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) نـــــــــمآآآـآــــآـمزآ

ـلفـآ)یاتآمآـحادیث

)درس 3( 1 با�دقّت�در�عبارت�قرآنی�！اّن�اللّه�رّبی�و�رّبکم�فاعبدوه�هذا�صراط�مستقیم به�سؤاالت�زیر�پاسخ�دهید.��
الف( چون خداوند  ما و جهان است، پس باید تنها  .

ب( بیانگر کدام یک از مراتب توحید است. 
یک�پیام�برای�آیۀ�شریفۀ�！والیحسبّن�الَّذین�کفروا�اّنما�نملی�لهم�خیٌر�النفسهم�اّنما�نملی�لهم�لیزدادوا�إثما�بنویسید.� )درس 6( 2

بـآدرستیآیاآـادرستیآعبارـتآ یرآرـآنشخصآکنید. 

)درس 1( 3 نادرستدرست دیدن�خداوند�در�دنیا�ممکن�نیست؛�اما�افراد�مؤمن�در�آخرت�می��توانند�خدا�را�ببینند.��
)درس 2( 4 نادرستدرست منظور�از�توحید�در�خالقیت�یعنی�خداوند�تنها�مبدأ�و�خالق�جهان�است�و�در�کار�آفرینش�شریک�و�همتایی�ندارد. 
نادرستدرست  )درس 4( 5 عمل�بر�اساس�معرفت،�بسیار�ارزشمندتر�و�مقدس�تر�از�عملی�است�که�در�آن�معرفتی�نیست. 
)درس 7( 6 نادرستدرست فکر�گناه،�زمینه�ساز�رفتن�به�سوی�گناه�است�و�مانند�گناه�مجازات�دارد. 

پـآجاهایآخالیآرـآـاآعبارـتآنناسبآپرآکنید.

)درس 1( 7 �است.�� �و�معلول�ها�از�نظر�عقلی� تسلسل�
)درس 2( 8 �بیمار�را�شفا�می�دهند.�� �و�اولیای�الهی�به�واسطۀ�اسباب� پزشک�به�واسطۀ�اسباب�
)درس 5( 9 �نیست.�� �و�نگهبانی�دارد�که�در�کار�او� اعتقاد�به�خدای�حکیم،�این�اطمینان�را�به�آدمی�می�دهد�که�جهان�خلقت�
�نعمتی�به�او�می�بخشد�که� 10 به�فرمودۀ�امام�صادق�){(�هنگامی�که�خداوند�شّر�بنده�اش�را�که�غرق�گناه�شده�بخواهد،�بعد�از�انجام�

)درس 6( �را�فراموش�می�کند.��

تـآـصطالحاتآ یرآرـآتعریفآکنید.

)درس 4( 11 ُحسن�فاعلی: 
)درس 5( 12 قضای�الهی: 

ثـآمصلآکنید.

)درس 5( 13 ارتباط�ستون�سمت�راست�را�با�ستون�سمت�چپ�مشخص�کنید.�)در�ستون�سمت�چپ�یک�مورد�اضافی�است.( 

1( توانایی بر انجام و ترک یک کار 

2( گر نبودی اختیار این شرم چیست؟

3( همکاری چند عامل با یکدیگر به صورت مجموعه

4( حتمیت بخشیدن 

الف( احساس رضایت یا پشیمانی

ب( علل عرضی

پ( اختیار

ت( قضای الهی

ث( علل طولی

جـآـهآسؤـالتآ یرآپاسخآکـتاهآدهید.

)درس 1( 14 مخلوقات�در�چه�مراحلی�به�خداوند�نیازمند�هستند؟��
)درس 2( 15 (�به�عنوان�ولی�انسان�ها�از�جانب�خداوند�به�چه�معناست؟�� معرفی�پیامبر�)
خداوند،�رابطۀ�میان�قدرت�اختیار�انسان�و�نظام�جهانی�را�چگونه�سامان�داده�است؟� )درس 5( 16
)درس 7( 17 چرا�اگر�کسی�به�هر�علتی�گناهی�را�انجام�داد،�نباید�گناهش�را�برای�دیگران�بیان�کند؟��
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) نـــــــــمآآآـآــــآـمزآ

) )انسانی  دین و زندگی دوازدهـم 

چـآـهآسؤـالتآ یرآپاسخآکانلآدهید.

»آگاهی،�سرچشمۀ�بندگی«�را�توضیح�دهید.� )درس 1( 18
)درس 2( 19 درک�بهتر�یکتایی�خداوند�را�از�طریق�یک�مثال�توضیح�دهید.��
)درس 3( 20 یک�جامعه�چه�زمانی�توحیدی�است؟��
)درس 4( 21 »افزایش�معرفت�و�شناخت�نسبت�به�خداوند«�را�به�عنوان�یکی�از�راه�های�تقویت�اخالص،�توضیح�دهید.��
)درس 6( 22 چهار�مورد�از�سنت�های�الهی�را�فقط�نام�ببرید.��
)درس 7( 23 سلب��توفیق�را�به�عنوان�یکی�از�آثار�گناه�توضیح�دهید.��
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) نـــــــــمآآآـآــــآـمزآ

ـلفـآ)یاتآمآـحادیث

)درس 1(  1 با�توجه�به�عبارت�قرآنی�！التدرکه االبصار و هویدرک االبصار �چرا�موجودات�خدا�را�نمی�بینند،�اما�خداوند�آن�ها�را�می�بیند؟��
)درس 7( 2 در��آیات�زیر�یک�بشارت�و�یک�انذار�وجود�دارد،�آن�ها�را�مشخص�کنید.��

فالهمها فجورها و تقواها قدافلح من زّکاها و قدخاب من دّساها！
 

بـآدرستیآیاآـادرستیآعبارـتآ یرآرـآنشخصآکنید. 

نادرستدرست )درس 3( 3 دوری�از�تفرقه�و�تضاد�و�حرکت�به�سوی�وحدت�و�هماهنگی،�از�ویژگی�های�انسان�موحد�است. 
نادرستدرست  )درس 4( 4 در�میان�اعمال�واجب،�نماز�تأثیر�خاصی�در�تقویت�اخالص�دارد.�
)درس 5( 5 نادرستدرست  جهان�از�آن�جهت�که�با�فرمان�و�حکم�و�ارادۀ�الهی�انجام�می�شود،�به�قضای�الهی�وابسته�است. 
)درس 6( 6 نادرستدرست  تقوا�و�ایمان�واقعی�به�خداوند�سبب�نزول�برکات�الهی�می�شود.� 

 
پـآجاهایآخالیآرـآـاآکلماتآنناسبآپرآکنید.

)درس 1( 7 �است.�� �را�ببیند،�در�نگاه�نخست�مشکل�به�نظر�می�آید،�اما�هدفی�قابل� این�که�انسان�بتواند�با�هر�چیزی�
)درس 4( 8 ��است.�� هرگاه�نماز�را�برای�تقرب�الهی�و�رضای�او�به�جا�آوریم،�نمازمان�دارای�حسن�
)درس 6( 9 �افراد�است.�� �و�نشان�دادن�تمایالت� امتحان�خداوند�علیم،�برای�رشد�دادن�و�به�ظهور�رساندن�
)درس 7( 10 �می�برند.�� �را�که�یکی�از�باالترین�مراحل�بهشت�است�برای�ابد�به� مؤمنان�وارث�وعده�های�زیبای�خداوند�هستند�و�

 
تـآـصطالحاتآ یرآرـآتعریفآکنید.

)درس 2( 11 قّهار: 
)درس 7( 12 گناهان�کبیره: 

 
ثـآمصلآکنید.

)درس 2( 13 ارتباط�ستون�سمت�راست�را�با�ستون�سمت�چپ�مشخص�کنید.�)در�ستون�سمت�چپ�یک�مورد�اضافی�است.(�

1( سرلوحۀ دعوت پیامبران

2( تدبیر امور توسط موجودات

3( به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی

4( دعا سبب آمرزش

الف( رابطۀ علیت در امور معنوی

ب( توحید

پ( شرک در ربوبیت

ت( گویندۀ الاله ااّلاللّه

ث( جریان تکفیری

 
جـآـهآسؤـالتآ یرآپاسخآکـتاهآدهید.

)درس 3( 14 اگر�دشواری�های�زندگی�در�باور�انسان�موحد،�نشانۀ�بی�مهری�خداوند�نیست،�پس�چیست؟��
)درس 4( 15 با�توجه�به�آیات�قرآن،�انسان�با�نادیده�گرفتن�چه�چیزی،�بندۀ�هوای�نفس�و�شیطان�می�شود؟��
)درس 5( 16 در�کدام�یک�از�نشانه�های�اختیار،�آثار�و�عواقب�عمل�خود�را�می�پذیریم�و�اگر�به�کسی�زیان�رسانده�ایم،�آن�را�جبران�می�کنیم.��
)درس 6( 17 امداد�خاص�خدای�متعال�نسبت�به�کسانی�که�رضایت�او�را�می�جویند،�چه�نامیده�می�شود؟�

 
چـآـهآسؤـالتآ یرآپاسخآکانلآدهید.

)درس 1( 18 با�مقایسۀ�رابطۀ�خداوند�با�جهان،�رابطۀ�مولد�برق�با�جریان�برق�را�شرح�دهید.��
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) نـــــــــمآآآـآــــآـمزآ

) )انسانی  دین و زندگی دوازدهـم 

)درس 2( 19 توحید�در�»ربوبیت«�را�تعریف�کنید.��
)درس 3( 20 »ُبعد�اجتماعی�توحید�عملی«�را�توضیح�دهید.��
)درس 4( 21 میوه�های�درخت�اخالص�را�نام�ببرید.��
)درس 5( 22 از�علت�هایی�که�در�پیدایش�یک�پدیده�دخالت�دارند،�»علل�طولی«�را�شرح�دهید.��
)درس 6(  23 تفاوت�میان�امتحان�الهی�و�امتحان�بشری�را�بنویسید.��
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) )انسانی  دین و زندگی دوازدهـم 

6 
نادرست )گناهان کوچک، راهیابی برای گناهان بزرگ اند و کسی که در 

امور کوچک از خدا نترسد، در امور بزرگ تر نیز نخواهد ترسید.(
 7 اخالص ـ قلبی

 8 نادان ـ خیر
 9 روح ـ طول

 10 غضب ـ نادرست

11 

در لغت به معنای اندازه و مقدار و در اصطالح دینی این است که خداوند 
با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی ، موقعیت مکانی و زمانی موجودات را 

تعیین می کند.
12 

که  آن جا  تا  نیست،  تسلیم  به حق  نسبت  انسان  قلب  که  است  حالتی 
نصیحت هیچ نصیحت کننده ای در او اثر نمی کند.

13 

2(  الف 1(  پ  
4(  ب 3(  ت 

14 

بدن خود را امانتی الهی می شمارد که خداوند به او سپرده است و حق 
ندارد به آن آسیب برساند.

ُحسن فاعلی 15 

16 

زیرا هر اندازه ایمانش افزوده شود، امتحانش نیز سنگین تر می شود.
17 

با درجۀ ایمان و دلبستگی وی به خداوند 
18 

زیرا امکان ندارد که سلسلۀ علت ها و معلول ها تا بی نهایت ادامه یابد و 
به علتی نخستین ختم شود. مانند  این که امکان  ندارد، در حرکت یک 
ساعت، هیچ محرک )موتور( مستقل و بی نیازی سبب ایجاد حرکت در 

چرخ دنده های در حال حرکت نباشد.
19 

هرکس مالک چیزی باشد، خودش حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد. 
اما دیگران بدون اجازۀ وی نمی توانند در آن تصرف کنند یا از آن استفاده 
که  آن جا  از  می گویند.  و سرپرستی  والیت  تصرف،  این حق  به  نمایند. 
خداوند تنها مالک جهان است، تنها ولی و سرپرست جهان نیز هست و 
مخلوقات، جز به اجازۀ او نمی توانند در جهان تصرف کنند. چنین اجازه  ای 
به معنی واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست، بلکه بدین معناست 
که خداوند آن شخص را در مسیر و مجرای والیت خود قرار داده است.

20 

هر انسانی که به پروردگار ایمان دارد، اگر در زندگی خود از فرمان های 
خدا اطاعت کند و او را بپرستد ، به مراتبی از توحید عملی رسیده است.

21 

به  تقرب  و  حقیقی  محبوب  دیداِر  وصف ناشدنی،  پاداش های  جمله  از 
پیشگاه کسی است که به تعبیر امام علی  ){( »نهایت آرزوی عارفان، 

دوست دل های صادقان، ولی مؤمنان و معبود عالمیان« است.
22 

هرگاه در کار خود موفق شویم، احساس رضایت و خرسندی وجودمان 
از  را  کار  آن  که  است  آن  نشانۀ  رضایت،  احساس  این  فرامی گیرد.  را 
کاری  در  نیز  گاه  می دانیم.  خود  عاقالنۀ  تصمیم   و  اراده  نتیجۀ  و  خود 
این  در  می رسانیم.  زیان  دیگری  یا  خود  به  و  می شویم  اشتباه  مرتکب 
هنگام احساس ندامت و پشیمانی می کنیم؛ زیرا احساس ندامت نشانگر 

آن است که من توان ترک آن کار را داشته ام.
23 

ما  آشنایی  سبب  طبیعی،  علوم  طریق  از  خلقت  جهان  قوانین  شناخت 
قوانین  شناخت  اما  می شود.  طبیعت  از  بهره مندی  و  الهی  نشانه های  با 
حاکم بر زندگی انسان ها، موجب نگرش درست ما نسبت به تلخی ها و 
شیرینی ها، بیماری و سالمت، شکست ها و موفقیت ها می شود و دیدگاه 
ما را نسبت به وقایع و حوادث جهان از دیگران ممتاز می سازد که این 

شناخت در روابطمان با خدا و با خلقت تأثیر به سزایی دارد.

پاسخ نامه آزمون )3(  دین و زندیگ )3(

1 
الف( پروردگار ـ او را بندگی کنیم.

ب( توحید در ربوبیت
2 

خداوند به کافران مهلت می دهد و آنان از این مهلت به ضرر خود به 
عنوان وسیله ای برای هالکت  ابدی و افزایش گناهان خود استفاده می کنند.

3 
نادرست )این قبیل ندیدن اختصاص به دنیا ندارد. در آخرت نیز با این 

چشم مادی نمی توان خدا را دید.(
 4 درست
 5 درست

6 
نادرست )فکر گناه، مانند انجام گناه نیست و مجازات گناه را ندارد، اما 

زمینه ساز رفتن به سوی گناه است.( 
 7 علت ها ـ محال

 8 مادی ـ غیرمادی
 9 حافظ ـ اشتباه
 10 گناه  ـ استغفار

11 

ُحسن  باشد،  الهی  نیت  و  معرفت درست  دارای  کار  انجام دهندۀ  هرگاه 
فاعلی گویند.
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12 

بخشیدن  حتمیت  و  کردن  حکم  بخشیدن،  پایان  رساندن،  انجام  به 
مخلوقات جهان از آن جهت که با حکم و فرمان الهی ایجاد می شوند، به 

قضای الهی وابسته اند.
13 

2(  الف 1(  پ 
4(  ت 3(  ب 

14 

در تمام مراحل هستی و زندگی )پیدایش و بقا(
15 

و  خود  والیت  واسطۀ  را   ) ( اکرم  پیامبر  خداوند  که  معناست  بدین 
رسانندۀ فرمان هایش قرار داده است.

16 

به گونه ای که نه تنها این نظم سّد راه انسان نشود، بلکه زمینه ساز عروج 
و صعود وی به سوی قله های کمال گردد.

17 

زیرا با اظهار گناه، زشتی آن در نظر او و دیگران از بین می رود و انجام 
گناه امری عادی جلوه می کند.

18 

1( انسان های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند بی توجه اند.
2( انسان های آگاه دائما سایۀ لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و 

خود را نیازمند عنایات پیوستۀ او می دانند .
3( هرچه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیش تر می شود، نیاز 

به او را بیش تر احساس و عجز و بندگی خود را بیش تر ابراز می کند.
19 

نمی توان در کنار دریای بدون ساحل و از هر جهت بی کران که از هیچ 
از جهت طول و  نه  ارتفاع و  از جهت عمق و  )نه  نباشد  جهت محدود 

عرض( دریای دومی قرار داد.
20 

زمانی که حاکم آن براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان 
شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده، دارا باشد و بکوشد که 

قوانین الهی را در این جامعه به اجرا درآورد.
21 

پیوند محکمی میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجود دارد. هم چنین 
ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است. بنابراین هرقدر 
کمک  اخالص  درجۀ  افزایش  به  شود،  بیش تر  خداوند  به  معرفت  که 

خواهد کرد.
22 

2( امداد عام الهی 1( ابتال 
4( سبقت رحمت بر غضب 3( امداد خاص )توفیق الهی( 

23 

وقتی انسان مرتکب گناه می شود، عالوه بر آثار مستقیم گناه، توفیقی نیز 
از او سلب و دری از خیر به روی او بسته می شود. همین محرومیت چه 
بسا سرچشمۀ محرومیت های بعدی می شود. مگر این که شخص پس از 

انجام گناه، قلباً پشیمان شود و با توبه به درگاه الهی باز گردد.

پاسخ نامه آزمون )4(  دین و زندیگ )3(

1 
خداوند تمام مخلوقاتش را می بیند؛ زیرا وجودی نامحدود است. اما دیدن 
خداوند برای موجودات امکان پذیر نیست؛ زیرا ناقص و محدود هستند.

2 
1( بشارت: انسان با قدرت اختیاری می تواند راه کمال را طی کند.

2( انذار: انسان با همین قدرت اختیار می تواند در مسیر شقاوت پیش 
رود و هالکت خود را رقم بزند.

3 
دوری  تضاد  و  تفرقه  از  که  است  جامعه ای  توحیدی  )جامعۀ  نادرست 

می کند و به سوی وحدت و هماهنگی حرکت می نماید.(
4 

نادرست )روزه تأثیر خاصی در تقویت اخالص دارد.(
 5 درست 
 6 درست

 7 خدا ـ دسترس
 8 فاعلی 

 9 استعدادها ـ درونی
 10 فردوس ـ ارث

11 

باقی  غیر  برای  خالی  جای  که  است  آن  معنای  به  خداوند  بودن  قهار 
نگذاشته است تا آن غیر، خود را نشان دهد. 

12 

گناهانی هستند که آثار سوء و زیان بار آ ن ها به مراتب از گناهان صغیره 
)کوچک تر( بیش تر است. 

13 

2(  پ 1(  ب   
4(  الف 3(  ت  

 14 بستری برای رشد و شکوفایی اوست.

 15 گرایش فطری

 16 مسئولیت پذیری

 17 سنت توفیق الهی
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18 

همین که مولد متوقف شود، جریان برق هم قطع می گردد و المپ های 
متصل به آن نیز خاموش می شوند. خداوند نیز اگر هستی بخشی نکند، 

دیگر موجودی در جهان باقی نمی ماند.
19 

رّب به معنای مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورش مخلوق 
به دست اوست. از آن جا که خداوند تنها خالق، مالک و وّلی جهان است، 
به سوی  و  اداره می کند  را  اوست که جهان  نیز هست.  تنها رّب هستی 

مقصدی که برایش معین فرموده، هدایت می نماید و به پیش می برد.
20 

ُبعد اجتماعی توحید به معنای قرار گرفتن همۀ نهادها و ارکان  یک جامعه 
در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست.

21 

1- دستیابی به درجاتی از حکمت.
2- نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان

3- دریافت پاداش های وصف ناشدنی
22 

این گونه است که مثالً  تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده  گاهی 
یک عامل در عامل دوم اثر می گذارد و آن عامل دوم در عامل سوم 
تأثیر می کند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل کند. این گونه عمل را 

علل طولی گویند.
23 

در امتحان بشری ما غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم 
تا از طریق امتحان کردن آن ها به آگاهی الزم برسیم. اما امتحان خداوند 
علیم برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برای رشد دادن و به 

ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است.

پاسخ نامه آزمون )5(  دین و زندیگ )3(

معنی  به  تنها  نه  باشد،  واقعی  اگر  توبه  تکرار   1 
دورشدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند 

و جلب رحمت او می شود.
2 

همانا ما راه رستگاری را به او ]انسان[ نشان دادیم، خواه سپاس گزار باشد، 
خواه ناسپاس.

3 
را  خود  ایمان  اگر  و  هستند  امتحان  معرض  در  نیز  جامعه  ثروتمندان 
تقویت نکنند، ممکن است برای پاسخ به امیال نفسانی خود، از این ثروت 

سوء استفاده کنند و به گناه آلوده شوند.
 4 درست
 5 درست

 6 نادرست )واجب کفایی است.(
 7 درست

8 
نادرست )ثواب و پاداش عبادت یک مسالۀ عابد برای او منظور می گردد.(

 9 درست
 10 جهان ـ خالقیت

 11 حقوق الهی ـ حقوق مردم

 12 فساد ـ واجب کفایی 

 13 جهاد ـ ستمگر

 14 طلوع اسالم ـ فناناپذیر

 15 یونان ـ روم

16 

قدم به قدم از انسانیت  فاصله گرفتن و به طور تدریجی در حرکت به سوی 
عذاب الهی رفتن.

17 

بی دنباله ـ قبل از اسالم در عربستان، افتخار خانواده را به داشتن پسر 
می دانستند و کسی را که پسر نداشت، َابتر می خواندند.

18 

در لغت به معنای آباد کردن، اما امروزه به معنی ظلم کردن تغییر یافته  
است؛ زیرا استعمارگران به بهانۀ آباد کردن کشورهای ضعیف، آن ها را 
تصرف کرده و ذخایر غنی و سرمایۀ خدادادی مانند نفت آن ها را تصرف 

کرده و ذخایر با ارزش  آن ها را به کشور خود می برند.
19 

2(  الف  1(  ت  
4(  پ 3(  ب  

 20 ال اله ااّل اهلل

 21 به درجۀ ایمان افراد به توحید و یکتاپرستی

 22 امداد عام الهی

 23 ارتباط جنسی خارج از چارچوب شرع

24 

واالتر از کسی است که با کوشش، روزها را به روزه می گذارند و شب ها 
را به عبادت سپری می سازد.

25 

2( توانایی بهره مندی بیش تر از طبیعت 1( رشد سریع علم  
26 

زیرا امکان ندارد که سلسلۀ علت ها و معلول ها تا بی نهایت ادامه یابد و به علتی 
نخستین ختم نشود. مثالً امکان ندارد که در حرکت یک ساعت هیچ محرک 
)موتور( مستقل و بی نیازی سبب ایجاد حرکت در چرخ دنده های در حال 
حرکت نباشد. بنابراین، تسلسل علت ها و معلول ها از نظر عقلی محال است.
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 خداوند رابطۀ�علیت را میان پدیده های جهان حاکم کرده است؛ مانند دارو که سبب شفا و بهبودی است و پزشک وسیلۀ درمان. بنابراین کسی که 
برای درمان به پزشک مراجعه می کند، نه تنها پزشک را شریک خداوند قرار نداده، بلکه به قانون�الهی نیز عمل کرده است؛ لذا درخواست از پزشک 

برای درمان بیمار با توحید�منافاتی ندارد.
اصوالً عقیده به توانایی پیامبر اکرم ),( و اولیای دین )[( در برآوردن�حاجات انسان وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خوِد آن ها و 

مستقل از خدا بدانیم، اگر این توانایی را صرفاً از خدا و انجام آن را با درخواست اولیاء از خداوند و به اذن خدا بدانیم، عین�توحید است.
پزشک به واسطۀ اسباب�مادی و اولیای�دین�)[(�به واسطۀ اسباب غیرمادی شفای بیمار را انجام می دهند.

این توانایی تنها به زمان حیات دنیوی پیامبر اکرم ),( و ائمه )[( اختصاص ندارد، زیرا روح مطهر ایشان پس از رحلت زنده است و می تواند 
به انسان ها یاری برساند. اگر ما از رسول خدا چیزی درخواست کنیم، درخواست از جسم ایشان نیست؛ بلکه از�حقیقت�روحانی و معنوی ایشان است.

 غیر از جریانی که امروزه به تکفیری ها مشهور شده اند، هیچ گروهی از مسلمانان را نمی شناسیم که چنین درخواستی را شرکت  آلود بداند.
 تکفیری�ها: جریان تکفیری، در سال های اخیر برخی از جوامع و کشورهای اسالمی را گرفتار خود کرده است. پیروان این جریان فکری خشک و غیرعقالنی با 
تفکر�غلطی�که دربارۀ توحید و شرک دارند، هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد، مشرک و کافر می خوانند و گاه کشتن او را واجب می شمارند. از نظر آنان 
طلب�دعا و شفیع قرار دادن دیگران برای این که خدا انسان را ببخشد، شرک است و هم چنین معتقدند این گونه افراد کافر هستند و مسلمان محسوب نمی�شوند.

 متأسفانه این جریان، بزرگ ترین ضربه را بر اسالم وارد کرده و سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شده است.
 طلب شفا از خداوند و دعا به درگاه او، شرایطی دارد که مهم ترین آن ها اخالص به هنگام دعا و تقاضای قلبی است.

(: »من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اهلل عزوجل« حدیث�امام�رضا�)
ترجمه: کسی که از بندگان خداوند به خاطر احسانی که به او کرده اند، تشکر نکند، در واقع خداوند را شکرگزاری نکرده است.

پیام: قدردانی از دیگران به سبب احسانی که به ما داشته اند، قدردانی و سپاس از خداوند محسوب می شود.

یگدنحیکیس ویدهحو درس سود

 بازتاب�توحید�در�زندگی: انسانی که خداوند را به عنوان تنها�خالق جهان پذیرفته و ایمان دارد که او پروردگار هستی است، رفتاری متناسب با این 
اعتقاد خواهد داشت و جهت زندگی خود را خدا قرار خواهد داد، چنین انسانی در مسیر »توحید عملی« حرکت می کند.

 هرچه ایمان قوی تر باشد،�تأثیر�عملی آن در زندگی بیش�تر و هرچه ضعیف�تر باشد، تأثیر آن کمتر خواهد بود.
 آیه: ！ان  اهلل رّبی و رّبکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم

ترجمه: همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بندگی کنید که این راه راست است.
پیام: توحید در ربوبیت، توحید در عبادت را نیز به دنبال دارد.

 توحید علمی 

 بعد�فردی�توحید�عملی�و�ثمرات�آن: هرکسی در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند، گام در مسیر توحید عملی گذاشته است. 
 ویژگی�های�انسان�موحد: 

1( می کوشد تمایالت درونی و تصمیم ها و فعالیت های خود را در جهت خواست و رضایت الهی قرار دهد. 2( در انتخاب همسر، شغل، دوست، 
تحصیل، تفریح و حتی در نوع پوشش، خدا را در نظر می گیرد. 3( تالش می کند از دایرۀ فرمان های خدا خارج نشود. 4( امیدوار است. 5( 
در مقابل سختی ها و مشکالت صبور و استوار است و آن ها را زمینۀ موفقیت های آینده اش قرار می دهد. 6( باور دارد که دشواری های زندگی، 
 نشانۀ بی مهری خداوند نیست؛ بلکه بستری برای رشد و شکوفایی اوست. 7( شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از  آرامش روحی است. 
8( موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند وی را در برابرشان مسئول قرار داده است. 9( بدن خود را امانتی الهی می شمارد که 

خداوند به او سپرده است و حق ندارد به آن آسیب برساند؛ هم چنان که حق ندارد سالمتی دیگران را به خطر بیندازد.
 برای یک انسان موحد، جهان معنای خاص خود را دارد، از نظر او هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست، گرچه او حکمت آن را نداند.

(�می�فرماید: تقوای الهی پیشه کنید، هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادی ها؛ چرا که شما در برابر همۀ این ها حتی   امام�علی�)
سرزمین ها و چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید.

درس سود

یگدنحیکیس ویدهحو 
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پیام: انسان موحد حتی به حیوانات نیز آسیب نمی رساند؛ بلکه برای بقا و زندگی آن ها کمک می کند.
 ویژگی�های�شخصی�که�گرفتار�شرک�عملی�شده�است:

1( دل به هوای�نفس )بت درون( سپرده است و او را معبود خود قرار می دهد.
2( اوامر�هوای�نفس را به فرمان�های�خداوند ترجیح می دهد.

3( در پی کسب رضایت قدرت�های�مادی و طاغوت ها )بت های بیرون( برمی آید.
 آیه: ！ارایت من اتّخذ اَلهُه هواه افأنت تکون علیه وکیال 

پیام:�کسی که از هوای نفس خود پیروی کند، نمی توان از او دفاع کرد. تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت، موجب می شود 
شخص، درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد؛ زیرا: 

1( از یک سو هوای نفس وی هر روز خواستۀ جدیدی جلو روی او قرار می دهد.
2( از سوی دیگر، قدرت های مادی که هر روز رنگ عوض می کنند، او را به بردگی جدیدی می کشانند.

.آیه: ！و من  الناس من یعبد اهلل علی حرف فان اصابه خیر اطمأّن به و ان اصاَبتُه فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا و اآلخرة ذلک هو الخسران المبین 
پیام: 1( انسانی که خدا را با شک و تردید می پرستد، در برابر خیر و شری که به او می رسد، دو روش متفاوت پیش می گیرد. 2( چنین شخصی، گرفتار 

زیانی می شود که هم در دنیا و هم در آخرت آشکار است.
 بعد�اجتماعی�توحید�عملی�و�ثمرات�آن: بعد اجتماعی توحید به معنای قرار گرفتن همۀ نهادها و ارکان یک جامعه در جهت خداوند و اطاعت 

همه جانبه از اوست.
 مهم�ترین�رکن یک جامعه، حکومت آن است.

 وقتی یک جامعه توحیدی است که حاکم آن براساس قوانین�الهی به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده 
است، دارا باشد و بکوشد که قوانین�الهی را در جامعه به اجرا درآورد.

 ویژگی�های�جامعۀ�توحیدی:�1( یک نظام اجتماعی، عالوه بر رکن سیاسی، دارای ارکان دیگری مانند اقتصاد و فرهنگ نیز هست. 2( همۀ ارکان 
تضاد  و  تفرقه  از  عدالت�گستر درمی آید. 4(  به صورت جامعه ای  پیش می رود. 3(  یگانه  فرمان های خدای  اجرای  به سوی  اجتماعی  نظام  یک 
 دوری می کند و به سوی وحدت و هماهنگی حرکت می کند. 5( حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حق�حکومت کردن نداده است، نمی پذیرد. 

6( با آنان که با خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی�نمی�کند. 7( با ظالمان مبارزه می کند. 8( از محرومان و مستضعفان حمایت می کند.
...آیه: ！یا ایها الذین آمنوا التتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة و قد کفروا بما جاء کم من الحق 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید.
پیام: 1( جامعۀ موحد، حکومت کسانی را که خداوند به آن ها حق حکومت کردن نداده، نمی پذیرد. 2( جامعۀ موحد با آنان که با خداوند و مسلمانان 

دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند و با ظالمان مبارزه می کند. 

 میان بعد�فردی و بعد�اجتماعی�توحید، رابطۀ متقابل وجود دارد. هرقدر مردم یک جامعه به سوی توحید حرکت کنند، ارکآن جامعه نیز بیش تر رنگ�
توحیدی به خود می گیرد.

 شرک�عملی�در�بعد�اجتماعی: اگر هریک از افراد جامعه فقط خواسته ها و تمایالت دنیوی خود را دنبال کنند و تنها�منافع�خود را محور فعالیت اجتماعی 
قرار دهند و اهل ایثار و تعاون و خیر�رساندن�به�دیگران نباشند، شرک�عملی در بعد�اجتماعی به وجود می آید.

 نتایج�شرک�عملی�در�بعد�اجتماعی: 1( تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد. 2( امکان رشد و تعالی از بین می رود  3( انسان های ستمگر بیش تر قدرت 
پیدا می کنند و دیگران را در خدمت امیال خود به کار می گیرند. 4( دیگر سخنی ازحاکمیت خداوند و فرمان های او نیست، بلکه سخن از  حاکمیت 

طاغوت و دستورهای اوست. 

 توحید�و�شرک�در�جهان�امروز: توحید، روح�و�محور زندگی دینی و شرک، روح�و�محور زندگی ضددینی است.
انسان امروز از بت پرستان قبل�از�اسالم که بیش از 360 بت را می پرستیدند، کمتر به دنبال این قبیل بت پرستی هاست.

1( امروزه بسیاری از انسان ها، جهان خلقت را ِملک خود تلقی می کنند و بدون توجه به نظر مالک حقیقی آن، یعنی خدا، هرگونه که بخواهند در این 
جهان تصرف می کنند. 
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) )انسانی  دین و زندگی دوازدهـم 

در نتیجه: تخریب محیط زیست، آلوده شدن طبیعت، پیدا شدن جوامع بسیار فقیر در کنار جوامع بسیار ثروتمند را به دنبال دارد.
2( بسیاری از انسان ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خدا در قلب آن ها جایگاهی ندارد. زینت دنیا و لذات و شهوات 
چنان در دلشان فزونی یافته که جایی برای خلوت انس با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است. گویی هوی و هوس و آن چه 
و آن کس که آنان را به هوس هایشان می رساند، بت و معبودشان شده و آن ها را هم چون خدا می پرستند و از ابزارهای جدید مانند سینما، تلویزیون، 

ماهواره، اینترنت و سایر رسانه ها برای رسیدن به این لذات دنیایی بهره می گیرند و یکسره ازخدا و آخرت غافل شده اند.

 قرآن کریم، معیارهای ثابت توحید و شرک یا بت پرستی را به ما نشان داده؛ هم چنین تطبیق زندگی فردی و اجتماعی خود با این معیارها را برعهدۀ 
خودمان نهاده است.

فقط برای تومراهچ سرد

 آیه: ！قل اَنما اعظکم بواحدة ان تقوموا ِلِِِ مثنی و فرادٰی 
ترجمه: ]به بندگانم[ بگو شما را فقط یک موعظه می  کنم ]و آن[ این که به صورت جمعی و فردی برای خدا قیام کنید.

پیام: مقصود از برخاستن جمعی یا فردی، اجرای فرامین خداوند است.
آیه: ！الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان  انه لکم عدّو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم 

ترجمه: ای فرزندان آدم، آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟ و این که مرا بپرستید ]که[ این راه مستقیم است؟
پیام: 1( کسانی هستند که گرایش فطری به خداوند را نادیده گرفته اند و بندۀ هوای نفس و شیطان شده اند. 2( راه مستقیم زندگی انسان ها، عبادت 

و بندگی خداوند است.
 هدف خلقت انسان، تقرب به خداست و این تقرب جز با سعی و تالش خود انسان به دست نمی آید.

 انسان همواره بر سر دو راهی بندگی خداوند و بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد و زندگی، صحنۀ انتخاب یکی از این دو راه است.
( می فرماید: راهیابی شرک به دل انسان از راه رفتن مورچۀ سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان تر است.  پیامبر اکرم )

 اخالص در بندگی: اخالص به معنای خالص کردن و پاک کردن یک چیز از غیر آن است. اخالص در کاربرد دینی، بدین معناست که شخص 
عملش را فقط برای رضای خداوند و همان گونه که او دستور داده است، انجام دهد.

 در اسالم، اخالص شرط قبولی تمامی اعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد.
( می فرماید: مؤمنان باتوجه به مراتب اخالصشان بر یکدیگر برتری پیدا می کنند.  پیامبر اکرم )

 هر عملی از دو جزء تشکیل شده است:
اول: نیت که به آن هدف یا قصد نیز می گوییم و به منزلۀ روح عمل است.

دوم: شکل و ظاهر عمل که در حکم بدن و کالبد آن روح می باشد.
بنابراین: عمل بدون نیت، کالبد بی جانی بیش نیست.

( می فرماید: »نیة المؤمن خیُر من عمله« تا نیت و قصد قلبی انسان از انجام یک عمل، خدایی نشود، آن عمل، خالصانه نیست.  رسول اکرم )
( می فرماید: »انّما االعمال بالنیات«  پیامبر اکرم )
ترجمه: همانا اعمال انسان وابسته به نیت های اوست.
پیام: نیت و قصد قلبی جایگاه مهم و ارزشمندی دارد.

( می فرماید: »فاعل الخیر، خیٌر منه و فاعل الشّر، شرٌّ منه«   امیرالمؤمنین علی )
ترجمه: انجام دهندۀ کار نیک، از آن کار بهتر است و انجام دهندۀ کار شر، از آن شر بدتر است.

 انسان مؤمن، عالوه بر این که می کوشد نیت خود را خالص کند و عمل را به خاطر خدا انجام دهد، تالش می کند عمل را به  همان  صورت که 
خداوند دستور داده است، انجام دهد؛ یعنی عمل را از جهت کمیت، کیفیت، زمان، مکان و شیوه همان طوری انجام دهد که خداوند می خواهد. 

 حسن فاعلی: انجام دهندۀ کار، دارای نیت الهی باشد.

مراهچ سرد

فقط برای او

 حسن فعلی: کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است، انجام شود.

 راه های تقویت اخالص

1( افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند: پیوند محکمی میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجود دارد. هم چنین 
ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است؛ بنابراین هرقدر که معرفت به خداوند بیش تر شود، به افزایش 

درجۀ اخالص کمک خواهد کرد.
تذکر: 1- عمل براساس معرفت و آگاهی بسیار ارزشمندتر و مقدس تر از عملی است که در آن معرفتی نیست و یا 
با معرفت اندکی صورت می گیرد. نمازی که با معرفت انجام بگیرد، نز خداوند بسیار ارزشمندتر از نمازی است که به 

جا آورندۀ آن نمی داند چه می گوید و برای چه می گوید.
2- گاه پیش می آید که انسان های نادان به تصور این که کار خیر می کنند، مرتکب گناهان بزرگ می شوند.

2( راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او: نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند: 1( غفلت از خداوند را کم می کند. 
2( محبت خداوند را در قلب تقویت می  سازد.  3( انسان را از کمک های الهی بهره مند می کند.

3( دوری از گناه و تالش  برای انجام واجبات: گناه، ریشۀ درخت اخالص و بندگی را می سوزاند و آن را به تدریج از بین می برد.

 میوه های درخت اخالص

1( دستیابی به درجاتی از حکمت: حکمت به معنای علم محکم و استوار و به دور از خطاست. پیامبر اکرم )
(  می فرماید: هرکس چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و معرفت از دل و 

زبانش جاری خواهد شد.
2( نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان: شیطان خود اقرار کرده است که توانایی فریب دادن مؤمنان بااخالص را ندارد.
3( دریافت پاداش های وصف ناشدنی: دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه خداوند از پاداش های وصف ناشدنی است. 
( نهایت آرزوی عارفان، دوست دل های صادقان، ولی مؤمنان و معبود عالمیان است. به تعبیر امیر مؤمنان علی )

ههاختیسر،هحقیقیتهوجداینهوهمهشوم:

 اختیار که به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است، یک حقیقت وجدانی است و هر انسانی آن را در خود می یابد و می بیند که شبانه روز 
در حال تصمیم گرفتن برای انجام یک کار یا ترک آن است.

مراهپنجم

قدرت پرواز
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 حسن فعلی: کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است، انجام شود.

 راه های تقویت اخالص

1( افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند: پیوند محکمی میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجود دارد. هم چنین 
ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است؛ بنابراین هرقدر که معرفت به خداوند بیش تر شود، به افزایش 

درجۀ اخالص کمک خواهد کرد.
تذکر: 1- عمل براساس معرفت و آگاهی بسیار ارزشمندتر و مقدس تر از عملی است که در آن معرفتی نیست و یا 
با معرفت اندکی صورت می گیرد. نمازی که با معرفت انجام بگیرد، نز خداوند بسیار ارزشمندتر از نمازی است که به 

جا آورندۀ آن نمی داند چه می گوید و برای چه می گوید.
2- گاه پیش می آید که انسان های نادان به تصور این که کار خیر می کنند، مرتکب گناهان بزرگ می شوند.

2( راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او: نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند: 1( غفلت از خداوند را کم می کند. 
2( محبت خداوند را در قلب تقویت می  سازد.  3( انسان را از کمک های الهی بهره مند می کند.

3( دوری از گناه و تالش  برای انجام واجبات: گناه، ریشۀ درخت اخالص و بندگی را می سوزاند و آن را به تدریج از بین می برد.

 میوه های درخت اخالص

1( دستیابی به درجاتی از حکمت: حکمت به معنای علم محکم و استوار و به دور از خطاست. 
(  می فرماید: هرکس چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و  پیامبر اکرم )

معرفت از دل و زبانش جاری خواهد شد.
2( نفوذناپذیری در برابر وسوسه های شیطان: شیطان خود اقرار کرده است که توانایی فریب دادن مؤمنان بااخالص را ندارد.

3( دریافت پاداش های وصف ناشدنی: دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه خداوند از پاداش های وصف ناشدنی است. 
( نهایت آرزوی عارفان، دوست دل های صادقان، ولی مؤمنان و معبود عالمیان است. به تعبیر امیر مؤمنان علی )

  اختیار، حقیقیت وجداین و مهشود:

 اختیار که به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است، یک حقیقت وجدانی است و هر انسانی آن را در خود می یابد و می بیند که شبانه روز 
در حال تصمیم گرفتن برای انجام یک کار یا ترک آن است.

درس پنجم

قدرت پرواز

قدرت پروازدرس پنجم

 حتی کسی که آن را در سخن یا بحث انکار می کند، در عمل از آن بهره می برد و آن را اثبات می کند.
 بسیاری از امور اختیاری نیست و ما در وقوع آن ها نقشی نداریم.

 نشانه های اختیار

1( تفکر و تصمیم: از میان چندین راه و چندین کار، یکی را انتخاب کردن و برگزیدن آن برای انجام عمل، بیانگر تفکر و تصمیم است.
»این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم«

2( احساس رضایت یا پشیمانی:  احساس رضایت و خرسندی از کار خود و احساس پشیمانی در کاری که مرتکب اشتباه شده ایم، 
مربوط به ویژگی احساس رضایت و پشیمانی است. 

»گر نبودی اختیار این شرم چیست / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟«
3( مسئولیت پذیری: عهدها و پیمان ها براساس مسئولیت پذیری استوار شده است و کسی که پیمان شکنی کند و مسئولیتش را 

انجام ندهد، خود را مستحق مجازات می داند. »هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا«

آیه: ！انا هدیناه السبیل اّما شاکًرا و اّما کفوًرا 
ترجمه: ما راه رستگاری را به او ]انسان[ نمایاندیم، خواه سپاس گزار باشد و خواه ناسپاس.

پیام: انتخاب راه رستگاری یا شقاوت به اختیار خود انسان انجام می شود.

آیه: ！قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها 
ترجمه: به راستی که دالیل روشنی از جانب پروردگارتان به سوی شما آمد. پس هر که بینا گشت، به سود خود اوست و هر کس کوردل گردد، به 

زیان خود اوست.
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