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تــداوم هدایتـــ2

مقدمه
 خداوند از روی »لطف و رحمت« خود، هدایت ما انسان ها را بر عهده گرفته است.

 آیا یک راه )یک دین( داریم و یا راه های مختلف )ادیان مختلف( داریم؟

ابتدا آیات را به طور مستقل متن خوانی خواهیم کرد و سپس به پرسش های تعیین شده در کتاب درسی پاسخ 
خواهیم داد. )دقت کنید به هیچ عنوان الزم نیست متن عربی این آیات را یاد بگیرید.(

متن آیه:

1.»خداوند از دین، همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود. و آن چه را ما به تو وحی کردیم و به 
)شوری/ 13( ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید.« 

متن خوانی آیه:

الف( آیه نشان می دهد که آن چه به »نوح« گفته شده است، با آن چه به »پیامبر اسالم« و »ابراهیم، موسی و عیسی« 
گفته شده است تفاوتی ندارد؛ یعنی: »محور دعوت پیامبران یکی بوده است.«

ب( آن چه به همۀ پیامبران گفته شده، این است: دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.
پ( توصیه شده است که اختالف و تفرقه در پیام پیامبران نیست و تفرقه ایجاد نکنید.
ت( در صورتی که اختالف و تفرقه در دین بیندازید، دین واحد به پا داشته نمی شود.

رابطۀ علّت و معلولی در عبارت فوق، بسیار مهم است: علّت: »ایجاد اختالف و تفرقه در دین«، معلول: »به پا نشدن دین واحد«
متن آیه:

2.»قطعاً دین در نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانیت 
)آل عمران/ 19( آن آگاه شدند، آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.« 

متن خوانی آیه:

الف( خداوند، یک دین را قبول دارد و آن اسالم است.
ب( همچنین همه قبول دارند که قطعاً دین در نزد خداوند، اسالم است.

پ( بهترین معرِّف دینی که در نزد همۀ پیامبران است، لفظ اسالم است؛ زیرا به معنای »تسلیم شدن در برابر فرامین 
الهی« است.

ت( آیا اهل کتاب، دین اسالم را به عنوان دین حق قبول ندارند؟ خیر قبول دارند. آن ها دین اسالم را حق می دانند.
ث( پس اگر اهل کتاب، دین اسالم را به عنوان دین حق قبول دارند، پس چرا آن را بیان نمی کنند؟ به این دلیل که 

»رشک و حسادت« دارند و نمی خواهند منزلتی که کسب کرده اند را از دست بدهند.
متن دو آیه:

)حج/ 78( 3.»]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش، مسلمان نامید.« 
)آل عمران/ 67( 4.»ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست )حق گرا( و مسلمان بود.« 

متن خوانی دو آیه:

الف( دین اسالم، دین واحدی بوده است و تمام پیامبران، دین اسالم را تبلیغ می کردند.
ب( اسالم، آیین حضرت ابراهیم )ع( بوده است.

پ( یهودیان، حضرت ابراهیم )ع( را یهودی و مسیحیان، مسیحی می نامیدند اما وی مسلمان بود.
ت( حضرت ابراهیم )ع(، حق گرا بود؛ به این معنی که یکتاپرست بوده و از شرک دوری می جسته و تسلیم فرامین الهی 

بوده است.
پاسخ به پرسش های کتاب درسی در »تدبر در قرآن«:

الف( خداوند از پیامبران می خواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟
پاسخ: در دین خدا

ب( دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟
پاسخ: دین اسالم )به همان معنای تسلیم شدن در برابر فرامین الهی(

پ( اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان( دربارۀ چه چیزی اختالف می کردند؟ علّت اختالف آن ها چه بود؟
پاسخ: دربارۀ دین اسالم، اختالف می کردند و علّت آن، رشک و حسادتی بود که در میان آن ها بود.

ت( حضرت ابراهیم )ع( چه آیینی داشت؟
پاسخ: اسالم

ث( مسیحیان و یهودیان، او را پیرو چه آیینی می دانستند؟
پاسخ: مسیحیان او را پیرو مسیحیت و یهودیان او را پیرو یهودیت می دانستند.
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مفهوم دین و واحدبودن دین الهی
 دین به معنای »راه« و »روش« است.

 »راه« و »روشی« که خداوند برای زندگی انسان ها برگزیده است همان »دین الهی« است که به آن »اسالم« می گویند.
 خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و به همۀ پیامبران فرمان داده است تا همان دین را تبلیغ کنند.

فطرت مشترک، منشأ دین واحد
 معنای فطرت: نوع خاص آفرینش

 معنای فطرت انسان: یعنی خداوند ویژگی های خاصی را در اصل آفرینش وی قرار داده است.
 تفاوت افراد انسانی در طول تاریخ: تفاوت در خصوصیاتی مانند نژاد، زبان و آداب و رسوم

 شباهت افراد انسانی در طول تاریخ: شباهت در ویژگی های فطری
 برخی از ویژگی های فطری انسان ها:

2. فضیلت های اخالقی را دوست دارند و از رذایل اخالقی بیزارند. 1. از سرمایۀ تفکر و قدرت اختیار برخوردارند.  
4. از فنا و نابودی گریزان و در جست وجوی زندگی جاودانه هستند. 3. به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدودند. 

5. کنجکاو و جست وجوگر به دنیا می آیند و از شناخت حقایق لذت می برند و دانایان را بر نادان ها ترجیح می دهند.
 علّت وجود یک برنامۀ کلی برای همۀ انسان ها: چون دارای »فطرت واحد« هستند.

 نام این برنامۀ کلی که برای همۀ انسان ها فرستاده شده است: اسالم
 معنای اسالم: تسلیم بودن در برابر خداوند

 خداوند در این برنامۀ کلی که برای همۀ انسان ها فرستاده شده است، از انسان چه می خواهد؟ با اندیشه در خود و جهان هستی، به ایمان 
قلبی دست یابد، ایمان به:

2. فرستادگان الهی و راهنمایان دین 1. خدای یگانه و دوری از شرک  
4. عادالنه بودن نظام هستی 3. سرای آخرت، و پاداش و حسابرسی عادالنه   

 خداوند در این برنامۀ کلی که برای همۀ انسان ها فرستاده شده است، در حیطۀ عمل، از آنان چه می خواهد؟ تالش نماید تا:
1. با انجام واجبات دین و ترک حرام های آن، خداوند را عبادت و بندگی کند.2. فضایل اخالقی را رعایت کند و از رذایل اخالقی دوری کند.

3. جامعه ای دینی براساس عدالت بنا نماید.
 پیامبران، مردم را به چه اموری فرا می خوانند؟ همۀ پیامبران الهی، مردم را به موارد چهارگانۀ ایمان قلبی و موارد سه گانۀ عملی فرا خوانده اند. 
 به چه دلیل محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است و همۀ آن ها یک دین آورده اند؟ به این دلیل که همۀ آن ها به موارد فوق دعوت می کنند.

 تفاوت تعالیم انبیا در چه چیزی است؟ برخی احکام فرعی
 چرا پیامبران در احکام فرعی با هم متفاوت هستند؟ به سه دلیل: »متناسب بودن احکام با زمان« و »سطح آگاهی مردم« و »تفاوت در نیازهای هر دوره«

علل فرستادن پیامبران متعدد
 سه دلیل دارد: 1. استمرار و پیوستگی در دعوت 2. رشد تدریجی سطح فکر مردم 3. تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

 دلیل اول: استمرار و پیوستگی در دعوت
اگر می خواهیم یک پیام، ماندگار شود، پس باید تبلیغ دائمی و مستمر داشته باشیم.

 رابطۀ تقدم و تأخری در عبارت فوق: 
اشتباه نکنید در عبارت شرطی فوق، بخش اول، مقدم و بخش دوم تالی نیست. عبارت در واقع به این شکل است که:

»اگر تبلیغ دائمی و مستمر داشته باشیم، آن گاه پیام، ماندگار می شود.«
پس ابتدا »تبلیغ دائمی و مستمر« روی می دهد و سپس »ماندگاری پیام«، تبلیغ در طول زمان توسط پیامبران الهی، منجر شد به این که: »تعالیم 

الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.«
 دلیل دوم: رشد تدریجی سطح فکر مردم

چون »سطح فکر مردم در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت بود«، به همین دلیل »پیامبران متعددی فرستاده شد« تا همان اصول ثابت دین 
الهی را درخور فهم و اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کنند.

در عبارت فوق، اولین عبارت، »علّت« و دومین عبارت، »معلول« است.

پیامبر اکرم )ص(:
ِاّنا َمعاِشَر االَنِبیاءِ ُاِمرنا َان نَُکِلَّم النّاَس َعلی قَدِر ُعقوِلِهم

ما پیامبران مأمور شدیم که با مردم به اندازۀ عقلشان سخن بگوییم.

متن حدیث

متن خوانی حدیث

الف( این حدیث به دلیل دوم ارسال پیامبران متعدد اشاره دارد؛ یعنی به »رشد تدریجی سطح فکر مردم« مربوط است.
ب( بیان پیامبران، در سطح فهم و درک مردم زمان خود بوده است.
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 دلیل سوم: تحریف تعلیمات پیامبر پیشین
متن کتاب درسی: 

به علّت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت، تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به گونه ای تغییر می یافت 
که با اصل آن متفاوت می شد؛ بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر به مردم ابالغ می کردند.

متن خوانی متن کتاب درسی به صورت تصویری:

ابتدایی بودن سطح 
فراموشی تدریجی فرهنگ 

تعلیمات انبیا
تغییری متفاوت تر 

از اصل
لزوم آمدن 
پیامبران بعدی عدم توسعءه کتابت 

عوامل ختم نبوت
 تعیین کنندءه زمان ارسال و ختم نبوت: خداوند است؛ چرا که تنها اوست که می داند عوامل بی نیازی از آمدن پیامبر جدید برطرف شده است یا خیر.

 عوامل ختم نبوت: 1. آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی 2. حفظ قرآن کریم از تحریف 3. وجود امام معصوم پس از پیامبر 
اکرم )ص( 4. پویایی و روزآمد بودن دین اسالم

1. آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی
که  بود  میزانی  به  فرهنگی جوامع مختلف  و  فکری  آمادگی  اما  داشتند،  پایینی  فرهنگی  اینکه مردم حجاز سطح  با  قرآن،  نزول   در عصر 

می توانست کامل ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کند.
 به همین جهت می بینیم که با ورود اسالم به سرزمین های دیگری مانند ایران، عراق، مصر و شام نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد 

و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.
روابط علت و معلولی: در دو عبارت باال، رابطۀ علت و معلولی وجود دارد که در زیر می آوریم:

علّت: آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کند.
معلول: با ورود اسالم به این سرزمین ها، نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد.

 انسان ها وارد دوره ای شده بودند که می توانستند با تفکر در »برنامۀ ارسال شده توسط خداوند« نیازهای هدایتی خود را در طول زمان های 
مختلف پاسخ دهند.

2. حفظ قرآن کریم از تحریف
 »با تالش و کوشش مسلمانان« در پرتو عنایت الهی و با اهتمام پیامبر)ص( در »جمع آوری و حفظ قرآن« این کتاب دچار تحریف نشد.

روابط علّت و معلولی: در عبارت باال چنین استخراجی می توان داشت:
علّت: تالش و کوشش مسلمانان در پرتو عنایت الهی و با اهتمام پیامبر)ص(

معلول: جمع آوری و حفظ قرآن
 نتیجه گیری دربارۀ قرآن: عدم نیاز به تصحیح  جاودانگی قرآن.

3. وجود امام معصوم )ع( پس از پیامبر اکرم )ص(
 تعیین امام معصوم )ع( از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر به جز دریافت وحی ادامه یابد. 

4. پویایی و روزآمد بودن دین اسالم
 شرط ماندگاری همیشگی یک دین: پاسخگویی به همۀ سؤال ها و نیازهای انسان ها در همۀ زمان ها و مکان ها.

 دین اسالم ویژگی هایی دارد که نشان می دهد شرط فوق را دارد.
 یکی از این ویژگی ها وجود دو دسته قوانین ثابت و متغیر، متناسب با نیازهای ثابت و متغیر بشر است.

اول: توجه به نیاز های متغیر، در عین توجه به نیاز های ثابت
 نیازهای ثابت: تعریف: نیازهایی هستند که همواره برای بشر وجود دارد و از بین نمی روند.

مثال: امنیت، عدالت، داد و ستد با دیگران، تشکیل خانواده، تعلیم و تربیت و حکومت
قوانین ثابت: قوانین ثابت و مشخصی برای رفع نیازهای ثابت وجود دارد.

 نیازهای متغیر:
تعریف: از درون نیازهای ثابت بیرون می آیند اما شیوۀ حل آن ممکن است تغییر کند.

 بررسی نیازهای ثابت و متغیر با چند مثال:
مثال 1: داد و ستد

»داد و ستد« یک نیاز ثابت است که یک قاعدۀ ثابت دارد: خداوند معامله را حالل کرده است و ربا را حرام.»شیوه های داد و ستد« یک نیاز 
متغیر است: االن که »اسکناس« داریم ربا چه شکلی می یابد؟
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پاسخگویی به این پرسش چگونه است؟ فقیهان و مجتهدان براساس آن اصل و قاعدۀ ثابت، با تحقیق در »کتاب و سنت« شکل های خاص ربا 
و معامله را معین و اعالم می کنند.

مثال 2: در تنگنا قرار گرفتن
قاعدۀ ثابت این است: خداوند در دین برای شما مشقت و سختی قرار نداده است. اگر مسلمانان در اجرای یک قانون دچار تنگنا و مشقت شوند، 

می توانند با نظر فقیه و متخصص دین، آن را به شکلی انجام دهند که از این تنگنا بیرون آیند.

دوم:وجود قوانین تنظیم کننده
 اختیارات ویژءه حاکم اسالمی:

زمان استفاده از این اختیارات: یک مورد »مهم« با یک مورد »مهم تر« در تضاد قرار بگیرد و نیاز به یک »قانون جدید« است.
مثال 1: قاعدۀ ثابتی داریم با این مفهوم: در دین اسالم هر کس نسبت به مالی که از راه حالل به دست آورده است، اختیار دارد و می تواند آن 

را به اختیار خود در هر جا و مکانی که می خواهد در امور مشروع  مصرف کند.)این همان مورد مهم است.(
اما اگر حاکم اسالمی تشخیص دهد برای »استقالل سیاسی و اقتصادی« کشور نیاز به محدود کردن خرید و فروش است می تواند با وضع قوانینی 

تجارت آزاد را محدود کند.)استقالل سیاسی و اقتصادی همان مورد مهم تر است.(
مثال 2:با وجود همان قاعدۀ ثابت که در مثال 1 آمد، حاکم اسالمی به دلیل حمایت از تولید ملّی و افزایش اشتغال می تواند مانع ورود کاالهای خاصی بشود.

 ویژگی دوم: وجود قوانین تنظیم کننده: حدیث پیامبر: ﴿الَضَرَر و الِضراَر ِفی االسالم: اسالم با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است.﴾
وظیفة پیروان پیامبران گذشته

 سه دلیل وجود دارد که براساس آن می توان گفت که پیروان پیامبران گذشته باید به دین اسالم درآیند.
 دلیل اول در متن کتاب درسی: »خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن به »اسالم« تعبیر می شود. هر 
یک از پیامبران، این دین الهی را در خور فهم و اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کرده اند. آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر 

این است که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.«
متن خوانی متن کتاب درسی:

1. خداوند فقط یک دین برای هدایت انسان ها فرستاده است.)اسالم(2. پس همۀ پیامبران، دین کامل را دریافت کرده اند.3. اما به جز پیامبر 
اسالم، بقیۀ پیامبران دین الهی را در خور فهم انسان های دورۀ خود بیان کرده اند.4. در نتیجه: بخشی از تعلیمات پیامبران قبلی پاسخگوی 

نیازهای مردم در زمان پیامبر بعدی نبوده است.
 دلیل دوم: هر پیامبر قبلی، پیامبر بعدی خود را بشارت داده است و اگر در یک جامعه، به صورت همزمان دو دین وجود داشته باشد، یعنی 

پیروان پیامبر قبلی، سرپیچی از فرمان خداوند و پیامبر خودشان کرده اند و به پیامبر جدید ایمان نیاورده اند.
 دلیل سوم: کتاب های آسمانی جز قرآن، همه دچار تحریف شده اند.

متن آیه

َو َمن َیبتَِغ َغیِر اِلسالِم دینًا َفلَن یُقَبَل ِمنُه َو ُهَو ِفی اآلِخَرِه ِمَن الخاِسریَن
)آل عمران/ 85( و هر کس که دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. 

1. پیروان دین های دیگر باید به دین اسالم درآیند.
2. وقتی اسالم آمده است دیگر ادیان اعتبار خود را از دست می دهند. 

3. پیروان دین های دیگر اگر بر دین خود باقی بمانند، در آخرت، متوجه زیانکار شدن خود خواهند شد.
4. نتیجۀ پذیرش ادیان دیگر: زیان کاری ابدی.

متن خوانی آیه

 پیامبران شبیه معلمان هستند که هر کدام پایۀ تحصیلی را تدریس می کنند و هر کدام مطالب پایۀ قبلی را تکمیل می کنند.
 اگر کسی به پیامبر آخرین ایمان آورد در واقع به تمامی پیامبران سابق ایمان آورده است.

درس 2

مقدمه

راه هدایتی که خداوند در اختیار ما گذاشته است همان ............... است و ناشی از ............... است.. 889
راه مستقیم خوشبختیـ  لطف و رحمت الهی  1

راه مستقیم خوشبختیـ  عدل و حکمت الهی 2

دعوت به دین واحد الهیـ  لطف و رحمت الهی  3

دعوت به دین واحد الهیـ  عدل و حکمت الهی 4
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کانونفرهنگیآموزش

راهدستیابیبهاکسیرحیاتروحانسانرادرکدامآیهمیتوانیافتوبنابرسخنامامکاظم)ع(هدفازارسالرسوالنبهسویبندگانچیست؟0 2073
ُسوِلـ  تعقل در پیام الهی 1 اْستَجیُبوا هلِلَِّ َو ِللَرّ

2 َجَعلْنَا ِمَن اْلَماءِ کَلّ َشیءٍ َحیـ  تعقل در پیام الهی

ُسوِلـ  رسیدن به رتبه بال در دنیا و آخرت 3 اْستَجیُبوا هلِلَِّ َو ِللَرّ

4 َجَعلْنَا ِمَن اْلَماءِ کَلّ َشیءٍ َحیـ  رسیدن به رتبه بال در دنیا و آخرت

حضرتعلی)ع(فرمودند:»پیامبر)ص(یکطبیبسیاربود،اوبهسراغمردممیرفت،داروهاومرهمهایشراخودشآمادهمیکرد.«اینسخنبا0 2074
کدامعبارتقرآنیمطابقتبیشتریدارد؟

2 لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة 1 لعلّک باخٌع نفسک اّل یكونوا مؤمنین 

4 و ان تفعل فما بلّغت رسالته 3 و من یبتغ غیر السالم دنیا فلن یقبل منه 

بهنتیجهرسیدنمسئولیتپیامبریدرگروچیستوچهکسیگناهمیکند؟0 2075
1 اتصال به وحی - کسی که مغلوب هوی و هوس خود شود. .

2 اتصال به وحی - کسی که از لطف و رحمت خداوند دور می شود.

3 وجود عصمت - کسی که از لطف و رحمت خداوند دور می شود.

4 وجود عصمت - کسی که مغلوب هوی و هوس خود شود.

دووظیفءه»حفظاستقللکشوروجلوگیریازنفوذبیگانگان«و»تلشبرایاجرایاحکامودستوراتالهیدرجامعه«بهترتیبکداموظایفرابر0 2076
دوشمردممیگذارد؟

1 اولویت دادن به اهداف اجتماعیـ  وحدت و همبستگی اجتماعی

2 استقامت و پایداری در برابر مشکالتـ  استقامت و پایداری در برابر مشکالت

3 اولویت دادن به اهداف اجتماعیـ  استقامت و پایداری در برابر مشکالت

4 استقامت و پایداری در برابر مشکالتـ  وحدت و همبستگی اجتماعی

اینکه»پسرودخترباتشکیلخانوادهمسئولیتپذیریراتجربهمینمایند«واینکه»خداونداطاعتازوالدینراهمردیفطاعتوعبودیتخود0 2077
قراردادهاست«،مارامتوجهکدامیکازاهدافازدواجمینماید؟

2 رشد و پرورش فرزندانـ  رشد اخالقی و معنوی 1 انس با همسرـ  رشد اخالقی و معنوی 

4 رشد اخالقی و معنویـ  رشد و پرورش فرزندان 3 رشد اخالقی و معنویـ  انس با همسر 

چهکاریقلبامامعلی)ع(رابهدردآوردهبود؟0 2078
2 اتحاد دشمن در باطل و تفرقءه یاران در راه حق 1 خیرخواهی دشمن و بی توجهی یاران 

4 پندارگر دانستن شامیان و باورگرا دانستن سپاه اسالم 3 انحصارطلبی بنی امیه و ستمگری سپاه اسالم 

مجاهدتامامانمعصوم)ع(درراستایوالیتظاهری،هنگامیکهباحساسیتدشمنروبهرومیشدند،چگونهپیشمیرفت؟0 2079
1 در قالب تقیه، یعنی به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، کم تر ضربه بخورند.

2 در قالب ولیت معنوی، تا این که انسا ن هایی بافضیلت به واسطءه آنان به برکت برسند.

3 در چارچوب آگاهی بخشی به مردم، چون راه رهایی مسلمانان را آگاهی آنان می دانستند.

4 در چارچوب عدم تأیید حاکمان،  طوری که با توجه به تفاوت های رفتاری آنان اقدام کنند.

بااستنادبهآیاتقرآنی،عزیزشدندربرابرگناهنتیجءهچیستومفهوممستفادشدهازکدامآیهاست؟0 2080
1 ایستادگی در برابر تمایالت نامشروع و روی آوردن به نیکی ها و دوری از گناهـ  و ل یرهق وجوههم قتّر و ل ذّلٌة ...

2 دنباله روی از هوی و هوس و روی آوردن به گناه و زشتیـ  و اّلذین کسبوا الّسیئات جزاء سّیئٍة ...

3 ایستادگی در برابر تمایالت نامشروع و روی آوردن به نیکی ها و دوری از گناهـ  ﴿و اّلذین کسبوا الّسیئات جزاء سّیئٍة ...

4 دنباله روی از هوی و هوس و روی آوردن به گناه و زشتی ـ و ل یرهق وجوههم قتّر و ل ذّلٌة ...

پیامبرگرامیاسلم)ص(فرمودند:»برایدخترانوپسرانخودامکانازدواجفراهمکنیدتاخداوند..............،...............و...............«0 2081
1 به آن ها آرامش دهد. ـ در رزق و روزی آن ها توسعه دهد. ـ سالمت جسمی و روحی به وجود آورد.

2 اخالقشان را نیکو کند.ـ   در رزق و روزی آن ها توسعه دهد.ـ  عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.

3 اخالقشان را نیکو کند.ـ  احساس رضایت درونی در حالت ایجاد کند.ـ  سالمت جسمی و روحی به وجود آورد. 

4 به آن ها آرامش دهد.ـ  احساس رضایت درونی در حالت ایجاد کند.ـ  عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.
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عدمکسبشجاعتوازجانگذشتگیالزموترکصحنءهنبردعلیهستمکارانجهان،معلول...............استوبنابرپاسخامامزمان﴿عج﴾بهاسحاق0 2082
بنیعقوب:»واّماالحوادثالواقعةفارجعوافیهاالی...«فقیهانیکه..............،باید...............باشند.

1 سرکردن دوران غیبت منحصراً به گریه و دعاـ  حجت وی بر مردم اند.ـ  باتقوا و عادل

2 عدم حضور در نبرد حق طلبان علیه مستکبران در عصر غیبتـ  حجت وی بر مردم اند.ـ  زمان شناس

3 تجاوز به حقوق مردم و احتکار مال و ثروتـ  حافظ اسالم اند. ـ  زما ن شناس

4 شهوت رانی و خیانت کردن در امانتـ  حافظ اسالم اند.ـ  باتقوا و عادل

باتوجهبهنامءهامامعلی)ع(بهمالکاشتر،دلیل»دورکردنعیبجوازخود«و»غافلنبودنازپیمانشکنیدشمن«بهترتیبچهچیزهاییمطرحشدهاست؟0 2083
1 با کینه ورزی عیوب مردم را نزد حاکم بزرگ می کند.ـ  دشمن هیچ گاه به پیمان خود عمل نمی کند.

2 با کینه ورزی عیوب مردم را نزد حاکم بزرگ می کند.ـ  دشمن گاهی از این راه تو را غافل گیر می کند.

3 مدیر جامعه باید بیش تر از همه در پنهان کردن عیوب مردم بکوشد. ـ  دشمن گاهی از این راه تو را غافل گیر می کند.

4 مدیر جامعه باید بیش تر از همه در پنهان کردن عیوب مردم بکوشد. ـ  دشمن هیچ گاه به پیمان خود عمل نمی کند.

چرادردورانجوانیونوجوانیبهترینزمانبرایپاسخمنفیدادنبهتمایلتپستاستوحدتوجهبهتمایلتدانیراچهکسیمیداند؟0 2084
1 چون با پاسخ مثبت، عزت نفس او ضعیف می شود.ـ  نفس لوامءه انسان

2 چون با پاسخ مثبت، عزت نفس او ضعیف می شود.ـ  خدا

3 چون به گناه عادت نکرده و گرایش به نیکی در او قوی تر است.ـ  نفس لوامءه انسان

4 چون به گناه عادت نکرده  و گرایش به نیکی در او قوی تر است.ـ  خدا

حضرتعلی)ع(بهایانسانراچهچیزیمعرفیمیکندوآنفرمایشباکدامحدیثارتباطمعناییبیشتریدارد؟0 2085
1 بهشتـ  ای فرزند آدم، مخلوقات برتری را برای تو آفریدم و تو را برای خودم.

2 بهشتـ  خالق جهان در نظر آنان عظیم است. در نتیجه، غیرخدا در چشم آنان کوچک است.

3  آزادگیـ  ای فرزند آدم، مخلوقات برتری را برای تو آفریدم و تو را برای خودم.
4 آزادگیـ  خالق جهان در نظر آنان عظیم است. در نتیجه، غیرخدا در چشم آنان کوچک است.

تشبیهمردمیکجامعهبهسوارشدگاندریککشتیلزوماجرایکداممسئولیتراتوسطمردمایجابمیکندوثمرءهاجرایاینمسئولیتچیست؟0 2086
1 افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعیـ  آسان تر شدن هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی

2 مشارکت در نظارت همگانیـ  آسان تر شدن هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی

3 مشارکت در نظارت همگانیـ  ادارءه موفق تر جامعه توسط رهبری

4 افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعیـ  ادارءه موفق تر جامعه توسط رهبری

وجودنهادمجمعتشخیصمصلحتنظامدرکشورمابرایپاسخبهاجرایکداممسئولیترهبراست؟0 2087
2 تصمیم گیری براساس مشورت 1 تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه 

4 حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان 3 ساده زیستی و دوری از تجمل گرایی 

تحقیقاتنشانمیدهدکهیکیازراههایمبارزهباکژیهاوزشتیهادرجامعه...............استوکسیکهدرمقابلدیگرانتنبهذّلتمیدهد،در0 2088
...............دربرابرتمایلت...............خویششکستخوردهاست.

2 افزایش عزت نفس انسان هاـ   ابتدا ـ  دانی 1 احساس حضور در پیشگاه خداوندـ  ابتداـ  عالی 

4 افزایش عزت نفس انسان هاـ  نهایتـ  عالی 3 احساس حضور در پیشگاه خداوندـ  نهایتـ  دانی 

خداوندمخلوقاتدیگرراآفریدتا...............وانسانراآفریدتا...............وقرآنکریمیکیازراههایاصلیرسیدنبهاینهدفرا...............میداند.0 2089
2 مسّخر جهان باشند.ـ  از مخلوقات دیگر بهره بگیرد.ـ  کسب عّزت نفس 1 بشر از آن ها بهره بگیرد.ـ  به قرب الهی نایل شود.ـ  کسب عّزت نفس 

4 مسّخر جهان باشند.ـ  به قرب الهی نایل شود.ـ  زهد و پرهیزکاری 3 بشر از آن ها بهره بگیرد.ـ  در خدمت جهان باشد.ـ  زهد و پرهیزکاری 

اللشیئا0ً 2090 ُسُلَاَفإنماَتاوقُتَِلانَقلَْبتُمعلیاعقاِبکمومنَینَْقِلبَعلیَعِقَبیهَفلَْنَیُضرَّ باتوّجهبهآیءهشریفءه﴿ومامحّمدااّلرسوٌلقدَخلَْتمنقَبِلهالرُّ
وَسَیجِزیاللالّشاکرین﴾،ویژگیافرادشاکرآناستکه............... 0

2 حیات را وسیلءه آرامش در ممات خود قرار می دهند. 1 خدا را حکیم می دانند.  

4 محّمد )ص( را پیام آور خدا و منصوب از سوی او می دانند. 3 مصون از تحّول اعتقاد در رویدادهای سخت هستند. 

حضرتعلی)ع(فرمودند:»بهزودیپسازمنزمانیفراخواهدرسیدکهدرآنزمانچیزیپوشیدهتراز...............وآشکارتراز...............ورایجتر0 2091
از...............نباشدودرآناّیام،درشهرها،چیزیناشناختهتراز...............نیست.«

2 حق ـ ظلم ـ دروغ ـ خیر 1 حق ـ باطل ـ دروغ ـ معروف  

4 قرآن ـ باطل ـ ریا ـ معروف 3 باطلـ  ظلمـ  ریاـ  خیر  

احادیثشریف»علٌیمعالحّقوالحّقمععلٌی«و»انامدینةالعلموعلٌیبابها«بهترتیببیانگرکدامپیاممیباشند؟0 2092
1 جدایی ناپذیری حضرت علی )ع( و حقـ  جایگاه علمی حضرت علی )ع(

2 جایگاه علمی حضرت امیرالمؤمنین )ع(ـ  جایگاه علمی حضرت علی )ع(

3 جایگاه علمی حضرت امیرالمؤمنین )ع(ـ  خودداری از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان

4 جدایی ناپذیری حضرت علی )ع( و حقـ  خودداری از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان
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جــــــامـــــع درس
هستــی بخــش1

قبل از هر چيزي بايد بدانيم كه در اين درس، اگر بتوانيم به اين چند سؤال مسلط شويم؛ چند سرنخ پيدا كرده ايم كه به كمك آن تمامي مطالب 
ديگر را می توانيم بسيار راحت تر ياد بگيريم. در نتيجه چند پرسش طرح كرده ام و سپس به ترتيب پاسخ آن ها را آورده ام.

چرا جهان نياز به خداوند دارد؟ 
جهان به دو دليل به خداوند نياز دارد: 1. جهان به خدا در »پيدايش« نياز دارد. 2. جهان به خدا در »بقا« نياز دارد.

استدالل هایی كه دو دليل فوق را اثبات می كنند:
الف( استدالِل اثبات نيازمندی جهان به خدا در پيدايش:

مقدمۀ اول استدالل: انسان و موجودات جهان پديده هستند )پديده بودن يعنی اينكه، اين موجودات برای وجود يافتن، به خود متكی نيستند.(
مقدمۀ دوم استدالل: هر پديده ای، برای موجود شدن، نياز به موجودی دارد كه پديده نباشد. 

  وجوِد برتر و متعالی خدا، باعِث پديد آمدن پديده ها شده است. 

 شعر »ذات نايافته از هستی بخش/ چون تواند كه بود هستی بخش« در تأئيد مقدمۀ دوم آمده است و اين مفهوم را می رساند.
پرسش: يك موجود در چه صورتی برای موجود بودن به ديگری نيازمند نيست؟

پاسخ: در صورتی که خودش ذاتاً موجود باشد)حقيقتش مساوی با موجود بودن باشد و نيستی در او راه نداشته باشد.(

توضیحات صفحۀ 7 کتاب درسی را به صورت یک استدالل، به طور خالصه بنویسید.
مقدمۀ اول: ما و این جهان پدیده هستیم و وجودمان ناشی از خودمان نیست. 

مقدمۀ دوم: موجوداتی که پدیده هستند، برای موجود شدن، نیاز به وجودی دارند که پدیده نباشد یا وجودش از خودش باشد.
 نتیجه: پس ما و همۀ پدیده های جهان، در پدید آمدن و هست شدن وابسته به وجودی برتر هستیم که باعث پدید آمدن پدیده ها 

می شود و سرچشمۀ هستی است.

ب( استدالِل اثبات نيازمندی جهان به خدا در بقا:
پرسش: رابطۀ خداوند با مخلوقات چه نوع رابطه ای است؟ 

پاسخ: رابطۀ جهان با خالق خود، رابطۀ »فقير« با »غنی« است. اگر خداوند همواره »هستي بخشی« نكند، موجودی در جهان باقی نمی ماند.
 جهان همواره و در هر »آن« به خداوند نيازمند است و اين نياز هيچ گاه قطع و يا کم نمی شود.

 رابطۀ خداوند با مخلوقات مانند رابطۀ يك مخترع با جسمی كه ساخته است، نيست؛ چرا كه اگر مخترع بعد از ساخت جسم مورد نظر، خودش 
نباشد، آن جسم موجوديتش از بين نمی رود. 

  »هم خلق جهان هم بقای جهان وابسته به خداوند است.«
مقايسه

نسبت مولّد برق به جریان برقنسبت بنّا به ساختمان

مولّد برق، هستی بخش جریان برق نیست. بنّا هستی بخش ساختمان نیست.

بقای ساختمان به بّنا ارتباطی ندارد.
ساختمان پس از ساخته شدن، بی نیاز از بّنا است.

بقای جریان برق بستگی دارد به مولّد برق
جریان برق پس از جاری شدن، نیازمند مولّد برق است.

تمثیلی برای درک رابطۀ خدا با جهان هستیبّنا نقش چینش اجزاء را برعهده دارد.)نظم ایجاد می کند.(

روش طرح تست از شعر در دين و زندگی:شعر موالنا و ارتباط آن با مفاهيم ارائه شده
ارتباط آن شعر را با مفاهيم ارائه شده در کتاب 

درسی، مورد پرسش قرار می دهند.
مثالً شعر موالنا از اين زاويه به دو مطلب اشاره می کند:

نی  از  نوايی  نباشد  نی زن  تا  که  همان طور   .1
برنمی خيزد، تا خالق نباشد رفتارهای ما نيز به 

وجود نمی آيد يعنی:
»بقای ما وابسته به وجود خالق است.«

2. کل شعر با آية زير ارتباط مفهومی دارد:
﴿يا َايَُّها النَّاُس َانتُُم الُفَقَراء ِإَلی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغِنيُّ الَحِميد﴾

 

توست ز  ما  در  نوا  و  ناییم  چو  ما 
جان جاِن  را  ما  تو  ای  باشیم  که  ما 
ما هستی های  و  عدم هاییم  ما 

ما  َعلَم  شیر  ولی  شیران  همه  ما 

توست ز  ما  در  صدا  و  کوهیم  چو 
میان در  تو  با  باشیم  ما  که  تا 
نما فانی  مطلقی،  وجود  تو 
دم به  دم  باشد  باد  از  حمله مان 
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پس از ترجمۀ آيۀ شريفۀ زير، در آن تدبر کنيد و به سؤاالت طرح شده پاسخ دهيد.

ای مردم يا َايَُّها النَّاُس   
شما به خدا نیازمند هستید َأنتُُم الُفَقَراء ِإَلی اهلِل   

)فاطر/ 15( و تنها خدا بی نیاز و ستوده است.  َو اهلُل ُهَو الَغِنيُّ الَحِمیُد  

متن آیه

1. همۀ مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود نيازمند خدا هستند.)مخاطب آيه با وجود اينکه مردم هستند، اما دقت 
کنيد که »َأنتُُم الُفَقَراء ِإَلی اهلِل« گويای ويژگی های هر مخلوقی است.(

2. تنها وجود بی نياز خداست. او در هستی خود به ديگری محتاج نيست. )واژۀ غنی در آيه همين مفهوم را می رساند.(
3. انسان ها هر قدر كه به معنای حقيقی كامل تر می شوند، فقر و نيازمندی خود را به خداوند بيش تر درك می كنند.

4. خداوند تنها موجود غنی است و به همين دليل شايستۀ ستودن است. ﴿َو اهلُل ُهَو الَغِنيُّ الَحِميُد﴾

متن خوانی آیه

هرآنچهدرآسمانهاوزمیناست،پیوستهازاودرخواستمیکنند ماواِتَواالَرِض َیسَألُهَمنِفیالسَّ
)رحمان/29( اوهموارهدستاندرکارامریاست.  َیوٍمُهَوفيَشأٍن کُلَّ

متن آیه

1- فکر می کنيد چرا موجودات پيوسته از خداوند درخواست دارند؟
پاسخ: چون همواره به خداوند نيازمند هستند. موجودات برای لحظه لحظۀ وجود خود به خداوند محتاج هستند و اگر خداوند 
لحظه ای آنان را به حال خود واگذارد، همه نيست و نابود می شوند؛ همچون منبع نوری كه اگر يك لحظه نورافشانی 

نكند پرتوهای نور از بين خواهند رفت.
2- نياز انسان به خدا شامل چه چيزهایی می شود؟

پاسخ: انسان در همه چيز به خداوند نياز دارد. به طور کلی اين عبارت را به ياد داشته باشيد: انسان، فقير است.
انسان هر چه دارد از خدا دارد و تمام داشته هايش از خداست. باالترين داشتۀ انسان همان نعمت وجود است كه خدا به او 
عطا كرده است. ازاين رو انسان در هستی خود به خدا نيازمند است و اين نياز همواره و در هر آن است و هيچ گاه قطع 
يا كم نمی شود. ساير داشته های انسان كه همه برآمده از نعمت وجود است نيز همه نيازمند و وابسته به لطف خداست 

و اگر خدا هر لحظه اراده كند می تواند آن را از انسان بگيرد؛ بنابراين انسان سر تا پا نيازمند خداوند است.
3- چرا خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است؟

پاسخ: چون تمامی موجودات در طول زندگی خود )بقای خود(، اعمالی انجام می دهند که آن اعمال وابسته به خداوند است. 
به همين دليل خداوند در هر لحظه، در حال انجام کاری است. از طرف ديگر، چنين نيست که خداوند، جهان را خلق 
کرده باشد و آن را به حال خود رها کرده باشد؛ بلکه همواره امور هستی را تدبير و اداره می کند؛ پس هر لحظه دست 

اندر کار امری است.
متن خوانی آیه:

1. اين آيه به طور مشخص داللت دارد بر: »نيازمندی جهان به خداوند در بقا«
2. هستی بخشی خداوند فقط يک بار به هنگام خلق کردن روی نمی دهد؛ بلکه خداوند در هر لحظه، هستی بخشی افعال و 

رفتار موجودات را انجام می دهد.
3. دقت کنيد که »َيسَأُله« فعل مضارع است و نشان می دهد که موجودات همواره به زبان حال، محتاج او هستند.

4. عبارت »کُلَّ َيوٍم ُهَو في  َشأٍن« بيانگر مفهوم توحيد در ربوبّيت است. )در درس دوم آن را خواهيد خواند.(

)2
(
ن 

رآ
ق

ر 
د

ر 
دب

ت

آگاهی، سرچشمۀ بندگی
 انسان های ناآگاه به نياز دائمی انسان به خداوند، بی توجه اند.
 انسان های آگاه به نياز دائمی انسان به خداوند، توجه دارند.

 انسان های آگاه همواره می دانند که اين »لطف و رحمت الهی« است که »هستی« آنان را »هست« نگه می دارد.
 رابطۀ معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا:
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جــــــامـــــع افزايش بندگیدرک بيشتر فقر و نيازافزايش خودشناسی

روابط علت و معلولی در نمودار باال کامالً واضح است، به همين دليل تکرار نکرده ايم؛ اما يک نکتۀ جديد را براساس دو پرسش ياد بگيريد:
پرسش اول: مقدمۀ درک آيۀ ﴿يا َايَُّها النَّاُس َانتُُم الُفَقَراء ِإَلی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغِنيُّ الَحِميُد﴾ افزايش کدام مورد است؟

پاسخ: افزايش خودشناسی
پرسش دوم: درک آيۀ ﴿يا َايَُّها النَّاُس َانتُُم الُفَقَراء ِإَلی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغِنيُّ الَحِميُد﴾ چه چيزی را موجب می شود؟

پاسخ: افزايش بندگی و عبوديت

حدیث پیامبر )ص(:
»خدایا هیچ گاه مرا به چشم برهم زدنی به خودم وامگذار.« َاللُّهمَّ ال تَِکلنی إلی َنفسی طَرَفَة َعیٍن اَبًدا  

متن حدیث

متن خوانی حدیث

ماواِت َو ااَلرِض ُکلَّ َیوٍم ُهَو في  َشأٍن« در ارتباط است. 1. حديث با آيۀ »َیسَألُه َمن ِفی السَّ
2. حديث بر »نيازمندی جهان و انسان به خداوند در بقا« داللت دارد.

3. يک لحظه قطع رابطۀ خداوند با انسان، به معنای نابودی انسان است.

نور هستی
ابتدا دو ويژگی نور را ياد بگيريد: 1. نور، موجب آشکار شدن خودش )ديده شدن خودش( می شود. 2. نور، باعث آشكار شدن اطراف خود 

می شود.
حال ياد بگيريد كه »نور بودن خدا« به اين معناست كه: 1. تمام موجودات، وجود خود را از او می گيرند )نياز به خدا در پيدايش(. 2. تمام 

موجودات وجودشان وابسته به اوست )نياز به خدا در بقا(.

)نور/35( خداوند�نور�آسمان�ها�و�زمين�است.� َماَواِت�َواألَرِض�� اهلُل�نُوُر�السَّ
متن آیه

1. خداوند نور هستی است. 
2. تمام موجودات، »وجود خود را از او می گيرند.« و »به سبب او آشكار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است.«

3. هر موجودی در حّد خودش تجلی بخش خداوند است. در نتيجه: »هر موجودی نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و ساير صفات الهی 
است.«

4. به شرط اينکه با دقت و تأمل در جهان نگاه کنيم، در هر چيزی خدا را مشاهده کرده و علم و قدرت او را  ببينيم.
5. شعر »دلی کز معرفت نور و صفا ديد/  به هر چيزی که ديد، اول خدا ديد« با آيه ارتباط معنايی دارد.

6. شعر زير با آيۀ فوق ارتباط معنايی دارد:
بینـم  تـو  صحـرا  بنگـرم  صحـرا  بـه 
دشت و  در  و  کوه  بنگرم  جا  هر  به 

بینــم  تــو  دریــا  بنگــرم  دریــا  بــه 
بینــم تــو  رعنــا  قامــت  از  نشــان 

متن خوانی آیه

حدیث امام علی )ع(: 
ما َرَایُت َشیئًا ِاّل َو َرَایُت اهلَل قَبلَُه َو َبعَدُه َو َمَعُه: 

»هیچ چیز را ندیدم، مگر این كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن مشاهده كردم.«

متن حدیث
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مقصود اميرالمؤمنين)ع( از اينکه می فرمايد: قبل و بعد و همراه هر چيزی خدا را ديدم، چيست؟
بيانگر این است که: 

1. هر چيزی آيه و نشانۀ خداوند است.
2. خداوند بی پايان و نامحدود تمام جهان را پر کرده است. )داللت بر اين آيه دارد: ﴿هو االول و االخر و الظاهر و الباطن﴾(

3. حضور خداوند چنان نزديک است که جداانگاری مخلوقات از خدا امری ناممكن است؛ يعنی هم در دل تك تك ذرات عالم حضور 
دارد و هم خارج از آن ها.

4. منظور از عبارت »قَبلٌَه«: از اينکه می گويد: قبل  از موجود شدِن خاليق، پی می بريم که خالقی آن را خلق کرده است.
5. منظور از عبارت »َمَعُه«: ديدن نياز هر شیء در هر لحظه به وجود خداوند را نشان می دهد.

6. منظور از عبارت »َبعَدُه«: شیء بعد از مدتی از بين می رود و اين تنها خداست که خالق موت و حيات است، پس در فنای موجودات 
نيز خدا را مشاهده می کنند.

7. اينکه انسان بتواند با هر چيزی خدا را ببيند، البته به معرفتی عميق و واال نياز دارد که با تفکر به دست می آيد.
پرسش1: رابطۀ علت و معلولی را در عبارت »برای اينکه انسان بتواند با هر چيزی خدا را ببيند، به معرفتی عميق و واال نياز دارد.« مشخص کنيد.

پاسخ: علت: »داشتن معرفت عميق و واال«؛ معلول: »ديدن خدا در همه چيز«
پرسش 2: آيا می شود به معرفتی دست يافت تا بتوان در هر چيزی خدا را مشاهده کرد؟ چگونه؟

پاسخ: در نگاه نخست مشکل به نظر می رسد، اما هدفی قابل دسترس است. به اين صورت که: »جوانان و نوجوانان« به دليل داشتن 
پاکی و صفای قلب، اگر قدم در اين راه بگذارند و با عزم و اراده پيش بروند، به يقين خداوند به آنان کمک خواهد کرد.

پرسش 3: چرا جوانان و نوجوانان بيشتر از بقيه می توانند به معرفتی دست يابند که در هر چيزی خدا را مشاهده کنند؟
پاسخ: »پاکی و صفای قلب« علت است برای ايجاد اين معلول: »دستيابی به معرفتی که در هر چيزی خدا را مشاهده کنند.«

 منظور از اين معرفت عميق تر چيست؟ اين كه انسان در پشت پردۀ ظاهر هر چيز، خدا را ببيند، معرفتی برتر و عميق است. 
 چگونه می توان به اين معرفت عميق رسيد؟

  در قدم نخست مشكل به نظر می آيد، اما قابل دسترس است.
  جوانان به اين معرفت راحت تر دست می يابند چرا كه »پاكی و صفای قلب« دارند.

  »پاكی و صفای قلب« بستر اصلی حركت به سمت اين هدف يعنی معرفت برتر و عميق است.
  بايد با »عزم و تصميم« قدم در اين راه بگذاريم و خداوند كمك خواهد كرد.

ناتوانی در شناخت ذات و چيستی خداوند
 الزمۀ شناخت هر چيزی »احاطه و دسترسی« به آن است؛ پس بايد آن چيز محدود باشد. اما خداوند نامحدود است و ذهن ما نمی تواند به 

آن احاطه يابد.
 »ذات« خداوند را نمی توانيم بشناسيم؛ ولی در مورد دو چيز می توانيم شناخت پيدا بکنيم: 

1. به وجود خداوند آگاه شويم. 2. صفات و اسماء او را بشناسيم.

حدیث پیامبر )ص(:
»در همه چیز تفکر کنیم؛ ولی در ذات خداوند تفکر نکنیم« »تفّكروا في کلِّ شیءٍ َو ال تفّكروا في ذاِت اهلِل«: 

متن حدیث

مفهـــوم حدیث

در مورد »ذات« خداوند نبايد فكر كنيم؛ ولی در مورد »نعمت«های خداوند می توانيم فكر كنيم. به جای واژۀ »ذات« می توانيد بگذاريد 
»ماهيت و چيستی« و به جای واژۀ »نعمت« می توانيد »وجود« بگذاريد و يا می توانيد »صفات« بگذاريد كه در اين حاالت نيز اين 

جمله درست است.

چگونه می توان خدا را دید؟
 رؤيت خداوند با چشم غيرممکن است. زيرا چشم ساختار مادی و جسمانی دارد و فقط از اشيا می تواند عکس برداری کند؛ آن هم اشيايی که 

طيف نوری قابل درک برای چشم را منعکس کنند. )چشم توانايی ديدن همۀ اشيا را نيز ندارد. مانند: نورهای مادون قرمز(
 خداوند و موجودات غير مادی، چون غيرمادی هستند، ديدن شان ممکن نيست.

 خداوند را نه تنها در اين دنيا نمی توان با چشم مادی ديد، بلکه در آخرت نيز نمی توان او را با اين چشم مشاهده کرد.
 منظور از ديدن خدا چيست؟ 

نوعی از ديدن وجود دارد که نه تنها امکان پذير است، بلکه از برترين هدف های زندگی است و هر کس بايد برای رسيدن به چنين ديدنی تالش 
کند. اين مرتبه، ديدن به وسيلۀ »قلب« و مالقات با خداست. 
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اندیشه و تحقيق

با وجود شباهت های ظاهری رابطۀ خدا و جهان با رابطۀ ساعت ساز و ساعت، تفاوت های اين دو رابطه را بنويسيد.

رابطۀ جهان با خدارابطۀ ساعت و سازنده اش

هم هستی بخش اجزاء است و هم نظم دهندۀ اجزاء است.هستی بخش اجزاء نيست و فقط نظم دهندۀ اجزاء است.

دوام و بقای جهان به خداوند بستگی دارد.دوام و بقای ساعت به ساعت ساز بستگی ندارد.

رابطۀ نظم بين از دو وجود دارد و نظم در آن بسيار پيچيده تر است.رابطۀ نظم بين اين دو وجود دارد، اما نظم آن پيچيدگی كم تری دارد.

درس 1
نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

با توجه به معنا و مفهوم﴿َافَضُل الِعباَدةِ ِادماُن التََّفکُِّر...﴾ برترین عبارت از دیدگاه پيامبر)ص( چيست؟ فایدءه آن کدام است؟. 2093
 التََّفکُِّر ِفی اللّه و ِفی قُدَرِتِهـ  شکوفايی استعدادها و اميد به آينده

 تََفکَّروا فی کُِلّ َشیءـٍ  شکوفايی استعدادها و اميد به آينده
 التََّفکُِّر ِفی اللّه و ِفی قُدَرِتِهـ  توانايی تسلط بر خود و ديگران

 تََفکَّروا فی کُِلّ َشیءـٍ  توانايی تسلط بر خود و ديگران 
فطرت خداجوی همه چيز را وابسته به خدا ............. است و............. درک حضور خداست.. 2094

 يافتن- شناخت حسی  دانستن- شناخت حسی  يافتن- شناخت اولّيه   دانستن- شناخت عميق تر
کدام یک از گزاره های زیر در رابطه با نيازمندی جهان به خدا در پيدایش،  با سایر گزاره ها تفاوت دارد؟. 2095

 پديده ها برای موجود شدن نياز به پديدآورنده دارند.  ما پديده ای هستيم که هستی مان از خودمان نيست.
 ما برای وجود يافتن نيازمند وجودی هستيم که وجودش از خودش باشد.  آب که از خودش شوری ندارد، برای شور شدن نياز به نمک دارد.

عالوه بر بيت »ذاِت نايافته از هستی بخش / چون تواند که شود هستی بخش« کدام بيت با عبارت »پديده هايی که وجودشان از خودشان نيست؛ برای موجود . 2096
شدن نيازمند به پديدآورنده ای هستند که خودش پديده نباشد«. ارتباط دارد؟

بينــم بــه صحــرا بنگــرم صحــرا تــو بينــم تــو  دريــا  بنگــرم  دريــا  بــه 
گلبانــگ ســربلندی بــر آســمان تــوان زد بــر آســتان جانــان گــر ســر تــوان نهــادن
ــد دلــی کــز معرفــت، نــور و صفــا ديــد ــدا دي ــد، اّول خ ــه دي ــزی ک ــر چي ــه ه ب
آب دهــی خشــک ابــری کــه بــود ز آب تهــی صفــت  وی  از  نايــد 

کدام گزینه با ابيات زیر ارتباط مفهومی ندارد؟. 2097
بخــش هســتی،  از  نایافتــه  هســتی بخشذات  بــود  کــه  توانــد  چــون 
تهــی آب  ز  بــود  کــه  ابــری  آب دهــیخشــک  صفــت  وی  از  نایــد 

 اَنتُُم الُفَقراءُ ِاَلی اللِّه
 مصرع دوم مالک نيازمندی به علت پيدايش

 پديده هايی که وجودشان از خودشان نباشد؛ برای موجود شدن نيازمند پديدآورنده هستند.
 ما و اين جهان پديده ايم و وجودمان از خودمان نيست.

مقدمۀ اول از استدالل نيازمندی جهان به خدا در پيدایش، كدام است؟.................................................................................. )يک تست مهم از آزمايشی آموزش و پرورش 87 ، با تغيير( . 2098
 انسان و موجودات جهان پديده هايی هستند كه در وجود به خودشان متكی نيستند.

 هر پديده ای كه وجودش از خودش نباشد برای موجود شدن نيازمند به ديگری است.
 ما و پديده های جهان در پديد آمدن و يافتن بقا به ديگری نيازمنديم.

 يك موجود فقط در صورتی برای موجود بودن به ديگری نيازمند نيست كه ذات و حقيقتش مساوی با موجود بودن  باشد.
به چه علّت برای موجود شدن نياز به پدیدآورنده ای داریم که خودش پدیده نباشد؛ یعنی وجودش از خودش باشد و کدام بيت بيانگر این مفهوم است؟. 2099

 ذاتاً وجود داريم. - ذات نايافته از هستی، بخش / چون تواند که بود هستی بخش
 وجودمان از خودمان نيست. - ذات نايافته از هستی، بخش/ چون تواند که بود هستی بخش

 ذاتاً وجود داريم. - دلی کز معرفت نور صفا ديد/ به هر چيزی که ديد اّول خدا ديد
 وجودمان از خودمان نيست. - دلی کز معرفت نور صفا ديد/به هر چيزی که ديد اّول خدا ديد
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پيام مستنبط از بيت »خشک ابری که بود از آب تهی/ ناید از وی صفت آب دهی« کدام است؟. 2100
 پديده ها نياز به پديدآورنده ای دارند که ذاتاً موجود باشد.  پديده ها نياز به پديدآورنده ای ندارند که وجود جزء ذاتش باشد.

 ما همه پديده ايم و به پديدآورنده نيازمنديم.  ما همه پديده ايم و وجودمان از خودمان نيست.
کدام یک نتيجه و بازتاب دو مقدمه در اثبات نيازمندی جهان به خدا، در پيدایش است؟. 2101

 ما پديده ايم و وجودمان از خودمان نيست.
 ما و همۀ پديده های جهان به خدايی نيازمنديم که خودش پديده نباشد.

 پديده ای که وجودش از خودش نيست، نياز به پديدآورنده دارد.
 پديده ای که وجودش جزء ذاتش نباشد، بايد متکی به پديدآورنده ای باشد که ذاتاً موجود است.

مقدمۀ اول و مقدمۀ دوم برای اثبات نيازمندی جهان به خدا، در پيدایش خود و نتيجۀ آن در كدام گزینه به درستی آمده است؟. 2102
 موجودات جهان پديده هايی هستند كه در وجود و بقای خودشان به خودشان متكی نيستند - »ذات نايافته از هستي، بخش/ كی تواند كه شود هستی بخش« 

- موجودات جهان برای بقا در جهان هستی نيازمند سرچشمۀ هستی و وجوِد برتر و متعالی خدا هستند.
 موجودات جهان پديده هايی هستند كه در وجود خودشان به خودشان متكی نيستند - »ذات نايافته از هستی، بخش/ كی تواند كه شود هستی بخش«-  

موجودات جهان برای پديد آمدن در جهان هستی نيازمند سرچشمۀ هستی و وجوِد برتر و متعالی خدا هستند.
 »ذات نايافته از هستي، بخش/ كی تواند كه شود هستی بخش« - موجودات جهان پديده هايی هستند كه در وجود و بقای خودشان به خودشان متكی نيستند 

-  موجودات جهان برای بقا در جهان هستی نيازمند سرچشمۀ هستی و وجوِد برتر و متعالی خدا هستند.
 »ذات نايافته از هستي، بخش/ كی تواند كه شود هستی بخش« - موجودات جهان پديده هايی هستند كه در وجود خودشان به خودشان متكی نيستند -  

موجودات جهان برای پديد آمدن در جهان هستی نيازمند سرچشمۀ هستی و وجوِد برتر و متعالی خدا هستند.
کدام گزینه با مفهوم آیۀ ﴿یا َایَُّها النّاُس َانتُُم الُفَقراُء ِاَلی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغنِیُّ الَحميُد﴾ ارتباط ندارد؟. 2103

 بيانگر نياز ذاتی پديده ها در تمام مراحل هستی )پيدايش و بقا( به خداوند می باشد.
 عبارت اللُّه ُهَو الَغِنیُّ الَحميُد در اين آيه به بی نيازی و استقالل ذاتی خداوند اشاره دارد.

 با توجه به عبارت اَنتُُم الُفَقراءُ ِاَلی اللِّه، درک فقر و نيازمندی به خداوند معلول افزايش عبوديت و بندگی خدا است.
 مخاطب آيه انسان ها هست و شامل انسان های گوناگون می شود.

از لحاظ موضوعی مفهوم بيت »خشک ابری که بود ز آب تهی / ناید از وی صفت آب دهی« با مفهوم کدام حدیث یا آیه ارتباط دارد؟. 2104
 اَنتُُم الُفَقراءُ ِاَلی اللِّه َو اللُّه ُهَو الَغِنیُّ الَحميدُ  اَفَضُل الِعباَدةِ ِادماُن التََّفکُِّر ِفی اللّه و ِفی قُدَرِتِه

ماواِت َو االَرِض کُلَّ َيوٍم ُهَو فی َشأٍن نوبَ  َيسَأُله و َمن ِفی السَّ ُر الُقلوب ََو تَغِسُل الذُّ  اَلتَّوَبُة تُطَهِّ
اگر پرسيده شود که چرا موجودات پيوسته از خداوند درخواست دارند؛ پاسخ چيست؟. 2105

ماواِت َو االَرضِ  کُلَّ َيوٍم ُهَو فی َشأنٍ  الِاٰلَه ِااّلَ اللُّه  ِانَّ اللَّه َرّبی َو َربُّکُم  اَللُّٰه نوُر السَّ
نياز دائمی موجودات در پيدایش و بقا به خداوند، مفهوم مستفاد شده از کدام بيت است؟. 2106

ــوا در مــا ز توســت ــا ز توســت مــا چــو ناييــم و ن ــم و صــدا در م ــا چــو کوهي م
ــم    ــو بين ــرا ت ــرم صح ــرا بنگ ــه صح بينــم ب تــو  دريــا  بنگــرم  دريــا  بــه 
ــوان زد بــر آســتان جانــان گر ســر تــوان نهادن ــر آســمان ت  گلبانــگ ســربلندی ب
ــد ــا دي ــور و صف ــت ن ــز معرف ــی ک  بــه هــر چيــزی کــه ديــد، اّول خــدا ديــد دل

اگر معتقد باشيم که »جهان آفرینش پس از ساخته شدن از خداوند بی نياز نيست«، به مفاد کدام عبارت قرآنی اعتراف کرده ایم؟. 2107
 کُلَّ َيوٍم ُهَو فی َشأٍن   اَللُّٰه الِاٰلَه ِااّلَ ُهَو...

 اَللُّٰهمَّ ال تَِکلنی إلٰی َنفسی طَرَفَة َعيٍن اَبًدا  َمن آَمَن ِباللِّٰه َو الَيوِم االِخِر
بيت »ما که باشيم ای تو ما را جان جان / تا که ما باشيم با تو در ميان« با همه گزینه های زیر به جز گزینۀ ............... ارتباط دارد.. 2108

 َانتُُم الُفَقراءُ ِاَلی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغِنیُّ الَحميُد
ــوا در مــا ز توســت ــا ز توســت مــا چــو ناييــم و ن ــم و صــدا در م ــا چــو کوهي م

مـاواِت َو االَرِض  َاهلُل نـوُر السَّ
مــی رود جويبــاری  کــز  قطــره ای  مـــی رود  کاری  انجـــام  پـــی  از 

از لحاظ موضوعی ارتباط مفهومی بيت »ما همه چو شيران ولی شير َعلَم / جمله مان از باد باشد دم به دم« با کدام آیه یا حدیث است و موضوع اصلی . 2109
این بيت چيست؟

ماواِت َو االَرِضـ  نيازمندی در پيدايش و بقا ماواِت َو االَرِضـ  نيازمندی در بقا  اَللُّٰه نوُر السَّ  اَللُّٰه نوُر السَّ
 ِانَّ اللَّه َرّبی َو َربُّکُم َفاعُبدوهـُ  نيازمندی در بقا  ِانَّ اللَّه َرّبی َو َربُّکُم َفاعُبدوهـُ  نيازمندی در پيدايش و بقا

بيت »ما عدم هایيم و هستی های ما / تو وجود مطلقی، فانی نما« با همۀ گزینه های زیر به جز گزینۀ ............... ارتباط مفهومی دارد.. 2110
 نيازمندی موجودات در پيدايش و بقا به خداوند   يا اَيَُّها النّاُس اَنتُُم الُفقراء ِالی اللِّه

ماواِت َو األَرضِ  تََفّکروا فی کُلِّ َشیءٍ َو التَفکَّروا فی ذاِت اللِّه  َيسأله َمن ِفی السَّ
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اگر چيزی ذات و حقيقتش با موجود بودن برابر باشد، در این صورت ............. ................................................................................................................... )آزمايشی آموزش و پرورش 88(. 2111
 پديده ای متكی به خود می شود.   نياز به پديده آورنده ندارد و خودش همواره هست. 

 برای موجود بودن به ديگری نيازمند است.  علم و دانش و معرفت به هستی، الزم است.
نيازمندی ............. ما به خداوند در تمامی مراحل هستی وجود دارد و علّت مشاهدءه خدا در همه چيز............. است.. 2112

 نسبی - فطرت خداآشنا  مطلق - فطرت خداآشنا  نسبی - عقل خداجوی  مطلق - عقل خداجوی
در چه صورت یک موجود در وجود خود نيازمند به دیگری نيست و ثمرءه درک نيازمندی به خدای بی نياز چيست؟. 2113

 وجودش ذاتاً موجود باشد - درک بيشتر خود  خودش ذاتاً پديده نباشد - افزايش معرفت به خدا
 خودش ذاتاً موجود باشد - افزايش عبوديت  خودش ذاتاً پديده نباشد - درک بيشتر فقر

مطابق آیۀ شریفۀ ﴿َیا َایَُّها النَّاُس َانتُُم الُفَقَراُء ِإَلی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغنِیُّ الَحِميُد﴾ دو صفت مقابل هم کدام یک هستند و به چه علت خداوند می تواند وجود . 2114
را از ما بگيرد؟

 فقر و غنی - ما نيازمنديم.  فقر و حميد - ما نيازمنديم.  فقر و غنی - خدا بی نياز است.  فقر و حميد - خدا بی نياز است.
از مفهوم کدام آیه یا حدیث مستفاد می گردد که »درک فقر بيش تر و نياز به خداوند منجر به افزایش عبودیت یا توحيد عملی است«؟. 2115

 اللُّه ال ِالَه ِااّل هَو َلَيجَمَعنَّکُم َيوَم القياَمةِ  اَللُّٰهمَّ ال تَِکلنی إلٰی َنفسی طَرَفَة َعيٍن اَبًدا
 الِاٰلَه ِااّلَ اللُّه   ما َلُهم ِمن ُدوِنٰه ِمن َوِلیٍّ

ماواِت َو االَرِض﴾ ارتباط مفهومی ندارد؟. 2116 کدام گزینه با مفهوم آیۀ ﴿اهلُل نوُر السَّ
 توحيد در خالقّيت به عنوان مظهری از قضا و قدر الهی  نيازمندی موجودات در پيدايش و بقا به خداوند
 قطره ای کز جويباری می رود / از پی انجام کاری می رود  تجلی وجود خدا و وابسته بودن جهان به خداوند

مفهوم تمام ابيات و احادیث زیر به جز گزینۀ ............... به »معرفت واال و عميق آن« به خداوند اشاره دارد؟. 2117
االَرِض َو  ماواِت  السَّ نوُر  اللُّه   
بــه هر جيــزی که ديــد، اّول خــدا ديد دلــی کــز معرفــت نور و صفــا ديد
ــم بــه صحــرا بنگــرم صحــرا تــو بينم ــو بين ــا ت ــرم دري ــا بنگ ــه دري ب
 گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن

مخاطب آیۀ شریفۀ ﴿َأنتُُم الُفَقَراُء ِإَلی اهلِل َواهلَل ُهَو الَغنُِيّ الَحِميُد﴾ چه کسانی هستند و چرا نمی توانيم وجود را از خدا بگيریم؟. 2118
 همۀ مردم- بی نيازی خداوند    همۀ مؤمنان- غنای خداوند از برخی مخلوقات

 همۀ مؤمنان- بی نيازی خداوند   همۀ مردم- غنای خداوند نسبت  به برخی مخلوقات
عبارت »چون وجود خداوند وابسته به چيزی نيست، کسی نمی تواند وجود را از او بگيرد.« داللت بر کدام آیۀ شریفه دارد؟. 2119

َماَواِت َواألَرضِ  تََفَكُّروا ِفی ُكِلّ َشيءٍ  اَنتُُم الُفَقَراءُ ِإَلی اللَّهِ  َواللَُّه ُهَو الَغِنُيّ الَحِميدُ  اللَُّه نُوُر الَسّ
مخاطب آیۀ ﴿َأنتُُم الُفَقَراُء ِإَلی اهلِل﴾ چه کسانی هستند و در ادامۀ آیه از کدام صفات خداوند یاد شده است؟. 2120

 همۀ مردم- بی نياز ستوده  مؤمنان- بی نياز ستوده   همۀ  مردم- هستی بخش  و  هدفمند  مؤمنان- هستی بخش و هدفمند
به كدام دليل در قرآن كریم، خداوند »غنی« و انسان ها و سایر موجودات »فقير« خوانده شده اند؟. 2121

 تا نشان داده شود كه هر پديده ای كه ذات و حقيقتش مساوی با موجود بودن باشد، برای موجود شدن نيازمند به ديگری است.
 مبّين اين حقيقت است كه خداوند دارای برترين صفات بوده و رابطۀ پرتوهای نور با منبع نور يك رابطۀ دائمی است. 

 مبّين اين حقيقت است كه ذات خداوندی قابليت شناسايی ندارد و تنها می توان به وجود او آگاه بود.
 تا نشان داده شود كه اگر خداوند هستی بخشی نكند، ديگر موجودی در جهان باقی نخواهد ماند.

نیازمندی جهان به خدا در بقا - آگاهی سرچشمۀ بندگی - نور هستی

ماواِت َو األَرِض ُكَلّ َیومٍ ُهَو فِي َشأٍن﴾، موجودات پيوسته از خدا درخواست دارند؛ زیرا ...... 2122 با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿َیسَئلُُه َمن فِي الَسّ
 در پيدايش به او نيازمندند.   در بقا به او نيازمندند. 

 وجود را از او دارند.   اگر خدا نباشد پديده ها وجود نخواهند داشت.
معنای عبارت شریفۀ ﴿ُكَلّ َیومٍ ُهَو فِي َشأٍن﴾ و علّت آن در کدام گزینه آمده است؟. 2123

 هيچ کس شأن و مقام خدا را درک نخواهد کرد - درخواست هميشگی انسان از خدا
 او همواره دست اندرکار امری است - درخواست هميشگی انسان از خدا

 هيچ کس شأن و مقام خدا را درک نخواهد کرد - نيازمندی مخلوقات در خلق پيدايش، به خدا
 او همواره دست اندرکار امری است - نيازمندی مخلوقات در خلق پيدايش، به خدا

کدام گزارءه زیر در مورد نيازمندی موجودات به خداوند صحيح است؟. 2124
 موجودات در ادامۀ زندگی، نه در هستی يافتن به خدای غنی نيازمندند.

 موجودات منحصراً در ادامۀ زندگی، نه در هستی يافتن به خدا نيازمندند.
 رابطۀ وجود ما با خداوند با حفظ رتبه، مانند رابطۀ مولد برق با جريان برق است.

 موجودات برای بقا و ادامۀ زندگی و در وجود يافتن به خدا نيازمندند.
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دو ............. ميان رابطۀ جهان با خداوند و رابطۀ مصنوعات با سازندءه آن ها در ............. با ............. نتيجه می دهد.. 2125
 تفاوت - هستی بخشی به اجزا - نيازمندی در بقا  تشابه - جابه جايی اجزا - نيازمند در پيدايش

 تفاوت - نظم دهندگی اجزا - نيازمندی در پيدايش  تشابه - هستی بخشی به اجزا - نيازمندی در بقا
کدام عبارت در رابطه با صانع و مصنوع صحيح است؟. 2126

 معمار سازندۀ اصلی مسجد است که به اجزای آن وجود بخشيده است.  معموالً يک معلول در بقای خود نياز به علت ندارد.
 در مصنوعات بشری رابطه عميقی بين يک مصنوع و صانع وجود دارد.  معمار علت اصلی ساختمان نيست و به اجزاء وجود نبخشيده است.

رابطۀ خداوند و مخلوقاتش با رابطۀ انسان و مصنوعاتش از این جهت تفاوت دارد كه فقط .............. 2127
 انسان است كه وظيفه اش جابه جايی اجزا و قرار دادن آن در جای خود است.

 خداوند است كه وظيفه اش جابه جايی اجزا و قرار دادن آن در جای خود است.
 خداوند است كه در صورت قطع ارتباطش با موجودات، ديگر موجودی در جهان باقی نمی ماند.

خداوند است كه بين اجزاء آفريده اش ارتباط برقرار می كند و آن را به منظور هدفی ساخته است.
اگر رابطۀ »مولد برق و جریان برق« را به ترتيب مشابه رابطۀ » ............. و.............« بدانيم وجود شباهت از ............. برداشت می شود.. 2128

 غنی - فقير - وابستگی موجودات به خدا در مراحل هستی  فقير- غنی - همبستگی خالقّيت خدا و مخلوق بودن موجودات 
 غنی - فقير - همبستگی خالقّيت خدا و مخلوق بودن موجودات  فقير - غنی - وابستگی موجودات به خدا در مراحل هستی

در صورت تصور کدام مورد برای خداوند او را در حد مخلوقات محدود کرده ایم و مقصود از نور بودن خدا چيست؟. 2129
 چيستی - موجودات به سبب خدا پيدا می شوند.  هستی -  موجودات به سبب خدا پيدا می شوند.

 چيستی - خداوند تجلی بخش همۀ موجودات است.  هستی - خداوند تجلی بخش همۀ موجودات است.
كدام گزینه از مفهوم آیۀ شریفۀ ﴿اهلُل نور الَسماواِت و األرِض﴾ برداشت نمی شود؟........................................................................................................ )آزمايشي آموزش و پرورش 89(. 2130

 خداوند متعال حقيقتش عين نور و روشنايی است.  انسان همواره خود و كماالتش را از خداوند می داند.
 اگر اثری از نور در هستی و آسمان و زمين مشاهده می شود، از خداست.  هر چيزی به نور او روشن و به وجود او وابسته است.

بازتاب درک نيازمندی به خداوند کدام یک است و خود تابع چيست ؟. 2131
 افزونی عبوديت- شناخت هستی  کمال باالتر- شناخت هستی
 افزونی عبوديت- شناخت انسان  کمال باالتر- شناخت انسان

عبارت شریفۀ ﴿اللَُّهَمّ اَل تَکِلنِی ِإَلی َنفِسی طَرَفَه َعينٍ َاَبداً﴾ با کدام یک از گزاره های زیر ارتباط دارد؟. 2132
 درخواست پيامبر گرامی اسالم )ص( عاجزانه از خداوند می خواهدکه برای يک لحظه هم لطف خاصش را از او نگيرد.

 خداوند نور هستی است و همه چيز به واسطۀ او آشکار می شود.
 تمام موجودات وجود را از خدا می گيرند .
 همۀ مخلوقات از خدا درخواست می کنند.

هرگاه به این کالم علوی که فرمودند »ما َرَأیُت َشيئاً ِاالّ َو َرَأیُت اهلَل قَبلَُه َو َبعَدهُ َو َمَعُه« توجه کنيم، راه فهم پيام آیۀ شریفۀ ............. هموار می گردد . 2133
که پيام آن ............. است.

 اَنتُُم الُفَقَراءُ ِإَلی اللَِّه - هر موجودی در حد خودش تجلی بخش حکمت خداوند است.
َماَواِت َواألَرِض - هر موجودی در حد خودش تجلی بخش حکمت خداوند است.  اللَُّه نُوُر الَسّ

 اَنتُُم الُفَقَراءُ ِإَلی اللَِّه - دسترسی به چيستی خداوند برای انسان ممکن نيست.
َماَواِت َواألَرِض - دسترسی به چيستی خداوند برای انسان ممکن نيست.  اللَُّه نُوُر الَسّ

بی توجهی کدام دسته از انسان ها نسبت به نياز دائمی شان به خدا، کامالً مشهود است و عکس العمل گروه مقابل ایشان در مقابل خداوند چيست؟. 2134
 ناآگاه - دائماً لطف و رحمت خدا را احساس می کنند.  ناآگاه - بدون هيچ واسطه، عرض نياز به پيشگاه خداوند می برند.

 خودرأی - دائماً لطف و رحمت خدا را احساس می کنند.  خودرأی - بدون هيچ واسطه، عرض نياز به پيشگاه خداوند می برند.
فهم کدام عبارت برای تقویت عبودیت و بندگی در پيشگاه خداوند ضروری است؟................................................................................................................................ )هنر 97، با تغيير(. 2135

َماَواِت َواألَرضِ  کُلَّ َيوٍم ُهَو فی َشأٍن  ِيسأُله َمن ِفی الُّسماواِت َو االَرضِ  َيا اَيَُّها النَّاُس اَنتُُم الُفَقَراءُ ِإَلی اللَّهِ  اللَُّه نُوُر الَسّ
درک بيشتر نيازمندی تابع کدام یک از امور زیر است و علّت درخواست پيوستۀ موجودات از خداوند چيست؟. 2136

 خودشناسی - نيازمندی در پيدايش   خداشناسی - نيازمندی در پيدايش
 خودشناسی - نيازمندی در بقا   خداشناسی - نيازمندی در بقا

بين افزایش عبودیت و افزایش درک نيازمندی رابطۀ ............. برقرار است و خودشناسی زایندءه ............. است.. 2137
 مستقيم - درک بيشتر فقر  معکوس - درک بيشتر فقر  مستقيم - افزايش معرفت به خدا  معکوس - افزايش معرفت به خدا

در صحنۀ پرغوغای حيات بين افزایش خودشناسی و افزایش عبودیت رابطۀ ............. برقرار است که خودشناسی زایندءه ............. است و قطع رابطۀ . 2138
جریان برق و مولد برق ............. . ............................................................................................................................................................................................................................................................ )هنر 90، با تغيير(

 عکس- درک فقر- موجب فنای برق می شود.  مستقيم - درک فقر - موجب فنای برق می شود.
 عکس- غنا و بی نيازی - ناممکن است.  مستقيم - غنا و بی نيازی - ناممکن است.
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............ )آزمايشی آموزش و پرورش 87( . 2139 نيازمندی موجودات به خداوند مربوط به ............. است و رابطۀ وجود داشتن ما با وجود خداوند مانند رابطۀ ............. است.
 تمام مراحل هستی و زندگی - ربط دهندۀ يك شی به ديگری  مرحلۀ پيدايش - ربط دهندۀ يک شی به ديگري

 مرحلۀ پيدايش و تمام مراحل هستی - پرتوهای نور با منبع آن  مرحلۀ پيدايش - پرتوهای نور با منبع آن
اگر بگویيم: رابطۀ ما و دیگر موجودات، مانند رابطۀ پرتوهای نور با منبع آن است، از این تشبيه به ............. پی می بریم که به ترتيب ............. و ........... . 2140

مفهوم می گردد..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... )خارج از کشور 91(
 نياز پديده ها به پديدآور در ايجاد و بقا - فقير - غني  خالقّيت خداوند بی نياز و مخلوقيت پديده ها - فقير - غني

 وابستگی کامل مخلوقات به خالق توانا- غنی - فقير  نيازمندی ذاتی پديده  ها و بی نيازی ذاتی پديدآور - غنی - فقير 
اگر بگویيم هرچيزی پيش از آنکه نمایش دهندءه خود باشد نشان دهندءه خالق خود است پيام کدام جمله را ترسيم کرده ایم؟............................................ )هنر 91(. 2141

َماَواِت َوَما ِفي األَرِض  َواللَُّه ُهَو الَغِنُيّ الَحِميُد   َوِللَِّه َما ِفي الَسّ
َماَواِت َواألَرِض   َيا اَيَُّها النَّاُس اَنتُُم الُفَقَراءُ ِإَلی اللَِّه  اللَُّه نُوُر الَسّ

.............. )خارج از کشور رياضی 92(. 2142 َماَواِت َواألَرِض﴾ این است که جهان در ............. نيازمند به خداست و تمام موجودات ............. اند.  پيام آیۀ شریفۀ ﴿اهلَلُ نُوُر الَسّ
 پيدايش و بقا - نوری از انوار الهی  بقا - نوری از انوار الهی

 پيدايش و بقا - آيه ای از آيات الهی  بقا - آيه ای از آيات الهی
به كدام جهت است كه می گویيم »هر چيزی در جهان، بيانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود« و با كدام مورد »ارتباط معنایی« دارد؟. 2143

 به دليل آن معرفت عميق و برتر است كه انسان موحد در درك ذات الهی به آن دست می يابد. - اللُّه نوُر الّسماواِت و األرِض
 به دليل آن معرفت عميق و برتر است كه انسان موحد در درك ذات الهی به آن دست می يابد. - يا ايها الناس اَنتُم الفقراءُ الي اللِّه 

 تمام موجودات، وجود خود را از او می گيرند و به سبب او پيدا می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است. - اللُّه نوُر الّسماواِت و األرِض
 تمام موجودات، وجود خود را از او می گيرند و به سبب او پيدا می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است. - يا ايها الناس اَنتُم الفقراءُ الي اللِّه 

كدام یك از آیات یا روایات زیر مؤید »هر چيزی در این جهان، بيانگر وجود خالق و آیۀ از آیات الهی است«، نمی باشد؟ . 2144
 اللُّه نوُر الّسماواِت و األرِض   يا ايها الناس اَنتُم الفقراءُ الي اللِّه 

 الحمُد ِللُِه الُمتجلّي ِلخلقِه ِبخلقِه   ما رأيُت شيئاً ااّل و رايُت اللَّه قبلَُه َو َبعدهُ َو َمَعُه
این بيان اميرمؤمنان علی )ع( كه می فرماید: »ما رأیُت شيئاً ااّل و رایُت اهلّلَ قبلَُه َو َبعدهُ َو َمَعُه« با كدام عبارت تناسب معنایی ندارد؟.......... )خارج از کشور  87(. 2145

 اللُّه نوُر الّسماواِت و األرِض   به هر جا بنگرم کوه و در و دشت/ نشان از قامت رعنا تو بينم
 دلی کز معرفت نور و صفا ديد/ به هر چيزی که ديد اول خدا ديد  َيا اَيَُّها النَّاُس اَنتُُم الُفَقَراءُ ِإَلی اللَِّه َو اللَُّه ُهَو الَغِنُيّ الَحِميُد

معرفت برتر و عميق معرفتی است که ............. و عامل اصلی حرکت مهم آن ............. است.. 2146
 از طريق فطرت خداجوی در کل هستی خدا را بيابيم - عزم و تصميم  انسان با هر چيزی خدا را ببيند - عزم و تصميم

 از طريق فطرت خداجوی در کل هستی خدا را بيابيم - پاکی و صفای درونی  انسان با هر چيزی خدا را ببيند - پاکی و صفای درونی
معرفت واال و عميق، معرفتی است كه ............. و بستر اصلی حركت به سوی این هدف ............. است...................................................................................... )رياضی 89، با تغيير(. 2147

 در پشت پردۀ ظاهر و در وراء هر چيزي، خدا را ببيند. - پاكی و صفای فطری قلب
 تنها مؤثّر در نظام آفرينش را خدا بدانيم.- پاكی و صفای فطری قلب

 در پشت پردۀ ظاهر و در وراء هر چيزی، خدا را ببيند. - اخالص عبودّيت و بندگی برای خدا
 تنها مؤثّر در نظام آفرينش را خدا بدانيم. - اخالص عبودّيت و بندگی برای خدا

لذت معرفت واال و عميق، آنگاه به كام جان انسان چشانده می شود كه ............. با ............. گره بخورد تا توفيق الهی نصيب گردد و موانع راه به لطف و . 2148
حمایت او، بی اثر شود. ................................................................................................................................................................................................................................................................................  )خارج از کشور 89(

 پاكی و صفای قلب - عزم و تصميم  پاكی و صفای قلب - توحيد در خالقّيت
 اخالص در عمل و توحيد عبادی - عزم و تصميم  اخالص در عمل و توحيد عبادی - توحيد در خالقّيت

پيام مستنبط از روایت علوی »ما َرَأیُت َشيئاً ِاالّ َو َرَأیُت اهلَل قَبلَُه َو َبعَدهُ َو َمَعُه« کدام یک از موارد زیر است و با کدام یک از آیات شریفه ارتباط دارد؟. 2149
 مشاهدۀ علم و قدرت خدا در همه چيز - َيا اَيَُّها النَّاُس اَنتُُم الُفَقَراءُ ِإَلی اللَِّه َو اللَُّه ُهَو الَغِنُيّ الَحِميُد

 افزايش عبوديت معلول درک بيشتر نيازمندی - َيا اَيَُّها النَّاُس اَنتُُم الُفَقَراءُ ِإَلی اللَِّه َو اللَُّه ُهَو الَغِنُيّ الَحِميُد
َمَواِت َو األَرِض  مشاهدۀ علم و قدرت خدا در همه چيز - اَللَُّه نُوُر الَسّ

َمَواِت َو األَرِض  افزايش عبوديت معلول درک بيشتر نيازمندی - اَللَُّه نُوُر الَسّ
بيت زیر با کدام عبارت شریفه هم مفهوم است؟. 2150

»به صحرا بنگرم صحرا تو بینم/ به دریا بنگرم دریا تو بینم«
 َو اللَُّه ُهَو الَغِنُيّ الَحِميُد   َيا اَيَُّها النَّاُس اَنتُُم الُفَقَراءُ ِإَلی اللَِّه

 تََفَكّروا في ُكِلّ َشيءٍ َو ال تََفَكّروا في ذاِت اللِّه   َرَأيُت اللَّه قَبلَُه َو َبعَدهُ َو َمَعُه
چه کسانی با هر چيز خدا را می بينند و علت این امر چيست؟. 2151

 نوجوانان و جوانان - پاکی و صفای درونی دارند.  نوجوانان و جوانان - قدم پيش می گذارند و با تصميم قوی حرکت می کنند.
 بزرگساالن - پاکی و صفای درونی دارند.  بزرگساالن - قدم پيش می گذارند و با تصميم قوی حرکت می کنند.

ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند - چگونه می توان خدا را دید؟

براساس کدام کالم نبوی، در مورد تفکر و عدم تفکر به ترتيب نفی و اثبات در چه موردی به کار رفته است؟. 2152
 اللَُّهَمّ اَل تَِکلِنی ِإَلی َنفِسی طَرَفَه َعيٍن اََبداً - کيستی خدا - کل هستی  تََفَكّروا في ُكِلّ َشيءٍ، َو ال تََفَكّروا في ذاِت اللِّه - ذات خدا - کل هستی 

 تََفَكّروا في ُكِلّ َشيءٍ، َو ال تََفَكّروا في ذاِت اللّه - کيستی خدا - کل هستی  اللَُّهَمّ اَل تَِکلِنی ِإَلی َنفِسی طَرَفَه َعيٍن اََبداً - ذات خدا - کل هستی
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با توجه به آیات شریفۀ قرآن »هستی بخش« و »هستی یافته« به ترتيب با چه عباراتی خوانده می شوند و الزمۀ شناخت هرچيز کدام است؟. 2153
 غنی - فقير- نيازمند بودن آن    فقير - غنی - نيازمند بودن آن 

 غنی - فقير - احاطه و دسترسی به آن   فقير - غنی - احاطه و دسترسی به آن
مطابق حدیث نبوی »تََفَكّروا في ُكِلّ َشيٍء ، َو ال تََفَكّروا في ذاِت اهلِل« به چه علت نباید در ذات خدا تفکر کنيم؟. 2154

 زيرا نمی توانيم ذات هستی خدا را دريابيم.  زيرا احاطه و دسترسی به خدا ناممکن است.
 زيرا محدود است و در ذهن نامحدود ما نمی گنجد.  زيرا محيط نمی تواند به محاط تسلط داشته باشد.

به ترتيب فهم چيستی و هستی و کيستی خداوند چگونه است؟. 2155
 ممکن - ناممکن - ممکن  ناممکن - ممکن - ناممکن  ممکن - ممکن - ناممکن  ناممکن - ممکن - ممکن

اینکه الزمۀ شناخت هرچيزی احاطه و دسترسی بر آن است، کدام مفهوم را به ذهن انسان متبادر می سازد و عدم توانایی موجودات در گرفتن هستی . 2156
از خدا نتيجۀ کدام صفت است ؟

 ذهن ما گنجايش فهم چيستی خدا را ندارد- غنای مطلق خدا
 شناخت همه چيز با شناخت ويژگی های آن امکان پذير است - فقر نسبی انسان

 تنها خداست که می تواند بر همه چيز و همه کس احاطه پيدا کند - غنای مطلق خدا
 همه چيز جز ذات خدا برای ما قابل درک خواهد بود - فقر نسبی انسان

با توجه به اندیشۀ اسالمی تفکر در ............... خداوند ممنوع و شناخت ............... خداوند امکان پذیر است.. 2157
 چيستی - صفات  هستی - صفات  چيستی - ماهيت  هستی - ماهيت

هرگاه سخن نبوی را مورد توجه قرار دهيم که فرمودند: »تََفَكّروا في ُكِلّ َشيٍء« به تفکر در نشانه های خدا برای شناخت ............... خدا پی می بریم که . 2158
نتيجه اش دستيابی به شناخت ............... است.

 صفات - نسبی  ذات - نسبی  صفات - مطلق  ذات - مطلق
علت عدم رویت خدا با چشم سر، کدام است؟. 2159

 ساختار مادی چشم- چشم توانايی ديدن همۀ اشيای مادی را دارد.  ساختار جسمانی چشم- چشم حتی توانايی ديدن همۀ اشيای مادی را ندارد.
 ساختار مادی چشم- در آخرت می توان خدا را با چشم سر ديد.  ساختار جسمانی چشم- خداوند در همۀ شرايط ما را می بيند.

کدام یک از ابيات زیر با رؤیت قلبی خداوند در ارتباط است و دال بر وصول کدام هدف است؟. 2160
 دوست نزديک تر از من به من است/ وين عجب تر که من از وی دورم - برترين هدف زندگی يعنی مالقات با خدا

 به هرجا بنگرم کوه و در و دشت/ نشان از قامت رعنا تو بينم - برترين هدف زندگی يعنی مالقات با خدا
 دوست نزديک تر از من به من است/ وين عجب تر که من از وی دورم - باالترين هدف زندگی يعنی شناخت خدا

 به هرجا بنگرم کوه و در و دشت/ نشان از قامت رعنا تو بينم - باالترين هدف زندگی يعنی شناخت خدا
چه نوع دیدنی برترین هدف زندگی است و با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟. 2161

 ديدن به وسيلۀ قلب - چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم
 رويت خدا با جسم و جان - چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم

 ديدن به وسيلۀ قلب - پرستنده باشی و جوينده راه/ به ژرفی به فرمانش کردن نگاه
 رويت خدا با جسم و جان- پرستنده باشی و جوينده راه/ به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

با توجه به حدیث شریف »ال تََفَكّروا في ذاِت اهلل« پيامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند دربارءه چه چيزی فکر نکنيد و علت آن چيست؟ ....................)هنر 90(. 2162
 چيستی خداوند - چون شناخت صفات و ويژگی های خداوند امکان پذير نيست.  هستی خداوند - چون شناخت صفات و ويژگی های خداوند امکان پذير نيست.

 چيستی خداوند - چون الزمه شناخت هرچيز احاطه به آن است.  هستی خداوند - چون الزمه شناخت هرچيز احاطه به آن است.
با توجه به معارف اسالمی شناخت هستی و چيستی خداوند به ترتيب موصوف ............... و............... است. .............................................................................................. )هنر 92(. 2163

 ممکن- ناممکن  ناممکن - ممکن  ممکن - ممکن  ناممکن - ناممکن
به کدام علت پيامبر گرامی اسالم )ص( به »تََفَكّروا في ُكِلّ َشيٍء، َو ال تََفَكّروا في ذاِت اهلل« دستور داده اند؟.................................................................... )رياضی 95، با تغيير(. 2164

 الزمۀ شناخت هر چيزی احاطه و دسترسی به آن است و ما هرگز به هستی و چيستی خدا دسترسی نداريم.
 تفکر در ذات خدا موجب محدود شدن هستی خداوند می شود و ما فقط توان فهم چيستی خدا را داريم.

 ما به دليل محدود بودن ذهن خود نمی توانيم ذات امور نامحدود را تصور کرده و چگونگی وجودشان را دريابيم.
 هستی و چيستی خدا در ظرف ذهنی ما نمی گنجد و ما فقط توانايی فهم مخلوقات خدا را داريم.

با توجه به معارف باقی مانده از بنيان گذار مکتب توحيدی خاّص اسالم، حضرت محمد )ص( تفکر در ذات و صفات خداوند، به ترتيب  ............... و . 2165
............... است.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... )تجربي 92(

 ممنوع - مورد تشويق  ممنوع - ممنوع   مورد تشويق - مورد تشويق  مورد تشويق - ممنوع
معرفت عميق و واال، معرفتی است كه ............... و الزمۀ شناخت هر چيزی ............... است. ................................................................................................................. )رياضی 90، با تغيير(. 2166

 انسان با هر چيزي، خدا را ببيند - احاطه و دسترسی به آن
 هيچ نقطۀ مبهم و ناشناخته ای برای انسان كاوشگر، باقی نگذارد - احاطه و دسترسی به آن

 انسان در پشت پردۀ ظاهر و در وراء هر چيزی، خدا را ببيند - اعتقاد به تحت تدبير خداوند بودن آن
 هيچ نقطۀ مبهم و ناشناخته ای برای انسان كاوشگر، باقی نگذارد - اعتقاد به تحت تدبير خداوند بودن آن

 آن گاه كه ظرف ذهن آدمی مطلوب خود را ............... خداوند قرار می دهد، ............... و عبارت ............... داّل بر تأیيد آن است.. 2167
 چيستی و ماهيت- شناخت چيستی خداوند از راه شناخت مخلوقاتش تاحدودی امكان پذير است - »ال تدرکه االبصار و هو يدرک االبصار...«

 صفات - خداوند را حقيقتی نامحدود درمی يابد- »تََفَكّروا في ُكِلّ َشيءٍ ، َو ال تََفَكّروا في ذاِت اللِّه«
 صفات - خداوند را حقيقتی نامحدود اما درک شدنی به ذات درمی يابد.- »تََفَكّروا في ُكِلّ َشيءٍ ، َو ال تََفَكّروا في ذاِت اللِّه«

 چيستی و ماهيت - شناخت چيستی خداوند از راه شناخت خداوند تاحدودی امكان پذير است.- »ال تُدرکه االَبصاَر و ُهَو َيدُرک االَبصاَر ...«
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طلب آمرزش، مشورت در امور و توکل کردن از دستورهای خداوند دربارءه ................. پيامبر )ص( است و در چه صورت مشرکان از پيرامون رسول . 2724
خدا )ص( پراکنده می شدند؟

 روش تبليغـ  اگر پيامبر درشت خو و سخت دل می بود.  حکم جهادـ  اگر پيامبر با ياران خود مشورت نمی کرد.
 عظمت و روح بزرگـ  اگر منافع آنان به خطر می افتاد.  هدايت تشريعیـ  اگر دستورات دين به درستی به دست آنان نمی رسيد.

با توجه به آیۀ ﴿ادُع ِإلٰی َسبِيِل َربَِّك ...﴾ دومين روشی که پيامبر )ص( برای تبليغ دین الهی به کار می گرفت،کدام روش بود و بر چه موضوعی داللت دارد؟. 2725
 دانش استوارـ  استفاده از کارآمدترين ابزار برای رساندن پيام  مجادلهـ  استفاده از کارآمدترين ابزار برای رساندن پيام

 اندرز نيکوـ  ترسيم چهرۀ منطقی و عقالنی دين اسالم   دانش استوارـ  ترسيم چهرۀ منطقی و عقالنی دين اسالم
ميان یک پيام و روش تبليغ آن باید .......... برقرار باشد و دین اسالم یک دین ........... است.. 2726

 تناسب محتوايی و استداللیـ  فطری و انسان ساز  تناسب منطقی و معقولـ  منطقی و استداللی
 تشابه و تناسبـ  الهی و هدفمند  ارتباط عقالنی و محتوايیـ  رهايی بخش و آسمانی

گزارءه »حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران رساند«، به چه موضوعی اشاره دارد و هر آموزه و حکم اسالم براساس چه چيزی تنظيم شده است؟. 2727
 ترسيم چهرۀ منطقی و عقالنی دين اسالمـ  حکمت الهی  استفاده از بهترين و کارآمدترين روش ها برای رساندن پيامـ  علم الهی

 مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبرـ  حکمت الهی  روش های تبليغی پيامبر اکرم )ص(ـ  علم الهی
اگر بگویيم »در این ميدان شاید سخت ترین هم آوردی حق و باطل در جریان است.« و این گفتۀ قرآن که »دشمنان هرگز دست از مقاتله و ستيز با . 2728

شما برنمی دارند مگر اینکه شما را از دین تان برگردانند«، به ترتيب ناظر بر کدام موارد زیر است؟
 مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبرـ  استفاده از بهترين و کارآمدترين روش ها برای رساندن پيام
 استفاده از بهترين و کارآمدترين روش ها برای رساندن پيامـ  مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

 استفاده از بهترين و کارآمدترين روش ها برای رساندن پيامـ  تحکيم پايه های جامعۀ خود
 ترسيم چهرۀ منطقی و عقالنی دين اسالمـ  مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

از نظر امام خمينی )ره( اصل و اساس سياست ما با بيگانگان بر چه چيزی است؟. 2729
 با حفظ عزت و اقتدار ملی با آن ها ارتباط داشته باشيم.  دشمنان ما و جهان خواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند.

 ارتباط خود را با آنان بر مبنای استقالل و ارزش های معنوی قرار دهيم.  آنان را ولی و سرپرست خود قرار ندهيم تا از ارزش های خود حراست کنيم. 

انسانی 98

این سخن خداوند که به انسان فرموده است: »ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم« به کدام مورد اشاره دارد؟. 2730
 راه های تقويت عّزت - توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی آستان او 
 راه های تقويت عّزت - شناخت ارزش انسان و نفروختن خويش به بهای اندک

 ايستادگی در برابر تمايالت - توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی آستان او
 ايستادگی در برابر تمايالت - شناخت ارزش انسان و نفروختن خويش به بهای اندک

ابيات زیر بيانگر کدام نياز برتر انسان می باشد و با پيام کدام آیۀ شریفه، مرتبط است؟. 2731
مرد خردمند هنرپيشه را/ عمر دو بایست در این روزگار 

تا به یکی تجربه آموختن/ با دگری تجربه بردن به کار
ُسِل ... ٌة َبعَد الُرّ ِريَن َو ُمنِذِريَن ِلَئاّل َيکُوَن ِللنَّاِس َعلَی اللِه ُحجَّ  کشف راه درست زندگی - ُرُسالً ُمَبِشّ

ُسِل ... ٌة َبعَد الُرّ ِريَن َو ُمنِذِريَن ِلَئاّل َيکُوَن ِللنَّاِس َعلَی اللِه ُحجَّ  درک از آيندۀ خويش - ُرُسالً ُمَبِشّ
اِلَحاِت ...  کشف راه درست زندگی - ِإنَّ اإِلنَساَن َلِفی ُخسٍر ِإاّل الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ

اِلَحاِت ...  درک از آيندۀ خويش - ِإنَّ اإِلنَساَن َلِفی ُخسٍر ِإاّل الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ
مهم ترین موانع بندگی انسان و رسيدن او به کماالت کدام است؟. 2732

 تمايالت دانی و شيطان که با وسوسه کردن و فريب دادن باعث سقوط انسان می شود.
 نفس اّماره و شيطان که با وسوسه کردن و فريب دادن باعث سقوط انسان می شود.

 نفس اّماره و شيطان که با زيبا و لذت بخش نشان دادن دنيا باعث سقوط انسان می شود.
 تمايالت دانی و شيطان که با زيبا و لذت بخش نشان دادن دنيا باعث سقوط انسان می شود.

مفهوم کدام آیۀ شریفه به انسان این اطمينان را می دهد که می تواند از قدرت اختيار خود استفاده کند؟. 2733
 َو الَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا َلنَهِدَينَُّهم ُسُبلَنَا َو ِإنَّ اللَّه َلَمَع الُمحِسِنينَ  قُل ِإنََّما اَِعظُکُم ِبَواِحَدةٍ اَن تَُقوُموا ِللّه َمثنَی َو فَُراَدی

َماَواِت َو األَرَض اَن تَُزوالَ  َو اَِن اعُبُدوني هَذا ِصَراٌط ُمستَِقيٌم  ِإنَّ اللَّه يُمِسُک السَّ
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»تمام موجودات، وجود خدا را از خداوند می گيرند« و »بی همتایی خداوند در همۀ مراتب توحيد« به ترتيب از دقت در کدام آیات قرآن کریم مفهوم می گردد؟. 2734
 َما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َوِلٍيّ - َو َلم َيکُن َلُه کُُفواً اََحدٌ  َما َلُهم ِمن ُدوِنِه ِمن َوِلٍيّ - قُِل اللُّه َخاِلُق کُلِّ َشيءٍ

ماواِت َو األَرِض - َو َلم َيکُن َلُه کُُفواً اََحٌد ماواِت َو األَرِض - قُِل اللُّه َخاِلُق کُلِّ َشيءٍ  اللُّه نُوُر السَّ  اللُّه نُوُر السَّ
کدام عبارت قرآنی، تصریح می کند که زندگی انسان ها براساس نظام عادالنه قرار دارد و خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه استحقاق دارد، برساند؟. 2735

اِر  اَم َنجَعُل الُمتَِّقيَن َکالُفجَّ
 َلَيجَمَعنَّکُم ِإَلی َيوِم الِقَياَمِة الَ َريَب ِفيِه

رَّ َو الَخيِر ِفتنًَة  کُلُّ َنفٍس َذاِئَقُة الَموِت َو َنبلُوکُم ِبالشَّ
يَِّئِة َفالَ يُجَزی ِإاّل ِمثلََها  َمن َجاءَ ِبالَحَسنَِة َفلَُه َعشُر اَمَثاِلَها َو َمن َجاءَ ِبالسَّ

انسان خردمند ار حدیث نبوی »الدنيا مزرعة االخرة« کدام مطلب را خواهد آموخت؟. 2736
 سرنوشت ابدی انسان ها براساس رفتار کنونی آن ها تعيين می شود.

 قلب انسان بهترين و مناسب ترين زمين برای کشت محصول دنيا است.
 هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خدا و رسيدن به مقام قرب اوست.

 الزمۀ پيمودن راه سعادت عهد و پيمان با خدا در مسير بندگی و رضايت اوست.
این درخواست که »ال تکلنی الی نفسی طرفة عين ابدا« ثمرءه فهم کدام مسئله است؟. 2737

 آفرينش همه تنبيه خداوند دل است/ دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
 به صحرا بنگرم صحرا تو بينم/ به دريا بنگرم دريا تو بينم

 دلی کز معرفت نور و صفا ديد/ به هر چيزی که ديد اول خدا ديد
 ما همه شيران ولی شير علم/ حمله مان از باد باشد دم به دم

مفهوم آیۀ شریفۀ ﴿َو ِمَن النَّاِس َمن َیعُبُد اهلَلَ َعلَی َحرٍف﴾ چيست و سرنوشت چنين افرادی کدام است؟. 2738
 پرستش از روی ترديد و ايمان ضعيف - رانده شدن به سوی جهنم در غل و زنجير

 کفر ورزيدن به خداوند - رانده شدن به سوی جهنم در غل و زنجير
 پرستش از روی ترديد و ايمان ضعيف - زيان ديدن در دنيا و آخرت

 کفر ورزيدن به خداوند - زيان ديدن در دنيا و آخرت
دستاورد سنت ابتالء برای انسان چيست و کدام عبارت قرآنی به آن اشاره دارد؟. 2739

 نتيجۀ عمل انسان ها را مشخص می کند. - َو اُمِلي َلُهم ِانَّ َکيِدي َمِتيٌن
رِّ َو الَخيِر ِفتنًَة  هويت و شخصيت انسان ها ساخته می شود و شناخته می  گردد. - َو َنبلُوکُم ِباشَّ

 ايجاد زمينۀ مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن می  باشد. - َسنَستَدِرُجُهم ِمن َحيُث الَ َيعلَُموَن
ماءِ َو األَرِض  خداوند امکانات و لوازم رسيدن به هدف های هر فرد را فراهم کرده است. - َلَفتَحنَا َعلَيِهم َبَرَکاٍت ِمَن السَّ

قرآن کریم، کارهای خارق العادءه پيامبران برای اثبات نبوت را چه ناميده است و کدام آیۀ شریفه، به کار خارق العادءه حضرت عيسی )ع( اشاره دارد؟. 2740
 آيت - اَنِّي اَخلُُق َلکُم ِمَن الطِّيِن َکَهيَئِة الطَّيِر َفَأنُفُخ ِفيِه َفَيکُوُن طَيراً ِبِإذِن اللِّه

 معجزه - اَنِّي اَخلُُق َلکُم ِمَن الطِّيِن َکَهيَئِة الطَّيِر َفَأنُفُخ ِفيِه َفَيکُوُن طَيراً ِبِإذِن اللِّه
 آيت - َو َما کُنَت تَتلُو ِمن قَبِلِه ِمن کِتَاٍب َو الَ تَُخطُُّه ِبَيميِنَک ِإذاً الَرتَاَب الُمبِطلُوَن

 معجزه - َو َما کُنَت تَتلُو ِمن قَبِلِه ِمن کِتَاٍب َو الَ تَُخطُُّه ِبَيميِنَک ِإذاً الَرتَاَب الُمبِطلُوَن
دورشدن مردم یک جامعه از توحيد، کدام پيامد را به دنبال خواهد داشت و این پيامد ناشی از چيست؟. 2741

 حاکميت طاغوت و دستورهای او - ثمرات ُبعد اجتماعی توحيد عملی 
 حاکميت طاغوت و دستورهای او - رابطۀ متقابل توحيد فردی و اجتماعی

 قرار گرفتن انسان تحت سلطۀ تمايالت دنيوی - ثمرات ُبعد اجتماعی توحيد عملی
 قرار گرفتن انسان تحت سلطۀ تمايالت دنيوی - رابطۀ متقابل توحيد فردی و اجتماعی

کدام مسائل، زمينه را برای جعل و تحریف احادیث پيامبر اکرم )ص( آماده کرد؟. 2742
 ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اکرم )ص( - حاکمان بنی اميه و بنی عباس به تدريج مسير حکومت را عوض کردند و جامعه را به راحت طلبی سوق دادند.

 در انزوا قرار دادن شخصيت های اصيل اسالمی - حاکمان بنی اميه و بنی عباس به تدريج مسير حکومت را عوض کردند و جامعه را به راحت طلبی سوق دادند.
 در انزوا قرار دادن شخصيت های اصيل اسالمی - حاکمان بنی اميه و بنی عباس به انديشه هايی ميدان می دادند که قدرت آنان را تقويت می کرد.
 ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اکرم )ص( - حاکمان بنی اميه و بنی عباس به انديشه هايی ميدان می دادند که قدرت آنان را تقويت می کرد.

حضرت علی )ع( در اعتراض به چه کسی شيوءه صحيح زندگی حاکم را توضيح داد و در پایان از همگان خواست چگونه امام جامعه را یاری کنند؟. 2743
 فرماندار بصره که در يک مهمانی شرکت کرده بود و فقيران حضور نداشتند و غذاهای رنگارنگ چيده بودند. - پارسايی، تالش، پاکدامنی و درستکاری

 يکی از بستگان حاکم که در کوفه زندگی می کرد، برای تأمين خانواده اش از بيت المال سهم بيشتری تقاضا کرده بود. - پارسايی، تالش، پاکدامنی و درستکاری
 يکی از بستگان حاکم که در کوفه زندگی می کرد، برای تأمين خانواده اش از بيت المال سهم بيشتری تقاضا کرده بود. - ميانه روی، انصاف، عدالت و ساده زيستی

 فرماندار بصره که در يک مهمانی شرکت کرده بود و فقيران حضور نداشتند و غذاهای رنگارنگ چيده بودند. - ميانه روی، انصاف، عدالت و ساده زيستی



383
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دین و زندگی
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جــــــامـــــع

حاکم شدِن سنت بيان شده در کدام آیۀ شریفه، موجب فراموش کردن استغفار، در زندگی بندگان می شود؟. 2799
رِّ َو الَخيِر ِفتنًَة َو ِإَلينَا تُرَجُعوَن ُبوا َفَأَخذَناُهم ِبَما َکانُوا َيکِسُبونَ  َو َنبلُوکُم ِبالشَّ  َو لِکن َکذَّ

يَِّئِة َفالَ يُجَزی ِإالَّ ِمثلََها َو ُهم يُظلَُموَن ُبوا ِبآَياِتنَا َسنَستَدِرُجهم ِمن َحيُث الَ َيعلَُمونَ  َو َمن َجاءَ ِبالسَّ  َو الَِّذيَن َکذَّ
قرآن کریم چه توصيه ای برای دختران و پسران، قبل از ازدواج، بيان نموده است؟. 2800

 ايمان داشته باشند تا خداوند به بهترين صورت، زندگی آنان را سامان دهد.
 عفاف پيشه کنند تا خداوند به بهترين صورت، زندگی آنان را سامان دهد.

 عفاف پيشه کنند تا خداوند رزق و روزی آنان را به بهترين شکل توسعه دهد.
 ايمان داشته باشند تا خداوند رزق و روزی آنان را به بهترين شکل توسعه دهد.

کدام عامل، موجب یکپارچگی اروپا شد و کدام عامل موجب انحراف این تمدن گردید؟. 2801
 پذيرش عقايد رهبران کليسا و رعايت آداب و رسوم تبليغ شده - اعتقادات نادرست مبلغان مسيحی
 پذيرش عقايد رهبران کليسا و رعايت آداب و رسوم تبليغ شده - مخالفت با نظريات دينی و مذهبی

 کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و اعتقاد به يک دين الهی - مخالفت با نظريات دينی و مذهبی
 کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی و اعتقاد به يک دين الهی - اعتقادات نادرست مبلغان مسيحی

دستور اميرالمؤمنين )ع( که فرمود: »یا معشر التجار الفقه ثم المتجر« لزوم کدام مورد را بيان نموده است؟. 2802
 آشنايی با قوانين دينی کسب و کار قبل از ورود به عرصۀ معامالت برای جلوگيری از کسب حرام

 جلوگيری از بی اعتمادی عمومی به تجار برای پيشگيری از آلوده شدن اقتصاد جامعه به ربا
 اجتناب از مصرف گرايی برای آشنايی مردم با احکام دين در مورد خريد و فروش کاال

 آشنايی با احکام تجارت برای جلوگيری از ايجاد مشاغل کاذب مانند واسطه گری
مرجع تقليد عالوه بر تخصص در فقه باید دارای چه شرایطی باشد تا مشروعيت پيدا کند و در غير این صورت پيروی از دستورات وی چه حکمی دارد؟. 2803

 باتقوا، عادل و زمان شناس باشد. - بنا به احتياط جايز نيست.  عادل بوده، حريص به دنيا نباشد. - بنا به احتياط جايز نيست.
 عادل بوده، حريص به دنيا نباشد. - حرام است.  باتقوا، عادل و زمان شناس باشد. - حرام است.

در کدام یک از سفرهای پنج روزه زیر، مسافر باید نمازش را تمام بخواند؟. 2804
 مسافت رفت او 3 فرسخ و مسافت برگشت 8 فرسخ باشد.  رفت او کمتر از 4 فرسخ و برگشت کمتر از 8 فرسخ نباشد.

 رفت و برگشت او جمعاً 8 فرسخ و رفت او بيش از نيمی از آن باشد.  مسافت رفت و برگشت او هر کدام کمتر از 4 فرسخ و بيشتر از 8 فرسخ نباشد.

تجربی 98

اگر مردم ایمان بياورند و اهل تقوا باشند چه نتيجه ای می بينند و در غير این صورت گرفتار کدام مسئله خواهند شد ؟. 2805
 کاُلًّ نُِمدُّ هؤاُلَءِ َو َهؤاُلَءِ ِمن َعطَاءِ َربَِّک - َو ُهم اَل يُظلَُموَن

َماءِ َو األَرِض - َو ُهم اَل يُظلَُموَن  َلَفتَحنَا َعلَيِهم َبَرَکاٍت ِمَن السَّ
 کاُلًّ نُِمدُّ هؤاُلَءِ َو َهؤاُلَءِ ِمن َعطَاءِ َربَِّک - َفَأَخذَناُهم ِبَما َکانُوا َيکِسُبوَن

َماءِ َو األَرِض - َفَأَخذَناُهم ِبَما َکانُوا َيکِسُبوَن  َلَفتَحنَا َعلَيِهم َبَرَکاٍت ِمَن السَّ
اگر بگویيم »کار انسان، هم به اراده و اختيار او وابسته است و هم به ارادءه خداوند« سخن ............... گفته ایم که مبنای آن، قبول علل ............... است و . 2806

حاکی از ............... الهی می باشد.
 درستی - طولی - تقدير  نادرستی - طولی - قضای  درستی - عرضی - تقدير  نادرستی - عرضی - قضای

بيِت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟. 2807
ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو/ یا آن که برآرد گل، صد نرگِس تر سازد 

 انسان در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است.
 برخی با خوبی ها و زيبايی های درون خود به دنبال هدف می گردند.

 برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های ديگر را نيز دربردارند.
 افرادی هستند که به حيات دنيوی راضی شده اند و به آن آرام گرفته اند.

ویژگی ذاتی انسان کدام است و این ویژگی با ارادءه خداوند چه رابطه ای دارد؟. 2808
 کارهايش را با خواست و ارادۀ خود انجام می دهد. - در طول ارادۀ الهی است و تحت اختيار انسان است.

 بر مبنای تقدير الهی او در همۀ امور زندگی مختار است. - در طول ارادۀ الهی است و تحت اختيار انسان است.
 بر مبنای تقدير الهی او در همۀ امور زندگی مختار است. - توسط خداوند تعيين شده و توسط انسان قابل تغيير نيست.

 کارهايش را با خواست و ارادۀ خود انجام می دهد. - توسط خداوند تعيين شده و توسط انسان قابل تغيير نيست.
کدام عبارت، رابطۀ ميان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بيان می کند و این عبارت، مفهوم کدام آیه را تبيين و تأکيد می نماید؟. 2809

اِر ُرَحَماءُ َبينَُهم - قُل ِإن کُنتُم تُِحبُّوَن اللَّه َفاتَِّبُعوني يُحِببکُُم اللُّه اءُ َعلَی الکُفَّ  اَِشدَّ
 ما اََحبَّ اللَّه َمن َعصاه - قُل ِإن کُنتُم تُِحبُّوَن اللَّه َفاتَِّبُعوني يُحِببکُُم اللُّه

اِر ُرَحَماءُ َبينَُهم - يُِحبُّوَنُهم َکُحبِّ اللِّه اءُ َعلَی الکُفَّ  اَِشدَّ
 ما اََحبَّ اللَّه َمن َعصاه - يُِحبُّوَنُهم َکُحبِّ اللِّه
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 برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان    785
را منشاء اصلی گسترش حجاب در جهان دانست و تفاوت ها مربوط به چگونگی و 

حدود حجاب می باشد. 

پاسخنامه آزمون 5 سواالت کانون فرهنگی آموزش

 یکی از جلوه های عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است.    786
 باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد، رضایت خدا را    787

در پی دارد و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال دارد. 
 اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری که به طور طبیعی و با    788

تحولت صنعتی تغییر می کنند، نیست. اسوه بودن در اموری است که همواره برای 
بشر خوب و با ارزش بوده اند. عدالت، گذشت، فداکاری، مهربانی و ... از ارزش هایی 
است که همواره مورد احترام بشر بوده است و با گذشت زمان، حتی درک بهتری از 

آن ها نیز به دست آمده است. 

 فرمایش حضرت علی )ع( با ابیات مذکور تناسب مفهومی دارد.    789
 بارالها خوب می دانم هرکس دوستی ات را چشیده باشد،    790

غیر تو را اختیار نکند و آن کس که با تو انس گیرد، لحظه ای از تو رویگردان 
نشود. 

 خداوند، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و    791
زشتی و بیزاری از آن را در وجود ما قرار داد تا به خیر و نیکی روی آوریم و از گناه 

و زشتی بپرهیزیم. 
 ترجمءه آیه »آن ها )دشمنان اسالم( را متحد می پنداری در حالی    792

که دل هایشان پراکنده است، این به خاطر آن است که آن ها قومی هستند که تعقل 
نمی کنند.« 

 رسول اکرم )ص( در پاسخ به کسی که پرسید: باهوش ترین    793
مؤمنان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که فراوان به یاد مرگ اند. قرآن کریم کم 
ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی را در سورءه عنکبوت آیءه 64 این گونه بیان می کند: 
این زندگی دنیا جزء سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت زندگی حقیقی است، 

اگر می دانستند. 
 از پیامدهای انکار معاد: زندگی چند روزه برایشان بی ارزش    794

می شود، در نتیجه به یأس و ناامیدی دچار می شوند و شادابی و نشاط زندگی را 
از دست می دهند، از دیگران کناره می گیرند و به انواع بیماری های روحی دچار 

می شوند. 
 عدل یکی از صفات الهی است. خداوند عادل است و نیکوکاران    795

را با بدکاران برابر قرار نمی دهد، از این رو خداوند وعده داده است که هرکس را به 
آن چه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند. 

 در آیءه شریفءه »برای ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین    796
خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده 
کند؟ بگو همان خدایی که آن ها را برای نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی دانا 
است« به معاد جسمانی اشاره شده است و در آیءه 15 مومنون به ضرورت معاد، لزمءه 

حکمت الهی اشاره شده است. 
 دریاها با آن وسعت و عظمت به هم متصل می شوند و از درون    797

آن ها آتش زبانه می کشد. این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که آسمان ها و 
زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می شوند. 

 دوزخیان هنگام دچار شدن به عذاب می گویند: ای کاش خدا    798
را فرمان می بردیم و پیامبر او را اطاعت می کردیم. ای کاش فالن شخص را به عنوان 
دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت. دریغ بر ما، به خاطر آن 

کوتاهی هایی که در دنیا کردیم. 
  وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاری و    799

خوشبختی خود گام برداریم و آن گاه از ما ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم کنیم و 
در مسیر هالکت خود قدم گذاریم. 

است.    800 به هدف آسان تر  باشد، رسیدن  قوی تر  قدر عزم   هر 
استواری بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به آن هدف از آثار عزم 

قوی است. 

 ترجمءه آیه: »بگو اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا    801
خدا دوستتان بدارد و گناهتان را ببخشد« که با حدیث امام صادق )ع(: »کسی که از 

فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد« مطابقت دارد. 
  عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و    802

زندگی حقیقی به وی عطا می کند. سخن امام صادق )ع( نیز با قرآن کریم مطابق است 
که یکی از ویژگی های مؤمنان را دوستی و محّبت به خدا می داند. 

  تنها مصاحبی که مصاحبتش از انسان در همءه مراحل حیات    803
جدا نمی گردد، صورت حقیقی اعمال اوست. بنابراین در عرصءه قیامت، تصویر اعمال 
انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود، بلکه خود عمل نمایان می شود 

و هرکس عین عمل خود را می بیند. 
 وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاری و    804

خوشبختی خود گام برداریم و آن گاه از ما ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم کنیم و 
در مسیر هالکت خود قدم گذاریم. 

 عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و    805
زندگی حقیقی به وی عطا می کند. 

 سایر گزینه ها از موارد مبطالت روزه است.    806
 اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشیم در    807

راَط الُمستَِقیمَ ﴾  مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد. و عبارت ﴿اهِدَنا الِصّ
نیز غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را تاکید می کند. 

  امام صادق )ع( فرمود: »فرزندی که از روی خشم به پدر و    808
مادر خود نگاه کند، هرچند والدین در حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند، نمازش از 

سوی خدا پذیرفته نیست.«  
 با تکرار درست آن چه در نماز می گوئیم و انجام می دهیم، به    809

تدریج چنان تسلطی بر خود می یابیم که می توانیم در برابر منکرات بایستیم و از 
انجامشان خودداری کنیم. 

 این نیاز، در دورءه جوانی و نوجوانی نمود بیشتری دارد.    810

درس اول

﴾ به طور کلّی اشاره به    811  از آیءه ﴿َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ َشي ءٍ َحيٍّ
)صفحۀ 9( ُبعد جسمانی و نیازهای طبیعی و ادامءه حیات مادی انسان ها مستفاد می  گردد.  

برطرف کردن    812 در  آب  تأثیر  به  َمیتًا﴾  َبلَدةً  ِبِه  ﴿ِلنُحِیَي  آیءه   
نیازهای طبیعی و جسمانی انسان اشاره دارد و نسبت به آیءه ﴿َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ 
﴾ که کلّی است، جزئی می باشد و مصداق آن به شمار می آید و از طرف  َشي ءٍ َحيٍّ
دیگر، به »امکان معاد جسمانی« اشاره دارد که با توجه به »نظام مرگ و زندگی در 
)صفحۀ 9( طبیعت« بیان شده است.  

 این سؤال به آیءه ﴿َو َجَعلنا ِمَن اْلماءِ کُلَّ َشي ءٍ﴾ و ﴿ِلنُْحِیَي ِبِه    813
)صفحۀ 9( َبلَدةً َمیتًا﴾ مربوط است.  

 پیروی از خداوند و رسول اش، تضمین کنندءه حیات معنوی انسان    814
)صفحۀ 9( است نه مادی.  

 با توجه به این آیه، ندای دعوت خداوند که به وسیلءه رسول اش    815
)صفحۀ 9( به گوش مردم می رسد، ندای دعوت به زندگی )حیات معنوی( است.  

 عمل به مفاد آیءه ﴿یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا اْستَجیبوا هلِلِ َو ِللرَّسوِل ِإذا    816
َدعاکُم ِلما یُحییکُم﴾ به ُبعد روحانی و حیات بخشی »روحی و معنوی« انسان اشاره دارد 
و پیروی از دین و دستورات الهی، بسترساز کشف راه درست زندگی به عنوان یکی از 
)صفحۀ 9( نیازهای برتر انسان است.  

 آیءه نخست در گزینءه 3 به ُبعد جسمانی و آیءه دوم به ُبعد    817
)صفحۀ 9( روحانی وجود انسان اشاره دارد.  
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با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های    2076 رهبر   
سلطه، تالش می کند عزت و استقالل کشور از دست نرود. همبستگی اجتماعی، کشور را 

قوی می کند و به رهبری امکان می دهد که برنامه های اسالمی را به اجرا در آورد.
  پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده، از همان ابتدا زمینه های    2077

فساد را  از خود دور می کنند، مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند: »رشد اخالقی و 
معنوی«. خداوند تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و مادر سپرده است و 
احترام و اطاعت از والدین را کنار هم ردیف طاعت و عبودیت خود قرار داده است: »رشد 

و پرورش فرزندان«
بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و    2078 امیرالمؤمنین علی )ع(،   

سستی در مبارزه با حکومت بنی  امیه بیم می داد و می فرمود: »سوگند به خداوندی که جانم 
به دست قدرت اوست، آن مردم ]شامیان[ بر شما پیروز خواهند شد... به خدا سوگند، این 
مطلب، قلب انسان را به درد می آورد که آن ها در مسیر باطل خود این چنین متحداند، و 

شما در راه حق، این گونه متفرق و پراکنده اید.«
 از جمله این موارد، ارتباط میان امامان و یاران آنها در نقاط    2079

مختلف سرزمین اسالمی بود.
و    2080 ظالمان  و  مستکبران  برابر  در  که  است  کسی  عزیز  انسان   

همچنین در مقابل هوی و هوس خویش می ایستد. ترجمءه آیءه »برای کسانی که نیکوکاری 
پیشه کردند، پاداشی نیک و چیزی فزون تر است و بر چهرءه آنان غبار خواری و ذلت 

نمی نشیند.« 
 رسول اکرم )ص( فرمود: »برای دختران و پسران خود امکان    2081

ازدواج فراهم کنند تا خداوند اخالقشان را نیکو کند و در رزق و روزی آن ها توسعه دهد و 
عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.«

علیه    2082 حق طلبان  نبرد  صحنءه  در  غیبت  عصر  در  که  کسی   
مستکبران حضور نداشته باشد، شجاعت از جان گذشتگی در برابر ستمکاران را نخواهد 
داشت. امام عصر )عج( در پاسخ به اسحاق بن یعقوب فرمود: »و در مورد رویدادهای زمان 
به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حّجت من بر شمایند و من حّجت خدا بر آن ها 

می باشم. 
 بخش هایی از عهدنامه مالک اشتر که حضرت )ع( خطاب به    2083

ایشان فرمود: 1- کسانی که از دیگران عیب جویی می کنند، از خود دور کن، زیرا در نهایت 
مردم عیب هایی دارند و مدیر جامعه باید پیش از همه در پنهان کردن آن ها بکوشد 2- اگر 
با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش، که دشمن گاهی از این راه تو 

را غافلگیر می کند.
 انسانی که در این دورءه سنی به سر می برد، هنوز به گناه عادت    2084

نکرده و خواسته های نامشروع در وجود او ریشه دار نشده است و به تعبیر پیامبر اکرم )ص( 
چنین کسی به آسمان نزدیک تر است. حد و مرز توجه به تمایالت دانی و پست را خدا 
می داند و خداوند با احکام خود چگونگی بهره مندی از این تمایالت را مشخص کرده تا 

انسان بتواند در عین بهره مندی از آن ها، به رشد و کمال واقعی خود برسد.
 امام علی )ع( می فرماید: »همانا برای جان شما جز بهشت نیست،    2085

پس خود را به کم تر از آن نفروشید«. خداوند خطاب به انسان فرموده: »ای فرزند آدم، این 
مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم«

  بر اساس فرمان خداوند، همءه افراد جامعءه اسالمی نسبت به    2086
یکدیگر مسئول اند و مانند سوارشدگان در یک کشتی اند. اگر گناهانی در جامعه رواج پیدا 
کند، فقط گناهکاران عذاب نمی شوند، بلکه همءه کسانی که در برابر انجام گناه در جامعه 
سکوت کرده اند نیز باید پاسخ گو باشند. این مشارکت سبب می شود که رهبر، همءه افراد 
جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت انجام وظایف اسالمی برای رهبر 

آسان تر می شود.
 رهبر باید با مشورت با نخبگان تصمیم های الزم را بگیرد. امروزه    2087

در جامعءه ما، عالوه بر اشخاص، نهادهای مختلفی هستند که به صورت پیوسته به رهبری 
مشورت می دهند، مانند: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی، 
مجلس شورای اسالمی، شورای عالی امنیت ملی، جامعءه مدرسین حوزءه علمیءه قم و 

شورای عالی حوزه های علمیه.
 تحقیقات نشان می دهد که اکثر مجرمان و گناهکاران افرادی    2088

فاقد عزت نفس یا عزت نفس پایینی دارند، در حالی که اکثر انسان های مفید و نیکوکار 
جامعه دارای ادب و عزت نفس می باشند و کمتر مرتکب گناه می شوند. کسی که در مقابل 

دیگران تن به ذلت می دهد، ابتدا در مقابل تمایالت پست درون خود شکست خورده و 
تسلیم نشده است.

 خداوند خطاب به انسان فرمود: »ای آدم، این مخلوقات را برای    2089
تو آفریدم و تو را برای خودم« خداوند به انسان وعدءه دیدار داده )قرب الهی( قرآن کریم 
در آیءه شریفءه 10 سورءه فاطر می فرماید »هر کس عّزت می خواهد بداند که هر چه عّزت 

است نزد خداست.«
  با توجه به ترجمءه آیه: »و محمد نیست، مگر رسولی که پیش از    2090

او رسوالن دیگری بودند. پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته بازمی گردید؟ و 
هر کس به گذشته بازگردد، به خدا هیچ گزند و زیانی نرسد و خداوند به زودی سپاسگزاران 

را پاداش می دهد.«
 امام علی )ع( در یکی از سخنرانی های خود، خطاب به مردم    2091

فرمود: »به زودی پس از من، زمانی فرا می رسد که در آن زمان، چیزی پوشیده تر از حق و 
آشکارتر از باطل و رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد. در آن ایام، در شهرها، چیزی 

ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست. 
 با توجه به ترجمءه حدیث که در آن حضرت علی )ع( همراه    2092

با قرآن و حق معرفی شده است، کسی می تواند بر اساس حق گام بردارد که درست و 
نادرست را بشناسد و دارای علم و آگاهی کامل باشد، پس حدیث ضمن این که بر حقانیت 

علی )ع( داللت دارد، موقعیت علمی او را نیز اثبات می کند.

درس اول

 پیامبر )ص( فرمود: »اَفَضُل الِعباَدةِ ِادماُن التََّفکُِّر ِفی اهلل و ِفی    2093
قُدَرِتِه«؛ »برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارءه خدا و قدرت اوست.« که فایدءه آن 
)بخش تفکّر و اندیشه -صفحۀ 2( شکوفاشدن استعدادها و امید به آینده می باشد. 

و    2094 می یابیم  را  خدا  فطرت خویش  بر اساس  ما  از  کدام  هر   
حضورش را درک می کنیم. با وجود این شناخت اولّیه، قرآن کریم ما را به معرفت 
عمیق تر دربارءه خدا فرا می خواند که یکی از این راه ها تفکر دربارءه نیازمند بودن جهان 
)صفحۀ 7( در پیدایش، به خداست. 

 تنها گزینءه 2 است که مربوط به مقدمءه اول در نیازمندی    2095
جهان به خدا در پیدایش است: »اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای می یابیم 
که وجود و هستی مان از خودمان نیست.« سایر گزینه ها با مقدمءه دوم مرتبط 
است: پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیاز مند به 
پدید آورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد... .
)صفحۀ 7(  

 با توجه به بیت »خشک ابری که بود از آب تهی/ ناید از    2096
وی صفت آب دهی« پدیده ای که وجودش از خودش نباشد؛ برای موجود شدن 
)صفحۀ 7( نیازمند پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد. 

 عبارت ما و این جهان پدیده ایم و وجودمان از خودمان    2097
نیست، مقدمءه اول نیازمندی موجودات در پیدایش به خدا است؛ در حالی که 
ابیات فوق به مقدمءه دوم نیازمندی موجودات در پیدایش به خداوند اشاره 
)صفحۀ 7( دارد. 

 گزینءه 2 بیانگر مقدمءه دوم است، در گزینءه 3 »بقا« نادرست    2098
)صفحۀ 7( است، گزینءه 4 به وجود خداوند اشاره دارد نه مقدمءه اول.  

 پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن    2099
نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش 
باشد.  )صفحۀ 7(

 بیت مربوط به مقدمءه دوم نیازمندی جهان به خدا، در پیدایش    2100
)صفحۀ 7( است و تنها گزینه ای که به مقدمءه دوم اشاره دارد، گزینءه 1 است . 

 با توجه به دو مقدمه، نتیجه می گیریم: همه نیازمند خدای    2101
)صفحۀ 7( بی نیاز هستیم که وجودش جزء ذاتش است و پدیده نیست. 
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 گزینءه 1 نادرست است؛ چون در بخش اول تست، واژءه »بقا«    2102
آمده است که مربوط به این استدلل نیست. گزینه های 3 و 4 نادرست اند؛ چون 
)صفحۀ 7( بخش اول تست، »شعر« به مقدمءه دوم اشاره دارد. 

همءه    2103 شامل  ولی  می باشند؛  انسان ها  آیه  مخاطب  هرچند   
موجودات می شود؛ زیرا همءه موجودات در پیدایش و بقا به خداوند نیازمند می باشند.
)صفحۀ 10(  

 از آن جا که مفهوم بیت به نیازمندی موجود به خداوند و عدم    2104
توانایی هستی بخش آنان )فقر وجودی( اشاره دارد، مفهوم این بیت با آیءه ﴿اَنتُُم الُفَقراءُ 
)صفحۀ 7-10( ِاَلی اهلِل َو اهلُل ُهَو الَغِنیُّ الَحمیُد﴾ ارتباط دارد. 

 چون خداوند همواره دست اندرکار امری است ﴿کُلَّ َیوٍم ُهَو    2105
﴿َیسَأُله و َمن ِفی  از خداوند درخواست دارند.  پیوسته  َشأٍن﴾، پس موجودات  فی 
)صفحۀ 10( ماواِت َو الَرِض﴾   السَّ

 با توجه به مفهوم »ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو    2106
کوهیم و صدا در ما ز توست« مستفاد می گردد که موجودات پس از پیدایش نیز 
)صفحۀ 7-10( همواره به خداوند نیازمند هستند )نیازمندی در بقا و پیدایش(. 

 با توجه به این که خداوند همواره دست اندرکار می باشد؛ پس    2107
جهان آفرینش پس از ساخته شدن هم از خداوند بی نیاز نیست که این جمله با مفهوم 
)صفحۀ 10( ماواِت َو الَرِض کُلَّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن﴾ ارتباط دارد.  آیءه ﴿َیسَأُله و َمن ِفی السَّ

 بیت »قطره ای کز جویباری می رود/ از پی انجام کاری می رود«،    2108
)صفحۀ 10( به حکمت الهی اشاره دارد. 

 مفهوم بیت»ما همه شیران ولی شیر َعلَم/ حمله مان از باد باشد    2109
ماواِت َو الَرِض﴾ دارد و بیانگر موضوع  دم به دم« اشاره به مفهوم آیءه ﴿اهلَلُ نوُر السَّ
)صفحۀ 10-11( نیازمندی موجودات در پیدایش و بقا به خداوند است. 

توانایی بشر در تفکر در ذات خداوند اشاره دارد.    2110  به عدم 
درحالی که سایر گزینه ها به نیازمندی مخلوقات به خدا دللت دارند که با مفهوم بیت 
)صفحۀ 10 و 11( قرابت معنایی دارند. 

 یک موجود فقط در  صورتی در وجود خود نیازمند به دیگری    2111
نیست که خودش »ذاتاً« موجود باشد. در این صورت، چنین چیزی دیگر پدیده نیست 
)صفحۀ 7( و نیاز به پدیدآورنده نخواهد داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود. 

 ما در تمامی مراحل هستی به خدا نیازمندیم )نیازمندی مطلق(    2112
)صفحۀ 7( و به علّت فطرت خداجوی )خداآشنا( است که در همه چیز خدا را می یابیم. 

 بخش اول تست: یک موجود فقط در صورتی در وجود خود    2113
نیازمند دیگری نیست که خودش ذاتاً موجود باشد؛ در این صورت چنین چیزی دیگر 
پدیده نیست و نیاز به پدیدآورنده ندارد، همواره بوده و خواهد بود. بخش دوم تست: 
)صفحۀ 10( هرچه درک نیازمندی و فقر بیشتر باشد، عبودیت و بندگی افزایش می یابد. 

 دو صفت »فقر و غنی« یعنی »نیازمندی و بی نیازی«، در مقابل    2114
)صفحۀ 10( هم قرار دارند و چون ما فقیر و نیازمندیم، خدا می تواند وجودمان را از ما بگیرد. 

 با توجه به مفهوم حدیث »اَللُّٰهمَّ ل تَِکلنی إلٰی َنفسی طَرَفَة َعیٍن    2115
أَبًدا« مستفاد می گردد که افزایش خودشانسی منجر به درک بیش تر فقر و نیاز و در 
)صفحۀ  10 و 11( نتیجه افزایش عبودیت و بندگی )توحید عملی( می شود. 

ماواِت َو الَرِض﴾ با مفهوم بیت »قطره ای کز    2116  آیءه ﴿اهلُل نوُر السَّ
)صفحۀ 11( جویباری می رود/ در پی انجام کاری می رود« ارتباط ندارد. 

 مفهوم سه گزینءه اّول به معرفت وال و عمیق انسان به خداوند    2117
)صفحۀ 11-12( اشاره دارد. 

 ﴿یا ایها الناس )ای مردم(﴾ در ابتدای آیه آمده است؛. چون    2118
)صفحۀ 10( خدا غنی یعنی بی نیاز است، کسی نمی تواند وجود را از او بگیرد. 

 چون خدا غنی است؛ یعنی وابسته به چیزی نیست، کسی    2119
)صفحۀ 10( نمی تواند وجود را از او بگیرد. 

)صفحۀ 10(   2120  ﴿َیا َأیَُّها النَّاُس َأْنتُُم اْلُفَقَراءُ ِإَلی اهلَلِّ َواهلَلُّ ُهَو اْلَغِنُيّ اْلَحِمیُد﴾ 

 تا معلوم شود که خداوند با هستی بخشی خود، موجودات    2121
را خلق می کند و اگر نباشد موجودات به دلیل فقری که دارند، وجود نمی یابند.
)صفحۀ 10 و 11(  

 این آیه در ارتباط با نیازمندی انسان به خداوند در بقا است.   2122
)صفحۀ 10(  

همیشه    2123 خداوند  شده  موجب  ما  همیشگی  درخواست   

)صفحۀ 10( دست اندرکار امری باشد. 
 ما مخلوقات، در تمام مراحل هستی؛ یعنی هم پیدایش و هم    2124

)صفحۀ 9( بقا به خدای بی نیاز نیازمندیم. 
 خداوند هستی بخش است و موجودات در بقا به او وابسته اند؛ اّما    2125

صانع تنها نظم دهنده به مصنوعات است. در بقا رابطه ای بین صانع و مصنوع نیست. )صفحۀ 9(
بقا به طور    2126  معمار سازندءه اصلی مسجد نیست و معلول در 

معمول به علّت نیاز دارد. در مصنوعات انسانی رابطءه عمیقی میان صانع و مصنوع 
)صفحۀ 9( وجود ندارد. 

 فقط خداوند است که در صورت قطع ارتباطش با موجودات،    2127
)صفحۀ 9( دیگر موجودی در جهان باقی نمی ماند. 

 مولد برق هم تولیدکنندءه برق است و هم اگر نباشد دیگر    2128
وابستگی  بلکه  نیست؛  خالقیت  با  ارتباط  در  فقط  پس  ندارد؛  وجود  برقی  جریان 
)صفحۀ 9( موجودات به خدا در تمام مراحل را نشان می دهد. 

 اگر برای خدا چیستی تصور کنیم، او را در حد خودمان پایین    2129
آورده  و محدود کرده ایم. نور بودن خدا به این معناست که سبب پیدایی و آشکار شدن 
)صفحۀ 12و11( ما می شود و تمام موجودات وجود را از او می گیرند. 

 خداوند از نورهایی نیست که از اجسام ناشی می شوند؛ به    2130
)صفحۀ 11( همین دلیل گزینءه 3 نادرست است. 

 خودشناسی: درک بیشتر. فقر و نیاز: افزایش عبودیت و بندگی   2131
)صفحۀ 10(  

 معنای عبارت: خدایا مرا چشم برهم زدنی به خودم وا مگذار.    2132
پیامبر گرامی اسالم )ص( در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد که برای یک 
لحظه هم، لطف و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به حال خویش واگذار نکند.
)صفحۀ 11(  

َماَواِت َواْلَْرِض﴾ ارتباط دارد.   2133 الَسّ نُوُر   روایت علوی با ﴿اهلُل 
)صفحۀ 11(  

 انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند بی توجه اند،    2134
)صفحۀ 10-11( اّما انسان های آگاه دائماً سایءه لطف و رحمت خدا را احساس می کنند. 

 »هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود،    2135
)صفحۀ 10 و 9( نیاز به او را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.« 

 خودشناسی: درک بیشتر. فقر و نیاز: افزایش عبودیت و بندگی   2136
)صفحۀ 9-10(  

 افزایش خودشناسی: درک بیشتر. فقر و نیاز: افزایش عبودیت    2137
)صفحۀ 10( و بندگی )رابطءه مستقیم برقرار است.( 

 خودشناسی: درک بیشتر. فقرو نیاز: افزایش عبودیت و بندگی    2138
)صفحۀ 9-10( اگر مولد برق قطع شود، جریان برق هم قطع می شود. 

 نیازمندي موجودات به خداوند مربوط به »مرحلءه پیدایش    2139
و تمام مراحل هستی« است و رابطءه وجود  داشتن ما با وجود خداوند مانند رابطءه 
)صفحۀ 9-11( »پرتوهای نور با منبع آن« است. 

 بخش دوم و سوم تست در گزینه های 3 و 4 نادرست هستند.    2140
بخش اول گزینءه 2 نادرست است؛ زیرا فقط به ویژگی های خالقیت اشاره می کند و به 
)صفحۀ 11-10( »نیازمندی در بقا« اشاره نمی کند. 

)صفحۀ 11(   2141   خدا نور هستی است و باعث پیدایی همه چیز شده است. 
 هم در پیدایش و هم در بقا نیاز به خداوند داریم و هر یک از    2142

)صفحۀ 11( ما نشانءه خالق خویش هستیم. 
 در کتاب درسی می خوانیم: خداوند نور هستی است؛ یعنی تمام    2143

موجودات، وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند؛ پس: »در 
واقع هر موجودی در حّد خودش تجلّی بخش خداوند است.« این عبارت به این معنا 
)صفحۀ 11-12( است که: »هر موجودی در حّد خودش، آیه ای از آیات الهی است.« 
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 سخن خداوند متعال در حدیث قدسی: »ای فرزند آدم، این    2730
مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم«، بیانگر شناخت ارزش انسان و 

نفروختن خویش به بهای اندک، از راه های تقویت عزت نفس است.
از    2731  هر دو بیت به کشف راه درست زندگی، به عنوان یکی 

نیاز های برتر انسان اشاره دارد. از آن جا که انسان نمی تواند دو عمر داشته باشد که با 
یکی تجربه بیندوزد و با دیگری آن را به کار گیرد؛ پس انتخاب و کشف راه درست 
زندگی بسیار مهم است. آیات سورءه عصر که به عمل صالح، سفارش به حق و صبر، از 
شروط راه درست زندگی اشاره دارد، با این نیاز مرتبط است. ﴿ِانَّ النساَن َلِفی ُخسٍر، 

بِر﴾ ِالَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصاِلحاِت َو تَواَصوا ِبالَحقِّ َو تَواَصوا ِبالصَّ
 مهم ترین موانع بندگی انسان عبارتند از: نفس اّماره )عامل    2732

درونی( و شیطان )عامل بیرونی(. شیطان از طریق وسوسه کردن و فریب دادن، در 
صدد نفوذ در انسان ها می باشد.

 یکی از زمینه های شکوفایی اختیار، اعتقاد به خداوند حکیم    2733
است. اعتقاد به خداوند حکیم، این اطمینان را به آدمی می دهد که جهان خلقت حافظ 
و نگهبانی دارد که در کار او اشتباه نیست. قرآن کریم در این  باره می فرماید: ﴿ِانَّ اهلَل 
ماواِت َو الَرَض اَن تَزول﴾ »و همانا خداوند نگه می دارد آسمان ها و زمین  یُمسُک السَّ

را از اینکه نابود شوند
 نور بودن خداوند مفهوم مستفاد شده از آیءه ﴿اهلُل نوُر السماواِت    2734

با توجه به این آیه، تمام موجودات وجود خود را از خداوند  و الرِض﴾ می باشد. 
می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصءه هستی می گذارند. عبارت ﴿

کُفواً﴾ در آیءه ﴿َو َلم َیکُن َلهو کُُفًوا اََحٌد﴾ به بی همتایی خداوند در همءه مراتب توحید، 
که همان مفهوم اصل توحید است، اشاره دارد؛ یعنی براساس مفاد آیءه ﴿َو َلم َیکُن َلهو 

کُُفًوا اََحٌد﴾ خداوند در همءه مراتب توحید، بی همتا است.
 یکی از دلیل اثبات ضرورت معاد، عدل است. از آن جا که    2735

خداوند عادل و جهان براساس عدل استوار است و خداوند وعده داده که هر کس را به 
آنچه استحقاق دارد برساند، از مفهوم آیءه﴿اَم َنجَعُل الُمتَّقیَن َکالُفّجاِر﴾ مستفاد می گردد 
که قرآن تصریح می کند، زندگی انسان ها براساس نظام عادلنه قرار دارد و خداوند 

متقین را مانند فجار قرار نمی دهد.
 از حدیث »الدنیا مزرعءه الخره« می فهمیم که هر چه انسان در    2736

دنیا انجام دهد، در آخرت نتیجه اش را می بیند؛ پس سرنوشت ابدی انسان را اعمال 
و رفتار او در دنیا تعیین می کند.

 هرچه معرفت انسان به خود و خدا بیشتر شود، نیاز به او    2737
را بیشتر احساس و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. برای همین است که 
پیامبر گرامی ما )ص(، به آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی عاجزانه از خداوند 
می خواهد که برای یک لحظه هم لطف و رحمت هایش را از او نگیرد و او را به حال 
خود واگذار نکند. مفهوم حدیث »اَللُّٰهمَّ ل تَِکلنی ِالٰی َنفسی طَرَفءَه َعیٍن اََبًدا« به درک 
بیشتر فقر و نیازمندی انسان به خدا اشاره دارد که با مفهوم بیت »ما همه شیران 
ولی شیر َعلَم/ حمله مان از او باشد دم به دم«، به عرض نیاز دائمی انسان به پیشگاه 

خداوند مرتبط است.
 مفهوم آیءه ﴿َو ِمَن النّاِس َمن َیعُبُد اهلَل َعلٰی َحرٍف َفِان اَصاَبه    2738

نیا َو اآلِخَرةَ ٰذِلَک ُهَو  و َخیُرِن اطماََن بِه َو ِان اَصاَبتُه ِفتنٌَةِ انَقلََب َعلی َوجِهه َخِسَر الدُّ
الُخسراُن الُمبیُن﴾ »از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره ای تنها به 
زبان و هنگام وسعت و آسودگی عبادت و بندگی می کند؛ پس اگر خیری به او رسد، 
دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد، از خدا رویگردان می شود. او در دنیا 
و آخرت، هر دو زیان می بیند و این همان زیان آشکار است.« به سرنوشت کسانی 
اشاره دارد که از روی تردید و ایمان ضعیف، خدا را پرستش می کنند و سرنوشت 

چنین افرادی، دچار زیان در دنیا و آخرت شدن، است.
 نتیجه و دستاورد سنت ابتال برای انسان، ساخته شدن هویت    2739

رِّ َو الَخیِر  و شخصیت انسان و شناخته شدن آن است، که مفهوم آیءه ﴿َو َنبلوکُم ِبالشَّ
ِفتنًَة﴾ به آن اشاره دارد.

 قرآن کریم، کارهای خارق العادءه پیامبران را آیت می نامد که    2740
به معنی دلیل و نشانءه نبوت است. در آیءه ﴿اَّنی اَخلُُق َلکُم ِمَن الّطیِن َکَهیَئِة الطَّیِر َفاَنُفُخ 
فیِه َفَیکوُن طَیًرا ِبِاذِن اهلِل﴾ »برایتان از گل چیزی چون پرنده می سازم و در آن می دمم 

به اذن خدا پرنده ای می شود.« به معجزءه عیسی )ع( اشاره می شود.

 میان ُبعد فردی و اجتماعی توحید، رابطءه متقابل وجود دارد.    2741
اگر قرار باشد همءه مردم فقط خواسته ها و تمایالت دنیوی خود را دنبال کنند و تنها 
منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد. 
در چنین جامعه ای، روز به روز انسان های ستمگر، بیشتر قدرت پیدا می کنند. در نتیجه 
دیگر سخنی از حاکمیت خداوند و فرمان های او نیست؛ بلکه سخن از حاکمیت طاغوت 

و دستاوردهای اوست.
 زمینه ساز جعل و تحریف احادیث پیامبر )ص(، ممنوعیت از    2742

نوشتن احادیث پیامبر )ص( و نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت به توجیه موقعیت 
به  بنی عباس  و  بنی امیه  حاکمان  جهت  همین  به  است.  آن ها  مخالف  اقدامات  و 

اندیشه هایی میدان می دادند که قدرت آنان را تقویت می کرد.
 حضرت علی )ع( روزی خبردار شد که فرماندارش در بصره    2743

در یک مهمانی شرکت کرده که فقیران حضور نداشتند و غذاهای رنگارنگ چیده 
بودند. آن حضرت نامه ای تند به آن فرماندار نوشت و به کار او  اعتراض کرد و شیوءه 
صحیح زندگی حاکم را توضیح داد. در پایان به او نوشت: »لیکن مرا در پارسایی، تالش، 

پاکدامنی و درستکاری یاری نمایید.«
 امام حسین )ع( در تبیین قیام خود و بیعت نکردن با یزید، در    2744

خطبه ای فرمود: »آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و کسی مانع باطل نمی گردد. 
در این شرایط، مؤمن حق دارد که برای مالقات خدا آماده شود و علیه باطل قیام کند. 
من مرگ در این راه را جز سعادت و زندگی با ظالمین را جز ذّلت و خواری نمی بینم.« 
مبارزءه امامان در راستای ولیت ظاهری شان براساس اصل امر به معروف و نهی از 
منکر بوده و آنان وظیفه  داشتند که براساس این اصل، با حاکمان غاصب مقابله کنند 

و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم شوند.
 با توجه به مفاد عبارت ﴿َوَعَداهلُل الَّذیَن آَمنوا ِمنکُم و َعِملُوا    2745

الّصاِلحاِت﴾ در آیءه ﴿َوَعَداهلُل الَّذیَن آَمنوا ِمنکُم و َعِملُوا الّصاِلحاِت َلَیستََخِلَفنَُّهم ِفی 
الَرِض﴾ »خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند، و عده داده 
است که آنان را در این سرزمین جانشین )خود( قرار می دهد.«که نتیجءه آن ﴿ََلُیَمکِّنَنَّ 

َلنَُّهم ِمن َبعِد َخوِفِهم اَمنًا﴾ می باشد. َلُهم دینَُهُم الَِّذی ارتَضی َلُهم َو َلُیَبدِّ
 زنده شدن همءه انسان ها پس از بانگ مهیب، همان مرحلءه    2746

 دوم قیامت است که همءه انسان ها در پیشگاه خداوند حاضر می شوند. مفهوم آیءه 
﴿َلَیجَمَعنَّکُم الٰی َیوِم اِلقیاَمِة﴾ »قطعاً شما را در روز قیامت جمع خواهد کرد.«، بیانگر 

زنده شدن همءه انسان ها، در مرحلءه دوم قیامت است.
 عبارت ﴿َلَعلّی﴾ در آیءه ﴿َحّتی اذا جاءَ اََحَدُهُم الَموُت قاَل َرِبّ    2747

ارِجعوِن َلَعلّی اَعَمُل صِالًحا فیما تََرکُت َکاّل ِانَّها َکِلَمٌة ُهَو قاِئلُها...﴾ شاید به آن اشاره 
دارد که کافران ایمان واقعی ندارند و درخواست آن ها هم واقعی نیست. »می گویند 
خدایا ما را به دنیا بازگردان و شاید عمل صالح انجام دهیم.« ﴿قاَل َرِبّ ارِجعوِن َلَعلّی 

اَعَمُل صِالًحا﴾
 توکل کننده ای که اهل معرفت باشد، می داند که انسان باید در    2748

راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش، از ابزار و اسباب بهره جوید؛ زیرا این ابزار و 
اسباب، بنابر حکمت الهی قرار داده شده و بی توجهی به آن ها، بی توجهی به حکمت و 
علم الهی است. توکل بر خدا، به معنای اعتماد به خداوند است؛ یعنی انجام وظیفءه خود 

در هر کار و سپردن نتیجه و محصول آن به خداوند.
 از دیدگاه مورخان، منشاء اصلی گسترش حجاب، حجاب زنان    2749

در ایران باستان می باشد، آن هم به دلیل برجسته بودن آن در ادیان دیگر در عموم 
فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بود و کمتر قوم و ملتی 
است که زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند. تفاوت مربوط به چگونگی و حدود 

آن بوده است.
  در عبارت ﴿یا اَیَُّها النَّاُس ِانَّا َخلَقناکُم ِمن َذَکٍر َو اُنثٰی َو َجَعلناکُم    2750

ُشعوًبا َو قَباِئَل ِلتَعاَرفوا ِانَّ اَکَرَمکُم ِعنَد اهلِل اَتقاکُم﴾ به مالک برتری انسان ها از دیدگاه 
قرآن و رسول خدا )ص(؛ یعنی تقوای الهی اشاره شده است.

 یکی از علل نافرمانی انسان از خداوند، شرایطی است که در    2751
آن قرار می گیرد. مثالً انسان ثروتمندی که گرایشات قوی نداشته باشد، از دستورات 
خداوند سرپیچی می کند. مفهوم آیءه ﴿َكالَّ ِإنَّ اإِلنَساَن َلَیطَغی َأن َرآهُ استَغنَی﴾ به آن 

اشاره شده است.
 با شناخت دقیق فرصت ها، باید مردم دنیا را نسبت به شرایط    2752

سخت و ظالمانه ای که در آن قرار گرفته اند، آگاه کنیم و با زنده کردن روحیءه جهاد و 
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گفته و به دیار آخرت خواهد شتافت و در آنجا زیان خود را مشاهده خواهدکرد. 
بیَل ِاّما شاکًِرا  قرآن کریم چنین کسی را ناسپاس نامیده و می فرماید: ﴿ِاّنا َهَدیناهُ السَّ

َو ِاّما َکفوًرا...﴾
 با پایان یافتن دوران زندگی انسان ها در این جهان در مرحلءه    2795

اول قیامت، اولین حادثه شنیده شدن صدایی مهیب است. صدایی که آسمان ها و زمین 
را فرا می گیرد و آن چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند.

خودنمایی    2796 به  و  خود  کردن  آراسته  در  زیاده روی  »تبّرج«،   
رسیدن است. پیامد این امر، غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به 

کارهایی می شود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.
و    2797 گام به گام  را  او  شقاوت،  به  انسان  کشاندن  برای   شیطان 

آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرآیند تدریجی متوجه زشتی گناه و قبح آن 
نشود و اقدام به توبه نکند. تسویف سبب عادت جوان به گناه می شود، به طوری که 

ممکن است ترک گناه برایش سخت گردد.
 با توجه به ترجمءه آیءه »آیا ندیده ای کسانی را که می پندارند به    2798

آنچه به سوی تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان آورده اند، با این 
همه می خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند.« گزینءه 4 صحیح است.

بوا ِبآیاِتنا َسنَستَدِرُجُهم ِمن َحیُث لَیعلَموَن َو    2799  آیءه ﴿َوالَّذیَن َکذَّ
اُملی َلُهم ِانَّ َکیدى َمتیٌن﴾ »و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، به تدریج گرفتار 
عذابشان خواهیم کرد، از آن راه که نمی دانند و به آن ها مهلت می دهم همانا تدبیر 
امام صادق  این سنت،  با  من استوار است.« به سنت استدراج اشاره دارد. مرتبط 
)ع( می فرماید: »هنگامی که خداوند خیر بنده اش را بخواهد، اگر بنده گناهی مرتکب 
شود، او را گوشمالی می دهد تا به یاد توبه بیفتد و هنگامی که شر بنده اش )بنده ای 
که غرق گناه شده است.( را بخواهد، بعد از انجام گناه نعمتی را به او می بخشد تا 
استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه دهد. این همان است که خداوند فرموده: 

﴿َسنَستَدِرُجُهم ِمن َحیُث لَیعلَموَن﴾

 قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج    2800
حتماً عفاف پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت، زندگی آنان را سامان دهد.

 با ظهور تمدن روم اروپا و قرون وسطی، مردم بت پرست اروپا    2801
به یک دین الهی معتقد شدند، بت ها و بت خانه ها از بین رفت و اتحاد و یکپارچگی در 
سرزمین اروپا حاکم شد؛ اما از سوی دیگر، مبلغان مسیحی تشکیالت تبلیغی پیچیده و 
وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت تأسیس کرده بودند و این اعتقادات نادرست 
را که از نظر خودشان اعتقادات رسمی مسیحیت بود، تبلیغ می کردند. بنابراین اعتقادات 

نادرست تبلیغ شده توسط مبلغان مسیحی، عامل انحراف این تمدن گردید.
 در عرصءه اقتصاد به منظور اجرای احکام اسالمی قبل از ورود    2802

به حوزءه تجارت، لزم است انسان با احکام تجارت آشنا شود تا گرفتار کسب و مال 
حرام نگردد. حضرت علی )ع( در این زمینه می فرماید: »یا َمعَشَر التُّّجاِر اَلِفقَه ثُمَّ 

الَمتَجَر« »اول یادگیری مسائل شرعی تجارت، سپس تجارت کردن.«
 مرجع تقلید باید باتقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد. فقیهی    2803

که این شرایط را نداشته باشد، پیروی از دستوراتش حرام است. 
 کسی که مسافت رفتنش کمتر از 4 فرسخ باشد، مسافر تلقی    2804

نمی شود و باید نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد. 
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 طرح این سؤال مرتبط با آیءه ﴿َو َلو اَنَّ اَهَل الُقرى آَمنوا َو اتََّقوا    2805
بوا  ماءِ َو الَرِض َو ٰلِکن َکذَّ ماءِ َو الَرِض َبَرکاٍت ِمَن السَّ َلَفتَحنا َعلَیِهم َبَرکاٍت ِمَن السَّ
َفاََخذناُهم ِبما کانوا َیکِسبوَن »و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، 
قطعاً برایشان می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین، ولی تکذیب کردند؛ پس آنان را 
گرفتار ساختیم به کیفر آنچه مرتکب شدند.« در این آیه پیامد ایمان آوردن مردم و 
تقواورزی آن ها گشوده شدن برکات از آسمان و زمین می باشد ﴿َلَفتَحنا َعلَیِهم َبَرکاٍت 
ماءِ َو الَرِض﴾ و پیامد عدم ایمان و تقوا، گرفتار ساختن آنان به کیفر آنچه  ِمَن السَّ

مرتکب شده اند، می باشد. ﴿َفاََخذناُهم ِبما کانوا َیکِسبوَن﴾
 اینکه کار انسان، هم به ارادءه و اختیار او وابسته است و هم به    2806

ارادءه خداوند، سخن درستی است که مبنای قبولی آن علل طولی است؛ زیرا در فعل 
اختیاری تا زمانی که ما به انجام دادن فعلی اراده نکرده ایم، آن فعل انجام نمی گیرد. 
در  عین  حال، وجود ما، ارادءه ما و عملی که از ما سر می زند، همگی وابسته به ارادءه 

خداوند است؛ یعنی ارادءه انسان در طول ارادءه خدا است و خداوند این گونه تعیین کرده 
که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد؛ یعنی اختیار انسان، یک تقدیر الهی است.

 مفهوم بیت به این امر اشاره دارد که خالق گلشن و گل، برتر    2807
از گلشن و گل است. این بیت در واقع می گوید با انتخاب تقرب و نزدیکی به خداوند 
به عنوان هدف اصلی زندگی، به سایر اهداف نیز می توان رسید؛ یعنی هرکس خداوند 

را به عنوان هدف اصل زندگی برگزیند، اهداف دیگر هم به دست خواهند رسید.
 اختیار یک تقدیر الهی است. به تعبیر دیگر، خداوند این گونه    2808

تعیین کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد و کسی نمی تواند از اختیار که 
ویژگی ذاتی اوست فرار کند؛ حتی اگر بخواهد فرار کند، باز هم این یک کار اختیاری 
بوده چون همین کار را با خواست و ارادءه خود انجام داده است. در نتیجه اختیار انسان، 

توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست.
خدا    2809 فرمان  از  که  کسی  َعصاه«  َمن  اهلَل  اََحبَّ  »ما  حدیث   

سرپیچی می کند، او را دوست ندارد. به رابطءه میان نافرمانی خداوند و محّبت و دوستی 
با او اشاره می کند. از آنجا که مفهوم این حدیث، لزوم پیروی از خداوند را به عنوان 
یکی از آثار محبت الهی اثبات می کند، به مفهوم آیءه ﴿قُل ان کُنتُم تُِحّبوَن اهلَل َفاتَّبعونی 

یُِحببکُُم اهلُل﴾ تأکید دارد؛ زیرا این آیه نیز به همین امر اشاره دارد. 
 حدیث منقول ار پیامبر)ص(: »َو فی قُدَرِتٰه اَفَضُل الِعباَدةِ ِادماُن    2810

التََّفکُِّر ِفی اهلِل« به عنوان برترین عبادت معرفی شده است. »اَفَضُل الِعباَدةِ« که ثمرءه آن، 
پر طراوت و زیبا ساختن بهار جوانی، شکوفا شدن استعدادها و نوید به آیندءه زیبا و 

امیدبخش می باشد.
 نهایت عزت بندگی خداوند است که همان صراط مستقیم    2811

می باشد ﴿َو اَِن اعُبدونی ٰهذا ِصراٌط ُمستَقیم﴾ همچنین بالترین افتخار این است که 
خداوند، پروردگار انسان است که همان پذیرش توحید در ربوبّیت است. 

 آیءه 11 سورءه مبارکءه حج ﴿َو ِمَن النّاِس َمن َیعُبُد اهلَل َعلٰی    2812
نیا َو  َحرٍف َفِان اَصاَبه و َخیٌر اطماََن بِه َو ِان اَصاَبتُه ِفتنٌَة انَقلََب َعلی َوجِهه َخِسَر الدُّ
اآلِخَرةَ ٰذِلَک ُهَو الُخسراُن الُمبیُن﴾ »از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و 
کناره ای )تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی عبادت و بندگی می کند؛ پس اگر 
خیری به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد، از خدا رویگردان 
می شود. او در دنیا و آخرت )هر دو( زیان می بیند. این همان زیانی آشکار است.« به 
احوال افرادی اشاره دارد که به صورت لفظی خدا را عبادت می کنند و با توجه به 
مفهوم این آیه، گروهی از افراد ﴿اطماََن﴾ اگر خیری به آن ها برسد، دلشان با خدا آرام 

می گیرد و اگر بالیی به آن ها برسد از خدا روی گردان می شوند. ﴿انَقلََب علی َوجِهه﴾
 مفهوم آیءه ﴿قُل یا ِعباِدَی الَّذیَن اَسَرفوا َعلٰی اَنُفِسِهم ل تَقنَطوا    2813

ِمن َرحَمِة اهلِل...﴾ »بگو ای بندگان من که زیاد به خود ستم روا داشته اید، از رحمت 
الهی ناامید نباشید ...« به ناامید نشدن از رحمت الهی اشاره دارد؛ پس مفهوم بیتی با 
آن ارتباط دارد که به ناامید نشدن از رحمت الهی اشاره داشته باشد. »طمع ز فیض 

کرامت بر که خلق کریم /کُند ببخشد و بر عاشقان ببخشاید.«
اصلی    2814 یا چگونه زیستن، دغدغءه  راه درست زندگی   کشف 

انسان های فکور و خردمند است و مفاد آیات »سورءه عصر« که به شروط رهایی انسان 
از خسران اشاره دارد، بیانگر این نیاز است. ﴿ِانَّ النساَن َلِفی ُخسٍر، ِاّلَی الَّذیَن آَمنوا َو 

َعِملُوا الّصاِلحاِت...﴾
 حدیث منقول از امام باقر )ع( است. در این حدیث امام باقر    2815

)ع( پایه های دین اسالم را پنج پایه )نماز، زکات، روزه، حج و ولیت( معرفی کرده 
که مهم ترین آن ها ولیت است؛ زیرا در سایءه ولیت الهی، فرصت برای اجرای سایر 

احکام دین فراهم می شود؛ پس این حدیث به اهمیت ولیت الهی اشاره دارد.
و    2816 از خود  احوال پس  و  اوضاع  بیان  از  )ع( پس  علی  امام   

آگاه کردن مردم و هشدار به آن ها فرمود: »در آن شرایط، در صورتی می توانید راه 
رستگاری را تشخیص دهید، که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی 
کنید...«، آن گاه امیرمؤمنان راه حل نهایی را بیان می کند و می فرماید: »پس همءه این ها 
اهلش طلب کنید. آنان که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندءه دانش  از  را 

آن هاست. آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند.«
 پیامبر اکرم )ص( برای آگاهی مردم از عصمت اهل بیت )ع(،    2817

مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانءه فاطمه )س( می گذشت و اهل 
خانه را اهل بیت صدا می زد و آیءه تطهیر را می خواند: ﴿ِانَّما یُریُد اهلُل ِلُیذِهَب َعنُكُم 

َرُكم تَطهیًرا﴾ الرِّجَس اَهَل الَبیِت َو یُطَهِّ


