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چرا ما انسان ها امکان شناخت کامل خدای نامحدود - 1

را نداریم و پیامبر در این زمینه چه فرموده است؟ 

به دلیل توانایی های محدود خود، امکان شناخت را نداریم. پیامبر 

می فرماید: »ما َعَرفْناَک َحقَّ َمْعِرفَتَِک: آن چنان که شایستة معرفت 

توست، تو را نشناختیم.«   

بهترین راه شناخت صفات خداوند، مراجعه به سخن خود اوست. بهترین راه برای شناخت صفات خداوند چیست؟ چرا؟- 2

زیرا توصیف خداوند از خود توصیفی دقیق و بی نقص است که 

می تواند ما را در شناخت صحیح او، یاری دهد.

الغفور و الودود )بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش(، شدید العقاب چند صفت از صفات خداوند را بیان کنید.- 3

)به سختی عقوبت می کند(، یحب التوابین )دوستدار توبه کنندگان(

بهترین روزی دهنده، بهترین یاری کننده و بهترین سرپرستخداوند در قرآن چگونه معرفی می شود؟- 4

حمد به معنای ستایش است. وقتی می گوییم الحمدهلل، می خواهیم حمد و تسبیح به چه معناست؟    - 5

بگوییم که هر ستایش برای خداست. کسی و چیزی قابل ستایش 

است که کماالت و زیبایی هایی در او باشد. 

وقتی می گوییم سبحان اهلل می خواهیم بگوییم خداوند از هر نقص 

و عیبی، مّنزه است، یعنی آن نقص هایی که در سایر موجودات 

است، در او نیست و او خدایی کامل و بی نقص است. 

خداوند چه کسانی را از رحمت خویش محروم و به - 6

عذابی دردناک گرفتار می کند؟

کسانی را که به مبارزه با حق برخیزند و از گناه و سرکشی دست 

برندارند از رحمت خویش محروم و به عذابی دردناک گرفتار می کند.

خداوند با احکام و قوانینش نمی خواهد بر بندگانش سخت بگیرد؛  هدف خداوند از وضع احکام و قوانین چیست؟- 7

بلکه برای هدایت انسان و راهنمایی او به سمت سعادت و خوشبختی 

و جلوگیری از گمراهی او این قوانین را قرار داده است.

آلبرت اینشتین دربارة مواجهۀ انسان با شگفتی های - 8

بی پایان طبیعت چه می گوید؟

وارد  که  هستیم  خردسال  طفلی  همچون  انسان ها  »ما  می گوید: 

کتابخانه ای بزرگ می شود که همة دیوارهای آن از زمین تا سقف با 

کتاب هایی به زبان های گوناگون پوشیده شده است. کودک می داند 

که باید کسی آن کتاب ها را نوشته باشد... کودک طرحی مشّخص در 

ترتیب کتاب ها می بیند، نظمی اسرار آمیز که او آن را درک نمی کند 

ولی می تواند با حسی مبهم حدس بزند. به نظر من وضعیت این 

کودک همانند وضعیت عقل انسان در برابر خداست... «

 سرد    تو را چگونه بشناسم؟ 
پیام های آسمان
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صفحة 11 کتاب درسی

1- صفت هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید. 

حکیم، عظیم، کریم، رحیم، فاضل، عزیز، جلیل، نور، جواد، اّول، آخر و علیم

2- چه صفات دیگری از خدا می شناسید، که در این شعر به آن اشاره  نشده است؟ قادر، خبیر، رّزاق، تّواب، َودود و غفور

صفحة 14 کتاب درسی

با همفکری هم گروهی های خود بگویید چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است؟ به نظر شما چرا؟ 

صفاتی چون الغفور، الودود، شدید العقاب، یحب التوابین و... ؛ زیرا از طریق این صفات، ما شناخت صحیحی از خداوند پیدا می کنیم 
و می دانیم در عین اینکه خداوند مهربان و مهربانی اش همة بندگان را دربر گرفته است، مجازات کننده نیز است و کسانی را که به 

مبارزه با حق برخیزند، به عذابی دردناک گرفتار می کند.

صفحة 17 کتاب درسی

با همفکری اعضای گروه خود، برخی از صفاتی را که ویژۀ ما مخلوقات است و نمی توان آنها را به خدا نسبت داد، بیان کنید. 

جهل، ظلم، ضعف و جسمانی بودن، که همه نوعی نقص و کاستی است و در خدای متعال نیست.

صفحة 18 کتاب درسی

1- راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و دربارۀ هر کدام به اختصار توضیح دهید. 

الف( تفّکر در کتاب آسمانی: توصیفی که خداوند از خود می کند، توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت 
صحیح از او یاری دهد.

ب( تفّکر در کتاب خلقت: از طریق آثار و نشانه های خداوند که در سرتاسر جهان آفرینش متجلّی است، پی به ویژگی های او می بریم.

2- حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟ حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنی پاک دانستن و منّزه دانستن است. 
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ایمان، اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع یا حقیقت است، ایمان به چه معناست و چه نتیجه ای دربردارد؟- 1
باوری که شوق عمل به آن حقیقت را در انسان ایجاد می کند. 
پس اگر کسی به دانسته های خویش ایمان داشته باشد، عمل به 

آنها نیز به همراه آن خواهد آمد.

طبق فرمایش حضرت علی )ع( ..................... و ..................... - 2
دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند.

ایمان - عمل

شناخت ما از خداوند در چه صورتی منجر به عمل - 3
به دستورات او خواهد شد؟

شناخت ما از خدا وقتی منجر به عمل به دستورات او خواهد شد 
که این شناخت به مرحلة ایمان برسد. اگر ما با تمام وجود به خدا 

ایمان بیاوریم، عمل به دستورات او نیز به دنبال آن خواهد آمد.

..................... و ..................... راه های رسیدن به ایمان را به - 4
ما نشان داده اند. این راه ها ما را از مرحلۀ ..................... به 

مرحلۀ ..................... می رسانند.

قرآن کریم - پیشوایان معصوم 
شناخت خدا
ایمان واقعی

1- یاد و ذکر خداوند 2- انجام کارهای نیک و دوری از گناهان راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا را نام ببرید.- 5
3- الگو قرار دادن انسان های مؤمن

زنده نگه داشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است.از حکمت های نمازهای پنج گانه چیست؟- 6

رابطه ای - 7 چه  ایمان  و  دین  دستورات  به  عمل  میان 
وجود دارد؟

هر عمل نیکی، ایمان ما را قوی می کند و هر گناه، چون غباری 
صفحة دل را می پوشاند و به اندازة خود، مانع رسیدن نور ایمان 

به آن می گردد.

دو مورد از آثار ایمان به خدا را نام برده و یکی را - 8
توضیح دهید.

1- آرامش
2- رهایی از سردرگمی و بی هدفی: کسی که در زندگی خود، هدف 
واال و ارزشمندی نداشته باشد، احساس بیهودگی می کند؛ زیرا داشتن 

هدف به زندگی انسان معنی می بخشد.

چه چیزی به زندگی انسان معنا می دهد و آن را از - 9
بیهودگی خارج می سازد؟

داشتن هدف واال و ارزشمند

هدف زندگی انسان مؤمن، برخاسته از اعتقاد به خداست. آنان هدف زندگی انسان های مؤمن چیست؟ توضیح دهید.- 10
معتقدند نه تنها انسان، بلکه آفرینِش همه چیز برای رسیدن به 
هدف مشّخصی است و کاری که انسان باید انجام دهد این است 
که با کمک گرفتن از فرستادگان الهی، آن هدف را کشف کرده 

و برای رسیدن به آن بکوشد.
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صفحة 25 کتاب درسی

امام علی علیه السالم می فرماید: هم نشینی با انسان های هوسران، موجب از بین رفتن ایمان می شود.

با توجه به این حدیث، بیان کنید دوستی با افراد فاسد چگونه موجب از بین رفتن ایمان می شود؟ 

ایمان  راه  از  را  اثر می گذارد و ما  آنها در ما  بد  تاریک می کند. اخالق و رفتار  را  افزایش گناهان می شود و صفحة دل  باعث 
منحرف می کند.

صفحة 26 کتاب درسی

به نظر شما چه ویژگی هایی در حضرت مریم و آسیه وجود داشت که خداوند آنان را به عنوان الگو معرفی می کند؟

تمام  با وجود  ایمان خود  از  برنداشتن  اهداف خود، دست  به  راه رسیدن  ایمان قوی و تحمل سختی ها و مشّقت ها در  داشتن 
سختی ها

صفحة 28 کتاب درسی

آیۀ زیر را بخوانید و با توجه به معنای آن یکی دیگر از آثار ایمان به خدا را بیان کنید.

َّذیَن آَمنوا بِاهلِل َو اعَتَصموا بِه َفَسُیدِخُلُهم فی َرحَمٍة ِمنُه و َفْضٍل َفَامَّا ال

و اما کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند، به زودی ]خدا[ آنان را در رحمت و فضل خود وارد خواهد کرد.

و یَهدیِهم اِلَیِه ِصراطًا ُمسَتقیًما

و آنان را به سوی خود، به راه راست، هدایت می کند.

آیات فوق نشان می دهد کسانی که ایمان دارند، فقط به خداوند تکیه دارند و به فضل و رحتمش امیدوار هستند. )بهره بردن از فضل الهی(

صفحة 29 کتاب درسی

1- توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاهیم اما آن کارها را انجام نمی دهیم؟

فقط شناخت و آگاهی از یک مطلب برای عمل به آن کافی نیست، بلکه باید آن شناخت به مرحلة ایمان برسد.

2- دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید.

تفکر دربارۀ آیات خدا در جهان آفرینش، یاد و ذکر خدا، انجام نیکی ها و دوری از گناهان

3- مهم ترین دلیلی که باعث می شود انسان های مؤمن از آرامش روحی برخوردار باشند، چیست؟

مهم ترین دلیل این آرامش، این است که خداوند دل و جان آدمی را به گونه ای آفریده که جز با یاد و نام او آرام نمی گیرد و هیچ 

خواسته ای نمی تواند جای خواستة واقعی قلب را که همان رسیدن به خداست، بگیرد.


