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 هستی بخش    درس اول
  تفکر و اندیشه

 بهار جوانی را پر طراوت و زیبا می سازد، استعداد ها را شکوفا می کند و امید به آینده ای زیباتر را نوید می بخشد.  اندیشه -
ِر ِفی اللِه َو ُقدَرِتِه : برترین عبادت ، اندیشید :پیامبر اکرم )ص(  َفکُّ  ن مداوم درباره خدا و قدرت اوست.أفَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّ

 
  مراتب نیازمندی جهان به خدا 

o 1- پیدایش 
  . مقدمه اول:  اگر به خود نظر کنیم ، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست 
 ی هستند که خودش مقدمه دوم: پدیده ها ، که وجودشان از خودشان نیست ، برای موجود شدن نیازمند به پدید آورنده ا

 پدید نباشد ، بلکه وجودش از خودش باشد ؛ 
 ذاِت نایافته از هستی ، بخش     چون تواند که بود هستی بخش 
 خشک ابری که بود ز آب تهی   ناید از وی صفت آب دهی 

  پدیده نباشد و نتیجه: ما و همٔه پدیده های جهان ، در پدید آمدن و هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش
 سرچشمه هستی باشد . این موجود برتر و متعالی )) خدا (( نامیده می شود .              

o 2-  بقا 
  یک تفاوت بنیادین میان رابطه بنا و مسجد با رابطه خدا و جهان وجود دارد: بّنا نه چسبندگی گچ را ایجاد می کند و نه سختی

 و استحکام سنگ را ؛ 
  اما خداوند ، خالق سنگ و گچ و چوب ، و خواّص  به جا کردن مواد و چینش آنها است.کار بّنا فقط جا

 آن ها و حّتی خالق خود بّنا است.
o  نتیجه: براین اساس وجود هستی بّنا و نیز وجود مصالح و خواص آنها ، همه وابسته به خداست و خداوند هر لحظه

 می گردد . اراده کند، آنها از بین می روند و ساختمان متالشی
  موالنا

 ما چو ناییم و نوا در ما ز توست     ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست 
 ما که باشیم ای تو ما را جاِن جان      تا که ما باشیم با تو در میان 

 ما عدم هاییم و هستی ها ما      تو وجود مطلقی ، فانی نما 
 باشد دم به دم  ما همه شیران ولی شیر َعَلم    حمله مان از باد

 
 مفهوم عّلت و معلول 

د، زاینده، متبوع، خاستگاه،  علت  منشأ، ریشه، سرچشمه، سبب، زمینه ساز، عامل، شرط، ُمَولِّ
 ثمره، میوه، نتیجه، پیامد، بازتاب، مشروط، مولود، زاییده، تابع، در گرو،  معلول

 مستفاد، وافی به مقصود، برگرفته،بیانگر، داّل بر،  مساوی
 

ُه ُهَو اْلَغِنی اْلَحِمیُد:   ای مردم  شما به خداوند نیازمند ه ِه َواللَّ اُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلی اللَّ  ستید و خدا است که ] تنها[ بی نیاِز ستوده است . یا َأیَها النَّ
 علت: هو الغنی * معلول : انتم الُفَقراء –یام: نیازمندی در پیدایش و بقا پ

 
 

 درس اول

 : عنوان درس 

 هدف آفرینش
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َماَواِت  ِفی َمْن  یْسَأُلهُ  ْرِض  َو  السَّ
َ
ی کند ، او همواره دست اندر کار امری :  هر آنچه در آسمان ها و زمین است ، پیوسته از او در خواست مَشْأن   ِفی ُهَو  یْوم   ُکَل  اْْل

 است .
 َمْن  یْسَأُلهُ * معلول : َشْأن   ِفی ُهَو علت:  –یام: نیازمندی در بقا پ

 
 

  گاهی  ، سرچشمه بندگی: آ
o        افزایش بندگی ) عبودیت(             درک بیشتر فقر و نیاز           افزایش خود شناسی 
o  پیامبر )ص(: اَلّلُهمَّ ال تکلنی إلی َنفسی َطرَفَة َعین  أبًدا:   خدایا هیچ گاه مرا چشم به هم زدنی به خودم وامگذاردعای! 

 
 داوند، نورهستیخ 

o  ُُه ن ْرِض:  خداوند نور آسمان ها و زمین است..الَلّ
َ
َماَواِت َواْْل  وُر الَسّ

o  خداوند نور هستی است، یعنی تمام موجودات، )) وجود (( خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصٔه هستی
 می گذارند و وجودشان به او وابسته است.

 ، بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود. در واقع هر موجودی  به همین جهت هرچیزی در این جهان
 در حّد خودش تجّلی بخش خداوند و نشانگر حکمت ، قدرت ، رحمت و سایر صفات الهی است.

o ست.دااااااااااااام مهم: هر موجودی نوری از انوار الهی است غلطههههههههههههههه بلکه هر موجود آیه از آیات الهی ا 
 شیخ محمود شبستری

 به هر چیزی که دید ، اّول خدا دید    دلی کز معرفت نور و صفا دید  
 باباطاهر

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

 
َبعَدُه َو َمَعُه : هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه خداوند را قبل و بعد و با آن دیدم امیر المؤمنین علی علیه السالم: ما َرَایُت   َشیئًا  ِاالَوَرَایُت اللَه َقبَلُه َو

o .اینکه انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست به خصوص برای جوانان که پاکی و صفای قلب دارند 
 

  ذات و چیستی خداوند ناتوانی انسان در شناخت 
o موضوعاتی که می خواهیم درباره آنها شناخت پیدا کنیم دو دسته اند:  

  دستٔه اول: موضوعاتی هستند که در محدودٔه شناخت ما قرار می گیرند  مانند گیاهان ، حیوان ها ، ستارگان و کهکشان ها ؛ حتی
 کهکشان های بسیار بسیار دور 

  نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آنها را ندارد ؛ دسته دوم: موضوعاتی هستند که 
  . زیرا الزمۀ شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است 

o  . خداوند حقیقتی نامحدود دارد ؛ در نتیجه ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید 
 ریدگار جهان پی می بریم و صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم اّما نمی توانیم ذات و بنابراین با اینکه ما به وجود خداوند به عنوان آف

 چستی او را دریابیم ؛
روا فی ذاِت اللِه: در همه چیز تفکر کنید ولی  روا فی ُکلِّ َشیء   َو ال َتَفکَّ    در ذات خداوند تفکر نکنید.پیامبر اکرم ) صّلی الله علیه وآله وسلم (:َتَفکَّ

    
 محال = ممنوع = مورد انذار و تحذیر= عدم امکان = ذات = حقیقتوجود  ماهیت = چگونگي  چیستي
 غیر محال = مجاز = مورد تشویق = ممکن  کیستي = وجود = صفات = اسماء هستي

http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%B3%D9%92%D8%A3%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%87
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%90%D9%8A
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8F%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%87%D9%8F%D9%88
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%90%D9%8A
http://www.alketab.org/%D8%B4%D9%8E%D8%A3%D9%92%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%87%D9%8F%D9%88
http://www.alketab.org/%D9%81%D9%90%D9%8A
http://www.alketab.org/%D8%B4%D9%8E%D8%A3%D9%92%D9%86
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%B3%D9%92%D8%A3%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%87
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D9%86
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 نمونه تست
 
یف آیه در مندرج مفهوم از گویا تمثیلی عنوان به توان می را بیت کدام .1 اُس أنُتُم الُفَقراُء إَلی اللِه َو اللُه ُهَو الَغِنیُّ الُحمیُد َیا أُیه  »ه شر   ؟نمود ارائه «ا الن 

یاضی              ( 1400)ر
        بینم تو دریا بنگرم دریا به                 بینم تو صحرا بنگرم صحرا به( 1
 هید آب صفت وی از نادید                  تهی آب ز بود که ابری خشک( 2
 دوست رخ مقابل در ها آینه نهادم           مهر و مه از اگرچه ندیدم دوست نظیر( 3
 سود چه نابینا دیده و نور ز پر عالم دو هر          جهان ذرات از تابد می تو رخسار مهر( 4
ود کدام بیت در تبیین این موضوع آمده موجودات جهان همواره ودر هر آن به خداوند نیازمند هستند و این نیاز هیچ گاه قطع یا کم نمی ش .2

 (1400 انسانی)          است؟
 ما که باشیم ای تو ما را جان جان          تا که ما باشیم با تو در میان ( 1
 نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر    نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست ( 2
 عالم پر ز نور و دیده نا بینا چه سود مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان     هر دو ( 3
 جامه های خلق بدریدی ز خار             پای درویشان بخستی زار زار ( 4
یر بیت .3 یفه آیه کدام مفهوم ز  (1400 زبان)      است؟ نموده تبیین را شر

 «دم به دم باشد باد از مان حمله     علم شیر ولی شیران همه ما»                   
ْرِض َو » (1

َ
َماَواِت َوَما ِفي اْْل ِه َما ِفي الَسّ هِ » (2    «ِلَلّ اُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلی الَلّ َها الَنّ  «َیا َأُیّ

ُة َجمیًعا» (3 ِه الِعزَّ َة َفِللَّ  «َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلي ّ » (4    «َمن کاَن ُیریُد الِعزَّ
یر چرا با نگاه دقیق و ان .4  (1400 خارج)  دیشه در جهان هستی می توان در هر چیزی خدا را مشاهده کرد ؟با توجه به بیت ز

 دلی کز معرفت نور و صفا دید      به هر چیزی که دید اول خدا دید
 جهان با تمامی موجوداتش همواره و در هر آن به خداوند نیازمند است  (1
 دانند  تمام موجودات هستی وجود خویش را نیازمند عنایات پیوسته الهی می (2
 هر موجودی به اندازه ظرفیت خود تجلی بخش خداوند و نشانگر صفات الهی است  (3
 ذهن انسان توان گنجایش فهم چیستی و ذات همه موجودات جهان هستی را دارد  (4

یم قرآن .5  (1400 خارج انسانی)  چیست؟ آن دقیق معنای و کند می بیان کلمه کدام با را هستی جهان و خداوند میان رابطه کر
 گیرند می او از را خود وجود موجودات است_تمام هستی نور ( خداوند1
 گیرند می او از را خود وجود موجودات است_تمام العالمین رب ( خداوند2
 است خداوند دست به مخلوقات سرپرستی و ( خداوند نور هستی است_تصرف3 

 است دخداون دست به مخلوقات سرپرستی و است_تصرف العالمین رب خداوند (4
یفه  .6 ماواِت َواألرِض....»از آیه شر یافت می« اللُه ُنوُر السَّ  ( 99 ریاضی)    شود؟  کدام مفهوم در
 ( هر چیزی در این جهان نشانگر نور خالق و پروردگار جهان است و روشنی بخش آسمان و زمین می باشد1
 هدفی قابل دسترس است ( شناخت ذات خداوند معرفتی عمیق واالست که درنگاه نخست مشکل ، اما2
 ( هرموجودی در حد خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت، قدرت،رحمت وسایر صفات الهی است3
 خداوند نور هستی است و تمام موجودات تنها در مرحله پیدایش وجود خود را از او می گیرند و به سبب او نورانی میشوند (4
یفه ، حاکی از آن است ک  .7  ه هر موجودی در حد  خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر حکمت و قدرت الهی است؟پیام کدام آیه شر

 ( 99)تجربی 
ماواِت َو اْلرض(»3  «ُکل َیوم هَو ِفی َشأن  ( »2«       َو َلم َیُکن َلُه ُکُفوًا أَحد( »1 ُکم َفاعُبدوهُ (»4     « الله نور الَسّ  «إّن الله َرّبی َو َربَّ
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یر بیانگر کدام آیه  .8 یفه است؟ بیت ز  ( 99 زبان)        شر
 «ما همه شیران ولی شیر علم         حمله مان از شیر باشد دم به دم»
ماواِت َو اْلرِض ُقِل اللهُ (»1  «ُقِل اللُه خاِلُق ُکلِّ َشیء  َو ُهَو الواِحُد الَقّهاُر (»2    «ُقل َمن َربُّ السَّ
ها الّناُس أنُتُم الُفَقراُء إلی اللِه (»3  «َو ِمَن الّناِس َمن َیعُبُد اللَه علی حرف  َفإن أصاَبُه خیٌر اطمأنَّ (»4   «َو اللُه ُهَو الَغّنیُّ الَحمیدیا أیُّ
یاضی        شایسته است، چگونه دعا کنیم؟« مان از باد باشد دم به دمما همه شیران ولی شیر علم        حمله»دانیم اکنون که می .9  ( 98)ر

 ( رب ارجعون لعّلی أعمل صالحًا فیما ترکت2 محیای َو مماتی لله رب العالمین( إّن صالتی و نسکی و 1
 ( الله أعلم حیث یجعل رسالته4 عین ابداً  طرفةنفسی  الی( الّلهم ال تکلنی 3

ین عبادت کدام است و ثمرة آن چگونه ظاهر می .10  ( 98)تجربی      شود؟برتر
 ( ادمان التفکر فی الله و فی قدرته ـ شکوفایی استعدادها2 به خدا ( ادمان التفکر فی الله و فی قدرته ـ نیازمندی1
ـ نیازمندی به خدا3  ( من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار ـ شکوفایی استعدادها4 ( من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار 

 ( 98)انسانی     است؟ ثمرة فهم کدام مسئله « ال تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا»این درخواست که  .11
 ( آفرینش همه تنبیه خداوند دل است1
 ( به صحرا بنگرم صحرا تو بینم2
 ( دلی کز معرفت نور و صفا دید3
 ( ما همه شیران ولی شیر علم4

 دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
 به دریا بنگرم دریا تو بینم

 به هر چیزی که دید اول خدا دید
 دم به دممان از باد باشد حمله

 

   
یم؟توانیم به ذات خدا پی آیا می»اگر سؤال شود  .12  ( 98)زبان    پاسخ ما کدام است و دلیل آن چیست؟« ببر

 ( مثبت ـ ذات و صفات خداوند یکی است.2 ( منفی ـ احاطة جزء به کل محال است.1
 توان به صفات خدا پی برد.منفی ـ فقط با اندیشه و دستگاه بینایی نمی( 4توان دید.( مثبت ـ در پشت پردة ظاهر و در وراء هر چیزی خداوند را می3

 (98)خارج     مفهوِم نیازمندی مخلوقات به خداوند متعال در هر آن، در کدام بیت، بیان شده است؟ .13
 ( ما نبودیم و تقاضامان نبود1
 ( لذت هستی نمودی نیست را2
 ( ما چو ناییم و نوا در ما ز توست3
 که بود ز آب تهی ( خشک ابری4

 شنودلطف تو ناگفتة ما می
 عاشق خود کرده بودی نیست را

 ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست
 ناید از وی صفت آب دهی

 

   
ین عبادت معرفی نموده .14  (98)خارج انسانی            اند؟پیامبر اکرم)ص( کدام مورد را برتر

 رایش به خداوند و تمّسک به او( گ2 ( اندیشیدن مداوم دربارة خدا و قدرت او1
 ( رسیدن به حضور قائم در حال پیروی از او4 ( بیان سخن حق در مقابل سلطان ستمگر 3

یاضی  با رابطة مخلوقات و خداوند دارندترتیب، چه شباهت و تفاوتی رابطة مصنوعات انسانی با سازندگان، به .15  ـ نظام قدیم( 98)ر
 ( علت اصلی بودن سازنده ـ نیازمندی در بقا2 در بقا ( نیازمندی در پیدایش ـ نیازمندی1
 ( علت اصلی بودن سازنده ـ قرار گرفتن در جای خود4 ( نیازمندی در پیدایش ـ قرار گرفتن در جای خود3

 ـ نظام قدیم( 98)هنر     ترتیب، چگونه برخورد کرده است؟دین اسالم با تفکر در صفات و ذات خداوند به .16
 ( تشویق ـ تشویق4 ( تشویق ـ تحذیر3 ( تحذیر ـ تشویق2 ( تحذیر ـ تحذیر1

      دهد؟نیاز را نشان میکدام گزینه، ثمرة درک نیازمندی به خدای بی .17
گاهی 1  درک بیشتر فقر و نیاز افزایش خودشناسی  ( افزایش معرفت و آ
گاه2  افزایش عبودّیت و بندگی افزایش خودشناسی  ی ( افزایش معرفت و آ
 درک بیشتر فقر و نیاز افزایش معرفت و آگاهی  ( کامل شدن به معنای حقیقی 3
 افزایش عبودّیت و بندگی درک بیشتر فقر و نیاز  ( کامل شدن به معنای حقیقی 4
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 درس دوم                   یگانه بی همتا
و باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی ، خدای من! تو همان گونه ای که من دوست دارم، پس مرا خدای من! مرا این عّزت بس که بنده ت»  امام علی )ع(: 

 «توفیق ده تا آن گونه باشم که تو دوست داری.
 
 

 ف: اخمور(   : مراتب توحید  ) ُمَخفَّ
 1- و این بیانگر اصل و حقیقت توحید است.     اصل توحید ) توحید ذاتی( : اعتقاد به خدای یگانه؛ یعنی خدا بی همتاست و شریکی ندارد    رمز

 آیات: أَحد، واِحد
o  :ال اله اال الله 

  رسول خدا صّلی الله علیه وآله وسّلم ، از همان آغاز رسالت خود ، از مشرکان می خواست با گفتن این جمله دست از شرک
 و بت پرستی بردارند و به خدای یگانه ایمان آورند 

 رت تمام احکام و حقوق اسالمی فرد بر رسمیت شناخته می شد و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان با گفتن این عبا
 واجب می گشت و در زمرٔه بردادران و خواهران دینی قرار می گرفت . 

 با خدا ،  جمله )) ال اله اال الله (( فقط یک شعار نیست ، بلکه پایبندی به آن ، همه زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه
 خویشتن ، خانواده ، اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می داد . 

 2- . توحید در خالقیت : خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است ،موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد     رمز
 آیات: َخَلقنا، خالق، َسّوا

o   ُه َخاِلُق ُکِلّ َشیء  الَلّ
 3- ید در مالکّیت توح )...ِه ) داااااااااااام: ... أن َتقوموا ِلله  رمز آیات: لَلّ

o  ْرِض  َو
َ
َماَواِت َوَما ِفي اْْل ِه َما ِفي الَسّ  لَلّ

 4- ف و تغییر در آن چیز را دارد ، اما دیگران بدون اجازه وی نمی توانند در آن تصرف یا از توحید در والیت : هر کس مالک هر چیزی باشد حق تصر
 رمز آیات: َولّی، ُحکم آن استفاده کنند .  

o َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلی َواَل ُیْشِرُك ِفی ُحْکِمِه َأَحًدا 
 5- که جهان را اداره می کند و آن را به سوی مقصدی که برایش معنی فرموده  توحید در ربوبیت : تدبیر و پرورش مخلوق به دست اوست . اوست

 و هرکاری که خداوند انجام دهد جز خلق کردن« َهدی»رمز آیات: َرّب، ریشه  هدایت می نماید و به پیش می برد . 
o بگو: آیا غیر از خدا ر  : ا َو ُهَو َرُبّ ُکِلّ َشیء  ِه َأْبِغی َرًبّ  ا به پروردگاری بطلبم در حالی که او پروردگار همه چیز است؟ُقْل َأَغیَر الَلّ

 
 
 
 

  مراتب ِشرک 
o 1-  . شرک در خالقیت : این جهان را چند خالق آفریده اند گرفتار شرک در خالقیت شده است 
o 2- . شرک در مالکّیت : عالوه بر خداوند و در کنار او ، دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند 
o 3- یت : عالوه بر خداوند و در کنار او ، دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را بر عهده دارند و خودشان حّق تصّرف در جهان شرک در وال

 را دارا می باشند . 
o 4-  . شرک در ربوبّیت : عالوه بر خداوند و در کنار او ، دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور موجودات را بر عهده دارند 

 کنار ربوبّیت الهی ، برای خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه باز کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از  اگر کسی در
 خداوند ، امور را تدبیر کند گرفتار شرک شده است . 
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