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  داليل توحيد

  ،�رسول اهللا  احلمد هللا والصالة والسالم على

  بشناسد چيست؟ه انسان بايد آن را اي ك گانه ) اصول سه1(سؤال 

  .�(جواب) شناخت پروردگارش، و دينش و پيامبرش محمد 

  ) پروردگارت كيست؟2(سؤال 

هايش همه  جواب) پروردگارم اهللا كه مرا خلقت كرد و همچنين تمام جهانيان و با نعمت(

  غير از او هيچ معبودي ندارم، دليلش نيز واضح است. ،را پرورد، اوست معبود من

+ß‰ ôϑ ys ø9$# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪_.  

  .»ستايش براي خداي كه پروردگار جهانيان است«

  ) معني رب يعني چه؟3(سؤال 

  متصرف و اوست كه مستحق عبادت است. ،معبود ،(جواب) مالك

  ) چگونه خدايت را شناختي؟4(سؤال 

 هاي او شـب و روز و آفتـاب و   (جواب) با آياتش و مخلوقاتش او را شناختم، و از نشانه

باشد، و نيز مخلوقاتش آسمان هفتگانه و آنچه كه درون آنها است، و هفت زمين و  ماه مي
  آنچه كه درون آنها وجود دارد، و دليلش:

+ôÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ã≅øŠ©9$# â‘$ yγ̈Ψ9$# uρ ß§ôϑ ¤±9$# uρ ã� yϑ s) ø9$# uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰ àf ó¡ n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿωuρ Ì�yϑ s) ù= Ï9 

(#ρ ß‰ß∨ó™ $# uρ ¬! “Ï%©!$# �∅ ßγs) n= yz βÎ) öΝçFΖ à2 çν$ −ƒÎ) šχρ ß‰ ç7÷è s? ∩⊂∠∪_  :37[سورة فصلت.[  

هاي او شب و روز، و خورشيد و ماه است، براي خورشيد و ماه سجده  از نشانه«

نكنيد، بلكه براي او سجده كنيد، آن خداي كه آنها را آفريده، اگر شما تنها او را 

  ».پرستيد مي

  فرمايد: و همچنين خداوند مي
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+āχ Î) ãΝä3 −/u‘ ª!$# “Ï%©!$# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒr& §ΝèO 3“uθtG ó™ $# ’n?tã 

Ä¸ ó÷ yêø9$# Å´ øó ãƒ Ÿ≅ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# …çµ ç7è= ôÜ tƒ $ ZW�ÏWym }§ôϑ ¤±9$# uρ t� yϑ s) ø9$# uρ tΠθ àf ‘Ζ9$# uρ ¤N≡t� ¤‚ |¡ ãΒ 

ÿÍν Í÷ ö∆ r'Î/ 3 Ÿωr& ã& s! ß, ù= sƒø: $# â÷ ö∆ F{$# uρ 3 x8 u‘$ t6s? ª!$# �>u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪_  :54[سورة اعرف.[  

آنگاه  ،گمان پروردگار شما آن خدا است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد بي«

پوشاند، و خورشيد و ماه  بر عرش مستقر شد، شب را به روز كه شتابان در پي اوست مي

و ستارگان را آفريد و همه مسخر فرمان او هستند، آگاه باش! آفرينش و فرمان از آن 

  .»وند، پروردگار جهانيان بزرگ و برتر استاوست خدا

  ) دينت چيست؟5(سؤال 

  باشد. شدن و فرمانبرداري اهللا يكتا مي (جواب) دينم اسالم است، و اسالم به معناي تسليم

  فرمايد: چنانچه خداوند مي

+¨βÎ) š Ïe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}   ].19 :[سورة آل عمران _#$

  .»خدا اسالم استگمان دين (پسنديده) نزد  بي«

  فرمايد: و آية ديگر مي

+tΒ uρ Æ* tG ö; tƒ u� ö�xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅t6ø) ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪_ 

  ].85 :[سورة آل عمران

شود، و در  بجويد، هرگز از او پذيرفته نمي كه غير از دين اسالم، ديني (ديگر)و هر«

  .»كاران است زيان آخرت از

  فرمايد: و دليل ديگر مي

+tΠ öθu‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøC r&uρ öΝä3 ø‹n= tæ ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ_ 

  ].3[سورة مائده: 
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امروز دين شما را برايتان كامل نمودم، و نعمت خودم را بر شما به اتمام (و كمال) «

  .»دين اسالم را به عنوان دين براي شما پسنديدم (و اختيار نمودم) رساندم، و

  ) اين دين برچه اركاني بنا شده است؟.6(سؤال 

  (جواب) بر پنج ركن بنا شده است:

  ».محمد رسولُ اللَّه، اللَّه إِالَّإِلَه  الَ«اول: شهادتين 

  دوم: اقامه نماز.

  سوم: پرداختن زكات.

  ه مبارك رمضان.چهارم: روزه ما

  پنجم: حج خانه در صورت توانايي.

  ) ايمان چيست؟7(سؤال 

هايش و پيـامبرانش   هايش و كتاب (جواب) اين كه ايمان داشته باشي به خداوند و مالئكه

  فرمايد: و روز جزا و ايمان به قضا و قدر (خير و شرش) خداوند مي

+ztΒ# u ãΑθß™ §�9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ 4 <≅ä. ztΒ# u «!$$ Î/ Ïµ ÏF s3 Í×‾≈ n= tΒ uρ 

Ïµ Î7çF ä.uρ Ï& Î#ß™ â‘uρ_  285بقره: [سورة.[  

پيامبر به آنچه از طرف پروردگارش به سوي او نازل شد ايمان آورد، و همه مؤمنان «

  .»هايش و پيامبرانش ايمان آوردند، به خداوند و فرشتگانش و كتاب

  حسان چيست؟) ا8(سؤال 

بينـي، و   (جواب) اين كه عبادت خداي را چنان به جاي آوري، گويي كه خداونـد را مـي  

  بيند. بيني مسلماً او تو را مي اگر تو او را نمي

  فرمايد: خداوند مي

+¨βÎ) ©!$# yì tΒ tÏ%©!$# (#θs) ¨?$# tÏ%©!$# ¨ρ Νèδ šχθ ãΖ Å¡ øt’Χ ∩⊇⊄∇∪_  128نحل: [سورة.[  
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ا كساني است كه تقوا پيشه كردند و كساني كه آنان محسن (و گمان خداوند ب بي«

  ».نيكوكار) اند

  ) پيامبرت كيست؟9(سؤال 

بيلـه  فرزند عبداهللا بن عبدالمطلب فرزنـد هاشـم و هاشـم از ق    �(جواب) پيامبرم محمد 

نواده اسماعيل فرزند ابراهيم و اسماعيل از نسل ابـراهيم،   قريش از كنانه عرب و عرب از
  باشد. مي †هيم از نواده نوح و ابرا

  بوت رسيد و با چه به رسالت رسيد؟) با چه چيز به ن10(سؤال 

  به رسالت رسيد. »املدثر«ت بشارت داده شده و با وببه ن »اقرأ«(جواب) با 

  ) معجزه پيامبر اسالم چيست؟11ال (سؤ

آن فصـاحت   اي شبيه آن عاجزند، و با (جواب) اين قرآني كه تمام خالئق از آوردن سوره
شان و عداوتي كه نسـبت بـا آن و پيـروان آن دارنـد هرگـز نخواهنـد توانسـت         و بالغت

خداونـد   شـود، همـانطور كـه    محسوب مـي  �همانندش بياورند، از معجزه بزرگ پيامبر 

  فرمايد: تبارك و تعالي مي

+βÎ) uρ öΝçFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒu‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9̈“ tΡ 4’n?tã $ tΡÏ‰ ö7 tã (#θ è?ù'sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ 

Νä.u!# y‰ yγä© ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χ Î) öΝçFΖ ä. t Ï% Ï‰≈   ].23[سورة بقره:  _∪⊃⊅∩ ¹|

اي مانند آن  اگر در آنچه بر بنده خود نازل نموده ايم، شك و ترديد داريد، پس سوره«

  .»بياوريد و گواهان (و مددكاران) خود را غير از خدا بخوانيد

  فرمايد: آية ديگر مي

+≅è% ÈÈ⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§ΡM} $# ÷Éf ø9$# uρ #’n?tã βr& (#θ è?ù'tƒ È≅÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# uö� à) ø9$# Ÿω tβθ è?ù'tƒ 

Ï& Î#÷WÏϑ Î/ öθs9uρ šχ% x. öΝåκÝÕ ÷è t/ <Ù÷è t7Ï9 # Z��Îγsß ∩∇∇∪_  :88[سورة اسراء.[  
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ند هرگز مانند آن آن كه بمانند اين قرآن بياورو اگر تمام انس و جن جمع شوند بربگ«

  .»نخواهند آورد، اگرچه برخي از ايشان مددكار برخي ديگر باشد

  ) چه دليلي بر رسالتش داري؟12ال (سؤ

$+ (جواب) tΒ uρ î‰ £ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ß™ ”�9$# 4 ' Î*sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ÏF è% ÷Λäö6n= s)Ρ$# 

#’n?tã öΝä3 Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’n?tã Ïµ ø‹t6É) tã n= sù §� ÛØtƒ ©!$# $ \↔ø‹x© 3 “Ì“ ôf u‹y™uρ ª!$# 

tÌ� Å6≈   ].144[سورة آل عمران:  _∪⊇⊇⊆∩ ¤±9$#

شته اند، آيا اگر وفات ت كه پيش از او پيامبراني نيز گذو محمد جز پيامبري نيس«

د) و هركه به شوي گرديد (و مرتد مي هاي خود به عقب برمي نمايد يا كشته شود بر پاشنه

گزاران را اند، و به زودي خداوند پاداش شكررس عقب برگردد هرگز به خداوند زيان نمي

  .»دهد مي

  فرمايد: و همچنين مي

+Ó‰ £ϑ pt’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 tÏ%©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ â!# £‰Ï© r& ’n?tã Í‘$ ¤D ä3 ø9$# â!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷�t/ ( öΝßγ1t� s? $ Yè ©.â‘ 

# Y‰ £∨ß™_ :29 [سورة فتح.[  

محمد پيامبر خداست، و كساني كه همراه او هستند بر كافران سخت و در ميان خود «

  .»بيني مهربان هستند، آنان را در حال ركوع و سجود مي

  ) چه دليلي بر نبوتش داري؟.13(سؤال 

  فرمايد: (جواب) خداوند در اين آية شريفه مي

+$ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ ptèΧ !$ t/r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝä3 Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9uρ tΑθß™ §‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$#_  سورة]

  ].40احزاب: 

  .»محمد پدر هيچ از مردان شما نيست، و لكن پيامبر خدا و خاتم پيامبران است«
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  نبياء هستند.داللت دارد، و اين كه خاتم األ �اين آيه بر نبوت حضرت 

  ند؟ي چه مبعوث نمودرا برا ����) خداوند حضرت محمد 14(سؤال 

(جواب) براي عبادت خداي يكتا و اين كه به جز اهللا خداي ديگري را نپرستند و آنهـا را  

  از عبادت مخلوق از مالئكه و انبياء و صالحين و سنگ و درختان و غيره باز دارد.

  فرمايد: همانطور كه خداوند مي

+!$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™ §‘ āωÎ) ûÇrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡr& Èβρ ß‰ ç7ôã $$ sù 

  ].25[سورة انبياء:  _∪∋⊅∩

و ما پيش از تو هيچ پيامبري را نفرستاديم، مگر اين كه به سوي او وحي نموديم كه «

  .»هيچ معبود برحق غير از من نيست، پس مرا پرستش كنيد

  فرمايد: و همچنين مي

+ô‰ s) s9uρ $ uΖ ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$#_  سورة]

  ].36نحل: 

  .»ما براي هر قومي پيامبري فرستاديم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت دوري كنيد«

  فرمايد: و در آية ديگر مي

+$ tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§ΡM} $# uρ āωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪_  :56[سورة ذاريات.[  

  .»جن و انس را جز براي پرستش خلق نكرديمما «

  وحيد ربوبيت و توحيد الهيت چيست؟) فرق بين ت15(سؤال 

دادن، ميرانــدن و  (جــواب) توحيــد ربوبيــت: فعــل خداونــد مثــل خلقــت، رزق و روزي
  كردن، بارش باران، رويش نباتات تدبير امور. زنده

جستن، رجوع، توكل، رغبت،  هتوحيد الهيت: فعل بنده مثل دعاءكردن، ترس، اميد، پنا

  نذر، و فريادرسي و انواع ديگر عبادت.
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  باشد؟ اي غير از خداوند جايز نمي) چه نوع عبادتي بر16(سؤال 

، تـرس، اميـد،   ركـردن، نـذ   خواستن و مدد و فريادرسي، ذبح يا قرباني (جواب) دعا، ياري

ت الهيـت  ي، تعظـيم كـه خصوصـيا   توكل، محبت، خشوع، رغبت، ركوع، سـجود، خـوار  

  باشد. مي

ـ ر) بز17(سؤال  ه گترين امري كه خداوند به آن امر كرده و بزرگترين نهي ك

  خداوند از آن نهي فرموده چيست؟

(جواب) بزرگترين امر كه خداوند به آن امر فرموده همانا توحيـد اسـت، يعنـي پرسـتش     
ـ    خداونـد   هخداوند يگانه، و بزرگترين چيزي كه خداوند ما را از آن نهي نمـوده شـرك ب

يكتاست، و اگر كسي به سوي غير خدا دست طلب دراز كند چه عمداً يـا غيـر عمـد، و    

  چيزي از عبادات را براي او انجام دهد وارد شرك گشته است.

  ايد آموخت و به آن عمل كرد چيست؟ايي كه ب گانه ) مسائل سه18(سؤال 

ما را بيهوده رها نكرده، بلكه  مان داد، و (جواب) اول: اين كه خداوند ما را آفريد و روزي

و هركس معصـيت   ،شود براي ما رسول فرستاد، پس هركس اطاعتش كرد وارد بهشت مي

  و نافرماني وي نموده وارد جهنم خواهد شد.

شود كه كسي با او در عبادتش شريك قرار داده شود نه  دوم: خداوند راضي نمي

  فرشته مقرب نه پيامبر فرستاده شده.

براي او جائز  ،پيامبر را اطاعت كرد و خداوند را به يگانگي پذيرفت سوم: كسي كه

كنند اگرچه نزديكترين نزديكانش  نيست كه با كساني كه با خدا و رسولش دشمني مي

  باشند دوستي و محبت داشته باشد.
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  ) معني اهللا چيست؟19(سؤال 

  (جواب) اهللا صاحب الوهيت و عبوديت بر تمام خلق است.

  داوند براي چه تو را آفريد؟) خ20(سؤال 

  (جواب) براي عبادتش.

  ) چه نوع عبادتي؟21(سؤال 

  (جواب) وحدانيت و يگانگي اش و فرمانبرداري اش.

  ) چه دليلي بر اين داري؟22(سؤال 

$+ (جواب) tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§ΡM} $# uρ āωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪_  :56[سورة ذاريات.[  

  .»مپرستش نيافريدن و انس را جز براي ج«

  كه خداوند بر ما فرض نموده چيست؟اي  ) اولين فريضه23(سؤال 

  آوردن به خداوند يكتا، و دليل آن: (جواب) كفر به طاغوت و ايمان

+Iω oν# t� ø.Î) ’ Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% ẗ t6̈? ß‰ ô© ”�9$# zÏΒ Äcxöø9$# 4 yϑ sù ö� àD õ3 tƒ ÏNθ äó≈©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ÷σãƒuρ 

«!$$ Î/ Ï‰ s)sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ó�ãè ø9$$ Î/ 4’s+øOâθ ø9$# Ÿω tΠ$ |Á ÏDΡ$# $ oλ m; 3 ª!$# uρ ìì‹Ïÿxœ îΛÎ= tæ ∩⊄∈∉∪_  سورة]

  ].256بقره: 

در (پذيرش) دين هيچ جبر و اكراهي نيست، به راستي كه راه رشد و هدايت از «

ا گمراهي آشكار شده است، پس كسي كه به طاغوت (معبودان باطل) كفر ورزد و به خد

الوثقي) دستگيره محكمي چنگ زده است كه گسستني ة ايمان آورد، مسلماً به (عرو

  .»نيست، و خداوند شنواي داناست
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  الوثقي يعني چه؟ ����) 24(سؤال 

: اثبات يعني معبـودي بـه حـق جـز     إال اهللاكردن و  : نفيال إلهو معني  ال إله إال اهللا(جواب) 

  خداي يكتا نيست.

  مقصود از نفي و اثبات چيست؟ينجا ) در ا25(سؤال 

شود، و اثبـات پرسـتش بـراي خـداي      (جواب) نفي تمام آنچه كه غير از خدا پرستش مي

  يكتاي كه شريك ندارد.

  ) چه دليلي بر اين داري؟26(سؤال 

  فرمايد: (جواب) خداوند مي

+øŒ Î) uρ tΑ$ s% ãΛÏδ≡t� ö/Î) Ïµ‹Î/L{ ÿÏµ ÏΒ öθs% uρ Í_ ‾ΡÎ) Ö!# t� t/ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ ç7÷è s? ∩⊄∉∪_  :26[سورة زخرف.[  

همانا من از آنچه شما  :و به ياد آور هنگامي كه ابراهيم به پدر خود و قومش گفت«

  .»كنيد بيزارم پرستش مي

  .اين آيه داللت دارد بر نفي

+āωÎ) “Ï%©!$# ’ ÎΤt� sÜ sù_  :27[سورة زخرف.[  

  .»مگر آن كسي كه مرا آفريد«

  ) طاغوت چند نوع است؟27(سؤال 

  تا است:  اب) بسيارند و سران آنها پنج(جو

  .لعنه اهللا عليهابليس  -1

  و كسي كه پرستش شود، در حالي كه او راضي باشد. -2

  كسي كه مردم را به سوي عبادت خدا فرا خواند. -3

  كسي كه ادعاي علم غيب نمايد. -4

  كسي كه به غير آنچه خدا نازل كرده حكم كند. -5
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  عد از شهادتين چيست؟ترين اعمال ب) به28(سؤال 

گانه است كـه داراي شـروط و اركـان و    ين اعمال بعد از شهادتين نماز پنج(جواب) بهتر

بـردن   كه بزرگترين شروط آن اسالم و عقل و تمييـز و طهـارت، از بـين    باشد واجبات مي

  باشد. نجاست و ستر عورت و استقبال قبله و دخول وقت، و نيت مي

  ست:و اركان آن چهارده ركن ا

حرام، قرائت سورة فاتحه، ركوع، قيام از ركوع اإل ةقيام در صورت توانايي، تكبير

سجده بر روي هفت اعضاي بدن، اعتدال، نشستن بين دو سجده، طمانينه و آرامش در 

  دادن. و سالم �وات بر پيامبر لاركان ترتيب، تشهد اخيري، نشستن براي آن، ص

  باشد: تا مي آن هشت واجبات

 »مسع اهللا ملن محده«در ركوع،  »سبحان ربی العظيم« -اإلحرام  ةكبيرها بجز تكبيرتمامي ت

در  »سبحان ربی األعلی«ي امام و مأموم و منفرد، ابر »ربنا ولک احلمد«براي امام و منفرد، 

و غير از اينها از افعال  سجده، تشهد اول و نشستن براي آن، بين دو »رب اغفرلی«سجده، 

  باشد. و اقوال سنت مي

) آيا خداوند افراد را پس مرگ دو مرتبه براي حساب اعمال خير و 29(سؤال 

كفر و شـرك  كند و هركس مطيع بود وارد بهشت و آن كه  شر خود زنده مي

  رود؟ ورزيد به جهنم مي

  فرمايد: (جواب) بلي و دليل آن: خداوند تبارك و تعالي مي

+zΝtã y— tÏ%©!$# (# ÿρã� xD x. βr& ©9 (#θ èV yè ö7ãƒ 4 ö≅è% 4’n?t/ ’ În1 u‘uρ £èV yè ö6çG s9 §ΝèO ¨βàσ¬7t⊥çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λäù= ÏΗ xå 4 
y7 Ï9≡sŒ uρ ’n?tã «!$# ×��Å¡ o„ ∩∠∪_  :7[سورة تغابن.[  

شوند، بگو: آري، قسم به پروردگارم كه  كافران پنداشتند كه هرگز برانگيخته نمي«

سازند، و اين امر بر خداوند آسان  ميشويد آنگاه آنچه كرده ايد شما را آگاه  برانگيخته مي

  .»است

  فرمايد: و همچنين مي
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+$ pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨø) n= yz $ pκ� Ïùuρ öΝä.ß‰‹Ïè çΡ $ pκ÷]ÏΒ uρ öΝä3 ã_ Ì� øƒéΥ ¸ο u‘$ s? 3“t� ÷zé& ∩∈∈∪_  :55[سورة طه.[  

گردانيم، و شما را از آن بار ديگر  شما را از زمين آفريديم و شما را در آن باز مي«

  .»ريمآو بيرون مي

  كند چه حكمي دارد؟ يا قرباني مي ) كسيكه براي غير از خدا ذبح30(سؤال 

(جواب) او كافر و مرتد است و قرباني اش حالل نيست (مگر شخصي كه از روي ناداني 

و جهل انجام دهد) زيرا كه در آن دو مانع وجود دارد، اول قرباني مرتدي است و قربـاني  
  .شخصي مرتد به اجماع حالل نيست

دوم: براي غير خدا ذبح شده است و خداوند تبارك و تعالي در قرآن آن را حرام قرار 

  داده است:

+≅è% Hω ß‰ É r̀& ’ Îû !$ tΒ zÇrρ é& ¥’n< Î) $ �Β §� ptèΧ 4’n?tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ…çµ ßϑ yè ôÜ tƒ HωÎ) βr& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠtΒ ÷ρ r& 
$ YΒ yŠ %�nθ àD ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝós s9 9�ƒÍ”∴ Åz …çµ ‾ΡÎ*sù ê[ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸) ó¡ Ïù ¨≅Ïδ é& Î� ö�tó Ï9 «!$# Ïµ Î/_  :سورة انعام]

145.[  

يابم، مگر اين كه  بگو در آنچه به من وحي شده، چيزي كه خوردنش حرام باشد نمي«

سق اشد كه آن پليد است، يا آنچه كه فمردار باشد يا خون ريخته شده، ياگوشت خوك ب

  .»باشد كه براي غير خدا ذبح شده باشد

  ع شرك را نام ببريد؟) انوا31ؤال (س

(جواب) انواع شرك عبارتند از: طلب حاجت از مردگان و خواستن مدد از ايشان و روي 

شود، چونكـه ميـت عملـش     به سوي آنها آوردن، و اين اصل شرك جهانيان محسوب مي

  تواند نفع يا ضرر برساند. حتي براي خودش هم نمي ،قطع شده

زد خدا شافع اش زند و اين كه بخواهد ن ميتا چه برسد براي كسي كه او را فرياد 

كننده، و كسي كه نزدش شفاعت  بودن به شفاعت كردن نشانه جاهلباشد، و اين چنين 

  باشد. شود مي مي
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  ) نفاق يعني چه و چند نوع دارد؟32(سؤال 

  .(جواب) نفاق بر دو نوع است: اعتقادي، عملي

است و خداوند براي آنان (منافقان)  هاي بسيار در قرآن ذكر شده نفاق اعتقادي: در جاه

  اسفل السافلين واجب گردانيده است.

چهار صفت است كه در هر شخصي اگر وجود «فرمايد:  مي �نفاق عملي: پيامبر 

و هركس خصلتي از آن داشته باشد گويي كه خصلتي از نفاق  ،باشد داشته باشد منافق مي

  دارد.

  كند. د و پيمان ببندد غدر ميگويد، و اگر عه هرگاه سخن گويد دروغ مي

همانطور  »كند به او اطمينان كردي خيانت ميگذرد، و اگر  اگر دشمني كرد از حد مي

  فرمايد: كه مي

»خ نمتوإذا أو ،لَفأَخ دعوإذا و ،ثَ كَذَبدانَإذا ح.«  

كند، و  گويد، و هرگاه وعده دهد خالف وعده مي هرگاه سخن بگويد دروغ مي«

  .»كند يانت ميه امين دانسته شود خهرگا

  به دوم از مراتب دين اسالم چيست؟) مرت33(سؤال 

  (جواب) ايمان است.

  شوند؟ يمان به چند دسته تقسيم مي) ا34(سؤال 

(ال باالترين آنها گفتن كلمـه   �(جواب) هفتاد و چند دسته كه طبق فرمايش پيامبر اسالم 
  باشد. شتن مانعي از سر راه مردم ميترين آنها بردا و پائين إله إال اهللا)

  ) اركان ايمان چند است؟35(سؤال 

  (جواب) شش ركن:

 –روز حساب  –رسوالن خدا  –هاي خدا  كتاب –هاي خدا  مالئكه – ايمان به خدا

  ايمان به قضا و قدر خير و شرش.
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  مراتب دين اسالم چيست؟) مرتبه سوم از 36(سؤال 

ك ركن دارد، و آنست كه طوري عبادت اهللا را به جاي باشد، و آنهم ي (جواب) احسان مي

  بيند. بيني يقيناً او تو را مي پس اگر تو او را نمي ،بيني گويي او را مي يآور

شـوند   محاسبه و مجازات مي شان ) آيا مردم در روز قيامت بر اعمال37(سؤال 

  يا نه؟

  فرمايد: وند ميشوند. خدا شان محاسبه و مجازات مي (جواب) بله، بر حسب اعمال

+¬!uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# y“Ì“ ôf u‹Ï9 tÏ%©!$# (#θä↔‾≈ y™r& $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå y“Ì“ øg s† uρ 

tÏ%©!$# (#θ ãΖ |¡ ôm r& o_ ó¡ çtø: $$ Î/ ∩⊂⊇∪_  :31[سورة نجم.[  

تا آن كه بدكاري كردند به حسب آنچه عمل كرده اند كيفر دهد، و كساني كه «

  .»ي كردند با نيكي پاداش دهدنيكوكار

  چيست؟ ،) حكم كسي كه منكر روز (قيامت) و بعث باشد38(سؤال 

  طبق فرمايش خداوند تبارك و تعالي: ،(جواب) كافر است

+zΝtã y— tÏ%©!$# (# ÿρã� xD x. βr& ©9 (#θ èV yè ö7ãƒ 4 ö≅è% 4’n?t/ ’ În1 u‘uρ £èV yè ö6çG s9 §ΝèO ¨βàσ¬7t⊥çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λäù= ÏΗ xå 4 
y7 Ï9≡sŒ uρ ’n?tã «!$# ×��Å¡ o„ ∩∠∪_  :7[سورة تغابن.[  

  وند برآن پيامبري نفرستاده باشد؟) آيا امتي هست كه خدا39(سؤال 

  (جواب) خير، هيچ امتي نيست، مگر آن كه خداوند برآن پيامبري فرستاده است.

  فرمايد: چنانكه مي

+ô‰ s) s9uρ $ uΖ ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$#_  سورة]

  ].36نحل: 
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  ) انواع توحيد را نام ببريد؟40ل (سؤا

 (جواب)  

اين همان توحيدي است كه كفار هم به آن معتقد بودند، همانطور  توحيد ربوبيت: -1

  فرمايد: كه خداوند تبارك و تعالي در اين آيه مي

+ö≅è% tΒ Νä3 è% ã—ö� tƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yì ôϑ ¡¡9$# t�≈ |Á ö/F{$# uρ tΒ uρ 

ßlÌ� øƒä† ¢‘ y⇔ø9$# zÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9$# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ø9$# tΒ uρ ã�În/y‰ ãƒ z÷ ö∆ F{$# 4 
tβθ ä9θ à) uŠ|¡ sù ª!$# 4 ö≅à) sù Ÿξ sùr& tβθ à) −G s? ∩⊂⊇∪_  :31[سورة يونس.[  

دهد و يا چه كسي مالك  ان و زمين روزي ميبگو كيست كه شما را از آسم«

شنوايي و بينايي است؟ و چه كسي زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون 

 »اهللا«درنگ خواهند گفت:  كند؟ بي آورد؟ و چه كسي امور جهان را تدبير مي مي
  .»كنيد بگو: پس چرا تقوا پيشه نمي

  يكتا بدون ريا و شرك.يعني اخالص در عبادت خداي  :توحيد الوهيه - 2

گفتند كه خداوند  و اعراب مي ،باشد زيرا كه كلمه اله در عربي به معناي معبود مي

ساختند و  هايي مي يعني: خداي خدايان ماست، آنها از صالحين مجسمه )(إله آهلة

كننده ما  گفتند: خداوند از اين شخص راضي بوده و نزد خداوند شفاعت مي

  خواهند بود.

مگر با  گردد، ت كامل نمييهبوبيت و توحيت الوتوحيد ر صفات: توحيد -3

تر  لكن كفار از كساني كه صفات را انكار كردند عاقل ،تكردن به توحيد صفا اقرار

  بودند.

  وظيفه ما در برابر امر خدا چيست؟) 41(سؤال 

  (جواب) هفت وظيفه داريم:

  اول: داشتن علم به امر.
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  دوم: داشتن محبت به امر خدا.

  سوم: عزم بر انجام امر خدا.

  كردن. چهارم: عمل

  امر خدا اخالص داشته باشد و آن عمل درست باشد. منجاپنجم: در ا

  شود. رفتن اعمال مي ششم: برحذربودن از عواملي كه موجب از بين

  .بودن هفتم: بر عمل ثابت

) اگر انسان دانست كه خداوند او را به توحيد امر كرده و از شرك 42(سؤال 

  ايد با اعمالش مطابقت كند يا نه؟نهي نموده، آيا مراتب زير ب

 ،آگاهنـد  كه توحيد حق است و شرك باطل اسـت  (جواب) مرتبه اول: بيشتر مردم از اين

كه ربا حرام است، ولي خريـد و فـروش    دانند كنند، مي گرداني مي پرستند و روي ولي نمي
حرام است ولي متولي مـال يتـيم هسـتند،    دانند خوردن مال يتيم  پرسند، مي و نمي دكن مي

  پرسند چگونه اداره كنند. ولي نمي

مرتبه دوم: محبت آنچه خداوند نازل فرموده و كفر كساني كه از آن كراهت دارند، 

داند كه از طرف  را دوست ندارند، بلكه با او و آنچه آورده هرچند مي �اكثر مردم پيامبر 

  كنند. يكينه و دشمني م ،خدا نازل شده است

داشتن بر انجام امر اهللا: اكثر مردم فهميده اند و دوست دارند، ولي عزم  مرتبه سوم: عزم

  شان تغيير كند. ترس از اين كه مبادا دنيا و مال و اموال ،بندند بر اين اعمال نمي

بسياري از مردم هرگاه عزم يا عمل كنند و كسي از مشايخش  كردن، مرتبه چهارم: عمل

  كند. او قائل است اگر از وي ايراد گيرد عمل را رها مي كه به تعظيم

شان خالص نيست، چرا كه اگر خالصانه باشد هيچوقت  مرتبه پنجم: بيشتر افراد اعمال

  دهد. ارزش آن را از دست نمي

ن هميشه ترس به هدر رفتن و حبط اعمال خود را دارند، همانطور مرتبه ششم: صالحي

  فرمايد: كه خداوند مي
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+βr& xÝ t7øtrB öΝä3 è=≈ yϑ ôã r& óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβρ â÷ ßêô± s? ∩⊄∪_  :2[سورة حجرات.[  

  .»دانيد مبادا اعمال شما نابود گردد در حالي كه نمي«

هايي بودن و از عاقبت امور ترسيدن، اين هم از اعظم چيز قدم مرتبه هفتم: برحق ثابت

  ترسند. است كه صالحان از آن مي

  نوع دارد؟ ) كفر يعني چه و چند43(سؤال 

  (جواب) كفر دو نوع دارد:

  آيد كه خود اين پنج نوع دارد. كفري كه فرد از ملت اسالم بيرون مي - 1

  اول: كفر تكذيب.

  فرمايد: خداوند مي

+ôtΒ uρ ãΝn= øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“u� tIøù$# ’n?tã «!$# $ ¹/É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z>¤‹ x. Èd, ys ø9$$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ…çν u!% ỳ 4 }§øŠ s9r& ’ Îû 
tΛ©yγy_ “Yθ ÷WtΒ tÌ� ÏD≈ x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪_  :68[سورة عنكبوت.[  

و چه كسي ستمكارتر از آن كسي است كه بر خدا افترا بسته يا حق را بعد از آن كه «

  .»به سوي او آمده تكذيب كند؟! آيا جايگاه كافران در جهنم نيست؟!

  كفر تكبر و غرور و خودداري.دوم: 

  فرمايد: خداي تعالي مي

+øŒ Î) uρ $ oΨù= è% Ïπ s3 Í×‾≈ n= uΚù= Ï9 (#ρß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) 4’n1 r& u� y9õ3 tF ó™ $# uρ tβ% x.uρ zÏΒ 

š Í� ÏD≈s3 ø9$# ∩⊂⊆∪_  :34[سورة بقره.[  

براي آدم سجده كنيد، همگي سجده كردند، جز  :و هنگامي كه به فرشتگان گفتيم«

  .»ابليس كه خودداري كرد و تكبر نمود و از كافران شد

  باشد. سوم: كفر شك يا كفر ظن مي

  فرمايد: خداوند مي
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+Ÿ≅yzyŠ uρ …çµ tG ¨Ψy_ uθ èδ uρ ÖΝÏ9$ sß Ïµ Å¡ øD uΖ Ïj9 tΑ$ s% !$ tΒ ÷àß r& βr& y‰ŠÎ6s? ÿÍν É‹≈ yδ # Y‰ t/r& ∩⊂∈∪   !$ tΒ uρ 

÷àß r& sπ tã$ ¡¡9$# Zπ yϑ Í←!$ s% È⌡ s9uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’n< Î) ’ În1 u‘ ¨βy‰ É V̀{ # Z� ö�yz $ yγ÷ΨÏiΒ $ Y6n= s)Ζ ãΒ ∩⊂∉∪_  سورة]

  ].36 – 35كهف: 

كنم هرگز  من گمان نمي :در حالي كه بر خود ستمكار بود به باغش وارد شد و گفت«

كنم قيامت برپا شود، و اگر به سوي پروردگارم باز گردم  اين باغ نابود گردد، و گمان نمي

  .»جايگاهي بهتر از اين بيابم

  گرداني و دليل آن: چهارم: كفر اعراض و روي

+tÏ%©!$# uρ (#ρã� xD x. !$ £ϑ tã (#ρâ‘É‹Ρé& tβθ àÊ Ì� ÷è ãΒ ∩⊂∪_  :3[سورة احقاف.[  

  .»ن هستنداگرد شود روي وسيله آن اندازه داده ميكافران از آنچه به «

  پنجم: كفر نفاق يا دورويي.

  فرمايد: خداوند مي

+y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξ r'Î/ (#θãΖ tΒ# u §ΝèO (#ρ ã� xD x. yì Î7äÜ sù 4’n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% óΟ ßγsù Ÿω tβθ ßγs) øD tƒ ∩⊂∪_  سورة]

  ].3منافقون: 

هايشان  كافر شدند، پس بر دل اين بدان سبب است كه اول ايمان آوردند، سپس«

  .»كنند زده شده و حقيقت را درك نميمهر

باشد كه انسان از ملت اسالم خارج  كفر اصغر كه همان كفر نعمت مي - 2

  شود. نمي

+z>u� ŸÑ uρ ª!$# Wξ sWtΒ Zπ tƒö� s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ# u Zπ ¨Ζ Í≥yϑ ôÜ •Β $ yγ‹Ï?ù'tƒ $ yγè% ø—Í‘ # Y‰ xî u‘ ÏiΒ Èe≅ä. 

5β% s3 tΒ ôN t� xD x6sù ÉΟ ãè ÷Ρr'Î/ «!$# $ yγs%≡ sŒ r'sù ª!$# }̈ $ t6Ï9 Æíθ àf ø9$# Å∃öθy‚ ø9$# uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãè uΖ óÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪_  :112[سورة نحل.[  
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آمد، اما به  وزيش از هرجا مين بود و رثال آبادي زده است كه آرام و مطمئخداوند م«

شان لباس گرسنگي و ترس را بر آنان  هاي خدا كافر شد و خداوند به خاطر اعمال نعمت

  .»پوشانيد

  و همچنين در آية مباركة ديگر آمده است:

+χ Î) z≈ |¡Σ M} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$ ¤D Ÿ2 ∩⊂⊆∪_  :34[سورة ابراهيم.[  

  .»گمان انسان ستمگر و ناسپاس است بي«

  ) شرك چيست و چند نوع دارد؟44ال (سؤ

شـرك   :باشد دانيم كه شرك توحيد عكس شرك است و انواع آن سه نوع مي (جواب) مي

  اكبر، شرك اصغر، شرك خفي.

  : شرك اكبر عبارت است از چهار نوع:نوع اول

  شرك دعوت، يا شرك در دعا. -1

+# sŒ Î*sù (#θ ç7Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù= àDø9$# (# âθtã yŠ ©!$# t ÅÁ Î= øƒèΧ çµ s9 tÏe$!$# $ £ϑ n= sù öΝßγ9‾gwΥ ’n< Î) Îh� y9 ø9$# # sŒ Î) 

öΝèδ tβθ ä.Î� ô³ ç„ ∩∉∈∪_  :هنگامي كه بر كشتي سوار شوند، خدا « ].65[سورة عنكبوت

خوانند، چون خدا آنان را نجات داد و به خشكي رساند، باز  را با اخالص مي

  .»آورند شرك مي

  شرك نيت و قصد و اراده: -2

  فرمايد: الي ميخداوند تبارك و تع

+tΒ tβ% x. ß‰ƒÌ�ãƒ nο 4θuŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uη tF t⊥ƒ Î—uρ Åe∃uθ çΡ öΝÍκö� s9Î) öΝßγn=≈ yϑ ôã r& $ pκ� Ïù óΟ èδ uρ $ pκ� Ïù Ÿω 
tβθ Ý¡ y‚ ö7ãƒ ∩⊇∈∪ y7 Í×‾≈ s9'ρ é& tÏ%©!$# }§øŠs9 öΝçλ m; ’ Îû Íο t� ÅzFψ $# āωÎ) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝ Î7ym uρ $ tΒ (#θãè uΖ |¹ 

$ pκ� Ïù ×≅ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∉∪_  :كه كس هر«  ].16 – 15[سورة هود 

 برايشان آنجا در را كارهايشان]  پاداش[ باشد، خواسته را آن تجمل و دنيا زندگانى
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 در كه هستند كسانى اينان نبينند. كاستى آنجا در آنان و رسانيم مى كمال و تمام به

 و رفته باد بر بودند، كرده) دنيا( جاآن در آنچه و ندارند]  جهنّم[ آتش جز آخرت

  .»است باطل دهند مى انجام كه را آنچه

  شرك طاعت يا شرك در پيروي. -3

+(# ÿρ ä‹ sƒªB $# öΝèδ u‘$ t6ôm r& öΝßγuΖ≈ t6÷δ â‘uρ $ \/$ t/ö‘r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡ yϑ ø9$# uρ š∅ ö/$# zΝtƒö� tΒ 

!$ tΒ uρ (# ÿρ ã�ÏΒ é& āωÎ) (#ÿρ ß‰ ç6÷è u‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) # Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ ys ö7ß™ $ £ϑ tã 

šχθ à2 Ì� ô± ç„ ∩⊂⊇∪_  :هاي خويش را معبودهايي  بار و رهباناح« ].31[سورة توبه

در برابر خدا قرار دادند، و همچنين مسيح فرزند مريم را در حالي كه امر نشده 

و پاك و بودند جز اين كه خداي يكتا را كه معبودي جز او نيست پرستش نمايند، ا

  .»آورند منزه است از آنچه آنان شرك مي

  شرك محبت. -4

+š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6Ïtä† Éb= ßs x. «!$# ( tÉ‹ ©9$# uρ 

(# þθ ãΖ tΒ#u ‘‰x© r& $ {6ãm °! 3 öθs9uρ “t� tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΚn= sß øŒ Î) tβ÷ρ t� tƒ z># x‹ yè ø9$# ¨βr& nο §θ à) ø9$# ¬! 
$ Yè‹Ïϑ y_ ¨βr&uρ ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É># x‹ yè ø9$# ∩⊇∉∈∪_  :كسانى مردم از و« ].165[سورة بقره 

 دوست مانند را آنها كه گيرند مى بر] او براى[ را همتايانى خدا جاى به كه هستند

]  اين[ اگر و -ترند قوى خدا دوستى در مؤمنان و -دارند مى دوست خدا داشتن

 بخشند، نمى سودى شريكانشان كه[ ببينند بينند، مى را ذابع كه هنگامى ستمكاران

  .»است كيفر سخت خداوند اينكه و خداست آن از توان همه كه]  دانست خواهند

  ا در اعمال روزانه خود انسان.نوع دوم: شرك اصغر، يا همان ري

+yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u!$ s) Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅yϑ ÷è u‹ù= sù Wξ uΚtã $ [s Î=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î� ô³ ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿÏµ În/u‘ 

# J‰ tnr& ∩⊇⊇⊃∪_  :110[سورة كهف.[  
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پس هركس كه به لقاي پروردگارش اميدوار است، بايد كار شايسته انجام دهد و «

  .»هيچكس را در عبادت پروردگارش شريك نكند

  :نوع سوم: شرك خفي

ورچه ت متر از حرك شرك در اين امت پنهان«فرمايد:  مي �آن حديث پيامبر  لدلي

  .»باشد سياه بر تخته سياهي مي

  ) فرق بين قضاء و قدر چيست؟45ال (سؤ

(جواب) قدر در اصل به معناي اندازه است، پس اين كلمه در بيان و اندازه و تفصيل آمده 

همچنين كلمه تقدير آنچه كه خداوند قبل از به وقوع پيوستنش براي كائنات تقدير  ،است
  شود. كرده است، گفته مي

  ن به طور عموم از طرف خداست؟) آيا قدر خير و شر آ46سؤال (

در بقيـع   �گويد: مـا همـراه پيـامبر     مي �علي  ،(جواب) خير و شر قدر در عموم است

  اي بوديم. غرقد در تشييع جنازه

تشريف آوردند و نشستند، ما هم اطراف ايشان نشستيم، همراه  �آنگاه رسول اهللا 

  چوبدستي اش را به زمين زد سپس فرمود: ،پيامبر چوبدستي كوچكي بود

وشته است، هركدام از شما خداوند تبارك و تعالي جايگاه او در بهشت و دوزخ ن«

شخصي عرض كرد: آيا ما برآن  بودن او نيز نوشته شده است.حتي بدبخت يا سعادتمند

باشد كسي كه اهل سعادت درنك نمائيم و عمل را رها كنيم؟ فرمودند:  شده كتاب نوشته

و كسي كه از اهل شقاوت و  شود. به سوي عمل اهل سعادت توفيق سوق داده مي

  .»شود عمل اهل شقاوت و سوق داده ميبدبختي باشد پس به سوي 

شويد، اما  زيرا كه هركدام از شما سوق و رانده مي ،عمل كنيد«در حديث آمده است: 

اما اهل سعادت به سوي شوند، و  اهل شقاوت به سوي عمل اهل شقاوت سوق داده مي

  شوند. عمل اهل سعادت سوق داده مي

  سپس اين آيه را خواند:
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+s−£‰ |¹uρ 4o_ ó¡ çtø: $$ Î/ ∩∉∪ …çν ç� Åc£ u�ãΨ|¡ sù 3“u� ô£ ã�ù= Ï9 ∩∠∪_  :7 – 6[سورة اليل.[  

  .»گردانيم مى آسان برايش را آسايش به]  رسيدن راه[ كرد. تصديق را نيك]  آيين[ و«

  اهللا چيست؟ إال له) معني ال إ47(سؤال 

  باشد. ش نيز در اين آيات واضح مياز خدا نيست، و دليل(جواب) معبودي به حق غير 

+4|Ós% uρ y7 •/u‘ āωr& (# ÿρ ß‰ ç7÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ)_  :23[سورة اسراء.[  

āωr& (#ÿρ+. »ارت فرمان داده كه جز او نپرستيدو پروردگ« ß‰ ç7÷è s?_.  يا خدايي  ،ال إلهيعني

$HωÎ) çν+ نيست، −ƒÎ)_. مگر اهللا.«  

از و روزه بر ما واجب نمـوده  ) چه نوع توحيدي خداوند قبل از نم48(سؤال 

  است؟

نـه   ،(جواب) توحيد عبادت خداي يكتا كه به غير از خداي يگانه كسي ديگر را نخـوانيم 

  و نه ديگري. �پيامبر 

+¨βr&uρ y‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «!$# # Y‰ tnr& ∩⊇∇∪_  :18[سورة جن.[  

  .»پس هيچكس را با خدا نخوانيدهمانا مسجد از آن خداست، «

  فقير صبور يا غني شكرگزار؟ :) كدام يك از اين دو بهترند49(سؤال 

ارزش هستند، امـا بهتـرين   صابر و شاكر هركدام از اين دو با(جواب) مسأله غني و فقر و 

  باشد. اين دو باتقواترين آنان مي

+¨βÎ) ö/ä3 tΒ t� ò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s) ø?r&_  :13[سورة حجرات.[  

  .»ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست گرامي«

  گويند: و اما در مورد حمد و اندازه صبر و شكر: علماء مي
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نكردن و شكر به معني فرمانبرداري و اطاعت  صبر يعني در برابر مصيبت داد و فرياد

  ه بر ما عطا فرموده است.هايي ك از خداوند متعال به خاطر نعمت

  اي براي ما داريد؟ ) چه توصيه50(سؤال 

هاي توحيد، چونكه برايت حقيقت توحيـدي كـه    (جواب) تفقه در توحيد و مطالعه كتاب

  كند. خداوند پيامبرش را به خاطر آن فرستاده شده بيان مي

ده و همچنين حقيقت شركي كه خدا و پيامبرش بر ما حرام نموده و اين كه بخشي

  كند. و بهشت را بر مرتكب آن حرام گردانيده بيان ميشود،  نمي

قت توحيدي كه خداوند به خاطر آن پيامبرش را فرستاده و كال هدف از شناخت حقي

  باشد و از شرك و اهلش دوري گزيند.است كه شخص مسلمان حقيقي 


