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اگر بگوییم خداوندعالم را هدایت و پشتیبانی می کند به .................. خداوند اشاره کرده ایم که .................. از دیگر اقتضائات آن است؟  . 1

قدرت - روزي رسانی به مخلوقات  حکمت - روزي رسانی به مخلوقات  قدرت - مدد  رسانی به مخلوقات حکمت - مد د  رسانی به مخلوقات 

اگر گفته شود که خداوند پس از خلقت، مخلوقات را به حال خود رها نمی کند به مفهوم .................. اشاره شده که ..................  مؤید آن است.  . 2

«کل یوم هو فی شأن» - گذر موجودات از نیستی به هستی   «َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد» - گذر موجودات از نیستی به هستی 

«کل یوم هو فی شأن» - دوام موجودات پس از خلقت   «َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد» - دوام موجودات پس از خلقت 

عبارت «أنُْتُم الُْفَقَراُء ِإلَی  اِهللا َواُهللا ُهوَ  الَْغِنی الَْحِمیُد» خطاب به چه کسانی مطرح شده است و این فقر چگونه برطرف خواهد شد؟  . 3

خطاب به مخلوقات - با کمال یافتن موجودات از فقر آنان کاسته می شود. خطاب به مردم - این نسبت هرگز قابل تغییر نمی باشد.

خطاب به مخلوقات - این نسبت هرگز قابل تغییر نمی باشد. خطاب به مردم - با کمال یافتن موجودات از فقر آنان کاسته می شود.

کدام یک از ویژگی هاي زیر بین همه مخلوقات عالم مشترك بوده و این بیان به کدام مقدمه مرتبط است؟  . 4

همه ایجاد شده اند نه ایجاد کننده - مقدمۀ دوم  وجود و هستی شان از خودشان نمی باشد - مقدمۀ دوم 

همه ایجاد شده اند نه ایجاد کننده - مقدمۀ اول وجود و هستی شان از خودشان نمی باشد - مقدمۀ اول 

ْرِض » کدام مفهوم، دریافت می شود؟ َماَواِت َواْألَ از آیۀ شریفۀ « اُهللا نُوُر السَّ  . 5

هر چیزي در این جهان، نشانگر نور خالق و پروردگار جهان است و روشنی بخش آسمان و زمین می باشد.

شناخت ذات خداوند، معرفتی عمیق و واالست که در نگاه نخست مشکل، اما هدفی قابل دسترسی است. 

هر موجودي در حّد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است. 

خداوند نور هستی است و تمام موجودات تنها در مرحلۀ پیدایش وجود خود را از او می گیرند و به سبب او نورانی می شوند.

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  . 6
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

تالش انسان در راستاي انجام وظیفۀ الهی خود به همان صورت که خداوند فرمان داده است، کدام یک از انواع ُحسن را ترسیم می کند و ریاکاري، نشانۀ  . 7
فقدان کدام ُحسن در انسان است؟

حسن فعلی- حسن فاعلی حسن فعلی- حسن فعلی حسن فاعلی- حسن فعلی حسن فاعلی- حسن فاعلی

درك حضور خداي بی نیاز از چه چیزي سرچشمه می گیرد و دعوت قرآن کریم براي محقق شدن کدام موضوع  است؟  . 8

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

کدام موضوع از عبارت قرآن «ُکلَّ َیْوٍم ُهَو فی َشْأٍن» مستفاد می گردد؟  . 9

درخواست دائمی مخلوقات عالم براي کسب فیض از خداوند متعال زمینه ساز آن است که  خداوند هر لحظه دست اندرکار امري است. 

پدیده بودن مخلوقات جهان نشان دهندة احتیاج دائمی آنها به خداوند است.

محیط بودن حق تعالی به همۀ موجودت عالم نشانگر آن است که چیستی خداوند در ذهن ما نگنجد.

فقر ذاتی و کامل همۀ مخلوقات معلول اولی به متصرف بودن حق تعالی در تمام امور هستی است.

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 1 متوسط
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عبارت قرآنی «ُکلَّ یْوٍم ُهَو ِفی َشأٍن» به دنبال ابراز نیاز  .................. از خداوند آمده است و نیازمندي ایشان را در مرحلۀ .................. به تصویر می کشد.  . 10

هر آنچه در آسمان ها و زمین است. - پیدایش  مردمان - پیدایش 

هر آنچه در آسمان ها و زمین است.- بقاء  مردمان - بقاء 

کدام بیت، مفهوم عبارت «ما رأیت شیئًا اال و رأیت اهللا قبله و بعده و معه» را بیان نموده و چرا امکان دسترسی به آن براي جوانان و نوجوانان بیشتر است؟  . 11

نشان از قامت رعنا تو بینم» ــ معرفت عمیق و واال  «به هرجا بنگرم کوه و در و دشت  

نشان از قامت رعنا تو بینم» ــ پاکی و صفاي قلب   «به هرجا بنگرم کوه و در و دشت  

نبینی مرنجان دو بیننده را» ــ پاکی و صفاي قلب   «به بینندگان آفریننده را  

نبینی مرنجان دو بیننده را» ــ معرفت عمیق و واال  «به بینندگان آفریننده را   

کدام گزینه نتیجۀ کامل تري از استدالل «نیازمندي جهان به خدا در پیدایش» ارائه داده است؟  . 12

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. 

از حدیث علوي «هیچ  چیزي را مشاهده  نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم» به کدام سرمایۀ  انسان اشاره  شده است و براي چه  . 13
کسانی قابل دسترسی است؟ الزمۀ وصول و درك این معنویت چیست؟

گرایش به خیر  و  نیکی - جوانان و نوجوانان - افزایش خودشناسی و خداشناسی

گرایش به خیر  و  نیکی - پیامبران و امامان - پاکی و صفاي قلب

سرشت خدا  آشنا و گرایش به او - جوانان و نوجوانان - پاکی و صفاي قلب

سرشت خدا  آشنا و گرایش به او -  پیامبران و امامان - افزایش خودشناسی و خداشناسی

مفهوم نیازمندي جهان به خداوند در بقا کدام است و کدام مثال این موضوع را به ذهن انسان فکور متبادر می کند؟  . 14

خداوند نور هستی است و همۀ موجودات، وجود خود را از او می گیرند و به سبب او آشکار می شوند. - مسجد و معمار و طراح آن

همۀ مخلوقات وابسته به خداوند هستند و خداوند هر لحظه اراده کند، آنها را از بین می برد. - بنا و بناي ساختمان

همۀ مخلوقات وابسته به خداوند هستند و خداوند هر لحظه اراده کند، آنها را از بین می برد. - جریان برق و مولد آن

خداوند نور هستی است و همۀ موجودات، وجود خود را از او می گیرند و به سبب او آشکار می شوند. - ساعت و ساعت ساز آن

»  در کدام یک از ابیات زیر هویدا است؟ ْرِض  َماَواِت َواْألَ پیام آیۀ شریفۀ «َیْسَألُُه َمْن ِفی السَّ  . 15

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم        به دریا بنگرم دریا تو بینم باد ما و بود ما از داد توست        هستی ما جمله از ایجاد توست

دلی کز معرفت نور و صفا دید        به هر چیزي که دید اول خدا دید خشک ابري که بود ز آب تهی    ناید از وي صفت آب دهی

⋯

کدام بیت با حدیث علوي «ما رأیت شیئًا اال...» ارتباط مفهومی دارد؟  . 16

به هر چیزي که دید اول خدا دید  دلی کز معرفت نور و صفا دید  

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

 ما چو کوهیم و صفا در ما ز توست ما چو نائیم و نوا در ما ز توست

 چون تواند که بود هستی بخش ذات نایافته از هستی، بخش

درك نیازمندي پدیده هاي جهان به خداوند منوط به تحقق کدام عامل است و کدام حدیث مؤید آن است؟  . 17

شناخت خدا - «ما َرأیُت َشیئًا إّال و َرأیُت اَهللاَ َقبَلُه و بَعَدُه و َمَعُه»   ِ َو ِفی ُقْدَرِتِه»   ِر ِفی اَهللاَّ شناخت خدا - «َأْفَضُل اَْلِعَباَدِة ِإْدَماُن اَلتََّفکُّ

ِ َو ِفی ُقْدَرِتِه» ِر ِفی اَهللاَّ بندگی - «َأْفَضُل اَْلِعَباَدِة ِإْدَماُن اَلتََّفکُّ بندگی خدا - «ما َرأیُت َشیئًا إّال و َرأیُت اَهللاَ َقبَلُه و بَعَدُه و َمَعُه»

از تدبر در سرچشمۀ بندگی خدا، لزوم وجود کدام فضیلت در انسان استنباط می شود و تبلور آن در کدام حدیث نبوي متجلّی می شود؟  . 18

ُهمَّ َال َتِکْلِنی ِإلَى نَْفِسی َطْرَفَۀ َعْین َأبَداً   آگاهی - اَللَّ ِ َو ِفی ُقْدَرِتِه   ِر ِفی اَهللاَّ آگاهی - َأْفَضُل اَْلِعَباَدِة ِإْدَماُن اَلتََّفکُّ

ِ َو ِفی ُقْدَرِتِه ِر ِفی اَهللاَّ فطرت - َأْفَضُل اَْلِعَباَدِة ِإْدَماُن اَلتََّفکُّ ُهمَّ َال َتِکْلِنی ِإلَى نَْفِسی َطْرَفَۀ عین َأبَداً   فطرت - اَللَّ

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



کدام عبارت قرآنی پاسخگوي پرسش زیر است؟   . 19
- چرا فقط خداوند می تواند نیاز انسان و هر موجود دیگري را برطرف کند؟

«واهللا هو الغنی الحمید»  «انتم الفقراء الی اهللا»  «یسأله من فی السماوات و االرض»  «کل یوم هو فی شأن» 

این که شناخت کهکشان هاي دور افتاده براي انسان بعید و ناممکن نیست، معلول چیست و در حیطۀ شناخت خداوند در کدام مورد می توانیم همین  . 20
گونه سخن بگوییم؟

محدود بودن وجود آن ها - حقیقت و ماهیت  محدود بودن وجود آن ها - هستی و صفات 

نامحدود بودن درك انسان - حقیقت و ماهیت نامحدود بودن درك انسان - هستی و صفات

کلید دستیابی به مضمون «درخواست پیامبر (ص) از خداوند براي وانگذاشتن او به خودش» در گرو فهم کدام عبارت شریفه است و این مضموم ثمرة  . 21
چیست؟

- ابراز ناتوانی در محضر خدا  "«ِ ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد» - ابراز ناتوانی در محضر خدا  َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإلَى اهللاَّ «َو اهللاَّ

- افزایش معرفت به خود "«ِ ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد» - افزایش معرفت به خود  َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإلَى اهللاَّ «َو اهللاَّ

به ترتیب از ترکیب کدام دو مقدمه به نتیجۀ «نیازمندي ما و جهان به سرچشمه متعالی هستی» پی می بریم؟  . 22

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

قائم به ذات بودن چیزي که پدیده نیست _ محتاج بودن پدیده ها به غیر خدا 

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

متکی نبودن موجودات به خود _ محتاج بودن پدیده ها به غیر خود 

عرض نیاز دائمی موجودات به پیشگاه خداوند متعال در کدام بیت آمده است و دانایی به این بیت، ما را به کدام کالم نبوي رهنمون می سازد؟  . 23

ِر فی اّهللا ِ و فی ُقدَرِتِه»   ما همه شیران ولی شیر علم / حمله مان از باد باشد دم به دم  - «أفَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّفکُّ

دلی کز معرفت، نور و صفا دید / ِز هر چیزي که دید، اول خدا دید - «اللُّهمَّ ال َتکلنی إلی نَفسی َطرَفَۀ َعیٍن أبَداً»  

ِر فی اّهللا ِ و فی ُقدَرِتِه»   دلی کز معرفت، نور و صفا دید / ِز هر چیزي که دید، اول خدا دید - «أفَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّفکُّ

ما همه شیران ولی شیر علم / حمله مان از باد باشد دم به دم  - «اللُّهمَّ ال َتکلنی إلی نَفسی َطرَفَۀ َعیٍن أبَداً»  

مفهوم نیازمندي مخلوقات به خداوند متعال در همه حال، در قرآن کریم در کدام بیت بیان شده است؟  . 24

به هر چیزي که دید اول خدا دید   دلی کز معرفت نور و  صفا دید 

نشان از قامت رعنا تو بینم   به هر جا بنگرم کوه و در و دشت 

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست   ما چو نامیم و نوا در ما زتوست 

ناید از وي صفت آب دهی   خشک ابري که بود ز آب تهی 

سخن امیر مؤمنان علی (ع)که فرموده اند: «هیچ چیزي را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن و بعد از آن و با آن دیدم» و شعر سعدي که  . 25
می سراید: «دوست نزدیکتر از من به من است / وین عجب تر که من از وي دورم» به ترتیب یادآور کدام یک از سرمایه هاي انسان است؟

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - سرشت خدا آشنا  سرشت خدا آشنا - گرایش به نیکی ها و زیبایی ها

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - گرایش به نیکی ها و زیبایی ها سرشت خدا آشنا - سرشت خدا آشنا 
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«هرکدام از ما، براساس فطرت خویش، خدا را می یابیم و حضورش را درك می کنیم. به روشنی می دانیم در جهانی زندگی می کنیم که آفریننده اي حکیم آن را هدایت و پشتیبانی می کند گزینه 1  . 1
و به موجودات و مخلوقات مدد می رساند.»

وقتی به پس ازخلقت اشاره می شود پس مقصود همان نیازمندي درمرحلۀ بقاست. و این مسأله سبب دوام انسان ها پس از خلقتشان است.   گزینه 4  . 2
رد گزینه: دقت کنید که گذر از نیستی به هستی همان پیدایش است نه بقا 

آیه اي که در متن سوال آمده است عبارت است از «یا أیَها  النَّاُس أْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلی  اِهللا َواُهللا ُهوَ  اْلَغِنی اْلَحِمیُد» که به مردم خطاب شده است و فقري که در آیه مطرح می شود همواره برقرار است، گزینه 1  . 3
چرا که یک فقر ذاتی است.  

در مقدمۀ اول صرفًا گفته می شود که ما و سایر مخلوقات پدیده هایی هستیم که وجودمان از خودمان نیست (در این مقدمه سخنی از ایجادکنندگی به میان نمی آید.) گزینه 3  . 4

آیه  «اهللا نور السموات و االرض»  یعنی هر موجودي در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت رحمت و سایر صفات الهی است و تمام موجودات هم در مرحله پیدایش گزینه 3  . 5
و هم در مرحله بقا وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصه هستی می گذارند و وجودشان و بقاي آن ها به وجود او وابسته است. 

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  . 6

حسن فعلی به این معناست که کار به درستی و به همان صورت که خداوند فرمان داده است، انجام شود. ریا در مقابل اخالص قرار دارد، پس ریاکاري، معادل فقدان حسن فاعلی است. گزینه 4  . 7

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  . 8
می خواند و راه هاي گوناگونی را براي درك وجود او و نیز شناخت صفات و افعال او به ما نشان می دهد.

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو فی َشْأٍن» نتیجه می گیریم که به دلیل درخواست دائمی هر آنچه در آسمان و زمین از خداوند متعال هست، او همواره ماواِت َو اْألَ باتوجه به آیۀ شریفۀ «َیْسَئُلُه َمْن ِفی السَّ گزینه 1  . 9
دست اندرکار امور جهان است.  

َماَواِت َواْألْرِض ُکلَّ یْوٍم ُهَو ِفی َشأٍن» هرآنچه در آسمان و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند، او گزینه 4 آیه به نیازمندي درمرحلۀ بقا اشاره دارد که عبارت است از: «یْسألُُه َمْن ِفی السَّ  . 10
همواره دست اندر کار امري است. 

حضرت علی (ع) در این حدیث می فرماید: «هیچ چیزي را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم» که منظور از آن این است که به معرفتی دست یافته اند گزینه 2  . 11
که با هر چیزي خدا را می بینند و مفهوم بیت «به هرجا بنگرم کوه و ...» نیز مؤکد آن است. دستیابی به این نوع، براي جوانان و نوجوانان که پاکی و صفاي قلب دارند، قابل دسترس تر 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  . 12
نباشد و سرچشمۀ هستی باشد. این وجود برتر و متعالی «خدا» نامیده می شود.

این سخن حضرت  علی (ع) بیانگر سرشت خدا  آشنا و گرایش به  اوست.  گزینه 3  . 13
اینکه انسان بتواند با هر  چیزي خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست که در  نگاه نخست مشکل به  نظر می آید امّا هدفی قابل دسترسی است به خصوص براي جوانان و نوجوانان که پاکی و صفاي قلب

دارند.

بر اساس نیازمندي جهان به خدا در بقا، همه مخلوقات وابسته به خداوند هستند و خداوند هر لحظه که اراده کند، آنها از بین می روند و متالشی می گردند. به همین جهت، جهان گزینه 3  . 14
همواره و در هر آن به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع و یا کم نمی شود و در مقام مثال می توان گفت که رابطۀ خداوند با جهان، تا حدي شبیه رابطۀ مولد برق با جریان برق است. 

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن: هر آنچه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند و او همواره دست اندر کار امري است.  َماَواِت َواْألَ َیْسَألُُه َمْن ِفی السَّ گزینه 1  . 15
پیام آیه: نیازمندي دائمی موجودات به خداوند. 

باد ما و بود ما ازداد توست/ هستی ما جمله از ایجاد توست 
توجه: فقط در این بیت است که انسان عرض نیاز از زبان خود دارد و قابل مشاهده تر است.  

اینکه انسان بتواند با هر چیزي خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست (شهود قلبی) که حدیث «ما رأیت شیئًا اال و رأیت اهللا» با شعر «دلی کز معرفت نور و صفا دید...» ارتباط مفهومی گزینه 1  . 16
دارد.

یکی از راه هاي شناخت خداوند تفکر دربارة نیازمند بودن جهان در پیدایش خود به خداوند است که حدیث «ما َرأیُت َشیئًا» مؤید آن است.  گزینه 2  . 17

آگاهی سرچشمۀ بندگی است.  گزینه 2  . 18

افزایش خودشناسی  درك بیشتر فقر و نیاز افزایش بندگی 
براي همین است که پیامبر گرامی ما با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی عاجزانه از خداوند می خواهد که براي یک لحظه هم لطف و رحمت خاص را از او نگیرد و او را به حال خود واگذار

ُهمَّ َال َتِکْلِنی ِإَلى َنْفِسی َطْرَفَۀ عین َأَبداً»   نکند:«َاللَّ

خداست که تنها بی نیاز (غنی) و ستوده است و می تواند نیازهاي هر موجودي را برطرف کند، که این مفهوم در عبارت «واهللا هو الغنی الحمید» آمده است.  گزینه 4  . 19

ذهن انسان توان و گنجایش فهم چیستی و ذات موضوعاتی را دارد که محدودند و کهکشان هاي دور هم همین ویژگی را دارند. یعنی اموري محدود هستند و ذهن انسان بر آنها احاطه گزینه 1  . 20
دارد و هم می تواند چیستی و ماهیت آنها را بشناسد و هم هستی و صفات آن ها را، در مورد خداوند نیز انسان فقط قادر به شناخت هستی و صفات اوست و این شناخت براي او بعید و ناممکن نیست. 

ِ»" را بیابد و آن را درك کند، نیاز به او را بیشتر ابراز می کند، بندگی و عبودیتش کسی که فقر و نیازمندي خود نسبت به خداوند را بیشتر درك کند یعنی مفهوم َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإَلى اهللاَّ گزینه 4  . 21
نسبت به خداوند افزایش پیدا می کند و سبب می شود که مانند پیامبر (ص) این گونه دعا کند: «خدایا هیچ گاه مرا چشم برهم زدنی به خودم وامگذار» این مفاهیم ثمرة آن است که انسان خود را

بشناسد (افزایش معرفت به خود) و رابطه اش را با خدا بیشتر کند.

مقدمۀ اول و دوم نیازمندي جهان به خدا در پیدایش براي حصول نتیجۀ مذکور به ترتیب خواسته شده است. مقدمۀ اول: اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده  اي می یابیم که وجود و گزینه 4  . 22
هستی مان از خودمان نیست (متکی نبودن موجودات به خود) مقدمۀ دوم: پدیده ها، که وجودشان از خودشان نیست، براي موجود شدن نیازمند به پدیده  آورنده اي هستند که وجودش از خودش باشد

(محتاج بودن پدیده ها به غیر از خود). 

موجودات دائمًا با زبان حال به پیشگاه الهی عرض نیاز می کنند و به قول مولوي می گویند: ما همه شیران ولی شیر علم/ حمله مان از باد باشد دم به دم. آگاهی و دانایی در این نیاز گزینه 4  . 23
دائمی، مانند پیامبر گرامی اسالم (ص)، موجب می شود که ایشان با آن مقام و منزلت خود در پیشگاه الهی، عاجزانه از خداوند بخواهد که براي یک لحظه هم، و رحمت خاصش را از او نگیرد و او را به

خود واگذار نکند: اللُّهمَّ ال َتکلنی إلی َنفسی َطرَفَۀ َعیٍن أَبداً»: «خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذار.» بیانگر این امر است. 

←←
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موجودات جهان همواره، پیوسته، دائمی و در هر آن به خدا نیازمند هستند و این گونه در پیشگاه او عرض نیاز می کنند. «ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو کوهیم و صدا در ما ز گزینه 3  . 24
توست» مولوي در این بیت موجودات را به یک نی تشبیه میکند که ماندن صداي درون آن به نواي پیوستۀ صاحب آن وابسته است و موجودات را به کوهی تشبیه می کند که ماندن صداي آن به فریاد

کنندة آن وابستگی دائمی دارد. 

حدیث شریف امیرالمؤمنین علیه السالم و شعر سعدي هر دو مربوط به «سرشت خداآشنا» از سرمایه هاي انسان است. زیرا خداوند سرشت ما را به خود آشنا کرد. گرایش به خود را گزینه 3  . 25
در وجود ما قرار داد، از این رو هرکس در خود می نگرد و یا به تماشاي جهان می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند و گاهی هم غفلت ها سبب دوري ما از او و فراموشی یاد او

می شود، ولی باز که به خود بازمی گردیم، او را در کنار خود می یابیم.
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