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َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما»آیۀ در-3  ..... منظوراز حق  (39و33)دخان/«بِاْلَحق  َما َخلَْقَناُهَما إَِلَّ  ََلِعبِينَ  َوَما َخلَْقَنا السَّ
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نيا َثوابَ  ُيريدُ  کانَ  َمن»آیه ی از -6 ِ  َفعندَ  الدُّ
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               و نقش آفرینی                                       مقام ب( به دنبال  جاه و هدف های پایان پذیر             انتخاب حال الف( در
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                                                                              باشد.     ویژگی بی نهایت طلبی انسان پاسخگوی ب(

                                                        نشود.    متوقف جایی در و دربرگیرد را ما متنوع استعدادهای همه   ج(
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 بخش آیات و روایات
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