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برترین عبادت کدام است و ثمرة آن چگونه ظاهر می گردد؟  . 1

ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - شکوفایی استعداد ها ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته - نیازمندي به خدا 

من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - شکوفایی استعداد ها  من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار - نیازمندي به خدا 

انسان خردمند از حدیث نبوي «الدنیا مزرعۀ االخرة» کدام مطلب را خواهد آموخت؟  . 2

قلب انسان بهترین و مناسب ترین زمین براي کشت محصول دنیا است.  سرنوشت ابدي انسان ها براساس رفتار کنونی آن ها تعیین می شود.

الزمۀ پیمودن راه سعادت عهد و پیمان با خدا در مسیر بندگی و رضایت اوست.  هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خدا و رسیدن به مقام قرب اوست. 

اگر بگوییم انسان در پیدایش و بقا به خداوند نیازمند است از کدام عبارت قرآنی الهام گرفته ایم و چه مسأله اي را بیان نموده ایم؟  . 3

 «أْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَی اِهللا» - پدیده نبودن خداوند متعال  «َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد» - پدیده بودن انسان 

«أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا» - پدیده بودن انسان  «َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد» - پدیده نبودن خداي متعال 

ِر فی اّهللا ِ و فی ُقدَرِتِه» فکُّ کدام عبارت شریفه به ترتیب مؤید شناخت «صفات» و «چیستی» خداوند است و مورد مستثنی در عبارت «أفَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّ  . 4
بیانگر کدام گزینه است ؟

روا فی ذاِت اّهللا ِ»- دومین  روا فی ُکلِّ َشیٍء»- «ال َتَفکَّ «َتَفکَّ روا فی ذاِت اّهللا ِ»- نخستین   روا فی ُکلِّ َشیٍء»- «ال َتَفکَّ «َتَفکَّ

روا فی ُکلِّ َشیٍء»- دومین  روا فی ذاِت اّهللا ِ»- «َتَفکَّ «ال َتَفکَّ روا فی ُکلِّ َشیٍء»- نخستین  روا فی ذاِت اّهللا ِ»- «َتَفکَّ «ال َتَفکَّ

کدام موضوع زیر مقدمۀ پرسش این سؤال در ذهن ماست که: «موجودات جهان، هستی خود وامدار چه کسی هستند؟»  . 5

تفکر در رابطه با آغاز و پایان این هستی پهناور تفکر در رابطه با خود شناسی

تحقیق و پژوهش در رابطه با جهان دور دست و کهکشان ها تحقیق و پژوهش در رابطه با زندگی به دور از هیاهو و هیجان

درك بیشتر فقر و نیاز انسان علت و معلول چیست؟  . 6

انقطاع تدریجی از غیر خدا – افزایش خودشناسی انقطاع تدریجی از غیر خدا – خدایابی استداللی

افزایش عبودیت و بندگی – خدایابی استداللی افزایش عبودیت و بندگی – افزایش خودشناسی

اگر بگوییم موجودات دائمًا با زبان حال، به پیشگاه خدا عرض نیاز می کنند به کدام نیازشان اشاره کرده و کدام مثال براي تبیین آن شایسته تر است؟  . 7

بقا - نیازمندي یک بنا به معمار خویش  پیدایش - نیازمندي یک بنا به معمار خویش 

بقا - نیاز جریان الکتریسیته به ژنراتور  پیدایش - نیاز جریان الکتریسیته به ژنراتور 

شناخت چیستی خدا به معناي .................. که امري .................. به شمار می رود  . 8

شناخت ذات حق تعالی است - ممکن و شدنی شناخت ذات حق تعالی است - محال و نشدنی 

شناخت صفات خداوند است - محال و نشدنی شناخت صفات خداوند است - ممکن و شدنی 

کدام عبارت زیر پاسخگوي این سوال مهم است که: «چرا فقط خداوند می تواند نیاز انسان و هرموجودي را برطرف نماید؟» و ثمرة درك نیازمندي در  . 9
موجودي مانند انسان چیست؟

ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد»- پیش رفتن در مسیر بندگی  «َواهللاَّ »- پیش رفتن در مسیر بندگی  ِ «َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ

ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد»- افزایش خود شناسی  «َواهللاَّ »- افزایش خود شناسی  ِ «َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ

از مطالعۀ مقدمات ارائه شده در بحث نیازمندي موجودات جهان در پیدایش به خدا این نتیجه را می توان گرفت که .................. .  . 10

ما و همۀ موجودات جهان مستقل هستیم و هر پدیده اي نیازمند است.

همۀ موجودات هستی در پدیدآمدن به خالقی نیازمند هستند که خود سرچشمۀ هستی بوده و وجودي متعالی و برتر باشد.

همۀ موجودات هستی به طور مستمر و دائم در پیدایش و بقا به خالقی نیازمند هستند که خود سرچشمۀ هستی بوده و وجودي متعالی و برتر باشد.

ما و همۀ موجودات جهان به آفریننده اي نیازمند هستیم که این نیازمندي در مرحلۀ بقا تجلی یافته است. 

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 1 آسان
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پیامبر (ص) پیش از نهی از تفکر در ذات خدا به چه کاري دستور می دهند و چرا؟  . 11

«تفکروا فی کل شیء»؛ زیرا با شناخت نعمت هاي الهی، صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم.

 «قل اهللا خالق کل شیء»؛ زیرا یاریگر ما در فهمیدن چیستی خداوند است.

«تفکروا فی کل شیء»؛ زیرا یاریگر ما در فهمیدن چیستی خداوند است.

«قل اهللا خالق کل شیء»؛ زیرا با شناخت نعمت هاي الهی، صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم.

اگر خداوند خود را تنها ولی و سرپرست جهان معرفی نموده، چگونه به انسان هاي دیگر والیت داده است و آن ها در این زمینه چه نقشی بر عهده  . 12
دارند؟

مخلوقات به اذن و اجازه او می توانند در جهان تصرف کنند- واسطۀ والیت و رسانندة فرمان هاي الهی 

والیت خود را به اولیا و پیامبران الهی واگذار نموده تا سرپرست مومنان باشند- واسطۀ والیت و رسانندة فرمان هاي الهی

مخلوقات به اذن و اجازه او می توانند در جهان تصرف کنند- مسیر و مجراي والیت واسطه ها بر انسان

والیت خود را به اولیا و پیامبران الهی واگذار نموده تا سرپرست مومنان باشند- مسیر و مجراي والیت واسطه ها بر انسان

اگر سوال شود که چرا فقط خدا می تواند نیاز موجودات را برطرف کند، کدام عبارت قرآنی پاسخ گوي این سوال خواهد بود؟  . 13

«یساله من فی السماوات و االرض»   «کل یوم هو فی شان»   «و اهللا هو الغنی الحمید»    «انتم الفقراء الی اهللا»   

با التفات به کدام دو مقدمه به ترتیب، موضوع «نیازمندي ما و جهان به سرچشمۀ متعالی هستی» را درمی یابیم؟  . 14

متکی نبودن موجودات به خود - نشأت نگرفتن وجود موجودات از خودشان 

متکی نبودن موجودات به خود - محتاج بودن پدیده ها به غیر خود براي پیدایش 

قائم به ذات بودن چیزي که پدیده نیست. - محتاج بودن پدیده ها به غیر خود براي پیدایش 

قائم به ذات بودن چیزي که پدیده نیست. - نشأت نگرفتن وجود موجودات از خودشان

میان آشنایی با نشانه هاي الهی با شناخت قوانین جهان به ترتیب چه ارتباطی برقرار است و قانون مندي و نظام حاکم بر جهان خلقت تجلی کدام یک از  . 15
موارد زیر است؟

معلول و علت- قضاي الهی معلول و علت- تقدیر الهی علت و معلول- قضاي الهی   علت و معلول- تقدیر الهی

درك حضور خداي بی نیاز از چه چیزي سرچشمه می گیرد و دعوت قرآن کریم براي محقق شدن کدام موضوع  است؟  . 16

فطرت- تفکر دربارة نیازمند بودن جهان، در تمام مراحل خود به آفریننده و خالق

سرشت خدا آشنا- معرفت عمیق تر دربارة خدا

تفکر در هستی- درك وجود او، شناخت صفات و افعال خدا

درك فقر انسان- توجه به راه هاي گوناگون براي درك وجود خدا و شناخت افعال و صفات او

این که انسان بتواند با هر چیزي خدا را ببیند، در نگاه نخست چگونه به نظر می رسد و کدام ویژگی جوانان آن ها را براي نیل به آن آماده تر می کند؟  . 17

سخت و دشوار - پاکی و صفاي قلب سهل و آسان - پاکی و صفاي قلب سخت و دشوار - عزم و تصمیم قوي سهل و آسان - عزم و تصمیم قوي

اگر بگوییم «رابطۀ ما و دیگر موجودات با خدا، مانند رابطۀ جریان برق با مولّد آن است.» از این تشبیه به .................... پی می بریم که در مقام تشبیه به  . 18
ترتیب ................... و ................... مفهوم می گردد.

خالقیت خداوند بی نیاز و مخلوقیت پدیده ها - فقیر - غنی  نیاز پدیده ها به پدید آور در ایجاد و بقا - فقیر - غنی 

نیازمندي ذاتی پدیده ها و بی نیازي ذاتی پدید آور - غنی - فقیر  وابستگی مخلوقات به خالق توانا - غنی - فقیر 

کدام گزینه نتیجۀ کامل تري از استدالل «نیازمندي جهان به خدا در پیدایش» ارائه داده است؟  . 19

ما و همۀ پدیده هاي جهان، وجود و هستی مان از خودمان نبوده و به پدیدآورنده نیازمندیم. 

ما و همۀ پدیده هاي جهان، در پدیدآمدن و هست شدن خود به آفریننده اي نیازمندیم که خودش پدیده نباشد. 

پدیده هایی که وجودشان از خودشان نیست، براي موجودشدن نیازمند به پدیدآوردنده اي هستند که خودش پدیده نباشد و سرچشمۀ هستی باشد. 

در آفرینش، یک موجود فقط در صورتی در وجود خود نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتًا موجود باشد. 
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ْرِض» را به درستی تبیین می نماید؟ َماَواِت َواْألَ ُ نُوُر السَّ کدام مورد مفهوم آیۀ شریفۀ «اهللاَّ  . 20

از آنجا که هر چیزي در جهان تجلی بخش ذات و صفات الهی است، پس باید آن را نوري از انوار الهی دانست. 

از آنجا که هر چیزي در جهان تجلی بخش ذات و صفات الهی است، پس باید آن را آیه اي از آیات الهی دانست. 

از آنجا که هر چیزي در جهان تجلی بخش ذات و صفات الهی است، پس باید آن را آیه اي از آیات الهی دانست. 

از آنجا که هر چیزي در جهان تجلی بخش ذات الهی است، پس باید آن را نوري از انوار الهی دانست. 

شاعر در کدام بیت با حدیث شریف علوي که می فرماید: «ما َرأیُت شیئًا إّال و َرأیُت اَهللاَ َقبَلُه و بَعَدُه و َمَعُه» هم نوا شده است؟  . 21

که چرا غافل از احوال دل خویشتنمروزها فکر من این است و همه شب سخنم 

به دریا بنگرم دریا تو بینم به صحرا بنگرم صحرا تو بینم 

وین عجب تر که من از وي دورم دوست نزدیک تر از من به من است 

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست ما چو ناییم و نوا در ما ز توست 

معرفت بیشتر انسان به رابطه اش با خداوند فزایندة چیست و چه احساسی را در انسان برمی انگیزد؟  . 22

درك فقر و نیاز - ناتوانی و بندگی  درك فقر و نیاز - خودشناسی و عبودیت 

استغناء و بی نیازي - خودشناسی و عبودیت  استغناء و بی نیازي - ناتوانی و بندگی 

ماواِت َواَألْرِض» نیازمندي جهان در کدام مرحله به خداوند را بیان می کند و مفهوم آن چه تعریفی از موجودات ارائه می دهد؟ آیۀ شریفۀ «اُهللا نُوُر السَّ  . 23

پیدایش و هستی یافتن - آیه اي از آیات الهی  پیدایش و بقا - آیه اي از آیات الهی 

پیدایش و هستی یافتن - نوري از انوار وجود پیدایش و بقا - نوري از انوار وجود 

دین اسالم با تفکر در صفات و ذات خداوند به ترتیب، چگونه برخورد کرده است؟  . 24

تشویق - تشویق  تشویق - تحذیر  تحذیر - تشویق  تحذیر - تحذیر 

زبان حال موجودات جهان در پیشگاه الهی در کدام عبارت قرآنی آورده شده است و کدام یک در مقام بیان علّیت آن است؟  . 25

َشْأٍن»   ْرِض» - «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َماَواِت َواْألَ َمْن ِفی السَّ «َیْسَألُُه َشْأٍن»   ْرِض»  - «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َماَواِت َواْألَ َمْن ِفی السَّ «َیْسَألُُه

«ِ ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد»   «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»  - «َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإلَى اهللاَّ اهللاَّ «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»  - «َو
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برترین عبادت: تفکر مداوم دربارة خدا  ثمره: شکوفایی استعداد ها گزینه 2  . 1

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «الدنیا مزرعۀ االخرة، یعنی سرنوشت ابدي انسان ها بر اساس اعمال آن ها در دنیا تعیین می شود» پس الزم است در این دنیا در مسیري قدم بگذاریم که گزینه 1  . 2
موفقیت آن حتمی باشد و سرانجام و آخرتی آباد را براي ما رقم بزند. 

دقت کنید که قسمت اول آیه با آوردن کلمه «فقراء» به نیازمندي ما نسبت به خدا اشاره کرده اما قسمت دوم به بی نیازي خدا اشاره دارد. چون ما پدیده هستیم پس به خدا نیازمندیم.  گزینه 3  . 3

روا فی روا فی ُکلِّ َشیٍء» است و شناخت چیستی خداوند ناممکن است که عبارت «ال َتَفکَّ شناخت صفات خدا از طریق تفکر در جهان هستی و موجودات ممکن است که مؤید عبارت «َتَفکَّ گزینه 2  . 4
ذاِت اّهللا ِ» مؤید آن است و همین مورد است که مستثنی شده است. 

هنگامی که از خود بپرسیم که آیا هرگز در رابطه با آغاز و پایان این هستی پهناور فکر کرده ایم، به سوال «موجودات جهان، هستی خود وامدار چه کسی هستند؟» خواهیم رسید.   گزینه 2  . 5

افزایش خودشناسی  درك بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی گزینه 3  . 6

در سوال به نیاز دائمی مخلوقات به خدا اشاره شد، که مقصود همان نیازمندي در بقا است و براي تبیین آن مثال نیاز جریان الکتریسیته مناسب تر است چرا که به محض قطع مولد، برق گزینه 4  . 7
هم قطع می شود ولی یک ساختمان می تواند تا سال ها بدون معمار خود، پایدار باشد.  

منظور از چیستی خدا همان ذات خداست که شناخت آن براي ما امري ممکن نمی باشد. گزینه 1  . 8

چرا فقط خداوند می تواند، نیاز انسان و هر موجودي را برطرف نماید؟ زیرا خداوند است که بی نیاز مطلق است. (غنی)  گزینه 2  . 9

افزایش خودشناسی  درك بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی  

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 10

»: استقالل در پدیده ها مورد اشکال است.  گزینۀ «

»: مقدمات ارائه شده همان طور که از صورت سوال پیداست، در پیدایش است و عبارات «مستمر و دائم» و «تمامی مراحل» نشان دهندة نیازمندي پدیده ها و موجودات در مرحلۀ بقا نیز گزینه هاي « و 
می باشند.  

گزینه 1 ما به وجود خداوند و آفریدگار جهان پی می بریم و با شناخت نعمت هاي الهی، صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم، از همین رو پیامبر(ص) فرموده اند:«تفکروا فی کل شیء و ال  . 11
تفکروا فی ذات اهللا» در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خداوند تفکر نکنید.

مخلوقات جز به اذن او نمی توانند در جهان تصرف کنند، چنین اذنی به معنی واگذاري والیت خدا نیست، بلکه این که خداوند او را واسطۀ والیت و رسانندة فرمان قرار داده است.   گزینه 1  . 12

ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد» تنها خداوند است که بی نیاز و ستوده است و بدین خاطر است که همۀ موجودات نیاز خود را از درگاه الهی می طلبند و ِ َواهللاَّ با توجه به آیۀ:«َیا َأیَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اهللاَّ گزینه 2  . 13
فقط خداوند است که می تواند نیاز آن ها را برطرف کند.

مقدمۀ اول و دوم نیازمندي جهان به خود را در پیدایش به ترتیب عبارتند از:   گزینه 2  . 14
مقدمۀ اول: اگر به خود نظر کنیم، خود را در پدیده اي می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست. (متکی نبودن موجودات به خود) 

مقدمۀ دوم: پدیده ها که وجودشان از خودشان نیست، براي موجود شدن نیازمند (محتاج) به پدید آورنده اي هستند. 

- شناخت قوانین جهان خلقت سبب آشنایی ما با نشانه هاي الهی و نیز بهره گرفتن از طبیعت می شود.   گزینه 3  . 15
- براساس تقدیر الهی جهان خلقت قانو ن مند است. 

هر کدام از ما بر اساس فطرت خویش (سرشت خدا آشنا) خدا را می یابیم و حضورش را درك می کنیم. با وجود این شناخت اولیه قرآن کریم ما را به معرفت عمیق تر دربارة خدا فرا گزینه 2  . 16
می خواند و راه هاي گوناگونی را براي درك وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد.

این که انسان در هر چیزي بتواند خدا را ببیند، در نگاه اول مشکل (سخت و دشوار) به نظر می رسد. اما هدفی قابل دسترس است. به خصوص براي جوانان که پاکی و صفاي قلب گزینه 4  . 17
دارند. (سبب می شود که نسبت به بقیه آماده تر باشند.)

از تشبیه «رابطۀ ما و دیگر موجودات با خدا به رابطۀ جریان برق با مولد آن» به نیاز پدیده ها به پدید آور (خالق) در ایجاد و بقا پی می بریم و به ترتیب جریان برق، فقیر و مولد آن، غنی گزینه 1  . 18
است. 

نتیجۀ کامل دو مقدمۀ نیازمندي جهان در پیدایش به خداوند بدین شرح است: ما و همۀ پدیده هاي جهان، در پدید آمدن و هست شدن خود به آفریننده اي نیازمندیم که خودش پدیده گزینه 2  . 19
نباشد و سرچشمۀ هستی باشد. این وجود برتر و متعالی «خدا» نامیده می شود.

ْرِض» است.  َماَواِت َواْألَ ُ نُوُر السَّ هر چیزي در جهان تجلّی بخش صفات (نه ذات) الهی و نشانه اي از آیات (نه انوار) الهی است. این مفهوم بیانگر آیۀ «اهللاَّ گزینه 2  . 20

با دقت و اندیشه در جهان هستی و نگرش در آن می توان در هر چیزي خدا را مشاهده کرد و علم و قدرت او را دید.  گزینه 2  . 21
بابا طاهر می گوید: به صحرا بنگرم صحرا تو بینم / به دریا بنگرم دریا تو بینم 

این بیت با سخن حضرت علی  «ما َرأیُت شیئًا إّال ...» ارتباط مفهومی دارد. 

هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خداوند بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند. گزینه 2  . 22

ماواِت َواَألْرِض»:«خداوند نور آسمان ها و زمین است» یعنی تمام موجودات ،«وجود» خود را از او می گیرند، به سبب او قرآن کریم خداوند را نور هستی معرفی می فرماید: «اُهللا نُوُر السَّ گزینه 1  . 23
پیدا و آشکار شده و پا به عرصۀ هستی می گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است به همین جهت، هرچیزي در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه اي از آیات الهی محسوب می شود.

دین اسالم تفکر در صفات خداوند را تشویق کرده است: « تفکروا فی کل شیء » ولی تفکر در ذات را ممنوع کرده است (تحذیر = برحذر داشتن) « ال تفکروا فی ذات اهللا ».  گزینه 3  . 24

موجودات جهان پس از پیدایش نیز هم چنان، مانند لحظۀ نخسِت خلق شدن، به خداوند نیازمند هستند و از این رو دائمًا با زبان حال به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند: «َیْسَألُُه َمْن ِفی گزینه 2  . 25
» شما به ِ ْرِض»: هر آن چه در آسمان ها و زمین است پیوسته از او درخواست می کند. علت این درخواست نیز همان طور که گفته شد فقر و نیازمندي موجودات است: «َأنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اهللاَّ َماَواِت َواْألَ السَّ

خداوند نیازمند هستید. 
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