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 آراست؟ آذین این به را دل توان می اند؟چگونه بوده آن مشتاق ایشان پیروان و دین پیشوایان که دارد آثاری چه خدا با دوستی راستی به  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نهم درس

   دوستی باخدا 

 است انسان کارهای و ها تصمیم از بسیاری دوستی سرچشمه و محبت

 های ومحبت ها دلبستگی در ریشه دهد می انجام زندگی درطول آدمی که هایی فعالیت

 که میزان هر به .دهد می جهت آدمی زندگی به که هاست محبت همین و دارد او

 تر گسترده و تر عمیق زندگی در نیز آن تأثیر ،  شدیدتر محبت

 .دهد می جهت آدمی

 انسان  واقعی ارزش معیار           

 

 

 )ع(علیامام  .دارد می دوست که است چیزی اندازه   به انسانی هر ارزش
 تادرهوس لقمه نانی نانی                  کانی تادرطلب گوهرکانی

  این نکته رمز اگربدانی دانی           هرچیز که درجستن آنی آنی
 دیوان شمس مولوی
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 آن افزایش های راه و خدا به محبت آثار

 

 
 .است عمیق تر هم باطل از نفرت باشد، عمیق تر خدا با دوستی هرچه

  می کنند سفارش گونه این جهان مسلمانان به تحلیل، همین برمبنای خمینی امام

 خدا دشمنان نسبت به عملی بغض و نفرت و حق ذات به نسبت عشق و محبت از را عالم سراسر فضای مسلمانان، باید

 کنند لبریز

بیزاری از •
دشمنان خدا و 
مبارزه با آنان 

جمله ال اله اال هللا
پایه واساس 

اسالم مرکب از 
یک نه ویک آری 

ه  دینداری بردوپای

تبری -2تولی-1

دوستی با •
ا دوستان خد

دا برترین دوستان خ
رسول خدا واهل 

بیت ایشان 

ه دوستی باانان همرا
با عمل وپیروی 

پیروی از •
خداوند 

اّلٰلَ قل ان ُکنتُم تُِحبّونَ 
ِغفر ُم اّلٰلُ َ ویَ فَاتَّبعونی یُِحببکُ 

یم  َغفوٌر َرحلَُکم ذُنوبَُکم َو اّلٰلُ 
31/آل عمران

صاه ما اََحبَّ اّلٰلَ َمن عَ 

کسی که از فرمان خدا 
ت سرپیچی م یکند، او را دوس

(ع)نداردامام صادق 

 اکسیری چون خدا به عشق

 و بخشد می حیات را مرده که است

 این.می کند عطا وی به حقیقی زندگی

 قلب است که دلیل این به تحول همه

 خدا با جز و خداست جایگاه انسان

 .یابد نمی قرار و آرام
 

  

 حرم در خداست؛ حرم انسان قلب: فرماید می صادق امام

  . ندهید جا را خدا غیر خدا

 را، مؤمنان های ویژگی از یکی کریم قرآن رو، همین از

 :داند خدامی به نسبت آنان شدید محبت و دوستی

ن   و   ن النّاس   م  ذُ  م  ن ی تَّخ       ا ندادًا اّلٰل   دون   م 

بّون ُهم  نوا الَّذین   و   اّلٰل   ک ُحب ّ  یُح       ّلٰل   ُحبًّا ا ش دُّ  آم 
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 تست
 96عبارت یحبونهم کحب هللا واشد حبا هلل به ترتیب توصیف چه کسانی است؟سراسری تجربی -127

 والذین امنوا-التجد قوما یومنون باهلل والیوم االخر اندادا -1
 والذین امنوا-ومن الناس من یتخذ من دون هللا اندادا  -2
 یغفرلکم ذنوبکم-یومنون باهلل والیوم االخر انداداالتجد قوما  -3
 یغفرلکم ذنوبکم-ومن الناس من یتخذ من دون هللا اندادا  -4

 تست
 آن نیست، مهم انسان ظاهر و ظاهری اعمال ندارد، ضرورتی دین احكام به عمل و است كافی باشد، خدا با انسان قلب برخی معتقدند-128
 96است این مطلب چه نسبتی باکالم الهی دارد وآیه شریفه دراین مورد چه می فرماید؟سراسری هنر انسان باطن و درون دارد، اهمیت چه
د   ال -ناسازگار-1 نونَ  تَج  ری وادّونَ  ااۡلٔ  اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   قَۡوًمای ۡؤم   ورسوله اّلٰلَ  حادَّ  َمنۡ  خ 
د   ال -سازگار-2 نونَ  تَج  ری وادّونَ  ااۡلٔ  اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   قَۡوًمای ۡؤم   ورسوله اّلٰلَ  حادَّ  َمنۡ  خ 
 هللا ویغفرلکم ذنوبکم قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم -ناسازگار-3
 قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم -سازگار-4

 تست
 96هللا من عصاه نفی وپاسخ کدام دیدگاه رابه روشنی بیان می کند؟سراسرس خارج کشورروایت شریف مااحب -129

 اگرعشق از محدوده ی دنیافراتر رود انسان دل به سرچشمه ی کماالت وزیبایی ها می سپارد.-1
 محبت سبب می شود انسان از خودمحوری درآید خودرافراموش کند وایثارگرشود.-2
 وایثار وازخودگذشتگی باحیات دنیایی قابل جمع نیست.آدمی نفع پرست است -3
 قلب انسان باخدا کافی است اعمال ظاهری وظاهرانسان مهم نیست.-4

 تست
 95باتوجه به آیات سوره مبارکه آل عمران ثمره محبت راستین به خداوند چیست وچه نتیجه ای در بر دارد؟سراسری ریاضی -130

نوا -2       َرسولَه وَ  اّلٰلَ  حادَّ  َمنۡ  ی وادّونَ  -فَاتَّبعونی-1         َرسولَه وَ  اّلٰلَ  حادَّ  َمنۡ  ی وادّونَ -باّلٰل   ت ۡؤم 
نوا -4       ذ نوبَك مۡ  لَك مۡ  یَۡغفرۡ  وَ  اّلٰل   ی ۡحبۡبك م  -فَاتَّبعونی  -3         ذ نوَبك مۡ  لَك مۡ  یَۡغفرۡ  وَ  اّلٰل   ی ۡحبۡبك م  -باّلٰل   ت ۡؤم 

 تست
 95تی باخداراچگونه توصیف نموده است؟سراسری زبان سقرآن کریم خطای گروهی از مردم در زمینه دو-131

 قل هی للذین امنوا فی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه-1
 ومن الناس من یتخذ من دون هللا اندادا یحبونهم کحب هللا-2
 قریب اجیب دعوه الداع اذا دعانواذا سئلک عبادی عنی فانی -3
 قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم -4

 تست
 95دوستان خدا از پیروی پیامبر اسالم )ص(چه بهره ای خواهند برد؟سراسری انسانی -132

نَ  وَ  -1 ذ   َمنۡ  النّاس   م  نۡ  یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّونَه  ب ّ  ی ح   َرحیم   َغفور   َواّلٰل   ذ نوَبك مۡ  لَك مۡ  یَۡغفرۡ  وَ  اّلٰل   ی ۡحبۡبك م   -2   اّللٰ  َكح 
مۡ  قالوا-3 ه  ۡنك مۡ  ب َرءاء   ا نّا لقَۡوم  ّما وَ  م  نۡ  تَۡعب دونَ  م  نونَ ی   -4      اّلٰل   دون   م  ری وادّونَ  ااۡلٔ  اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   ۡؤم   َرسولَه وَ  اّلٰلَ  حادَّ  َمنۡ  خ 

 کلمه کدام عبارت یعنی آیه مورد نظر نیست ومقصود حدیث ویا مفهومی غیر از آیه است.دراینجا حدیث امام صادق)ع(منظوراست. نکته:
 تست
کنید در سوال اشاره ای به امام خمینی نشده است دقت ارتباط تیتر با سخنان امام خمینی توجه کنید متن کتاب خیلی خوب باید خوانده شودنکته:

 .فقط به تیتر اشاره شده اما در گزینه هابه عنوان پاسخ سوال سخن امام خمینی مد نظر است
 94کدام عبارت بیانگر آثار محبت واقعی انسان با خداوند است؟سراسری تجربی -133

 رک وچاالکیایثار واز خود گذشتگی همراه با دوری از منفعت طلبی وتح-1
 آکنده نمودن فضای دل از عطر محبت به خداوند ودوری از هرگونه نفرت قلبی-2
 خالی نمودن دل از هرگونه کینه ودشمنی وابراز محبت به همه ی مخلوقات خداوند -3
 لبریز نمودن عالم از عشق به ذات حق ونفرت وبغض عملی نسبت به دشمنان خدا-4

 تست
 94باخداوندچیست وکدام عبارت به آن اشاره می کند؟ سراسری هنر دوستی شرط اصلی -134

 مااحب هللا من عصاه   -دوستی رسول خدا)ص(واهل بیت)ع( -2والذین امنوا اشد حبا هلل  -دوستی رسول خدا)ص(واهل بیت)ع(-1
 مااحب هللا من عصاه -ت خداونداطاعت وپیروی از دستورا -4والذین امنوا اشد حبا هلل   -دستورات خداونداطاعت وپیروی از  -3

 تست
 .سوال  کنکور عینا از سوال متن کتاب استخرا ج شده است  1نکته:
 کند.کردن کمک بسیاربه مفهوم آیات میکلمه به کلمه معنا آیات بااحادیث خوب یادگرفته شودوتباط مفهومی :ار2نکته
 تست
 .است )تاخر(اثبات یک و )تقدم( نفی یک از مرّكبهللا  االّ  اله الچون کلمه نکته:
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جمله ي  آن، بیانگر كه است .......و.... :رتبه ي تقدم و تأّخر  چیست؟ میگوییم   با حفظ بپرسند ، پایه و اساس اسالم ، اگر از ما-13٥

  93........میباشد سراسری تجربی 

 هللا االّ  اله ال -تولّي -تبّري  -2 هللا                             االّ  اله ال-  تبری  -تولی -1

   نستعین ایاك و نعبد ایاك -تولّي -تبّري  -4 نستعین            ایاك و نعبد ایاك -تبری - تولی-3
 تست
 او ی خواسته برخالف اّما كند قلبی ی عالقه و ارادت اظهار دیگری به كسی است ممكن اگر باطرح یک استفهام انکاری بپرسیم:-136
یقین درونی خودرانسبت به قبول پیام آیه ی شریفه ی......اعالم داشته ایم که این خود یکی از نشانه های ....است.سراسری نماید؟ عمل

 92ریاضی 
د   ال -1 نونَ  تَج  ری وادّونَ  ااۡلٔ  اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   قَۡوًمای ۡؤم   تبری-اّلٰلَ  حادَّ  َمنۡ  خ 
نَ  وَ  -2 ذ   َمنۡ  النّاس   م  نۡ   یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّونَه  ب ّ  ی ح   تبری-اّلٰل   َكح 
بّونَ  ك ۡنت مۡ  انۡ  ق لۡ  -3  تولی-ذ نوَبك مۡ  لَك مۡ  یَۡغفرۡ  وَ  اّلٰل   ی ۡحبۡبك م   فَاتَّبعونی اّلٰلَ  ت ح 
مۡ  قالوا و ا ذۡ  َمعَه الَّذینَ  وَ  اۡبراهیمَ  فی  َحَسنَة   ا ۡسَوة   لَك مۡ  كانَتۡ  قَدۡ  -4 ه  ۡنك مۡ  ب َرءاء   ا نّا لقَۡوم   تولی  - م 

  تست
ن بیشترتوجه شده آبه  92باشد که درسال ت از موارد بسیارمهم درسواالت میعبارات متن درس وارتباط مفهومی آن باآیااستفاده ازنکته: 
 است.
علیه السالم دوستی راستین ...رابه همراه دارد که این پیام باپیام ایه ی شریفه ی....هم آوای داردسراسری به بیان امام صادق -137
 92تجربی

 قل حسبی هللا علیه یتوکل المتوکون-اطاعت-1
 ایاک نعبدوایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم-عبادت-2
 ویغفرلکم ذنوبکمیحببکم هللا  قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی-اطاعت-3
 انا برآء منکم ومما تعبدون من دون هللا کفرنابکم وبدابیننا وبینکم العداوه-عبادت-4

 تست
 او ی خواسته برخالف اّما كند قلبی ی عالقه و ارادت اظهار دیگری به كسی است ممكن اگر باطرح یک استفهام انکاری بپرسیم:-138
قبول پیام آیه ی شریفه ی......اعالم داشته ایم که این خود یکی از نشانه های ....است.سراسری یقین درونی خودرانسبت به نماید؟ عمل

 92ریاضی 
د   ال -1 نونَ  تَج  ری وادّونَ  ااۡلٔ  اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   قَۡوًمای ۡؤم   تبری-اّلٰلَ  حادَّ  َمنۡ  خ 
نَ  وَ  -2 ذ   َمنۡ  النّاس   م  نۡ   یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّونَه  ب ّ  ی ح   تبری-اّلٰل   َكح 
بّونَ  ك ۡنت مۡ  انۡ  ق لۡ  -3  تولی-ذ نوَبك مۡ  لَك مۡ  یَۡغفرۡ  وَ  اّلٰل   ی ۡحبۡبك م   فَاتَّبعونی اّلٰلَ  ت ح 
مۡ  قالوا و ا ذۡ  َمعَه الَّذینَ  وَ  اۡبراهیمَ  فی  َحَسنَة   ا ۡسَوة   لَك مۡ  كانَتۡ  قَدۡ  -4 ه  ۡنك مۡ  ب َرءاء   ا نّا لقَۡوم   تولی  - م 

 تست
 92اگرگفته شود شرط اصلی محبت عمل به دستورات خداوند است پیام کدام آیه ترسیم شده است؟سراسری خارج کشور-139

بّونَ  ك ۡنت مۡ  انۡ  ق لۡ  -1  ذ نوَبك مۡ  لَك مۡ  یَۡغفرۡ  وَ  اّلٰل   ی ۡحبۡبك م   فَاتَّبعونی اّلٰلَ  ت ح 
د   ال -2 نونَ  تَج  ری وادّونَ  ااۡلٔ  اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   قَۡوًمای ۡؤم    ورسولهاّللٰ  حادَّ  َمنۡ  خ 
 قل الاسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی ومن یقترف حسنه نزدله فیها حسنا-3
نَ  وَ  -4 ذ   َمنۡ  النّاس   م  نۡ   یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّونَه  ب ّ  ی ح     اّلٰل   َكح 

 تست
هَ  ال    ی جمله نکته:  و( است تبّری )غیرخدایی چه هر به نه است اثبات یک و نفی یک از است مرّكب اسالم بنای اساس و پایه اّلٰل  كه االَّ  ال 
 عینا از متن کتاب آورده شده است . یگانه خدای به آری
 91موجود نه درکلمه ی طیبه ی الاله اال هللا پی می بریم؟سراسری هنرازدقت در کدام آیه به بعد -140

نَ  وَ  -1 ذ   َمنۡ  النّاس   م  نۡ   یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّونَه  ب ّ  ی ح     اّلٰل   َكح 
 یاایهالذین امنوا اتقوهللا حق تقاته والتموتن االوانتم مسلمون -2
 معه اذ قالوا لقومهم انا برءامنکمقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین -3
 واذکروا نعمه هللا علیکم اذ کنتم اعداءفالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا-4

 تست 
ن دارد به میزانی که ایمانش اوج می گیرد محبتش فزون تر می شود پیام کدام آیه مفیداین معنی اگرگفته شود آن کس که به خدا ایما-141

 91است؟سراسری ریاضی 
بّونَ  ك ۡنت مۡ  انۡ  ق لۡ  -1        ذ نوَبك مۡ  لَك مۡ  یَۡغفرۡ  وَ  اّلٰل   ی ۡحبۡبك م   فَاتَّبعونی اّلٰلَ  ت ح 
د   ال -2 نونَ  تَج  ری وادّونَ  ااۡلٔ  اۡلیَۡوم   وَ  باّلٰل   قَۡوًمای ۡؤم    ورسولهاّللٰ  حادَّ  َمنۡ  خ 
 انما ولیکم هللا ورسوله الذین امنوا الذین یقیمون الصاله ویوتوتن الزکاه وهم راکعون-3
نَ  وَ  -4 ذ   َمنۡ  النّاس   م  نۡ   یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّونَه  ب ّ  ی ح   والذین امنوا اشدحبا هلل  اّلٰل   َكح 

 تست
 ثمره یعنی نتیجه وتبلور یعنی شکل گیری  عشق ومحبت ثمره ایمان است. نکته:
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 89کشور سراسری خارج از 

 وهللا غفور رحیم نوبکم قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذ -ایمان-عشق ومحبت-1
 وهللا غفو رحیم نوبکم قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذ -عشق ومحبت -ایمان-2
نَ و -عشق ومحبت -ایمان -3 ذ   َمنۡ  س   النّا م  نۡ  یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّوَنه  ب ّ  ی ح  با َشدُّ اَ  ا ءاَمنو الَّذینَ  وَ  اّلٰل   َكح        ّللٰ  ح 
نَ و- ایمان-عشق ومحبت -4 ذ   َمنۡ  س   النّا م  نۡ  یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّوَنه  ب ّ  ی ح  با َشدُّ اَ  ا ءاَمنو الَّذینَ  وَ  اّلٰل   َكح      ّللٰ  ح 

 تست
 به کار رفته است. دراین درس  درکتاب درمورد عشق محبت الهی اکسیر تنها کلمه:نکته  

.حاکی ازآن است.سراسری هنر یه ی شریفه ی ..آاکسیر حیات بخش به مردگان ومبدل کننده ی کم طاقتان به شکیبایان....است که -143
89 
 وهللا غفور رحیم هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکمقل ان کنتم تحبون  -عشق ومحبت الهی-1
 وهللا غفور رحیم قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم -عبادت خالصانه ی پروردگار-2
نَ و -عشق ومحبت الهی -3 ذ   َمنۡ  النّاس   م  نۡ   یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّونَه  با َشدُّ اَ  ا ءاَمنو الَّذینَ  وَ  اّلٰل   ب ّ َكح   ی ح   ّللّ  ح 
نَ و -عبادت خالصانه ی پروردگار -4 ذ   َمنۡ  النّاس   م  نۡ   یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّونَه  ب ّ  ی ح  با َشدُّ اَ  ا ءاَمنو الَّذینَ  وَ  اّلٰل   َكح   ّللٰ  ح 

 تست
بخشد وخالقیت اندیشه رابه دنبال دارد از دقت درکدام مورد مفهوم می گردد؟سراسری اکسیر عشق الهی که مردگان راحیات می -144

 87خارج ازکشور 
 قل الاسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی -1
 قل ماسالتکم من اجر فهولکم ان اجری اال علی هللا وهوعلی کل شی ء شهید -2
 قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا ویغفرلکم ذنوبکم وهللا غفور رحیم -3
نَ و -4 ذ   َمنۡ  النّاس   م  نۡ   یَتَّخ  مۡ  اَۡندادًا اّلٰل   دون   م  بّونَه  ب ّ  ی ح  با َشدُّ اَ  ا ءاَمنو الَّذینَ  وَ  اّلٰل   َكح   ّللّ  ح 

 تست
 *88باکدام آیه مطابقت دارد؟سراسری هنر   َعصاهُ  َمنْ  اّلٰلَ  اََحبَّ  ماپیام این سخن امام صادق)ع( که می فرماید -145

 هللا قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم-2اندادا                                 ومن الناس من یتخذ من دون هللا -1
 التجدقوما یومنون باهلل والیوم االخر یوادون من حاد هللا ورسوله -4      یم والذین معه                  قدکانت لکم اسوه حسنه فی ابراه-3

 تست
خانه کردن محبت خداونددردل که گرایش دل را به محبت همه ی کسانی که رنگ ونشانی از محبوب دارند به دنبال دارد بیانگر کدام -146

 *87خداست؟سراسری زبانیک از آثار محبت به 
 دوستی با دوستان خدا -4          مبارزه بادشمنان -3         پیروی از خداوند  -2        بیزاری از دشمنان خدا  -1
 87هو لیجمعنکم الی یوم القیامه الریب فیه به ترتیب کدام است؟سراسری زبان االپیام آیه ی شریفه ی هللا ال اله  -2
 معادجسمانی وروحانی-تنفر-محبت-2                  وروحانی معادجسمانی -محبت-تنفر-1
 ضرورت معاد وحکمت خداوندی –تنفر –محبت -4ضرورت معاد وحکمت خداوندی      -محبت-تنفر-3

 تست
  86 تجربی؟سراسری نمی گرددکدام مطلب مستفاد  اّلٰلُ  یُۡحبۡبُكمُ  َفاتَّبعونی اّلٰلَ  تُِحبّونَ  ُكۡنتُمۡ  انۡ  قُلۡ  باتوجه به آیه ی شریفه ی-147

 کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند خدااورادوست ندارد.-1
 اگر خدا رادوست دارید از اوپیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد.-2
 اطاعت وعمل صالح درکنار محبت به خدا انسان رابه رستگاری می رساند. -3
 به خدا وپیامبر )ص( واهل بیت ایشان به رستگاری می رسد. تنها بامحبتانسان -4

 تست
:ارتباط مفهومی آیه با احادیث بسیار موردتوجه طراحان سوال است دراین سوال جواب گزینه عین متن کتاب آمده وضمنا کلمه خدا نکته

 ندارد وگزینه غلط است .مفعول است یعنی اوخدارادوست نداردو واگر فاعل بگیریم یعنی خدااورادوست 
کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند .....دوست ندارد وخداوند به پیامبراکرم    َعصاهُ  َمنْ  اّلٰلَ  اََحبَّ  ماامام صادق)ع( فرمودند -148

 *86)ص( می فرماید:.... سراسری خارج از کشور
بّونَ  ك ۡنت مۡ  انۡ  ق لۡ  -اوخدارا-1 بّونَ  ك ۡنت مۡ  انۡ  ق لۡ  -خدااورا-2              اّلٰل   ی ۡحبۡبك م   فَاتَّبعونی اّلٰلَ  ت ح    اّلٰل   ی ۡحبۡبك م   فَاتَّبعونی اّلٰلَ  ت ح 
 قل الاسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی -اوخدارا-4            قل الاسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی - خدااورا-3

 تست
            78-سراسری فنی حرفه ای  کدام تفکر استنباط می شود؟ عدم تایید اّلٰلُ  یُۡحبۡبُكمُ  فَاتَّبعونی اّلٰلَ  تُِحبّونَ  ُكۡنتُمۡ  انۡ  قُلۡ ازدقت درآیه  شریفه -149

 اطاعت وعمل صالح زمینه ساز محبت خداست. -2دین ؛اعتقاد وعمل است.                                 -1
 خداوپیامبر)ص( واهل بیت است.دین فقط محبت به  -4اطاعت وعمل صالح درکنارمحبت کارساز است.        -3
 
 
 


