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 مترجم مقدمه

إنَّ احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن 

سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله 

إالَّ اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله 

 م الدين أما بعد: وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يو
را بطور سؤال و  یتا پرستکیخداوند نام دارد،  یگانگیل یه دالکتاب کن یا

و  نند.ک کز بتوانند بھتر وآسانتر آنرا دریجواب نوشته شده تا خوانندگان عز

د است یام گرفته شده است. )الدرر السنية يف األجوبة النجدية(تاب کاز 
و  م.یرده باشکن یبه اسالم مب ین ترجمه خدمتیم با اینوانسته باش

 نند.ک کشان را بھتر و واضح تر دریدیزبان بتوانند عق یمسلمانان فارس
 یریدب اسحاق

 ق. ھـ١٤٢١محرم الحرام  ،اضیر





 

 یگانه پرستیسؤال و جواب در  ٥٠

 ست؟یآن بر انسان واجب است چ ه دانستنکاصول سه گانه  -١س
 را. ج امبر خود محمدین و پیج ـ شناخت بنده، خدا، د

 ست؟یکمعبود و پروردگار تو - ٢س

ھای  مخلوقات را با نعمت یه من و تمامکاست  یسکج ـ پروردگار من 
من  یبرا یچ معبودیده است. اوست پروردگار من، و به جز او ھیخود آفر

 ست. ین

ِ َرّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿ د:یفرما می خداوند ش ی[ستا. ]٢ :فاتحهال[ ﴾٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
 ان است].یه پروردگار جھانکراست  ییخدا

 ان ھستم.یاز آن جھان یکیر از خداوند، جھان است و من یز غیو ھر چ

 چه؟ یعنی رب - ٣س

ه سزاوار عبادت و کز. و اوست ی، متصرف در ھمه چکمال یعنیج ـ رب 
 پرستش است.

 ؟یشناس یخود را م یچگونه خدا - ٤س
شناسم، شب و روز و آفتاب و  می ل و مخلوقاتش او رایج ـ با نشانه ھا و دال

و ھا  آن نیبآنچه  ن ویاوست، و آسمان و زمھای  ماه و ستارگان ھمه از نشانه

ُۡل ٱَءاَ�ٰتِهِ  َوِمنۡ ﴿ د:یفرما میکه  چنان خداست؛ھای  دهیست، از آفرھا آندر  َّ� 
ۡمُس ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  ۚ ٱوَ  لشَّ ۡمِس َوَ� لِۡلَقَمرِ وَ  ۡلَقَمُر ِيٱ�  �َ� �َۡسُجُدواْ لِلشَّ َّ� 

 .]٣٧ :[فصلت﴾ ٣٧َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن 
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د و ماه ی، خلقت شب و روز و خورشیالھھای  ات و نشانهی[از جمله آ
د یسجده بر ییخدا ید، و براینکماه سجده ن یاد و ھم بریخورش یاست، برا

 د].یپرست می ده است، اگر تنھا او رایرا آفرھا  آن هک

ُ ٱَر�َُّ�ُم  إِنَّ ﴿ د:یفرما می و ِيٱ �َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱَخلََق  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
يَّاٖ�  ۡ�

َ
ِ� ِستَّةِ �

َۡل ٱُ�ۡغِ�  ۡلَعۡرِش� ٱَ�َ  ۡسَتَوىٰ ٱُ�مَّ  ۡمَس ٱَحثِيٗثا وَ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  �ََّهارَ ٱ �َّ  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لشَّ
ِ  �ُُّجومَ ٱوَ  ۡمرِه

َ
َ�ٰتِۢ بِأ َ� َ�ُ  ۦٓۗ ُمَسخَّ

َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ�  ﴾٥٤ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

 .]٥٤ :[األعراف
ن را در شش روز یو زم ھا آسمانه کاست  ی[ھمانا پروردگار شما خداوند

شد، پشت سر ھم و بدون انقطاع شب را روز،  یعرش ُمستود، سپس بر یآفر
 یرویند. آفتاب و ماه و ستارگان از فرمان و دستورات او پک می و روز را شب

آن اوست، الله پروردگار  نند ھمه مخلوقات و تصرف در آن، فقط ازک می
 ان چه قدر بلندمرتبه و واال مقام است].یعالم

 ست؟یتو چ نید - ٥س

تا شدن، به کی یم خدای: تسلیعنین من اسالم است و اسالم یج ـ د
 ردن.ک یاو گردن نھادن، و از او فرمانبردار یطاعات و اوامر و نواھ

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ د:یفرما می خداوند ۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ  .]١٩ :[آل عمران﴾ ۡ�ِ
 ن اسالم است].یرفته نزد خدا، دین پذی[محققًا د 

دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱيَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ د:یفرما می و خداوند متعال
 ینیر اسالم دیه غکیسک[ .]٨٥ :[آل عمران﴾ ٨٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱوَُهَو ِ� 

 اران است].کانیشود و او در آخرت از ز نمی رفتهیگر بخواھد، ھرگز از او پذید
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ�  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ د:یفرما می و

َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَورَِضيُت لَُ�ُم  امل کشما  ینتان را برای[امروز د .]٣ :ةمائدال[﴾ دِيٗنا



 ٥   سؤال و جواب در یگانه پرستی ۵۰

 ین برایش بر شما تمام نمودم، و اسالم را (به عنوان) دیردم، و نعمت خوک
 دم].یشما پسند

 بنا نهاده شده است؟ یزین اسالم بر چه چید -٦س

 ه عبارتند از:کن بنا شده است کج ـ اسالم بر پنج ر
ست، یتا نکی یبه حق، جز خدا ییمعبود و خدااینکه  دادن به یـ گواھ ١

 بنده و فرستاده خداست. ج محمداینکه  بر یو گواھ
 ردن.کآن بر پا ھای  ان و واجبات و سنتکـ نماز را با ار ٢
 ات مال را دادن.کـ ز ٣
 رمضان را روزه گرفتن. کـ ماه مبار ٤
ه استطاعت و قدرت آن را ک یضه حج را ادا نمودن، در صورتیـ فر ٥

 م.یداشته باش

 ست؟یمان چیا - ٧س

خدا، ھای  کتاب دن و اعتقاد داشتن به خدا، و فرشتگان خدا، ویج ـ گرو
 ر و شرآن.یامبران خدا، و روز آخرت، و به قضـــا و قدر خیو پ

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ د:یفرما می خداوند نِزَل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ُ�ٌّ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ۦبَِمآ أ

 ِ ِ ٱَءاَمَن ب َحٖد ّمِن رُُّسلِهِ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ
َ
 :ةبقرال[﴾ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

٢٨٥[. 
ـز ھمه یآورد، و مؤمنان ن مانیامبر برآن چه خدا بر او نازل فرمود، ای[پ

مان یامبران خدا ایخدا و پھای  کتاب تا و فرشتگان خـدا وکی یبـه خـدا
 آوردند].

 ست؟یچ یکیاحسان و ن - ٨س

 ، و اگر تو او راینیب می او را ییه گوک ینکج ـ خدا را چنان پرستش 
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 ند.یب می ه او تو راکن بدان یقی، ینیب نمی

َ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما می خداوند ِينَ ٱَمَع  �َّ ْ ٱ �َّ َقوا ِينَ ٱوَّ  �َّ ِۡسُنوَن  �َّ  ﴾١٢٨ُهم �ُّ
 .]١٢٨ :نحلال[

 اران است].کوکیزگاران و نیگمان خداوند با پرھی[ب

 ست؟یکامبر تو یو پ ینب -٩س

من محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ھاشم است، و از  امبریج ـ پ
از عرب ھاست، و اعراب از  نانهکنانه و کش از یله قریش، و قبیله قریقب
از فرزندان ÷ لیباشند، و اسماع یم ÷لیات و نوادگان حضرت اسماعیُذّر 

 والسالم است. ةھم الصالیامبر نوح علینوادگان پاز  ÷میم، و ابراھیابراھ

ای  مژده داده شده، و با چه سورهای  [محمد] با چه سوره -١٠س
 فرستاده شده است؟

 ٱ﴿: ج ـ با سوره
ۡ
ِ  ۡقَرأ ِيٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب مژده داده شده، و با  ﴾١َخلََق  �َّ

َها﴿: سوره ُّ�
َ
� ثِّرُ ٱ َ�ٰٓ   فرستاده شده است. ﴾١ لُۡمدَّ

 ست؟یچ ج معجزه رسول الله -١١س

خدا با ھای  دهیه تمام آفرکاست ای  ن معجزهیبزرگ تر دیقرآن مج ج ـ
قرآن و د بر یشد یو دشمن یو استاد یکریح و روان و زیوجود زبان فص

 اورند.یآن بھای  سوره مانند سوره کیروانش، نتوانستند یپ

تُواْ �ُِسوَر�ٖ  �ن﴿ د:یفرما می خداوند
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ

ْ ٱوَ  ۦّمِن ّمِۡثلِهِ  ِ ٱُشَهَدآَءُ�م ّمِن ُدوِن  ۡدُعوا  :ةبقرال[ ﴾٢٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  �َّ

٢٣[.  
د یید، اگر راستگویا ک، در شایم ردهکه بر بنده خود نازل ک[و اگر از آنچه 
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) یارید و گواھانتان را ـ در برابر خدا ـ (به یاوریسوره مانند آن ب کی
 د].یبخوان

�ُس ٱ ۡجَتَمَعتِ ٱلَّ�ِِن  قُل﴿ د:یفرما می و نُّ ٱوَ  ۡ�ِ ْ بِِمۡثِل َ�َٰذا  ۡ�ِ تُوا
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ َ�َ

تُوَن بِِمۡثلِهِ  ۡلُقۡرَءانِ ٱ
ۡ
 .]٨٨ :سراءاإل[ ﴾٨٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ��  ۦَ� يَ�

 ن قرآن آورند، ھرگزیه مانند اکند بر آنی[بگو: اگر انس و جن گرد آ
 گر) باشند].ی(د یاور برخیاز آنان  یتوانند مانندش آورند، و اگر چه برخ نمی

 ست؟یرسول و فرستاده خداست، چ اواینکه  ل بریدل -١٢س

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ د:یفرما می ج ـ خداوند ۚ ٱُ�َمَّ فَإِيْن  لرُُّسُل
َ
أ

ۡو قُتَِل 
َ
اَت أ ٰ َعِقَبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  نَقلَۡبُتمۡ ٱمَّ ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ

َ
ٰٓ أ َ ٱَ�َ َّ� 

ُ ٱاۗ َوَسَيۡجِزي  ٔٗ َشۡ�  ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  .]١٤٤ :[آل عمران ﴾١٤٤ ل�َّ
 یش از او رسوالنیپ یه) به راستکست (ی[و محمد جز رسول (خدا) ن

س از کد؟ و ھریگرد یم ن خود برییشته شود، از آکا یرد یا اگر بمیبوده اند.آ
خـداونـد رساند و  نمی به خداوند یانیچ زیقت) ھیحقن خود برگردد، (درییآ

 رگزاران پاداش خواھد داد].کبه شـ

دٞ ﴿ د:یفرما می و خداوند متعال َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
أ

ارِ ٱ ٗدا ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ  .]٢٩ :فتحال[ ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ
ر و در یافران سخت گکند بر یه با اوکیسانک[محمد رسول خداست، و 

 ].ینیب می وع و سجدهکان خود مھربانند. آنان را در حال ریم

 ست؟یچ جمحمد  یامبریل نبوت و پیدل -١٣س

ا﴿ د:یفرما می ج ـ خداوند جل جالله َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�ۡم  مَّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � َ�َن ُ�َمَّ

ِ ٱَوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل    .]٤٠ :حزابأل[ا ﴾َنۗ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم  �َّ
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ه رسول خدا و خاتم کست، بلیاز مردان شـما ن کیچ ی[محمد پدر ھ
 است].یانب

 است.یامبر و خاتم انبیه او پکند ک می ه ھا داللتین آیا

 را فرستاد؟ جچرا خداوند محمد  -١٤س

اینکه  ندارد، و یکیچ شریه ھک ییتاکی ی[دعوت به] پرستش خدا یج ـ برا
مردم را از عبادت و پرستش اینکه  یقرار نداد، و برا کیاو شر یبرا
 ند. خداوندک یا و صالحان و سنگ و درخت نھیدگان، از فرشتگان و انبیآفر

ٓ ﴿ د:یفرما می نَّهُ  َوَما
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
نَا۠  ۥأ

َ
� ٓ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

ه کم مگر آنیش از تو نفرستادیرا پ یچ رسولی[و ھ .]٢٥ :اءینبأل[ا ﴾٢٥ ۡ�ُبُدونِ ٱفَ 
 د].یست، پس مرا بپرستی) جز من نیه معبود (حقکم یردک می یبه او وح

ِن  َولََقدۡ ﴿ د:یفرما می و
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ  ﴾ۡجَتنُِبوا
نند و از کم تا خدا را عبادت یفرستاد یامبری[و بر ھر امت پ .]٣٦ :نحلال[

 زند].یطاغوت بپرھ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنآ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿ د:یفرما می و خداوند جل جالله

َ
َمۡن أ

َجَعۡلَنا ِمن ُدوِن 
َ
رسول!) از  ی[(ا .]٤٥ :زخرفال[ ﴾٤٥َءالَِهٗة ُ�ۡعَبُدوَن  لرَّ�ٱأ
مھربان،  یتاکی یا ما جز خدایه، آکم بپرس یفرستادش از تو یه پک یامبرانیپ

 م؟].یرا ھم معبود مردم قرار داد یگریان دیخدا
ــبحانه ــد س ــی و خداون ــفرما م ــا﴿ د:ی ــُت  َوَم ــنَّ ٱَخلَۡق ــَس ٱوَ  ۡ�ِ � إِ�َّ  ۡ�ِ

اینکـه  یم مگـر بـرایدیافری[ما جن و انس را ن ].٥٦ :اتیذارال[ ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدونِ 
 نند].کپرستش  ییتاکیمرا به 
ده مگر یافریان را نیه خداوند جھانکم یشو می گذشت متوجهآنچه  از

امبران را فرستاده تا بندگان را به یگانه دانستن او. و پیردن و کعبادت  یبرا
 نند.کگانه امری یعبادت خدا
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 ست؟یت چید الوهیت و توحید ربوبین توحیفرق ب -١٥س

اعمـال اوسـت، ماننـد د خداونـد در افعـال و یـت: توحیـد ربوبیج ـ توح
اندن یردن، باران فرستادن، روکراندن، زنده  می دادن، ینش، رزق و روزیآفر

 ردن.کق را یار ھمه خالکر یاھان، و تدبیگ
ند؛ ک می انیه افعال و اعمال بندگان را بکد خداوند یت: توحید الوھیتوح

نذر و  م،یل و بی، میمانیل، توبه و پشکد، آرزو و تویمانند: دعا، ترس و ام
 .ھا عبادت نیر از ای، و غکمک، طلب یقربان

 دامند؟ک -ه فقط و فقط مخصوص خداست ک -ها  انواع عبادت -١٦س
آنچه  و نذر، ترس و وحشت و ی، قربانیادرسیخواستن، فر یاریج ـ دعا و 

ل و بازگشت و توبه، کد و آرزو و تویبر آن عاجز است، ام یاریو  کمکبنده از
، یوع و سجود، خشوع و فروتنکگانه دانستن، ریم، یب دوست داشتن، ترس و

 خاص خداست. یژگیه وکم ی. و تعظیذلت و خوار

ه ک یزین چیه خدا به آن امر فرموده، و بزرگ ترک یزین چیبزرگتر -١٧س
 ست؟یرده چک یاز آن نه

او  ین نواھیاست، و بزرگ تر یتاپرستکیخدا ھای  ن فرمانیج ـ بزرگ تر
خود را ھای  ا عبادتیل شدن، یقا کیخداوند شر یبرا یعنی؛ است کشر
 گر انجام دادن.ید یسک یبرا

رخدا انجام دھد، آن یغ یش را برایھا عبادت از یزیس چکن ھریبنابرا
 قرار داده است. کیخداوند شر یز را معبود خود دانسته و برایا چیفرد 

 دامند؟کردن به آن الزم است، که آموختن و عمل ک یلیمسا -١٨س

ده نگرفته یداده، و ما را ناد یده و به ما روزیالف ـ خداوند ما را آفر ج ـ
ند کس از او اطاعت کفرستاده است، پس ھر یامبریما پ یه به سوکاست، بل
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 ند به دوزخ خواھد رفت.ک یس از او نافرمانکشود، و ھر می به بھشت وارد
قائل  کیشود تا با او در عبادت شر نمی یچ وجه راضیب ـ خداوند به ھ

 فرستاده شده. یامبریمقرب و نه پای  م، نه فرشتهیشو
چ یگانه بداند، به ھیند و خداوند را کاطاعت  ج رمکس از رسول اکج ـ ھر

 ینـد حتک یبانیه دشمن خدا و رسولند پشتک یسانکست از یز نیوجه جا
 ن فرد به او باشد.یتر کیاگر نزد

 چه؟ یعنیالله  -١٩س

 و پرستش. یصاحب صفت و مقام خداوند یعنیج ـ 

 ده است؟یچرا خداوند تو را آفر -٢٠س

 د.یعبادت و پرستش خود آفر یج ـ مرا برا

 عبادت او چگونه است؟ -٢١س

 گانه دانستن و اطاعت از او، عبادت اوست.یج ـ 

 ست؟یل بر عبادت او چیدل -٢٢س

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ د:یفرما می یج ـ خداوند سبحانه وتعال �َس ٱوَ  ۡ�ِ إِ�َّ  ۡ�ِ
مرا به اینکه  م مگریدیافری[ما جن و انس را ن .]٥٦ :اتیذارال[ ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدونِ 

 بپرستند]. یگانگی

 ست؟یه خداوند بر ما فرض نمود چک یزین چیاول -٢٣س

که  چنان مان به خدا؛یجز خدا) و ا ی(ھرمعبود فر به طاغوتکج ـ 

َ  ٱّ�ِيِن� إِۡكَراهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ د:یفرما می ۚ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ ِ َ�َمن يَۡ�ُفۡر  ٱۡلَ�ّ
 ِ ُٰغوتِ ب ِ  ٱل�َّ ِ َوُ�ۡؤِمۢن ب ِ  ٱۡسَتۡمَسَك َ�َقِد  ٱ�َّ ِ ب ۗ وَ  ٱنفَِصامَ َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  ٱۡلُعۡرَوة ُ لََها  ٱ�َّ
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 .]٢٥٦ :ةبقرال[ ﴾٢٥٦َسِميٌع َعلِيمٌ 
ار شده کآش یاز گمراھ یابیراھ یست، به راستی(روا) ن ین اجباری[در د

ه کمان آورد، (بداند) یفر ورزد و به خدا اکه به طاغوت کس کاست. پس ھر
ندارد، و  یه) آن گسستنکم چنگ زده است (ک(بس) مح یزیبه دستاو

 داناست]. یخداوند شنوا

 چه؟ یعنی یالوثق ةعرو -٢٤س

اثبات  (إالَّ اهللا)و  ینف (ال إله)است.  (ال إله إالَّ اهللا)، یج ـ عـروة الوثق
 است.

 ست؟ین جا] چیو اثبات [در ا ینف -٢٥س

 یان، و اثبات، عبادت خدای، عدم عبادت و پرستش ھمه خدایج ـ نف
 ندارد. یکیچ شریه ھکای  گانهی

 ست؟ین قول چیل بر ایدل -٢٦س

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ  �ذۡ ﴿ د:یفرما می ج ـ خداوند
َ
ا  ۦٓ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ

 .]٢٦ :زخرفال[ ﴾٢٦َ�ۡعُبُدوَن 
ای  ش گفت:یم با پدر و قوم خویه ابراھک یاد آور ھنگامیرسول ما! به  ی[ا

 م].یجو می زارم و ازآن برائتیان شما سخت بیبت پرستان! من از خدا
 است. یل نفین دلیا

ِي إِ�َّ ﴿ و  د].یه مرا آفرکرا  ییخدا[مگر آن  .]٢٧ :زخرفال[ ﴾َ�َطَرِ�  ٱ�َّ
 ل بر اثبات است.یدل
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 و بر چند نوع هستند؟ یسانکها چه  طاغوت -٢٧س

 ارند و انواع آن پنج است:یھا بس ج ـ طاغوت
 .-ه لعنت خدا بر او باد ک -س یـ ابل ١
ر از خدا عبادت و پرستش شود و او به آن عبادت یه به غک یسکـ  ٢

 باشد. یراض
 ند.که مردم را به عبادت خود دعوت کیسکـ  ٣
 ند.کب یعلم غ یه ادعاک یسکـ  ٤
 ند.کم و قضاوت کر اسالم حیه به غک یسکـ  ٥

 دام است؟کن ین اعمال پس از شهادتیبهتر -٢٨س

ط یه شراکن نماز پنج گانه است یردار پس از شھادتکن اعمال و یج ـ بھتر
ز و یآن: اسالم، عقل، تمھای  ن شرطیدارد، و بزرگ تر یام و واجباتکو اح
، پوشاندن یدیبودن از نجاست و پل کص دادن، با طھارت بودن، پایتشخ

 ت و قصد نمودن.یردن، داخل شدن وقت نماز، نکعورت، رو به قبله 
 ز است: یان نماز چھارده چکو ار

 ستادن به نماز در حال قدرت و استطاعت.یـ ا ١
 در شروع نماز.ره اإلحرام یبکت ـ ٢
 (الفاتحه). اندن سوره حمدـ خو ٣
 وع.کـ رفتن به ر ٤
وع آرام کپس از بلند شدن از ر یعنیوع؛ کنه بعد از ریـ اعتدال و طمأن ٥

 گرفتن.
، و دو ینیبا ب یشانیھفت گانه، سجود بر پ یردن بر اعضاکـ سجده  ٦

ن یه بر زمک یف دست، و دو زانو، و اطراف انگشتاِن دو پا در حالک
 ده است.یچسپان
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 آرام گرفتن در ھنگام سجده. یعنی؛ نهیـ اعتدال و طمأن ٧
 ن دو سجده.یـ نشستن ب ٨
 اد شد.یآنچه  نه وآرام گرفتن در ھمهیـ طمأن ٩

 ان نماز.کب در اریـ ترت ١٠
 و تشھد آخر.ات یتح ـ ١١
 ات.یـ نشستن به آن تح ١٢
 .جـ درود فرستادن بر رسول الله  ١٣
 راست).(چپ و  ـ سالم دادن از دو سو ١٤

 ز است:یو واجبات نماز ھشت چ
 ره اإلحرام.یبکت ر ازیرات غیبکت یـ گفتن تمام ١

 وع.کدر ر )سبحان ريب العظيم(ـ گفتن  ٢

 نماز ییه تنھاک یسکامام و  یبرا )سمع اهللا ملن محده(ـ گفتن  ٣
 خواند. می

(چه جماعت و  امام و ھمه نمازگزاران یبرا )ربنا ولك احلمد(ـ گفتن  ٤
 ).ییبه تنھاچه 

 در سجود.)ىلسبحان ريب األع(ـ گفتن ٥
 ن دو سجده.یدر ب یرب اغفرل ـ گفتن ٦
 اول.ات یتح ـ ٧
 آن. یـ نشستن برا ٨

 امبر اسالم است.یردار پکا یگرفته شده از گفتار ھای  ه موارد، سنتیو بق
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را بر ها  آن زد ویانگ می ا خداوند مخلوقات را پس از مردن بریآ -٢٩س
رده به بهشت، که از او اطاعت ک یسکد، ینما مجازات می یو بد یکین

 ند؟کآورندگان را به دوزخ وارد  کفر ورزندگان و شرکو

 ه است: ین آیل آن ای. و دلیج ـ بل

ِينَ ٱ زََ�مَ ﴿ ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما  �َّ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

ِ ٱَعِمۡلُتۡمۚ َوَ�ٰلَِك َ�َ   .]٧: تغابنال[ ﴾٧�َِس�ٞ  �َّ
ای  شوند. نمی ختهیه ھرگز پس از مرگ برانگکردند کافران گمان ک[ 

د و سپس یشو می ختهیه برانگکمن سوگند  یبگو به خدا ھا آنرسول ما! به 
گاهکجه اعمال و یبه نت ار آسان ین بر خدا بسید و ایگرد می ردار خود آ

 است].

ِمۡنَها َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَها نُِعيُدُ�ۡم َوِمۡنَها ُ�ۡرُِجُ�ۡم تَاَرًة ﴿ ن:یو ھمچن
ۡخَرٰى 

ُ
 .]٥٥ :[طه﴾ ٥٥أ

م، و بار یگردان می باز کبه خا[دو باره]  م ویدیآفر ک[ما شما را از خا 
 م].یآور می رونیب کامت شما را از خایگر روز قید

 توان آن را شمرد. نمی هکاست  یاریل بسیو در قرآن دال

 ست؟یل چیه ذیر از خدا در آیغ یبرا یم ذبح و قربانکح - ٣٠س

شده او حرام  یوان] قربانین است و [حیافر و مرتد از دکن شخص یج:ا
 شود: می ز مانع آنیچ را دویاست؛ ز

 مرتد به اجماع علما حرام است. یمرتد است، و قربان یه: قربانکن یاول ا
را خداوند  ین قربانیشده، و چن یرخدا ذبح و قربانیغ یه: براکن یدوم ا

ًما  ُقل﴿ د:یفرما میکه  چنان حرام فرموده است؛ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ٓ أ ِجُد ِ� َما

َ
ٓ أ َّ�
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ٰ َطاعِ  ۡو َ�َۡم ِخ�ِ�رٖ فَإِنَّهُ  ۥٓ ٖ� َ�ۡطَعُمهُ َ�َ
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو َدٗما مَّ

َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ  ۥإِ�َّ

هِلَّ لَِغۡ�ِ 
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
ِ ٱرِۡجٌس أ  .]١٤٥ :نعامأل[ا﴾ بِهِ  �َّ

ای  را برخورنده یز) حرامیشده است (چ یه به من وحک[بگو: در آنچه 
ا گوشت یخته شده یا خون ریه مردار کمگر آنابم. ی نمی ه آن را بخورد،ک

ر نام خـدا که بـدون ذک یوانیا حیگمان آن حــرام است. و یباشـد. ب کخـو
 فسق) ِذبح شده باشد]. ی(از رو

 دامند؟ک کانواع شر - ٣١س

 عبارتند از: کج: انواع شر
 ازھا و حاجت ھا از ُمردگان.یردن و خواستن نکـ طلب  ١
را یز؛ ان استیجھان کن اصِل شریخواستن از ُمردگان. و ا کمکـ  ٢

تواند سود  نمی ده است ویان رسیردار ُمرده قطع شده و به پاکعمل و 
 یاریاز او  یسکه کبرساند. پس چگونه  یگریا دیبه خود  یانیو ز

ار کن یا یچ انسان عاقلیاو نزد خدا شفاعت بطلبد، [ھ یُجسته تا برا
 یھمه ُمردگان در انجام ھر عمل یه از ناتوانک یسکند] مگر ک نمی را

گاه نباشد و از خدا و قدرت خدا در انجام ھر را یز؛ غافل شود یارکآ
ند مگر به اجازه او. و خداوند ک نمی س نزد خداوند شفاعتکچ یھ

به عنوان اجازه شفاعت به او  یلیر او را دلیآوردن به غ یسؤال و رو
د و یمال توحکاو به شخص، ه سبب اجازه کندانسته است، بل

بازداشتن و  یبرا یل و برھانیآن فرد است و آن فرد دل یتاپرستکی
 به خداست. کمنع اجازه شر

ه انسان را از اسالم و ملت ک یکشود: شر می میبه دو نوع تقس کو شر
ه انسان را از اسالم ک یکبر است، و شرکا که آن شرکند، ک می اسالم خارج

 ا.یمانند ر؛ اصغر است کشرند، و آن ک نمی خارج
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 ست؟یآن چ یشود و معنا م میینفاق بر چند نوع تقس - ٣٢س

 .یو نفاق عمل یشود: نفاق اعتقاد می میج ـ نفاق بر دو نوع تقس
ه موجب کر شده است ــ کقرآن ذ یاز جاھا یاریدر بس ینفاق اعتقاد

ث یدر حد یو نفاق عمل. ن نقطه دوزخ خواھد بود ــین ترییدر پا یجاودانگ
أر�ع من �نَّ فيه اكن منافقاً خالصاً، ومن اكنت فيه « ر شده است:کل ذیذ

خصلة منهن، اكنت فيه خصلة من انلفاق حىت يدعها: إذا حّدث كذب و�ذا 
 ه].ی. [متفق عل»اعهد غدر و�ذا خاصم فجر و�ذا اؤتمن خان

 یکیاست، و اگر  یچھار خصلت اگر در انسان باشد، منافق خالص و واقع
 نفاق در اوست: ھای  از نشانه یکین خصلت ھا در او باشد، یاز ا

ند، اگر کد، و اگر وعده داد به آن عمل نیھنگام سخن گفتن دروغ بگو
راه یند، در ھنگام خصومت و نزاع، بد و بکانت یبه او سپرده شد خ یامانت
 ند.کانت یند و خکببندد، عھد خود را بش یسکبا  یمانید، و اگر عھد و پیبگو

م بودن اسالِم کن است به واسطه محکن نفاق ممیند ایاز علما گو یبعض
م و ثابت گردد، کن نفاق در آن شخص محیاگر ا ین برود ولیشخص، از ب

اگر نماز بخواند و روزه  یاز اسالم خارج شود، حت یلکن است به طورکمم
ند. ک می ینفاق را نھھای  مان، خصلتیرا ایز؛ ندک یمسلمان یرد و ادعایبگ

و ھا  خوی ه او را ازآنکنباشد یزیم شود و چکپس اگر نفاق در بنده مستح
 خصلت ھا باز دارد، آن شخص منافق خالص خواھد بود.

 ست؟یمرتبه دوم اسالم چ - ٣٣س

 مان مرتبه دوم اسالم است.یج ـ ا

 شود؟ م مییمان به چند شاخه تقسیا - ٣٤س

لمه کھا  آن نیه بلندترکاست  یمان ھفتاد و اندیاھای  ج ـ شعب و شاخه
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ردن و برداشتن از راه مردم، آنچه کدور ھا آنن یتر کوچکاست و  ال إله إالَّ اهللا
 مان است.یاز اای  ز شاخهیا نیدھد. و شرم و ح می را رنج و آزار ھا آن

 مان چند است؟یان اکار - ٣٥س
ھای  تابکمان به خدا، و فرشتگان خدا، وین دارد: اکمان شش ریج ـ ا
 ر و شر.یامت، و قضا و قدِر خیامبران خدا، و روز قیخدا، و پ

 ست؟ین اسالم چین مرتبه از مراتب دیسوم - ٣٦س

 ن دارد:کر کیه کاست  یکیج ـ مرتبه سوم از مراتب اسالم، احسان و ن
 ، و اگر تو او راینیب می او را یی، گوینکخدا را چنان پرستش اینکه 

 ند.یب می و تو راه اکن بدان یقی، ینیب نمی

ردار خـود در روز کا مردم پس از حشر شدن بر اعمال ویآ - ٣٧س
 د؟یفر خواهند دیکا یامت، پاداش یق

ِينَ ِ�َۡجزَِي ﴿ د:یفرما می خداوندکه  چنان ؛یج ـ بل ْ بَِما َعِملُواْ  ٱ�َّ ـُٔوا ٰٓ�َ
َ
أ

ِينَ َوَ�ۡجزَِي  ِ  ٱ�َّ ۡحَسُنواْ ب
َ
 .]٣١ :نجمال[ ﴾ٱۡ�ُۡسَ� أ

 وتر عطاکیاران را پاداش نکوکیرساند، و ن می فریکاران را به کبد هک[
 ند].ک می

 ست؟یند چکب یدکه بعثت را تک یسکم کح - ٣٨س 
ِينَ  زََ�مَ ﴿ د:یفرما می افر است. خداوندکج ـ او  ْۚ  ٱ�َّ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا

َ
َ�َفُرٓواْ أ

ِ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَ�ٰلَِك َ�َ   :تغابنال[﴾ ٧�َِس�ٞ  ٱ�َّ

٧[. 
 گذشت]. ٢٦رآن در ص ی[تفس
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نفرستاده  یامبریپها  آن یه خداوند به سوکبوده  یو ملت امتا یآ - ٣٩س
 ند؟یجو یرده، از طاغوت دورکتا را عبادت کی یاست تا خدا

ھا  آن یرا به سو یامبریپخداوند اینکه  نبوده مگر یچ امت و ملتیج ـ ھ

ِن  َولََقدۡ ﴿ د:یفرما میکه  چنان ؛فرستاده
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا  ٱ�َّ
ْ وَ  ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا  .]٣٦ :نحلال[ ﴾ٱل�َّ

د یم تا به خلق ابالغ نمایفرستاد یغمبریپ یان ھر امتی[و ھمانا ما در م
 د].ینک یدورھا  طاغوت ھا و د و از بتیتا را بپرستکی یه خداک

 د چند نوع است؟یتوح - ٤٠س

 شود: می مید بر سه نوع تقسیج: توح
به  ج امبریش در زمان پیفار قرکه کاست  یدیت: توحید ُربوبیـ توح ١

َمآءِ ٱَمن يَۡرزُُقُ�م ّمَِن  ُقۡل ﴿ د:یفرما می ردند. خداوندکآن اقرار   لسَّ
�ِض ٱوَ 

َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
 لَۡمّيِِت ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوَمن ُ�ۡرُِج  ۡ�

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  ۡلَ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  ۡمَر
َ
ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡ� ُ فََ�  �َّ

َ
َ�ُقۡل أ

 .]٣١ :ونسی[ ﴾٣١َ�تَُّقوَن 
دھد، و  می ین به شما روزیه از آسمان و زمکست یکان بگو: ک[به مشر

ه از مرده، کست یکند، وک می ه به شما چشم و گوش عطاکست یک
نش یه فرمانش، عالم آفرکست یکزد، ویانگ یم زنده، و از زنده، مرده بر

ن امور، یند: قادر بر ایان معترف شده و گوکدارد تا مشر می را منظم
 د؟].یشو نمی بگو: چرا خداترسھا  آن تاست. پس بهکی یتنھا خدا

الم ک) در إلهرا (یگانه؛ زی یخدا یت: اخالص عبادت براید ُالوھیـ توح ٢
 سته، سزاوار و مستحق پرستش است ویه شاکاست  یسکعرب 

او،  ین حال برایبا ا ان است.یه الله، إله و معبود خداکگفتند  می
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ھا  آن ریمانند صالحان، فرشتگان و غ یگرید یان و معبودھایخدا
ن یاست و ا ین راضیه خداوند به اکگفتند  می آوردند و می کیشر

 طلبند. می ما شفاعت یمعبودان نزد خدا برا
ان کشود و ام نمی حیت صحیت و الوھید ربوبید صفات: توحیـ توح ٣

ش) از یفار (قرک ید صفات. ولیردن به توحکندارد، مگر با اقرار 
 داناترند. اند، ردهکارکه صفات خداوند را انک یسانک

 شود؟ ز بر من واجب مییرد، چه چک یاگر خداوند به من امر - ٤١س

 گردد: می ز واجبیج ـ ھفت چ
 اول ـ علم، شناخت و معرفت به فرمان خداوند.

 و محبت نسبت به آن عمل. یدوم ـ دوست
 ز.یاراده انجام آن چسوم ـ 

 چھارم ـ انجام آن عمل.
 ح انجام شود.یآن عمل به طور صحاینکه  پنجم ـ

 ند.ک آن عمل را نابودآنچه  از یششم ـ اجتناب و دور
 ردار.کآن عمل و  بر یو استوار یداریھفتم ـ پا

رده و از کامر یگانه پرستید و یه خداوند به توحکاگر انسان بداند  - ٤٢س
 ؟ چگونه؟شود میرشده در باال، شامل او کا مراتب ذیفرموده، آ ینه کشر

، حق است، یگانه پرستید و یه توحکدانند  می شتر مردمیـ ب مرتبه اولج ـ 
 پرسند. نمی یزیگردانند و درباره آن چ می یاز آن رو یباطل. ول کو شر
ربا ق ین حال، از طریرده، با اکرا حرام  یه خداوند رباخوارکدانند  می و

 نند.ک نمی نند و در مورد آن سوالک می د و فروشیخر
اگر به معروف باشد  یم حرام است، ولیتیه خوردن مال کدانند  می و

 پرسند. نمی یره شده و درباره آن سؤالیم چیتین حال بر مال یز، با ایجا
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ه از آن ک یسکفرکرده، و کخداوند آن را نازل آنچه  ـ محبت مرتبه دوم
ه به کرا دوست نداشتند بل جرم کشتر مردم رسول ایبکه  چنان راھت دارد.ک

ه خداوند آن را نازل کدانستند  می دند ؛گرچهیآورد، بغض ورزآنچه  او، و به
 فرموده است.

ن را دانسته و دوست یشتر مردم ایار، بکـ اراده بر انجام  مرتبه سوم
و ثروتشان  یزندگاینکه  نند، از ترسک نمی ز عزم و ارادهیبر آن چ یدارند، ول

 ن برود.یابد و از بیر ییتغ
شتر مردم اگر ھم عزم و اراده به انجام آن یار. بکـ انجام  مرتبه چھارم

 نند.ک می کار را ترکم اربابشان، انجام آن یل تعظیردند، به دلکار را ک
دھند و اگر  نمی اخالص انجام یارھا را از روکشتر مردم، یـ ب مرتبه پنجم

 دھند. نمی ح انجامیامل و صحکالص انجام دادند، به طوربا اخ
 ترسند. می ردارشانکعمل و  یـ صالحان از نابود مرتبه ششم

نُتۡم َ� �َۡشُعُرونَ ﴿ د:یفرما میعزوجل  خداوند
َ
ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوأ

َ
ن َ�َۡبَط أ

َ
 ﴾٢أ

 .]٢ :ُحُجراتال[
 زھا در زمان ماست.ین چیمترکن از یو ا

 د].ینکن کتان محو و باطل شود و شما در کیه اعمال نک[
ن یان بد. و ایمرتبه ھفتم ـ استوار بودن بر حق و ترس از سرنوشت و پا

 ترسند. می ه صالحان از آنکزھاست ین چیبزرگ تر

 ست و انواع آن چند است؟یفرچک - ٤٣س

 شود: می میفر بر دو نوع تقسکج: 
ند. و آن پنج نوع کره اسالم خارج ین و دایه انسان را از دک یفرکالف ـ 

 است: 
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ۡظلَُم  َوَمنۡ ﴿ د:یفرما می خداوند .ج ب خدا و رسول خدایذکفر به تکـ  ١
َ
أ

ِن  ىٰ ِممَّ ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َ ِ  ٱ�َّ َب ب ۡو َكذَّ
َ
ا َجآَءهُ  ٱۡ�َقِّ َكِذبًا أ َلۡيَس ِ� َجَهنََّم  ۥٓۚ لَمَّ

َ
�

ه کیسکارتر از کست ستمیک[و  .]٦٨ :بوتکعنال[﴾ ٦٨َمۡثٗوى ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن 
ا ید، دروغ انگارد؟ آیاو آ یا حق را چون به سویبر خداوند دروغ بندد 

 ست].یافران در جھنم نکگاه یجا
 خداوند رش، با توجه به علم و شناخت به آن.یبر و عدم پذکـ ت ٢

ْ ٱقُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  �ذۡ ﴿ د:یفرما می َ�ٰ  ۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس � �َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�َّ

[و چون به فرشتگان  .]٣٤ :ةبقرال[ ﴾٣٤ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ�َن ِمَن  ۡسَتۡكَ�َ ٱوَ 
س یردند مگر ابلکد، پس (ھمه) سجده ینکآدم سجده  یم: برایگفت

 افران شد].کد و از یبر ورزکرفت و یه نپذک
 َوَدَخَل ﴿ د:یفرما می خداوند د به ذات خداست.یظن و ترد کـ شر ٣

َۡفِسهِ  ۥَجنََّتهُ  ِ  ۦَوُهَو َظالِٞم ّ�ِ ن تَبِيَد َ�ِٰذه
َ
ُظنُّ أ

َ
بَٗدا  ۦٓ قَاَل َمآ أ

َ
�٣٥  ٓ ُظنُّ  َوَما

َ
أ

اَعةَ  � ّمِۡنَها ُمنَقلَٗبا  ٱلسَّ ِجَدنَّ َخۡ�ٗ
َ
دِدتُّ إَِ�ٰ َرّ�ِ َ�  َقاَل  ٣٦قَآ�َِمٗة َولَ�ِن رُّ

ِ  ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۥَصاِحُبهُ  ۥَ�ُ  َ�َفۡرَت ب
َ
ِيأ َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن  ٱ�َّ

ٮَٰك رَُجٗ�   .]٣٧ـ  ٣٥ :هفکال[ ﴾٣٧�ُّۡطَفةٖ ُ�مَّ َسوَّ
 ار بود به باغش درآمد. گفت: گمانکشتن ستمیه به خوکی[و در حال

امت یه قکنم ک نمی چگاه نابود شود. و گمانین (باغ) ھیه اکنم ک نمی
گمان یپروردگارم بازگردانده شوم، ب یسوبر پا شود، و اگر (ھم) به 

 ه با او گفتگوکینش در حالیافت. ھمنشیخواھم ھا  آن بھتر از یبازگشتن
، آنگاه از که تو را از خاک یورز می فرک یسکا به یرد به او گفت: آک می

ه ک) من (باور دارم یامل) ساخت؟ ولک(ید، سپس تو را انسانینطفه آفر
 سازم]. نمی کیرا با پروردگارم شر یسکاو خداوند. پروردگار من است و 
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ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما می خداوند متعال ن.یاز د یگردان یـ رو ٤ آ  �َّ َ�َفُرواْ َ�مَّ
نِذُرواْ ُمۡعرُِضونَ 

ُ
 یافتند رویافران از آنچه ھشدار ک[و  .]٣ :حقافأل[ا﴾ أ

 گردانند].
ْ ُ�مَّ َ�َفُرواْ  َ�ٰلَِك ﴿ د:یفرما میعزوجل  خداوند ـ نفاق. ٥ �َُّهۡم َءاَمُنوا

َ
بِ�

ٰ قُلُو�ِِهۡم َ�ُهۡم َ� َ�ۡفَقُهوَن  مان یاھا  آن رای[ز .]٣ :منافقونال[ ﴾٣َ�ُطبَِع َ�َ
چ ینھاد، تا ھھایشان  دل افر شدند، خدا ھم ُمھر برکآوردند، سپس 

 افر شدند.کبا دل  یمان آوردند، ولیبا زبان ا یعنی نند].کن کدر
فر کند و آن ھم ک نمی ن اسالم خارجیه انسان را از دکفر اصغر کب ـ 

 باشد. می نعمت

ُ  َوَ�ََب ﴿ د:یفرما می خداوند سبحانه ۡطَم�ِنَّٗة  ٱ�َّ َمَثٗ� قَۡر�َٗة َ�نَۡت َءاِمَنٗة مُّ
ۡ�ُعمِ 

َ
ِ َمَ�ٖن فََ�َفَرۡت بِ�

�ِيَها رِزُۡ�َها رََغٗدا ّمِن ُ�ّ
ۡ
ِ  يَأ َ�َٰ�َها  ٱ�َّ

َ
ُ فَأ ِ�َاَس  ٱ�َّ

 ی[خداوند (در باره) شھر .]١١٢ :نحلال[﴾ ١١٢بَِما َ�نُواْ يَۡصَنُعوَن  ٱۡ�َۡوِف وَ  ٱۡ�ُوعِ 
د، آنگاه یرس می از ھرجا یاش به فرایمن آسوده بود، روزیه اکان نمود یب یمثال

ار و ک) ی(سزاردند، پس خداوند به ک یخداوند ناسپاس یھا (اھلش) به نعمت
 د].یو ترس را به (اھل) آن چشان یر گرسنگیفراگ یردارشان بالک

�َ�ٰنَ إِنَّ ﴿ د:یفرما می ن خداوند سبحانهیو ھمچن ارٞ  ٱۡ�ِ  ﴾لََظلُومٞ َكفَّ
ن ھمه لطف و رحمت خدا)، باز ھم انسان سخت ی[(با ا .]٣٤ :میبراهإ[
 ش و ستمگر است].یکفرک

 است؟ست و برچند نوع یچ کشر - ٤٤س

 میاست و بر سه نوع تقس ک، ضد شریگانه پرستید و یه توحکج ـ بدان 
 شود: می

 بر.کا کـ شر ١
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 اصغر. کـ شر ٢
 .یو پنھان یخف کـ شر ٣
 بر بر چھار نوع است:کا کـ شر ١

حاجت  یالت و قضاکحل مش یعنی؛ ر از خدایدعا و طلب غ کالف ـ شر
 ردن.کر از خدا طلب یھا را از غ

ْ ِ�  فَإَِذا﴿ د:یفرما میعزوجل  خداوند ْ  ۡلُفۡلكِ ٱَر�ُِبوا َ ٱَدَعُوا ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ
ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱ  .]٦٥ :بوتکعنال[ ﴾٦٥إَِذا ُهۡم �ُۡ�ُِ�وَن  ۡلَ�ِّ ٱفَلَمَّ

دن ید وزینشستند (و باد شد یشتکه به ک یموقع کن مردم مشری[ا
شب و غرش  یکیردند، و تارکرا احاطه  یشتکر کیوه پکھای  گرفت، و موج

ه کرد) آن گاه است ک، تلخ یشتکنان یرا برسرنش یباد و خروش موج، زندگ
ه اگر خدا آنان را از خطر کبندند  می نند و عھدکبه اخالص، خدا را دعا 

ه ک یاو نگردند. اما موقع یچ گاه گرد نافرمانیگر ھیت نجات دھد، دکھال
 یکشان به خشیمھربانان است) آنان را نجات داد و پان یه مھربان ترک(خدا 

 ورزند]. کنند و شرک می ریید، ناگھان تغیرس
 ت، اراده و قصد.یدر ن کب ـ شر

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ َ�َن يُرِ�ُد  َمن﴿ ـد:یفرما می د متعالخداون َوزِ�نََتَها نُوَّفِ  ٱ�ُّ
ۡعَ�ٰلَُهۡم �ِيَها َوُهۡم �ِيَها َ� ُ�ۡبَخُسوَن 

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥إَِ�ِۡهۡم أ

ُ
ِينَ  أ لَۡيَس لَُهۡم ِ�  ٱ�َّ

 ِ ۖ إِ�َّ  ٱ�ِخَرة ْ َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّاُر ا َ�نُوا ْ �ِيَها َوَ�ِٰطٞل مَّ  ﴾١٦وََحبَِط َما َصَنُعوا
 .]١٦ـ١٥:[هود

شان را یارھاکا و تجّمل آن را خواسته باشد، (پاداش) یدن یس زندگانک[ھر
نند. ینب یاستکم و آنان در آنجا یرسان می مالکشان به تمام و یدر آنجا برا

ه در آخرت جز آتش (جھنم) ندارند و آنچه در آنجا کھستند  یسانکنان یا
 دھند باطل است]. می ه انجامکرده بودند، بر باد رفته و آنچه را کا) ی(دن
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 در طاعت.  کـ شرج 

ْ ﴿ د:یفرما ی میخداوند سبحانه و تعال َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
أ

ِ ُدوِن  ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
ُ
َمۡرَ�َم َوَمآ أ

ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ   .]٣١ :ةتوبال[ ﴾٣١َ�مَّ
. و انـد گرفته ییخـداونـد، به خدا ی[احبـار و رھبان شـان را بـه جا

اند  افتهیه فرمان نکگرفته اند) حال آن ییم (را به خدایـح بن مریـز) مسی(ن
ست. او از آنچه ی) جز او نینند. معبود (حقک یگانه را بندگیه معبود کمگر آن

 (ومنزه) است]. کآورند (بس) پا می کشر
 و محبت.  یدوست کد ـ شر

ِ َمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ د:یفرما می خداوند نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم  ٱ�َّ
َ
أ

ِۖ َكُحّبِ  ِينَ وَ  ٱ�َّ ِۗ َولَۡو يََرى  ٱ�َّ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ْ أ ِينَ َءاَمُنٓوا ْ إِۡذ يََرۡونَ  ٱ�َّ  َظلَُمٓوا

نَّ  ٱۡلَعَذاَب 
َ
نَّ  ٱۡلُقوَّةَ أ

َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ َّ�ِ َ  .]١٦٥ :ةبقرال[ ﴾١٦٥ ٱۡلَعَذابِ َشِديُد  ٱ�َّ

خدا،  یبرا یانی) ھمتایودنکو یند فھمک(از  هکھستند یسانک[و از مردم 
 یسانکدارند و  می خدا، دوست یو آنان را مانند دوست، اند داده ر از خدا قراریغ
افران آن ک یعنی ترند، قوی ھا آن خدا از یدر دوست اند، مان آوردهیه اک

مان یه به خدا اک یدارند و مردم می رده دوستکم ین را تعظیان دروغیھمتا
 یمشان برایشتر و تعظیخدا ب ین حال محبتشان برایدر ا اند، ح آوردهیصح

 نند].ک می نیمعبودان دروغ یه نابخردان براکاست  یمیشتر از تعظیخدا ب
 ند.یا گویه آن را رکاصغر  کشرـ  ٢

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ د:یفرما میعزوجل  خداوند فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ�  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َحَدۢ�  ۦٓ َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ 

َ
 یه به لقاکیسک[پس  .]١١٠ :هفکال[﴾ ١١٠أ

انجام دھد و در پرستش ای  دهیار پسندکه کد یدوار است بایپروردگارش ام
 اورد].ین کیرا شر یسکپروردگارش 
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 . یو پنھان یخف کـ شر ٣
الرشك يف هذه األمة أخىف من دبيب انلملة ىلع «د: یفرما می ج رمکرسول ا

 ره با سند حسن].یوغ ١/٥٧ر یثکر ابن ی[تفس .»صفاة سوداء يف ظلمة الليل
اه یسھای  تر است از راه رفتن مورچه ین امت، پنھان و مخفیدر ا کشر

 ت افتند.کشب به حر یکیدر تار یاھیه برتخته سنگ سک

 ست؟ین قدر و قضا چیفرق ب - ٤٥س

ار کان است به یه شرح و بکریج ـ قدر در اصل مصدر َقَدَر است و در تقد
ائنات قبل از وقوع آن سرنوشت، کن بر سرنوشت موجودات ویرفته، ھمچن

 اطالق شده است.
لوح  درآنچه  ان قدرھا وین جھان در جریه در اکاست  یم الھکاما قضا ح

شرح و  ینوشته شده، در حق مخلوق واقع شود و در لغت به معنامحفوظ 
 از دادن و فرق گذاشتن است.یان و امتیب

ُ�مَّ ﴿ د:یفرما می خداوند متعالکه  چنان ؛دیآ می شرع یم قاضکو قضا برح
ا قََضۡيَت َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
 یمک[و آن گاه به ھر ُح  .]٦٥ :نساءال[ ﴾أ

 ابند].یدر دل ن یو اعتراض کچ گونه شیھ ینکه ک
 فَإَِذا﴿ د:یفرما می خداوندکه  چنان شود؛ می اطالق یزیافتن چیان یو بر پا
لَٰوةُ ٱقُِضَيِت   افت].یان یه نماز پاک[پس آن گاه   .]١٠ :ةجمعال[ ﴾لصَّ

 د:یفرما می خداوندکه  چنان ؛دیآ می یارکانجام دادن  یو به معنا

نَت قَاٍض�  ۡقِض ٱفَ ﴿
َ
 ن].کرد، بک یو توان ی[آن چه خواھ .]٧٢ :[طه ﴾َمآ أ

گاه   د:یفرما می خداوندکه  چنان د؛یآ می دن خبریردن و رسکو بر آ

﴿ ٓ ٰٓءِيَل  َوقََضۡيَنا  م].یل خبر دادیاسرائ ی[و به بن  .]٤ :سراءاإل[ ﴾إَِ�ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�
 ُمرد. یعنی؛ یقض یشود: فالن می گفتهکه  چنان شود؛ می و بر مرگ اطالق
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ْ ﴿ د:یفرما می خداوند َكۖ قَاَل إِنَُّ�م َ�َٰ�ٰلُِك ِ�َۡقِض َعلَۡيَنا َر�ُّ  َونَاَدۡوا
ِٰكُثونَ   راند]. یخود بخواه تا ما را بم یاز خدا کمال ی[ا .]٧٧ :زخرفال[         ﴾٧٧�َّ

 شود. می و بر وقوع عذاب اطالق

ۡمرُ ٱَوقُِ�َ ﴿ د:یفرما می خداوند
َ
؛ افتیانجام  یم الھک[و ح .]٤٤ :[هود ﴾ۡ�

 واقع شد]. یعذاب الھ یعنی
 شود. خداوند متعال می اطالق یزیافتن بر چین کدن و تمیو بر رس

ِ ﴿ د:یفرما می ن ُ�ۡقَ�ٰٓ إَِ�َۡك وَۡحُيهُ  ۡلُقۡرَءانِ ٱَوَ� َ�ۡعَجۡل ب
َ
 .]١١٤ :[طه ﴾ِمن َ�ۡبِل أ

امل به تو برسد، در آن شتاب و کقرآن تمام و  یوحآنکه  ش ازیرسول! پ ی[ا
 ن].کعجله م

َوقُِ�َ ﴿ د:یفرما می د. خداوندیآ می م شدنکردن و حکجدا  یو به معنا
 ِ � ٱبَۡيَنُهم ب ّقِ  نند]. کم کان خلق حی[و م  .]٧٥ :زمرال[ ﴾ۡ�َ
 م شود].کان اھل بھشت و دوزخ بحق حی[و م

 ﴾َسۡبَع َسَ�َٰواتٖ  َ�َقَضٮُٰهنَّ ﴿ د:یفرما می د. خداوندیآ می نشیآفر یو به معنا
 نش و نظم ھفت آسمان فارغ شد].ی[آن گاه از خلق و آفر .]١٢ :[فصلت

  حتمًا واقع خواھد شد.آنچه  الوقوع. یحتم یو به معنا

ا﴿ د:یفرما می خداوند ۡقِضّيٗ ۡمٗر� مَّ
َ
 یم حتمکن حی[و ا .]٢١ :می[مر ﴾َوَ�َن أ

 پروردگار توست].
�َّ ﴿ د:یفرما می خداوندکه  چنان شود؛ می گفته ینیو بر امر د

َ
َمَر �

َ
أ

ٓ إِيَّاُهۚ  ْ إِ�َّ ه جز آن ذات ک[و به شما بندگان امر فرمود  .]٤٠ :وسفی[ ﴾َ�ۡعُبُدٓوا
 د].یگر را نپرستید یسکتا، کی کپا

 د.یآ می نندهکن دو جدال یب یمکو بر الزم و واجب شدن ح
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 فَإَِذا﴿ د:یفرما می د. خداوندیآ می به جا آوردن وگزاردن یو به معنا
َ�ِٰسَكُ�مۡ   د].یه اعمال حج را به جا آوردک[آن گاه   .]٢٠٠ :ةبقرال[  ﴾قََضۡيُتم مَّ
 داللتمصدر است، امر به وجوب آمد و بر آن ھا  این و قضا در ھمه

که  چنان ؛یلکات و شینظم و ھ یند، واالقتضاء: علم و معرفت به چگونگک می

 یشوم، األصمع نمی ، از تعجب تمام)ال أقىض منه العجب(شود:  می گفته
 شود. نمی ماند و فنا می ید: باقیگو

 ر؟یا خیر و شر همه از طرف خداست یر و سرنوشت خیا تقدیآ - ٤٦س

كّنا يف جنـازة « ه:کند ک می تیروا سطالب یبن اب یعلکه  چنان ،یج ـ بل
، فقعد وقعدنا حوهل ومعه �رصة فنكس، فجعل ج يف بقيع الغرقد، فأتانا انليب

 كتب 
َّ
ينكت بمخرصته، ثم قال: ما من�م من أحد، ما من نفس منفوسة، إال

 قد كتبت شقية أو سعيدة، فقال رجل: يا ر
َّ
سول اهللا ماكنها من اجلنة وانلار و�ال

اهللا! أفال نتلك ىلع كتابنا وندع العمل؟ فمن اكن منا من أهل السعادة فسيص� 
إىل عمل أهل السعادة وأما من اكن منا من أهل الشقاوة، فسيص� إىل عمل 
أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة فييرسون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة 

ا ﴿ فييرسون لعمل الشقاوة، ثم قرأ: مَّ
َ
ۡ�َطٰي وَ فَأ

َ
ِ  ٥ ٱ�ََّ�ٰ َمۡن أ َق ب  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َوَصدَّ

ُهۥ ٦ ُ ٰى  فََسُنيَّ�ِ ا َمۢن َ�َِل وَ  ٧لِۡليُۡ�َ مَّ
َ
ِ  ٨ ٱۡسَتۡغَ�ٰ َوأ َب ب  ٩ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َوَ�ذَّ

هُۥ ُ ٰى  فََسُنيَّ�ِ  .یه]. واللفظ للبخاری.[متفق عل»]١٠ـ  ٥ :لی[الل﴾ ١٠لِۡلُعۡ�َ
ع الغرقد یه گفت: ما در قبرستان بقکت است یروا سطالب یبن اب یاز عل

م، یآمد و نشست، ما ھم اطراف او نشست ج امبریم، پیبودای  ـع جنازهییدر تش
 نیبر زم یین بود، با آن عصا خط ھای) داشت و اندوھگیی(عصا یبا خود چوب

ست یه روح در آن است، نک یچ جانیس و ھکچ ید، سپس فرمود: ھیشک می
ا دوزخ مشخص شده است و نوشته شده است یبھشت و ش در یجااینکه  مگر
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 ا بریرسول خدا! آای  از حاضران گفت: یکیا خوشبخت است، یه او بدبخت و ک
از ما از اھل ھریک م؟ یار و عمل را بگذارکم و ینکل و اعتماد نکآن نوشته تو

شود و  می عمل اھل سعادت سوق داده یسعادت باشد، خود به خود به سو
باشد، خود به خود به طرف عمل اھل  یاھل شقاوت و بدبخته از کس کھر

 یفرمود: اھل سعادت به سو ج شقاوت و بدبختان خواھد رفت، آن حضرت
 هیاھل شقاوت توج یشوند و اھل شقاوت به سو می هیعمل اھل سعادت توج

 مه را تالوت فرمودند: یرکه ین آیشوند سپس ا می
 ییوکیار شد و به نکزیپرھ رد و خداترس وکس عطا و احسان ک[اما ھر

س بخل ورزد و از کم، اما ھریگردان می ار او را آسانکرد، ما ھم کق یتصد
ب نمود، یذکرا ت ییوکیاز دانست و نین یجھل و غرور خود را از لطف خدا ب

 م].ینک یار او را دشوار مک یپس به زود

 ست؟ی) چال إله إالَّ اهللا( یمعنا - ٤٧س

ست. خداوند یتا نکی یمگر خدا یپروردگار به حقچ معبود و ی: ھیعنیج ـ 

ٓ إِيَّاهُ ﴿ د:یفرما می سبحانه �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
 .]٢٣ :سراءاإل[ ﴾َوقََ�ٰ َر�َُّك �

 د].یس را نپرستکچ یه جز او ھکم فرمود کتوح ی[و خدا

تا کی یمگر خدا یبه معنا )إالَّ إياه(چ معبود و یھ یدر معنا )أالَّ تعبدوا(
 است.

ه خداوند قبل از نماز و روزه، بر بندگانش کاست  یدیچه توح - ٤٨س
 فرض نمود؟

گر را نخوان، نه یس دکچ یگانه ھی یر از خداید عبادت. پس غیج ـ توح
 ر از او.یو نه غ ج امبریپ
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نَّ ﴿ د:یفرما می خداوند
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱ َوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َحٗدا  �َّ

َ
 ﴾١٨أ

 .]١٨ :جنال[
ر از او را یغ ید با خدا احدی[و مساجد مخصوص خداست. پس نبا

 د].یرده و بخوانکپرستش 

خود  یدستیه بر فقر و تهک یریفق ن دو بهتر است:یاز ا کیدام ک - ٤٩س
 ییبایکمقدار صبر و ش ؟رگزار باشدکه شک یثروتمند یا ندک ییبایکصبر و ش

 چه اندازه است؟
ن و افضل یاز بھترھردو  رگزار،کننده و شکر صبریو فقج ـ اما مساله ثروتمند 
 خداوندکه  چنان ن آنان ھستند؛یبا تقواترھا  آن نیمؤمنان ھستند و بھتر

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ د:یفرما می
َ
ِ إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
 .]١٣ :حجراتال[ ﴾�

 د].ین شما ھستین شما نزد خدا باتقواترین و با افتخارتری[بزرگوارتر
ه: صبر، کن مشھور است یر نزد علما و دانشمندان اکاما مقدار صبر و ش

له ی، اطاعت از خدا به وسیرگزارکاست و ش یو ناله و زار یتاب یعدم ب
 اوست. یھا سپاس بر نعمت

 ؟ینک ه مییتوص یزیمرا به چه چ - ٥٠س
گاه بودن از توح د یتوحھای  کتاب و مطالعه یتاپرستکید و یج ـ تو را به آ

آن فرستاده  یامبران را برایه پکـ  یقت خدا پرستیرا حقیز؛ نمک می ارشسف
آن  ج خداه خدا و رسول کـ  کقت شریشود و حق می ت روشنیـ برااند  شده

 بخشوده کگناھان مشراینکه  واند  را حرام دانسته و از آن خبر داده
باشد، اعمال و  که مشرکسیکحرام است و  کود و بھشت بر مشرش نمی

ت یز اھمیو نگردد  می ارکت آشیردار او باطل و محو خواھد شد ـ براک
از رسول،  یرویآن فرستاده و با پ یرا برا ج امبریه خداوند پکـ  یتاپرستکی
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 شود. می ت مشخصیبود ـ برا یان دور خواھکو مشر کمسلمان و از شر
 ه خداوند مرا نفع و بھره برساند:کس یم بنویبرا یالمک

آوردن  یردن و روکنم توجه ک می حتیتو را به آن نص هک یزین چیاول
 رایباشد؛ ز می آورده است، یوتعال کنزد خداوند تبار از جمحمد آنچه  به

 یزیچ چیاج دارند، از طرف خداوند آورده است و ھیمردم به آن احتآنچه 
به اینکه  ند مگرک کیرا به خداوند و بھشت نزدھا  آن هکنبوده و نخواھد بود 

را از خداوند دور و به دوزخ ھا  آن هکنبود  یزیچ چیرده است، و ھکامرآن 
 از آن برحذر داشته است.اینکه  د، مگرینما کینزد

س کچ یھ یرده و براکامت حجت را برخلق تمام یپس خداوند تا روز ق
 ست.ین ج محمدبعد از بعثت  یحجت و برھان

آ ﴿ د:یفرما می السالمھم یگر علید امبرانیو پ ج امبریخداوند در باره پ إِ�َّ
ٓ إَِ�ٰ نُوٖح وَ  وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  ۦۚ ِمۢن َ�ۡعِدهِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱأ ۡوَحۡيَنا

َ
َوأ

ۡسَباطِ ٱ�ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ 
َ
يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن  ۡ�

َ
وَِعيَ�ٰ َو�

قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل  َورُُسٗ�  ١٦٣َزُ�وٗر�  دَ ۥَداوُ  اَنۚ َوَءاتَۡينَ وَُسلَۡيَ�ٰ 
ُ ٱَورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َوَ�ََّم  ِ�َن  رُُّسٗ�  ١٦٤ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  �َّ بَّ�ِ مُّ
ِ ٱَوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  � َ�ۡعَد  �َّ ُ ٱَوَ�َن  لرُُّسِل� ٱُحجَّ َعزِ�ًزا  �َّ

 .]١٦٥ـ  ١٦٣ :نساءال[ ﴾١٦٥َحِكيٗما 
ه) به کم و (چنانیردک یامبران وحیه به نوح و پس از او بر پک[ما چنان

وب و یو ا یسیعقوب و نوادگان (او) و عیل و اسحق و یم و اسماعیإبراھ
م و به داود یردھک یز) وحینم به تو (یردک یمان وحیونس و ھارون و سلی

ن داستان آنان را بر تو باز یش از ایه پکم) ی(فرستاد یم. و رسوالنیزبور داد
. و خداوند ایم ر تو باز نگفتهت آنان را بیاکه حک یتم و رسوالنیگف
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 یننده تا براکم یمژده آور و ب یسخن گفت. رسوالن ی) با موسیانجیمی(ب
ان) نباشد و خداوند ی(در م یمردم پس از (ارسال) رسوالن بر خداوند حجت

 روزمند فرزانه است].یپ
ه مردم را ک یزین چیه از نزد خداوند آورده و اولک یزین چیپس بزرگتر

ه ک یعبادت ندارد یکیچ شریه ھک ییتاکی یبه آن امر فرموده عبادت خدا

َها﴿ د:یفرما میعزوجل  خداوندکه  چنان اوست؛ یفقط و فقط برا ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ثِّرُ ٱ نِذۡر  ١ لُۡمدَّ
َ
ۡ  ٢ُ�ۡم فَأ  .]٣ـ  ١ :مدثرال[ ﴾٣َوَر�ََّك فََكّ�ِ

ز و مردم را پند و ی! برخیده ایچیه خود را به لباس درپک یرسول ی[ا
گاه نما و از خدا بترسان. و پروردگارت را به  و  یا و بزرگیبرکاندرز ده و آ

 ن].کاد یعظمت 

﴿ ۡ ن ی، خدا را بزرگ بدان و او را با اخالص در دیعنی﴾ َوَر�ََّك فََكّ�ِ
ات و کبه نماز و زاینکه  ن، قبل ازیندارد. و ا یکیچ شریه او ھکن کعبادت 

 باشد. می ر اسالم امر شود،یاز شعاھا  این ریروزه و حج و غ

نِذرۡ ﴿و
َ
ن، یـن. و اکـ یگانه دوری یدر عبادت خدا ک، از شریعنی ﴾ُ�ۡم فَأ

از ھا  این ریو ظلم و ستم به مردم و غ یو رباخوار یاز زنا و دزداینکه  قبل از
 باشد. می شود، یره نھیبکگناھان 

ھاست و خداوند  ن آنین و واجب ترین قواعد دین قاعده از بزرگ تریو ا

َخلَۡقُت  َوَما﴿ د:یفرما میکه  چنان ؛ده استین آفریھم یمخلوقات را برا
نَّ ٱ �َس ٱوَ  ۡ�ِ  .]٥٦ :اتیذارال[ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ

را  یآسمانھای  کتاب امبران را فرستاده وین سبب، خداوند پیو به ھم

ِن  َولََقدۡ ﴿ د:یفرما میکه  چنان نازل فرموده است؛
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
ْ ٱ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا  .]٣٦ :نحلال[ ﴾ل�َّ
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 اند، و فرق گذاشته ییافر جداکن مسلمان و ین علت، مردم بیو به ھم
مالقات  یکچ گونه شرید و بدون ھیامت با توحیس خدا را روز قکپس ھر

ند، به دوزخ کدار ی، خدا را دکه با شرکس کشود و ھر می د، وارد بھشتینما
ھمان ن ین مردم باشد و این و زاھدتریاگر از عابدتر یخواھد رفت، حت

ر و ید و آروز و خیه امکاست  (إله)را فقط از یز؛ است (ال إله إالَّ اهللا) یمعنا
 لکشود و فقط بر او تو می دهیشود و فقط از او ترس می دفع شر خواسته

 شود. می
 وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین.
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