = جنبة کمالی دارند
خدا این صفات را دارد.
مثال :قدرت ،علم ،عدالت ،رحمت ،رازقیت ،حیات ،مهربانی و بخشندگی

نتیجه
خدا این صفات را ندارد.
سلبی = از نقص ناشی میشوند
مثال :جهل ،خستگی ،خواب ،مرگ ،نیاز به پدر و مادر ،عجز.
اعتقاد :جهل و ظلم نوعی نقص هستند.
نتیجهگیری از اعتقاد :چون خدا موجودی بینقص است.................................... ،
یادمان باشد :نمیتوانیم هر صفتی را که در مخلوق دیدیم به خالق نسبت دهیم.

سؤال« :ما و مخلوقات دارای جسم هستیم و محدود به زمان و مکان» ؛
الف) آیا میتوانیم بگوییم چون مخلوقات نشانههای خدا هستند ،خداوند همة صفاتشان را دارد؟
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بلی

خیر

ب) کلمهای بنیادی در عبارت فوق وجود دارد که دلیلِ مناسبی برای پاسخِ صحیح شماست ،آن واژه کدام است؟ محدود
........................

درس اول ـ تو را چگونه بشناسم؟
سؤال :با ارتباط دادن این دو عبارت ،یک نتیجه را اعالم کنید:
الف) کسی میتواند کمال و خوبی را به دیگری دهد که خود آن را دارا باشد.
ب) ُحسنها و خوبیهای مخلوقات ،از خالق است.
 :الف  +ب = سرچشمة همة ................................................

سؤالجایخالی!
بودن هر یک از صفات را مقابل آن بنویسید( :در آیات ،عبارات و شعر)
سلبی یا ثبوتی
ِ
طبق آیة « اِن َّ ُه یَ ْعلَ ُم ال ْ َج ْه َر َو ما یَ ْخفژ » (یَ ْعلَ ُم) ......................... :

َفور ال ْ َودو ُد » (آمرزنده ........................ :مهرورز ........................ :دوستدار)........................ :
« َو ُه َو الْغ ُ
توبهپذیر (

روزیدهنده (

اس شَ ْیـ ًئا (سلبی) هدایتکننده (
) شدیدالعِقاب (ثبوتی) ال یَ ْظل ِ ُم ال ّن َ
) نیازمند (
) پدر و مادر بودن (
) شراکت (
) یاریکننده (

 1ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
)
(
(ثبوتی)
 2همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
)
(
 3تو حکیمی ،تو عظیمی ،تو کریمی ،تو رحیمی
)
) (
) (ثبوتی) (
(
 4بری از رنج و گدازی ،بری از درد و نیازی
(سلبی)
)
(
 5نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

) شکرگزار (

)

)

نروم جز به همان ره ،که توام راهنمایی
)
(
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
تو نمایندة فضلی ،تو سزاوار ثنایی
بری از بیم و امیدی ،بری از عیب و خطایی
)
(
(سلبی)
نتوان شبه تو جستن ،که تو در وهم نیایی
)
(

 6ن َُبد این خلق و تو بودیُ ،نب َود خلق و تو باشی
ِ
ثبوتی حیات)
صفت
(
ِ

نه بجنبی نه بگردی ،نه بکاهی نه فزایی
(سلبی)

 7همه ع ّزی و جاللی ،همه علمی و یقینی
(ثبوتی)
)
(

همه نوری و سروری ،همه جودی و سخایی
)
(
)
(

سؤال :کدام یک از ابیات فوق ،به نامحدود بودنِ خداوند اشاره دارد؟ بیت شمارة 5
..............
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پیامهای آسمان پایهی نهم

حمد و تسبیح

حمد = ستایش برای خداست و در حمد ،صفات ثبوتی را میگوییم.
اعتقاد :کسی قابل ستایش است که کماالت و زیباییهایی را دارا باشد.
نتیجهگیری از اعتقاد :چون  ، ................................ستایش حقیقی و حمد واقعی از آن خداست.
دانستن خدا از هر عیب و نقصی است و در تسبیح ،صفات سلبی را میگوییم.
تسبیح = پاک و من ّزه
ِ
وقتی میگوییم خدا به بندگان خویش ظلم نمیکند ،یعنی 1 :او را به خاطر ظلم نکردن ستودهایم.
 2او را من ّزه از ستمگری میدانیم.

سؤالجایخالی!
در آیههای زیر ،نشانههای حمد و تسبیح و صفات ثبوتی و سلبی را مشخص نمایید.
الرحیم = صفاتِ ) ...............
الر ِ
الر ِ
ب ِ
حمن َّ
الرحیم ( َّ
حمن َّ
ِسم اهللِ َّ

رب العالَمین (
اَل ْ َح ْم ُد هلل ّ

حمد

تسبیح)

مالِک یَوم الدّین (مالک = صفتِ ثبوتی
) ...............

ایّ َ
َعبد و ایّاک ن َْس َتعین (این آیه بیانگر کدام معناست؟
اک ن ُ

حمد

ِ
صفت ) ...............
تسبیح ) (کمک خواستن =

ِ
صفت ) ...............
المستقیم (هدایت کردن =
ا ِ ْهدن َا ّ
الصراط ُ
صِراط الّذین اَنعمتَ علیهم (انعمت = صفتِ ثبوتی
) ................

) ...............
غَیر المغضوبِ علیهم و الضّالّین (ضالّین = صفتِ سلبی
قل هو اهلل احد (این آیه بیانگر کدام معناست؟
الصمد (این آیه بیانگر کدام معناست؟
اهلل ّ

حمد

حمد

لَم یلد و لم یولَد (این آیه بیانگر کدام معناست؟

) ...............
تسبیح) (احد = صفتِ ثبوتی

تسبیح)
حمد

تسبیح)

و لم یکن له ُکفوا ً احد :هیچکس همتای او نیست (این آیه بیانگر کدام معناست؟

حمد

تسبیح)

سؤال :کدام موارد به تسبیح خداوند پرداختهاند؟
الف) بری از رنج و گدازی ،بری از درد و نیازی
ب) همه ع ّزی و جاللی ،همه علمی و یقینی
ج) نتوان شبه تو جستن ،که تو در وهم نیایی
د) نه بجنبی نه بگردی ،نه بکاهی نه فزایی
هـ) تو نمایندة فضلی ،تو سزاوار ثنایی
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الف  ،ب  ،ج

ب  ،ج  ،هـ

		
 الف  ،ج  ،د

الف  ،ج  ،هـ

درس اول ـ تو را چگونه بشناسم؟
سؤال  :باور صحیح را میپذیرم  باور غلط را تصحیح میکنم.
وقتی میگوییم پروردگارا تو بخشنده و مهربانی ،یعنی او را تسبیح گفتهایم.
بخشندگی و مهربانی از زیباییها هستند و خطاب قراردادن خداوند یعنی ستایش او به داشتن این صفات.
.......................................................................................................................................................................................................
به دلیل محدودیت توانایی انسان ،افزایش میزان علم و دانش او ،تاثیری در درک بیشت ِر آثار خدا ندارد.
................................................................................................
خداوند شاکر و قدردان کارهای نیک است.
................................................................................................
چون خدا از آنچه در قلب ما میگذرد ،آگاه است ،میتوانیم بگوییم که ّ
علم الغیوب است.
................................................................................................
اگر خدا در مکان ما حضور داشته باشد ،نسبت به مکان دیگری بیخبری دارد.
...............................................................................................
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پیامهای آسمان پایهی نهم

آزمون درس اول
الف)  باور صحیح را میپذیرم  باور غلط را تصحیح میکنم.
 1خداوند به مردم ستم نمیکند ،بلکه این مردماند که به خود ستم میکنند.
رب العالمین هستی ،یعنی او را تسبیح گفتهایم.
 2هنگامی که میگوییم پروردگار را تنها تو ّ
 3عدم توانایی اطاعت از احکام و قوانین خداوند ،نشاندهندة سختگیری او بر بندگانش است.
 4کلمة «ا َ َحد» در آیة « ُقل ُه َو ا ُ
هلل ا َ َحد» نشاندهندة یکی از صفات ثبوتی خداوند است.
 5خداوند مهرورزی بر بندگان را بر خود واجب کرده است.
ب) جاهای خالی را با عبارت مناسب پرکنید.
 6خداوند کسانی را که از  ....................خویش پشیمان شوند و توبه کنند ،میپذیرد.
 7ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام . ....................

 8انسان به دلیل  ....................خود ،امکان شناخت کامل خدای  ....................را ندارد.
 9هیچ چیز آشکار و مخفی نیست مگر آنکه خدا به آن  ....................دارد.
ج) به سوالهای زیر پاسخ کوتاه دهید.
مون » را ترجمه کنید.
اس اَن ْ ُف َس ُه ْم یَ ْظل ِ َ
 10آیة « َو ل ِک َّن ال ّن َ
ِ
صفت ذکر شده در این آیه کداماند؟
َفور ال َودو ُد » بیانگر کدام دسته از صفات خداوند است؟ و دو
 11آیة « َو ُه َو الغ ُ
د) به سواالت چهارگزینهای زیر پاسخ دهید.

 12صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه میگیرد .................... ،و از نمونههای آن صفتهای  ....................است.
 1در خدای متعال نیست ـ رازقیت و حیات
 2در خدای متعال نیست ـ عجز و نیاز و خستگی
 3را میتوان به خدا نسبت داد ـ رازقیت و حیات
 4را میتوان به خدا نسبت داد ـ عجز و نیاز و خستگی

ظیم َو ب ِ َح ْم ِد ِه» به ترتیب از یک  ....................و یک  ....................تشکیل شده است و مورد اول ،با عبارت
«س ْب َ
 13ذکر ُ
حان َرب ّ َچ ال ْ َع ِ
 ....................ارتباط مفهومی دارد.

 1تسبیح ـ حمد ـ بَری از عیب و خطایی
 2حمد ـ تسبیح ـ بَری از عیب و خطایی
 3تسبیح ـ حمد ـ همه ع ّزی و جاللی
 4حمد ـ حمد ـ همه ع ّزی و جاللی
 14در آیة «او آمرزنده و دوستدار بندگانش است» ،کلمة «آمرزنده» در مقابل کلمة  ....................از آیة «و هر کس با خدا دشمنی
کند ،بداند که خداوند به سختی عقوبت میکند» ،قرار دارد.
		
 1رازقیت

		
 2مجازاتکننده

		
 3توبهپذیر

 4بدون فرزند

هـ) به سوالهای زیر پاسخ کامل دهید.
 15اگر یکی از مسائلی که همیشه ذهن انسان را مشغول کرده ،یافتن راهی برای شناخت خدا باشد ،بهترین راهها کداماند؟
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 16چرا خداوند نمیتواند صاحب جهل و ضعف باشد؟

درس اول ـ تو را چگونه بشناسم؟

پاسخنامه
 1صحیح
 2غلط
 3غلط
 4صحیح
 5صحیح
 6گناه
 7راهنمایی
 8تواناییهای محدود خود ـ نامحدود
 9علم
 10این مردماند که به خود ستم میکنند.
 11صفات ثبوتی ،مانند آمرزنده و دوستدار
 12گزینة «»2
 13گزینة « »1سبحان یعنی پاک و من ّزه است ،بنابراین به مفهوم تسبیح اشاره دارد.
 14گزینة « »2خداوند آمرزنده است ،یعنی توبة کسانی را که دست از انجام گناه بردارند ،میپذیرد .اما کسی را که به مبارزه
با حق برخیزد و دست از گناه و سرکشی برندارد ،از رحمت خویش محروم و به عذابی دردناک گرفتار میکند.
 15تفکر در کتاب آسمانی و تفکر در کتاب خلقت
ِ
نیازمند محدود بودن است و نوعی نقص و کاستی است و چون خداوند موجودی کامل و بینقص
 16زیرا جهل و ضعف
است ،نمیتواند چنین صفاتی داشته باشد.
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درس دوم

در پناه ایمان

سازی قلب:
راههای دستیابی و تقویت ایمان به خدا یا مراحل آماده
ِ
همراهی دو چیز است
اطاعت از خداوند ،ثمرة
ِ

علم و شناخت نسبت به خدا و فرمانهای او ،که میشود چراغ راه.
ایمان به ترک یا انجام دستورات الهی که برانگیزاننده و محرک ماست.

برای اینکه از شناخت خدا به ایمان واقعی برسیم ،سه راه وجود دارد که با استفاده از آنها ،هم میتوان از شناخت
خدا به ایمان واقعی دست یافت و هم میتوان ایمان را تقویت نمود:
 1تف ّکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش
 2یاد و ذکر خدا
 3انجام نیکیها و دوری از گناهان

فرمان اوست؟ چرا؟
سؤال :با این توصیف ،آیا میتوانیم بگوییم علم و معرفت نسبت به خداوند ،شرط کافی برای انجام
ِ
 :خیر .زیرا معرفت نیاز به ایمان قلبی دارد تا انسان قلباً فرمان خدا را اطاعت کند .پس شناخت به تنهایی،شرط الزم است
......................................................................................................................................................................................................................
....................................
ولی کافی نیست.
سؤال :از آثار ایمان به خدا ،انجام عمل صالح است ،بنابراین ،عمل صالح (

مقدم  مؤخر) است نسبت به ایمان.
ّ

حضرت علی (ع) میفرماید« :ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جداییناپذیرند».

ارتباطِ میان ایمان و عمل
اگر کسی ایمان داشته باشد ،عمل نیز به همراه آن خواهد آمد.

سؤال :با توجه به حدیث فوق ،کسی که ا ّدعا میکند در قلب خود به خدا ایمان دارد ،در چه صورتی باید در ایمان خود شک کند؟
 :اگر در ظاهر و .......................................................................

