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 محبت در زندگی انسان را بنویسید. نقش -1

 در طول آدمی که یهای فعالیت. است انسان کارهای و ها تصمیم از بسیاری سرچشمه دوستی و محبت

 زندگی آدمی به که هاست محبت همین و دارد او های محبت و ها دلبستگی در ریشه دهد می انجام زندگی

 است . تر گسترده و تر عمیق زندگی در نیز آن تأثیر باشد، شدیدتر محبت که میزان هر به. دهد می جهت

 نظر امام علی )ع( درباره ارزش هر انسان را بنویسید. -2

 می عشق چیزی چه به و دارد عالقه چیزی چه به دارد،ببینید ارزش چقدر انسان یک بدانید خواهید می راگ

 عشقش که کسی. است آپارتمان همان مقدار به ارزشش واقع است،در آپارتمان یک عشقش که کسی. ورزد

 اندازه به ارزشش است، متعال خداوند عشقش که کسی اما است، همان میزان به ارزشش است، ماشین

 خداست

 خدا را بنویسید. به محبت آثار-3
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 م و قدرت شجاعت نشاط، انسان به و برد می بین از را یأس و ترس افسردگی، الهی محبت و عشق. شود

 آدمی سرانجام یکند و م صبور را طاقت کم بخشنده، را بخیل زرنگ، و چاالک را تنبل الهی، محبت. یبخشد

 حیات را مرده که اکسیری است چون خدا به عشق. رساند می خودگذشتگی از و ایثار به خودخواهی از را

 یکند. م عطا وی به حقیقی زندگی و بخشد می

 آیه زیر را ترجمه و موضوع ان را بنویسید.-4

 مردم از بعضی و لِلِّ  ُحبًّا دُّ اَشَ  آَمنوا ال ذینَ  ٰللّاِ وَ  َکُحِب   یُِحب ونَُهم  اَنداًدا ٰللاِّ  دونِ  ِمن یَت ِخذُ  َمن الن اِس  ِمنَ  وَ 

 به اند آورده ایمان که کسانی دوستی خدا اما مانند دارند می دوست را گیرند آنان می جای خدا به را همتایانی

 دارند. بیشتری خدا محبت

 داند . خدا می به نسبت آنان شدید محبت و دوستی را، مؤمنان های ویژگی از یکی پیام : کریم

 آن محبت به خدا رابنویسید. زایشاف های راه -5

آنان  با مبارزه و خدا دشمنان از بیزاری -3خدا  دوستان با دوستی -2خداوند  از پیروی -1

 

 به را خود عالقه   تا دهیم انجام دارد دوست او را آنچه هر کنیم می تالش باشیم، داشته دوست را کسی ما اگر

 دوستی رابطه   اینکه برای بگویید زیر احادیث به توجه با .کنیم نزدیک او به بیشتر را خود و دهیم نشان او

 .دهیم انجام باید را کارهایی چه کنیم، بیشتر خدا با را خود

 گناه نکنینم اگر هم گناه کردیم سریع توبه کنیم  دارد دوست را کننده توبه گناهکار بنده   خداوند، .

 باشیم با حیا و با عفت           دارد دوست ورزد، مى پاکدامنى که را عف تى با بردبارِ  حیاىِ  با انسان خداوند، .

 به درمانده گان کمک کنیم .  دارد دوست را درماندگان و سوختگان دل به رسیدگی خداوند، .

 در جوانی از خداوند اطاعت کنیم  دارد دوست بگذراند، او اطاعت در را اش جوانی که کسی خداوند، .

 تا آنجا که می توانیم به زیبایی و اراستگی خود توجه کنیم دوست را آراستگى و ىزیبای خداوند، .

 دستورات به عمل و است کافی باشد، خدا با انسان قلب چرا این فکر و نظر باطل است که می گوید )اگر -6

 او( ؟ ظاهر نه است، انسان باطن و درون دارد، اهمیت ندارد،آنچه ضرورتی او

 اهمیت ندارد،آنچه ضرورتی او دستورات به عمل و است کافی باشد، خدا با انسان قلب راگ: میگویند برخی

 به عمل خداوند،.نیست سازگار خداوند کالم با توجیه، این اما. او ظاهر نه است، انسان باطن و درون دارد،

 :کند اعالم می خود با دوستی اصلی شرط است، شده ارسال پیامبر توسط که را دستوراتش

باون   ُکنتُم ان لقُ  ببُکمُ  ف اتَّبعونی ّللٰا   تُح  فر و   ّللٰاُ  یُح  حیم غ فور   ّللٰاُ  و   ذُنوب ُکم ل ُکم ی غ    ر 

 بسیار خداوند ببخشد و را گناهانتان بدارد و دوستتان خدا تا کنید پیروی من دارید از دوست را خدا اگر بگو

 .است مهربان و آمرزنده

 را شرح دهید.« اال هللا اله ال» جمله  -7

« نه»است.« آری» و یک « نه »یک  از مرکب است، اسالم بنای اساس و پایه که « هللا اال اله ال»  جمله

 .یگانه خدای به« آری»و است هرچه غیرخدایی به

 است ؟ استوار پایه چند  در اسالم بر دینداری -8
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ی و) او دوستان و خدا با دوستی( تولیا : است استوار پایه دو بر دینداری پس  و پیروان باطل از بیزاری( تبرا

 .است عمیقتر هم باطل از نفرت باشد، قتر عمی خدا با دوستی هرچه). او

 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 .دارد می دوست که است چیزی اندازه   به انسانی هر ارزش-1

 عشق چیزی چه به و دارد عالقه چیزی هچ به دارد،ببینید ارزش چقدر انسان یک بدانید خواهید می اگر-2

 ورزد. می

 .ندهید جا را خدا غیر خدا حرم در ؛خداست حرم انسان قلب-3

 ندارد. دوست را او میکند، سرپیچی خدا فرمان از که کسی -4

 .آورد دنبال می به را خدا دشمنان از بیزاری و برائت و میشود آغاز خدا دوستی با دینداری، -5

 به دستورات خداوند است.عمل تی با خداوند دوس اصلی شرط-6

 .داند می خدا به نسبت آنان شدید محبت و دوستی را، مؤمنان های ویژگی از یکی کریم قرآن-7

 .ندارد دوست را او میکند، سرپیچی خدا فرمان از که کسی-8

 

 خالی شانه آن انجام از ،مختلف های بهانه با اما نیستند نماز مانند خداوند دستورات مخالف افراد، برخی -1
 داریم؟ دوست را خدا ما که کنند ادعا توانند می افراد این آیا کنند، می

 دوست را او میکند، سرپیچی خدا فرمان از که زیرا کسی ،نه نمی توانند ادعای دوستی با خداوند بکنند

 دوستی با خداوند عمل به دستورات خداوند است. اصلی ندارد.و شرط

 کرد؟ توان می چه صفتان باطل مقابل در نبودن تفاوت بی و باطل از بیزاری یتتقو برای -2

 خداست، ضد هرچه با میکند، افتخار خدا با دوستی که به نکس آ و میگریزد تاریکی از روشنایی، عاشق-1

 .کند ونبیر آن از را شیطانی امور و شیطان باید کند، خدا خانه   را قلبش بخواهد کسی اگر-2.مینماید مقابله

 هستیم؟ صادق یها بد با دشمنی و خدا با دوستی در که دریافت میتوان چگونه -3

هر گاه ما به دستورات خداوند عمل کنیم و دوستان خداوند رادوست و از دشمنان خداوند دور باشیم در واقع 

 دوست خداوند هستیم.

 کسی از نفرت کینه و جایگاه نباید نمسلمانا دل بنابراین است؛ محبت بر دین اساس»گوید :  می فردی -4

 چرا؟ خیر؟ یا موافقید او با شما« باشد 

موافق نیستیم  چون  کسانی که خداوند را دوست ندارند نباید هیچ محبتی را به آنان بکنیم چون   سفارش خدا 

 دشمن بدانیم . و پیشوایان دینی ما این است که ما مسلمان ها باید دوستان خدا را دوست و دشمنان خداوند را
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