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کدام عبارت، رابطۀ میان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بیان می کند و این عبارت مفهوم کدام آیه را تبیین و تأکید می نماید؟  . 1

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ ُ»  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

  «ِ ِ»   «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

چه چیزي افسردگی ، ترس و یأس را در انسان از بین می برد؟  . 2

فعالیت اجتماعی استدالل عقلی محبت الهی قدرت قلبی

در آیۀ شریفۀ «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا...» کفار بت هاي خود را به اندازة دوستی چه کسی دوست می دارند؟  . 3

اجداد  خودشان فرزندان  خداوند

چه چیزي انسان را از خودخواهی بیرون آورده و به ایثار و از خود گذشتگی می رساند؟  . 4

عشق الهی تواضع کرامت نفس معرفۀ النفس

امام خمینی (ره) براي تحقق دیانت حقیقی به مسلمانان جهان چه سفارشی فرمودند؟  . 5

به تبیین دقیق مرزهاي دوستی و بیزاري در جامعۀ اسالمی بپردازند. 

به اعالم محبت و وفاداري نسبت به حق و اظهار خشم نسبت به باطل بپردازند. 

فضاي عالم را از محبت و عشق به یکدیگر و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان لبریز سازند. 

فضاي عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز سازند. 

هرگاه با حضرت امام خمینی قّدس سّره الّشریف هم فریاد شویم و بگوییم: «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و  . 6
نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند» تسلیم و سرسپردگی خود را در برابر کدام آیه به ظهور رسانده ایم؟

اعتقاد به خداوند – «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا...» محبّت خداوند - «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا...»  

محبّت به خداوند - « َو من الّناس من یّتخذ من دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا...» اعتقاد به خداوند – « َو من الناس من یّتخذ من دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا...»

شرط رسیدن به سعادت در کدام عبارت بیان شده و ثمرة آن قرار گرفتن در پناه کدام صفات الهی است؟  . 7

حیٌم»   ُ» - «َغُفوٌر رَّ «َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ َرُکم َتطهیًرا»   ُ» - «ُیَطهِّ «َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ

حیٌم»   ْجَس» - «َغُفوٌر رَّ َعْنُکُم الرِّ «لُِیْذِهَب َرُکم َتطهیًرا»   ْجَس» - «ُیَطهِّ َعْنُکُم الرِّ «لُِیْذِهَب

کلمۀ توحید در جملۀ  «الاله اّال اهللا» خالصه می شود به ترتیب بر دو رکن .................. و .................. استوار است.  . 8

بیزاري – تبّري اشتیاق – تنّفر تبّري - تولّی  حّب – بغض

فعالیت هایی را که آدمی در طول زندگی انجام می دهد ریشه در .................. دارد و همین محبت هاست که به زندگی آدمی .................. می دهد.  . 9

دلبستگی ها و محبت هاي او - جهت  هدف هاي اخروي - جهت  دلبستگی ها و محبت هاي او - معنا  هدف هاي اخروي ـ معنا

این کالم حضرت امام خمینی(ره) به مسلمانان جهان که سفارش «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و  . 10
بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند» موضوع .................. را دریافت می کنیم و دینداري با .................. آغاز می شود و .................. را به دنبال دارد.

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - برائت از دشمنان - دوستی با خدا

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - دوستی با خدا - برائت و بیزاري از دشمنان خدا 

دوستی با دوستان خدا - دوستی با خدا - برائت و بیزاري از دشمنان خدا 

دوستی با دوستان خدا - برائت از دشمنان - دوستی با خدا 

دین و زندگى دهم درس 9 آسان
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برخی افراد براي توجیۀ اعمال خویش به جمله .................. متوسل می شوند در صورتی که این سخن با آیۀ شریفۀ ..................سازگار نیست و شرط  . 11
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

شعر موالنا «در طلب کوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمه ي نانی، نانی» دربارة موضوع .................. می باشد که روایتی در این باره از .................. است  . 12
که می فرماید :« ارزش هر انسانی به اندازه چیزي که .................. »

میزان شناخت خویشتن خویش -  پیامبر(ص) - شناخت دارد.  میزان شناخت خویشتن خویش - امام علی(ع) - شناخت دارد. 

معیار ارزش واقعی انسان -  پیامبر (ص) – دوست دارد. معیار ارزش واقعی انسان - امام علی(ع) – دوست دارد.

تعبیر قرآنی  «َأَشدُّ ُحبا ِهللا»  و  «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اِهللا»  به ترتیب بیانگر چیست و دربارة چه کسانی به کار رفته است؟  . 13

شدت یافتن عشق به خدا ریشه در افزایش ایمان دارد ـ شرك به خدا ـ مؤمنان ـ کسانی که غیرخدا را همتاي او قرار دادند.

عشق به خداوند جایگزین تمامی دلبستگی هاي انسان است ـ پیروي از خدا ـ متقین ـ کسانی که خدا را محور دلبستگی هاي خود قرار دادند.

شدت یافتن عشق به خدا ریشه در افزایش ایمان دارد ـ پیروي از خدا ـ مؤمنان ـ کسانی که غیرخدا را همتاي او قرار دادند.

عشق به خداوند جایگزین تمامی دلبستگی هاي انسان است ـ شرك به خدا ـ متقین ـ کسانی که خدا را محور دلبستگی هاي خود قرار دادند.

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؟  . 14

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

با دقت در آیۀ شریفۀ  سوره آل عمران، پیروي از پیامبر صلی اهللا علیه و آله، به ترتیب ثمره و علّت چیست؟  . 15

 (یحببکم اّهللا) – (اشد حبا ّهللا)   (یحببکم اّهللا) – (و یغفر لکم ذنوبکم)  

 (تحّبون اّهللا) – (اشد حبا ّهللا)   (تحّبون اّهللا) – (یحببکم اّهللا و یغفر لکم ذنوبکم)  

31

مطابق آیۀ شریفۀ: « قل ان کنتم تحّبون اّهللا... »، خداوند شرط اصلی دوستی با خدا را .................. اعالم کرده است و این موضوع در آیۀ شریفۀ ..................  . 16
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 » 

بیت «دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وي دورم» با کدام موارد زیر هم نوا شده است؟   . 17
الف) قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی 

ب) ما احب اهللا من عصاه 
ج) من یتخذ من دون اهللا انداداً 

د) یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکم

ج - د  ب - ج  الف - د  الف - ب 

در حدیث حضرت علی (ع) میزان ارزش واقعی انسان به چیست و کدام مورد در برنامه پیامبران الهی بوده است؟  . 18

به اندازة اشتیاقی است که به دوستی خدا دارد - جهاد در راه خدا  به اندازة چیزي است که دوست می دارد - جهاد در راه خدا 

به اندازة اشتیاقی است که به دوستی خدا دارد - حب و دوستی خدا به اندازة چیزي است که دوست می دارد - حب و دوستی خدا 

خطاي گروهی از مردم در زمینۀ دوستی با خدا در آیینۀ وحی، چگونه توصیف شده است؟  . 19

(و من الناس من یّتخذ من دون اّهللا انداداٌ یحبونهم کحب اّهللا)   (قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا)  

(انّما یاکلون فی بطونهم ناراٌ)   (والذین آمنوا اشد حبٌّا ّهللا)  

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



(عشق و محبت الهی افسردگی)، ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، شجاعت و قدرت می بخشد، تنبل را چاالك و بخیل را بخشنده می کند  . 20
و ...)، این همه تّحول، معلول کدام است؟

محبت و دوستی سرچشمۀ بسیاري از تصمیم ها و کارهاي انسان است.

عشق به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وي عطا می کند.

قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی گیرد.

محبّت به زندگی آدمی جهت می دهد و به هر میزان که محبت شدیدتر باشد، تأثیرش عمیق تر است.

میان میزان ایمان انسان به خدا و محبت او به خدا ، چه رابطه اي برقرار است و از نظر امام سجاد علیه السالم ، چه کسی غیرخدا را اختیار نمی کند؟  . 21

تباین - هرکس لّذت دوستی با خدا را چشیده باشد. تناسب – آن کس که با خدا انس بگیرد.

تناسب - هرکس لّذت دوستی با خدا را چشیده باشد. تباین - آن کس که با خدا انس بگیرد.

دینداري با چه چیزي آغاز می گردد و چه چیز را به دنبال دارد؟ و این موضوع اشاره به کدام یک از راه هاي افزایش محبت به خداوند دارد؟  . 22

تولّی - تبّري - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان  تولّی - تبّري - دوستی با دوستان خداوند 

تبّري - تولّی - دوستی با دوستان خدا  تبّري - تولّی - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان 

 . 23
از آیۀ شریفۀ:  «قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکم» ، کدام موضوع مستفاد می گردد؟

آمرزش خداي بخشنده نسبت به انسان معلول محبت رحمانی خداوند نسبت به انسان است.

برخورداري از آمرزش گناهان و دوستداري خداوند مشروط به دوستی دائمی خداوند و تبعیت از اولیاي دین است.

دوستی با دوستان خدا جلب کنندة محبّت و آمرزش الهی در همه شرایط است.

مومنان الهی هرگز براي خداوند شریکی قائل نیستند و بسیار خدا را دوست دارند.

اکسیر حیات بخش به انسان مرده دل چیست؟ دیانت در اسالم بر چه پایه اي استوار است و چه رابطه اي با بیزاري از دشمنان خدا دارد؟  . 24

توبه و استغفار - تبري و مقدم  عشق و محبت الهی - تبري و موخر  عشق و محبت الهی - تولی مقدم  توبه و استغفار - تولی و موخر 

امام صادق (ع) درباره قلب چه تعبیري را بیان نموده اند؟ ایشان نشانۀ عدم صداقت در دوستی را چه می دانند؟  . 25

حرم خدا - دوستدار باطل حرم خدا - سرپیچی از فرمان خدا جایگاه خدا - سرپیچی از فرمان خدا  جایگاه خدا - دوستدار باطل 
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حدیث: «ما َاَحبَّ اَهللا َمن َعصاه»  بیانگر رابطۀ نافرمانی خداوند و دوستی با او «َفاتَِّبُعوِنی»  مفهوم فرمانبرداري از خدا  گزینه 2  . 1
گزینه 2 عشق و محبت الهی افسردگی، ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، شجاعت و قدرت می بخشد.  . 2

از دقت در آیۀ شریفۀ: «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا. ؛ و بعضی از مردم همتایانی را به جاي خدا می گیرند آنان را دوست می دارند مانند دوستی خدا....». کفار بت  گزینه 1  . 3
هاي خود را به اندازة دوستی با خداوند دوست می دارند.

عشق و محبت الهی آدمی را از خودخواهی و نفع پرستی بیرون آورده و به ایثار و خود گذشتگی می رساند. گزینه 4  . 4
سفارش امام خمینی (ره) به مسلمانان براي تحقّق دیانت حقیقی، این است که فضاي عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز سازند.  گزینه 4  . 5

قرآن کریم یکی از ویژگی هاي مؤمنان را، دوستی و محبت شدید آن نسبت به خدا می داند:  گزینه 4  . 6
 «َو من الناس من یّتخذ من دون اهللا انداداً یحّبونهم کحّب اهللا والّذین آمنوا اشدُّ ُحبا ِهللا؛ و بعضی از مردم همتایانی را به جاي خدا می گیرند آنان را دوست می دارند مانند دوستی خدا. اما کسانی که ایمان آورده 

اند به خدا محبت بیشتري دارند.» 
خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است را شرط اصلی دوستی خود بیان می کند و می فرماید: اگر خدا را دوست دارید (فاتبعونی) از پیامبر اطاعت کنید و اطاعت گزینه 2  . 7

ُ َو َیْغِفْر َلُکْم ُذنُوَبُکْم» را به دنبال دارد و ادامۀ آیه به بیان دو صفت خداوند «وهللا غفور رحیم» اشاره می کند. از پیامبر خدا «ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ
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  . 8

پس دین داري بر دو پایه استوار است: تولّی (دوستی با خدا و دوستان او) و تبّري (بیزاري از باطل و پیروان او). 
فعالیت هایی را که آدمی در طول زندگی انجام می دهد  ریشه در دلبستگی ها و محبت هاي او دارد و همین محبت هاست که به زندگی آدمی  جهت می دهد. گزینه 4  . 9

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 نسبت به دشمنان گزینه 2  . 10
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.

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  . 11
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.

در پاسخ به این سؤال که: «معیار ارزش واقعی انسان چیست؟» ، امام علی (ع) می فرماید: «ارزش هر انسانی به اندازهء چیزي است که دوست دارد.» گزینه 3  . 12
خط فکري: عبارت  «َأَشدُّ ُحبا ِهللا»  معلول افزایش ایمان است و  «َوالَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِهللا»  یعنی کسانی که ایمان آورده اند، به خدا محبت بیشتري دارند. عبارت  «ُیِحبُّوَنُهْم َکُحبِّ اِهللا»  به گزینه 1  . 13

کسانی اشاره دارد که به جاي خدا همتایی می گیرند و مانند خدا آن را دوست می دارند. این مطلب بیانگر شرك به خدا است، ولی عبارت  «َأَشدُّ ُحبا ِهللا»  براي مومنان به کار رفته است.
- هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود، محبت وي نیز به خدا بیشتر می شود (رابطه مستقیم).  گزینه 4  . 14

- 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) 

با توجه به آیۀ  سورة آل عمران:  (قل ان ُکنتم تحّبون اّهللا فاّتبعونی یحببکم اّهللا و یغفرلکم ذنوبکم)"، براي این که خدا ما را دوست بدارد و گناهانمان را ببخشد (علت)، از پیامبر (ص) پیروي می کنیم گزینه 4  . 15
و نتیجۀ این اطاعت، این است که نشان می دهیم خدا را دوست داریم و از او و پیامبرش پیروي می کنیم.

، آل عمران: « قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحبکم اهللا و یغفرکم ذنوبکم »  از دقت در آیۀ شریفۀ  گزینه 2  . 16

- 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.
گاهی غفلت ها سبب دوري ما از خدا می شود ولی باز که به خود باز می گردیم، محبتش را در دل احساس می کنیم و او را در کنار خود می یابیم و می گوییم دوست نزدیک تر از من به گزینه 1  . 17

من است / وین عجب تر که من از وي دورم 
این بیت با موارد الف و ب هم نوا می باشد و ارتباط مفهومی دارد. 

حضرت علی (ع): ارزش هر انسانی به اندازه چیزي است که دوست دارد.  گزینه 1  . 18
جهاد در راه خدا برنامه تمام پیامبران الهی بوده است و بیشتر آنان در حال مبارزه با ستمکاران به شهادت رسیده اند.

این که بعضی از مردم همتایانی به جاي خدا می گیرند و آنان را مانند دوستی خدا، دوست می دارند، خطاي گروهی از مردم در زمینۀ دوستی با خدا است.  (آیۀ گزینۀ  آورده گزینه 2  . 19
شود.) 

این همه تحّول به این دلیل است که قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد. گزینه 3  . 20
هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود، محبّت وي نیز به خدا بیشتر می شود؛ یعنی میان این دو رابطه تناسب برقرار است. امام سجاد علیه السالم می فرمایند : «بارالها خوب گزینه 4  . 21

میدانم هرکس لذت دوستی ات را چشیده باشد غیر تو را اختیار نکند و آن کس که با تو انس گیرد، لحظه اي از تو روي گردان نشود....»
دینداري با دوستی خدا (تولّی) آغاز می شود و برائت و بیزاري از دشمنان خدا (تبّري) را به دنبال می آورد و این موضوع اشاره به «بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان»، از راه هاي گزینه 2  . 22

افزایش محبت به خداوند دارد. 
گزینه 2  . 23

بنابر آیۀ مذکور، محبّت به خداوند به صورت دائمی و مستمر و تبعیت از پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) به عنوان ولی، دوست داري خداوند و آمرزش الهی را در پی دارد.
دالیل رد گزینه هاي دیگر:

»: آمرزش خداي بخشنده معلول تبعیت و پیروي ازخداوند و اولیاي اوست. گزینۀ «

»: این آیه، دربارة دوستی با دوستان خدا نیست. گزینۀ «

» دریافت می گردد، نه از این آیه. »: این موضوع از آیه: «ومن الناس من یتخذ من دون اهللا  گزینۀ «
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عشق و محبت به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می بخشد.  گزینه 2  . 24
دینداري (دیانت) با دوستی خدا آغاز می شود (مقدم) و برائت و بیزاري از دشمنان خدا دارد (موخر) 

- قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.  گزینه 3  . 25
- کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند، او را دوست ندارد. 
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