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 پاسخ کامل

 ایمان با چه ویژگی هایی انسان را به آرامش و سعادت می رساند؟ .1

 چگونه می توان ثابت کرد ایمان امری اختیاری است ؟"ربنا سمعنا منادیا ینادی لالیمان ان آمنوا بربکم فامنا ..."با توجه به آیه  .2

 ؟هر کدام از آیات زیر به کدام یک از ویژگی های ایمان مطلوب اشاره دارد .3

  و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر  (الف

 ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة  (ب

، یکی از ویژگی های « وَ مَن اَرادَ اآلخره وَ سعی لها سعیها وَ هو مؤمنٌ فاولئک کان سَعیهم مَشکورا » با تدبر در آیه شریفه  .4

 ستین را بیان کنید .ایمان را

 چه عاملی در ایمان نیاوردن قلب دخالت دارد؟ "وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًًّا...  "با توجه به آیه شریفه  .5

 اشاره دارد؟ « ویژ گی های ایمان مطلوب»روایت ذیل از حضرت رسول مکرم اسالم)ص(، به کدام یک از  .6

 « لدُّنیا وَ اآلخِرَۀِ مَعَ العِلمِ وَ شَرُّ الدُّنیا وَ اآلخِرَۀِ مَعَ الجهلخَیرُ ا»

 صحیح یاغلط 

 قلب سرزمین ایمان است  .7

 نشود ایمان آوردن عملی اختیاری است و به شرایط و اراده فرد بستگی دارد و میتواند با انذار محقق شود یا .8

 لیه و آله سلم( نازل شده اولین شرط برای رسیدن به ایمان استعلم و آگاهی نسبت به آنچه بر پیامبر)صلی اهلل ع .9

 پاسخ کوتاه

 در قرآن محور جریان هدایت الهی از آدم تا خاتم النبیین ، چه چیزی بیان شده است ؟ .10

 هدف آزمایش های الهی چیست ؟ .11

 معیار ارزشمندی عمل چیست ؟ .12
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 قلب چه زمانی حقایق را می پذیرد ؟  .13

 یزان ایمان یک فرد است ؟چه چیزی نشان دهنده ی م .14

 رسالت پیامبران الهی و محور کتاب های آسمانی چه بود؟ .15

 نقش اختیار در ایمان آوردن انسان چیست؟ .16

 مورد( 4ویژگی های ایمان مطلوب را نام ببرید. ) .17

 جای خالی

  .............. و...................مقدمه ایمان است. .18

 تستی

 ان دهنده ی میزان .......... اوست .درجه ی اطمینان و ارامش هرفرد نش .19

 (رضایت4(صبوری               3(ایمان                2(حق پذیری                 1

 1پاسخنامه درس 

 پاسخ کامل

ایمان قلبی، ایمان اطمینان آور و آرامش بخش است. اطمینان نعمتی است که به اهل ایمان عطا میشود. خداوند با آرامش  .1

ه قلب مؤمن او را یاری میکند. در عصر حاضر که ویژگی بارز آن وجود اضطرابها، دلهرهها و فشارهای روحی و بخشیدن ب

روانی است، جایگاه این نعمت الهی روشنتر دیده میشود. این آرامش در سرتاسر زندگی مؤمنان واقعی امتداد دارد و مختص 

حالتی وجود دارد که ایمان تنها بر زبان جاری شده و ظاهری است واز  در مقابل ایمان قلبی، .دوره رفاه و آسایش آنها نیست

آنجا که با قلب ارتباطی ندارد نمیتواند آرامش درون را به همراه داشته باشد.  با توجه به رابطه ایمان و اطمینان قلبی می توان 

سنجش ایمان چیست می توان به درجه گفت: برای دریافت پاسخ این پرسش که میزان ایمان افراد چه مقدار است و مالک 

اطمینان، سکون و آرامش فرد استناد کرد. درجه اطمینان و آرامش هر فرد، نشان دهنده میزان ایمان اوست. اگر بر آرامش 

 (16قلبی مؤمن افزوده شود، قبل از آن بر ایمان او افزوده شده است . ) ص 
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 زمانی که کسی را به کاری امر می به آن از سوی خدا معنا نداشت، زیرا اگر ایمان امری خارج از اختیار ما بود، امر کردن .2

کنیم، انتظار داریم که او به خواست ما عمل کند و خواسته ما را برآورده سازد. بنابراین انجام خواسته ما به اراده و اختیار 

 ( 16ص  (ورنده در ایمان تأکید دارداستفاده قرآن کریم از صیغه امر )آمنوا( بر نقش ایمان آ .امرشونده بستگی دارد

همه ما ب(  ( 16ص ) اختیار الزمه ایمان قرآن کریم در آیات متعددی ما را به ایمان امر میکند(اختیاری بودن ایمان ) الف( .3

و جان رشد کند، چون شمع بتابد و سعادتمند  در زندگی در تالشیم به حیات برتر و پاک دست یابیم. حیاتی که در آن روح

ومن یعمل من  کرده و میفرماید ذکر« ایمان»خداوند متعال در کتاب زندگی شرط برخورداری از این حیات را  .ودش

 ( 10الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ) ص 

 در آیات متعددی ایمان و عمل صالح کنار یکدیگر قرار گرفته اند. به عمل صالحی پاداش .4

 بنابراین، معیار ارزشمندی عمل، ایمان است. عالوه بر آن، ایمان بر رفتار و کردار نیز .ثمره و نتیجه ایمان باشد تعلق میگیرد که

میکند.عمل صالح از باور دینی  تأثیر میگذارد. وقتی روح ایمان در دل کسی قرار گیرد اعمال او هم به تناسب ایمانش تغییر

برگرفته از ایماناند و بسیاری از اوصاف، احوال و عواطف  …زکات و وزه، حج وسرچشمه میگیرد؛ فرائض دینی مثل نماز، ر

 (18بر باور دینی تکیه دارند )ص  …توکل و نیز همچون ذکر،

 براین اساس، هرفردی ابتدا باید با اختیار خود زمینه پذیرش ایمان را در قلب ایجاد کند وظلم وتکبر ) ظلم و برتری جویی (.  .5

بردن از هدایت  اخالقی امکان بهره که قلب را از پذیرش حق دور میسازد، از بین ببرد. با دوری از رذایل« کبر»عواملی چون 

 (14) ص .الهی و در نتیجه ایمان آوردن را فراهم کند

 هقرآن کریم نیز همواره ما را از تبعیت کردن اموری که نسبت به آن علم نداریم برحذر داشت.  ایمانمه علم و آگاهی، مقد .6

قدرتش را از علم بگیرد؛ یعنی  بر این اساس، ایمانی همراه با خیر دنیا و آخرت خواهد بود که مبتنی بر شناخت باشد و.است

 (12ایمان برآمده از آگاهی و شناخت . )ص 

 صحیح یا غلط

ی دوستی می قلب، کانون وجود آدمی است. اگر به چیزی گرایش داریم یا با کس.«ج: سرزمین ایمان، قلب است )صحیح( .7

 (  14ورزیم و اگراز چیزی متنفریم یا با کسی دشمنی داریم، مربوط به قلب ماست . )ص 

 (17)صج: اگر ایمان امری خارج از اختیار ما بود، امر کردن به آن از سوی خدا معنا نداشت .  )صحیح( .8
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و چون آنچه را به سوى :دن به ایمان استج: علم و آگاهی نسبت به آنچه بر پیامبر نازل شده اولین شرط برای رسی )صحیح ( .9

که شناخته اند اشک از چشمهایشان سرازیر مىشود، مى گویند  این پیامبر نازل شده بشنوند می بینى بر اثر آن حقیقتى

 (13ایمان آوردهایم پس ما را در زمره گواهان بنویس )ص پروردگارا ما

 پاسخ کوتاه

 (10مردم بیان شده است ) ص « آوردن ایمان»از آدم تا خاتم النبیین  «هدایت الهی»در همین راستا، محور جریان  .10

 (11)ص .است« داشتن ایمان»ی مردم و میزان صداقت آنان در ادعا« نشناخت ایما» هدف آزمایشهای الهی برای .11

 ( 18ص بنابراین، معیار ارزشمندی عمل، ایمان است. عالوه بر آن، ایمان بر رفتار و کردار نیزتأثیر می گذارد ) .12

قلب وقتی به زیبایی ها  اکنون وقت آن است که ببینیم که قلب چه زمانی حقایق را می پذیرد و به آن ایمان می آورد؛ .13

 ( 15میشود و ایمان می آورد.)ص  آراسته و از زشتیها دور شده باشد، حقایق را می پذیرد، تسلیم آنها

اوست. اگر بر آرامش قلبی مؤمن افزوده شود، قبل از آن بر ایمان  ندرجه اطمینان و آرامش هر فرد، نشان دهنده میزان ایما .14

 (16او افزوده شده است . )ص

 (10مردم بیان شده است . )ص« آوردن ایمان»از آدم تا خاتم النبیین « هدایت الهی»در همین راستا، محور جریان  .15

 (16کند؛ )صقرآن کریم در آیات متعددی ما را به ایمان امر می  اختیار الزمه ایمان .16

آن هایمان و فزایند نهایمان د( عمل، نشا مهالف ( اختیار الزمه ایمان ب( قلب، سرزمین ایمان ج( علم و آگاهی، مقد .17

 (12)ص

 جای خالی

 ( 12ایمان )ص  مهعلم و آگاهی، مقد .18

 تستی

بی مؤمن افزوده شود، قبل اوست. اگر بر آرامش قل درجه اطمینان و آرامش هر فرد، نشان دهنده میزان ایمان« 2»ج : گزینه .19

( 16از آن بر ایمان او افزوده شده است . )ص 
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 جای خالی

 ایمان به غیب آن وقت ایمان به غیب است که انسان ایمانی هم به ............................. داشته باشد. .1

 به امور متعددی که باید به آنها ایمان داشته باشیم ............ می گویند .2

 ل:پاسخ کام

 اثر ایمان به غیب را بنویسید؟ .3

 ایمان به غیب چه آثاری در زندگی انسان دارد؟ .4

 ایمان به غیب ، چه وقت ایمان به غیب است ؟ توضیح دهید .5

 غیب چیست ؟ و چند بار در قرآن و در مقابله چه کلمه ای آمده است ؟ .6

نویسید که چرا مومنان از خداوند می خواهند که قلبشان از مسیر ایمان ب"ربًّنا ال تُزِغ قلوبَنا بَعدَ اذهَدَیتَنا..."با توجه به آیه شریفه .7

 خارج نشود؟

 منظور از ایمان به غیب چیست ؟ "الذین یومنون بالغیب "با توجه به آیه  .8

 صحیح یا غلط

  اگر جهان بینی ما مادی باشد،به طور طبیعی هدف ما هم یک هدف مادی خواهد بود. .9

  وی با موجود شدن باشد، این موجود به آفریننده نیاز ندارد.اگر موجودی ذات و حقیقتش مسا .10

  ایمان حقیقتی پایدار وثابت است وشدت وضعف در آن راه ندارد . .11

 پاسخ کوتاه

     غیب به چه معناست؟  .12

 نخستین نقطه ای که مومنان را از غیر آنها جدا می کند چیست؟ .13

 با توجه به آیات زیر متعلقات ایمان را بنویسید. .14

 آمن باهلل والیوم اآلخر و عمل صالحا.( ب    الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصالۀ  (الف
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مورد از متعلقات ایمان  2مطابق آیه شریفه)..آمنوا باللًّه و رسولِهِ والکتابِ الذًّی نَزَّلَ علی رَسولِهِ والکتابِ الذًّی انزل من قَبلُ..(  .15

 را نام ببرید.

 2پاسخنامه درس

 جای خالی

غیب  با خودش میان رابطه بهایمان به غیب آن وقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم  (غیب ه میان خودش بارابط) .1

 (25داشته باشد)ص

متعلقات ایمان  دقت در آیات قرآن نشان می دهد که ما به امور متعددی باید ایمان داشته باشیم. به این امور(متعلقات ایمان) .2

 (22) ص  .گفته می شود

 پاسخ کامل

مستقیمی وجود دارد. اگر کسی اعتقاد  ارتباط میکنیم، انتخاب زندگی در که هدفی و داریم ایمان آنها به که اموریمیان گستره  .3

هم به امور مادی محدود خواهد شد. اگر او بگوید حقیقت و وجود عبارت  و باور خودش را به امور مادی محدود کند، هدفش

نمیتواند هدف خود را  ا میبینم و هرچه را من نمیبینم و هرچه را من لمس نکنم، وجود ندارد، دیگرکه من آن ر است از آنچه

گوشها میشنوند. پس اگر جهانبینی ما مادی باشد، بهطور طبیعی  فراتر از آن چیزی ببرد که چشمها میبینند، دستها لمس میکنند و

هم ایمان  مان داشتیم و ورای محسوسات به چیزی باالتر و واالترمادی خواهد بود. اما اگر به غیب ای هدف ما هم یک هدف

 (27آوریم، آن وقت هدف ما هم میتواند چیزی واالتر و باالتر از همین مادیات باشد.)ص

یکی از مشکالت دنیای فعلی بی توجهی به همین موضوع است.بشر، وقتى از غیب و معنویت غافل شود، همه درهاى اصالح و  .4

 اصالحات همه کلیدتواند  مى او بسته مى شود. امروز به دنیاى مادى نگاه کنید! امروز آنچه که در دنیاى مادى،صالح به روى 

 جست مادى ظواهر این وراى از را خلقت هدف شوند، متذکًّر آیند، خود به انسانها که است همین شود، محسوب سعادتها و

 دنبال چیزهاست، اینشهوات، قدرت، مال پرستى و  خور و خواب، وجو کنند و در وراى این ظواهر مادى زندگى، که همین

 ( 27)ص .است عالم حقیقى باطن این به توجه عدم فساد،  ریشه.باشند حقیقتى

وجود دارد، خدایی وجود دارد، وحیی وجود دارد، مالئکه و فرشتگانی وجود  آیا فقط این است که ایمان داشته باشیم که غیبی .5

خاتمه پیدا میکند؟ نه،  منشأ غیبی دارند؟ معادی وجود دارد؟ آیا ایمان به غیب همین است و در همینجا آسمانی، دارند؟ کتب
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 ایمان باشد؛ داشته غیب با خودش میان رابطه بهایمان به غیب آن وقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم  .باالتر است

 ( 25باید به مددهای غیبی ایمان داشته باشیم . ) ص  جدا؛ هستیم ما و جدا هست غیبی که نیست اینگونه که باشیم داشته

است.ایمان به غیب نخستین نقطهای  بیان کرده« غیب»قرآن تمام چیزهایی را که انسان باید به آنها ایمان داشته باشد، با کلمه  .6

ان خدا، انبیا و کتابهای آسمانی، جهان دیگر و ادیان آسمانی را در برابر منکر است که مؤمنان را از غیر آنها جدا میکند و پیروان

واژه  .ذکر شده است1به غیب  ایمان پرهیزکاران، نخست ویژگی دلیل همین به. میدهد قرار …سنتها و امدادهای غیبی و قیامت،

 (24)ص .به کار رفته است« شهادت»در قرآن حدود سی بار و غالباً در مقابل « غیب»

همانگونه که ممکن است تثبیت شود یا آنکه افزایش یابد،  .ت نیست، بلکه شدت و ضعف مییابدایمان حقیقتی پایدار و ثاب .7

 زوال و نابودی آن را تهدید کند.همانگونه که ممکن است سیر صعودی داشته باشیم، ممکن ممکن است به کفر تبدیل شود و

الزم نباشد. از این روست که مؤمنان  داوم آن تالشیاست به قهقرا برویم. اینگونه نیست که پس از حصول ایمان، برای حفظ و ت

 (29نشود . )ص از خداوند میخواهند که قلبشان از مسیر ایمان خارج

آیا فقط این است که ایمان .   است بیان کرده« غیب»قرآن تمام چیزهایی را که انسان باید به آنها ایمان داشته باشد، با کلمه  .8

خدایی وجود دارد، وحیی وجود دارد، مالئکه و فرشتگانی وجود دارند؟ کتب آسمانی، منشأ  داشته باشیم که غیبی وجود دارد،

ایمان به غیب آن .غیبی دارند؟ معادی وجود دارد؟ آیا ایمان به غیب همین است و در همینجاخاتمه پیدا میکند؟ نه، باالتر است

 نیست اینگونه که باشیم داشته ایمان باشد؛ داشته غیب با شخود میان رابطه بهوقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم 

 (25باید به مددهای غیبی ایمان داشته باشیم )ص جدا؛ هستیم ما و جدا هست غیبی که

 صحیح یا غلط

 (27اگر کسی اعتقاد و باور خودش را به امور مادی محدود کند، هدفشهم به امور مادی محدود خواهد شد )صج:  )صحیح( .9

: همانطورکه ذهن نمیپذیرد که یک پدیده خودبه خود پدید آید، می پذیرد که اگر موجودی،ذات و حقیقتش  ج)صحیح(  .10

پدیده ها به آفرینندهای نیاز دارند که آن آفریننده  مساوی با موجود بودن باشد، این موجود به آفریننده نیاز ندارد. بنابراین،

 (48خودش دیگر پدیده نباشد )ص

همانگونه که ممکن است تثبیت شود یا آنکه .حقیقتی پایدار و ثابت نیست، بلکه شدت و ضعف مییابدایمان ج:  )غلط( .11

 (29افزایش یابد، ممکن است به کفر تبدیل شود وزوال و نابودی آن را تهدید کند . )ص 
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 پاسخ کوتاه

چشم، گوش، ذائقه، المسه و شامه  .یمعبارت است از حقایق و واقعیتهایی که ما با حواس خود نمیتوانیم آنها را درک کن غیب .12

 ( 24ما قادر به ادراک آنها نیستند . )ص 

ادیان آسمانی را در برابر منکران خدا، انبیا  ایمان به غیب نخستین نقطه ای است که مؤمنان را از غیر آنها جدا میکند و پیروان .13

 (24)ص .میدهد ارقر …سنتها و امدادهای غیبی و و کتابهای آسمانی، جهان دیگر و قیامت،

 (23اهلل و معاد و عمل صالح )ص ب(       (25نماز )صالف(  .14

(22الف : خداوند متعال ب : رسول خدا )ص .15
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 تستی

 مردم زمان حضرت ..... اعتقاد به پنج بت داشتند و مهم ترین رسالت حضرت ..... بازداشتن قومش از بت پرستی بود. .1

 صالح –( موسی 4           هود – نوح( 3        موسی –( صالح 2ابراهیم      -( هود 1

 بت اختصاصی مردم مکه ....... نام داشت و غیر از تمثال پیامبران ...... بت داخل کعبه بود. .2

 260 –( ایزد بانو 4               630-( مناه 3              360 –( عُزًّی 2            260 –( الت 1

 جای خالی 

 ا تعبیر .................. ، اوثان و ...................... یاد کرده است . قرآن کریم از بت ها ب .3

 در دنیای معاصر، جوهره بت پرستی دو چیز است، آن دو چیز عبارتست از:  .4

 الف( ...................................                        ب( ................................... 

 آیات 

 ندیشه در آیات بیان کنید کدام یک از انگیزه های شرک بیان شده است؟ با ا .5

                   لیکونوا لهم عزًّا ةواتًّخذوا من دون اهلل آله( ب  هؤالء شفعاؤنا عنداهلل  الف(

 ت مشرکان وارد شده است؟چه انتقادی بر اعتقادا«و النشورا  ۀ... و ال یملکون موتا و الحیا ةواتًّخذوا من دونه آله»در آیه شریفه  .6

، بیان کنید مشرکان چه چیزی را برای « اِتخذوا اَحبارهم وَ رهبانهم اربابا مِن دون اهلل وَ المسیح بن مریم » با تدبر در آیه شریفه  .7

 ؟خدا به عنوان شریک قرار داده بودند

دیدگاه مشرکان  در مورد خداوند  " أَمًَّنْ یَمْلِکُ السًَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ....  قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السًَّمَاءِ وَالْأَرْضِ "با توجه به آیه شریفه  .8

 چه بود؟

 علت انتخاب بت ها به جای خدا چه بود؟ "وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ ینْصَرُونَ  "در آیه شریفه  .9

 صحیح یا غلط
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 . محترم بودندبرخی از بت ها مانند عزی نزد همه قبایل  .10

 پاسخ کامل

 نقش شرکا در اندیشه شرک را بیان کنید . .11

 دو مورد از انگیزه های شرک و عوامل آن در طول تاریخ را توضیح دهید. .12

 چرا عده ای با پرستش بت ها به پرستش فرشتگان می پرداختند؟ .13

 پاسخ کوتاه

 چیست؟اصلی ترین پیام قرآن کریم  .14

 :را نام ببرید  جوهره بت پرستی .15

 نواع شریکان پنداری خداوند را نام ببرید.ا .16

 3پاسخنامه درس

 تستی

پیامبرشان، از  و در برابر دعوت مصرانه1مردم در زمان حضرت نوح با اعتقاد به پنج بت، آنها را می پرستیدند  «3»گزینه .1

 (34ستی بوده است )صقوم عاد از بت پر پرستش آنها سرباز نزدند. پس از ایشان، مهمترین رسالت حضرت هود ، بازداشتن

 را قبایل همه هایبود، بت  نکته قابل توجه آنکه مردم قریش )ساکنان مکه( عالوه بر عزی که خدای اختصاصی آنان«2»گزینه .2

گرد آورده بودند و این برای آنان منافع مادی و معنوی داشت.  در کعبه را عرب بتهای تمام اینرو، از. میکردند عبادت و تکریم

بت  360داخل کعبه را هنگام فتح مکه، که به امر پیامبر از بین برده شدند، غیر از تمثال پیامبران،  تعداد بتهای برخی مورخان

 ( 37نوشته اند )ص

 جای خالی

 (34یاد کرده است )ص « تماثیل»و « اوثان« »اصنام،»قرآن کریم از بتها با تعبیر  .3

 (43)ص .دانستن و ساخته های دست بشر را معبود و مقصود گرفتنرا مقصود و معبود ن جوهره بت پرستی دو چیز است: خدا .4
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 آیات

 (41طلب عزت و احترام دنیوی )صب(    شفاعت در نزد خدا الف(  .5

 (41خدایی را برای پرستش برگزیدند که مالک مرگ و حیات و قیامت نبودند . )ص .6

 (38هی بوده اند )صیکی دیگر از اموری که به جای خدا عبادت شده اند، اولیا و پیامبران ال .7

آسمانهای هفتگانه و عرش عظیم  قبول داشتند و اقرار می  کردند که مالک زمین و آنچه در آن وجود دارد، خداست، رب .8

 (39حال، چیزهای دیگری جز خدا را می پرستیدند )ص خداست و ملکوت هر چیز در اختیار اوست و در همین

 (41طلب یاری از غیر از خداوند . )ص .9

 غلط صحیح یا

 همه هایبود، بت  ج : نکته قابل توجه آنکه مردم قریش )ساکنان مکه( عالوه بر عزی که خدای اختصاصی آنانج: )غلط(  .10

گرد آورده بودند و این برای آنان منافع  های عرب را در کعبه رو، تمام بت کردند. از اینمی  عبادت و تکریم را قبایل

 (37مادی و معنوی داشت )ص

 پاسخ کامل

شد، آشنا شدیم ممکن است  اکنون که با انواع شریکانی که برای خداوند درنظر گرفته می مشرکان شهش شرکا در اندینق .11

این سؤال مطرح شود که: از نگاه این افراد، شریکان چه نسبتی با خدا داشته و در چه اموری با خداوند مشارکت دارند؟ 

 به پرسش این به پاسخ برای آنها؟ از برخی یا …یر و مدیریت امور جهان وهمه امور الهی مانند خالق بودن، رازق بودن، تدب

و اگر از  اهللقل افرایتم ماتدعون ِمن دون  اهللو لَئن سالتهم من خلق َّ السماوات َو االرض لَیقولُن  :کریم مراجعه میکنیمقرآن 

خدا. بگو پس به من خبر دهید از آن خدایانی  آنها )مشرکان( بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرد،حتماً می گویند

 ( 34بنابراین از نظر مشرکان تنها خداوند آفریننده آسمانها و زمین است )ص  …می پرستید که به غیر خدا

پیرامون او هستند که از نظر قُرب و نزدیکی  به اعتقاد بسیاری از بت پرستان، خدا بزرگترین نور و فرشته ها انواری کوچک .12

 واسطه برخی، مدیریت و تدبیر عالم را به دست واسطه هایی میان خدا و خلق میدانستند. این.با یکدیگر تفاوت دارند به خدا

 آنها و ها ستارهاست و بنابراین انسانها بنده  ها جسم نداشتند. به اعتقاد این گروه، تدبیر عالَم پایین به ستارگان سپرده شده
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 هایی بودند که معتقدان به سعد و نحس وجه دیگر آن است که بتها در حقیقت طلسم.هستند( اعظم اله) بزرگ خدای بنده

ستارگان آنها را میساختند؛ یعنی هرگاه در آسمان وضع شگفتی روی میداد که شایسته ساختن طلسم بود، طلسم آن را می 

گروهی .ها یا برجهای فلکی بود میکردند. این طلسمها به شکل یکی از ستاره  ساختند، آن را بزرگ میشمردند و عبادت

اما با این استدالل که عظمت او از محدوده  .دهنده و مدبًّر امور عالم میدانستند دیگر از بت پرستان، خدا را سازنده و روزی

 (40)ص ندارند را او واسطهعبادت بی  شایستگی انسانها و است بیرون بشر درک

نور و فرشتهها انواری کوچک پیرامون او هستند که از نظر قُرب و نزدیکی به  ه اعتقاد بسیاری از بتپرستان، خدا بزرگترینب .13

خدا با یکدیگر تفاوت دارند. بر این اساس، آنها پیکری بزرگ را به عنوان خدا و پیکرهایی کوچک را بهعنوان فرشتگان 

خدا و فرشتگان می دانستند  می ساختند و در برابر آنها کرنش و ستایش می کردند. ولی در واقع عبادت خود را برای

 (40)ص

 پاسخ کوتاه

 (45است. توحید در لغت به معنای یگانه دانستن است )ص « توحید»اصلی ترین پیام قرآن کریم،  .14

را مقصود و معبود ندانستن و ساخته های دست بشر را معبود و مقصود گرفتن )ص  جوهره بت پرستی دو چیز است: خدا .15

43) 

( 34)صام آسمانی                     اولیای الهی                     جن و فرشتگانبتها               اجر .16
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 آیات

 چه چیزی را از خداوند نفی می کند؟ "لیسَ کمثلِهِ شی ءٍ"آیه شریفه .1

 در آیات زیر توحید چگونه بیان شده است؟  .2

 لم یلد و لم یولد  (ب             لیس کمثله شیء  (الف

چه چیز  "لذی خلق سبع سموات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ا"با دقت در آیه .3

 وجود صانع ناظم را ضروری می داند؟

یک احتمال مردود در خصوص بوجود آمدن یک پدیده را ذکر کنید "ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون "باتوجه به آیه .4

 ید.و دلیل رد آن را نیز بیان کن

 به کدامیک از مفاهیم توحیدی اشاره دارد؟ " إِلَهٌ الْأَرْضِ  وَفِی هٌوَهُوَ الًَّذِی فِی السًَّمَاءِ إِلَ "آیه شریفه  .5

 جای خالی 

ازقرآن کریم چنین فهمیده می شود که این توهم که خداوند شریک دارد حداقل از زمانی نزدیک به حضرت...........در میان  .6

 بشر وجود داشته است.

 مالکیت مخلوقات در کنار مالکیت خداوند نیست بلکه در.........مالکیت خداوند است. .7

 اصلی ترین پیام قرآن کریم ............................. است.  .8

 دلیل عقلی بر یکتایی خداوند که از ساده ترین دالیل یگانگی اوست.............................. می باشد. .9

 ...................... می باشد. -3........................  -2.................. . -1اضالع توحید:  .10

 پاسخ کامل

 ؟، بیانگر چیست« جهان نه از اصل های متعدد پدید آمده و نه به اصل های متعدد باز می گردد » این مطلب که  .11

 توحید در خالقیت به چه معناست؟)توضیح دهید( .12
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 تصور کنیم چه اشکالی بوجود می آید؟)توضیح دهید(اگر چند خدا برای جهان  .13

 اثبات کنید جهان در پیدایش نیازمند به خالق است؟ .14

 باذکر دلیل عقلی یکتایی خداوند را اثبات کنید؟ .15

 جمله ی )هرموجودی به آفریننده نیاز دارد(را نقد کنید؟ .16

 وده ایم؟چرا؟اگر دو یا چند خدا برای خلقت جهان تصور کنیم هر کدام را چگونه فرض نم .17

 صحیح یا غلط

       رابطه  وجود موجودات با وجود  خداوند مانند رابطه بنا و ساختمان است .18

               توحید در ربوبیت ضلع دوم مثلث توحید  را شکل می دهد .19

 پاسخ کوتاه 

 ؟به کدام توحید می کند اینکه جهان نه از اصل های متعدد پدید آمده است ونه به اصل های متعدد باز می گردد اشاره .20

 یک موجود فقط در چه صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست؟ .21

 ؟اصلی ترین پیام قرآن چیست .22

 سه توحیدی که تمام توحید ها زیر شاخه آن است را نام ببرید؟ .23

 یکتایی خداوند بعنوان کلیدی ترین مفهوم در آیات بصورت صریح در چند شکل حضور روشن دارد؟ .24

 4سخنامه درسپا

 آیات

روشنی دارد.  یکتایی خداوند به عنوان کلیدی ترین مفهوم در آیات به صورت صریح و در دو شکل ایجابی و سلبی حضور .1

 ( 45)ص ه،مانند تأکید بر یکی بودن خدا، یکی بودن خدای آسمان و زمین و همگان، نفی هر خدایی جز اللًّ
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عنوان کلیدی ترین مفهوم در آیات به صورت صریح و در دو شکل ایجابی و یکتایی خداوند به )توحید در یگانگی( الف(  .2

خداوند علتی ندارد و از چیزی به وجود نیامده است مولود معلول است و نمی تواند خدا باشد.  . ب(سلبی حضور روشنی دارد

 (45)ص 

خواهد همواره در  از مخاطبان میاند،  این آیات که هرگونه ناهمگونی و آشفتگی )تفاوت( در آفریدگان را نفی کرده .3

مجموعه آفرینش بنگرند تا دریابند که خلل )فُطور( در آنها راه ندارد و هرچه بیشتر بجویند ناتوانی آنان در یافتن کمترین 

بنابر آنچه گفته شد، یکپارچگی، انسجام و ارتباط غیر قابل گسست میان مجموعه اجزای  شود. اختالل در خلقت آشکارتر می

ن و قوانین واحد حاکم بر آن، وجود صانع ناظم را ضروری می داند. منشأ این نظم و هماهنگی یکی است یا چند تا ؟ جها

 (51)ص

بلکه ذهن اگر ببیند که موجودی قبالً نبوده و بعد  بدون هیچ چیزی و هیچ آفریدگاری یعنی بدون علت به وجود آمده اند .4

یده نمیتواند خود به خود پدید آید. حتماً آفرینندهای داشته که آن را پدید آورده پدید آمده، در اینجاست که میگوید این پد

 (48است .)ص

 (46ص)تأکید بر یکی بودن خدا، یکی بودن خدای آسمان و زمین و همگانتوحید در ربوبیت  .5

 جای خالی

در میان بشر وجود داشته است. اما از قرآن کریم چنین فهمیده میشود که این موضوع حداقل اززمانی نزدیک به حضرت نوح  .6

 (33)ص 

 و نیست خداوند مالکیت کنار در مالکیت این میدهد، خود مخلوقات از یکی به مالکیتاگر خداوند در موردی اجازه  .7

مالکیت خداوند و نسبت به مخلوقات دیگر است که این شخص حق مالکیت  طول در بلکه نمیشود، او مالکیت جایگزین

 ( 60)ص دارد

 (45است. توحید در لغت به معنای یگانه دانستن است )ص« توحید»ین پیام قرآن کریم، اصلی تر .8

بودن وجود خداوند است. هریک از موجودات مادی و غیرمادی، حد «نامحدود  »یکی از ساده ترین دالیل یگانگی خداوند، .9

 ( 53برند)ص مشخصی از برخی کمالها و خوبیها دارند و از سوی دیگر از نقصهای فراوانی رنج می
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این وجوه، عبارت است از توحید .کسی که در اعتقاد و رفتارش در این سه وجه نقص داشته باشد، نمی تواند موحد باشد .10

 (46)ص .در خالقیت، ربوبیت و الوهیت

 پاسخ کامل

امده است. به )توحید در خالقیت(خدا تنها مبدأ و خالق جهان است. موجودات همه از او هستند و او از چیزی به وجود نی .11

عبارت دیگر، جهان نه از اصلهای متعدد پدید آمده است و نه به اصلهای متعدد بازمیگردد؛ از یک اصل پدید آمده است و 

شرک در خالقیت در مقابل توحید در خالقیت قرار دارد و بدین معنا است که دو یا چند خدای  .به همان نیز بازمیگردد

جمعی این  هرکدام خالق بخشی از جهان هستند یا اینکه با همکاری یکدیگر، بهطور دستهمستقل و بی نیاز وجود دارند و 

 ( 54)ص .جهان را آفریده اند

یعنی اینکه در جهان هستی هیچ خالقی جز خدای سبحان وجود ندارد . دانستیم که میان خلقت و وجود خالق رابطه ای  .12

خدا تنها  .ا تصور کرد، در حالی که خالقی برای آن در نظر نداشتبدیهی وجود دارد. به این معنا که نمی توان خلقتی ر

مبدأ و خالق جهان است. موجودات همه از او هستند و او از چیزی به وجود نیامده است. به عبارت دیگر، جهان نه از 

ان نیز بازمی گردد اصلهای متعدد پدید آمده است و نه به اصلهای متعدد بازمی گردد؛ از یک اصل پدید آمده است و به هم

 (49. )ص

تصور چند خدا برای جهان نیز اینگونه است. اگر چند مبدأ و چند خالق برای جهان تصور کنیم، هرکدام از آنها را محدود  .13

و ناقص فرض کرده ایم، زیرا هریک از خدایان کماالتی را باید داشته باشد که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه همگی 

 (53و دیگر، چند خدا نیستند )ص عین هم می شوند

موجودی قبالً  با توجه به این نکته، ذهن هیچ وقت نمی گوید هر موجودی به آفریننده نیاز دارد. بلکه ذهن اگر ببیند که .14

نبوده و بعد پدید آمده، در اینجاست که می گوید این پدیده نمی تواند خود به خود پدید آید. حتماً آفریننده ای داشته که 

همانطورکه ذهن نمی پذیرد که یک پدیده خودبه خود پدید آید، می پذیرد که اگر موجودی،  .را پدید آورده استآن 

ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد، این موجود به آفریننده نیاز ندارد. بنابراین،پدیده ها به آفریننده ای نیاز دارند 



 (3اصول عقاید)                                                                                 

 (4درس)                                        

17 
 

ر آن هم نیازمند به آفریننده باشد، خودش یکی از پدیده هاست و به اشتباه که آن آفریننده خودش دیگر پدیده نباشد. اگ

 (48آفریننده فرض شده )ص

یکی از ساده ترین دالیل یگانگی خداوند، نامحدود بودن وجود خداوند است. هریک از موجودات مادی و غیرمادی، حد  .15

راوانی رنج می برند. نظیر جهل، عجز و ناتوانی، فقر مشخصی از برخی کمالها و خوبیها دارند و از سوی دیگر از نقصهای ف

بودن،( حد حیوان، حس و حرکت داشتن و  نامی) نمو و رشد گیاه، حد مثال ….و نیاز، محدود به زمان و مکان بودن و 

 دوجو از مشخصیحد انسان ناطق بودن است و بیش از آن نمی توانند باشند. موجودات غیرمادی نیز هرکدام دارای درجه 

جمیع کماالت است و هیچ نقصی ندارد( و چون نامحدود است  دارای است نامحدود وجود خداوند، اما. هستند هستی و

 (53دومی ندارد. زیرا اگر بخواهیم برای او دومی تصور کنیم، باید وجود او را محدود کنیم . )ص

. زیرا نتیجه این جمله آن است که هیچ موجودی ده نیاز داردآفرینن به موجودی هر گوییمدقت کنید که ما در اینجا نمی  .16

وجود نداشته باشد.یعنی با این نگاه، هر موجودی که بخواهد وجود داشته باشد، باید قبل از آن آفریننده ای موجود باشد تا 

د. این سلسله تا بی اول را پدید آور آفریننده تا باشد موجود ایآن را به وجود بیاورد. قبل از آن آفریننده هم باید آفریننده  

این نکته، ذهن هیچوقت نمیگوید  نهایت به عقب باز خواهد گشت و هیچگاه هیچ موجودی پدید نخواهد آمد. با توجه به

 ( 48هر موجودی به آفریننده نیاز دارد )ص 

ز آنها را محدود تصور چند خدا برای جهان نیز اینگونه است. اگر چند مبدأ و چند خالق برای جهان تصور کنیم، هرکدام ا .17

ایم، زیرا هریک از خدایان کماالتی را باید داشته باشد که دیگری آن کماالت را ندارد وگرنه همگی  و ناقص فرض کرده

 ( 53عین هم می شوند و دیگر، چند خدا نیستند ) ص

 صحیح یا غلط

 و شود قطع بنا با بنًّا آن،ارتباط ساخت دنش تمام با که نیست ساختمان و بنًّا رابطه مثل مخلوقات با خداوندرابطه ج:  )غلط( .18

 (57ساختمان را ایجاد نمیکند ونیزخاصیت مصالح را به آنها نمی بخشد )ص  مصالح بنًّا، زیرا. بماند پایدار بنا

 ( 59توحید در ربوبیت، ضلع دوم مثلث توحید را شکل می دهد )ج:  )صحیح( .19
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 پاسخ کوتاه

جهان است. موجودات همه از او هستند و او از چیزی به وجود نیامده است. به  خدا تنها مبدأ و خالقتوحید در خالقیت  .20

عبارت دیگر، جهان نه از اصل های متعدد پدید آمده است و نه به اصل های متعدد بازمی گردد؛ از یک اصل پدید آمده 

 ( 54) ص  است و به همان نیز بازمی گردد

خود پدید آید، می پذیرد که اگر موجودی، ذات و حقیقتش مساوی با  به همانطورکه ذهن نمی پذیرد که یک پدیده خود .21

 ( 48موجود بودن باشد، این موجود به آفریننده نیاز ندارد )ص

 (45است. توحید در لغت به معنای یگانه دانستن است )ص « توحید»اصلی ترین پیام قرآن کریم،  .22

این وجوه، عبارت است از توحید  .د، نمی ًّ تواند موحد باشدکسی که در اعتقاد و رفتارش در این سه وجه نقص داشته باش .23

 ( 46در خالقیت، ربوبیت و الوهیت )ص

روشنی دارد  یکتایی خداوند به عنوان کلیدی ترین مفهوم در آیات به صورت صریح و در دو شکل ایجابی و سلبی حضور .24

 (45)ص
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 جای خالی 

 یازمندندزندگی به خداوند ن وموجودات در ................. .1

 مالکیت مخلوقات در کنار مالکیت خداوند نیست بلکه در.........مالکیت خداوند است. .2

 اطاعت هر موجود غیر خدایی بصورت..................و....................عبادت اوست. .3

ان داده است انجام شود شرط در انجام هر عمل هم باید نیت  درونی  انسان الهی باشد وهم باید مطابق با  شیوه ای که خدا فرم .4

 اول ........ وشرط دوم ......... می نامند

 مهم ترین شرط  در ارزشمندی  نماز  انجام آن با    .........  است .5

 بار در  قرآن کریم برای خدا به کار رفته است 900صفت ...... بیش از  .6

 قرآن  معیار ارزشمندی  عمل ......  می داند .7

 زمندی خود را به خدا بهتر درک کند ، .......... آنها در پیشگاه خدا بیشتر می شود . انسان هر قدر که نیا .8

 تستی

 ، به توحید در ................. تأکید کرده ایم . « هر گونه تصرف در جهان ، حق خداوند است » اگر بگوئیم  .9

 ( خالقیت 4                ( ربوبیت  3( مالکیت                     2والیت                   (1

 چون خدا ......... جهان است بر ان والیت دارد . .10

 (حاکم حقیقی 4         (مالک حقیقی 3   (ربًّ 2          (خالق حقیقی 1

 از دقت در کدام آیه مفهوم توحید در مالکیت به دست می آید؟  .11

 لهم مِن دونه مِن وَلی وَ ال فی حکمه اَحدا ( ما2( اِن یشأ یُذهبکم و یأت بِخلق جدید                   1

 ( قُل اَغیر اهلل اَبغی ربا وَ هو رب کل شیء4        ( و هلل ما فی السماوات وَ ما فی االرض   3
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 صحیح یا غلط بودن عبارات را ،مشخص کنید.

   عمده رسالت پیامبران الهی مبارزه با ادعاهای شرک آمیز در طول تاریخ بوده است. .12

                               خلقت و وجود خالق رابطه ای بدیهی وجود دارد.  میان .13

      موجودات فقط در مرحله پدیدار شدن و به وجود آمدن به خدا نیاز دارند. .14

 مالکیت مخلوقات در کنار مالکیت خداست.  .15

 والیت مخلوقات در عرض والیت خداست.  .16

 والیت خداست.  مالکیت و والیت دیگران در طول مالکیت و .17

  مالکیت و والیت دیگران در عرض مالکیت و والیت خداست. .18

 کسی که در اعتقاد و رفتارش در توحید خالقیت درروبوییت و الوهیت نقص داشته باشد موحد نیست.  .19

  .براساس جهان بینی مشرکان تدبیر امور زندگی بر عهده ی ارباب است  .20

  ه ای دارد   این معنا از توحید در  ربوبیت استاگر انسان دریابد که: این جهان آفرینند .21

  .اینکه هیچ موجودی جز اهلل سزاوار پرستش وبندگی نیست  این معنا از توحید در عبادی است .22

  اطاعت هر موجودغیر خدایی به صورت مستقل  وبی قید شرط عبادت اوست .23

این مالکیت، در کنار و عرض مالکیت خداوند می اگر خداوند در مورد اجازه مالکیت به یکی از مخلوقات می دهد، یعنی  .24

  .باشد 

  اگربرای کسی درطول مالکیت خداوند قائل به مالکیت شویم دچارشرک در ربویت شدیم.  .25

 آیات :

چه اموری از خداوند خواسته "ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرون"درآیه شریفه .26

 ه است؟شد

 را بنویسید.« یا ایها الناس انتم الفقرا الی اهلل وهلل هوالغنی الحمید» پیام آیه ِی  .27
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 به چه نوع توحیدی اشاره میکند؟« بحول اهلل وقوته اقوم واقعد » عبارت  .28

 به کدام مراتب توحید اشاره دارد؟ " لِلًَّهِ مَا فِی السًَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ  و "آیه شریفه  .29

 عبارات زیر انواع توحید را تشخیص دهید. در .30

 الحول وال قوۀ اال باهلل العلی العظیم (ب                ولم یکن له شریک فی الملک (الف

 پاسخ کامل بدهید :

 چرا امامان و اولیای الهی بیش از دیگران از پروردگار جهان کمک می خواهند و در مشکالت به او پناه می برند؟ .31

 ت به چه معناست؟شرک در ربوبی .32

 آیا توسل ، شرک در ربوبیت است؟ چرا؟  .33

 خلقت، بقا، تربیت، تکامل و تدبیر ما بدست کیست ؟ چرا؟  .34

 اصطالحات را تعریف کنید. .35

 ب( ربًّ                              موحد( الف

 هر قدر انسان کماالتی نظیر علم وقدرت را کسب کند باز هم نسبت به خدا فقیر است ؟ چرا .36

 ؟در مقابل توحید در ربوبیت چه چیز قرار دارد و به چه معناست .37

 آیا اگر خدا پیامبر )ص( را ولی انسان ها معرفی کند به معنای واگذاری والیت به پیامبر است؟توضیح دهید. .38

 مورد(4درباره ی توحید ربوبی و حذف ارباب ها قرآن کریم موکدا روی چه مسا ئلی اصرار دارد؟) .39

 آن خداست آیا مالکیتی که انسانها دارند با مالکیتی خداوند دارد در تضاد است؟اگر مالکیت از  .40

 چه نوعی شرکی فراگیرتر از شرک در خالقیت است؟شرح دهید. .41

 پاسخ کوتاه

 ضلع دوم توحید چیست. مفهوم آنرا بنویسید. .42
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که  آنها در تمام مراحل زندگی  نیازمندی موجودات به خدا فقط به مرحله پدیدار شدن و به وجود آمدن اختصاص ندارد بل .43

 به او نیازمندند اشاره به کدام توحید دارد؟

 5پاسخنامه درس

 جای خالی

کارهای خود نیز بی نیاز و مستقل از  خود و تداوم وجودشان به خداوند نیاز دارند، بلکه در «خلقت»موجودات نه تنها در  .1

 (57خداوند نیستند و تمام آثار آنها نیز از خداست )ص

و نسبت به  مالکیت خداوند «طول»کنار مالکیت خداوند نیست و جایگزین مالکیت او نمی شود، بلکه در  ین مالکیت درا .2

 ( 60مخلوقات دیگر است )ص 

 ( 68عبادت اوست )ص  «مستقل و بی قید وشرط،»بنابراین اطاعت هر موجود غیرخدایی به صورت  .3

ای که خدا فرمان داده است، انجام  سان، الهی باشد و هم باید مطابق باشیوهدر انجام هر عمل، هم باید نیت درونی و قلبی ان .4

 ( 70می نامند . )ص « حسن فعلی»و شرط دومرا « حسن فاعلی»شود. شرط اول را 

 ( 72است )ص  «حضور قلب»مهمترین شرط در ارزشمندی نماز، انجام آن با  .5

 ( 56فاوت برای خداوند به کار رفته، میسر است )ص در قرآن کریم به شکلهای مت بار900که بیش از « رب»صفت  .6

 ( 18است )ص  «ایمان»بنابراین، معیار ارزشمندی عمل،  .7

 «عبودیت»درک می کنند و بندگی و  انسانها هرقدر که به معنای حقیقی کامل تر شوند، فقر و نیازمندی خود به خداوند را بهتر .8

 ( 57ص ) .شان در پیشگاه خداوند قوی تر و بیشتر می شود

 تستی

 ( 56آن تصرف میکند)ص  رب هرچیزی به معنای مالکی است که تدبیر کارهای مملوک خود را بر عهده دارد و در«3»گزینه .9

 ( 61)ص .چون خداوند مالک حقیقی جهان است، بر آن والیت دارد« 3»گزینه .10

 ( 60یار آن نیز هست )ص چون خداوند جهان را خلق کرده است، مالک و صاحب اخت :توحید در مالکیت«3»گزینه .11
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 صحیح یا غلط

رسالت پیامبران الهی مبارزه  عمده و داشته نیز پررونقیعجیب آن است که ایمان به این توهمات متأسفانه بازار ج: )صحیح(  .12

 ( 33با آنها در طول تاریخ بوده است )ص 

 ( 49 دانستیم که میان خلقت و وجود خالق رابطه ای بدیهی وجود دارد ) صج: )صحیح(  .13

بنابراین نیازمندی موجودات به خداوند فقط به مرحله پدیدار شدن و به وجود آمدن اختصاص ندارد، بلکه آنها ج:  )غلط(  .14

 ( 57در تمام مراحل زندگی به او نیازمندند )ص 

خداوند دهد، این مالکیت درکنار مالکیت  می خود مخلوقات از یکی به مالکیتاگر خداوند در موردی اجازه ج: ( غلط) .15

 ( 60نیست ) ص 

 (61اگرهم به کسی اذن والیت دهد، این والیت در کنار ودر عرض والیت او نیست )ص ج:  (غلط) .16

دهد، این مالکیت درکنار مالکیت خداوند  می خود مخلوقات از یکی به مالکیتاگر خداوند در موردی اجازه ج: ( صحیح ) .17

مالکیت خداوند و نسبت به مخلوقات دیگر است که این شخص حق  نیست و جایگزین مالکیت او نمی شود، بلکه در طول

 ( 61مالکیت دارد ) ص 

 (  61اگرهم به کسی اذن والیت دهد، این والیت در کنار ودر عرض والیت او نیست ) ص ج: ( غلط) .18

وجوه، عبارت است این .کسی که در اعتقاد و رفتارش در این سه وجه نقص داشته باشد، نمی ًّ تواند موحد باشدج: ( صحیح) .19

 (  46از توحید در خالقیت، ربوبیت و الوهیت ) ص 

تدبیر امور زندگی را به عهده  براساس جهانبینی مشرکان در دنیا یک رب وجود ندارد، بلکه ارباب،ج: ( صحیح) .20

 (56دارند)ص

 ( 60را نیز پذیرفته ایم )ص وقتی می گوییم به ربوبیت خداوند اعتقاد داریم، توحید در مالکیت و والیت خداوند ج: (غلط) .21

توحید در الوهیت »با دو ضلع مثلث توحید، یعنی توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت، آشنا شدیم. ضلع سوم ج:  )صحیح( .22

 ( 67) ص .نیست بندگی و سزاوارپرستش هٰ  است. به این معنا که هیچ موجودی جز اللًّ « و عبودیت

 (68رخدایی به صورت مستقل و بی قیدوشرط، عبادت اوست )ص بنابراین اطاعت هر موجود غیج:  )صحیح( .23



 (3اصول عقاید)                                                                         

 (5درس)                          

24 
 

 خداوند مالکیت کنار در مالکیت این میدهد، خود مخلوقات از یکی به مالکیت اگر خداوند در موردی اجازهج:  )غلط( .24

 بلکه در طول مالکیت خداوند و نسبت به مخلوقات دیگر است که این شخص حق نمیشود، او مالکیت جایگزین و نیست

 ( 60 ص)  هستند مالکیت دارد؛ واال هیچ موجودی در پیشگاه خداوند صاحب هیچ چیزی نیست و همه فقیر الی اهلل

قرار داده، گرفتار  اگر کسی بپندارد که خداوند جهان را آفریده، اما دیگری را هم در مالکیت آن شریک خودج: ( صحیح) .25

 ( 60شرک در مالکیت شده است )ص 

 آیات

 ( 63ببخش ، از تندروی های ما صرف نظر کن ، قدمهای ما را استوار کن ، ما را بر کافران پیروز گردان )ص گناهان ما را .26

است؛ یعنى آقا و « صمد»تمامى موجودات جهان نیازمند و فقیرند؛ و خداوند، از هر جهت غنی مطلق و بی نیاز است. او  .27

 ( 56بزرگى است که همه نیازمندان به سوى او مى روند)ص 

کارهای خود نیز بی نیاز و  موجودات نه تنها در خلقت خود و تداوم وجودشان به خداوند نیاز دارند، بلکه در« ربوبیت» .28

از اینرو، نه تنها وجود ما از خداست، بلکه نیرو و توان ما در انجام مستقل از خداوند نیستند و تمام آثار آنها نیز از خداست. 

 ( 58دات در کارهای خود نیز وابسته به اویند )ص کارها نیز از خداست و همه موجو

 ( 60مالکیت )ص  .29

 ( 58) ص  تربوبیدر توحید ب(       ( 60توحید در مالکیت ) ص الف(  .30

 پاسخ کامل دهید

انسانها هرقدر که به معنای حقیقی کامل تر شوند، فقر و نیازمندی خود به خداوند را بهتردرک می کنند و بندگی و عبودیت  .31

پیشگاه خداوند قوی تر و بیشتر می شود. به همین خاطر پیامبران، امامان، و اولیای الهی بیش از دیگران از پروردگار  شان در

 ( 57و در مشکالت به او پناه می برند. ) ص  جهان کمک می خواهند

لهی، برای تدبیر خود یا در مقابل توحید در ربوبیت، شرک در ربوبیت قرار دارد و بدین معناست که انسان درکنار تدبیر ا .32

سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند. فکر کند که آنها، مستقل از خداوند، می توانند جهان هستی یا بخشی از آن را 
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از  مدیریت و امور او را تدبیرکنند. گاهی نیز انسان تا آنجا پیش می رود که به کلی تدبیر الهی را فراموش می کند. این نوع

 ( 59ر از شرک در خالقیت است ) ص شرک فراگیرت

 لَنَا اسْتَغْفِرْ أَبَانَا یَا قَالُوا»زیر است  است. این اعتقاد برگرفته از آیاتی نظیر آیات« اعتقاد به توسل»از اعتقادات ما مسلمانان،  .33

 برادران حال آن در (  61) ص  98و  97 /یوسف «الرًَّحِیمُ  لْغَفُورُا هُوَ  إِنًَّهُ رَبًِّی لَکُمْ أَسْتَغْفِرُ سَوْفَ قَالَ خَاطِئِینَ. کُنًَّا إِنًَّا ذُنُوبَنَا

 از زودی به: گفت پدر .ایمشده مرتکب بزرگ خطای ما که طلب آمرزش خدا از تقصیراتمان بر پدر ای: داشتند عرضه یوسف

 .است مهربان و آمرزنده بسیار او که طلبممی آمرزش شما برای خدا درگاه

تکرار ذکر رکوع و سجود  است. هاى دیگر قرآن، اشاره به همین حقیقت سوره و حمد،در سوره « مینرب العالَ»تعبیر به  .34

این حقیقت است که نه تنها خلقت ما، بلکه بقا، تربیت، تکامل و  همه بیان« سبحان َرِبًّى االَ على»و « سبحان َرِبًّى َ العظیم ُ »

اگر   .نمى توانند از هم جدا باشند« رب»و « خالق» روشن است؛ چرا که اوست. دلیل آن هم دقیقاً تدبیر امور ما همه به دست

 (  62اوست ) ص  درست دقت کنیم، انسان هر لحظه خلقت و آفرینش جدیدى دارد که همه از ناحیه

ین مسئول حفظ و آبادانی زم انسان موحد همه موجودات جهان را مخلوق خداوند می بیند و می داند که خداوند او راالف(  .35

ب هرچیزی به معنای مالکی است ریعنی تدبیر و پرورش همه مخلوقات تنها در اختیار خداست  ب((  80کرده است ) ص 

 ( 56)ص .آن تصرف می کند که تدبیر کارهای مملوک خود را بر عهده دارد و در

زیرا خود و همه آنچه به دست  .هر قدر انسان کماالتی نظیر علم و قدرت را کسب کند، باز هم نسبت به خداوند فقیر است .36

انسانها هرقدر که به معنای حقیقی کامل تر شوند، فقر و  .آورده، از خدا سرچشمه می گیرد و خداوند به او عطا کرده است

درک می کنند و بندگی و عبودیت شان در پیشگاه خداوند قوی تر و بیشتر می شود ) ص  نیازمندی خود به خداوند را بهتر

57  ) 

کنار تدبیر الهی، برای تدبیر خود یا  بل توحید در ربوبیت، شرک در ربوبیت قرار دارد و بدین معناست که انسان دردر مقا .37

آنها، مستقل از خداوند، می توانند جهان هستی یا بخشی از آن را  سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند. فکر کند که

از  ان تا آنجا پیش میرود که به کلی تدبیر الهی را فراموش می کند. این نوعکنند. گاهی نیز انس مدیریت و امور او را تدبیر

 (  59شرک فراگیرتر از شرک در خالقیت است ) ص 
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دیگر والیت ندارد و آن را به پیامبرش  اگر خداوند پیامبر اکرم را و لی انسانها معرفی می کند، بدین معنا نیست که خودش .38

را به دیگری واگذار نمی کند. او در همه حال، ولی  همه مخلوقات  بخشی از والیت خود واگذار کرده است. یعنی، خداوند

 ( 61است )ص 

گم نشوند و مستقیماً به خداوند  دقت در آیات قرآن مجید نشان مى دهد که قرآن مؤکًّدا اصرار دارد که انسانها در واسطه ها .39

او سر به سجده بگذارند و به درگاه او شکر نعمت بجاى آورند،  شگاهتوجه کنند، با او سخن بگویند، از او تقاضا کنند، در پی

 (  62از او بخواهند، به او عشق بورزند، تنها به او دل ببندند و غیر او را پرستش نکنند ) ص  حل تمامى مشکالت خود را

لکیت خداوند نیست و کنار ما در مالکیت این میدهد، خود مخلوقات از یکی به مالکیتاگر خداوند در موردی اجازه  .40

و نسبت به مخلوقات دیگر است که این شخص حق مالکیت  جایگزین مالکیت او نمیشود، بلکه در طول مالکیت خداوند

 (  60) ص  هستند پیشگاه خداوند صاحب هیچ چیزی نیست و همه فقیر الی اهلل دارد؛ واال ًّ هیچ موجودی در

رار دارد و بدین معناست که انسان در کنار تدبیر الهی، برای تدبیر خود یا در مقابل توحید در ربوبیت، شرک در ربوبیت ق .41

سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند. فکر کند که آنها، مستقل از خداوند، می توانند جهان هستی یا بخشی از آن را 

ر الهی را فراموش می کند. این نوع از مدیریت و امور او را تدبیر کنند. گاهی نیز انسان تا آنجا پیش میرود که به کلی تدبی

 ( 59شرک فراگیرتر از شرک در خالقیت است ) ص 

 پاسخ کوتاه دهید

 ( 59توحید در ربوبیت، ضلع دوم مثلث توحید را شکل می دهد ) ص  .42

 (58)صتوحید در ربوبیت .43
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 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید    

 است. جمله.............. مهم ترین شعار اسالمی .1

در هر عمل هم باید نیت درونی و قلبی انسان الهی باشد حسن......... وهم باید مطابق شیوه ای که خداوند فرمان داده است انجام  .2

 شودحسن.........

 گزینه مناسب را انتخاب کنید

 ؟ « غفلت را کم می کند » کدام یک از راه های پیشروی در مسیر بندگی ،  .3

  ( راز و نیاز با خدا4( تقویت روحیه حق پذیری       3( توجه به عقل           2ید نظری      ( افزایش معرفت در توح1

 پاسخ کامل بدهید 

 چگونه می توانیم اخالص در بندگی یا توحید عبادی داشته باشیم؟  .4

 وضیح دهید.و نیاز با خداوند ت از برنامه های رسیدن به حقیقت بندگی و پیشرفت در توحید عبادی در مورد راز .5

به کدامیک از راه های پیشروی در مسیر بندگی « آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار»شعر  .6

 اشاره دارد؟توضیح دهید

 نقش اعتقاد به معاد و توجه به آن را در تقویت انگیزه بندگی بیان نمایید. .7

 اخالص در بندگی و پرستش به چه معناست؟ .8

 ور از حسن فعلی و فاعلی چیست ؟ منظ .9

 چرا پیامبر اکرم می فرماید: نیه المومن خیر من عمله ؟ .10

 راه های  رسیدن به حقیقت  بندگی و پیشرفت در توحید عبادی  را نام ببرید) دو مورد( .11

 صحیح یا غلط

 اخالص در بندگی همان توحید عبادی است .  .12
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 ه می شود. دایره عبادت تنها در پرستش و اطاعت کردن خالص .13

 رابطه موجودات با خدا مثل رابطه نور با منبع آن است.  .14

 خلوص توحید اسالم ، قبل از هر چیز در توحید ربوبی است .  .15

  ثمره توحید در خالقیت و ربوبیت ، توحید در عبادت است . .16

 پیام آیه

 «فُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَأَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِ » ترجمه کنید.  این آیه را .17

 ( 62)سوره مبارکه نمل/ آیه

وَمَا أُمِرُواْ إاِلَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَهًا  اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللًّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ»را بیان فرمایید.  روبه روپیام آیه  .18

 ( 31)سوره مبارکه، توبه آیه « وَاحِدًا الَّ إِلَهَ إاِلَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ

را ترجمه کنید و باتوجه به آیه رابطه میان توحید در ربوبیت و توحید در عبادت را « ان اهلل ربی و ربکم فاعبدوه»آیه شریفه  .19

 یان نمایید.ب

  «....الم اعهد الیکم یا بنی آدم اال تعبدوا الشیطان انه »به چه معناست؟« عبادت»بگویید  روبه رویه با تأمل در آ .20

 ، دایره عبادت شامل چه مواردی می شود ؟« مَن اَصغی الی ناطق فقد عبده » با تدبر در حدیث  .21

 6پاسخنامه درس

 جای خالی

 ( 64ن شعار اسالم است ) ص این مهمتریاهلل، اال ِهال ال .1

در انجام هر عمل، هم باید نیت درونی و قلبی انسان، الهی باشد و هم باید مطابق با شیوه ای که خدا فرمان داده است، انجام  .2

 ( 70ص )می نامند « حسن فعلی»و شرط دوم را « حسن فاعلی»شود. شرط اول را 
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید

نیایش با خداوند و عرض نیاز به پیشگاه او بهویژه از طریق نماز، محبت خداوند را در قلب  :ز با خداوندراز و نیا «4»گزینه .3

 (  72تقویت میکند، غفلت را کنار میزند و ما را متوجه مراقبت دائمی او می سازد ) ص 

 پاسخ کامل دهید

شیطان در آنها راه نداشته باشند. به بیانی دیگر،  همه کارها فقط برای رضای او و تقرب به او انجام پذیرند و هوای نفس و .4

 ( 69اخالص در بندگی یا توحید عبادی داشته باشیم ) ص 

نیایش با خداوند و عرض نیاز به پیشگاه او به ویژه از طریق نماز، محبت خداوند را در قلب تقویت می  :راز و نیاز با خداوند .5

 ( 72) ص  .قبت دائمی او می سازدکند، غفلت را کنار می زند و ما را متوجه مرا

از آنجا که رابطه محکمی میان توحید نظری و توحید عملی وجود دارد، به هر میزان که   :افزایش معرفت در توحید نظری .6

معرفت ما به خداوند بیشتر شود و او را عمیق تر بشناسیم،  انگیزه ما برای عبودیت و بندگی نیز افزایش می یابد. دعوت قرآن 

 (  72تفکر و تعقل در آیات و نشانه های الهی به همین مقصود است . ) ص  م بهکری

اعتقاد به معاد نوعی ایجاد انگیزه می کند که انسان هر عملی را مرتکب نشود و از ترس عقاب در معاد مرتکب گناه و عصیان  .7

 (  73نشود .) ص 

وای نفس و شیطان در آنها راه نداشته باشند. به بیانی دیگر، همه کارها فقط برای رضای او و تقرب به او انجام پذیرند و ه .8

 (  69اخالص در بندگی یا توحید عبادی داشته باشیم ) ص 

در انجام هر عمل، هم باید نیت درونی و قلبی انسان، الهی باشد و هم باید مطابق با شیوه ای که خدا فرمان داده است، انجام  .9

می نامند. مثال کسی که نماز میخواند، هم باید نماز را برای تقرب « حسن فعلی»ط دوم را و شر« حسن فاعلی»شود. شرط اول را 

الهی و رضای او انجام دهد و هم آن را مطابق با دستور خداوند بجا آورد. حسن فاعلی به طور طبیعی حسن فعلی را به دنبال می 

را میجوید، اگر بداند خداوند فرمان داده است که عملی آورد، یعنی کسی که قلبا با خدای خود خالص است و فقط رضایت او 

 ( 70) ص  .مانند نماز باید به شکل خاصی انجام شود، او نیز به همان شکل انجام خواهد داد
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قصد و نیت به منزله روح عمل، و شکل عمل نیز در حکم جسد و کالبد آن است. بنابراین، عمل بدون نیت، کالبد بی جانی،  .10

 (  70اینرو، پیامبر اکرم ) ص ( فرموده است . ) ص بیش نیست. از 

 (  71) ص  نظری توحید در معرفت افزایش – 2                          حق پذیریه تقویت روحی:  1 .11

 صحیح یا غلط

شند به همه کارها فقط برای رضای او و تقرب به او انجام پذیرند و هوای نفس و شیطان در آنها راه نداشته باج:  ) صحیح ( .12

 (  69بیانی دیگر، اخالص در بندگی یا توحید عبادی داشته باشیم ) ص 

بنابراین دایره عبادت، نه تنها شامل پرستش و اطاعت کردن می شود، بلکه حتی به کسی دل سپردن، یا حواس را به ج:  )غلط( .13

 (  69)ص  .کسی سپردن، عبادت او به حساب می آید

ات با خداوند می نگریم درمی  یابیم که رابطه وجود موجودات با وجود خداوند مانند وقتی به رابطه موجودج:  )صحیح( .14

 (  56رابطه پرتوهای نور با منبع آن است ) ص 

 (  62در واقع خلوص توحید اسالم را باید قبل از هر چیز در همین توحید ربوبى مطالعه کرد ) ص ج: ( )صحیح .15

 توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت، توحید در عبادت یا همان توحید الوهیتج : بنابراین ثمره و میوه طبیعی )صحیح(  .16

 ( 65است ) ص 

 پیام آیه

 ( 66یا آن کس که دعای بیچاره مضطر را به اجابت می رساند و رنج و غم آنان را برطرف می سازد ) ص  .17

د وپیرو اصل توحید باشیم، باید مراقب عبادت معنای دومی دارد که ممکن است به آن توجه کمتری شود. اگر بخواهیم موح .18

باشیم که ندانسته این عبادت را در مقابل غیرپروردگارانجام ندهیم؛ و آن عبارت است از اطاعت .این آیه وقتی به گوش عدی 

بن حاتم رسید، رو به پیامبر کرد و گفت: این حرف قرآن درست نیست! ما کی احبار و رهبانمان برایمان خدا و رب محسوب 

پیغمبر اکرم پاسخ دادند: آیا آنان حالل خدا را حرام نشمردند و آنچه خدا حرام کردهبود، !شدند؟! کی آنها را عبادت کردیم؟
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عدی بن حاتم گفت: آری پیامبر فرمود: این همان عبادت  .حالل نکردند؟ و شما نیز آنچه آنها گفتند بیقید و شرط پذیرفتید

 (  67آنهاست ) ص 

 (  65) ص  .است و میوه طبیعی توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت، توحید در عبادت یا همان توحید الوهیتبنابراین ثمره  .19

این موجود می تواند یک قدرت سیاسی باشد .اطاعت هر موجود غیرخدایی به صورت مستقل و بی قیدوشرط، عبادت اوست .20

یا یک قدرت مذهبی، یک عامل درونی باشد، مثل نفس انسان و تمایالت نفسانی و شهوانی او یا موجودی خارج از وجود 

اطاعت غیرخدا، عبادت اوست و توحید خالص، روح دین و پایه دین، عبارت است از آنکه انسان، اطاعت را به خدا و  انسان.

 ( 68از جانب اوست، منحصر کند؛ اطاعت از برنامه خدایی، از نظام خدایی، از تشکیالت الهی ) ص آنچه 

بنابراین دایره عبادت، نه تنها شامل پرستش و اطاعت کردن می شود، بلکه حتی به کسی دل سپردن، یا حواس را به کسی  .21

 ( 69سپردن، عبادت او به حساب می آید ) ص 
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 تستی

 تعیین هدف ها و رفتارهای یک شخص چیست ؟ مهم ترین عامل در .1

 :سلیقه4               : اعتقادات2             : پدرو مادر و اجتماع 3: تربیت                                     1

 ؟ نیست فردی بُعد در توحید به اعتقاد ثمرات از گزینه کدام .2

 نفی طبقات اجتماعی ( 4ثبات شخصیت              (3      دیگران حس مسئولیت نسبت به ( 2حُب خدا               ( 1

 دارد ، تالش می کند امیال و غرایز مادی و معنوی خود را ............ می بر گام توحید مسیر در که کسی .3

 د( انکار میکن4         تابع فرمان خدا سازد (3    مقدم بر هر چیز دیگری نماید (2    سرکوب نماید    (1

  خشکاند می را..............................  دید وسعت ، توحید به اعتقاد آثار در .4

 :جهل4      : نفاق  3                  : انفاق3                  : ریشه ترس        1

  باشد می......................  انسانی واقعی موحد .5

 : دانا4    : حکیم 2                  : صبور 3                : امیدوار                              1

 صحیح یا غلط را مشخص کنید

 .  رساند نمی آسیبی ، ندارند او برای ضرری که حیواناتی به مومن انسان .6

 .  داند نمی خدا امانت را خود بدن موحد انسان .7

 .  اشدب می حکمت بی ، ندانیم را آن حکمت ما که عالم در ای حادثه هر .8

 .  شود می خالصه حقیر و پست نیازهای و مادی مسائل به موحد آدم دید افق .9

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید
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 .  است راحت و آسوده...........  و................  ،.................  از موحًّد ، دید وسعت بحث در .10

 ......................محبت عبارت است از ............................ .11

 . به طور کلی انسان ازهر چه لذت ببرد آن را دوست دارد خواه ............... باشد خواه ............ .12

 .................. شده است گرفتار ، داده قرار خود معبود را او و سپرده نفس هوای به دل که کسی .13

 ................... در بُعد .............. می باشدآثار اعتقاد به  از مخلوقات به نسبت مسئولیت حس .14

 . کنند می حرکت و زندگی.................................................  که است ای جامعه ، توحیدی ی جامعه .15

 از نظر انسان موحد هیچ حادثه ای در عالم ............... نیست . .16

 است که مردم جامعه .......................... هستند .وقتی ما یک خدایی هستیم ، معنی اش این  .17

 پیام آیات 

 بنویسید را آیه پیام((  هلل حَبًا اَشدُ  آمَنوا والذینَ))  .18

 )) یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا عَدوی وَ عَدوکم اَولیاء (( .19

 بلکم  ((پیام آیه را بنویسید )) یا ایها الناس اعبدوا رَبًکم الذی خلَقَکم والذین من ق .20

 پاسخ کامل بدهید

 ثبات شخصیت را توضیح دهید  .21

 چرا برخی از انسانها در برابر هر خیر و شری که به آنها می رسد ، دو روش متفاوت در پیش می گیرند ؟  .22

  ؟ بیند می خود مقابل در صورت چه به را آینده موحد انسان .23

 . دهید توضیح را اردد اعتقاد توحید به که انسانی بودن آینده و حال به امیدوار .24

 در هندوستان چند طبقه اجتماعی وجود داشت ؟ نام ببرید .  .25

 را توضیح دهید . توحیدی حکومت تشکیل .26

 را توضیح دهید. آن.  باشد می((  خدا حب))  فردی بُعد در توحید به اعتقاد آثار از .27
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 پاسخ کوتاه

  ؟ ماعیاجت یا است فردی بُعد در توحید به اعتقاد آثار از شخصیت ثبات .28

 ؟ بنویسید را فردی بُعد در توحید به اعتقاد آثار از مورد چهار .29

 ؟ کنیم عرضه کسی چه بر باید را خویش دعای و درخواست .30

  7پاسخنامه درس

 تستی

 ( 74) ص اعتقادات هر فرد مهمترین عامل در تعیین هدفها و رفتارهای اوست  «2»گزینه .1

 (  81توحید و نفی طبقات اجتماعی ) ص  :در بعد اجتماعی می پردازیمدر ادامه به برخی از آثار توحید  «4»گزینه .2

و معنوی خود را تابع  کسی که در مسیر توحید گام برمی دارد، تالش می کند امیال، غرایز و خواسته های مادی «3»گزینه .3

 (  86) ص  .فرمان خدا سازد

 (79ص)انسان است، ها در زندگی بدبختی ریشه ترس که آنجا  از. خشکاند می را ترس ریشه دیدیچنین وسعت   «1»گزینه .4

 (  79) ص   .امیدوار است. او سختی های زندگی را امتحان الهی می داند از همین رو، موحد واقعی انسانی «1»گزینه .5

 صحیح یا غلط

زندگی آن کمک و  بقا ادامه به بلکه رساند،انسان مؤمن حتی به حیوانی که ضرری برای او ندارد، آسیب نمی ج:  )صحیح( .6

 (  80) ص  .می کند

  (80به او سپرده است و حق ندارد به آن آسیب رساند )ص  او بدن خود را امانتی الهی می شمارد که خداوندج:  )غلط( .7

معتقد است، با وجود اینکه خودش از شناخت علًّت بسیاری از  انسانی که به حاکمیت چنین خدایی بر جهانج :  )غلط( .8

غفلت  عاجز است، اما مطمئن است هر حادثهای هدف معین و مشخصی دارد و از سر تصادف، جهان حوادث و رخدادهای

 (  90یا ندانم کاری رخ نمی دهد .  ) ص 
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نمی  افق دید آدم موحد به مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خالصه نمی شود و متوقف به عبارت دیگر،ج :  )غلط( .9

 ( 79گردد . ) ص 

 جای خالی

موحد از تنگ نظری ها،  .برد، آن است که دارای وسعت می شود می توحید ناحیه از انسانتأثیراتی که روح  از جمله .10

 (  79کوته بینی ها و سطحی نگریها آسوده و راحت است ) ص 

وقتی انسان به چیزی محبًّت دارد،  .محبًّت عبارت است از احساس میل نسبت به چیزی که برای انسان لذت بخش است .11

 (  75می شود ) ص  ر او پدید می آید که به طرف محبوب کشیدهکششی د

 (  75معنوی ) ص  به ًّ طور کلی، انسان از هر چه لذت ببرد آن را دوست دارد؛ خواه مادی باشد یا .12

رضایت قدرتهای مادی و  و او را معبود خود قرار داده یا در پی کسب (بت درون)کسی که دل به هوای نفس سپرده  .13

 (77) ص .درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار دارد بتهای بیرون،( گرفتار شرک عملی است وطاغوتهاست )

نشانه ها و ثمرات در بعد فردی   عبارت اند از اعتقاد به توحید، آثار و نشانه های فردی متعدد به همراه دارد. برخی از آنها .14

 (  75. ) ص 

آن، زیر یک سقف حقوقی زندگی و حرکت می جامعه توحیدی، جامعه ای است که گروههای انسانی در  .15

 ( 81)ص.کنند

برای انسان موحد جهان معنای خاص خود را دارد. از نظر او، هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست؛ گرچه خودش  .16

 (  79) ص  .حکمت آن را نداند

، یک طبقه اند، برادر و وقتی ما یک خدایی هستیم، معنایش این است که مردم جامعه همه یک صف اند، یک گروه اند .17

 (  83در کنار هم اند ) ص 
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 پیام آیه

محبًّت جمع است. از سویی خداوند بندگان را دوست دارد. از طرف  عوامل و اسباب همه خداوند با انساندر رابطه  .18

 عالوه، ٰ  .به دیگر، وجود ما وابسته به خداوند و نیازمند به رحمت و فیض اوست. او همه نیازهای ما را برطرف کرده است

 .ها و دارای جمال و کمال بی نهایت است و گرایش به خود را درون ما به ودیعه گذاشته است زیبایی همه خالق خداوند

 ( 75همین عوامل سبب می شوند که مؤمنان عاشق خداوند باشند ) ص 

پذیرد، با آنان که با خداوند  جامعه ًّ موحد، حکومت کسانی را که خداوند به آنها حق حکومت کردن را نداده است نمی .19

و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند، با ظالمان  مبارزه میکند، بنا به فرمان خداوند، از محرومان و مستضعفان 

 ( 85حمایت می کند و به این سخن خداوند گوش فرا می دهد ) ص 

 عالممی کند. در این نگاه یک خدا وجود دارد، همه  اعتقاد به توحید در اسالم هرگونه تبعیض و اختالف طبقاتی را نفی .20

 .است آفریده فطرت یک اصل، یک از را انسانها همه.اوست قدرت قبضه در یکسره جهانیان و جهان تدبیر و آفریده او را

. اند نهایت بی تکامل سوی به پرواز و اوج الیق انسانها همه. اندبر این اساس همه انسانها با یک نوع تجهیزات به دنیا آمده 

 (  82) ص  هست همگان در استعداد این

 پاسخ کامل دهید

کسی که در مسیر توحید گام برمی دارد، تالش می کند امیال، غرایز و خواسته های مادی و معنوی خود را تابع فرمان  .21

 فرمانهای دایره از میکند تالش و میدهد قرار محور را خدا رضایت خود، روزانه هایبه طور کل درتمام برنامه   .خدا سازد

از آرامش روحی است ) ص  برخوردار البته و میرسد زیبا و پایدار ، متعادل متوازن، شخصیتی به نتیجه در. نشود خارج او

76 ) 

از مردم کسی هست که خداوند را یک جانبه ]تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی می پرستد. پس اگر خیری به او  .22

رام میگیرد و اگر بالیی به او رسد، از خدا رویگردان میشود. او در دنیا و آخرت، ]هر دو[ زیان می بیند. رسد، دلش به آن آ

 ( 78این همان زیان آشکار است ) ص 
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زیرا آخر دنیا را متصل به  .انسان موحد آینده را در مقابل خود بی نهایت وسیع می بیند و برای دنیا آخری قائل نیست .23

 (  79ا و آخرت را ابتدا و انتهای یک طومار می داند ) ص آخرت می بیند. دنی

برای انسان موحد جهان معنای خاص خود را دارد. از نظر او، هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست؛ گرچه خودش  .24

ر مقابل حکمت آن را نداند. از همین رو، موحد واقعی انسانی امیدوار است. او سختیهای زندگی را امتحان الهی میداند. د

نه بی مهری نشا زندگی نامالیمات که دارد باور. میدهد قرار آینده موفقیتهای زمینه را آنها ومشکالت صبور و استوار است  

 (  79خداوند نیستند بلکه بستری برای رشد و شکوفایی اویند ) ص 

 قائل اصلی طبقه چهار آنها .کنداست و اختالف طبقاتی در آنجا غوغا می « هندوستان»یکی از مهدهای تمدن بشری  .25

 تعلًّق شاهزادگان و سپاهیان به دوم طبقه. بودند روحانی و یعنی رجال دینی« برهمنان،»طبقات اجتماعی  باالترین بودند

 هم چهارم طبقه. دادند می انجام را عظیم سرزمین این کار همه که بودند؛ صنعتگران و کارگران زارعان، سوم طبقه داشت

 (  81) ص  ندبود عامی مردم

همانطور که درون فرد می تواند زیر فشار و کشش هوس های متفرق و گوناگون شکسته شود، جامعه نیز میتواند گرفتار  .26

حاکمان زورگویی در سطوح گوناگون شود که هرکدام منفعت خود را بخواهند، و مردم را زیر سلطه و والیت خود 

حاکم و زمامدار آن براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان درآورند. وقتی نظام اجتماعی توحیدی است که 

 .در جامعه به اجرا درآورد شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده است، دارا باشد و بکوشد که قوانین الهی را

 ( 84)ص

ان به چیزی محبًّت دارد، وقتی انس .عبارت است از احساس میل نسبت به چیزی که برای انسان لذت بخش است« محبًّت .27

کششی در او پدید می آید که به طرف محبوب کشیده می شود. به طور کلی، انسان از هر چه لذت ببرد آن را دوست 

دارد؛ خواه مادی باشد یا معنوی. در نوشیدن آب گوارا و طعام لذت مادی است و در اطعام و نوشانیدن گرسنگان وتشنگان 

 و اسباب همه خداوند با انساندر رابطه   .ز برآورده شدن نیازهایی است که در ما وجود دارندلذت معنوی. این لذت ناشی ا

جود ما وابسته به خداوند و نیازمند به و دیگر، طرف از. دارد دوست را بندگان خداوند سویی از. است جمع محبًّت عوامل

 و جمال دارای و ها زیبایی همه خالق خداوند عالوه،رحمت و فیض اوست. او همه نیازهای ما را برطرف کرده است.به 
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همین عوامل سبب می شوند که مؤمنان عاشق  .است گذاشته ودیعه به ما درون را خود به گرایش و است نهایت بی کمال

 (  75خداوند باشند ) ص 

 پاسخ کوتاه

 (  75نشانه  ها و ثمرات در بعد فردی ) ص  .28

 (  79 ص)  شخصیت ثبات – 4  مخلوقات به نسبت مسئولیت حس – 3  ندهآی و حال به امیدوار – 2  دید وسعت – 1 .29

))به جای خداوند چیزی را میخواند که نه زیانی به او میرساند و نه به کسی که سود وزیان ما در دستان او می باشد . .30

 ( 78(( ) ص .سودی. این همان گمراهی دور و دراز است
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 پاسخ دهید 

  ؟ چیست انسان اختیار نقش پس ، هستند خداوند اراده تحت هارخداد همه اینکه به توجه با .1

 ؟ است معنا چه به اختیار .2

 بنویسید: را اختیار وجود شواهد از مورد سه .3

 احساس رضایت یا پشیمانی چگونه بر وجود اختیار شهادت می دهند ؟ .4

 . دهید توضیح ؟ ساز زمینه یا اند انسان اختیار مانع هستی بر حاکم قوانین و خداوند وجود آیا .5

 قضا و قدر اصطالحی را توضیح دهید .6

 . ببرید نام ؟  دارند دخالت پدیده یک پیدایش در که هایی علت چه .7

 جای خالی 

 .قدر به معنای ................و تقدیر به معنای ....................... وقضا به معنای ........................... می باشد .8

 ی ..................... ، .......................... و .............................. می شود . شامل همه الهی تقدیر .9

 . باشد............  دارای او که است این انسان برای الهی تقدیرات از یکی .10

 . دهد انجام( )).................................( با را کارهایش انسان که است کرده تعیین اینگونه خداوند .11

 انسان در ......................... اراده ی خداست . اراده یعنی ، است وابسته الهی ی اراده به فعل هر انجام در انسان اراده .12

 را علتهای........................ گویند . ها آن دارد عهده بر را نقشی مستقیم طور به عامل هر وقتی ، پدیده یک پیدایش در .13

ل دیگر اثر می گذارد ، آن علتها عام در در عامل یک که باشد صورت این به پدیده یک پیدایش برای عامل چند ثیرتا اگر .14

 را .............. گویند .

 موارد صحیح یا غلط را مشخص کنید

 .  کند فرار ، اوست ذاتی ویژگی که اختیار از تواند نمی کسی .15

 .   هستند الهی تقدیر به مقدر ، کند می تعیین را آنها حدود و اندازه خود لمباع متعال خدای که جهت آن از جهان مخلوقات .16

 .  است بخشیدن حتمیت معنای به قدر .17
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 پاسخ کوتاه بدهید

 ؟ دارد اشاره اختیار وجود شواهد از کدامیک به بیت هر .18

 ین دریغ و خجلت و آزرم چیست ؟گر نبودی اختیار این شرم چیست ؟                                             ا  (الف

 هیچ گویی سنگ را فردا بیا                                                       ور نیایی من دهم بد را سزا  ب(

 اینکه فردا این کنم یا آن کنم                                                        خود دلیل اختیار است ای صنم (ج

 آیه  پیام

 ال الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و ال الیل السابق النهار .19

 زالتا لَئن وَ تَزوال اَن االرض وَ السماواتِ یمسک اهللَ اِنً .20

 8پاسخنامه درس

 پاسخ دهید

است که انسان موجودى مختار و  کرده اراده خداوند. اوست خواست و الهىوجود اختیار و اراده در انسان به علت اراده  .1

 حال، عین در اما. گیردبه انجام فعلى اراده نکند، آن فعل انجام نمى   راى اراده باشد. در فعل اختیارى، تا زمانى که انساندا

خداست و  اراده طول در انسان  اراده یعنى. اند  وابسته خداوندعملى که از ما سر مى زند، همگى به اراده  و ما اراده ما، وجود

 ( 95ص)با آن منافات ندارد

هرکس آن را در خود مى یابد و می  که به معنای توانایی انجام یک کار و یا ترک آن است، حقیقتی وجدانى است و« اختیار« .2

 (  88) ص  .بیند که شبانه روز در حال تصمیم گرفتن برای انجام یک کار یا ترک آن است

 (  89یری ) ص مسئولیت پذ - 3   احساس رضایت یا پشیمانی - 2   تفکًّر و تصمیم - 1 .3

 نشانه رضایت احساس این. گیرد خرسندى از خود، وجود ما را فرا مى هرگاه در کار خود موفق شویم، احساسى از رضایت و .4

مى شویم و به  اشتباه مرتکب کارى در نیز گاه. مىدانیم خود عاقالنه تصمیمرا از خود و نتیجه اراده و  کار آن که است آن
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آید و با خود می گوییم ای کاش آن  سراغمان مى انیم. در این هنگام احساس ندامت و پشیمانى بهخود یا دیگرى زیان می رس

 (  89نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را داشته ام ) ص  کار را انجام نمی دادم. این احساس ندامت

زندگی خود برنامه ریزی کنیم. به قلًّه  از آن برایخداوند قدرت اختیار و اراده به ما عطا کرده و از ما خواسته است با استفاده  .5

 ( 90عظمت آن را نمی داند ) ص  های کمال برسیم و تا آنجا پیش برویم که جز خداوند،

ندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی آنها را تعیین می امخلوقات جهان، از آن جهت که خدای متعال با علم خود، .6

 (92) ص  اند  وابسته الهی قضای به میشوند، ایجاد الهیهستند و از آن نظر که با فرمان، حکم و اراده  کند، مقدر به تقدیر الهی

در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و باهمکارى یکدیگر مشارکت کنند. مثالً  :علًّتهای عرضى .7

دست به دست هم مىدهند و با مشارکت یکدیگر  آب، نور و حرارت،براى رویش یک گل، مجموعهاى از باغبان، خاک،

گاهى تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده  :علًّتهای طولى مى گویند . « عرضى»علتها را  گل را پدید مى آورند  این گونه

مل اول را گذارد و آن عامل دوم در عامل سوم تأثیر مى کند تا اثر عا این گونه است که مثالً یک عامل در عامل دیگر اثر مى

 (  94) ص  .به معلول منتقل کند

 جای خالی

پایان « »به انجام رساندن،»نیز به معنای « قضا»اندازه گرفتن است.  به معنای« تقدیر»به کار میروند و « اندازه»به معنای « قدر» .8

 (  92است ) ص « حتمیت بخشیدن»و  «حکم کردن« »دادن،

 (  93و روابط میان موجودات مى شود ) ص  تقدیر الهى شامل همه ویژگى ها، کیفیت ها .9

 ( 94اختیار باشد ) ص  یکى از تقدیرات الهى براى انسان این است که او داراى .10

و کسى نمى تواند از اختیار، که ویژگى ذاتى « دهد با اختیار انجام»خداوند اینگونه تعیین کرده است که انسان کارهایش را  .11

 ( 94اوست، فرار کند ) ص 

خداست و با آن منافات  طول اراده در اراده انسان یعنى. اند وابسته خداونداز ما سر مى زند، همگى به اراده عملى که  .12

 ( 96ندارد)ص
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علتها را  نفر نیروی خاصی، مستقل از دیگری وارد می آورند و گلدان را جابه جا می کنند. این گونه هر کدام از این دو .13

با نقش دیگرى متفاوت است. با این حال،  امل به طور مستقیم نقشى برعهده دارد کهمى گویند. در این مثال، هر ع« عرضى»

 (  95را به سرانجام برساند ) ص  آن عامل نمی تواند به تنهایی امر مورد نظر خود

ارد گاهى تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که مثالً یک عامل در عامل دیگر اثر مى گذ :علًّتهای طولى .14

 ( 95و آن عامل دوم در عامل سوم تأثیر مى کند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل کند )ص 

 صحیح یا غلط

و کسى نمى تواند « دهد با اختیار انجام»به تعبیر دیگر، خداوند اینگونه تعیین کرده است که انسان کارهایش را ج :  )صحیح( .15

 (  94) ص از اختیار، که ویژگى ذاتى اوست، فرار کند؛ 

اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی  مخلوقات جهان، از آن جهت که خدای متعال با علم خود، ج :  )صحیح( .16

 (  92هستند ) ص  کند، مقدر به تقدیر الهی آنها را تعیین می

به انجام »نیز به معنای « قضا»است. « ناندازه گرفت معنای به «تقدیر» و میروند به کار «اندازه» معنای به «دَرقَ»و « درقَ» )غلط( .17

 ( 92است ) ص « حتمیت بخشیدن»و  «حکم کردن« »پایان دادن،« »رساندن،

 پاسخ کوتاه

 ( 89تفکًّر و تصمیم ) ص ج(  ( 90مسئولیت پذیری ) ص ب(  ( 89احساس رضایت یا پشیمانی) ص  .18

 پیام آیه

 (  92و می فرماید ) ص  زند می مثالی استوار، و ناپذیر تخلف قانونمندی این و الهی قضای و قدرخداوند، درباره  .19

 همه که بخشدرا به انسان می  اعتقاد به خدای حکیم که با حکمت خود جهان را خلق کرده و اداره میکند این اطمینان .20

انی که به غایت مند انجام می گیرد، نه اتًّفاقی و بی هدف. انس و شده ساماندهی برنامه یک در جهان، رخدادهای و حوادث

 معتقد است، با وجود اینکه خودش از شناخت علًّت بسیاری از حوادث و رخدادهای جهان حاکمیت چنین خدایی بر جهان

غفلت یا ندانم کاری رخ نمی دهد  عاجز است، اما مطمئن است هر حادثهای هدف معین و مشخصی دارد و از سر تصادف،

(  90) ص 
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 پاسخ کامل 

  ؟ است چگونه ها سنت در انسانها نقش .1

 ؟ کند می بیان چکونه را رخداد دو ارتباط شرطیه قضایای .2

 . بنویسید را الهی های سنت از برخی .3

 . دهید توضیح را امتحان سنت .4

 هدف خداوند از آزمایش و امتحان بندگان چیست ؟  .5

 مراتب امتحان الهی را بنویسید . .6

 سنت جزای حتمی کارهای نیک و بد را توضیح دهید . .7

 ء و استدراج را توضیح دهید .سنت امال .8

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 

 واژه های امتحان ، ابتال و فتنه در قرآن کریم به سنت ................. اشاره دارد . .9

... یاد می بر زندگی فردی و اجتماعی انسانها قوانین ویژه ای حاکم هست که قرآن کریم از آنها با عنوان ..................... .10

 کند .

 . اند شده بیان)) ............................. ((  صورت به معموال قرآن در الهی های سنت .11

 عالوه بر اعمال ظاهری انسان ، افکار ، ................... و ...............................او نیز محل آزمایش است . .12

 ... ، ............................... و .........................عمر را طوالنی می کند در روایات آمده است ................... .13

 پیام آیات 

 سنن فسیروا فی االرض  قَبلکم مِن خَلَت قَد .14

 )) اِن تَنصروا اهلل یَنصرکم (( .15

 ؟(( اشاره به چه موضوعی دارد کالم امام صادق )ع( )) انما المومن بمنزلة کفة المیزان کلما زید فی ایمانه  زید فی بالئه .16

 را ترجمه کنید و بنویسید به چه چیزی اشاره دارد؟ "اِن تتقوا اهلل یجعل لکم فرقانا "آیه .17
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 آیه شریفه )) اَحَسِبَ الناس اَن یترَکوا اَن یَقُولوا آمنا وَ هُم ال یفرطون (( اشاره به کدام سنت الهی می کند ؟ .18

 کدام ویژگی سنت های الهی می کند  به اشاره((  تبدیال اهلل لِسنة تجد لن و قبل من واخل الذین فی اهلل سنه))  شریفه آیه .19

 ؟ کند می الهی های سنت ویژگی کدام به اشاره((  عباده فی خلت قد التی اهلل سنت))  شریفه آیه .20

 صحیح یا غلط 

              امتحان الهی مخصوص قشر خاصی است  .21

           . دارند نقش آنها تحقق عدم یا رتحققد انسانها ولی اند ثابت ها سنت .22

                  . است خاصی مکان و زمان در منحصر سنت .23

                    زمینه آزمایش الهی متفاوت نیست . .24

        خداوند انسان را آزمایش می کند تا طی آن استعداد های درونی او به فعلیت برسد . .25

             . شود می وشر خیر از اعم معنوی و یماد امور همه شامل امتحان .26

 9پاسخنامه درس

 پاسخ دهید

 قضیه» صورتباشد.سنًّتها معموالً به  داشته نقش خود درباره آنهاسنًّتها ثابت اند اما انسان می تواند در تحقق و عدم تحقق  .1

ن می کنند که اگر رخداد اول تحقق یافت، ارتباط دو رخداد را بدینشکل بیا شرطیه قضایای. شده اند بیان قرآن در «شرطیه

 ( 99دوم حتمی است ) ص  تحقق رخداد

دوم حتمی  ارتباط دو رخداد را بدین شکل بیان می کنند که اگر رخداد اول ًّ تحقق یافت، تحقق رخداد قضایای شرطیه .2

 (  99)ص است 

 (100د (سبقت رحمت بر غضب)ص  ج(سنت امالءواستدراج  کارهای نیک و بد ب(سنت جزای حتمی الف(سنت امتحان .3

. بلکه همه انسانهای مکلًّف در خاص مکاناز افراد است و نه منحصر در زمان و  امتحان الهی نه مخصوص قشری خاص .4

میکنیم. میپنداریم که  تلًّقی آزمایش نه و عادی جریاناتی غالباً را زندگیامتحان خداوندی هستند. ما امور روزمره  معرض
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دارند و در چنین لحظاتی است که ایمان آدمی  در  لحظات سرنوشت ساز و استثنایی زندگی اختصاصامتحانات الهی به 

 (  100بوته آزمایش قرار می گیرد ) ص 

و مشکالت روبه رو می سازد تا هر  هدف امتحان ًّ به اتمام حجت محدود نمی شود بلکه گاهی خداوند مؤمنین را با سختیها .5

درجه افراد را می سنجند بلکه موفقیت در آنها درجات معنوی  ساند. شداید و بالها نه تنهاکسی را به کمال الیق خود بر

این نوع  .یعنی خداوند انسان را آزمایش می کند تا طی آن، استعدادهای درونی او به فعلیت برسد .بندگان را باال می برد

 (  101) ص  .امتحان، نوعی عمل و رفتار برای کمال یافتن است

برتر می شود و او را با امتحانهای جدیدتری روبه رو می  ت در هر مرحله ای از امتحان سبب ورود انسان به مرحله ایموفقی .6

با موفقیت در هر امتحانی وارد مرحله ای باالتر از امتحانات می شود؛ برای مثال، اگر  کند؛ درست مانند دانش آموزی که

به میزانی که در  م کند، وارد امتحان ها و آزمایش های خاص آن می شود وایمان به خداوند و بندگی او را اعال انسان

 (103کسب کماالت برتر آماده می شود )ص  آزمون های اولیه سربلند بیرون آید، قدم در آزمونهای بعد می گذارد و برای

ی هستند و بدون تردید در دنیا معنو براساس قانون خداوند، هر عمل انسان حتی جزئی ترین کارهای او، دارای آثار مادی یا .7

 ( 104یا آخرت یا هردو مکان به آن خواهد رسید ) ص 

به دام گناه می افتد، خداوند برای  زندگی دنیوی و اخروی گنهکاران نیز مانند نیکوکاران در گرو اعمال آنهاست. انسانی که .8

گناه دست زند و توبه کند، باز هم خداوند از گناه او  بارها به او شرایطی فراهم میکند که توبه کند و از گناه بپرهیزد و اگر

گناه و باطل پیش روند که از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنى ورزند، خداوند به  میگذرد. اما اگر کسانی چنان در

ابتدا اندک  به طورى که اگر .ها قرار می دهند تاریکى در شدن غوطهور وسیله را فرصت اینفرصتی میدهد. اما آنها  آنها

امیدى بر باد می رود و به شقاوت ابدى گرفتار می  امیدى وجود داشت که نور حقى در دل آنها بتابد، به تدریج چنین

صورت بالی الهی جلوه گر و باعث می شود که بار  به خودشاناختیار و اراده  شوند.درحقیقت، مهلت ها و امکانات، با

گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان مى افزاید و آنها با  ر شودروز سنگین و سنگین ت گناهان آنان هر

می گیرند و به تدریج به  همین امکانات و با اصرار خود بیشتر در فساد فرو مى روند. قدم به قدم از انسانیت فاصله استفاده از

 ( 106مى خوانند ) ص « استدراج»اب الهى را به سوى عذ هالکت ابدى نزدیکتر مى شوند. چنین حالت تدریجى در حرکت
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 جای خالی

 (  118) ص  دارنددر قرآن کریم به این سنت اشاره 3و فتنه ًّ 2ابتال 1سنت امتحان واژه هاى امتحان ، .9

ه و یاد کرد« سنًّتهای الهی»کریم از آنها با عنوان  بر زندگی فردی و اجتماعی انسانها نیز قوانین ویژه ای حاکم اند که قرآن .10

 (  98انسان را به شناخت آنها دعوت نموده است ) ص 

 (  99) ص  اند شده بیان قرآن در «شرطیه قضیه» صورتسنًّتها معموالً به  .11

 ( 100خواسته های درونی او نیز محل آزمایش است ) ص  عالوه بر اعمال ظاهری انسان، افکار، نیتها و .12

 ( 104طوالنی می کند) ص  خویشان و دادن صدقه، عمر راهمچنین در روایات آمده است، صله رحم، محبًّت به  .13

 پیام آیات و روایات

خاصی می پیمایند ، بر زندگی  قوانین دایره در را خود تکاملی مسیر که جهان هایبراساس تقدیر الهی، عالوه بر پدیده  .14

یاد کرده و انسان را به « سنًّتهای الهی» کریم از آنها با عنوان فردی و اجتماعی انسانها نیز قوانین ویژهای حاکم اند که قرآن

 (  98شناخت آنها دعوت نموده است ) ص 

قضایای شرطیه ارتباط دو رخداد را بدین شکل بیان می کنند که اگر رخداد اول ًّ تحقق یافت، تحقق رخداد دوم حتمی  .15

انسانها می توانند با انجام دادن یا ندادن شرط است. مثالً می فرماید ان تَنصروا اهلل َینصرکُم و ُیثَبت اقدامکُم از سوی دیگر، 

 ( 99اول، تحقق رخداد دوم را سرعت بخشند، به تأخیر اندازند و یا حتی کامالً منتفی سازند )ص 

 ص ( 103مراتب امتحان )  .16

ای ))سنت جزای حتمی کاره اگر تقوای الهی پیشه کنید برای شما وسیله ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد .17

 ( 104نیک و بد(( ) ص 

 ( 100سنًّت امتحان از عام ترین سنًّتهای الهی  ) ص  .18

 ( 98سنت الهی تغییر نخواهد یافت ) ص  .19

 (  98سنت خدا از گذشته در بین بندگان حکمفرما بوده است . ) ص  .20

 صحیح یا غلط
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 ( 100) ص  خاص انمکاز افراد است و نه منحصر در زمان و  ج : امتحان الهی نه مخصوص قشری خاص)غلط(  .21

 (  99) ص  .باشد ج : سنًّتها ثابت اند اما انسان می تواند در تحقق و عدم تحقق آنها درباره خود نقش داشته)صحیح(  .22

امتحان خداوندی  معرض در مکلًّف انسانهای همه بلکه.  نیست خاص مکانمنحصر در زمان و ج: سنت )غلط(  .23

 (100هستند)ص

لهی متفاوت است. عالوه بر اعمال ظاهری انسان، افکار، نیتها وخواسته های درونی او نیز ج : زمینه آزمایش های ا)غلط(  .24

 ( 100محل آزمایش است ) ص 

این نوع امتحان،  .یعنی خداوند انسان را آزمایش می  کند تا طی آن، استعدادهای درونی او به فعلیت برسدج : )صحیح(  .25

 ( 101نوعی عمل و رفتار برای کمال یافتن است ) ص 

  (  102امتحان شامل همه امور مادی و معنوی اعم از خیر و شر می شود. ) ص  :ج : زمینه های امتحان)صحیح(  .26
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 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 

 تمامی پدیده های جهان ، تجلی ................ الهی هستند .1

 .........................خودداری کند .یکی از معانی حکمت آن است که ............................ .2

 هر فعلی که دارای هدف نباشد ................ و ................ است . .3

 انجام فعل بیهوده از دیدگاه عقل ، کاری ..................... و ..................... به شمار می رود .4

 ارد .علل بیرونی در .........................فرد وجود د .5

 هیچ کدام از عوامل درونی و بیرونی در مورد ................ صادق نیست . .6

 ماهیت شر ................. است . .7

  پاسخ کامل بدهید

 منظور از علل درونی چیست ؟  .8

 اثبات کنید که افعال خداوند دارای غرض و غایت است . .9

 شر چیست ؟ مصداق های آن کدامند ؟ .10

 قسیم می شوند ؟ نام ببرید .امور شر به چند قسمت ت .11

 اگر خداوند حکیم است ، پس فلسفه اموری مانند مرگ ، زلزله و ....... چیست ؟  .12

 در پاسخ به شرور ، محدودیت علم انسان را توضیح دهبد . .13

 در مساله شرور ، غایت نهایی خلقت انسان را توضیح دهید . .14

 توضیح دهید .حاکمیت قوانین الهی و نقش انسان در پدید آمدن شر را  .15

 اصل علیت را توضیح دهید . .16

 صفات نسبی را تعریف کنید . .17

 نسبی بودن شر را توضیح دهید . .18

 آثار و ثمرات رخداد امور شر را بنویسید . .19

 سنت امتحان الهی را توضیح دهید . .20

 فلسفه گرفتاری بعضی از مومنان ، به بالهای دنیوی چیست ؟ .21
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 یر را در این دنیا بررسی کنیدامکان یا عدم امکان هر یک از فرض های ز .22

 پیام آیه 

 وَ عسی اَن تَکرَهوا شیئا وَ هوَ خیرٌ لَکُم و عسی اَن تحبوا شیئا وَ هوَ شرٌ لَکُم .23

 یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلواۀ .24

 10پاسخنامه درس

 جای خالی

 (109) ص  بینیم مخلوق که در هستی می های جهان، تجلًّی صفات الهی هستند و ما میتوانیم در پس هر تمامی پدیده .1

یکی از معانی حکمت آن است که فاعل یک عمل از انجام اعمال لغو و بیهوده خودداری کند و کارهای او دارای اغراض  .2

 (  100) ص  معقول و موجهی باشد

 و غیرمنطقی به شمار می هر فعلی که دارای هدف نباشد، لغو و بیهوده است و انجام فعل بیهوده از دیدگاه عقل،کاری زشت .3

 (  110. ) ص رود

 (  110) ص  .رود کاری زشت و غیرمنطقی به شمار می انجام فعل بیهوده از دیدگاه عقل، .4

 (101کنند)ص علل بیرونی در محیط زندگی فرد وجود دارند و در سوق دادن فرد به انجام کار لغو وبیهوده نقش مؤثری ایفا می .5

 ( 110. ) ص  رونی و بیرونی در مورد خداوند صادق نیستاما هیچکدام از این عوامل د .6

 ( 112ص « ) ماهیت شر،عدمی است»گویند:  از همین روست که می .7

 پاسخ کامل دهید

فردی است که شخص را به سوی امور بیهوده و لغو سوق میدهد.این خصوصیات،  منظور از علل درونی، برخی خصوصیات .8

 ( 110) ص  مانند جهل و غفلت یا بیماریهای روانیو مربوط به شخصیت فرد هستند؛  درونی

کاری زشت و غیرمنطقی به شمار  هر فعلی که دارای هدف نباشد، لغو و بیهوده است و انجام فعل بیهوده از دیدگاه عقل، .9

ز است، انجام کاری که بیهدف و دور ا نهایت و کمال مطلق بی میرود. از طرف دیگر، به دلیل آنکه خداوند دارای علم

 ( 110) ص  حکمت باشد، از سوی او محال است
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نیستند، بلکه نبود برخی خیرات و کماالت هستند.  خودی خود چیزی اموری مانند نادانی، ناتوانی و نابینایی، در واقع به .10

ابینایی مثالً شیء اینکه ن است و ناتوانی، نبود توانایی و نابینایی، نبود بینایی است. نه برای نمونه، نادانی در حقیقت نبود علم

وقتی شما دانشی را  یا واقعیت ملموس دیگری باشد و یا نادانی مثالً خود، موجودی در این عالم باشد. در واقع، خاصی

ولی از شما چیزی که خودش واقعیتی باشد )نادانی،( کم  .میآموزید، صرفاً چیزی به شما اضافه میشود که همان علم است

 ماهیت شر،»نمیدهید، بلکه صرفاً به علم شما افزوده میشود. از همین روست که میگویند:  دستشود. شما چیزی را از  نمی

ولی باعث کاستی و نیستی میشوند  دسته دیگری از شرور در این عالم وجود دارند که خودشان عدمی نیستند،«. عدمی است

 ( 111) ص  له و سیلمیگوییم؛ مانند زلز« شر»شوند، به آنها  و از آن جهت که سبب نقصان می

امور واقعی . 2.شوند اموری که خود واقعیتی ندارند و از نبود کماالت ناشی می. 1 :شوند امور شر به دو دسته تقسیم می .11

 (  111) ص  شوند که باعث ایجاد نقصان، کاستی و نیستی می

ستی را به بهترین وجه خلق کرده و ه از آنجا که خداوند عالم، قادر و خیرخواه مطلق است، نظام :محدودیت علم انسان .12

 احسن»داشته، خلق شده است. به همین سبب است که خداوند را  هر جزئی از اجزای آفرینش به بهترین وجهی که امکان

سوی دیگر، به محدودیت دانش بشر اعتقاد داریم. بنابراین نمیتوانیم ادعا کنیم که ما از همه اسرار و  میدانیم. از« الخالقین

اصل دیگراین است که هدف نهایی  :غایت نهایی خلقت انسان میدانیم، آگاهی داریم« شر»امور، از جمله آنچه که رموز 

 در دنیا به تنآسایی و بهرهمندی هرچه بیشتر از نعمتهای مادی مشغول باشد بلکه غایت اصلی از آفرینش انسان آن نیست که

بندگی او فراهم نمیشود. سایه  در خداوند به شدنکه جز با نزدیک  و نهایی او رسیدن به سعادت و رستگاری حقیقی است 

معارض بود، نباید آن را با غایت آفرینش انسان ناسازگار  براین اساس، به صرف آنکه امری با آسایش و رفاه مادی شخصی

الهی و نقش حاکمیت قوانین  شخص در گرو تحمل سختیها و ناهمواریها باشد دانست.چه بسا سعادت و رستگاری آن

الهی خواندیم، خداوند، جهان هستی را با یک سلسله قوانین  همان ًّ طور که در درس سنتهای :انسان در پدید آمدن شر

 های جهان حاکم به تعبیر دیگر، یک ًّ سلسله قوانین ثابت و سنتهای الیتغیر الهی بر پدیده .ثابت و پایدار اداره میکند

شوند بلکه مبتنی بر خصوصیات ذاتی  های میان انسانها نیستند که با نظر و رأی انسانها عوضهستند.این قوانین مانند قرارداد

یکی از قوانین ثابت خداوند آن  .لذا تبدیل و تغییر آنها محال است و تغییرناپذیر جهان آفرینش و موجودات آن هستند و

ده از همین نعمت است که عدهای راه صالح را پیش باشند و با استفا است که انسانها از نعمت ارزشمند اختیار برخوردار
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نمیتوان  اند و لذا منشأ شر میشوند. روشن است که به لحاظ دینی، انسانها این شرها را پدید آورده میگیرند و عدهای نیز

 (  113) ص  .منشأ آنها را خداوند دانست

هستی را به بهترین وجه خلق کرده و  است، نظام از آنجا که خداوند عالم، قادر و خیرخواه مطلق :محدودیت علم انسان .13

 احسن»داشته، خلق شده است. به همین سبب است که خداوند را  هر جزئی از اجزای آفرینش به بهترین وجهی که امکان

سرار و سوی دیگر، به محدودیت دانش بشر اعتقاد داریم. بنابراین نمیتوانیم ادعا کنیم که ما از همه ا میدانیم. از« الخالقین

امور مصالح و منافع فراوانی نهفته باشد که  میدانیم، آگاهی داریم. بلکه چه بسا در این« شر»رموز امور، از جمله آنچه که 

دال بر نبودن آن نیست. بدینترتیب، خردمندی اقتضا میکند که در داوری   ما از آنها بیخبریم و بدیهی است که نیافتن چیزی

که در واقع  نبودن وجود شر با احتیاط بیشتری گام برداریم، زیرا بسیار محتمل است، آنچه راحکیمانه درباره  خود های

 (113) ص  خیر است، شر بپنداریم

 در دنیا به تنآسایی و بهره اصل دیگراین است که هدف نهایی از آفرینش انسان آن نیست که :غایت نهایی خلقت انسان .14

و نهایی او رسیدن به سعادت و رستگاری حقیقی است  ل باشد بلکه غایت اصلیمندی هرچه بیشتر از نعمتهای مادی مشغو

بندگی او فراهم نمیشود. براین اساس، به صرف آنکه امری با آسایش و رفاه سایه  در خداوند به شدنکه جز با نزدیک 

شخص در  رستگاری آن معارض بود، نباید آن را با غایت آفرینش انسان ناسازگار دانست.چه بسا سعادت و مادی شخصی

 میدانیم، یکی از مهمترین عوامل کمک گرو تحمل سختیها و ناهمواریها باشد. بنابراین، ممکن است آنچه ما آنها را شرور

  .خویش بوده و وجود آنها در نهایت سازگاری با حکمت الهی باشند کننده در جهت دستیابی انسان به غایت حقیقی خلقت

به  .الهی خواندیم، خداوند، جهان هستی را با یک سلسله قوانین ثابت و پایدار اداره میکند هایهمان طور که در درس سنت .15

هستند.این قوانین مانند قراردادهای  تعبیر دیگر، یک ًّ سلسله قوانین ثابت و سنتهای الیتغیر الهی بر پدیدههای جهان حاکم

که مبتنی بر خصوصیات ذاتی و تغییرناپذیر جهان آفرینش و شوند بل میان انسانها نیستند که با نظر و رأی انسانها عوض

یکی از قوانین ثابت خداوند آن است که انسانها از نعمت  .لذا تبدیل و تغییر آنها محال است موجودات آن هستند و

 ای نیزگیرند و عده باشند و با استفاده از همین نعمت است که عدهای راه صالح را پیش می ارزشمند اختیار برخوردار

توان منشأ آنها را خداوند  نمی اند و لذا روشن است که به لحاظ دینی، انسانها این شرها را پدید آورده شوند. منشأ شر می

اصل »شود،  یکی دیگر از قوانین ثابتی که عالم ماده، براساس آن تدبیر می .دانست. این امور با حکمت خداوند ناسازگارند
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جهان  آید. زندگی و پیشرفتهای وجود می به معلول وجود داشته باشد، آن معلول یک تامه که علًّت است. زمانی« علًّیت

 (  115.) ص  افتند و حذف آن، زندگی را نابود خواهد کرد مبتنی بر همین اصل اتفاق می

 معلول یک مهتاکه علًّت  است. زمانی« اصل علًّیت»شود،  یکی دیگر از قوانین ثابتی که عالم ماده، براساس آن تدبیر می .16

افتند و حذف آن،  اصل اتفاق می جهان مبتنی بر همین آید. زندگی و پیشرفتهای وجود میبه  معلول آن باشد، داشته وجود

 (  115) ص  زندگی را نابود خواهد کرد

 تصف آن باشد، مشروط( سوم امر) آن با صفت این مقایسه و سوم امر گرفتندر نظر  هرگاه صدق یک صفت بر چیزی، به .17

 (  116) ص  نامیم مینسبی  را

آتشفشان که در اطراف ما اتفاق  شر نیز نسبی است. برای نمونه، اگر به هر یک از بالهای طبیعی مانند سیل، زلزله و .18

بینیم که اینها اگرچه برای عدهای ممکن است  توجه کنیم، می میافتند یا حتی برخی حیوانات درنده و گزنده و میکروبها

دیگر مفید و حتی ضروری هستند. از اینگونه امور، آنچه بد است، نسبت به شیء یا  ای د، ولی برای عدهزیانبار باشن

ساختهاند، بد است.  اشیای معینی بد است. زلزله برای تخلیه انرژی زمین بد نیست، اما برای کسانی که روی گسل خانه

بینند، بد است. گرگ برای گوسفند بد  آسیب می از آنزهر مار، برای مار بد نیست، برای انسان و دیگر موجوداتی که 

 خورد و نابود می نیست. همچنان که گوسفند هم نسبت به گیاهی که آن را می است، ولی برای خودش و برای گیاه بد

 (  117) ص  ولی نسبت به خودش یا انسان یا گرگ بد نیست کند بد است،

ای است که بسیاری از  گونه به یگاه عمومی او در جهان طبیعتآفرینش انسان و جا :شکوفاشدن استعدادهاالف : .19

همانطور که در  :آزمون الهیب :  شوند و مشکالت شکوفا نمی استعدادهای مادی و معنوی او جز با رویارویی با سختیها

 است. خداوند، براساس هدف آفرینش انسان و« سنت امتحان درس قبل خواندیم،یکی از سنتهای عمومی خداوند،

یکی از حکمتهای  :دریافت پاداش الهید :  .آزماید های گوناگون زندگی می را در صحنه اش، او ویژگیهای وجودی

 (  118) ص  .در ازای صبوری بر مشکالت و سختیهای دنیاست وجود جهان آخرت، دریافت پاداش عظیم

آزماید.  های گوناگون زندگی می را در صحنه اش، او های وجودی خداوند، براساس هدف آفرینش انسان و ویژگی .20

با قراردادن در موقعیتهای سخت و دشوار و گرفتارکردن او در دامان بالها  خداوند گاه انسان را با رفاه و آسایش و گاه نیز

.  ) شود معنوی او می ویژه در بُعد میآزماید. سربلندی و پیروزی در این آزمایشها موجب رشد و تکامل انسان به و مصیبتها

 (  118 ص
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خداوند برخی از بندگانش را که او را میپرستند، گاهی به  نگاهی دقیق به گنجینه آموزههای اسالم، به ما نشان میدهد که .21

 عذاب از را آنها و باشد دنیوی عذابی منزله به بینند،و مشکالتی که در این دنیا می   بالهایی گرفتار میکند تا همین بالها

و مجازاتی دنیوی باشد  هاند. بنابراین بالها و گرفتاریهای بندگان مؤمن میتواند درواقع تاوانو هولناک آخرت بردردناک 

بسیار شدیدتر و طوالنیتر است، رهایی بخشد. چنین  که باعث ریختهشدن گناهان فرد شود و وی را از عذاب اخروی که

رسول خدا می ًّ فرماید که هیچ رنج و درد و اندوه  .اند نوعی رحمت الهی و مایه نجات  دشواریهایی در ظاهر بال و در واقع

جز اینکه خداوند بدان گناهانش را بزداید. ولی مصائبی که دشمنان حق و حقیقت  و حتی نگرانی خاطری به مؤمن نرسد،

 (  120) ص  میکنند، می ًّ توانند آغاز و مقدمهای بر عذاب دردناکتر آخرت باشند را گرفتار

 (  118زشتی ها بر خیرات  ب : جهانی سراسر خیر و نیکی ) ص الف : جهانی با غلبه  .22

 پیام آیه

هستی را به بهترین وجه خلق کرده و هر جزئی از اجزای  از آنجا که خداوند عالم، قادر و خیرخواه مطلق است، نظام .23

 میدانیم. از« لخالقینا احسن»داشته، خلق شده است. به همین سبب است که خداوند را  آفرینش به بهترین وجهی که امکان

همه اسرار و رموز امور، از جمله  سوی دیگر، به محدودیت دانش بشر اعتقاد داریم. بنابراین نمیتوانیم ادعا کنیم که ما از

امور مصالح و منافع فراوانی نهفته باشد که ما از آنها بیخبریم و  میدانیم، آگاهی داریم. بلکه چه بسا در این« شر»آنچه که 

درباره  خود های دال بر نبودن آن نیست. بدینترتیب، خردمندی اقتضا میکند که در داوری است که نیافتن چیزیبدیهی 

که در واقع خیر است، شر  حکیمانه نبودن وجود شر با احتیاط بیشتری گام برداریم، زیرا بسیار محتمل است، آنچه را

 (  113) ص   بپنداریم

در ازای صبوری بر مشکالت و  ای وجود جهان آخرت، دریافت پاداش عظیمیکی از حکمته :دریافت پاداش الهی .24

 بدی و خوبی از هرچه حقیقت، در. بود خواهد سودآور ٰ  حتماً  سختیهای دنیاست. این معامله چون با خدا انجام میشود،

اگر  در انتظار اوست و اوست. زیرا اگر بدی به او برسد، با صبرکردن در راه خدا پاداشی عظیمخیر  برسد، مؤمن بنده به

ثواب صبر بر مشکالت بسیار  خیر به او برسد، با بجا آوردن شکر آن نعمت، باز هم خداوند به او پاداش میدهد؛ اگرچه

 ( 119) ص  شکیبایان است اید، از شکیبایی و نماز یاری جویید؛ زیرا خدا با ایمان آورده ای کسانی که.بیشتر است
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 پاسخ دهید

 ز صفات خداوند که جزء اصول دین قرار گرفته اند ، کدام است ؟دو صفت ا .1

 خداوند به عدل رفتار می کند ، زیرا؟ .2

 عدل تشریعی را اثبات کنید .  .3

 شبهه )) تفاوت بین موجودات با عدل خداوند سازگار نیست (( را پاسخ دهید . .4

 علت  تفاوت درخلقت بین انسانها چیست ؟ .5

 شبهه را بدهید . ))رنج انسانهای بی گناه با عدل خداوند سازگار نیست ((      پاسخ این .6

 حسن و قبح ذاتی عدل را توضیح دهید  .7

 عدل اصطالحی را تعریف کنید  .8

 :عدل را از زبان مبارک علی )ع( تعریف کنید  .9

 اقسام کلی عدل الهی را بنویسید  .10

 ت و االرض (( اشاره به کدام نوع عدل می کند .روایت  )) بالعدل قامت السماوا .11

 عدل تکوینی را توضیح دهید .12

 عدل جزایی را توضیح دهید .13

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 مسلمانان در طول زمان های متوالی شیعه را )) ........... (( یعنی معتقد به ))........ (( می شناخته اند . .14

 ی مانند هرمی است که در راس آن  )) .......................... (( یعنی باالترین مرتبه )) ............ (( قرار دارد .نظام هست .15

 عدل الهی از طریق قاعده )) .................................... (( اثبات می شود . .16

 نقطه مقابل آن ........................ است .عدل در لغت به معنای ............................. و  .17

 آیات 

 پیام آیه را بنویسید ))ال یسالُ عما یَفعل وَ هُم یَسالون (( .18
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 قُل اِنً اهلل ال یامر بالفحشاء .19

 اِنً اهلل ال یَظلم شیئا و لکن الناس انفسهم یظلمون  .20

 این آیات شریفه به کدام نوع عدل اشاره دارند ؟ .21

 شهد اهلل اَنهً ال اله اال هَوَ وَ مالئکةَ وَ اولو العلم قائما بالقسط (ب  اِنً اهلل ال یظلمَ مِثقالَ ذَرۀِ وَ اِن تَکُ حسنةً یضاعفها  (الف

 دهید  کوتاه پاسخ

 در کدامیک از موارد زیر عقل انسان به صورت مستقل ، خوبی و بدی را درک می کند  .22

 وجوب روزه اول ماه رمضان  ج(    زیبایی راستگویی ب(   پسندیده بودن امانت داری الف(

 11اسخنامه درسپ

 پاسخ دهید

 ( 121ص (.دو صفت جزء اصول دین قرار گرفته است: یگانگی خداوند )توحید( و عدل در میان صفات خداوند تنها .1

و پاک است. کسانی که  سند و زشت است. خداوند از کار زشت و ناپسند منزهکاری پسندیده و زیبا و ظلم، کاری ناپ .2

ها و  و مانند آنهاست. هیچ یک از این نقصها، جهل شوند، ظلم آنها ناشی از نقص آنها مانند جهل یا نیاز مرتکب ظلم می

 (  125) ص  نیازها در خدا وجود ندارند

انسان که به برنامه زندگی )دین( نیازدارند، احکام و تکالیفی مقرر کرده که خداوند برای موجوداتی مانند  :عدل تشریعی .3

این احکام دارای فواید و مصلحتهای واقعی )در واجبات و مستحبات( و یا ضررها و مفاسد واقعی )در محرمات و 

 (  126) ص  دستورات در حد وسع و توان آنان است مکروهات( است و این

این است که نظام عالم را قراردادی فرض  تصور نادرست درباره نظام موجودات است. تصور نادرستاین اشکال ناشی از  .4

توافق کسی را به ریاست مینشانند و چند صباحی دیگر ریاست را از او سلب  کردهاند، یعنی همانگونه که در جامعه براساس

تصور درست درباره نظام موجودات  …آفرید و یا بالعکس تصور شده است که میتوان این فرد را به جای انسان، فرشته میکنند،

 و جایگاه زیرا داد، تغییر را عدد یک جای شود میارتباط دارد و ن همانند نظام اعداد است. هر عددی با عدد قبل و بعدش

دیگر،  عبارت به. اوست خصوصیات تمام کننده ز اعطای وجود به هر موجود، تعییننظام آفرینش نی در. اوست ذاتی آن رتبه
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این است که این 2همانگونه که جایگاه عدد  خصوصیات هر موجود جدای از وجود او نیست، بلکه عین وجود اوست. یعنی

نخواهد بود و خصوصیات 2جای دیگر برود، دیگر  این جایگاه برداشته شود و به عدد بین یک و سه باشد و اگر قرار باشد از

هر موجودی جدای از  جایی نیست، زیرا خصوصیات یر موجودات نیز امکان این جابهنخواهد داشت، در مورد سا را2عدد 

 ( 129) ص  وجودش نیست

در نظام علًّی و معلولی جهان، هر پدیدهای علًّتی دارد که 1. :در پاسخ به این اشکال چند نکته را باید در نظر داشت .5

 زیبایی و مانند آن به عوامل متفاوتی وابستهاند که برخی از است. سالمت و نقص، زشتی و ویژگیهای معلول، وابسته به آن

تفاوت شرایط و قابلیتهاست و  نتیجه در هاعوامل آن در اختیار انسان بوده و برخی در اختیار انسان نیست. بنابراین تفاوت 

زیبایی مربوط به جسم اموری مانند رنگ پوست و زشتی و . 2. تبعیض وجود ندارد زیرا قابلیت و استعدادها یکسان نیست

 عوامل متفاوتی مانند آب و هوا، تغذیه و ژنتیک وابسته است. اما حقیقت انسان را روح او انسان است و جسم انسان به

اوست که امور اختیاری هستند و  تشکیل میدهد و زیبایی روح انسان وابسته به جسم او نیست، بلکه وابسته به ایمان و اخالق

اختیاری است. در حیات اخروی که زندگی حقیقی انسان است، ظاهر  نها در جهان آخرت وابسته به امورپاداش و کیفر انسا

ویژگیهای جسمی، مانند سالمت و مرض و معلولیت، بینایی و نابینایی و امثال آن، ازجمله .3 باطن اوست هماهنگ با انسان

ایجاب میکند و هرشخص با عمل بهوظیفه مشمول اجر و موارد امتحان الهی هستند که هر کدام برای انسان وظیفهای را 

دشوار است. مثالً  داشتن هر نعمتی وظایفی را برای انسانموجب میشود که گاه تحمل آن برای افراد عادی4. .ثواب میشود

برای  حضرت یوسف که به علًّت داشتن زیبایی مانند است؛ گناه از دوری آن، دارنده وظیفه که است نعمتی زیبایی، داشتن

 عمل و است فقیران به انفاق هم مال نعمتبر آزادی قصر ترجیح داد.وظیفه دارنده  مصون ماندن از گناه سالها زجر زندان را

 ( 129) ص  به وظیفه، کیفر اخروی و یا دنیوی و یا هر دو را در بر دارد نکردن

کشند، موجب تخفیف و یا  که گناهکاران می رنجیفایده نیست. درد و  حکمت و بی در بینش اسالمی هیچ درد و رنجی بی .6

را در دنیا و آخرت به همراه دارد که موجب جبران ضرر ناشی 4هایی  عوض شود و برای بیگناهان پاک شدن گناهانشان می

 ( 131) ص  اند ها می شود و بسیار بیشتر از درد و رنجی است که آنها تحمل کرده بیماری از دردها و

 (  123( ) ص  ذاتی ه  ترتیب در ذاتشان خوبی و بدی وجود دارد )حسن و قبحعدل و ظلم ب .7
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کاری پسندیده و زیبا و ظلم، کاری    شود. براساس این قاعده، عدلمی  اثبات «عقلی قُبح و حسن»عدل الهی از طریق قاعده .8

کب ظلم میشوند، ظلم آنها ناشی از و پاک است. کسانی که مرت ناپسند و زشت است. خداوند از کار زشت و ناپسند منزه

 (  125) ص      .ها و نیازها در خدا وجود ندارند و مانند آنهاست. هیچ یک از این نقصها، جهل نقص آنها مانند جهل یا نیاز

 (  125) ص  عدل هر چیزی را در جایگاه مناسب آن قرار میدهد :لعدل َیضع ُ اال َمور َمواضعهااَ .9

 (  126) ص              عدل جزایی               عدل تشریعی              عدل تکوینی .10

 وجود اعطای و است بخشیده خویش رحمت و ازفضل موجود آن شایستگیهای و ظرفیت اندازهخداوند به هر موجودی به   .11

 (  126) ص    آن موجود است هر موجودی مطابق قابلیت به کمال و

 است بخشیده خویش رحمت و ازفضل موجود آن های شایستگی و ظرفیت اندازهبه هر موجودی به  خداوند  :دل تکوینیع .12

موجود است. در روایات پیشوایان دین براین نکته تأکید شده است  قابلیتآن مطابق موجودی هر به کمال و وجود اعطای و

 (  126) ص  بِالعدل َ قامت َّ السماوات َ و االرضِ  :که

کند و یک کار خوب را چندین برابر )متناسب با نیت  اداش دادن به نیکوکاران براساس فضل خود عمل میخداوند در پ .13

اند، یک گناه  عامل( پاداش میدهد اما در مجازات وکیفر گناهکارانی که توبه نکرده و به اصالح کار بد خویش نپرداخته

 (  126) ص  کند یا بیشتر حساب نمی را دو گناه

 جای خالی

 (  122. ) ص اند شناخته یعنی معتقد به عدل، می1، «عدلیه»در طول زمانهای متوالی شیعه را  مسلمانان .14

 «الوجودواجب »در رأس آن  براساس جهان شناسی عقلی که حکیمان ارائه کردهاند، نظام هستی همانند هرمی است که .15

 (  127دارد ) ص  قرار وجود مرتبه باالترین یعنی

 (  125) ص  شودمی  اثبات «عقلی قُبح و حسن»ی از طریق قاعده عدل اله .16

دادن حق به هر »آن گفته اند:  عدل در لغت به معنای مساوات و برابری و نقطه مقابل آن جور و ستم است و در تعریف .17

 ( 125) ص  جای خود است بنابراین معنای عدل، قرار دادن هر چیز در« صاحب حقی،
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 آیات

معتقدند: خداوند در پاداش وکیفردادن به بندگان، تنها براساس « لال یسال عما یفع»نان با استناد به آیه از مسلماگروهی  .18

مشخصی. در نتیجه در پاداش و کیفر دادن به بندگان، انجام هر اتفاقی  خواست و اختیار خود عمل میکند، نه براساس قانون

را به جهنًّم!  سق و جنایتکاری را به بهشت ببرد و فرد صالح و نیکوکاریممکن است در قیامت شخص فا ممکن است. مثالً

) ص  شاعر: هر چه آن خسرو کند شیرین بود زیرا هر کاری که خداوند انجام دهد، نیکو، پسندیده و خوب است و به قول

123  ) 

 (  122ص )  «دهد کار زشت فرمان نمی خداوند ]هرگز[ به»بگو:  .19

 (  122) ص  کنند کند. ولی این مردم هستند که به خویشتن ستم می مردم ستم نمیداوند هیچ به خ .20

 ( 127عدل تکوینی ) ص ب(             (  126) عدل تشریعی ( ) ص  الف( .21

 پاسخ کوتاه دهید

 (124ب(مستقل        ج( غیر مستقل       )ص       مستقل الف( .22


