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 عزت به چه معناست و منظور از اینکه خداوند عزیز است چیست ؟-1

معنای نفوذ ناپذيری وتسليم نبودن است وقتی ميگويند خداوند عزيزاست معنايش اين است عزت  به 

 که کسی نميتواند اورا مقلوب کند ودر اراده او نفوذ نمايد.

 انسان عزیز و انسان ذلیل به چه کسانی می گویند؟-2

 تعاريف بنابر ، » عزيز انسان « مقابل در همچنين و ظالمان و مستکبران برابر در که است کسی

 روحش که عملی بار زير او .شود نمی تسليم و کند می مقاومت ايستد، می خويش هوس و فوق هوی

 و مستکبران برابر در که است کسی نيز.رود نمی سازد، کوچک و حقير را او و آزرده کند را

 و هوی يمتسل همچنين پذيرد؛ می» ذليل انسان « را فرمانی هر و دهد می خواری به تن زورگويان

 آن که چند هر دهد، می باشد انجام او هوس و هوی موافق که را کاری هر و شود می خويش هوس

 کند آلوده گناه به را روحش کار

 راه های تقویت عزت را نام ببرید-3

 برای تالش و خداوند عظمت به توجه 2اندک  بهای به خویش نفروختن و خود ارزش شناخت 1

 او بندگی

 ابطه با باجایگاه انسان در باره خلقت چه می فرماید؟خداوند در ر-4

 دادیم برتری مخلوقات از بسیاری بر و …بخشیدیم راکرامت آدم فرزندان ما :فرماید می

 امام علی در وصف انسان هايی که عزت خود را در بندگی خدا چه می فرمايد؟
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 کوچک است خالق جهان در نظر آنان عظيم است.در نتيجه، غير خدا در چشم آنان

 امام علی در رابطه با خلقت انسان چه می فرماید؟-5

 بنده  کسی مثل خودت نباش زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است

 پیامبر در رابطه با حق چه فرموده است؟-6

فرمود: اگر اينان خورشيد را در دست راستم و ماه رادر دست چپم بگذارند، از راه حق دست 

 نمی شومبرنمی دارم و تسليم 

 پاسخ مثبت دادن به تمایالت و خواسته ها باعث چه چیزی میشود؟-7

هر انسانی، در درون خود، گاه و بی گاه با تمايالت و خواسته هايی روبه رو می شود،که پاسخ 

 مثبت دادن به آنها، عزت نفس را ضعيف می کند و انسان را به سوی خواری و ذلت سوق می دهد

 ت انسان را توضیح دهیددو دسته از تمایال -8

اّول: تمايالت عالی و برتر، مانند تمايل به دانايی، عدالت، شجاعت، حيا، ايثار و ُحسن خلق، که 

مربوط به روح الهی و معنوی انسان هستند. ما با رسيدن به اين تمايالت احساس موفقيت و کمال 

يل به ثروت، شهرت، غذاهای لذيذ، می کنيم و از آنها لذت می بريم.دوم: تمايالت دانی، مانند تما

زيورآالت و رفاه مادی، که مربوط به ُبعد حيوانی و دنيايی انسان است و وقتی به اين تمايالت 

دست می يابيم، از آنها لذت می بريم وخوشحال می شويم. انسان ها به طور طبيعی به اين قبيل 

زندگی در دنيا هستند و بدون آنها يا نمی  امور ميل دارند و عالقه نشان می دهند، زيرااينها الزمه  

توان زندگی کرد يا زندگی سخت و مشکل می شود.تمايالت ُبعد حيوانی در ذات خود بد نيستند، اما 

 نسبت به ُبعد معنوی و الهی، بسيار ناچيز و پايين ترندو قابل مقايسه با آن تمايالت نيستند

 نفس لوامه واماره را توضیح دهید. -9

ل و وجدان يا همان که از ما می خواهد در حّد نياز به تمايالت فروتر پاسخ دهيم و دعوت عق

فرصتی فراهم کنيم که تمايالت معنوی و الهی در ما پرورش پيدا کند و آن زيبايی ها وجودمان را 

دعوت ديگر، دعوت هوی و «نفس اماره » فرا بگيرند.است که از ما می خواهد فقط به تمايالت 

 مانُبعد حيوانی سرگرم و مشغول باشيم و از تمايالت عالی و برتر غافل بمانيم.هوس يا ه
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