
(
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

(
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

(
:

:

:

:

:

:

  

:

:

:

:



آیات ۳۸ و ۳۹ سورۀ دخان
امواِت َو االرَض َو ما َخلقنا السَّ

َو ما بینهام العبین، 
ما َخلَقناُهام اِّال ِبالَحّق

و ما آسمان ها و زمین
و آن چه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم، 

آن ها را جز به حق خلق نکردیم.
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آیۀ ۵۶ سورۀ ذاریات
و ما خلقت الجن و االنس

اّال لیعبدون
جن و انس را نیافریدم

مگر برای این که مرا عبادت کنند.



آیۀ ۱۶۲ سورۀ انعام
ُقل اِنَّ َصالتی و نُُسکی

َو َمحیاَی و َمامتی
لِلِّه َربِّ العاملین

بگو نمازم، تمامی اعمالم
و زندگی و مرگ من

برای خداست که پروردگار جهانیان است.

 

آیۀ ۱۳۴ سورۀ نساء
َمن کاَن یُریُد ثَواَب الّدنیا 

نیا و اآلِخَرة َفِعنَد اللِّٰه ثَواُب الدُّ
هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد،

پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.
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حدیث پیامبر اکرم 
اِنّا معارش األنبیاء أِمرنا ان نَکلَّم النّاَس 

علٰی قدر عقولِهم 
ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم به 

اندازۀ عقلشان سخن بگوییم.

 



 

 

 
آیۀ ۲۷۵ سورۀ بقره

اََحلَّ اللُّٰه البیَع
با ُم الرِّ َو َحرَّ

خداوند معامله را حالل کرده اســت، اما 
ربا را حرام.



آیۀ ۸۵ سورۀ آل عمران
و من یَبتَغِ َغیَر اإلسالِم دیناً
َفلَن یُقبََل ِمنُه َو ُهَو يف اآلِخَرِة

ِمَن الخاِرسیَن

کند،  اختیار  اسالم  دینی جزء  و هر کس 
از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از 

زیانکاران خواهد بود.





آیۀ ۵۱ سورۀ آل عمران
اِنَّ اَللَّه ربّی َو َربُّکُم

فاْعبُدوُه هذا رصاٌط ُمستَقیٌم
همانا خداوند پروردگار من و پروردگار 
شماست؛ پس او را بندگی کنید که این راه 

راست (و درست) است. 





حدیث امام علی 

 



آیۀ ۴۳ سورۀ فرقان
َذ اِلَهُه َهواُه أَفأنت  أَ رأیَت َمِن اتَخَّ

تکون علیه وکیالً
آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود 
می توانی  تو  آیا  گرفت،  خود  معبود  را 

ضامن او باشی؟

آیۀ ۱۱ سورۀ حج
و ِمَن النّاس َمْن یَعبُُد اللّٰه

َعلی حرٍف ِفإَن اَصابَُه خیٌر
اطأَمَنَّ ِبه َو اِن اَصابَتُْه

ِفتنٌَة انَقلََب علی َوجِهه
نیا و اآلخرة ذلَِك َخِرسَ الدُّ

ُهو الُخرسان املُبین

یک  بر  را  خدا  که  هست  کسی  مردم  از 
می کند؛  بندگی  و  عبادت  کناره ای  و  جانب 
پس اگر خیری به او رسد، دلش به آن آرام 
خدا  از  رسد،  او  به  بالیی  اگر  و   می گیرد 
روی گردان می شود، او در دنیا و آخرت [هر 
دو] زیان می بیند، این همان زیان آشکار است.



آیۀ ۱ سورۀ ممتحنه
یا ایّها الّذیَن آمنوا

کُم اَولیاء ال تَتَِّخذوا َعُدّوی َو َعدوَّ
ِة و َقد تُلقوَن إِلَیِهم ِباملََودَّ

کََفروا مِبا جاَءکُم
ِمَن الَحقِّ

ای کسانی که  ایمان آورده اید
دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید
[به گونه ای که] با آنان مهربانی کنید، حال آن که

آنان به دین حقی که برای شما آمده است، 
کفر ورزیده اند.





 


