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  62ان صالتی ونسکی ومحیای ومماتی هلل رب العالمین سوره انعام/

 نماز وعبادت هایم ،زندگی ومرگم فقط برای خداست که پروردگارجهانیان است.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 اخالص یا خالص کردن به معنی پاک کردن یک چیز ازغیرآن است .                              

 د دینی بدین معناست که انسان اندیشه ودل را راخالص درکارب                                  
 جایگاه خداکند وعملش رابرای رضای خدا وند وبه همان گونه                                      
 مراتب داردکه اودستورداده انجام دهد.اخالص درجات و                                    

 تا اندیشه وعمل خودرا دمهم این است تاانسان تالش کن                                
 روزبه روز برای خدا خالص تر گرداندوبه پیش رود.                           

 (می فرماید:برهمین اساس پیامبر)ص                                                                                     
 باتوجه به مراتب اخالص                                                                                          

 مومنان بریکدیگر برتری پیدامی کنند.                                                                                  
 نیزدرسخنی امام صادق )ع(                                                                                        

 به یکی از مراتب باالی اخالص اشاره می کند                                                                        
 ومی فرماید: عمل خالص آن عملی است                                                                                  

 که دوست نداری کسی جز خداوند                                                                                               
 به خاطر آن کار تورا ستایش وتمجید کند                                                                                         

 

           چهارم               فقط برای او      نمودار درس 

ظ ك مۡ  ان ما ق لۡ  دَ  اَع     46 سبأ،  ا تَتَفَك رو ى ث م   ف راد وَ  َمۡثنىٰ  ّلّل  تَقوموا اَنۡ  ةبواح 

بین وَ  َعد و   لَك مۡ  و ا ن ه ن الش ۡیطا تَۡعب د وا ال اَنۡ  م آدَ  بَنى یا الَۡیك مۡ  اَۡعَهدۡ  اَلَمۡ  راط   اۡعب دونى ٰهذا اَن   م  ۡستَقیم ص   61 و 60 یس، م 

هایی ذکر کنید.انسان ها به صورت فردی وگروهی برای اجرای دستورات مقصوداز قیام جمعی وفردی چیست؟برای هرکدام نمونه -1

خداوند به پاخیزند واقدام کنند قیام فردی:اقامه نماز،مطالعه کتاب های دینی  ،امربه معروف ونهی ازمنکر)تذکرات فردی(قیام جمعی 

 گروه جهادسازندگی وگروهی:برپایی نماز جماعت،تشکیل حکومت اسالمی،جهاد،تشکیل گروه های خیریه،تشکل

آیامیان عبارت فقط من رابپرستید وفقط برای خدا قیام کنید رابطه ای می بینید؟آن راتوضیح دهید.بله،یکی از مصادیق بندگی -2

 وپرستش خدا ،قیام وبه پاخواستن برای خداست.

 دست نمی آیدانسان به دهدف از خلقت انسان تقرب به خداست که جز باسعی وتالش خو

 دو این از یكى انتخاب زندگى صحنهٔ  و دارد قرار شیطان و نفس هواى بندگى یا خداوند بندگى راهى دو سر بر همواره انسان،

 .است راه

 پیامبر)ص(فرمودند:راهیابی شرک به دل انسان از راه رفتن مورچه ای سیاه درشب تاریک برتخته سنگی سیاه پنهان تر است.

 

 
 پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب                   تادراین پرده جز اندیشه اونگذارم

 مباکه گویم که بگوید سخنی بایار        ارم دید            ینمی ،ای یار ،چون تورا درگذر                       
 با که بود بازارم ،به جز از خاک درش   دوش می گفت که حافظ همه روی است وریا           
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المومن خیرمن  ةخدافرمودند:نی رسول-1                                                                 انسان بایدتالش کند که آنچه از توحید 
                              لهعم

                                                           عقل خودپذیرفته و راکه درفکرواندیشه
                                                                      به یک اعتقادقلبی ودرونی تبدیل کند 

        به خاطر این جایگاه مهم پیامبر)ص( -2                                                              آن پیوند وانس قلبی برقرار نمایده وب
                                                                                                                                        تادررفتاروکرداراوموثرباشد 
                                                         مودند انمااالعمال بالنیا تفر                     برای اینکه یک سخن درست عمل شود                                          
                       پذیرش عقلی کافی نیست بلکه بایدر                                           
                                          درقلب ودل مانفوذکند وقلب تسلیم آن شود       
 خیرمنه  نین فرمودند:فاعل الخیرمامیر المو -3                          ونیت های قلبی خودراالهی کند زیرا تانیت وقصدقلبی                

                                  شودویک عمل خدایی نشودآن عمل خدایی نمی 
                                                                                                                                    وفاعل الشر شرمنه                                                   بنابراین انسان مومن می کوشدقلبش راخانه خداکند 

           زمان ومکان وشیوه همان طوری عمل شود که خدامی خواهد        
 

                         عمل درستی وصحت                                                                          
 برای خداانجام دهد  وعمل راانسان مومن سعی می کند نیت خودراخالص                                              

                                                                                 کندعمل  وعمل راهمانگونه که خدادستورداده                                                            
 مثل نماز دورکعتی صبح                                                                       هم از جهت کمیت وهم کیفیت                                                    

 پس درهرعملی دوحسن ضروری است                                                                 
 

                

 حسن فعلیفاعلی                                                                 حسن                          

 داده انجام شود کننده کار دارای معرفت درست ونیت الهی باشد                     کار به درستی وبه همان صورت که خدافرمان           
 

                     

اخالص

هدراندیشدرقلب

 اخالص درقلب

 اخالص دراندیشه
برای اینکه عمل برای خدا خالص            

تحقق یابدوانسان شه شود ابتدا اخالص دراندی
ی که به خدااعتقاددارد باید بکوشد که 

فکرواندیشه خودرا دراین زمینه تقویت کند به 
طوری که همه امور خود وعالم رابه دست 

همه خداببیند وبداند خداوند مدبرواداره کننده 
جهان است وهیچ واسطه وسببی جزبه اذن 
 واراده خدا عمل نمی کند)توحید درربوبیت(
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راه های 
تقویت 
اخالص

ه افزایش معرفت نسبت ب-1
خدا 

ل آفرینش همه تنبیه خداوند د
سعدی......است

مهررخسار تومی 
شبستری.......تابد

توجه به یک نکته مهم 
وجنگ صفین

تقویت روحیه حق -2
پذیری 

-1: فرمودند(ع)امیرالمومنین 
عقل سپهساالرلشکرخدای 
رحمان است وهوی 

راهبرلشکر شیطان وانسان
...  کشیده شونده میان ان دو

عقل      دل         هوی وهوس

دوری از گناه  وتالش -4
برای انجام واجبات 

تمام اخالص -1(ع)علی
خداوندبدان -2دردوری از گناه 

جهت روزه راواجب 
کردتااخالص مردم رابیازماید

رازونیازبا -3
خداوندوکمک خواستن از 

او

کم -1نیایش باخدا
تقویت -2کردن غفلت

بهره مندی از -3محبت
کمک های الهی

میوه های 
درخت 
اخالص

نفوذناپذیری دربرابروسوسه     -2
شیطان

لند برو این دام برمرغی دگرنه که عنقا راب
است آشیانه 

حضرت یوسف ورسیدن به مقام مخلصین

ن نفسه قالت فذلکن الذی لمتنی فیه ولقدراودته ع
لیکونا فاستعصم ولئن لم یفعل ماامره لیسجنن و

قال رب السجن احب الی مما 32/من الصاغرین
ب یدعوننی الیه واال تصرف عنی کیدهن اص

33/الیهن واکن من الجاهلین

دستیابی به درجاتی از -1
علم محکم واستوار وبه )حکمت

دوراز خطا که هدف درست وراه 
رسیدن به ان رانشان دهد ومانع

(لغزش وتباهی شود

توصیه لقمان به فرزندخود

.... هرکس چهل روز(ص)پیامبر

دریافت پاداش های وصف -3
ناشدنی

ه دیدارمحبوب حقیقی وتقرب ب
پیشگاه کسی که به تعبیر

امیرالمومنین نهایت آرزوی 
عارفان،دوست دل های 

صادقان،ولی مومنان،ومعبود 
مثل زندگی . عالمیان است

مپیامبروعلی وزهراعلیهم السال
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 تست

 95خداوند متعال برای آن با انسان پیمان بسته است کدام است؟سراسری هنرعهدی که  .40

 یا ایهاالناس انتم الفقراء الی هللا وهللا هوالغنی الحمید-2یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاه الدنیا  -1
 انه لکم عدو مبین وان اعبدونیان ال تعبدواالشیطان -4لنصرف عنه السوءوالفحشاءانه من عبادنا المخلصین    -3

 تست

 *94برآن داللت می کند؟سراسری هنرشعراخالص در بندگی به چه معناست؟اولین قدم برای ورودبه بندگی واخالص چیست وپیام کدام  .41

 این همه نقش عجب بردرودیوار وجود هرکه فکرت نکند نقش بود بردیوار  -افزایش معرفت به خدا-اعتقاد به توحید-1
   بندگی کن تاکه سلطانت کنند تن رها تاهمه جانت کنند  –استمدادازخدا -اعتقاد به توحید -2
 این همه نقش عجب بردرودیوار وجود هرکه فکرت نکند نقش بود بردیوار  - افزایش معرفت به خدا -توحید عبادی-3
   بندگی کن تاکه سلطانت کنند تن رها تاهمه جانت کنند  –استمدادازخدا  -توحید عبادی -4

 تست
   از تقد م حقّ  كه نموده ایم ترسیم را ............ حسن و .......... حسن ترتیب به كنیم تصور روحي و براي عمل جسد بخواهیم اگر .42

 93سراسری ریاضی .است  .... آن  
 نخستین - فعلي  -فاعلي -4 نخستین - فاعلي - فعلي -3 دومین - فعلي - فاعلي -2 دومین  -فاعلي – فعلي -1

 تست

انجام عبادت مطابق با چهار چوب تعیین شده از سوی شارع مقدس نشانی از برخورداری از حسن.....است که نتیجه ی بالفصل حسن  .43
 93....بیانگر آن است. سراسری انسانی .......می باشد وپیام آیه ی شریفه ی 

 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدهللا مخلصا له الدین   -فاعلی-فعلی-1
 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدهللا مخلصا له الدین    -فعلی-فاعلی-2
 الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدوا لشیطان انه لکم عدو مبین-فاعلی-فعلی -3
 الم اعهد الیکم یا بنی ادم ان ال تعبدوا لشیطان انه لکم عدو مبین -فعلی-فاعلی -4

 تست

فرموده  معرفي مورد كدام در را مرگ از بودن امان در وحيات نيازمندي از به بي نيازي مصون وصول اسالم)ص(راه گرامي پيامبر .44

 93اند؟سراسری زبان

 عدل و قسط برقراري و خدا راه در مستمر تالش و جهاد -2 مردم      به منت از دور به خدمت با خدا عبادت نمودن توأم -1

 عملي توحید در آن ثمرات از بهره مندي و توحید در استواري -4الهي              دستورهاي با منطبق اخالص با همراه اطاعت-3

 تست
 انسان راترسیم معنوي والیت ازمصادیق یكي سلّم، و آله و علیه هللا صلّي اكرم پیامبر سخن و الهي وحي از استمداد با بخواهیم اگر .45

 93است؟سراسری ریاضی  مقصود این ارائه ي در ما، مددرسان مورد، كدام پیام كنیم،
    تفتقر    ال غنیا اجعلك امرتك ما في اطعني افتقر ال غني انا آدم بني یا-1
ً  اجعلك امرتك ما في اطعني اموت حي ال انا آدم بني یا-1       تموت ال حیا
ً  علیكم انزلنا قد آدم بني یا-3 ً  و سوآتكم یواري لباسا  خیر    ذلك التقوي لباس و ریشا
    فیكون كن للشئ تقول اجعلك امرتك ما في اطعني فیكون كن للشيء اقول انا آدم بني یا-4

 تست

 بوده است.هرکجا کلمه اعهد آمدهمان گرایش فطری پرستش منظور نکته: 

اگر بگوییم گرایش به پرستش در خلقت ما ونوع آفرینش ما قرار دارد وخداوند انسان های بی توجه به این گرایش را مورد  .46
 93بازخواست قرار می دهد پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم ؟ سراسری انسانی 

 وماانا علیکم بحفیظقد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها -1
راط   اۡعبُدونى ٰهذا اَنه  ُمبین وَ  َعدُو   لَُكمۡ  و اهنَّه ن الشَّۡیطا تَۡعبُدُوا ال اَنۡ  م آدَ  بَنى یا الَۡیُكمۡ  اَۡعَهدۡ  اَلَمۡ  -2  ُمۡستَقیم  صه
 السَّعیره  اَۡصۡحابه  فى ُكّنا ما نَۡعقل اَو نَۡسَمعُ  ُكنّا لَۡو  ...-3
 انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا -4

 تست

نمود پیدا کردن ریا بیانگر بی نصیبی از حسن ...... و ثمره آن،فرود آمدن پتک بطالن بر ...... و بی بهره شدن از ..... که برخواسته  .47
 92از توحید... است،میباشد.سراسری تجربی 
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 عبادی-اخالص-اعمال-فعلی-4عبادی   -اخالص-اعمال-فاعلی-3درخالقیت  -ایمان-نیات-فعلی-2درخالقیت   -ایمان-نیات-فاعلی-1

   تست

جاری شدن چشمه های حکمت ومعرفت از دل وزبان آن جا به ظهور می رسد که .....نمود پیدا کند که باالترین ثمره آن  .48
 92.....است.سراسری خارج از کشور 

 تقرب به خدا –ایمان واعتقاد راستین -2تقرب به خدا    -اخالص در پرستش-1
 دست یابی به رضوان -ایمان واعتقاد راستین -4دست یابی به رضوان    -اخالص در پرستش -3

 تست
فطرت اند پیام کدام اگر بگوییم گرایش به پرستش خداوند فطری انسان است وپیامبران الهی وکتاب های آسمانی  راه نمایان به سوی  .49

 92آیه را ترسیم نموده ایم؟ سراسری انسانی 
 کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین-1
 انانزلنا الیک الکتاب بالحق فاعباهلل مخلصا له الدین اال هللا الدین الخالص-2
 بکم من جنهقل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی وفرادی ثم تتفکروا مابصاح-3
  الم اعهد الیکم یابنی ادم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم -4

 تست

آیه ی شریفه ی الم  اعهد یا بنی ادم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم حاکی از .......می باشد  .50
 92انسان که راه نجات ،......است سراسری هنر وهشداری است به 

 عدم متابعت از وسوسه -توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است ومقبول فطرت اوست-1
 آراستگی به اخالص -توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است ومقبول فطرت اوست -2
 عدم متابعت از وسوسه -اده ی او در تحقق آن گرایش گرایش فطری انسان به بندگی خداوند وجایگاه ار-3
 آراستگی به اخالص-گرایش فطری انسان به بندگی خداوند وجایگاه اراده ی او در تحقق آن گرایش -4

 تست

 .بنا به تعبیر امیرالمومنان علی)ع( نهایت آرزوی عارفان دوست دلهای صادقان مقام .... است که .... میوه اخالص در .... است  .51

 *89سراسری انسانی 

 اعتقاد-اولین-پذیرش توحید در خالقیت و ربوبی-2بندگی                                         -باالترین-پذیرش توحید در خالقیت و ربوبی-1

 داعتقا–اولین -پیشگاه محبوب حقیقیتقرب به  -4بندگی                                              -باالترین-تقرب به پیشگاه محبوب حقیقی-3

 تست

 گرایش به پرستش فطری است واین عینا جوابش از متن کتاب آمده است. نکته:

از دقت در آیه ی شریفه ی : )) الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ((  .52
 * 87راسری ریاضی مفهوم ... مستفاد می گردد .س

 توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است و مقبول فطرت او است.-1
 گرایش فطری انسان به بندگی خداوند و جایگاه اراده ی او در تحقق آن گرایش-2
 اخذ پیمان خداوند از انسان که توحید ربوبی را ثمره ی توحید عبادی قرار دهد.-3
 همواره متوجه عمل به پیمان خود باشد تا از فریب شیطان در امان باشد. آگاهی دادن به انسان که-4
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