
 یاضیر و یتجرب دهم ینید آخر چهاردرس خالصه

 نوشته و تهیه کننده:

 سعیده السادات قریشی سرگروه استان قزوین

 دوستی با خداخالصه ی نکات درس:

 محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از تصمیم ها و کارها است. 

 به هر اندازه که محبت بیش تر باشد تاثیر ان در زندگی عمیق تر  

 و گسترده تر است.برای مثال؛کسی که ثروت را دوست دارد 

 تالش خود را برای رسیدن به ثروت انجام میدهد. 

 

 بعضی از دانشمندان در رابطه با موضوع معیار ارزش واقعی  

 انسان بحث کردند. 

 دلیل انتخاب بحث این بود که ما برای سنجش ارزش بسیاری از  

 موجودات معیار خاصی داریم. 

 گر میخواهید بدانید یک انسان چقد ارزش دارد ببینید به چه  ا

 دارد و به چه چیزی عشق میورزد.  عالقهچیزی 

 

 : امام علی میفرمایند

 . ارزش هر انسانی به اندازه ی چیزی است که دوست دارد

 عشق به خدا چون اکسیژنی است که به مرده زندگی می بخشد و  

 این همه تحول به این است که  زندگی واقعی به او عطا میکند.

 قلب انسان جایگاه خدا است و جز با خدا ارام نمی شود. 

 

 امام صادق میفرمایند: 

 قلب انسان حرم خدا است در حرم خدا غیر خدا را جای ندهید.



 

 اثار محبت به خدا و راه های افزایش ان: 

   بیزاری از دشمنان-۳دوستی با دوستان خدا -۲پیروی از خدا -۱

 خدا و مبارزه با انان 

 برخی میگویند اگر قلب انسان با خدا باشد کافی  پیروی از خدا:

 است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد،اما این توجیه با  

 سخن خدا سازگاری ندارد. 

 

 امام صادق میفرمایند: 

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

 ه ما هشدار میدهد و مارا به کارهایی که  خداوند خیرخواهانه ب

 نفع ماست راهنمایی میکند. 

 امامان و اولیای الهی و مجاهدان راه حق  دوستی با دوستان خدا:

 و انان که در مسیر بندگی خدا حرکت کردند دوستان خدا هستند  

 برترین انان رسول خدا و اهل بیتشان است که با تمام وجود به  

 خدا عشق ورزیدند و زندگی خود را در عطاعت خداوند سپری  

 کردند. 

 :همه ی پیامبران از  بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با انان

 حضرت نوح و ابراهیم تا پیامبر اسالم زندگی خود را در مبارزه  

 با ستم و پلیدی گزراندند وپرچم مبارزه را از نسلی ب نسل بعد  

 منتقل کردند.

 که پایه و اساس اسالم است مرکب از یک  )ال اله اال هللا(ه ی جمل

 ن ه و یک اری است.نه به هرچیزی غیر خدا است و اری به  

 خدای یگانه است. 

 :دوستی با خدا و دوستان او. تولی


