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 درس 1  آفرينش شگفت انگيز 

اميرمؤمنان، حضرت على (ع)، دربارة آفرينش انسان - 1

چه مى فرمايد؟
از [خلقت] اين انسان بايد تعجب كرد كه با تكه اى چربى نگاه 
استخوان  چند  با  و  مى گويد  سخن  گوشت  پاره اى  با  مى كند، 

[ريز] مى شنود.

خداى مهربان براى اينكه ما بيشتر به اطراف خويش - 2

جهت  قرآن  در  را  مثال هايى  چه  بينديشيم  و  بنگريم 

توجه و انديشيدن به آنها بيان مى كند؟

1- چگونگى آفرينش شتر 2- چگونگى برافراشته شدن آسمان 
3- پابرجا بودن كوه ها 4- گسترده گشتن زمين

اين جهان را طورى آفريده است كه ما بتوانيم به بهترين شكل خداوند اين جهان را چگونه براى انسان آفريده است؟- 3
به  دقت  با  تا  است  داده  چشم  ما  به  او  كنيم.  زندگى  آن  در 
تا  است  داده  عقل  ما  به  كنيم،  نگاه  قدرتش  و  علم  نشانه هاى 
دربارة آنچه مى بينيم فكر كنيم و از دنياى پيرامون خود درس 
خداشناسى بياموزيم. او دنيا را پر از نعمت ها و زيبايى هايش كرده 
است تا بدانيم چقدر ما را دوست دارد، پس ما نيز او را دوست 

بداريم و از او اطاعت كنيم.

صفحة ١٢ كتاب درسى

آنچه گفته شد، فقط نمونه اى از شگفتى هاى بى پايان دنياى ماست. شما هم با دوستانتان گفت وگو كنيد و نمونه هاى ديگرى 

از اين شگفتى ها را بيان كنيد.  

مى توان به چگونگى آفرينش بينى در صورت انسان اشاره كرد كه عمل مهم دم و بازدم را انجام مى دهد يا به دهان انسان اشاره 
كرد و به ساختار مهم و شگفت انگيز زبان كه عمل مهم خوردن، آشاميدن و سخن گفتن از طريق آن انجام مى گيرد و... .

صفحة ١٥ كتاب درسى

1- از نظم شگفت انگيز جهان و مخلوقات درون آن، چه نتيجه اى مى توان گرفت؟ اين نظم شگفت انگيز و بى نظير، قطعاً ناظمى 

داشته است و اين ناظم كسى نيست جز خداوند دانا و توانا.

2- با توجه به سخن حضرت على (ع) توضيح دهيد كه خداوند آنچه در زمين است را با چه هدفى براى انسان خلق كرده است. 

ايشان مى فرمايد: خداوند تمام آنچه در زمين است براى شما آفريده است تا دربارۀ آنها بينديشيد و با استفاده از آنها به بهشت 
راه يابيد و خودتان را از عذاب دوزخ برهانيد.

پيام هاى آسمان



646

 درس 2

 درس 2  عفو و گذشت 

فرشتة وحى عدم استجابت دعاى مردم را از طرف - 1

خداوند به پيامبر زمانشان به چه دليلى بيان كرد؟

در ميان مردم كسى هست كه مرتكب گناهان بزرگى مى شود، 

او هنوز توبه نكرده است. تا او در ميان مردم باشد، دعاى آنها 

مستجاب نمى شود.

مرد گناهكار با شنيدن پيام الهى از سوى پيامبرشان - 2

چه كرد؟

بيرون  و  مى شد  بلند  اگر  گرفت،  قرار  سختى  شرايط  در  او 

مى رفت آبرويش پيش همه مى رفت و ديگر نمى توانست در آن 

شهر زندگى كند. احساس تنهايى كرد. سرش را پايين انداخت 

طلب  خداوند  از  و  چكيد  فرو  چشمانش  از  اشك  قطره هاى  و 

بخشش كرد و توبه كرد.

مردم كه منتظر بودند فرد گناهكار را ببينند ناگهان صداى رعد با توبة فرد گناهكار چه اتفاقى روى داد؟- 3

و برق و بارش باران آنها را به خودشان آورد.

خداوند در جواب پيامبر خدا كه دليل بارش باران و - 4

معرفى فرد گناهكار را خواستار بود، چه فرمود؟

اى پيامبر ما، او ديگر گناهكار نيست بندة ما توبه كرد و به سوى 

ما بازگشت. آن زمان كه او گناهكار بود آبرويش را نبرديم، اكنون 

كه بازگشته و دوست و بندة ما شده است آبرويش را ببريم؟!

چه - 5 گناهان  بخشش  با  رابطه  در  قرآن  در  خداوند 

فرموده است؟

اى بندگانم كه بر خود زياده روى روا داشته ايد، از رحمت خداوند 

خود  او،  كه  مى آمرزد  را  گناهان  همة  خدا  زيرا  نشويد؛  نوميد 

آمرزندة مهربان است.

خداوند به كسانى كه از گناهان خود پشيمان شده - 6

و توبه كرده اند، چه وعده اى داده است؟

يقين آمرزندة كسى  به  «و  داده است كه:  خداوند وعدة قطعى 

هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد و 

سپس هدايت شود.»

در صورتى كه بنده اى از كار زشتش پشيمان شود و تصميم به خداوند در چه صورتى گناهان بندگانش را مى آمرزد؟- 7

ترك آن بگيرد و اعمال شايسته انجام دهد.

دوست - 8 بيشتر  را  بندگانش  از  گروه  كدام  خداوند 

دارد؟ چرا؟

خداوند همان طور كه خود بسيار آمرزنده است، بندگانش را نيز 

دعوت به بخشش خطاهاى ديگران مى كند. كسانى كه ديگران را به 

خاطر خطاهايشان مى بخشند در واقع رنگ و بوى صفت الهى به خود 

مى گيرند. با گذشت از خطاهاى ديگران، خداوند را خشنود مى سازند.
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با بخشش ديگران چه - 9 رابطه  در  قرآن  در  خداوند 

دستورى مى فرمايد؟

[مؤمنان] بايد عفو و گذشت پيشه كنند و [از يكديگر] درگذرند. 

خداوند  و  بيامرزد؟  را  شما  هم  خدا  كه  نمى داريد  دوست  آيا 

بسيار آمرزنده و مهربان است.

پيامبر اكرم (ص) در رابطه با بخشش و گذشت چه - 10

مى فرمايد؟

و  عزيز  را  بنده  گذشت،  و  عفو  بى ترديد  باشيد؛  گذشت  اهل 

را  شما  خداوند  تا  بگذريد  يكديگر  از  پس،  مى گرداند.  سرافراز 

عزيز و سرافراز گرداند.

چشم پوشى - 11 نبايد  كسانى  چه  گناهان  و  رفتار  از 

كرد؟ چرا؟

و  نمى پذيرند  را  اشتباهات خود  از رفتار كسانى كه  چشم پوشى 

ندارند؛ زيرا موجب مى شود جسارت  براى ترك آنها  تصميمى 

آنها بيشتر شود و فرصتى براى اصالح رفتار خود نيابند.

چه - 12 مرد  آن  جاهالنة  رفتار  مقابل  در  اشتر  مالك 

واكنشى نشان داد؟

ايستاد و با فرو خوردن خشم خود به مسجد رفت و براى هدايت 

آن مرد دعا كرد.

صفحة ١٩ كتاب درسى

با توجه به آيات صفحة 19 كتاب درسى توضيح دهيد اگر خداوند غّفار نبود، چه اتفاقى مى افتاد؟ غّفار بودن خدا چه تاثيرى 

در زندگى مردم دارد؟

اگر خداوند غّفار نبود انسان نااميد مى شد. بنابراين ديگر برايش توبه كردن و جبران اشتباهاتش معنا نداشت. در نتيجه غّفار بودن 

خداوند باعث مى شود كه انسان اميدوار باشد و اگر خطا و اشتباهى از او سر زد و از عملكرد خويش پشيمان شد، توبه كند و 

درصدد جبران اشتباهات خويش برآيد.

صفحة ٢٠ كتاب درسى

در جامعه اى كه هيچ كس حاضر به عفو و بخشش خطاهاى ديگران نباشد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟

اگر در جامعه اى بخشش و گذشت وجود نداشته باشد امكان زندگى درست و سالم وجود نخواهد داشت، زندگى جمعى امكان پذير 

نخواهد بود، آرامش و رحمت و انصاف از جامعه مى رود. دشمنى و كينه انسان ها را از هم دور و با يكديگر دشمن مى سازد.
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صفحة ٢١ كتاب درسى

جدول زير را مانند نمونه كامل كنيد: 

مواردى كه نبايد از خطاى افراد چشم پوشى كرد. مواردى كه گذشت از خطاى ديگران پسنديده است. 

فرد خطاكار به اشتباهش پى نبرده است. فرد خطاكار به اشتباهش پى برده است. 

فرد خطاكار درصدد جبران نيست. فرد خطاكار درصدد جبران است. 

اصًال كار خودش را خطا نمى داند. كار خويش را خطا مى داند. 

بخشش موجب مى شود جسارت آنان بيشتر شود. بخشش، باعث راهنمايى او مى شود. 

بخشش، باعث بى ادبى افراد نادان مى شود. بخشش، فرصتى براى اصالح رفتار فرد باشد. 

صفحة ٢٢ كتاب درسى

1- غّفار يعنى چه؟ چرا خداوند با اين صفت شناخته مى شود؟ 

يعنى بسيار آمرزنده؛ زيرا خداوند تمامى گناهان هر كسى را كه پشيمان شده باشد و بخواهد راه درستكارى و تقوا را در پيش 

بگيرد مى آمرزد.

2- گذشت از خطاهاى ديگران چه فايده اى براى انسان دارد؟ 

عفو و گذشت از خطاهاى ديگران، نه تنها موجب خشنودى خداوند مى شود و انسان را از رحمت بيشتر الهى بهره مند مى كند، بلكه 

انسان را در ميان مردم نيز عزيز و سربلند مى سازد.

3- توضيح دهيد با چه شرايطى گذشت از خطاهاى ديگران شايسته است. 

زمانى كه فرد خطاكار به اشتباهش پى برده است و از انجام آن پشيمان شده يا از روى جهالت و نادانى ظلمى به ما كرده است، 

گذشت ما موجب اصالح رفتارش مى شود. در اين زمان، شايسته است از خطاهاى ديگران بگذريم.




