
دنيـا باال و پايين داره، تلـخ و شـيرين داره، خوبی و بـدی داره.كسـی 
نه  بودم.  گرفتار  هميشه  يا  بودم  خوش  هميشه  من  بگه  نمی  شه  پيـدا 
سـختی ها و مشـكالت مونـدنيه نه خوشـی ها و شادی ها. نبايـد خيلی 
تو  نبايد  طرفی  از  نيسـتن.  هميشـگی  چون  بست،  دل  خوشـی ها  به 
سختی ها هم جا زد، چون اونا هم موندنی نيستن. در هر دو حالت بايد 
گفته  در سختی ها صبر. خـدا  كنيم،  نعمت ها شكر  در  باشيم.  ياد خدا 

روزای خوب و بـد ميون آدم ها می چرخن:
اِس اين روزهايی است كه آن ها را بين مردم  ！تِلَْك اْألَيَّاُم نَُداِوُلَها بَيَْن النَّ

(بخشی از آيۀ ۱۴۰ آل عمران) می چرخانيم.  
سپاس از آقای رضايی بقاء عزيز كه زحمت تأليف اين كتاب رو كشيدن. 

هم چنين از دوستان واحد تأليف و تيم فوق العادۀ توليد كه برای كتاب شدن 
كتاب به اين خوبی، خيلی تالش كردن ممنونيم.



ّديقيَن َهداِء َو الِصّ بِسِم َرِبّ الشُّ

 اثری كه پيش روی شماست، حاصل تالش شبانه روزی در راستای ارائۀ 
مهم ترين نكات در مختصرترين قالبی است كه پاسخگوی تمام سؤاالت و 
پوشش دهندۀ همۀ مطالب درس باشد؛ هم چنين آخرين تغييرات كتاب  

درسی نيز در آن اعمال شده است.
 در اين جهت، از آوردن هرگونه مطالب تكراری خودداری شده است 
و با استفاده از نمودارها و جداول و ارائۀ نكات علت و معلولی با پيكان و 

نتيجه گيری ها، يادگيری آسان تر شده است.
 در ادامه، جهت استفادۀ بهتر از محتوای اين اثر، به توضيح بخش های 

مختلف آن می پردازيم:
۱. دیباچه

 ابتدای هر درس، برای آشنايی با كليات و موضوع های اصلی درس و 
نظم دادن به ساختار ذهنی شما، عناوين اصلی و فرعی به شيوۀ نموداری 
آورده شده است كه چند لحظه تمركز بر آن، سامان بهتری به نقش بستن 

مطالب در ذهن شما خواهد بخشيد.
۲. درس نامه

 مختصرترين عبارات در عين گويابودن محتوای درس، جهت بازدهی 
بيشتر در كم ترين زمان ارائه گرديده است.



الف) متون
ــاخه بندی، ساختار درختی يا جدول و پيكان ها برای فهم بهتر مطالب   از ش

استفاده شده است.
ب) مفاهیم آیات و احادیث

 اصلی ترين پيام يا پيام های تمامی آيات و احاديث درس، از آيات به صورت عربی 
گرفته تا ترجمۀ فارسی آن ها شرح داده  شده است تا مناسب پاسخگويی به سؤاالت 

امتحان های تشريحی باشد.
۳. نمونه سؤال های امتحانی

آيات و احاديث،  نهايی به صورت  امتحان  از هشت نوع سؤال مرسوم در   
صحيح و غلط، تكميل  جای خالی، پاسخ كوتاه، كشف ارتباط، تعريف اصطالح، 
احكام و پاسخ تشريحی استفاده شده است. از سؤاالت امتحان نهايی با ارجاع 
به سال برگزاری آن ها نيز استفاده شده است و در مواقع مناسب، سؤاالت 

تأليفی جهت پوشش مطالب به  كار رفته است.
در پايان از تمام دست اندركاران انتشارات خيلی سبز و ويراستاران علمی اين 
به  توجهی  شايان  كمک  اثر  اين  است  اميد  دارم؛  را  قدردانی  كمال  كتاب، 

دانش آموزان عزيز نمايد.
محمـد رضـايی بقـاء  



يگانۀ بی همتا ۲۴درس دوم 

توحيد و سبک زندگی ۳۷درس سوم 

فقط برای تو ۵۱درس چهارم 

قدرت پرواز ۶۶درس پنجم 

سّنت های خداوند در زندگی ۷۸درس ششم 

بازگشت ۹۵درس هفتم 

زندگی در دنيای امروز و عمل به احكام الهی ۱۱۲درس هشتم 

پايه های استوار ۱۳۰درس نهم 

تمدن جديد و مسئولّيت ما ۱۵۰درس دهم 

۱۶۸آزمون ها 

۱۸۳پاسخ نامۀ تشریحی 

هستی بخش ۹درس اول 



 اهمّيت تفّكر دربارۀ خدا و نشانه های او
 انواع خداشناسی

 استدالل نيازمندی جهان به خدا در پيدايش

 خداوند، نور هستی

 ناتوانی در شناخت ذات و چيستی خداوند

 نيازمندی جهان به خدا در بقا

خدايابی براساس فطرت
مقدمۀ اول
مقدمۀ دوم

نتيجه

مفهوم نور
مشاهدۀ خدا در هستی= معرفت عميق و واال

معرفت عميق تر

مقايسۀ «رابطۀ جهان با خدا» 
و «رابطۀ مصنوعات با انسان»

نياز دائمی جهان به خدا
 آگاهی (معرفت و خودشناسی)، سرچشمۀ بندگی

دیباچه

۱. اهمیت تفکر دربار� خدا و نشانه های او

 در ذهن جوانه می زند (اعتقاد)،
 در دل و قلب ريشه می دواند (ايمان قلبی)،

 برگ وبار آن به صورت اعمال ظاهر می گردد (سبک زندگی).

اندیشه مانند بذری است که

نام قسمت
درس اول: هستی بخش

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصالح می شود.
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بهار جوانی را پرطراوت و زيبا می سازد.
استعدادها را شکوفا می كند.

اميد به آينده ای زيباتر را نويد می بخشد.
می تواند برترين عبادت ها باشد.

اثرات اندیشه

 اگر انسان دربارۀ اين جهان پرجنب وجوش، اعّم از جهان دوردست يا 
جهان نزديک پيرامون خود بينديشد و دربارۀ آغاز و پايان هستی فكر 
با اين پرسش مواجه می شود كه: «موجودات از کجا آمده اند؟» و  كند، 

«هستِی خود را وامدار (وابسته به) چه كسی هستند؟» 

پاسخ اين پرسش در عبارت قرآنی ！اَنُتُم الُفَقراُء اِلَی اِهللا: «شما به 
خداوند نيازمند هستيد» آمده است.

۲. انواع خداشناسی

خدایابی براساس فطرت (شناخت اولیه)

 هر كدام از ما براساس فطرت خويش، خدا را می يابيم و حضورش را 
درک می كنيم.

 به روشنی می دانيم در جهانی زندگی می كنيم كه آفريننده ای حکيم آن را 
هدايت و پشتيبانی می كند و به موجودات مدد می رساند. (امداد و نُصرت الهی)

معرفت عمیق تر

 با وجود اين شناخت اّولّيه، قرآن كريم ما را به معرفت عميق تر دربارۀ 
خدا فرا می خواند و راه های گوناگونی را برای درک وجود (هستی) او و نيز 

شناخت صفات (�يستی) و افعال او به ما نشان می دهد.
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يكی از راه های قرآنی برای كسب معرفت عميق و واال نسبت به 
خداوند: تفّكر دربارۀ نيازمندی جهان، در پيدايش خود به آفريننده است 

نتيجه درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال او

۳. استدالل نیازمندی جهان به خدا در پیدایش

مقدمۀ اول: ما و موجودات جهان، پديده هايی هستيم كه وجود و هستی مان 

از خودمان نبوده و نيست. (غيرمّتکی به خود و غيرمستقل هستيم.)
مقدمۀ دوم: پديده ها (�ه وجودشان از خودشان نيست)، برای موجودشدن 

نيازمند به پديدآورنده ای هستند كه  خودش پديده نباشد،  بلكه 
وجودش از خودش باشد (مستقل و مّتكی به خود باشد.)

پديده ها مّتكی به غير خود هستند.

مفاهیم ابیات جامی

بخـش هسـتی،  از  نايافتـه  ذات 
خشـک ابـری كـه بـود ز آب تهـی

چـون تواند كـه بود هسـتی بخش؟
آب دهـی صفـت  وی  از  نايـد 

است،  خود  غير  به  وابسته  و  وامدار  را  خود  هستی  كه  موجودی   
نمی تواند به ديگران هستی دهد؛ پس پديدآورنده، موجودی است كه خودش 

پديده نباشد و وجودش از خودش باشد.
 فقر ذاتی موجودات به خدای غنی، ترسيم يافته است.

 با آيۀ ！اَنُتُم الُفَقراُء اِلَی اِهللا َو اهللاُ هَُو الَغنیُّ الَحميُد (همين درس)
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به  نيازمند  خود  وجود  در  صورتی  در  فقط  موجود  يک  آفرينش،  در   
ديگری نيست (بی نياز و غنی و صمد است) كه:

خودش ذاتاً موجود باشد. 
چنين چيزی ديگر پديده نيست،

نياز به پديدآورنده نخواهد داشت،
خودش همواره بوده است و همواره خواهد بود.

در اين صورتدر اين صورتدر اين صورت

 با توجه به
دو مقدمۀ

از  وجودمان  كه  هستيم  پديده هايی  ما   
خودمان نبوده و نيست. (مقدمۀ ۱)

بی نياز  پديدآورنده ای  نيازمند  پديده،  هر   
است. (مقدمۀ ۲)

نتيجه ما و همۀ پديده های جهان، در پديدآمدن و هست شدِن خود به 

آفريننده ای نيازمنديم كه:  خودش پديده نباشد،  سرچشمۀ هستی 
(خالق) باشد.

 اين وجوِد برتر و متعالی «خدا» ناميده می شود.
۴. نیازمندی جهان به خدا در بقا

مقايسۀ
«رابطۀ مسجد با بّنا» يا «رابطۀ 
(رابطۀ  ساعت ساز»  با  ساعت 

مصنوعات بشری با انسان)
با «رابطۀ جهان با خدا»

تفاوت 
بنيادين (۱)

جابه جاکردن  فقط  انسان  كار 
مواد و چينش آن هاست.

خواّص  و  اجزا  خلق كردن  خدا  كار 
مواد و حتی آفرينش خود انسان است.

نياز مداوم جهان به خدا در بقاعدم نياز مصنوعات به انسان در بقاتفاوت (۲)

از تفاوت (۳) ساخته شدن  با  مصنوعات 
انسان بی نياز می شوند.

نيز،  پيدايش  از  پس  موجودات 
هم چنان در بقا همانند لحظۀ نخسِت 

خلق شدن، به خداوند نيازمندند.
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نتيجه موجودات از بين می روند و متالشی می گردند.  خداوند هر لحظه اراده كند، 
 جهان همواره، در هر «آن»، دائماً و پيوسته به خداوند نيازمند است و اين 

نياز هيچ گاه قطع يا كم نمی شود. (نياز ثابت و فقر مطلق)
با جهانرابطۀ خداوندمقايسۀ

با جريان برقرابطۀ موّلد برقشباهت با
فقيرغنیعنوان

نيازمندی دائمی در پيدايش و بقادليل تشابه

و مثال می گردد  قطع  هم  برق  جريان  شود،  متوقف  موّلد  كه  همين 
المپ ها خاموش می شوند.

۵. آگاهی (معرفت و خودشناسی)، سرچشمۀ بندگی

 انسان های ناآگاه: بی توجه نسبت به نياز دائمی انسان به خداوند
 انسان های آگاه: احساس سايۀ لطف و رحمت خدا و نياز خود به 

عنايات پيوستۀ او

دو دسته انسان ها

هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود،

نتيجۀ (۱) نياز به خدا را بيشتر احساس می كند.

نتيجۀ (۲) ناتوانی و بندگی خود را بيشتر ابراز می كند.

هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود،

نتيجه افزايش  نتيجه درک بيشتر فقر و نياز   افزايش خودشناسی
بندگی (عبوديت)

 برای همين (معرفت) است كه پيامبر ④ با آن مقام و منزلت خود در 
پيشگاه الهی، عاجزانه از خداوند می خواهد كه برای يک لحظه هم، لطف 

و رحمت خاصش را از او نگيرد و او را به حال خود واگذار نکند.
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۶. خداوند، نور هستی

 رابطۀ ميان خداوند با جهان در قرآن كريم با كلمۀ «نور» كه در نظر اول 
شگفت انگيز است، اما پس از تفکر دقيق به معنای آن پی  می بريم،  بيان شده است.

تعریف نور: آن چيزی است كه خودش پيدا و آشكار است و سبب پيدايی 

و آشکارشدن چيزهای ديگر نيز می شود.
 معنای «خداوند، نور هستی است»: يعنی تمام موجودات، وجود خود را 
از خدا می گيرند و به سبب او پيدا و آشکار می شوند و پا به عرصۀ هستی 

می گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است.
 عبارات مرتبط با يكديگر:

الهی  از آيات  آيه ای  بيانگر وجود خالق و  اين جهان،   هر چيزی در 
محسوب می شود.

تجلّی بخش خداوند و نشانگر حكمت،   هر موجودی در حّد خودش 
قدرت، رحمت و ساير صفات الهی است.

 آنان كه با دقت و انديشه در جهان هستی می نگرند، خدا را مشاهده 
می كنند و علم و قدرت او را می بينند.

معرفت عمیق و واال

معرفتی تعريف ببيند،  را  خدا  چيزی  هر  با  بتواند  انسان  اين كه 
عميق و واالست.

مشکل به نظر می آيد، اما هدفی قابل دسترس (ممكن) است.در نگاه نخست

به خصوص برای جوانان و نوجوانانقابل دسترس

پاكی و صفای قلب (مرتبط با بيت «دلی كز معرفت نور و شرط دسترسی
صفا ديد/ به هر چيزی كه ديد، اول خدا ديد»)

شرط کمک کردن 
خدا و چشيدن 

لذت معرفت عميق
حركت با عزم و تصميم قوی
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۷. ناتوانی در شناخت ذات و چیستی خداوند

انواع 
امکان گنجايش در مثالموضوعات

نتيجهذهن انسان

گياهان، حيوان ها، ۱- محدود
ستارگان و كهكشان ها

در محدودۀ شناخت ما 
قرار می گيرد و ذهن ما 
گنجايش فهم چيستی 

و ذات آن ها را دارد.

می توانيم به 
ماهيت و ذات 

آن ها دست يابيم.

۲- نامحدود
ذات، چيستی، 

چگونگی، ماهّيت و 
حقيقت خداوند

محدودبودن  دليل  به 
نمی توانيم  خود،  ذهن 
ذات خدا را تصّور كنيم.

نمی توانيم ذات 
و چيستی خدا را 

دريابيم.

الزمۀ شناخت هر چيزی، احاطه و دسترسی به آن است.
برای  خدا   حقيقت  چگونگی،  ماهيت،  ذات،  چيستی،  شناخت 

انسان ناممکن است.
شناخت هستی، وجود، صفات، اسماء، افعال و كيستی خدا  برای 

انسان ممکن است.
موجودات، ُمحاط (احاطه شده = تحت سلطه) در خدا هستند.

خداوند، ُمحيط (احاطه گر = مسّلط) بر مخلوقات است.

بخش آیات و احادیث و اشعار

مفاهیم حدیث پیامبر ④ 

«اَفَضُل الِعباَدِة ِادماُن التََّفكُِّر
فِی اِهللا َو فی ُقدَرتِِه»

برترين عبادت، انديشيدن مداوم 
دربارۀ خدا و قدرت اوست.

 اگر انديشۀ انسان دربارۀ خدا و صفات او به  طور مستمر رقم بخورد، 
می تواند برترين عبادت ها باشد.
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روا  روا فی ُكلٌّ َشیٍء َو ال تََفكَّ  با حديث پيامبر ④ كه فرمود: «تََفكَّ
فی ذاِت اِهللا». (همين درس)

مفاهیم شعر مولوی

۱- مـا چو ناييـم و نوا در ما ز توسـت
۲- ما كه باشـيم ای تو ما را جاِن جان
۳- مـا عدم هاييـم و هسـتی های ما

۴- مـا همـه شـيران ولی شـير َعلَم 

ما چـو كوهيم و صدا در ما ز توسـت
تـا كـه مـا باشـيم بـا تـو در ميـان
فانی نما مطلقی،  وجـــود  ــو  ت
دم بـه دم باشـد  بـاد  از  حمله مـان 

 موجودات جهان به نِی تشبيه شده اند كه نوای درون آن ها به 
طور دائمی و لحظه به لحظه به خداوند وابسته است و مخلوقات همچون كوهی 

هستند كه ماندن صدا در آن ها، نياز دائمی به صدازننده دارد.
لحظۀ  مانند  هم چنان  نيز  پيدايش  از  پس  موجودات،  چون   
نخسِت خلق شدن، به خداوند نيازمند هستند، دائماً با زبان حال به پيشگاه الهی، 

عرض نياز می كنند.
 اقرار به فقر مطلق و ذاتی موجودات و بی نيازی خدا و وجوِد 

مطلق بودن او كه در ظاهر ديده نمی شود و فانی نماست، ابراز می شود.
 هر حركتی در هر لحظه از سوی موجودات، وابسته به خداوند 

است و موجودات از خود حركت و فعل مستقلّی ندارند. 
ماواِت َو   با آيات ！اَنُتُم الُفَقراُء اِلَی اِهللا و ！يَسأَلُهُ َمن فِی السَّ
...» از لحاظ اشاره به نياز دائمی  اِلٰی نَفسی  ُهمَّ ال تَكِلنی  االَرِض و دعای «الّلٰ

مخلوقات به خدا. (همين درس)

مفاهیم آیۀ ۱۵ سور� فاطر

！يا اَيَُّها النّاُس
اَنتُُم الُفقَراُء ِالَی اِهللا

َو اهللاُ هَُو الغَنیُّ الَحميُد

ای مردم
شما به خداوند نيازمند هستيد

و خدا است كه [تنها] بی نياِز ستوده است.



۱۷  درس اول: هستی بخش

 اين آيه با خطاب عام، اعالم می دارد كه انسان به عنوان موجودی 
است؛  نيازمند  به خدا  است،  ميان مخلوقات جهان  در  ويژه  دارای جايگاه  كه 
بنابراين ساير مخلوقات نيز به خداوند نيازمندند؛ پس همۀ مخلوقات در پيدايش 

و بقايافتن به خدا وابسته اند.
 خداوند در ذات خود غنی و بی نياز است. پس هيچ  كس نمی تواند 
وجود او را بگيرد و نابودش كند و به دليل بی نيازی، منحصراً فقط او می تواند 

نياز موجودات را برطرف كند و ستودنی است.
َمُد از لحاظ اشاره به بی نيازی خدا از پديدآورنده   با آيۀ ！اهللاُ الصَّ
ُهمَّ ال  ماواِت َو االَرِض و دعای «الّلٰ (ترکيبی با درس ۲) و با آيۀ ！يَسأَلُهُ َمن فِی السَّ
تَكِلنی اِلٰی نَفسی ...» و شعر «ما چو ناييم و نوا در ما ز توست/ ...» از لحاظ اشاره 

به نياز دائمی مخلوقات به خدا. (همين درس)

مفاهیم آیۀ ۲۹ سورۀ رحمٰن

ماواِت َو االَرِض ！يَسأَلُُه مَن فِی السَّ

كُلَّ يَوٍم هَُو فی َشأٍن

است،  زمين  و  آسمان ها  در  آن چه  هر 
پيوسته از او درخواست می كند.

او همواره دست اندركار امری است.

نيازمندی  از  به پيشگاه خداوند، حاكی  دائمی همۀ جهان  نياز  ابراز   
آن ها در پيدايش و بقا به خداست.

 علِت دست اندركار بودن خداوند در جهت تدبير امور و اجرای كارها، 
درخواست پيوستۀ موجودات از اوست. 

 با شعر «ما چو ناييم و نوا در ما ز توست/ ...» و آيۀ ！اَنُتُم الُفَقراُء 
ُهمَّ ال تَكِلنی اِلٰی نَفسی ...» از لحاظ اشاره به نياز دائمی  اِلی اِهللا و دعای «الّلٰ

مخلوقات به خدا. (همين درس)



دیـن و زندگـی دوازدهـم ۱۸

مفاهیم دعای پیامبر ④

ُهمَّ ال تَِكلنی ِالٰی نَفسی «الّلٰ
طَرَفَة َعيٍن اَبًدا»

خدايا هيچ گاه مرا به خودم وا مگذار
حتی برای چشم به هم زدنی.

و  فقر  بيشتر  درک  سبب  به  خدا،  با  خويش  رابطۀ  به  آگاه  انسان   
به  به جای دل سپردن  و  دارد  درگاه خدا  به  بيشتری  بندگی  نيازمندی خود، 

فرامين و هویٰ های نفس، تنها بر خدا اتّكا و توّكل می كند.
 حتی لحظه ای دورماندن از عنايات پيوستۀ خدا و لطف و رحمت خاص 
او، انسان را گرفتار دسيسه های نفس وسوسه گر (اّماره) می كند و سقوط او را به 
دنبال دارد؛ بنابراين نيازمندی به خدا، آن به آن و لحظه به لحظه، حتی چشم  به  هم  

زدنی وجود دارد و دوام اتّصال عنايات الهی را بايد از خدا درخواست نمود.
ماواِت َو االَرِض و ！اَنُتُم الُفَقراُء اِلَی   با آيات ！يَسأَلُهُ َمن فِی السَّ
اِهللا و شعر «ما چو ناييم و نوا در ما ز توست/ ...» از جهت اشاره به نيازمندی 

دائمی مخلوقات به خداوند. (همين درس)

مفاهیم آیۀ ۳۵ سور� نور

... ماواِت َو االَرِض خداوند، نور آسمان ها و زمين است ...！اهللاُ نوُر السَّ

و  پيدايی  سبب  نور، پی می بريم كه خداوند  مفهوم  تفكر دقيق در  از   
تجلّی بخش  جهان،  در  چيزی  هر  اين رو،  از  و  است  جهان  موجودات  آشکاری 
خداوند و نشانگر حكمت، قدرت، رحمت و ساير صفات الهی و آيه ای از آيات 

اوست كه نشان از نيازمندی جهان در پيدايش و بقا به خداست.
 با بيت «دلی كز معرفت نور و صفا ديد/ ...» و شعر «به صحرا بنگرم 
صحرا تو بينم/ ...» و حديث امام علی ⒔ : «ما َرأَيُت َشيئًا اِّال َو َرأَيُت اهللاَ ...» از 

جهت اشاره به مشهودبودن خداوند در جهان. (همين درس)



۱۹  درس اول: هستی بخش

مفاهیم بیت شیخ محمود شبستری

 بـه هر چيزی كه ديـد، اول خدا ديددلـی كـز معرفـت نـور و صفـا ديـد

 داشتِن دلی پاک و باصفا، شرط اصلی رسيدن به معرفت عميق و واال 
و ديدن خدا با هر چيز است.

 مشهودبودن خدا و رؤيت او در هستی نيازمند دقت، انديشه و كسب 
معرفت است.

ماواِت َو االَرِض و شعر «به صحرا بنگرم صحرا   با آيۀ ！اهللاُ نوُر السَّ
تو بينم/ ...» و حديث «ما رأَيُت َشيئًا اِّال َو َرأَيُت اهللاَ ...» از جهت مشهودبودن خدا 
روا فی ُكلٌّ َشیٍء» از جهت سفارش به كسب معرفت با  در جهان و حديث «تََفكَّ

انديشيدن در جهان. (همين درس)

مفاهیم شعر باباطاهر

 بـه صحـرا بنگـرم صحـرا تـو بينـم
 بـه هـر جا بنگـرم كوه و در و دشـت

بينـم تـو  دريـا  بنگـرم  دريـا  بـه 
بينـم تـو  رعنـا  قامـت  از  نشـان 

 آنان كه به دقت و انديشه در جهان هستی می نگرند، در هر چيزی خدا 
را مشاهده می كنند؛ زيرا هر يک از موجودات جهان، بيانگر وجود و صفات خالق 

خود و آيه ای از آيات الهی محسوب می شوند.
نوُر  ！اهللاُ  آيۀ  و   «... ديد/  صفا  و  نور  معرفت  كز  «دلی  بيت  با   
ماواِت َو االَرِض و حديث «ما رأَيُت َشيئًا اِّال َو َرأَيُت اهللاَ ...» از جهت اشاره به  السَّ

مشهودبودن خداوند در هستی. (همين درس)

مفاهیم حدیث امام علی ⒔

«ما َرأَيُت َشيئًا
ِاّال َو َرأَيُت اهللاَ

َقبلَُه َو بَعَدُه َو مَعَُه»

هيچ چيزی را نديدم
مگر اين كه خداوند را

قبل و بعد و با آن ديدم.



دیـن و زندگـی دوازدهـم ۲۰

 اشيا و موجودات جهان، در حّد خود، تجلّی بخش خداوند و صفات 
او هستند كه از مشاهدۀ آنان، می توان به صفات خالق پی برد كه اين، معرفتی 

عميق و واالست.
 قبل از به وجود آمدن چيزی، خدا را در آن ديدن، بيانگر نيازمندی 
آن چيز به خدا در پيدايش است. بعد از نابودی چيزی خدا را در آن ديدن، 
مبّين نيازمندی آن چيز به خدا در موت است و همراه با هر چيزی خدا را ديدن، 
بيانگر نيازمندی به خدا در بقاست كه معرفتی عميق و واالست و در نگاه نخست 

مشكل است، اما قابل دسترس می باشد. 
كز  «دلی  بيت  و   «... بينم/  تو  صحرا  بنگرم  صحرا  «به  شعر  با   
ماواِت َو االَرِض از جهت اشاره به  معرفت نور و صفا ديد/ ...» و آيۀ ！اهللاُ نوُر السَّ

مشهودبودن خداوند در هستی. (همين درس)

مفاهیم حدیث پیامبر ④

«تََفكَّروا فی كُلٌّ َشیٍء
َو ال تََفكَّروا فی ذاِت اِهللا»

در همه چيز تفكر كنيد
ولی در ذات خداوند تفكر نكنيد.

شناخت  برای  الهی  نشانه های  در  تفكر  خدا ④ به  رسول  تشويق   
صفات خداوند است.

 نهی كردن و ممنوعيت از تفكر در چيستی و ماهّيت خدا، حاكی از 
محدودبودن ظرف ذهن انسان، نامحدودبودن ذات الهی و عدم احاطۀ ذهن بر 

چيستی خدای متعال است.
ديگر  با حديث   ،َشیٍء ُكلٌّ  فی  روا  ！تََفكَّ اين حديث:  ابتدای   
رِ فِی اِهللا َو فی قُدَرتِِه» از جهت توصيه به  َفكُّ پيامبر ④ : «اَفَضُل الِعباَدِة اِدماُن التَّ

تفكر و خردورزی. (ترکيبی با درس ۹)



۲۱  درس اول: هستی بخش

نمونه سؤال های امتحانی

ذاِت - ۱ تََفكَّروا فی  و ال  كُِلّ َشیٍء  «تََفكَّروا فی  پيامبر ④ :  براساس حديث 
(شهريور ۱۴۰۰)  اِهللا» چرا انسان از تفكر در ذات الهی نهی شده است؟ 

ماواِت َو االَرِض معنای اين كه خداوند نور - ۲ با توجه به آيۀ ！اهللاُ نوُر السَّ
(شهريور ۹۹) آسمان ها و زمين است، چيست؟ 

با توجه به آيۀ ！اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اِهللا َو اهللاُ ُهَو الَغنیُّ الَحميُد نياز انسان - ۳
(خرداد ۹۹) به خدا شامل چه چيزهايی می شود؟ 

چرا پيامبر اسالم ④ عاجزانه از خداوند می خواهد كه او را به حال خود - ۴
(خرداد ۹۹)  واگذار نكند: «الّلهّم ال تَِكلنی ِالٰی نَفسی طَرَفَة َعيٍن اَبَداً»؟ 

ذاتاً - ۵ نيست كه خودش  به ديگری  نيازمند  يک موجود فقط در صورتی 
(شهريور ۹۹) موجود باشد. 

احاطه - ۶ او  حقيقت  به  می تواند  انسان  و  دارد  نامحدود  حقيقتی  خداوند 
(خرداد ۹۹) پيدا كرده و ذاتش را بشناسد.  

رابطۀ خداوند با انسان مانند رابطۀ مسجد با سازندۀ آن است كه قطع - ۷
(دی ۹۸) نمی شود. 

است، - ۸ بنّا  از  بی نياز  ساخته شدن  از  پس  مدرسه  يک  كه  هم چنان 
(شهريور ۱۴۰۱) موجودات نيز پس از پيدايش، بی نياز از خدايند.  

او - ۹ از  را  خود   ............... موجودات  تمام  يعنی  است،  هستی  نور  خداوند 
(دی ۱۴۰۰) می گيرند. 

يک موجود فقط در صورتی در وجود خود به ديگری نيازمند نيست كه - ۱۰
(خرداد خارج از کشور ۹۸) خودش ............... باشد. 



دیـن و زندگـی دوازدهـم ۲۲

ذهن ما گنجايش درک موضوعات نامحدود را ندارد، زيرا الزمۀ شناخت - ۱۱
(شهريور خارج از کشور ۹۸) هر چيزی ............... به آن است. 

هر كدام از ما، براساس ............... خويش، خدا را می يابيم و حضورش را - ۱۲
درک می كنيم.

نوجوانان و - ۱۳ برای  به معرفت عميق دربارۀ خداوند متعال،  چرا رسيدن 
(دی ۱۴۰۰) جوانان آسان تر است؟ 

(شهريور ۹۸)- ۱۴ ثمرۀ درک نيازمندی به خدای بی نياز چيست؟ 
يكی از راه هايی كه قرآن برای درک وجود خدا و شناخت صفات و افعال - ۱۵

او نشان می دهد چيست؟
آنان كه به دقت و انديشه در جهان هستی می نگرند، چه می بينند؟- ۱۶

نور- ۱۷
معرفت عميق و واال- ۱۸

هر يک از موارد سمت به كدام يک از موارد سمت چپ مربوط است؟ (يک 
مورد در سمت چپ اضافی است.)

ذات - ۱۹ نمی توانيم  كه  موضوعاتی 
و چگونگی وجودشان را تصور كنيم.

از - ۲۰ پيامبر  عاجزانۀ  درخواست 
به  را  او  لحظه  برای يک  كه  خداوند 

حال خود واگذار نكند.

الف) شناخت چيستی خدا
ب) نور هستی

الف) شناخت چيستی خدا
ب) نور هستی

ذات - ۱۹ نمی توانيم  كه  موضوعاتی 
و چگونگی وجودشان را تصور كنيم.

از - ۲۰ پيامبر  عاجزانۀ  درخواست 
به  را  او  لحظه  برای يک  كه  خداوند 

حال خود واگذار نكند.



۲۳  درس اول: هستی بخش

تمام موجودات وجود خود را از - ۲۱
خداوند می گيرند.

هر كس براساس فطرت خويش خدا - ۲۲
را می يابد و حضورش را درک می كند.

ج) شناخت اوليه
د) امور نامحدود

ه) معرفت به فقر و نياز به خدا

رابطۀ خداوند با جهان را تا حّدی می توان به چه چيزی تشبيه نمود؟- ۲۳
(شهريور ۱۴۰۰)  

 ۱) ساعت ساز و ساعت  ۲) موّلد برق با جريان برق

هر پديده ای كه وجودش از خودش نباشد، نيازمند پديدآورنده ای است - ۲۴
كه ............... 

 ۱) وجودش از خودش باشد.   ۲) آفريننده ای داشته باشد.

نتيجه - ۲۵ يک  و  مقدمه  دو  با  را  پيدايش  در  خدا  به  جهان  نيازمندی 
(خرداد ۱۴۰۱) استدالل نماييد. 

(دی ۹۹) - ۲۶ چرا انسان در شناخت ذات و چيستی خداوند ناتوان است؟ 
نيازمندی جهان به خدا در بقا را شرح دهيد. - ۲۷
چه تفاوتی ميان رابطۀ يک ساختمان با بنّا و رابطۀ جهان با خدا وجود دارد؟- ۲۸

ج) شناخت اوليه
د) امور نامحدود

ه) معرفت به فقر و نياز به خدا

- تمام موجودات وجود خود را از - تمام موجودات وجود خود را از - ۲۱
خداوند می گيرند.

هر كس براساس فطرت خويش خدا - ۲۲
را می يابد و حضورش را درک می كند.



آزمون (۱) نوبت اّول

(۲ نمره)  

حديث «تمام اخالص در دوری از گناهان جمع شده است»، به كدام يک از - ۱
راه های تقويت اخالص اشاره می كند؟ 

با توجه به آيۀ شريفۀ ！يا اَيَُّها النّاس اَنُتُم الُفَقراُء ِالَی اِهللا َو اهللاُ ُهَو الَغنیُّ - ۲
الَحميُد نياز انسان به خدا شامل چه چيزهايی می شود؟ 

نيكوكاری - ۳ سبب  به  كه  «كسانی  می فرمايد:  صادق ⒔ كه  امام  حديث 
بيشترند»  می كنند،  زندگی  اصلی  عمر  به  كه  از كسانی  دارند  دراز  زندگی 

طبق كدام سنّت الهی است؟ 
 ۱) سّنت تأثير اعمال انسان در زندگی او

 ۲) سّنت سبقت رحمت بر غضب

مَت اَيديكُم َو اَنَّ اهللاَ لَيَس بِظَّالٍم لِلَعبيِد از نشانه های - ۴ آيۀ ！ذلَِك بِما َقدَّ
اختيار، به ............... اشاره دارد. 

 ۱) احساس رضايت يا پشيمانی  ۲) مسئوليت پذيری

(۲ نمره)  

انسان موحّد باور دارد، دشواری زندگی نشانۀ بی مهری خدا نيست. - ۵
از پيامبر اكرم ④ و اوليای الهی ⒒ برای اجابت خواسته ها، - ۶ درخواست 

منافاتی با توحيد ندارد. 



۱۶۹ آزمون ها

ُحسن فاعلی به معنای انجام دادن عمل به درستی و به همان صورت كه 4 7
خداوند فرمان داده است، می باشد. 

اما 4 8 بشناسيم،  را  او  صفات  و  ببريم  پی  خداوند  وجود  به  می توانيم  ما 
نمی توانيم چيستی او را دريابيم. 

(۲ نمره)  
ايجاد 4 9 الهی  ارادۀ  و  حكم  و  فرمان  با  كه  جهت  آن  از  جهان،  مخلوقات 

می شوند، به ............... وابسته اند. 
كرده 4 10 تنظيم  خدا  رضايت  براساس  را  خود  زندگی  موّحد، چون  انسان 

است، شخصيتی ............... دارد. 
احساس رضايت و پشيمانی و ............... و ............... از شواهد وجود اختيار 4 11

در انسان است. 
از 4 12 نمونه هايی  اندک،  عبادت  پذيرش  و  گناهكار  بندگان  آبروی  حفظ 

سنّت ............... است. 
(۲ نمره)  

اگر معتقد باشيم در كنار خداوند، ديگران نيز حّق تصّرف در جهان را 4 13
دارند، به چه شركی گرفتار شده ايم؟ 

الهی (سنّت ها) كه شامل همۀ 4 14 قوانين  فراگيرترين  و  از عام ترين  يكی 
انسان ها در همۀ دوران ها می شود كدام است؟ 

عقيده به توانايی پيامبر اكرم ④ و اوليای دين ⒒ در برآوردن حاجات 4 15
انسان، چه موقع عين توحيد است؟ 

اگر كسی در پی كسب رضايت قدرت های ماّدی و طاغوت ها (بت های 4 16
بيرون) برآيد، گرفتار چه نوع شركی شده است؟ 

(۱/۵ نمره)  
توحيد در خالقيت:4 17
سنّت ابتالء:4 18



دیـن و زندگـی دوازدهـم ۱۷۰

(۱/۵ نمره)   

كدام يک از موارد سمت راست به موارد سمت چپ ارتباط دارد؟ (در سمت 
چپ يک مورد اضافی است.)

برای 4 19 خداوند  از  ياری جستن 
رسيدن به اخالص 

تفكّر در آيات و نشانه های الهی4 20
ديدار محبوب حقيقی4 21

شناخت  و  معرفت  افزايش  الف) 
نسبت به خداوند

ب) راز و نياز با خدا و كمک خواستن 
از او

ج) دستيابی به درجاتی از حكمت
د) دريافت پاداش وصف نشدنی

(۱ نمره)  

بيت «اين كه گويی اين كنم يا آن كنم/ خود دليل اختيار است ای صنم» 4 22
بيانگر كدام شاهد اختيار است؟ 

 ۱( مسئولیت پذیری  ۲( تفّکر و تصمیم

كدام سنّت الهی حاكم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه است؟ 4 23
( امداد عام الهی   ۱( امداد عام الهی   ۲( امالء و استدراج

(۴ نمره)  

تفاوت ميان امتحان الهی و امتحان بشری را بنويسيد. 4 24
رابطۀ اختيار انسان با ارادۀ الهی را شرح دهيد. 4 25
نيازمندی جهان به خدا در پيدايش را با استدالل ثابت كنيد. 4 26
از ميوه های درخت اخالص «نفوذناپذيری در برابر وسوسه های شيطان» 4 27

را شرح دهيد. 

شناخت  و  معرفت  افزايش  الف) 
نسبت به خداوند

ب) راز و نياز با خدا و كمک خواستن
از او

ج) دستيابی به درجاتی از حكمت
د) دريافت پاداش وصف نشدنی

برای 4 19 خداوند  از  برای 4 ياری جستن  خداوند  از  4 ياری جستن 
رسيدن به اخالص 

4 تفكّر در آيات و نشانه های الهی4 تفكّر در آيات و نشانه های الهی4 20
ديدار محبوب حقيقی4 21
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پاسخ سؤال های امتحانی درس اّول

به دلیل محدودبودن ذهن انسان )نامحدود بودن ذات الهی(4 1
تمام موجودات، وجود خود را از خداوند می گیرند و پا به عرصءه هستی می گذارند. 4 2
نیاز در پیدایش و بقا4 3
هر چه معرفت انسان به خود و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را 4 4

بیشتر احساس و ناتوانی و بندگی خود را بیشتر ابراز می کند.
صحیح4 5
غلط )انسان نمی تواند به حقیقت خدا احاطه پیدا کند و ذاتش را بشناسد.(4 6
غلط )رابطءه خداوند با انسان مانند رابطءه مسجد با سازندءه آن نیست، 4 7

بلکه تا حّدی مانند رابطءه موّلد برق با جریان برق است که قطع نمی شود.(
غلط )موجودات پس از پیدایش نیز مانند لحظءه نخسِت خلق شدن به 4 8

خدا نیازمند هستند.(
وجود4 9
ذاتاً موجود4 10
احاطه و دسترسی4 11
فطرت4 12
زیرا جوانان و نوجوانان دارای پاکی و صفای قلب هستند.4 13
افزایش بندگی )عبودیت(4 14
تفّکر دربارءه نیازمندی جهان، در پیدایش خود، به آفریننده4 15
در هر چیزی خدا را مشاهده می کنند و علم و قدرت او را می بینند.4 16
نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایی و 4 17

آشکارشدن چیزهای دیگر نیز می شود.
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این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست.4 18
19 4 4
20 4 4
21 4  4
22 4 4
23 4 4
24 4 4
مقدمءه اول: اگر به خود و اشیای پیرامون خود نگاه کنیم، درمی یابیم 4 25

که وجود و هستی ما از ما نیست و همه پدیده ایم.
مقدمءه دوم: پدیده ها که وجودشان از خودشان نباشد، برای موجودشدن 
نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش 

از خودش باشد.
 با دو مقدمءه فوق می توانیم نتیجه بگیریم که ما و همءه پدیده های 
جهان در پدیدآمدن و هست شدِن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش 
پدیده نباشد و سرچشمءه هستی باشد. این وجود برتر و متعالی، »خدا« 

نامیده می شود.
ما به دلیل محدودبودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را 4 26

تصور کنیم و چگونگی وجودشان را دریابیم. خداوند حقیقتی نامحدود 
دارد؛ در نتیجه ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را 

شناسایی نماید. )محدودبودن ذهن انسان و نامحدودبودن ذات خداوند(
نیازمندی موجودات جهان به خدا فقط به مرحلءه پیدایش اختصاص 4 27

ندارد و خداوند هر لحظه اراده کند، آن ها از بین می روند و موجودات 
متالشی می گردند. به همین جهت، جهان همواره و در هر آن به خداوند 

نیازمند است و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.
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کار بّنا فقط جابه جا کردن مواد ساختمان و چینش آن ها است، اما 4 28
خداوند، خالق سنگ و چوب و گچ و خواّص آن ها و حّتی خالق خود بّنا 
است. بر این اساس، وجود و هستی بّنا و نیز وجود مصالح و خواص آن ها، 
همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، آن ها از بین می روند 
و ساختمان متالشی می گردد. به همین جهت، موجودات جهان همواره و 
در هر آن به خداوند نیازمند هستند و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی شود.
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پاسخ آزمون (1) نوبت اّول

دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات )0/5 نمره(4 1
نیاز در وجود و پیدایش )0/۲5 نمره(ـ  نیاز در بقا )0/۲5 نمره(4 2
4  )0/5 نمره(4 3
4  )0/5 نمره(4 4
صحیح )0/5 نمره(4 5
صحیح )0/5 نمره(4 6
غلط )0/5 نمره( )ُحسن فعلی به معنای انجام دادن عمل به درستی و به 4 7

همان صورت که خداوند فرمان داده است، می باشد.(
صحیح )0/5 نمره(4 8
قضای الهی )0/5 نمره(4 9
ثابت و پایدار )0/5 نمره(4 10
تفکر و تصمیم )0/۲5 نمره(ـ  مسئولیت پذیری )0/۲5 نمره(4 11
سبقت رحمت بر غضب )0/5 نمره(4 12
شرک در والیت )0/5 نمره(4 13
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سّنت امتحان و ابتالء )0/5 نمره(4 14
اگر این توانایی را صرفاً از خداوند و انجام آن را با درخواست اولیا از 4 15

خداوند و به اذن خدا بدانیم، عین توحید است. )0/5 نمره(
شرک عملی )0/5 نمره(4 16
توحید در خالقیت عبارت از این است که معتقد باشیم خداوند تنها 4 17

مبدأ و خالق جهان است، موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرینش 
شریک و همتایی ندارد. )0/5 نمره(

در لغت به معنای امتحان است و در اصطالح دینی، به معنای قراردادن 4 18
فرد در شرایط و موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد و درستی 

و نادرستی آن چه را ادعا کرده، مشخص سازد. )۱ نمره(
4  )0/5 نمره(4 19
4  )0/5 نمره(4 20
4  )0/5 نمره(4 21
4  )0/5 نمره(4 22
4  )0/5 نمره(4 23
در امتحان بشری غالباً از حقیقت درون افراد بی خبر هستیم و می کوشیم 4 24

تا از طریق امتحان کردن آن ها به آگاهی الزم برسیم )0/5 نمره(. ولی امتحان 
خداوند علیم برای آگاه شدن از درون افراد نیست، بلکه برای رشد دادن و به 
ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است. )0/5 نمره(

وجود اختیار و اراده در انسان ناشی از ارادءه الهی و خواست خداست. 4 25
به عبارت دیگر، خداوند اراده کرده است که انسان موجودی مختار و دارای 
اراده باشد. در فعل اختیاری، تا زمانی که ما ارادءه کاری را نکرده ایم، آن کار 
انجام نمی گیرد )0/5 نمره(. در عین حال، وجود ما، ارادءه ما و عملی که از ما 
سر می زند همگی وابسته به ارادءه خداوند است، یعنی ارادءه انسان در طول 

ارادءه خداست و با آن منافات ندارد. )0/5 نمره(
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ما و این جهان پدیده هستیم، یعنی وجودمان از خودمان نیست. 4 26
موجوداتی که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند 
پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش 

باشد. )0/5 نمره(
ما و پدیده های جهان در پدید آمدن نیازمند آفریننده ای هستیم که خودش 

پدیده نباشد و سرچشمءه هستی باشد؛ یعنی خداوند متعال. )0/5 نمره(
اگر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله ای می رسد که دیگر فریب 4 27

شیطان را نمی خورد )0/5 نمره(؛ چراکه شیطان، خود اقرار کرده است که 
توانایی فریب دادن مؤمنان بااخالص را ندارد. )0/5 نمره(
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