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َ َعَلى َحْرٍف » چیست و سرنوشت چنین افرادي کدام است؟ مفهوم آیۀ شریفه ي « َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اهللاَّ  . 1

کفر ورزیدن به خداوند - رانده شدن به سوي جهنم در غل و زنجیر  پرستش از روي تردید و ایمان ضعیف - رانده شدن به سوي جهنم در غل و زنجیر 

کفر ورزیدن به خداوند - زیان دیدن در دنیا و آخرت پرستش از روي تردید و ایمان ضعیف - زیان دیدن در دنیا و آخرت 

عمل به فرمان امام خمینی مبنی بر لبریز نمودن عالم از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا، مبتنی بر دستور  . 2
کدام آیۀ شریفه است؟

ْسالِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اْآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسِریَن َغْیَر اْإلِ َیْبَتِغ َمْن َو

ِة ُکْم َأْولَِیاَء ُتْلُقوَن ِإلَْیِهم بِاْلَمَودَّ ي َوَعُدوَّ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ

ُتِحبُّوَن اَهللا َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اُهللا َو َیْغِفْر لَُکْم ُذنُوبَُکْم َو اُهللا َغُفوٌر َرِحیٌم ُکْنُتْم ِإْن ُقْل

اُغوِت   َألَْم َتَر ِإلَى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا بَِما ُأْنِزَل ِإلَْیَک َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَک ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَکُموا ِإلَى الطَّ

کدام یک از مفاهیم مطرح شده در گزینه ها قابل برداشت از آیۀ «َأرَ َأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه َأَفَأنَْت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال» نمی باشد؟  . 3

اگر انسان مسیر هواپرستی را در پیش گیرد، به بردگی گرفتار خواهد شد. 

افرادي را که مشمول آیه می شوند، ضمانت پیامبر (ص) از کارشان گره گشایی نمی کند.

نفس را اله خویش دانستن همان شرك نظري است که به شرك عملی می انجامد.

این گونه افراد بر سر دوراهی امر خدا و نفس، به امر نفسشان تن می دهند.

کدام گزینه وافی ما به بازتاب التزام عملی به روح زندگی غیر دینی در فرد است؟  . 4

 «ارأیت من اتّخذ الهه هواه»  «افانت تکون علیه وکیال»   «قل افاّتخذتم من دونه اولیاء»   «خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم»  

امام علی (ع) در ابتدا حدیث گرانقدر خویش در مورد بندگان خدا و شهرها و آبادي ها چه توصیه اي فرمودند و کالم خویش را با چه موضوعی به اتمام  . 5
رساندند؟

تقواي الهی نسبت به ایشان - اطاعت خدا و پرهیز از عصیان او  خدمت نسبت به ایشان - اطاعت خدا و پرهیز از عصیان او 

تقواي الهی نسبت به ایشان - توجه به امانت هایی که خدا به ما سپرده  خدمت نسبت به ایشان - توجه به امانت هایی که خدا به ما سپرده 

کدام یک از گزینه هاي زیر درباره ثبات و پایداري شخصیت انسان مؤمن و موّحد به مفهوم صحیحی اشاره کرده است؟  . 6

مولد چنین احساسی در انسان، تنظیم زندگی براساس رضایت خداوند است. 

ثمرة چنین احساسی در انسان، تنظیم زندگی بر اساس رضایت خداوند است. 

مولد چنین احساسی در انسان، درك یگانگی خداست و اینکه او پشتیبان عالم است. 

ثمرة چنین احساسی در انسان، درك یگانگی خداست و اینکه او پشتیبان عالم است.

اگر گفته شود که توحید عملی در بعد فردي همان گونه که بر توحید اجتماعی اثر می گذارد از آن اثر می پذیرد سخن .................. گفته ایم چرا که  . 7
..................

درستی - توحید فردي و اجتماعی با هم رابطۀ مستقیم دارند.  درستی - توحید فردي و اجتماعی با هم رابطۀ متقابل دارند. 

غلطی - توحید فردي با توحید اجتماعی رابطۀ مستقیم دارد.   غلطی - توحید فردي با توحید اجتماعی رابطۀ متقابل دارد.  

میان بعد فردي و اجتماعی توحید رابطۀ .................. وجود داد و از این جهت می توان گفت که ..................  . 8

متقابل - حرکت افراد به سمت توحید به توحیدي شدن ارکان می انجامد. عکس - تحقق توحید فردي لزومًا به تحقق توحید اجتماعی نمی انجامد.

متقابل - وقتی تمام افراد جامعه موّحد نباشند، حکومت نمی تواند توحیدي باشد.   عکس  - براي تحقق توحید اجتماعی باید از تمایالت فردي گذشت. 

.  .................. جایی براي خلوت انسان با خدا و درك معنویت نیایش با پروردگار، براي برخی از انسان هاي عصر کنونی باقی نگذاشته است. 9

بت پرستی و پرستیدن طاغوت ها در عصر کنونی پیشرفت صنعت و فناوري و غفلت از وجود آفریدگار

فزونی زینت دنیا و لذات و شهوات در قلوب آنها خود را مالک و ولی و رب جهان پنداشتن
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خدا در آیه «َأرَ َأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه َأَفَأنَْت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال» به چه مسأله اي اشاره کرده و آن را ناشی از چه چیز می داند؟  . 10

توحید عملی در بعد اجتماعی - ترجیح امر خدا بر هواي نفس  توحید عملی در بعد فردي - ترجیح امر خدا بر هواي نفس 

شرك عملی در بعد اجتماعی - ترجیح امر نفس بر اوامر الهی شرك عملی در بعد فردي - ترجیح امر نفس بر اوامر الهی 

کدام یک از موارد زیر در رابطه با یک سبک زندگی اسالمی به مفهوم صحیحی اشاره می کند؟  . 11

انسانی که خدا را به عنوان خالق و پشتیبان بپذیرد، رفتار توحیدي نشان خواهد داد. 

انسانی که زندگی توحیدي را برگزیند، به خالقیت و وحدانیت خدا هم معتقد خواهد شد. 

انسانی که رفتارهاي توحیدي را سرلوحه زندگی قرار داد به اعتقاد توحیدي هم دست می یابد.

انسانی که سبک زندگی اش متناسب با توحید باشد، تفکراتش هم رنگ توحیدي خواهد گرفت. 

کدام یک از موارد زیر دربارة زندگی توحیدي به نکته صحیحی اشاره کرده است؟  . 12

زندگی توحیدي مولد یک جهان بینی توحیدي است.  زندگی توحیدي ریشه در جهان بینی توحیدي دارد.

زندگی توحیدي پایه و اساس بناي جهان بینی توحیدي است.  زندگی توحیدي علت دست یابی به جهان بینی توحیدي است. 

کدام مورد به ترتیب تجلی بخش مفاهیم «توحید عملی» و «توحید در ربوبیت» است؟  . 13

 هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان  

 نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر   

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست سر ارادت ما و آستان حضرت دوست   

گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن   

مصداق مراعات کردن تقواي الهی توسط انسان موحد در عرصه توحید عملی بنا بر فرمایش حضرت علی(ع) کدام است و وظیفه حداقلی انسان در این  . 14
زمینه چیست؟

مسئول دانستن خود در برابر چهارپایان و سرزمین ها و سایر انسان ها - تالش براي ادامه بقاي حیوانات

مسئول دانستن خود در برابر چهارپایان و سرزمین ها و سایر انسان ها - آسیب نرساندن به حیوانات

عزت خود را در بندگی خدا دیدن و او را پروردگار خود دانستن - آسیب نرساندن به حیوانات

عزت خود را در بندگی خدا دیدن و او را پرودگار خود دانستن - تالش براي ادامه بقاي حیوانات

خطاي بعضی از مردم در دوستی با خدا در کدام آیه تبیین می شود؟ کدام عبارت قرآنی در تقابل با آن است؟  . 15

من اتخذ اهللا هواه - ان کنتم - یحبون اهللا فاتبعونی من یتخذ من دون اهللا - ان کنتم - یحبون اهللا فاتبعونی 

من اتخذ اهللا هواه - امنوا اشد حبًا هللا من یتخذ من دون اهللا انداداً یحبونهم - امنوا اشد حبًا هللا 

آیه شریفۀ «قل من رب السموات و االرض قل اهللا قل أفاتخذتم ...» ازعدم تساوي چه چیزي سخن می گوید و بیانگر کدام مفهوم است؟  . 16

تاریکی و نور - اقتضاي ربوبیت آن است که خدا سرپرست نفع ها و ضررها باشد. تاریکی و نور - اتخاذ ربی غیر از خدا و قبول والیت آنها امري صحیح می باشد.

جهل و علم - اقتضاي ربوبیت آن است که خدا سرپرست نفع ها و ضررها باشد. جهل و علم - اتخاذ ربی غیر از خدا و قبول والیت آنها امري صحیح می باشد.

امام علی(ع) در کالم گوهربار خویش به چه دلیل ما را نسبت به بندگان خدا و شهرها و آبادي ها توصیه می کنند؟  . 17

چرا که حتی نسبت به سرزمین ها و چهارپایان مسئول هستیم.  چرا اگر به این موارد توجه نکنیم به حقیقت توحید عملی دست نیافته ایم.

چرا که اقتضاي توحید عملی در بعد اجتماعی، توجه به آنها می باشد. چرا که آنان هم مخلوق خدا هستند و توجه به آنها توجه به خداست. 

» به چه موضوعی اشاره دارد و علیت نهی دوستی و مهربانی با دشمنان خدا چیست؟ ُکْم َأْولَِیاَء  ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ آیۀ شریفۀ «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَّ  . 18

 « َکَفُروا بَِما َجاَءُکْم ِمَن اْلَحقِّ شرك عملی بعد اجتماعی- «َقْد  « َکَفُروا بَِما َجاَءُکْم ِمَن اْلَحقِّ شرك عملی بعد فردي- «َقْد

ِة»  شرك عملی بعد اجتماعی- « ُتْلُقوَن ِإلَْیِهْم بِاْلَمَودَّ ِة»  شرك عملی بعد فردي- «ُتْلُقوَن ِإلَْیِهْم بِاْلَمَودَّ

⋯

ُکْم َأْولَِیاَء» به ترتیب مخاطب و علت دستوري آیه در کدام گزینه به درستی تبیین شده است؟ ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ با تدبر در آیۀ «َال َتتَّ  . 19

مؤمنان - کافر شدن به حقانیت دین الهی  مؤمنان - تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت 

مردم - تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت  مردم - کافرشدن به حقانیت دین الهی 
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اینکه می گوییم «خداوند پروردگار من و شماست» چه بازتاب و نتیجه اي را به دنبال دارد، این مفهوم از کدام عبارت قرآنی حاصل می شود؟  . 20

اُر»  «َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیء»  «اهللاَّ ْسَتِقیٌم»   «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ َ َربِّی َوَربُُّکْم»   «ِإنَّ اهللاَّ

بی ثباتی در پرستش خداوند براساس منافع مادي از مفهوم کدام عبارت قرآنی مستفاد می گردد؟  . 21

 الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان   ذلک بما قدمت ایدیکم ان اهللا لیس بظالم للعبید  

 تلقون الیهم بالمودة و قد کفروا بما جاءکم من الحق   فان اصابۀ خیر اطمان به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه  

تعبیر قرآن دربارة هر یک از افراد زیر به ترتیب کدام است؟   . 22
- پرستش از روي تردید و یک جانبه 
- عکس العمل در برابر فتنه ها و بالیا

بِِه»   َ َعَلى َحْرٍف» - «اْطَمَأنَّ «َیْعُبُد اهللاَّ َوْجِهِه»   َ َعَلى َحْرٍف» - «انَقَلَب َعَلى «َیْعُبُد اهللاَّ

َوْجِهِه»   «اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه» - «انَقَلَب َعَلى بِِه»   «اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه» - «اْطَمَأنَّ

کدام مورد به ترتیب بیانگر توحید در ربوبیت و نتیجۀ پذیرش آن است؟  . 23

ِفی ُحْکِمِه َأَحًدا»   ُیْشِرُك ِ َأْبِغی َربا» - «َوَال َأَغْیَر اهللاَّ «ُقْل ْسَتِقیٌم»   ِ َأْبِغی َربا» - «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ َأَغْیَر اهللاَّ «ُقْل

ْسَتِقیٌم»   ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء» - «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ «ُقِل اهللاَّ ِفی ُحْکِمِه َأَحًدا»   ُیْشِرُك ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء» - «َوَال «ُقِل اهللاَّ

بی ثباتی در شخصیت ثمرة نامیمون کدام مورد است؟ و در کدام عبارت قرآنی مشهود است؟  . 24

َ َعَلى َحْرٍف»   تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت - «َوِمَن النَّاِس َمن َیْعُبُد اهللاَّ

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت - «َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه»  

َ َعَلى َحْرٍف»   ترجیح دادن اوامر الهی بر فرمان هاي هواي نفس و قدرت هاي مادي - «َوِمَن النَّاِس َمن َیْعُبُد اهللاَّ

ترجیح دادن اوامر الهی بر فرمان هاي هواي نفس و قدرت هاي مادي - «َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه»  

ُکْم َأْولَِیاَء» معلول کدام عبارت قرآنی است؟ ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ عبارت شریفۀ «َال َتتَّ  . 25

«َأَفَأنَت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال»   «َوِإْن َأَصابَْتُه ِفْتَنٌۀ انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه»     « َن اْلَحقِّ «َوَقْد َکَفُروا بَِما َجاَءُکم مِّ «َوَقْد ُأِمُروا َأن َیْکُفُروا بِِه»  
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ْنَیا َواْآلِخَرَة َذِلَک ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن»   َ َعَلى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َو ِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌۀ اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ در آیۀ  «َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اهللاَّ گزینه 3  . 1
:از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره اي [تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگی] عبادت و بندگی می کند، پس اگر خیري به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او رسد،
از خدا رویگردان می شود. او در دنیا و آخرت (هر دو)، زیان می بیند؛ این همان زیان آشکار است»، افرادي که خدا را از روي تردید می پرستند، به سرنوشت شوم زیانکاري در دنیا و آخرت دچار

می شوند.

ِة » تحقق می یابد. در این آیه خداوند فرموده است که اي کسانی که ایمان آورده اید ُکْم َأْوِلَیاَء ُتْلُقوَن ِإَلْیِهم ِباْلَمَودَّ ي َو َعُدوَّ عمل به جمله امام خمینی در آیه « َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ گزینه 2  . 2
دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. 

دقت کنید که «اله» به معناي معبود است و نفس را اله خویش گرفتن به معناي شرك عملی است نه نظري.  گزینه 3  . 3

بازتاب و نتیجۀ شرك عملی بعد فردي آن است که دیگر پیامبر از آنان دفاع نخواهد کرد. گزینه 2  . 4

«تقواي الهی پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادي ها؛ چرا که شما در برابر همه اینها حتی سرزمین ها و چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعت کنید و ازعصیان او گزینه 2  . 5
بپرهیزید» 

ثبات و پایداري در انسان معلول و ثمرة توحید عملی است. پس سایر گزینه ها که یا به معلول بودن اشاره نکرده یا به توحید عملی، صحیح نمی باشند. (توجه کنید که درك یگانگی خدا گزینه 1  . 6
همان توحید نظري است نه توحید عملی) 

چون توحید عملی فردي و اجتماعی تأثیر متقابل دارند پس این سخن صحیح است.   گزینه 1  . 7

دقت کنید که کلمه «تمام» باعث خطا بودن گزینۀ  شده است (نمی شود انتظار داشت همه افراد جامعه موّحد باشند.)  گزینه 2  . 8

بسیاري از انسان ها چنان به امور دنیوي سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند در قلب آنها جایگاهی ندارد. زینت دنیا و لذات و شهوات چنان در دلشان فزونی یافته که گزینه 4  . 9
جایی براي خلوت انس با خدا و درك معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است.  

در مقابل، اگر کسی دل به هواي نفس (بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان هاي خداوند ترجیح دهد، چنین شخصی گرفتار شرك عملی شده است.   گزینه 3  . 10

با توجه به اصل «اعتقاد و اندیشه   رفتار و سبک زندگی» می توانیم بگوییم: انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است و ایمان  دارد که او پروردگار هستی و گزینه 1  . 11
پشتیبان جهان است، چنین کسی، رفتاري متناسب با این اعتقاد خواهد داشت و یک زندگی توحیدي براي خود تنظیم خواهد نمود 

رد گزینه هاي دیگر: اگر به گزینه هاي  و  و  توجه کنید، متوجه می شوید که در هر سه گزینه ابتدا به رفتار و سبک زندگی اشاره شده است و سپس به اعتقاد و تفکر اشاره کرده که ترتیب
صحیحی نیست. 

زندگی توحیدي ریشه در جهان بینی توحیدي دارد که عبارت هاي «مولد، علت و پایه و اساس» هر یک با این معنا سازگار نیستند.  گزینه 1  . 12

«ارادت ما» بیانگر توحید عملی و «ارادت او» مؤید توحید در ربوبیت است.  گزینه 3  . 13
لذا در بیت سه، ارادت ما و آستان حضرت دوست بیانگر توحید عملی و در نتیجۀ توحید در ربوبیت است که در مصرع دیگر اینگونه می آید: هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. 

هر عملی که براي رضاي خدا انجام گیرد، توحید عملی است. 
هر عملی که خداوند انجام دهد و اراده می کند، مؤید توحید در ربوبیت است، به جز خالقیت!

حضرت علی(ع) به مردم زمان خود و همه مردمی که به خدا ایمان دارند، می فرماید: «تقواي الهی پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادي ها؛ چرا که شما در گزینه 2  . 14
برابر همه اینها حتی سرزمین ها و چهارپایان مسئول هستید. خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید.» انسان موحد حتی به حیوانات نیز آسیب نمی رساند(حداقل)، بلکه به ادامه بقا و زندگی آنها

کمک می کند.

بعضی از مردم همتایانی را به جاي خدا می گیرند (من یتخذ من دون اهللا اندادًا یحبونهم کسب اهللا) آنان را دوست می دارند مانند دوستی خدا، در مقابل، کسانی که ایمان آورده اند، به گزینه 3  . 15
خدا محبت بیشتري دارند. 

و الذین امنوا اشد حبًا هللا 

گزینه 2 «قل من رب السموات و االرض قل اهللا قل أفاتخذتم من دونه اولیاء ال یملکون ال نفسهم نفعا و ال ضرا»   . 16

«تقواي الهی پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادي ها؛ چرا که شما در برابر همه اینها حتی سرزمین ها و چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعت کنید و از عصیان گزینه 2  . 17
او بپرهیزید.» 

این آیۀ شریفه به بعد اجتماعی شرك عملی اشاره دارد و علیت نهی دوستی و مهربانی با دشمنان خدا آن است که آنان به دین حقی که براي شما آمده است، کفر ورزیده اند. گزینه 2  . 18

ُکْم َأْوِلَیاَء» کافر شدن دشمنان به حقانیت دین الهی است «َوَقْد َکَفُروا ِبَما ي َوَعُدوَّ مطابق سورة ممتحنه «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا» (مخاطب آیه مؤمنان هستند) و علت دستوري اینکه «َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ گزینه 2  . 19
َجاَءُکم»".

ْسَتِقیٌم» این موضوع حاصل می شود. َ َربِّی َوَربُُّکْم»، توحید عملی است که از عبارت قرآنی «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ بازتاب و نتیجۀ توحید در ربوبیت «ِإنَّ اهللاَّ گزینه 2  . 20

با تدبیر در آیۀ «فان اصابۀ خیر اطمان به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه»: پس اگر خیري به او رسد، دلش به آن آرام می گیرد و اگر بالیی به او برسد، از خدا روي گردان می شود، گزینه 4  . 21
بی ثباتی در پرستش خداوند براساس منافع مادي مستفاد می گردد.

َ َعَلى َحْرٍف»  از مردم کسی هست که خدا را بر یک جانب و کناره اي عبادت و بندگی می کند.  - «َوِمَن النَّاِس َمن َیْعُبُد اهللاَّ گزینه 1  . 22

- «َفِإْن َأَصاَبُه َخْیٌر»  «اْطَمَأنَّ ِبِه»  اگر خیري به او برسد دلش به آن آرام می گیرد. 

- «َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌۀ»  «انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه»  اگر بالئی به آن برسد از آن رویگردان می شود.

ْسَتِقیٌم» آمده است.  ِ َأْبِغی َربا َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء» بیانگر توحید در ربوبیت است که نتیجۀ توحید در ربوبیت توحید عملی است که در عبارت قرآنی «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ «ُقْل َأَغْیَر اهللاَّ گزینه 1  . 23

َ َعَلى تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت باعث می شود شخص، درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد و این مطلب در آیۀ شریفۀ «َوِمَن النَّاِس َمن َیْعُبُد اهللاَّ گزینه 1  . 24
َحْرٍف» مشهود است. 

ُکْم َأْوِلَیاَء .................. » چون دشمنان خداوند و مؤمنان به این حقی که براي مؤمنان آمده است کفر ورزیده اند «َوَقْد َکَفُروا ِبَما َجاَءُکم ي َوَعُدوَّ با توجه به آیۀ «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ گزینه 2  . 25
ُکْم َأْوِلَیاَء»".   ي َوَعُدوَّ » پس مؤمنان نباید با آنان دوستی کنند «َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َن اْلَحقِّ مِّ
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