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در پس آفرینش هر موجودی هدفی وجود داشته است. چون خالق آنها خدای  -1

 حکیم بوده است.

 قرآن کریم، آفرینش جهان را حق می داند. -2

 خلقت آنهاست.حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معنای هدفدار بودن  -3

تفاوت های انسان ها و حیوانات در رسیدن به هدف اصلی :                                                                    -4

الف( اولین تفاوت : انسان باید هدف از خلقت خود را بشناسد اما حیوانات و 

                                                            گیاهان به صورت غریزی حرکت می کنند.                     

ب( دومین تفاوت : انسان روحیه ای بی نهایت طلب دارد اما حیوانات و گیاهان 

 هدف های محدودی دارند.

 .اختالف در تفکرو اندیشه آنهاستاختالف انتخاب هدف میان انسان ها به دلیل  -5

اهداف، باید ارزش آنها را مشخص کرده و متناسب با ارزش  برای انتخاب صحیح -6

 خود به آنها رتبه دهیم.

 هدف های زندگی -7

 

 

 هدف نهایی ما باید تنها خدا و بندگی او باشد. -8

 هدف های اصلی

 هدف های فرعی

                                                                                              الف( هدف های اصلی: هدف های پایان ناپذیر مثل عبادت، طلب علم، خیرخواهی

 فرعی: هدف های پایان پذیر مثل مال، ثروت، جاه طلبیب( هدف های 



عبادت و بندگی خدا فقط انجام اعمال عبادی )نماز خواندن، روزه گرفتن و ...(  -9

هر کاری که به خاطر خدا و کسب رضایت او انجام شود عبادت است.  نیست.

 طلب علم و دانش –مثل : خدمت به محرومان 

کامل ترین تعبیر خدا درمورد زندگی به خاطر خدا، تعبیر خود خداست:                           -11

 بگو نمازم، تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است   

خوشحالی ها و اگر هدف و مقصد ما خدا باشد و بنده ی او باشیم آن گاه  -11

 ناراحتی ها، شکست ها و پیروزی ها به خاطر خداست.

کسانی که به هدف های باالتر از لذت های دنیوی نمی اندیشند به تعبیر  -12

 کسانی اند که به حیات دنیوی راضی شده اند و به آن آرام گرفته اند.قرآن 

افرادی که خدا را عبادت می کنند در واقع با یک تیر به چند نشان میزنند                                           -13

                                  الف( از بهره های مادی و دنیوی نهایت استفاده و بهره را می برند                 

 ب( سرای آخرت خویش را آباد می سازند
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