
 دوستی با خدانهم  درس

بارالها! خوب می دانم هر كس لذت دوستی ات را چشيده باشد، غير تو را اختيار نكند و » مناجات:

بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آن كس با تو انس گيرد، لحُه ای از تو روی گردان نشود.

 «آرزوی عاشقان! دوست داشتنت را از خودت خواهانم.

جای  محبت دیگران را در دل. 2 این مناجات به محبت به خداوند اشاره دارد. -1 مناجات:پيام 

لحُه ای از خداوند روی گردان نشدن، . ٨ ندادن،نتيجه ی )معلول( چشيدن لذت دوستی با خداست.

 . امام سجاد)ع( دوستی با خدا را از خود او می خواهد.١ نتيجه ی )معلول( انس با خداست.

 تادرهوس لقمه ی نانی،نانی                  گوهر كانی،كانی تا در طلب

 این نكته رمز اگر بدانی، دانی                هر چيز كه در جستن آنی،آنی

به این مفهوم اشاره دارند كه ارزش هر كس به اندازهی چيزی است كه دوست می  مفهوم ابيات:

ارزش هر انسانی به اندازه »ع( كه می فرمایند:دارد و به دنبال آن است؛ پس با حدیث حضرت علی )

 ، هم مفهوم است.«چيزی است كه دوست می دارد

 لِِّلَّـهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أَندَادًا یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِِّ اللَّـهِ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا

 ﴾1٥٦﴿یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّـهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّـهَ شَدِیدُ الْعَذَابِ  وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ

 

 در این آیه، خداوند مومنان را با سایر مردم مقایسه می كند. :1پيام... محبت به خداوند مفهوم:

در مقابل، سایر مردم : ٨ پيام... ویژگی خاص مومنان، محبت شدید آن ها به خداوند است. :2پيام

 چيزی های دیگر را به جای خداوند دوست می دارند.

 ﴾٨1﴿يمٌ حِقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّ



دو خداوند را ببخش دوستتان بدارد وگناهانتان بگو اگر خدا را دوست دارید از من پيروی كنيد تا خدا

 آمرزنده مهربان است.

 : این آیه خطاب به پيامبر )ص( است.1پيام.. پيروی از خداوند الزمه ی محبت به اوست. مفهوم:

 برای این كه محبت خداوند را در دل داشته باشيم، الزم است كه از او پيروی كنيم. :2پيام 

ز خداوند در این آیه، اطاعت از فرمان او مبنی بر پيروی از رسول خدا )ص( منُور از پيروی ا :٨پيام

 است.

 نكات كنكوری درس نهم

 سر چشمه بسياری از تصميمات و كار های انسان است. محبت و دوستی. 1

در زندگی عميق تر و گسترده ترخواهد بود)معلول =  هر چه محبت شدیدتر باشد)علت( تاثيرش. 2

 نتيجه(.

 به خدا چون اكسيری انسان مرده را حيات می بخشد و زندگی حقيقی به وی عطا می كند. محبت. ٨

 به هر ميزان كه ایمان انسان به خدا بيشتر شود محبت وی نيز به خدا بيشتر می شود.. ١

ترس ویاس و بيشتر شدن نشاط، قدرت، صبر، تحمل سختی ها از آثار  از بين رفتن افسردگی،. ٦

 محبت به خداست.

 قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد.. ٥

خداوند،عمل به دستوراتش را كه توسط پيامبر)ص( ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا . ٧

 اعالم می كند.

ما را به محبت و دوستی با آنان  الزمه ی محبت به خداوند، دوستی با كسانی است كه خداوند. ٣

 فرمان داده است.



ی شود م هر چه محبت ما به دوستان خداوند بيشتر باشد)علت(، محبت ما به خداوند نيز بيشتر. ٣

 )معلول= نتيجه(.

رسول خدا )ص( و اهل بيت ایشان هستند كه دوستی با آنان همان  بهترین دوستان خداوند،. 11

 ه آنان در مسير محبت به خداوند است.دوستی با خداوند و محبت ب

 . جهاد در راه خدا در برنامه تمام پيامبران الهی بوده است.11

 خدا آغاز می شود و برایت و بيزاری ازدشمنان خدا را به دنبال می آورد. دینداری با دوستی. 12

 می باشد. «ال اله اال اهلل » پایه و اساس بنای اسالم جمله: . 1٨

است، نه به هر چه غير خدایی است و آری به « آری» ویک « نه»جمله ال اله اال اهلل مركب از یک . 1١

 خدای یگانه.

تبری) بيزاری از باطل و  -2دوستی با خداو دوستان(  _تولی -1. دینداری بر دو پایه استوار است 1٦

 پيروان او(. 

 یاری از نماز و روزه درس دهم

كْبَرُ كْرُ اللَّـهِ أَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِ

 ﴾١٦﴿وَاللَّـهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

بخوان، و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است 

 كنيد.داند چه مىدارد، و قطعاً یاد خدا باالتر است، و خدا مىباز مى

خداوند، پيامبر )ص(  :2پيام... مخاطب این آیه، پيامبر )ص( است.: 1 پيام... نماز و ثمرات آن مفهوم:

ثمره ی نماز، دورشدن از كار های زشت و ناپسند  : اولين٨پيام.. را به برپاداشتن نماز امر می كند.

 است.

 ﴾1٣٨﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ




