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 دینی دهم  تجربی ریاضی فصل نهم تستی

خداوند شرط اصلی دوستی با خود را .................. اعالم کرده است و این موضوع در آیۀ شریفۀ .................. تجلی دارد. - 1

عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده- «و الّذین آمنوا اشّد حبا ّهللا»  

عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده- «ان کنتم تحبون اّهللا فاّتبعونی» 

دوستی با دوستان خدا و بیزاري از دشمنان خدا- «ان کنتم تحبون اّهللا فاّتبعونی»  

دوستی با دوستان خدا و بیزاري از دشمنان خدا- «و الّذین آمنوا اشّد حبا ّهللا»  

اکسیر حیات بخش به مرده چیست و امام صادق (ع) در این مورد چه می فرماید؟ - 2

عشق به خدا – ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوستش می دارد. ایمان به خدا – ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوستش می دارد.

– –

جملۀ .................. که پایه و اساس بناي اسالم است به ترتیب از کدام پایه هاي دینداري ترکیب شده است؟ - 3

– – – – – – – –

کدام عامل، تنبل را چاالك و بخیل را بخشنده می کند و میان محبت به خدا و آثار محبت به او چه رابطه اي برقرار است؟ - 4

آغازگر دین   داري کدام است و اگر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید چه کنیم؟ - 5

 «یحّبونهم کحب اهللا»  «اشّد حبا هللا» 

 «ان کنتم تحّبون اهللا فاتبعونی»  «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا» 

این بخش از مناجات حضرت سجاد (ع) که می فرمایند: «بارالها! اي آرمان دل مشتاقان و اي نهایت آرزوي عاشقان! دوست داشتنت را از خودت - 7
خواهانم» بیانگر چیست و مطابق با مناجات امام سجاد (ع)، هر کس با خدا انس بگیرد، انس او چه ثمره اي خواهد داشت؟

محبت به خدا - در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود. پیروي از خداوند - در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.

محبت به خدا - لحظه اي از خداوند روي گردان نمی شود. پیروي از خداوند - لحظه اي از خداوند روي گردان نمی شود.

- پیام این سخن امام صادق (ع) که می فرماید: «ما احبَّ اهللا َمن عصاه»، با کدام آیه مطابقت دارد؟ (با تغییر) 8

«قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید»  «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم ...»  

بار الها! دوست داشتنت را از خودت خواهانم»  «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا یحّبونهم کحّب اهللا...»  

مطابق آیۀ شریفۀ «ُقل إن ُکنتم ُتحّبون اَهللا فاتِّبعونی... »، نتیجۀ اطاعت و پیروي از فرامین الهی چیست و میان محبت به خدا و آثار آن چه رابطه اي برقرار - 9
است؟

«َیِحبَّونُهم َکُحبِّ اِهللا» - تقابل  «ُیحِببکم اُهللا» - تقابل  «ُیِحبَّونُهم َکُحبِّ اِهللا» - متقابل «ُیحِببکم اُهللا» - متقابل 

1

عشق به خدا  قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا، غیر خدا را جا ندهید. ایمان به خدا  قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا، غیر خدا را جا ندهید.

اهللا اکبر  تبّري  تولّی  ال اله الا اهللا ّ تولی ّ تبّري اهللا اکبر  تولی ّ تبّري  ال اله الا اهللا ّ تبّري  تولّی 

َ اَهللا» - دو سویه و مستقیم «ُتِحبونّ َ اَهللا» - علی و معلولی «ُتِحبونّ «ُیحِببُکُم اُهللا» - دو سویه و مستقیم «ُیحِببُکُم اُهللا» - علی و معلولی

دوستی خدا - باید محبت کسانی را که رنگ ونشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جاي دهیم. 

برائت و بیزاري از دشمنان خدا - باید محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جاي دهیم. 

برائت و بیزاري از دشمنان خدا - باید عمل به دستوراتش را که توسط پیامبران ارسال شده است، سرلوحۀ کار خود قرار دهیم. 

دوستی خدا - باید عمل به دستوراتش را که توسط پیامبران ارسال شده است، سرلوحۀ کار خود قرار دهیم. 

کدام عبارت قرآنی با توجیه برخی انسان ها که میگویند: «اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد» سازگار  نیست؟ - 6

دوستى با خدا
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این بخش از مناجات حضرت سجاد (ع) که می فر مایند: «بار الها اي ارمان دل مشتاقان و اي نهایت آرزوي عاشقان! دوست داشتنت را از خودت - 10

–

– –

امام خمینی به مسلمانان جهان سفارش می کنند که باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را به ترتیب از چه چیزي نسبت به ذات حق و دشمنان خدا لبریز - 11
کنند؟

دوستی و اطاعت - مبارزه با دشمنان ایمان و تقوي - مبارزه با دشمنان

اخالص و عمل صالح - نفرت و بغض عملی محبت و عشق - نفرت و بغض عملی

خداوند متعال شرط اصلی دوستی با خود را چه چیزي بیان کرده است و کدام آیۀ شریفه جلوه گاه این موضوع است؟ - 12

دوستی با دوستان خدا و بیزاري از دشمنانش -  «ان کنتم ُتحّبون اَهللا فاّتبعونی»  

دوستی با دوستان خدا و بیزاري از دشمنانش - «ما احّب اهللا من عصاه»  

انجام فرامین الهی که توسط پیامبرش ارسال شده -  «ما احّب اهللا من عصاه»  

انجام فرامین الهی که توسط پیامبرش ارسال شده -  «ان کنتم ُتحّبون اَهللا فاّتبعونی»  

قرآن محبوب خدا شدِن محبّان را وابسته به چه عاملی می داند و این کار چه نتیجۀ دیگري براي آنان دارد؟ - 13

 «أَشُد ُحبا ِهللاِ»  - دوستی با دوستان خدا  «أَشُد ُحبا ِهللاِ»  - بخشیده شدن گناهان 

- دوستی با دوستان خدا  «َفاتِّبُعونِی» - بخشده شدن گناهان  «َفاتِّبُعونِی»

مفهوم «عشق و محبت به خداوند باعث می شود که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وي عطا می کند»، از دقت در کدام آیه به دست آمده و - 15

علت «اشّد حبا اهللا» کدام است؟ - 16

 «یحّبونهم کحّب اهللا»   «الّذین آمنوا»   «فاّتبعونی»   «ان کنتم تحّبون اهللا»  

در پاسخ به آن دسته از کج اندیشانی که با خدا بودن قلب انسان را کافی می دانند و به دستورات الهی بی اعتنایی می کنند، کدام کالم الهی را باید گوشزد - 17
کنیم؟

اما کسانی که ایمان آوردند به خدا محبت بیش تري دارند.  قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید. 

کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند او را دوست ندارد.  اگر خدا را دوست دارید از من پیروي کنید تا خدادوستتان بدارد. 

روي گردان نشدن از خداوند و اختیار نکردن جز او، هر یک به ترتیب ثمرة مبارك کدام اقدام محبّان خداست؟ - 18

انس گرفتن با نهایت آرزوي عاشقان - چشیدن لذت دوستی با خدا  انس گرفتن با نهایت آرزوي عاشقان - تقویت ایمان به خدا 

چشیدن لذت دوستی با خدا - تقویت ایمان به خدا  چشیدن لذت دوستی با خدا - انس گرفتن با نهایت آرزوي عاشقان

2

خواهانم» بیانگر چیست و مطابق مناجات امام سجاد (ع) هرکس با خدا انس بگیرد؛ انس او چه ثمره اي خواهد داشت؟

محبت به خدا  در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.  پیروي از خداوند – در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود. 

محبت به خدا  لحظه اي از خداوند روي گردان نمی شود.  پیروي از خداوند  لحظه اي از خداوند روي گردان نمی شود. 

به ترتیب نتیجۀ چیست؟ مطابق دعاي مناجات المحبّین امام سجاد (ع)، «عدم گزینش غیرخدا» و «عدم اعراض از خدا» ِ - 14

چشیدن لذت دوستی با خدا- مأنوس شدن با خدا چشیدن لذت دوستی با خدا- تبري و دشمنی با دشمنان خدا

مأنوس شدن با خدا - تبري و دشمنی با دشمنان خدا مأنوس شدن با خدا - چشیدن لذت دوستی با خدا

کدام یک از عبارات از نظر امام صادق (ع) مؤید آیۀ مورد نظر است؟ (با تغییر)

 «و من الّناس من یّتخذ من دون  اهللا اندادًا یحّبونهم کحّب اهللا» - قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید. 

 «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا» - قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید. 

 «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا یحّبونهم کحّب اهللا» - کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد. 

 «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا» - کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد. 
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«توبه از گناهان» و «جهاد در راه خدا» به ترتیب در حیطۀ کدام یک از آثار محبت به خدا قرار می گیرند؟ - 19

پیروي از خداوند - پیروي از خداوند

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - پیروي از خداوند

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان 

پیروي از خداوند - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

حدیث شریف امیر المؤمنین (ع) در مورد ارزش هر انسان در کالم موالنا چگونه مورد تبیین واقع گردیده است و شرط روي گردان نشدن از ذات حق - 20
تعالی در نگاه امام سجاد (ع) چه می باشد؟

تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمۀ نانی، نانی - درخواست محبت الهی از خداوند

تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمۀ نانی، نانی - انس با پروردگار

اي دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد - درخواست محبت الهی از خداوند

اي دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد - انس با پروردگار

این که برخی می گویند: «قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد»، در واقع بر خالف نص صریح قرآن عمل کرده اند - 21
که می فرماید: .................. (با تغییر)

 «یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم»   «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتَّبعونی...»  

«و الَّذین آمنوا اشدَّ ُحبا ِهللا»    «من الناس من یتَّخذ من دون اهللا اندادًا یحبونهم کحبُّ اهللا»

- 22
هر یک از مفاهیم «عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد»، «اطاعت از اهل بیت (ع)» و «جهاد در راه خدا در برنامۀ تمام پیامبران الهی بوده است» از مصادیق

امام علی بن الحسین (ع) در دعاي مناجات المحبین خویش با خداوند، نتیجۀ چشیدن لذت دوستی خدا را چه فرموده اند و کدام عبارت شریفه بیانگر - 23

«اشّد ّحبًا هللا»  غیر تو را اختیار نکند - «یحببکم اهللا»  -

«یحببکم اهللا» از تو رویگردان نشود - «اشّد ّحبًا هللا»  -

مفهوم دو بیت زیر کدام عبارت ارزشمند را در ذهن تداعی می کند؟  - 24
«تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمۀ نانی، نانی  

این نکتۀ رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز که در جستن آنی، آنی»

کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد. قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.

کسانی که ایمان آورده اند، به خدا محبت بیش تري دارند. ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می دارد.

پایه و اساس بناي اسالم به ترتیب با کدام یک از گزاره هاي زیر ارتباط دارد؟ - 25

بیزاري از باطل - دوستی با خدا بیزاري از باطل - نماز

مطابق آیات قرآن کریم کدام یک از صفات خاص مؤمنان می باشد و کدام عبارت قرآنی بیانگر آن است؟ - 26

«فاتَّبعونی ُیحببُکم اهللا» دوستی و محبت شدید نسبت به خدا - «اََشدُّ ُحبّا لِلّه» دوستی و محبت شدید نسبت به خدا -

«فاتَّبعونی ُیحببُکم اهللا» دوستی با دوستان خدا  - «اََشدُّ ُحبّا لِلّه» دوستی با دوستان خدا  -

3

کدام یک از آثار محبت به خدا می باشد؟

دوستی با دوستان خدا - دوستی با دوستان خدا - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

دوستی با دوستان خدا - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - دوستی با دوستان خدا

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - دوستی با دوستان خدا - بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

آن براي مؤمنان است؟

غیر تو را اختیار نکند 

از تو رویگردان نشود 

دوستی با خدا - نماز دوستی با خدا- بیزاري از باطل
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مفهوم «ریشۀ دو جبهۀ حق و باطل که گروهی خدا را دوست دارد و گروهی چیزهاي دیگر را همتاي او قرار می دهد» از دقت در .................. به دست - 27
می آید. (با تغییر)

قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحبیکم اهللا»  

»

 «ومن الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا یحّبونهم کحّب اهللا»   

من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم»    «ما احبَّ اهللا َمن عصاه»   

بیت زیر با کدام یک از عبارات هم مفهوم است؟  - 29

اگر انسان دل به خدا بسپارد، زندگی اش رنگ و بوي دیگري می یابد.

ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می دارد.

مؤمنان، محبت و دوستی شدید نسبت به خدا دارند. 

امام سجاد(ع) در مناجات خود می فرماید: هر کس  .................. ، لحظه ا ي از تو روي گردان نشود و از نظر امام علی(ع) ارزش هر انسان .................. - 30

با تو انس گیرد - به اندازه ي چیزي است که دوست می دارد.  با تو انس گیرد - به قدر کرامت اوست.

دوستی ات را چشیده باشد - به اندازه ي چیزي است که دوست می دارد. دوستی ات را چشیده باشد - به قدر کرامت اوست.

این که «عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد.» و «وقتی محبت خداوند در دلی خانه کرد، آن دل محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند، در خود - 31
می یابد و اهل بیت (ع) با تمام وجود به خدا عشق ورزیدند.» به ترتیب اشاره به کدام آثار محبت به خداوند دارد؟

دوستی با دوستان خدا – بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان – بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان – دوستی با دوستان خدا

پیروي از خداوند – بیزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان

امام سجاد (ع) در دعاي مناجات المحبین، عاشقانه خدا را می خواند و می فرماید: «بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد، - 32
.................. و آن کس با تو انس گیرد، .................. »

شرط خانه کردن محبت خدا در دل انسان چیست و در خصوص آن کدام اصطالح اسالمی به کار می رود؟ - 33

محبت کسانی را که رنگ و نشانی از خدا دارند و خداوند دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جاي دهیم. - جهاد 

محبت کسانی را که رنگ و نشانی از خدا دارند و خداوند دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جاي دهیم. - تبري

شیطان و امور شیطانی و هرچه که ضّد خداست را از دل بیرون کنیم. - تولی 

شیطان و امور شیطانی و هرچه که ضّد خداست را از دل بیرون کنیم. - برائت 

اگر سؤال شود که «چگونه می توان دل را به محبت و دوستی با خدا آراست؟» با انیس شدن به کدام عبارت قرآنی به این توفیق الهی دست خواهیم - 34
یافت؟

 «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا»  «إن کنتم تحّبون اهللا» 

 «ما احّب اهللا من عصاه»  «و الّذین آمنوا اشّد حبا هللا» 
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»

اکسیري که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وي عطا می کند و این که امام صادق (ع) می فرمایند: «قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا - 28

غیر خدا را جا ندهید.» به ترتیب ما را متوجه کدام موضوعات می کند؟

عشق به خدا - محبت به خدا  عشق به خدا - پیروي از خداوند 

بیزاري از دشمنان خدا - دوستی با دوستان خدا  دوستی با دوستان خدا - بیزاري از دشمنان خدا 

«تا در طلب گوهر کانی، کانی    تا در هوس لقمۀ نانی، نانی» 

تداوم و استمرار در پیروي از دستورات خداوند، موجب تقوبت محبت انسان به خدا می شود.

فقط دوست داشتنت را می خواهد - لحظه اي از تو روي گردان نشود.  غیر تو را اختیار نکند - لحظه اي از تو روي گردان نشود. 

فقط دوست داشتنت را می خواهد - فقط دوستی تو را می خواهد. غیر تو را اختیار نکند - فقط دوستی تو را خواهد. 
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مطابق با آیات قرآن کریم، ثمرة ایمان به خداوند متعال چیست؟ - 35

براي این که انسان در زمرة  «ما َاَحبَّ اَهللا َمن َعصاُه»  نباشد، الزم است عمل به کدام عبارت قرآنی را سرلوحۀ کار خود قرار دهد و ثمرة آن به چه - 36
صورت متجلّی می گردد؟

 «تحبوَن اَهللا فاتَّبعونی»  -  «ُیحِببُکم اهللا»   «و الَّذین آمنوا َاَشدُّ ُحبا»  -  «ُیحِببُکم اهللا»  

 «تحبوَن اَهللا فاتَّبعونی»  -  «ُیِحبَّونهم»   «و الَّذین آمنوا َاَشدُّ ُحبا»  -  «ُیِحبَّونهم»  

توجیه گران ظاهرناپسند، با ادعاي باطن نیک، باید به کدام مستند روایی توجه کنند تا رفتار خود را اصالح کنند؟ - 37

پاسخ گوي این شبهه که «اگر قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد.» کدام آیۀ شریفه است و مبناي سخن امام - 38

آب حیاتی که از بین برندة افسردگی، ترس و یأس است، چیست و کدام عبارت قرآنی مؤیّد ویژگی هاي افراد مؤمن است؟ - 39

«اشّد ُخبا هللا»   عشق الهی - «یحّبونهم کحب اهللا»   عشق الهی -

«اشّد ُخبا هللا»   دگرگونی باطنی - «یحّبونهم کحب اهللا»   دگرگونی باطنی -

اوج گیري محبت انسان به خدا، آن گاه تحقق می یابد که کدام عامل در انسان تقویت شود و کمال آن در کدام آیۀ مبارکه ترسیم شده است؟ - 40

«ُقل ِان ُکنُتم ُتِحّبون اَهللا َفاتَِّبعونی ...» تقوا - «ُقل ِان ُکنُتم ُتِحّبون اَهللا َفاتَِّبعونی ...»   ایمان -

«َو ِمَن النِّاس َمن َیتَِّخُذ ِمن دوِن اِهللا َاندادًا ...» تقوا - «َو ِمَن النِّاس َمن َیتَِّخُذ ِمن دوِن اِهللا َاندادًا ...»   ایمان -

آیۀ شریفۀ «و اصبر علی ما اصابک ...» بیانگر کدام راه قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی است و آیۀ «و من النّاس َمن یتّخذ ِمن دون اهللا اندادا ...» بیانگر - 41
تقابل چه کسانی است؟

محاسبه و ارزیابی اعمال خود - دوستداران خدا و بیزاران از دوستان خدا 

محاسبه و ارزیابی اعمال خود - گروهی که همتایانی را به جاي خدا می گیرند و گروهی که به خداوند ایمان کامل دارند. 

تصمیم و عزم براي حرکت - دوستداران خدا و بیزاران از دوستان خدا 

تصمیم و عزم براي حرکت - گروهی که همتایانی را به جاي خدا می گیرند و گروهی که به خداوند ایمان کامل دارند.

کدام آیه، مقایسۀ جبهۀ محبان حق و مخالفان حق است؟ - 42

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا ...»  «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادا ...» 

 «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی ...»  «ام نجعل المتقین کالفّجار» 

هم نوایی با شاعر نیکوسخن در بیت «این نکتۀ رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز که در جستن آنی، آنی»، چه نکته اي را به ذهن انسان متبادر می سازد و با - 43
کدام حدیث از پیشوایان معصوم (ع) در ارتباط است؟

معیار ارزش واقعی انسان به اندازة محبوبش _ «قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.»  

معیار ارزش واقعی انسان به اندازة محبوبش _ «هرکس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.»

دانایی به ارزش محبت خداوند در دل انسان با ایمان _ «هرکس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.»  

دانایی به ارزش محبت خداوند در دل انسان با ایمان _ «قلب اسنان حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.»  
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پاداش عظیم نزد خداوند و تکریم در باغ هاي بهشتی از بین رفتن غم و اندوه و کسب رحمت و آمرزش الهی

پاداش عظیم نزد خداوند و افزایش محبت به او از بین رفتن غم و اندوه و افزایش محبت به خداوند

«کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد».  «قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید». 

«هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود».  «ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می دارد».

خمینی (ره) در مورد وظیفۀ مسلمانان در مورد عشق به خداوند چیست؟

ِ َأنَداًدا ...» - «ما َاَحب اَهللا َمْن َعصاُه»   «ُقل ان کنتم ُتحّبون اَهللا فاّتبعونی ...» - «ما َاَحب اَهللا َمْن َعصاُه»  «َوِمَن النَّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ

ِ َأنَداًدا ...» - «ال إله إّال اّهللا»   «ُقل ان کنتم ُتحّبون اَهللا فاّتبعونی ...» - «ال إله إّال اّهللا»  «َوِمَن النَّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاَّ
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دروغین بودن دم زدن از دوستی قلبی برخی از توجیه گران ظاهر نامناسب خود، آنگاه اثبات می شود که به مفاّد کدام آیۀ مبارکه تمسک جوییم؟ - 44

ُ َوَیْغِفْر لَُکْم ُذنُوبَُکْم » َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ « ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ « ِ ِ َأْنَداًدا ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ ِخُذ ِمْن ُدوِن اهللاَّ «َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَّ

ِ َأْکَبُر» َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَکِر َولَِذْکُر اهللاَّ «ِإنَّ الصَّ ُموِر» «َواْصِبْر َعَلى َما َأَصابََک ِإنَّ َذلَِک ِمْن َعْزِم اْألُ

با تکیه بر کدام یک از آیات شریفۀ زیر، به کسانی که می گویند: «اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است»، پاسخ صحیح خواهیم داد؟ - 45

 «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا»   «یحّبونهم کحّب اهللا»  

 «ما احّب اهللا َمن عصاه»   «ُقل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی»  

این که برخی می گویند: «قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به احکام دین ضرورتی ندارد.» با آیۀ شریفۀ .................. در  تناقض است و حدیث - 46
«ما احّب اهللا من عصاه» مربوط به .................. از راه هاي افزایش محبت به خداست.

 «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی ...»  - دوستی با دوستان خدا  «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا ...»  - دوستی با دوستان خدا 

اگر  بگوییم: «محبت عاشقان به خداوند و غیر او در کفۀ ترازوي سنجش داراي مقیاس متفاوتی است»، پیام کدام آیۀ  شریفه را مفهوم جان خود کرده  - 48

بنابر آیات الهی، الزمۀ دوست داشتن خداوند .................. و بازتاب این موضوع .................. است و این موضوع در آیۀ شریفۀ ................. تجلی دارد. - 49

پیروي از خداوند - آمرزش گناهان - «فاّتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم»  

پیروي از خداوند - آمرزش گناهان - «و الّذین آمنوا اشّد حبا هللا» 

عبادت و بندگی خداوند - رستگاري اخروي - «و الّذین آمنوا اشّد حبا هللا» 

عبادت و بندگی خداوند - رستگاري اخروي - «فاّتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم»

دینداري با چه چیزي آغاز می گردد و چه چیز را به دنبال دارد و رفع رنج و محرومیت مردم ستم دیدة فلسطین و یمن با کدامین مورد انجام می شود؟ - 50
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 «و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا ...»  - پیروي ازخداوند  «قل ان کنتم تحّبون اهللا فاتّبعونی ...»  - پیروي از خداوند 

دو پایۀ استوار دیانت در عبارت «ال اله اّال اهللا» به چه ترتیبی ذکر شده است و سفارش امام خمینی (ره) در این باره به مردم کدام است؟ - 47

تولی - تبري - «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.»ّ 

تولی - تبري - «اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند.» 

تبري - تولی - «اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند.»

تبري - تولی - «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.»ّ

ایم؟ (با تغییر)

« قل إن کنتم تحّبون اهللا فاّتبعونی یحببکم اهللا و یغفر لکم ذنوبکم ...»    « و من الّناس من یّتخذ من دون اهللا اندادًا یحبونهم کحّب اهللا ...» 

«من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»   «ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی االرض»  

برائت و بیزاري از دشمنان خدا - دوستی با خدا - دومین برائت و بیزاري از دشمنان خدا - دوستی با خدا - نخستین

دوستی با خدا - برائت و بیزاري از دشمنان خدا - دومین دوستی با خدا - برائت و بیزاري از دشمنان خدا - نخستین




