
 به نام حق

تورا چگونه بشناسم  –درس اول   

   خدا نسبت داد. ا بهرا دارد ومیتوان آن صفات ر صفاتی که خدا آنها صفات ثبوتی :                         

             

بت داد وصفات سلبی : صفاتی که خدا آنها را ندارد و نمیتوان آنها را به خدا نس                            

.استاز خداوند دور و مبرّ    

 

تفکر در کتاب خلقت -2تفکر در کتاب آسمانی         -1: راه های شناخت خدا   

چون خداوند نامحدود است،انسان با عقل وعمرمحدود خود قادربه شناخت جامع وکلی ازخداوند نمی باشد به همین دلیل 

 رسول خدا می فرمایند: آنچنان که شایسته معرفت خدا باشد نمی توان خدا را شناخت.

خود به شناخت محدودی از خداوند می تواند دست یابد و برای رسیدن به این شناخت اما هر فردی به میزان درک و توان 

نیاز به یک منبع دقیق و حقیقی که اطالعات درست در اختیار او قرار دهد،دارد تا با تکیه بر آن بتواند به شناخت 

 صحیح از خدا برسد.

((تفکر در کتاب آسمانی))  

 بهترین راه شناخت صفات خدا مراجعه به سخنان خدا در کتاب قرآن است.

توصیف خدا از خودش در قرآن توصیف دقیق و بی عیب و نقص است. پس مارا در شناخت صحیح از خدا یاری می 

.کند  

 برخی از صفات خدا 

آنچه در قلب هست و گوش میشنود و چشم می بیند. زعلیم بودن و آگاه بودن : بر همه چیز آگاه است ، ا  

ه َیعلَُم الَجهَر َو ما َیخفی :او هر آشکار و نهانی را می داند.إن    

کرد و خود را دوستار آنان مهربان : بر همه چیز و همه کس مهربان است و مهرورزی بر بندگانش را بر خود واجب 

 بیان کرده.

 َو ُهَوالَغفورُ الَودود  :  او بسیار آمرزنده ودوستار بندگان است.

از گناه و سرکشی دست بر ندارند. -2به مبارزه با حق بپردازند .   -1مجازات کننده کسانی است که :   

 مجازات : محرومیت از رحمت خدا و گرفتار عذاب دردناک شدن

بندگانش ظلم نمی کند بلکه انسان ها با گناهان و خطاهایشان به خود ظلم می کنند و در سیر گرفتار و هالکت  خداوند به

 قرار می گیرند.

 صفات خدا



توبه کنند.  -2ناه خود پشیمان شوند. از گ -1ه کسانی را می پذیرد که : البته خدا توب  

إَن هللا ُیِحُب الت ّوابینِ           چرا که خدا توبه پذیر است و توبه کنندگان را دوست دارد  

 دلیل صدور احکام و قوانین الهی : هدف سخت گرفتن بر بندگانش  نیست؛

هدایت انسان به سعادت  -1بلکه هدف :   

جلوگیری از گمراهی  -2  

پاک شدن از آلودگی  -3  

تمام کردن نعمت بر بندگانش )یعنی حجت برآنها تمام شودوبعدها گله وشکایت ازعدم راهنمایی نکنند.( -4  

تا شکر او را به جا آورند. -5  

، بهترین یاری کننده ، بهترین سرپرست ، رحیم ، رحماندیگر صفات خداوند : بهترین روزی دهنده   

(()تفکر در کتاب خلقت)  

بریم.پی بریق آثار و نشانه های خدا در تمام جهان خلقت به نیکی خدا و عظمت عالم به قدرت و بزرگی او یعنی از ط  

 هر مقدار علم و دانش ما افزون تر گردد آثار علم و قدرت خداوند را بیشتر درک میکنیم.

 خداوند سرچشمه و منشأ تمام خوبی هاست

تواند به دیگران کمال و خوبی بدهد که خودش  ید است زیرا کسی مدریافت شده از خداون هر کمال و خوبی موجودات

 آن را داسته باشد.

اما صفاتی هم هستند که مربوط به مخلوقات است و ناشی از محدود بودن آنهاست مثل: خشم، جهل،ظلم، خستگی و.... که 

 همه نوعی نقص و کاستی هستند و در خدا نیست؛ زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست. خداوند کامل و بی نقص است.

حمد و تسبیح             به معنای منزه و بی عیب و نقص بودن خداست. یعنی نقص و عیب های موجودات در خدا وجود 

 ندارد.

و زیبایی حمد به معنای ستایش است و الحمدهللا یعنی ستایش مخصوص خداست . کسی قابل ستایش است که همه کماالت  

 ها در او باشد.

 درس دوم  )در پناه ایمان(

ز گناه میکنیم این نشان می دهد که شناخت ما از خداوند و گاهی میدانیم که خداوند بر اعمال ما گواه است و می بیند اّما با

حقیقت دیگری دستوراتش به تنهایی منجر به اطاعت از خدا و عمل به دستوراتش نمی شود که بایدعالوه بر شناخت خدا 

نیز باشد تا موجب اطاعت ما از خدا گردد. به نام ایمان  

 البته این شناخت باید به مرحله ایمان برسد سپس به مرحله عمل.


