پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول
درس اول  :تو را چگونه بشناسیم
نروم جز به همان ره که توام راهنمایی
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
تو نماینده فضلی ،تو سزاوار ثنایی
بری از بیم و امیدی ،بری از عیب و خطایی
نتوان شبه تو جستن ،که تو در وهم نیایی
نه بجنبی نه بگردی ،نه بکاهی نه فزایی
همه نوری و سروری ،همه جودی و سخایی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
تو حکیمی ،تو عظیمی ،تو کریمی ،تو رحیمی
بری از رنج و گدازی ،بری از درد و نیازی
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
نَبُد این خلق و تو بودی ،نبُوَد خلق و تو باشی
همه عزّی و جاللی ،همه علمی و یقینی
فعّالیت کالسی

ملک ،پاک ،راهنما ،بخشنده ،حکیم ،احد ،عظیم ،رحیم ،فاضل ،حمید ،عزیز ،علم ،نور ،ابدی

غافر ،رزّاق ،ستّار ،علّام ،غفّار ،مهیمن ،عزیز،
برای این که با
تکیه بر آن بتواند به شناختی صحیح و به دور از اشتباه و خطا در مورد خداوند ،دست یابد.

 -1انسا نها به دلیل توانایی های محدود خود ،امکان شناخت کامل خدای نامحدود را ندارند.
 -2اما به قدر توان و درک خود ،می توانند به شناختی محدود از خداوند ،دست یابند.

الف -توانایی محدود انسان در شناخت کامل خداوند  .ب -توانایی محدود انسان در شناخت محدود خداوند.
ج -توانایی محدود انسان در شناخت نامحدود خداوند  .د -عدم توانایی انسان در شناخت محدود خداوند .
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 -1تفکّر در کتاب آسمانی

 -2تفکّر در کتاب خلقت
مراجعه به سخن خود او.

چون توصیف خداوند از خود ،توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت صحیح او ،یاری دهد .با مراجعه به
قرآن که سخن خداوند است ،با آیات زیادی روبه رو می شویم که هر کدام به بیان بخشی از ویژگی ها و صفات خداوند می
پردازد.

 -1علم و آگاهی خداوند :خداوند بر همه چیز آگاه است؛ او از آنچه در قلب ما می گذرد ( واهللُ یَعلَمُ ما فی قُلُوبِکُم)  ،از
آن چه چشم های ما می بیند (یَعلَمُ خائنَةَ األعیُنِ) و آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است (أنَّ اهللَ یَعلَمُ سِرَّهُم َو
نَجواهُم وَ أنَّ اهللَ عَلّامُ الغُیُوبِ)  ،او حتی از فرو افتادن برگ درختی در گوشه ای ازجهان نیز باخبر است (وَ یَعلَمُ ما فِی البَرِّ وَ
البَحرِ وَ ما تُسقِطُ مِنْ وَرَقَةٍ) او هر آشکار و نهانی را می داند( .وَ اهللُ یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفی)

 -2مهربانی خداوند:

مهربانی او همه چیز و همه کس را در بر گرفته است :وَ رَحمتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ (أعراف)156 /

او آن قدر مهربان است که مهرورزی بر بندگان را بر خود واجب کرده :قُلْ لِلهِ کَتَبَ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَة َ( أنعام)12 /

ب -وَ رَحمتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ (أعراف )156 /
د -وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ (بروج)14 /

الف -وَ اهللُ یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفی ( :أعلی  ) 1 /
ج -قُلْ لِلهِ کَتَبَ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَة َ( أنعام )12 /

و الغَفورُ الوَدودُ (بروج)14 /
 -3دوستدار بندگان :او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است.٭ وَ هُ َ

کسانی را که به مبارزه با حق برخیزند و از گناه و سرکشی دست بر ندارند خداوند آن ها را از رحمت خویش محروم و به
عذابی دردناک گرفتار می کند.

الل فانَ ٰ
اللَشدی َُد العقابَ َو هرکه با خدا دشمنی کند بداند که خداوند به سختی عقوبت می کند.
 -11وَ من یُشاقَ َٰ
صفت خداوند در رابطه با کسانی که با او دشمنی کنند ،چیست؟
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لم الناسَشیئًا وٰلکنَ الناسَ ان ُفس ُهم یظلمونَ
الل ال یظ َُ
انَ َٰ

َ.

انسان ها با گناهان و خطاهایشان به خود ظلم می کنند و خود را در مسیر گرفتاری و هالکت قرار می دهند.
خداوند ،کسانی را که از گناه خویش پشیمان شوند و توبه کنند
با آغوش باز می پذیرد .چرا که او خود را بسیار توبه پذیر معرّفی کرده است.

خداوند با احکام و قوانینش قصد سخت گرفتن بر بندگانش را ندارد بلکه برای هدایت انسان به سمت سعادت و خوشبختی
و جلوگیری از گمراهی او
تمام نماید

این قوانین را قرار داده است .می خواهد شما را] از آلودگی ها [پاک کند

و نعمتش را بر شما

تا شکر او را به جای آورید

کرونََ.
اللُ لیجعلَ علی ُکم من حرجَ وٰلکن یُری َُد لیُطهرُکم و لیُتمَ نعمتهو علی َُ
ما یُری َُد َٰ
کم لعلَ ُکمََتش ُ
خداوند نمی خواهد] با احکامش [شما را در سختی و مشقت قرار دهد ،بلکه می خواهد شما را] از آلودگی ها [پاک کند و
نعمتش را بر شما تمام نماید ،تا شکر او را به جای آورید.

از طریق آثار و نشانه های او ،که در سراسر جهان آفرینش متجلّی است به ویژگی های او پی ببریم؛ همانگونه که با دیدن نوشته
ای عالوه بر پی بردن به وجود نویسنده ،به میزان علم و دانایی و نوع افکار و اندیشه هایش پی می بریم .با تفکر در جهان خلقت
نیز می توان عالوه بر پی بردن به وجود خالقی بی همتا با برخی از ویژگی ها و صفات اونیز آشنا شد.

زیبایی های عالم ،جلوه ای از زیبایی او ،خوبی های آن ،روایتگر نیکی او و عظمت های آن ،پرتوی از قدرت و بزرگی اوست .
گویی تمام اجزای عالم از او سخن می گویند.

به هر میزان که علم و دانش ما افزایش می یابد ،بیشتر از گذشته آثار علم و قدرت خداوند رادر جهان درمی یابیم و در برابر
این همه عظمت ،به شگفتی می آییم؛ آن چنان که عقل و اندیشهٔ دانشمندان نیز در برابر این همه شگفتی ،به حیرت می
آید.
ص غ
بله  خیر 
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زیرا کسی می تواند کمال و خوبی را به دیگری دهد که خود نیز آن را دارا باشد .بنابراین خداوند سرچشمهٔ همهٔ خوبی ها
و کماالت است.

زیرا این صفات از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه می گیرد ،و دلیل دیگر این که این صفات که همه نوعی
نقص و کاستی است ،در خدای متعال نیست؛ زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست.

خیر ،زیرا هر کمال و خوبی که مخلوقات دارند ،از خالق دریافت کرده اند و کسی می تواند کمال و خوبی را به دیگری دهد
که خود نیز آن را دارا باشد .بنابراین خداوند سرچشمهٔ همهٔ خوبی ها و کماالت است.
اما صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه می گیرد ،مثل جهل ،ظلم ،ضعف و جسمانی بودن ،که همه
نوعی نقص و کاستی است ،در خدای متعال نیست؛ زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست .به عبارت دیگر با توجه به اینکه
خداوند کامل و بی نقص است ،نمی تواند دارای چنین صفاتی باشد.
ص غ

ص  غ 

حمد به معنای ستایش است .کسی و چیزی قابل ستایش است که کماالت و زیبایی هایی در او باشد .می دانیم که همهٔ
زیبایی ها و خوبی های جهان از خداست .پس ستایش حقیقی و حمد واقعی از آنِ اوست .الحمد لِلهِ.
تسبیح یعنی نقص هایی که در سایر موجودات است ،در او نیست و او خدایی کامل و بی نقص است.

در تسبیح از این عبارت ها استفاده می کنیم :سُبحانَ رِبّیَ العَظیمِ وَ بحَمدِه

سُبحانَ اللِِّٔه وَ الحَمدُ للِِّٔه

هر کمال و خوبی که مخلوقات دارند ،از خالق دریافت کرده اند و کسی می تواند کمال و خوبی را به دیگری دهد که خود نیز
آن را دارا باشد .بنابراین خداوند سرچشمهٔ همهٔ خوبی ها و کماالت است.
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سؤاالت تستی

الف – سخت گرفتن بر بندگان

ب -دور کردن انسان از پلیدی ها و ناپاکی ها

ج -زندگی سرشار از خوشبختی و سعادت

الف -جهل

د -هدایت به سوی بهشت آباد و پر نعمت

ب -ضعف

الف -او به کسی ستم نمی کند .ب -او توبه پذیر است.

د -رازقیّت

ج -جسمانی بودن

ج -او از افتادن برگ درختی با خبر است.

د -او شکر گزار

است.

الف -توانایی محدود انسان

ب -نامحدود بودن خداوند

ج -توانایی نامحدود انسان

د -محدود بودن خداوند

دودََََجََ-فانَ ٰ
لم الناسَ شیئًا َ
الل ال یظ َُ
اللَشدی َُد العقابََََجَ -انَ َٰ
فور الو َُ
الفََ-وَهللاَُیعل ُمَاجلهرَوَماََیفیََََبََ-وَ ُهوَ الغ َُ

الف -زیبایی های عالم ،جلوه ای از زیبایی او است .
ج -عظمت های دنیا ،پرتوی از قدرت و بزرگی اوست .

الف « -خدایا ،تو پروردگار جهانی ،تو رحمانی و رحیمی».
حمد 
ب « -اهللُ الصَّمدُ ،لَم یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ »
حمد  تسبیح 
ج -وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ
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ب -خوبی های جهان ،روایتگر نیکی او است .
د -آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است .

حمد  تسبیح 
تسبیح 
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ﻧﻤﺮه ﺑﺮﺗﺮ
NOMREBARTAR.COM
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮااﻟﺖ درﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ

ﺟﺰوه ﻫﺎی

ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

:

| ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم راﯾﮕﺎن ﻧﻬﻢ | | ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﻧﻬﻢ | | ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻬﻢ

|

ﺟﻬﺖ داﻧﻠﻮد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد روی ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺑﺘﺪاﯾﯽ

اول

ﺳﻮم

دوم

ﭼﻬﺎرم

ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﺸﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول

ﻫﻔﺘﻢ

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﻬﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم

دﻫﻢ
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ﯾﺎزدﻫﻢ
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