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به بیان امام صادق (ع)، دوستی با خدا، .................. را به همراه دارد که این بیان با پیام آیۀ شریفۀ .................. هم آوایی دارد. (با تغییر)  . 1

عبادت - «و ِمن الّناس من یتَّخذ ِمن دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا...»   اطاعت - «و ِمن الّناس من یتَّخذ ِمن دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا...»  

عبادت - «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی ُیحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم» اطاعت - «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی ُیحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم»  

عشق و محبت به خدا ..................ایمان به خداست و تبلور ایمان در آن هاست و عبارت .................. بیانگر این موضوع است.  . 2

«ِ ِ انداداً یحّبونهم َکُحبِّ اهللاَّ علت ـ «َوِمَن النَّاِس َمن یتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ «ِ ِ انداداً یحّبونهم َکُحبِّ اهللاَّ معلول ـ «َوِمَن النَّاِس َمن یتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ

«ِ علت ـ«َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللاَّ   «ِ معلول ـ  «َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللاَّ

برخی افراد براي توجیۀ اعمال خویش به جمله .................. متوسل می شوند در صورتی که این سخن با آیۀ شریفۀ ..................سازگار نیست و شرط  . 3
اصلی دوستی با خدا را .................. معرفی می کند.

اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات ضرورتی ندارد – «ان کنتم تحّبون اّهللا فاتّبعونی » – عمل به دستورات الهی

برخی خواسته هاي خداوند سخت است - « ان کنتم تحّبون اّهللا فاتّبعونی » - عمل به دستورات الهی

برخی خواسته هاي خداوند سخت است – « والَّذین آمنوا اشدُّ حبًا ِهللا » – ایمان به دستورات الهی

اگر قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد - « والذین امنوا اشد حبًا اهللا » - ایمان به دستورات الهی

امام سجاد(ع) در دعاي مناجات المحبین عاشقانه خدا را می خواند و می فرماید «بار الها! خوب می دانم که هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد،  . 4
.................. و آن کس با تو انس گیرد، ..................

دوست داشتنت را از خودت می خواهد -  لحظه اي از تو روگردان نشود.

غیر تو را اختیار نکند – لحظه اي از تو روگردان نشود.

غیر تو را اختیار نکند - دوست داشتن هرکاري را که به تو نزدیک می کند، از خودت می خواهد.

دوست داشتنت را از خودت می خواهد -  دوست داشتن هرکاري را که به تو نزدیک می کند، از خودت می خواهد.

چه نوع رابطه اي بین «ایمان به خدا و محبت به او» و «محبت به خدا و آثار محبت به خدا» وجود دارد؟ دینداري با چه آغاز می شود؟  . 5

مستقیم - دو سویه - تولی  دو سویه - مستقیم - تولی  مستقیم - دو سویه - تبري  دو سویه - مستقیم - تبري 

اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید چه چیزي را از آن بیرون کند و چرا؟  . 6

شیطان و امور شیطانی ـ شیطان آدمی را از یاد خدا غافل می کند.  دشمنی اولیاء الهی ـ دین داري تنفر از غیر خدا را به همراه دارد.

شیطان و امور شیطانی ـ دین داري تنفر از غیر خدا را به همراه دارد. دشمنی اولیاء الهی ـ شیطان آدمی را از یاد خدا غافل می کند.

مطابق آیۀ شریفۀ: « قل ان کنتم تحّبون اّهللا... »، خداوند شرط اصلی دوستی با خدا را .................. اعالم کرده است و این موضوع در آیۀ شریفۀ ..................  . 7
تجلی دارد.

عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده – « و الَّذین آمنوا اشدُّ حبا ِهللاّ »

عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده - « ان کنتم تحّبون اّهللا فاتَّبعونی »

دوستی با دوستان خدا و بیزاري از دشمنان خدا - « ان کنتم تحّبون اّهللا فاتَّبعونی »

دوستی با دوستان خدا و بیزاري از دشمنان خدا - « و الَّذین آمنوا اشدُّ حبا ِهللاّ » 

تناسب و ارتباط بین عبارت هاي زیر در چند مورد به درستی تبیین شده است؟   . 8

الف) قلب انسان  حرم خداست 

ب) ایمان به خدا  صداقت در دوستی به خدا 

ج) محبت و دوستی  منشأ تصمیم ها و کارها 

د) عاشق خداوند  یحبونهم کحب اهللا

 مورد  مورد  مورد  مورد 
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←
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عبارت شریفۀ «فاتبعونی» در آیۀ «قل ان کنتم تحبون اهللا» با کدام کالم ناسازگار است؟ الزمۀ اینکه بخواهد قلبش را خانه خدا کند، چیست؟  . 9

قلب انسان با خدا باشد، کافی است - نفی شیطان  شرط دوستی خدا، عشق ورزي به اوست - نفی شیطان 

قلب انسان با خدا باشد، کافی است - عبادت و بندگی شرط دوستی خدا، عشق ورزي به اوست - عبادت و بندگی 

اکسیر حیات بخش به مردگان چیست؟ و «اشد حبًا هللا» توصیف چه کسانی است؟  . 10

عبادت خالصانۀ پروردگار - یغفرلکم ذنوبکم  عبادت خالصانۀ پروردگار - و الذین آمنوا 

عشق و محبت الهی - یغفرلکم ذنوبکم عشق و محبت الهی - و الذین آمنوا

خداوند، کدام یک را شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند؟  . 11

جهاد در راه خداوند که در برنامۀ تمام پیامبران الهی بوده است. دوستی با کسانی که محبت به آنان در مسیر محبت به خداوند است.

عمل به دستورات خداوند که توسط پیامبر ارسال شده است. لبریز شدن از بغض عملی نسبت به دشمنان خدا.

با تدبر در احادیث، در چه صورتی خداوند انسان باحیا را دوست دارد؟  . 12

بردبار، با عفت و پاکدامن باشد.  بردبار، با عفت و آراسته باشد. 

در عین رسیدگی به دل سوختگان و درماندگان پاکدامن باشد.  رسیدگی کننده به دل سوختگان و درماندگان باشد. 

کدام گزینه با «مصرع» «تا در طلب گوهرکانی»، کانی هم آوا می شود؟ برترین دوستان خدا چه کسانی هستند؟  . 13

محبت و دوستی خداوند به اندازة چیزي است که دوست دارد - رسول خدا و اهل بیت 

ارزش هر انسانی به اندازة آن چیزي است که دارد - رسول خدا و اولیاء الهی 

ارزش هر انسانی به اندازة آن چیزي است که دوست دارد - رسول خدا و اهل بیت 

محبت و دوستی خدا به اندازة چیزي است که دارد - رسول خدا و اولیاء الهی

برخی می گویند: «اگر قلب انسان  با خدا باشد کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد، آنچه اهمیت دارد درون و باطن انسان است نه ظاهر  . 14
او»، این موضوع با کدام آیه در تناقض است و حدیث: « ما احب اهللا من عصاه »، مربوط به کدام یک از راه هاي افزایش محبت به خداست؟

« و من الناس من یتخذ من دون اهللا اندادا ... » - محبت به خداوند  « و من الناس من یتخذ من دون اهللا اندادا ... » - پیروي از خداوند 

« قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی... » - محبت به خداوند  « قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی ... » - پیروي از خداوند 

به توصیۀ امام خمینی (ره) مسلمانان باید فضاي سراسر عالم را با چه چیزي پر کنند و مفهوم مورد تأکید در کدام عبارت است؟  . 15

محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا ـ  ال اِله اّال اهللا.  

محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا ـ  ما احب اهللا من عصاه.  

ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین ـ  ال اِله اّال اهللا.  

ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین ـ  ما احب اهللا من عصاه.  

سرچشمۀ بسیاري از تصمیم ها و کارهاي انسان چیست و فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد، ریشه در چه چیزي دارد و شدت یافتن  . 16
این ها چه پیامدي خواهد داشت؟

ایمان به خدا ـ نیت و افکار ـ تأثیر آن در زندگی واقعی و آگاهانه است.

محبت و دوستی ـ نیت و افکار ـ تأثیر آن در زندگی عمیق تر و گسترده تر است.

ایمان به خدا ـ دلبستگی ها و محبت ها ـ تأثیر آن در زندگی واقعی و آگاهانه است.

محبت و دوستی ـ دلبستگی ها و محبت ها ـ تأثیر آن در زندگی عمیق تر و گسترده تر است.

یکی از نشانه هاي تبري کدام است؟ و کدام بخش از عبارت ال اله اال اهللا مؤید آن است؟ واکنش دوستدار خداوند نسبت به زشتی و ستم در جامعه  . 17
چیست؟

دوستی با مردم فلسطین - اال اهللا - سکوت و همدلی دوستی با مردم فلسطین - ال اله - جهاد و مبارزه 

محرومیت زدایی از مردم فلسطین - اال اهللا - سکوت و همدلی محرومیت زدایی از مردم فلسطین - ال اله - جهاد و مبارزه 

امام صادق (ع) درباره قلب چه تعبیري را بیان نموده اند؟ ایشان نشانۀ عدم صداقت در دوستی را چه می دانند؟  . 18

حرم خدا - دوستدار باطل حرم خدا - سرپیچی از فرمان خدا جایگاه خدا - سرپیچی از فرمان خدا  جایگاه خدا - دوستدار باطل 
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اعطاي زندگی حقیقی به انسان توسط خداوند معلول چیست؟ و با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد؟  . 19

دوستی با دوستان خدا - قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی  دوستی با دوستان خدا - یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکم 

پیروي از خداوند - یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکم پیروي از خداوند - قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی  

شرط اصلی دوستی با خدا چیست؟ و در کدام آیه تاکید شده است؟  . 20

عمل به دستورات خداوند که توسط پیامبر ارسال شده است. - « یحبونکم کحب اهللا والذین آمنوا اشد حبااهللا » 

عمل به دستورات خداوند که توسط پیامبر ارسال شده است. - « ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی ... » 

دوستی عمیق با خداوند کریم و نفرت عمیق از باطل و پیروانش - « ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی... » 

دوستی عمیق با خداوند کریم و نفرت عمیق از باطل و پیروانش - « یحبونکم کحب اهللا والذین آمنوا اشد حبااهللا » 

اگر کسی بگوید: «اساس دین، محبت است؛ بنابراین دل مسلمانان نباید جایگاه کینه و نفرت از کسی باشد»، در اصالح این اعتقاد باید چه بگوییم؟  . 21

قلب انسان حرم خداست و در حرم خدا نباید غیر خدا را جا داد. 

اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند. 

دینداري بر دو پایۀ تولّی و تبّري است و هر چه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. 

اگر بخواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند را در دلمان جاي دهیم. 

توجیه برخی افراد که مّدعی دوستی با خدا هستند؛ اّما از خداوند پیروي نمی کنند؛ با چه عبارتی بیان می شود و نسبت آن با آیۀ شریفه  (ُقل إن ُکنُتم  . 22
ُتِحبَّون اّهللا َفاتَِّبعونی)  کدام است؟

قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد – سنخیت ندارد.

قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد – منافات ندارد.

آنچه اهمیت دارد، ظاهر انسان است، نه درون و باطن او – سنخیت ندارد.

آنچه اهمیت دارد، ظاهر انسان است، نه درون و باطن او – منافات ندارد.

پاسخگوي این شبهه که «قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد.» کدام حدیث شریف است؟  . 23

 «والّذین آمنوا اشّد حبَّا هللا»   «و من الناس من یتَّخذ من دون اهللا انداداً»  

 «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی»   «ما احّب اهللا من عصاه»  

مناجات امام سجاد (ع) که می فرماید: «بارالها! اي آرمان دل مشتاقان و اي نهایت آرزوي عاشقان، دوست داشتنت را از خودت خواهانم»، با کدام آیۀ  . 24
شریفه ارتباط دارد و موضوعش کدام است؟

« والذین آمنوا اشّد حّب اهللا » - دوستی با دوستان خدا  « والذین آمنوا اشّد حّب اهللا » - محبت به خدا 

« قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی » - محبت به خدا  « قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی » - دوستی با دوستان خدا 

مطابق دعاي امام سجاد علیه السالم، اثر چشیدن لّذت دوستی خدا در وجود انسان چیست و دوست داشتن خدا را باید از چه کسی مطالبه نمود؟  . 25

غیر خدا را اختیارنکردن – از خود خداوند غیر خدا را اختیارنکردن – از ولّی معصوم

لحظه اي از خدا روي گردان نشدن – از ولّی معصوم لحظه اي از خدا روي گردان نشدن – از خود خداوند
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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  . 1
آیۀ شریفۀ: «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی ُیحببکم اهللا»؛ بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد...» نیز به پیروي از خداوند اشاره دارد و با سخن امام صادق(ع) ارتباط

مفهومی ( هم آوایی) دارد.
ِ» گویاي آن است. کسانی که محب و دوستدار خداوند هستند این عشق و محبت تبلور ایمان در آن هاست که آیۀ «َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللاَّ گزینه 3  . 2

برخی می گویند: اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد، آن چه اهمیت دارد درون و باطن انسان است، نه ظاهر او، اما این توجیه با کالم خداوند گزینه 1  . 3
سازگار نیست. 

خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر(ص) ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند: « ُقل ان کنتم تحُبون اهللا فاتَّبعونی یحببکم اهللا و یغفرکم ذنوبکم ». 
مطابق آیۀ فوق شرط اصلی دوستی با خدا، عمل به دستورات او معرفی می کند.

امام سجاد(ع)در دعاي مناجات المحبین می فرماید: بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن کس که باتو انس گیرد، لحظه اي از توروي گزینه 2  . 4
گردان نشود. بارالها! اي آرمان دل مشتاقان و اي نهایت آرزوي عاشقان، دوست داشتنت را از خودت خواهانم. 

- هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود، محبت وي نیز به خدا بیشتر می شود (رابطه مستقیم).  گزینه 4  . 5
- البته بین محبت به خدا و این آثار محبت به خدا، رابطه دو سویه است. 

- در نتیجه دینداري با دوستی با خدا آغاز می شود تولی (دوستی با خدا و دوستان او) 
اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند. زیرا دین داري با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاري از دشمنان خدا را نیز به دنبال گزینه 4  . 6

دارد. پایه و اساس بناي اسالم مرکب از یک «نه» و یک «آري» است. «نه» به هر چه غیرخدایی و «آري» به خداي یگانه.

، آل عمران: « قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحبکم اهللا و یغفرکم ذنوبکم »  از دقت در آیۀ شریفۀ  گزینه 2  . 7

- خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر (ص) ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند. 

- این آیه به اولین راه از راه هاي افزایش محبت به خدا، "پیروي از خداوند" اشاره دارد.
موارد الف و ج به درستی بیان شده است.  گزینه 3  . 8

بررسی نادرستی سایر گزینه ها: 

ب) ایمان به خدا نه (پیروي و اطاعت از خدا)  صداقت در دوستی خدا 

د) عاشق خداوند نه (برخی مردم که همتایانی را به جاي خدا دوست می دارند)  یحبونهم کحب اهللا 
برخی می گویند اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است، این موضوع با کالم خداوند ناسازگار است!! خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است را شرط اصلی گزینه 2  . 9

دوستی خود اعالم می کند.
- اگر کسی بخواهد قلبش را خانه خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند. 

عشق و محبت الهی چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد و آیه «و الذین آمنوا اشد حبًا هللا» نیز عشق اهل ایمان به خداوند را مطرح می کند. گزینه 3  . 10
خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند. گزینه 4  . 11

خداوند انسان باحیاي بردبار باعفتی را که پاکدامنی می ورزد دوست دارد.  گزینه 2  . 12
بیت «تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمه نانی، نانی» بیانگر این نکته است که ارزش هر انسانی به اندازة آن چیزي است که دوست دارد.  گزینه 3  . 13

برترین دوستان، رسول خدا و اهل بیت هستند. 
این جمله که با آیۀ شریفۀ :« ان کنتم تحبون اهللا ... » در تناقض است زیرا خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند و گزینه 3  . 14

حدیث شریف امام صادق علیه السالم: « ما احب اهللا من عصاه » دربارة پیروي از خداوند است. 
امام خمینی به مسلمانان جهان سفارش می کنند: «باید مسلمانان فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند» که گزینه 1  . 15

مفهوم مورد تأکید در عبارت «ال اله اّال اهللا» نیز می باشد.
خط فکري: محبت و دوستی سرچشمۀ بسیاري از تصمیم ها و کارهاي انسان است. فعالیت هاي آدمی در طول زندگی، ریشه در دلبستگی ها و محبت ها دارد و همین محبت ها است که گزینه 4  . 16

به زندگی انسان جهت می دهد. به هر میزان که محبت شدیدتر باشد، تأثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است.
رنج و محرومیت مردم فلسطین نمونۀ آشکار از رفتار مستکبران است که جز با جهاد و مبارزه برطرف نخواهد شد. نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد اما زشتی و ستم را در جامعه گزینه 3  . 17

ببیند و سکوت اختیار کند. 
- قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.  گزینه 3  . 18

- کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد. 
عشق و محبت به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وي عطا می کند. خداوند شرط اصلی دوستی خود را عمل به دستوراتش که توسط پیامبر گزینه 3  . 19

ارسال شده است، می داند. 
قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی

خداوند عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده است را شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند: « قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبدونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم ... »: «بگو اگر خدا را گزینه 2  . 20
دوست دارید از من پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد.» 

- تبّري (بیزاري از باطل و پیروان آن) هر چه دوستی با - تولّی (دوستی با خدا)،  کسی که اساس دین را محبت می داند، باید به او فهمانده شود که دینداري بر دو پایه استوار است:  گزینه 3  . 21
خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. 

: حدیث امام صادق (ع) فقط دربارة محبت خدا در دل است.  در گزینۀ 

: به دین و اساس دین اشاره اي نشده است.  در گزینۀ 

: فقط به دوستی با دوستان خدا اشاره کرده است.  در گزینۀ 
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برخی می گویند: «اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد، آنچه اهّمیت دارد، درون و باطن افراد است، نه ظاهر او.»  گزینه 1  . 22
اما این توجیه با کالم خداوند سازگار نیست. یعنی منافات دارد و سنخیت ندارد؛ زیرا خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند:  (ُقل إن

ُکنُتم ُتِحبَّون اّهللا َفاتَِّبعونی)  

» آیه است، نه حدیث.  پاسخگوي شبهه، حدیث امام صادق (ع):  «ما احب اهللا من عصاه»  است. توجه شود گزینۀ « گزینه 4  . 23

مناجات امام سجاد (ع)، دربارة محبت به خداست و آیۀ « والذین آمنوا اشد حب اهللا » با آن ارتباط مفهومی دارد.  گزینه 1  . 24

امام سجاد علیه السالم، در مناجات خود به پیشگاه خداوند عرضه می دارد: (بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد (علت) غیر تو را اختیار نکند(معلول). سپس گزینه 2  . 25
می فرماید: (دوست داشتنت را از خودت خواهانم.)
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