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 سواالت تشریحی

. است« آری»ویک« نه»که پایه واسااس بنای اسالم است، مرکب از یک  « الاله اال اهلل»مرکب ازچیسات؟ توضایح دهید؟ جمله   « الاله اال اهلل»جمله -22

 به خدای یگانه« آری»و به هرچه غیرخدایی است« نه.»

باید مساالمانان ، فضااای سااراساار عالم   » امام خمینی درموردتولی وتبری چه فرموده اند؟امام خمینی)ره( برمبنای تحلیل تبری وتولی فرموده اند:-28

 «.راازمحبت وعشق نسبت به ذات حق ونفرت وبغض عملی نسبت به دشمنان خدالبریز کنن

ه باآنان به چه معناسات؟ عاشاق روشانایی ازتاریکی می گریزد وآن کسی که به دوستی باخداافتخار می کند، باهرچه    بیزاری ازدشامنان خدا ومبارز -24

ر اضادخدایی اسات مقابله می نماید. اودوستدار حق ودشمن باطل است. عاشقان خداپرچمدار مبارزه با ستم وستمگری بوده اند ونمی شود کسی دوستد  

 رادرجامعه بیند وسکوت اختیار کند.خداوند باشد، اما زشتی وستم 

درست نیست؟برخی می گویند اگرقلب انسان باخدا باشدکافی است وعمل به احکام دین « قلب انساان باخدا باشاد، کافی اسات   » چرااین جمله که -25

 «ازدستورات من پیروی کنید اکرمرادوست دارید، شایسته است» ضرورتی ندارد، اما این توجیه باکالم خداوند سازگارنیست. او می فرماید:

ت هنسبت دینداری ودوستی باخدا چیست؟ دینداری بادوستی باخدا آغاز می شود وبرائت وبیزاری ازباطل ودشمنان خدارابه دنبال دارد. به همین ج-26

 اگرکسی بخواهد قلبش راخانه ی خداکند، بایدشیطان وامور شیطانی راازآن بیرون کند.

ه ازجمله راه های افزایش محبت به خداست راتوضیح دهید؟ اگربخواهیم محبت خداوند دردلمان خانه کند، بایدمحبت همه دوستی بادوستان خداک-27

ت ، محبی کسانی راکه رنگ ونشانی ازاودارند وخداوند مارابه محبت ودوستی آنان توصیه کرده است، دردل جای دهیم وهرمیزان این عالقه قوی ترباشد

شاود.انبیاء واولیای الهی ومجاهدان راه حق وآنان که درمسیر بندگی خداحرکت کرده اند، دوستان خداهستند وبرترین این دوستان  مابه خدافزون ترمی 

 پیامبر)ص( واهل بیت )ع( ایشان می باشند.

؟ ویژگی مومنان دوستی ومحبت شدید نسبت به رابنویسید« ومن الناس من یتخذ من دون اهلل اندادا یحبونهم کحب اهلل والذین آمنوا اشد حبا هلل» پیام آیه-23

 خدا است.

رابنویسید؟ الزمه دوستی باخداوند، پیروی ازدستورات اوست ونتجیه پیروی « قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل ویغفر لکم ذنوبکم» پیام آیه-23

 ازخداوند، دوست داشته شدن توسط خدا وبخش گناهان است.
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