
دوستدار خدا بودن نشان دهنده تولی است تبري یعنی بیزاري از باطل و پیروان او بنابراین وقتی کسی زشتی و ستم (باطل) را در جامعه میبیند و سکوت می کند یعنی گزینه 4  1
تبري را به درستی انجام نمی دهد.

از دقت در این ادبیات: گزینه 4  2
تا در طلب گوهر کانی، کانی

این نکته رمز اگر بدانی، دانی
تا در هوس لقمه ي نانی، نانی 

هرچه که در جستن آنی، آنی

پس به این سوال می رسیم که معیار ارزش انسان چیست؟
پاسخ سوال فوق را امام علی(ع) این گونه فرموده:"ارزش هر انسانی به اندازه ي چیزي است که دوست دارد." هم چنین مطابق درس اول، هدف نهایی یا برترین هدف انسان "تنها خدا و بندگی
اوست." و اما این حدیث امام صادق(ع) " ماَاحبَّ اَهللا َمن عصاه": کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند او را دوست ندارد."بیانگر پیروي از خداوند به عنوان اولین راه از راه هاي افزایش محبت به

خداست.

از دقت در کالم امام خمینی(ره) که به مسلمانان جهان سفارش می کنند: "باید مسلمانان فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق به ذات حق و نفرت و بغض عملی گزینه 2  3
نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند."

ناظر بر موضوع، بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان است.
و دینداري با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاري از دشمنان خدا را به دنبال می آورد.

، آل عمران «قل ان خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند و این موضوع در دقت از آیۀ شریفۀ  گزینه 2  4
کنتم تحّبون اّهللا فاّتبعونی ..... » مفهوم می گردد.

کلمۀ «الاله الّا اهللا» که پایه و اساس بناي اسالم است، مرّکب از یک «نه» و یک «آري» است: «نه» به هرچه غیر خدایی است، و «آري» به خداي یگانه. گزینه 2  5
پس دین داري بر دو پایه استوار است: تولّی (دوستی با خدا و دوستان او) و تبّري (بیزاري از باطل و پیروان او).

گزینه 4 عبارت: «عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد، بیانگر بیزاري از دشمنان خداست.  6

 و عبارت: «نمی شود کسی دوستدار خدا باشد؛ اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند» بیانگر مبارزه با دشمنان خداست.

خداوند در آیۀ   سورة  بقره می فرماید: « و ِمن الّناس َمن یّتخذ من دون اهللا أنداداٌ یحّبونهم کحّب اهللا و الذین آمنوا أشّد حبا اهللا؛ و بعضی از مردم همتایانی به جاي خدا می  گزینه 1  7
گیرند، آنان را دوست می دارند مانند دوستی خدا، اما کسانی که ایمان آوردند، به خدا محبت بیش تري دارند».

از همین رو، قرآن کریم یکی از ویژگی هاي مؤمنان را دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدا می داند.

امام صادق (ع) فرموده اند: «ما احبَّ اهللا َمن عصاه؛ کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.»  پیروي از خداوند. گزینه 3  8
آیۀ شریفۀ: «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی ُیحببکم اهللا»؛ بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروي کنید تا خدا شما را دوستتان بدارد...». نیز به پیروي از خداوند اشاره دارد و با سخن امام

صادق(ع) ارتباط مفهومی ( هم آوایی) دارد.

عشق به خدا چون اکسیري است (آب حیات) که مرده را حیات می بخشد. گزینه 2  9
آیۀ « اشّد ُخبا هللا » موید یکی از ویژگی هاي مؤمنین است که دوستی و محبت شدید به خدا دارند.

مناجات امام سجاد (ع) که می فرمایند: «بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن کس که با تو انس گزینه 4  10
گیرد، لحظه اي از تو روي گردان نشود؛ بارالها! اي آرمان دل مشتاقان و اي نهایت آرزوي عاشقان! دوست داشتنت را از خودت خواهانم.» مضمون این مناجات بیانگر محبت به خداست.
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