
 

 

 

 

 

 

 الرحمن الرحیم اهللبسم 

 
  



 

  



 

 

 
 برای ییهامهارت

 بودنسالهپانزده
 ، شمس و اعلیمبارکه لیل هایآموزش مفاهیم سوره

 «های آسمانیپیام»کتاب محتوای همراه با 

 
 نهم پایه

 متوسطهدوره اول 

 
 
 
 

1397 
  



 

 

  



 

 تقدیم به

 

  



 

 صفحه شناسنامه

  



 

 فهرست

 

 9 ............................................................................................................................ هابچه با یسخن

 12 .................................................................................................................................... اول درس

 12 .................................................................................................................... یبد از یخوب یجداساز

 15 ....................................................................................... لیل مبارکه سوره در هایبد و هایخوب یمعرف

 18 .................................................................................................................. یدرس کتاب به ینگاه

 19 ............................................................................................................................. یعمل نیتمر

 22 .................................................................................................................................... دوم درس

 22 ............................................................................................... هایبد و هایخوب به نسبت موقع به واکنش

 26 ............................................................................................. لیل مبارکه سوره در هانیکوترین شناخت

 28 .................................................................................................................. یدرس کتاب به ینگاه

 30 ............................................................................................................................. یعمل نیتمر

 32 ................................................................................................................................... سوم درس

 32 .......................................................................................................................... نیترخوب و خوب

 35 ............................................................................................. لیل مبارکه سوره در هانیترخوب یمایس

 38 .................................................................................................................. یدرس کتاب به ینگاه

 40 ............................................................................................................................. یعمل نیتمر

 42 ................................................................................................................................. چهارم درس

 42 ............................................................................................................... کارها نیترخوب دادن انجام

 45 ................................................................................ شمس مبارکه سوره در کار نیترخوب انجام مقدمات

 48 .................................................................................................................. یدرس کتاب به ینگاه

 50 ............................................................................................................................. یعمل نیتمر

 53 ................................................................................................................................... پنجم درس

 53 ................................................................................................................... نیترخوب به خوب لیتبد

 56 .................................................................................. شمس مبارکه سوره در هانیترخوب به دنیرس راه

 61 .................................................................................................................. یدرس کتاب به ینگاه

 64 ................................................................................................................................... ششم درس

 64 .............................................................................................................................. باورها اصالح

 64 ............................................................................................................ کارها هانیترخوب انجام یبرا

 67 ................................................................................................ شمس مبارکه سوره در باورها اصالح

 69 .................................................................................................................. یدرس کتاب به ینگاه

 72 ............................................................................................................................. یعمل نیتمر

 75 ................................................................................................................................... هفتم درس

 75 ................................................................................................................. هایدوست و التیتما کنترل

 75 .................................................................................................................... هانیترخوب انجام یبرا



 

 78 ................................................................................................ یاعل مبارکه سوره در عواطف کنترل

 81 .................................................................................................................. یدرس کتاب به ینگاه

 82 ............................................................................................................................. یعمل نیتمر

 88 .................................................................................................................................. هشتم درس

 88 ....................................................................................................................... هایخوب نیترشاخص

 88 ............................................................................................................... یاجتماع و یفرد یزندگ در

 90 .............................................................................................. یاعل مبارکه سوره در کارها نیترخوب

 97 .................................................................................................................. یدرس کتاب به ینگاه

 100............................................................................................................................ یعمل نیتمر

 104................................................................................................................................... نهم درس

 104................................................................................................................ نیترخوب یسو به شهیهم

 106.................................................................................. یاعل مبارکه سوره در نیترخوب یسو به حرکت

 110............................................................................................................................ یعمل نیتمر

 115...................................................................................................................................... مهیضم

 115............................................................................................................................ خدا امبریپ رهیس

 

 

  



 

 هاسخنی با بچه

اید، الگی شدهسهای بسیار مهم هر یک از ماست، خصوصا در مورد شما که وارد سن پانزده اختیار داشتن یکی از ویژگی

هاتی که مرتکب دهید و احتماال اشتباکه انجام میشود، دیگر در قبال کارهایی ها رفتار نمیدیگر با شما مانند بچه

 گویند:شوید، نمیمی

 اشکالی ندارد! -

 تقصیری که نداشت! -

 بچه است دیگر! -

لی واقعیت این شاید این برخورد در نگاه اول کمی سختگیرانه به نظر رسیده و حتی بعضا موجب آزار شما هم بشود، و

ا را انسانی عاقل پندارند، بلکه شماطرافیان شما، شما را دیگر کودک نمیاست که تمامی اینها نشان دهنده آن است که 

 ت.دهد، مسئول اسشمارند که کارهای خوب و بد را از هم تشخیص داده و در قبال کارهایی که انجام میمی

 باید به شما تبریک گفت!

های مختلف، قعیتتوانید در مواجهه با مواید، و انی به معنای آن است که شما میاکنون به صفت اختیار مزین شدهشما 

و بد هم برخی   کارهای متفاوتی انجام دهید، کارهایی که برخی از آنها خوب و برخی بد هستند، در میان کارهای خوب

 ترین و برخی بدترین کار هستند.خوب

توانید دهید و البته میبا بد تشخیص بترین را با خوب و بدترین را توانید تفاوت میان خوبشما اختیار دارید، بنابراین می

 آنچه را که به نظرتان صحیح است انتخاب کنید.

صمیم گرفته و توانستم برای خودم تمن قبال هم می»اختیار داشتن ویژگی باشکوهی است، شاید با خودتان بگویید که 

نیست، یک  انتخاب داشتن کافی ولی در پاسخ باید گفت قدرت« خواهم انجام بدهم، انتخاب کنم.کارهایی را که می

کند، حال آنکه شما ای را انجام بدهد، انتخاب میبچه هم برای اینکه چیزی را بخورد یا نخورد و یا اینکه چه بازی

اندگارتر است شناسایی ترین کار را که اثر آن از بقیه متوانید انجام دهید، نافعتوانید در میان کارهای مختلفی که میمی

ه و به شما ن را انتخاب کنید. این قدرت تشخیص و عمل به آن است که شما را از دوران کودکی خارج کردکرده و آ

 توان اختیار داده است.

 

و یا  گزینهبه معنای انتخاب کردن خیر است و خیر به معنای در قرآن کریم  خیرگزینی

نه و گزیعملی است که در یک موقعیت مشخص، با توجه به حکم خداوند، بهترین 

 رود.بهترین عمل به شمار می

 

 اید،شما به عنوان یک انسان هنرمند آفریده شده

باشد، بهترین  د، هر چند سخت و جانکاه و پر از مشکل و دردسریگیرهایی که در آن قرار مید از موقعیتیتوانمیشما 

د، که یانجام ده ناخوشایند است انتخاب کرده و آن را آنقدر زیبا تانهای دشواری که برایز میان گزینهها را اگزینه

 همان صحنه و همان گزینه به زیباترین تابلوی هستی بدل شود.



 

ه است. آنجا های هنرمندانبدیل خلق این صحنهماجراهایی چون کربالی امام حسین علیه السالم، نمونه باشکوه و بی

های عالم تبدیل ها را با انتخاب و اختیار خود به زیباترین صحنهین لحظهترترین و دردناکسخت ،هاییکه انسان

یباترین تابلوی ز به نچنان کهگردد، آفتارها نمودار میترین رکنند، آنجا که زیباترین فضایل انسانی در کنار زشتمی

 دهد.عالم نشان می یکه انسان و انسانیت را به تمام شودمی تبدیلتاریخ بشر هنرمندانه 

 

 ...سالگی دوران هنرمندی شماست  15

 ...و شادابی و طراوت دوران شکوفایی 

 ید.توانید موهبت اختیار را در وجود خود شناخته و آن را به بهترین صورت بکار بگیردورانی که شما می

 ها و عملی کردن آنهاست.ترینها و خوبسالگی دوران شناخت خوبی 15

های مبارکه ورهبرای این منظور از محضر سجا بیفتد.  این حقیقت بسیار مهم، حد امکانتا د شوکتاب تالش میاین در 

  رتقا پیدا کند.ها و عمل کردن به آنها اتوان شناخت خوبیلیل، شمس و اعلی بهره گرفته شده است تا به برکت قرآن، 

شکوفایی های لفهؤهای یاد شده، یکی از مسی هر یک از سورهگانه کتاب، ضمن برربر این اساس در هر یک از دروس نه

 رائه شده است.اتمرین عملی  گیری از روایات اهل بیت علیهم السالم، تعدادیدر انتها با بهرهمعرفی شده و اختیار 

 ختشناتدبر در قرآن و همچنین  حوزه ها پژوهش دراین کتاب حاصل سال یهاتمرینالزم است بدانید نکات و 

 های رشد از منظر قرآن و روایات است که اکنون با زبانی ساده در اختیار شما قرار گرفته است.دوره

د که مطالب گردو بیان  معلوم شودنیز  متوسطهنهم  پایهدر این کتاب تالش شده است تا جایگاه کتاب دینی  ضمناً

 پانزده چه نقشی در تحققهای مختلف است، هدریغ و مسئوالنه گروها تالش بیمندرج در کتاب درسی که حاصل سال

نقش و جایگاه  اینبنابراین در هر درس خالصه کامل کتاب درسی برای شما ارائه و در ادامه به در شما دارد. لگی اس

 اشاره شده است.

های عالم در جریان السالم، هنر نوجوانی شما با خلق زیباترین صحنه علیهحُسن، امام حَسن  امید است به مدد امام

 ساده همین زندگی، به زیباترین صورت نمودار شود.

 

 سالگی 15دفترچه 

 یزیرگ )چبز یلیکوچک باشد و نه خ یلیکه نه خ یادفترچه ،یکن هیته تخود یبرا یادداشتیاست شما دفترچه  الزم

 (یدیحدود اندازه قاب س

 ابتدای دفترچه

 :اول دفترچه را صفحه

  شروع کنبا نام خدا. 

 نم یسالگ 15»: سیبنو صفحهبا خط خوش در وسط  سپس». 

 ت را در همین صفحه بنویس.خود نام 

 صفحه درج کن نیهم یدر انتهاهم را شروع نگارش دفترچه  خیتار. 



 

 ن. شروع کصفحه بعد را با نام امام حسن علیه السالم و توسل به ایشان 

 ا مانند رچند خطی خطاب به ایشان بنویسی، از احواالت خودت بگویی و از ایشان بخواهی که تو  توانیمی

ام حسن علیه آفرین قرار دهند. حضرت قاسم و حضرت عبداهلل دو فرزند امفرزندان برومندشان، نوجوانی حُسن

 شتند.ن کرب و بال به نمایش گذامیهای عالم را در سرزالسالم بودند، نوجوانانی که زیباترین صحنه

 محتوای دفترچه

 !بدون تعارف ،خودت باش پس .آن را بخواند یگریفرد د ستیدفترچه به خود شما تعلق دارد و قرار ن نیا

 کن ادداشتیدفترچه  نیمهم و قابل ذکر کتاب را در ا نکات. 

 دفترچه انجام بده نیرا در ا شودیهر درس به شما داده م یکه در انتها یهاینیتمر نیهمچن. 

دوران ثبت کرده  نیو نحوه نگاه شما را در ا دادهایکه رو یادفترچه .شما خواهد بود یسالگ 15 ةدفترچ نیا ،انتها در

اشته د تو رشد خود شرفتیاز نحوه پ یتا درک درست کندیبه شما کمک م ندهیدفترچه در آ نیبه ا مراجعه .است

 .یکن یابیشهیر یو شکست خود را به خوب تیموفق هایقعیتمو یو بتوان باشی

 .دیچش یخواهبیشتر  اتیزندگ ندهیآ یهامحاسبه و مراقبه را در سال نیا نیو دلنش نیریثمره ش قطعاً
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 کار خوب، خوب است و کار بد، بد.

 دهند.جام نمیبد بودن ان تصوردانند، یا آنکه کارهای خوب را به کارهای بد را خوب می هابعضیبا این وجود  -

 .داندداند و همان کار را شخص دیگری خوب میشود که یک کار را کسی بد میگاهی می -

 داند.میخالف آن کار را خوب  داند و دیگری دقیقاًشود که یک کار را کسی خوب میگاهی می -

 در کجاست؟ تفاوت حقیقتاً

 است؟نادرست یا ناقص ا شناخت ما از آنها نامشخص و مبهم هستند ی خودشان ،بدیو  آیا خوبی

 توجه به دو نکته اصلی است: نیازمند مسألهبررسی این 

 یک

وابسته به  طبیعتاً بهترین گزینه .خیر به معنای بهترین گزینه ممکن است ،گفته شد در مقدمه کتاب کهطور همان

در سوره م دید که در ادامه خواهیکند. شرایط و موقعیت است، یعنی با اندکی تغییر در شرایط، بهترین گزینه تغییر می

 .شودیواسطه تفاوت در شب و روز و زن و مرد اشاره مه ها بمبارکه لیل نیز به پراکنده بودن اعمال انسان

در  فت یزید.امام حسین علیه السالم است در هنگام خالفت معاویه و شرایط ایشان در هنگام خالچیزی مانند شرایط 

بنابراین  ن است.شرایط خالفت معاویه بهترین کار ادامه دادن صلح است و در شرایط خالفت یزید بهترین کار قیام کرد

 یت و شرایط است.، این به دلیل تفاوت در موقعخوب است و در دیگری جنگاگر در یکی صلح 

 دو

نوان خوب و بد های مختلفی را به عها و شرایط یکسان، گزینهدر موقعیت ها دقیقاً شود که انسانبا این حال دیده می

 کشند.هایی که در روز عاشورا در مقابل یکدیگر صف میگزینند. مانند دو گروه انسانبرمی



 

 است.  افراد شرایط نیست، بلکه تفاوت به دلیل مبانی و دالیلبه دلیل تفاوت در  ،تفاوتوجود در این صورت دیگر 

 دهد،یکی حرف مردم را دلیل کارهایش قرار می -

 هایش مبنای خوب و بد است،داشتنیکی عالیق شخصی و دوست -

 دهد،قرار میبدی و خوبی یکی حکم خدا را مبنای تشخیص  -

 کند،یکی بر اساس تجربه میان این دو انتخاب می -

 و ... -

 دهندشخیص میها با یکدگیر متفاوت باشد، آنچه به عنوان خوب یا بد توقتی مبنا و معیارهای انسان معلوم است که

و رویکردهای ایشان  ها به دلیل تفاوت در مبانیمتفاوت خواهد بود. سوره مبارکه لیل نیز به پراکندگی اعمال انساننیز 

شوند، ان میو بخشش به دیگر ارند پس در اعمال خود اهل رعایت تقوکند، چنانکه برخی باور به قیامت دااشاره می

 شوند.برخی نیز باور به قیامت ندارند بنابراین در رفتار خود دچار تکبر و بخل می

تواند نیم که میهایی اشاره کخواهیم به راهمعیارها صحبت کنیم، بلکه می به طور مشخص دربارهدر اینجا قصد نداریم 

 ناخت خوب و بد و جداکردن آنها از یکدیگر کمک کند.به ما در ش

 یک

ین است که بد انطباق داشته باشد و بد به دلیل عدم انطباق با این قوانالهی خوب چیزی است که با قوانین  قطعاً

. برخی از توان نسبت به خوب یا بد بودن آن شناخت پیدا کردشود. با بررسی هر کاری نسبت به این قوانین میمی

 عبارتند از:هستند، ثابت عالم الهی که حقایق قوانین 

 رساند.شان میدهد و به کمالمیجودات را رزق خداوند خالق عالم است و تنها اوست که مو -
 رود.روزی از دنیا می تردیدبیزندگی دنیا محدود است و انسان  -
 انسان با آن روبرو خواهد شد. به ناچار هر عملی از انسان نتیجه و عاقبتی دارد که -
 و ... -

 دو

تواند مین. یک چیز در یک موقعیت وقتی چیزی در شرایطی خوب است، خالف آن چیز در همان شرایط بد است مسلماً

 و است:دهای شناخت خوب و بد، مقایسه میان این برای انسان هم خوب باشد و هم بد. بر این اساس یکی از راه

 بخشنده بودن خوب است و بخیل بودن بد است. -
 تواضع و افتادگی خوب است و تکبر داشتن و مغرور بودن بد است. -
 پروا بودن و قوانین را رعایت نکردن بد است.است و بیمراقبت و کنترل داشتن خوب  -
 شجاعت داشتن خوب است و ترسو بودن بد است. -
 و ... -

 

 لیها در سوره مبارکه لیها و بدیخوب یمعرف



 

آیه دارد، نود  21سوره مبارکه لیل، مکی است. یعنی در مکه و قبل از هجرت پیامبر گرامی به مدینه نازل شده است. 

  است. ام قرار گرفتهسوره قرآن کریم است و در جزء سیو دومین 

 بار با توجه به ترجمه آیات آن مطالعه کن. سوره را یک

 به نام خداوند مهرگستر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 ،پوشاندقسم به شب هنگامی که می (1) وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى

 ،و به روز هنگامی که آشکار شد (2تَجَلَّى )وَ النَّهارِ إِذا 

 ،و به آنکه نر و ماده را آفرید (3) وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى

 رود[.که سعى و تالش شما بسى پراکنده است ]و هر کس به راهى مى (4إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى )

 ،ا کرد و تقوا ورزیداما کسی که عط (5) وَ اتَّقى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى

 نیکو( را تأیید کرد، عاقبت)« نیکوترین»و  (6) وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى

 وب(.کنیم برای آسانی )آسان بودن انجام کار خبه زودی او را مهیّا می (7) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى

 نیازى نمود[ طلب بى]از راِه ندادن و جمع کردنو اما کسی که بخل ورزید و  (8) وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى

 نیکو( را انکار کرد، عاقبت)« نیکوترین»و  (9) وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى

 .(بودن انجام کار خوب سختکنیم برای سختی )را مهیّا می به زودی او (10) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى

 کند.نیاز نمیافتد، مالش او را بیو آنگاه که به هالکت می (11)دَّى عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَ وَ ما يُغْني

 .قطعاً هدایت، تنها بر عهدة ماست  (12) إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى

 .و قطعاً آخرت و دنیا، تنها برای ماست (13) لىوَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُو

 کشد؛انذار کردم )بیم دادم( نسبت به آتشى که زبانه می پس شما را (14فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى )

 ترین ]مردم[،شود مگر بدبختوارد آن نمی (15ال يَصْالها إِالَّ الْأَشْقَى )

 کسی که انکار و سرپیچی کرد. (16الَّذي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى )

 تقواترین ]مردم[، شود بادور داشته می]آتش[ و از آن  (17وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتَْقى )

 ،دهد تا پاک شودکسی که مال خود را مى (18ماَلُه يَتَزَكَّى ) الَّذي يُؤْتي

د که هیچ کس هیچ نعمتی نزد او نداربخشد[ ]اگر مالش را میدر حالی که  (19) ةٍ تُجْزىوَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَ

 ،بخواهد آن را پاداش دهد

نجام ادستیابی به رضایت پروردگار واالیش ]این کار را فقط به خاطر او  (20) أَعْلىوَجْهِ رَبِّهِ الْإِالَّ ابْتِغاءَ 

 دهد.[می

 و قطعاً خشنود خواهد شد. (21) وَ لَسَوْفَ يَرْضى

 عنوانی در  و برای هر دسته نبندی کاکنون با مطالعه ترجمه سوره و مطالب ذکر شده در آن، سوره را دسته

 نظر بگیر.



 

 11تا  1آیات  دسته اول
ت، برخی پراکنده اس هاانسان که سعی و تالشقسم به شب و روز و آفریننده نر و ماده 

 .پذیرندپذیرند و برخی آن را نمیرا می نیکوی الهیعاقبت 

 .تا .. 12آیات  دسته دوم
خداوند  از آنهمه و آخرت و دنیا است بیان این حقیقت که هدایت بر عهده خداوند 

 است.

 .... تا ...آیات . دسته سوم
کرد هر ترین( ب ابیان نحوه عملترین( و أتقی )باتقویمعرفی دو گروه اشقی )شقی

 یک و عاقبتی که هر کدام دارند.

 بین ا که موضوعاتی رکن و مقایسه را با موضوعات دو دسته دیگر آیات از در هر دسته مطرح شده  موضوعات

 .هستند، فهرست کنمشترک دو دسته یا هر سه دسته 

o  به موضوع  و یا بخل ورزیدن اشاره کرده است، در دسته سوم نیزعطا کردن دسته اول آیات به موضوع

 اشاره شده است. اهای با تقوانسانتوسط دادن مال و بخشیدن 

o  ه کت و در هر دو دسته تأکید شده است اشاره شده اس تقوادر دسته اول و دسته سوم به صفت

 در برخورد با دیگران اهل عطا کردن و بخشیدن مال هستند. تقواهای با انسان

o م نیز کنند، در دسته سورا تکذیب می نیکوترین عاقبت کند کهدر دسته اول به افرادی اشاره می

 شان اشاره شده است.گردانی ایبه تکذیب و روی ،هاانسان ترین()بدبخت ترینشقی بارهدر

o اره نیکوترین عاقبت اشخورد، چنانکه در دسته اول به مفهوم آخرت در هر سه دسته به چشم می

یده به آتش زبانه کش، در دسته دوم به مالکیت خداوند نسبت به آخرت و در دسته سوم نیز به شده

 بیم داده است.ها را از آن همه انسانو آخرتی اشاره شده  عنوان عاقبت

o ...................................................................................................................................................................................

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

o ...................................................................................................................................................................................

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

 ت. آن را بندی کلی از سوره مبارکه لیل ارائه شده اسبا توجه به موضوعات مشترک شناسایی شده، یک جمع

 .خود اضافه کنبندی بیان نشده است، در جای و مطالبی را که در جمعمطالعه کن 

 

واسطه تفاوت رویکرد ه ای که بکند، پراکندگیها اشاره میهای پراکنده انسانسوره مبارکه لیل به تالش

این در حالی است  .این عاقبت از جنس عالم آخرت استوترین عاقبت ایجاد شده است. ها نسبت نیکانسان

را بر خود الزم دانسته   هابرای خداوند است و البته خداوند هدایت انسانبه تمامی و هم دنیا آخرت هم که 

 است.

 به سوی این عاقبت



 

 .حاصل روی گرادانی از این عاقبت است که نهایتی جز آتش برای انسان نخواهد داشت و بدبختی، شقاوت

، بتوانند از این عاقبت  تقوااده است تا با رعایت بیم د ها را از این آتش زبانه کشیدهخداوند انسان بنابراین

  رهایی یابند و به نهایت رضایت دست پیدا کنند. غیرنیکو

 یتوان بر محور موضوعات دیگرسوره را می البته بود. «نیکوترین عاقبت»یا همان « آخرت»موضوع باال  یبندجمعمحور 

 د.کربندی نیز جمع «تقوا»چون 

  بندی سوره قرار داد. آنها را محور جمع شودهست که میبا دوستانت گفتگو کن و ببین چه موضوعات دیگری

)مشاهده تنوع نگاه افراد نسبت به سوره و اینکه  .هیه کرده و در اینجا یادداشت کنفهرستی از این موضوعات ت

ای است که بسیار ارزندهرار داد، نکته توان یک سوره قرآن را از منظرهای مختلفی مورد بررسی و تدبر قمی

 .(را با کمک گفتگوی جمعی تجربه کنیآن  توانیمی

 

o هایی که ...........................................................................است، انسانی تقواهای با این سوره معرفی انسان.. 

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

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

o .................................................................................................................... این سوره.............................................. 

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

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

 

 نگاهی به کتاب درسی

 خود درک و توان قدر به اما ندارند، را نامحدود خدای کامل شناخت امکان خود، محدود هایتوانایی دلیل به هاانسان

 :است حقیقت این به ناظر اسالم گرامی پیامبر از زیر روایت. کنند پیدا دست خداوند از محدودی شناخت به توانندمی

 (23ص ،71ج بحاراألنوار،) مَعرِفَتِک حقَّ عَرَفناکَ ما

 .نشناختیم را تو توست، معرفت شایسته که آنچنان

 دقیق اطالعاتی که دارد نیاز منبعی به آورد، دسته ب خدا شناخت بارهدر را خود سواالت پاسخ بتواند آنکه برای انسان

 د:دار وجود هستی خالق صفات شناخت برای مطمئن راه دو. بدهد او به خدشه قابل غیر و

 مراجعه خداوند صفات شناخت به دستیابی هایراه بهترین از یکی :قرآن یعنی خداوند آسمانی کتاب در تفکر .1

 اوست. خود کالم به

 شودکه منجر به اعطا و بخشیدن می



 

 هایویژگی هب است متجلی آفرینش سراسر در که خدواند، هاینشانه و آثار طریق از یعنی :آفرینش جهان در تفکر .2

 صفات و هایژگیو از برخی با ،همتابی خالقی وجود به بردن پی بر عالوه توانمی خلقت جهان در تفکر با. ببریم پی او

 یابیم.می جهان رد بیشتر را خداوند قدرت و علم آثار یابد، افزایش ما دانش و علم که میزان هر به .شد آشنا نیز او

 شود:می تقسیم کلی دسته دو به شود،می بیان خدواند برای که هاییویژگی و صفات

 عدالت، علم، قدرت، مانند هست، آنها دارای خداوند که هستند صفاتی(: دارند کمال جنبه که صفاتی) ثبوتی صفات .1

 بخشندگی. و مهربانی حیات، رازقیت، رحمت،

 جهل، مانند. مبرّاست آنها از و ندارد را آنها خداوند که صفاتی(: شوندمی ناشی نقص از که صفاتی) سلبی صفات .2

 مادر. و پدر به نیاز و عجز مرگ، خواب، خستگی،

 ست:ا گونه دو بر نیز او صفات برشمردن و( سلبی و ثبوتی) الهی صفات انواع به توجه با خداوند کردن یاد

 (حمد. )است آن دارای خداوند که کمالی صفات واسطه به خداوند ستایش. 1

 (تسبیح. )مبرّاست آنها از خداوند که صفاتی از خداوند دانستن بری و دانستن منزه . 2

 .است ندخداو آنِ از تنها نیز واقعی حمد و ستایش بنابراین است، خداوند در الهی کماالت و هازیبایی تمامی

 

 ست.اشود، از آن خداوند یافت می لق تمام عالم هستی است، بنابراین هر خوبی که در هر موجودیاخداوند خ

ی که بر ترین معیار برای تشخیص خوبی آن است که آن کار خدایی باشد. کاراصلیشود که با این توضیح روشن می

 شد، بد است.اری که به خالف احکام و دستورات الهی باشود، خوب است و کاساس احکام و دستورات خداوند انجام می

فوق  متنتوان معیارهای بیشتری برای شناخت خوبی و بدی بدست آورد. های خداوند میبا شناخت صفات و ویژگی

، کندفی میرا به عنوان دو منبع اصلی برای شناخت خداوند معر «تفکر در عالم خلقت»و همچنین  «تفکر در قرآن»

 مهمی در شناخت معیارهای تشخیص خوبی و بدی دارند. بنابراین این دو منبع، نقش

 

 تمرین عملی

 تمرین اول

ار داد. یکی از منابع مورد بررسی قرالهی توان انطباق آنها را با قوانین چنانکه گفته شد برای شناخت کار خوب و بد، می

 شناخت خوب و بد باشد، مراجعه به قرآن کریم است.تواند معیار که میالهی مهم برای شناخت قوانین 

o باشد را از  تواند معیار تشخیص خوب و بدکه میالهی و فهرستی از قوانین  نبه سوره مبارکه لیل مراجعه ک

 آن استخراج کن.

اوند به انسان دنیا و آخرت برای خداوند است، بنابراین هر نفعی چه در دنیا و چه در آخرت تنها توسط خد .1

 رسد.می
ای همیشه بر انسان برای همیشه در دنیا زندگی نخواهد کرد، بلکه همه عاقبتی نیکو در پیش دارند که بر .2

 اساس آن زندگی خواهند کرد.



 

3. ..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................... 
4. ..............................................................................................................................................................................................

....................................................................................... 
5. ..............................................................................................................................................................................................

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

 ومتمرین د

o  ا بتوانی تاکنون با استفاده از قوانین و معیارهای شناسایی شده در سوره مبارکه لیل، جدولی درست کن

دول کمک جو انطباق آن کارها را با معیارهای ثابت بررسی کنی. این  دهیکارهای مختلف را در آن قرار 

 کند تا بتوانی به شناخت بهتری از خوب و بد دست پیدا کنی.می
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      را به خطر انداخته است منافع من بدگویی کردن از فردی که

      مبه آن نیاز دار هم خودمکه  صدقه دادن به مساکین در حالی

مفید  امبرای سالمتیبدون توجه به اینکه  ،مخوردن چیزهایی که دوست دار

 هستندیا مضر 

     

      هاهضرورت راحت بودن و به سختی نیافتادن برای رسیدن به اهداف و برنام

      اهتمام به نمازهای واجب و عدم سستی در آن

 ایت نکرده و به من ضرریمقابله به مثل کردن با کسی که انصاف را رع

 رساندمی

     

      ت دارمابی به چیزی که آن را دوسدستی درعدم اعتنا به خواسته پدر و مادر 

ن ممناسبی با و یا برخورد  هایی که پرخاشگر هستنددن با انسانمدارا کر

 ندارند

     



 

      دی با کسی که به من بدی کرده استقطع رابطه دوستی یا خویشاون

      تر استردن به کسی که از من کوچکسالم ک

      اینکه آبرویم نزد دیگران نرودتقلب کردن در امتحان برای 

      ای اینکه به منافع بزرگی برسمگفتن یک دروغ ساده بر

      ال دیگران جهت دستیابی خودم به موفقیتؤگرفتن نیاز و سنادیده 

 رها کردن بازی یا مشاهده تلویزیون به دلیل درخواست کمک از سوی یک

 دوست

     

      کندی در کارها به دلیل وقت داشتن و لذت بردن

گفتن حقیقت به قیمت از دست دادن یک منفعت بزرگ و یا از دست دادن 

 آبرو

     

      کندگو است و دائما شوخی میبذلههمنشینی با فردی که 

زمون برطرف کردن مشکل درسی یکی از دوستان به قیمت آنکه او بتواند در آ

 رودبیا منای بهتر از نمره

     

ت دست م به اوج موفقیبتوان از دیگران برای آنکه خودم کردنانزوا و دوری 

 پیدا کنم

     

 متمرین سو

o  دداشت کنو معیارهای زندگی را یاهای ثابت ترین گزارهو فهرستی از مهم باز کنرا  اتسالگی 15دفترچه . 
o ی به این معیارها . توجه دائمنی و آنها را از نظر بگذرانیالزم است هر چند روز یکبار به این فهرست مراجعه ک

 دهد. تواند قدرت و دقت شما را در تشخیص دادن کارهای خیر و شر ارتقا می
o ده. بادامه  و سپس نوشتن را رگذابخالی  اتای را در دفترچهو یا سه صفحهبعد از اتمام فهرست معیارها، د

ا در انتها ت ، در این صفحات اضافه کنیکنیها و معیارهایی را که در ادامه کار کشف میخوب است که گزاره

 .ین معیارها داشته باشیمجموعه جامعی از ا

 

  


