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" اوست خدايی كه معبود[ راستينی] جز او نيست"
[ سوره حرش آيه ٢٢]

بشناس خدایی را که 
معبودی جز او نیست
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۵٩

خداوند متعال 
را بشناس

معبود  که  بشناس  را  خدایی  دوم: 
راستیین جز او نیست.

ال اله اال اهللا
بر  خداوند  واجب   بزرگرتين  و   خالص  توحيد  كلمه  اين 
بدن  به  رس  كه    دارد  جايگاهی  چنان  دين  در  و  است  بندگانش 

انسان.
معین اله

اله: آن معبود اطاعت شده ای است كه شايسته پرستش است.
" و خداوند را پرستش كنيد و چيزی را با او رشيک نياوريد" 

[ سوره نساء آيه ٣۶]

معین "ال اله اال الله":
يعنی: معبود راستني و به حقی جز اهللا نيست.

از دو ركن اساسی تشكيل شده است.
اول: نفی الوهيت حقيقی از غري خداوند ارمجند و با عظمت.

دوم: اثبات الوهيت حقيقی برای او و نه غري از او.
فضیلت "ال اله اال الله".

اسالم   " فرمايد:  می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول 
أن   " به  دادن  گواهی  است:  شده  استوار  پايه  پنج  بر 
نامز،  داشتن  برپا   ، اهللا"  رسول  ا  حممدً وأن  اهللا  إال  إله  ال 
رمضان" ماه  در  گرفتن  روزه  و  حج  گزاردن  زكات،  دادن 

 ( روايت از بخاری است) 

راستينی]  معبود[  كه  خدايی  " اوست 
جز او نيست"[ سوره حرش آيه ٢٢]
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۶٠٦٠

می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
پيامربان  ساير  و  من  كه  چيزی  فرمايد: "هبرتين 
پيش از من گفته اند كلمه: ال اله اال اهللا  وحده 
علی  هو  و  احلمد  له  و  امللک  له  له،  رشيک  ال 
راستينی  معبود  (نيست  قدير" است.  شیء  كل 
جز اهللا، او يگانه يكتاست و هيچ رشيكی ندارد. 
پادشاهی از آن اوست و ستايش او راست و او 

بر هر چيز تواناست) ( روايت از ترمذی است)

می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
خدا  پيامرب  مرگ  زمان  كه  گاه  آن   " فرمايد: 
را  تو  من  گفت:  فرزندش  به  رسيد  فرا  نوح 
اگر  زيرا  كنم،  می  امر  اهللا  اال  اله  ال  گفتن  به 
آسامهنا هفتگانه و زمني های هفتگانه در يک كفه 
ترازويی هناده شوند و ال اله اال اهللا در كفه ديگر 
و  شد  خواهد  تر  سنگني  كفه  اين  شود  گذاشته 
در  هفتگانه  های  زمني  و  هفتگانه  آسامهنای  اگر 

يک حلقه در بسته باشند ال اله اال اهللا آن حلقه را 
می شكند" ( بخاری در كتاب ادب مفرد روايت كرده است)

رشوط "ال اله اال الله":
بداند . ١ بايد  آن  گوينده  آن:  معنی  دانستن 

بر  در  چه  آن  و  آن  مقتضای  و  معنی 
اثبات  و  خدا  غري  الوهيت  نفی  از  دارد 
و  ارمجند  پروردگار  خداوند.  الوهيت 
كه  بدان  پس   " فرمايد:  می  عظمت  با 
نيست" خدا  جز  [راستينی]  معبود 

[ سوره حممد آيه ١٩]
هيچ . ٢ آن  گوينده  دل  در  كه  معنی  اين  به  يقني: 

گونه شكی  نسبت به آن و به آنچه  الزمه آن 
آنانند  كه   به   تنها  "مؤمنان   نيايد:  پديد  است 
شك ّ  گاه   آورده اند،  آن   ايامن   رسولش   و   خدا  
 به  دل  راه  نداده اند و  با  اموال  و جاهنايشان   در  
راه   خدا  جهاد كرده اند. اينانند  كه  راستگويند" 

[ سوره حجرات آيه ١۵]
و رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد: 
"هيچ كس با گواهی "ال اله اال اهللا و حممد رسول 
اهللا" خداوند را ديدار نمی كند در حالی كه هيچ 
است،  نداشته  گواهی  اين  به  نسبت  ترديدی 
مگر اينكه خداوند او را به هبشت وارد می كند"

( روايت از مسلم است)
پذيرش آن چه اين كلمه اقتضا می كند از اعامل . ٣

قلب و زبان: پذيرش در اين جا در معنی  رد 

" ال اله اال هللا کلمه ای است که خداوند برای 
شت را آراسته و آتش شعله ور شده و  آن 

بازار نيکی ها و بدی ها برپا شده است.
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۶١

تا دوستی خداوند در قلب افزايش يابد بندگی 
و نيز رهايی و آزادی او از غري خدا  کامل 

ترمی شود.

٦١

بندگی حقيقی مهان بندگی دل و پرستش آن است.
وابسته و بنده شدن کسی به معنی پرستش اوست. 

نكردن و تكرب نورزيدن است. پروردگار ارمجند 
و با عظمت می فرمايد:"ما  با  گناهكاران  چنني  
مي كنيم  (٣۴)آنان  [چنان ] بودند  كه  چون   به  
آنان  گفته  مي شد: معبود راستيني  جز خداوند 
"(٣۵) مي كردند  رسكيش   نيست ،  [يگانه ] 

[ سوره صافات آيات ٣۵-٣۴]
فرمان برداری از آن چه اين كلمه بر آن داللت . ۴

می كند: يعنی بنده بايد به آن چه خداوند امر 
دارد  می  باز  چه  آن  از  و  ناميد  عمل  كند  می 
می  عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار  بيايد.  باز 
[دل ]  روي   نيكوكارانه   كس   فرمايد: "و  هر  
بداند  كه   آورد،  خداوند  سوي   خويش   به  
و  زده     چنگ   استوار  آويزي   دست    به  
خداوند  است ". سوي   كارها  به   رسانجام  

 [ سوره لقامن آيه ٢٢]

صدق و راستی: به اين معنی كه گوينده از ته . ۵
دلش صادق بوده و دل و زبانش موافق و مهراه 
باشند. پروردگار ارمجند و باعظمت می فرمايد: 
"و  از  مردم  كساين  هستند  كه  مي گويند:  به   خدا  
و  به  روز باز پسني  ايامن  آورده ايم . حال  آنكه  
مؤمن  نيستند (٨)[به  گامن  خويش ]  با   خدا  و 
مؤمنان  نرينگ  مي ورزند و [ در  حقيقت ] جز 
نمي يابند(٩)" و  در   نمي فريبند  خودشان   را  

[ سوره بقره آيات ٩-٨]

قصد . ۶ كلمه  اين  گفتن  با  يعنی  اخالص: 
پروردگار  داشتن.  را  خدا  رضای  اراده  و  
فرمان   "و  فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند 
حايل   كه   آنكه   خدا   را  -   در   جز  نيافتند 
ساخته اند  با   خالص   پرستش   را   براي   او  
پاكديل  (دين  ورز  به  آيني  ابراهيمي ) بپرستند 
و  اين  بپردازند  زكات   و  دارند  پا  نامز  بر   و 

 است  آيني  راستني"  [ سوره بينه آيه ۵]
كه . ٧ كلمه  اين  اهل  و  كلمه  اين  داشتن  دوست 

به آن عامل و به رشوط آن پايبند بوده و از آن 

چه برخالف اين باور است اجتناب می كنند. 
پروردگار ارمجند و با عظمت می فرمايد:"و  از  
مردم  كساين  هستند  كه   به  جاي   خدا  مهتاياين   را  
[ براي   او ]  بر  مي گريند  كه   آهنا   را  مانند دوست  
مؤمنان   در   و  مي دارند -   دوست   داشتن   خدا  

دوستي   خدا  قوي ترند "- [ سوره بقره آيه ١۶۵]
اين   و  است  اهللا"  اال  اله  "ال  معنی  مهان  اين 
رشوط آن است كه سبب  رسافرازی انسان در 
پيشگاه خداوند می شود. به حسن برصی گفته 
اله  ال  كس  هر  گويند:   می  مردم  از  برخی  شد: 
اال اهللا گفت وارد هبشت می شود، اما اين چنني 
نيست بلكه: هر كس ال اله اال اهللا گفت و حقوق 
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۶٢

كسی كه ميان خود و اهللا تعالی واسطه هايی . ٢
قرار داده واز آنان شفاعت خواسته  و بر آنان 
توكل كند ومهچنني با عبادت به آنان نزديک 
شود، اين كارها در تضاد با معنی "ال اله اال 

اهللا" هستند.
كسی كه مرشكان را كافر نداند يا در كفر آنان . ٣

صحيح  را  آنان  كافرانه  مذهب  يا  كند  شک 
بداند، در اين حاالت او در اسالم خود شک 
را  آن  جز  خداوند  اسالمی كه  دارد.  ترديد  و 
نمی پذيرد. كسی كه در كفر كسی شک كرد 
از  قسمتی  يا  پرستد  می  را  خداوند  غري  كه 
عبادت را برايش انجام می دهد يا در كفر هيود 
و نصارا و دوگانه پرستان شک كرده و يا در 
اين شک كرد كه آنان در آتش اند ويا چيزی از 
مذهب مرشكان و اعامل عبادی آنان را درست 
دانست - از اموری كه داليل به وضوح كفر  
آهنا را بيان كرده اند - چنني كسی كافر است.

و  رشوط آن را بجا آورد وارد هبشت می شود.
ال اله اال اهللا به گوينده ای سود نمی رساند كه 
نمی  رعايت  را   آن  رشوط  و  نبوده  عامل  آن  به 
كند. كسی كه آن را به زبان آورده اما به آن عمل 
با  كه  زمانی  تا  او  به  خالی  تلفظ  اين  كند،  نمی 

عمل مهراه نباشد  هيچ سودی نمی رساند.
شکننده ها و اموری که با 
"ال اله اال الله" در تضادند.

رشک، منظور در اينجا عبارت است از:. ١
بريون  اسالم  آئني  از  را  فرد  كه  بزرگ  رشک 
آن  بر  كه  را  كسی  خداوند  كه  رشكی  برد.   می 
حالت مرده باشد، نمی بخشد و آن عبارت است 
در  خداوند  حق  با   كسی  دادن  قرار  رشيک  از 
ربوبيت، الوهيت و در اسامء و صفات. پروردگار 
"خداوند  فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند 
جز  آن   و  شود  آورده   رشك   نمي بخشد  كه   به   او  
 را   براي   هر  كس   كه  بخواهد، مي آمرزد و  هر  كس  
 به  خداوند رشك  آورد،  به  گمراهي  دور و درازي  

گرفتار آمده   است"  [ سوره نساء آيه ١١۶]
راستي   كه   به   پيامرب]  به   و می فرمايد:"و [اي  
تو و  به  كساين   كه  پيش   از  تو بودند، وحي  كرده  
شد:  اگر  رشك  آوري ، يب  گامن  عملكردت  نابود 
بلكه   شوي  (۶۵)  زيانكاران   يقني   از   و  به   شود. 
 خدا   را  بندگي  كن  و  از  سپاسگزاران  باش (۶۶)" 

[ سوره زمر آيات ۶۵-۶۶]

جز  را  خداوند  نيست،  شايسته  هيچ کس  برای 
مهان  دارد  اجازه  دعايی که  خبواند.  فرا  آن  به 
از  خداست که  رسول  از  مانده  برجای  دعای 
می  است که  شده  برگرفته  خداوند  سخن  اين 
دارد.  پس   به   نيك   نامهاي   خداوند  "و  فرمايد: 
آنان   را   و  خبوانيد  [دعا]  [نامها]  او   را   به    آن  
كنيد،  رها  مي كنند،  كجروي   نامهايش    که   در  
ديد" خواهند  مي كردند،  آنچه   را   [سزاي ] 

[ سوره اعراف آيه ١٨٠] امام ابوحنيفه
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۶٣

تسليم  آن  مقتضای  زيرا  شود.  نمی  حمقق  او 
شدن  در برابر هر آن چيزی است كه رسول 
صلی اهللا عليه وسلم آورده و پذيرش آهنا بايد 

با كامل ميل و خوشی باشد.
هر كس چيزی را كه در دين ثابت است مورد . ۶

يا  و  پاداش  يا  داده،  قرار  ريشخند  و  مسخره 
زيرا  شود.  می  كافر  بگريد  متسخر  به  را  كيفر 
او دين را مورد احرتام قرار نداده است. يعنی 
امری را كه الزم بوده و به آن امر شده است. 
خداوند متعال به دسته ای از كسانی كه مومن 
بودند اما رسول و ياران او را ريشخند نمودند 
حكم كفر داد. آنان می گفتند: ما مهانند اينان 
شكمو، دروغگو و ترسو در نربد نديده ايم. 
پس خداوند در باره آنان چنني نازل كرد: "و 
گويند:  مي گفتند]  [چه   بپريس   آنان    اگر   از  
شوخي  و بازي  مي كرديم . بگو: آيا  به   خدا  و 
آيات   او  و رسولش  ريشخند مي كرديد! (۶۵) 
عذر نياوريد،  به  راستي   كه   پس   از  ايامنتان  كفر 

پيشه  كرديد". [ سوره توبه آيات ۶۵-۶۶]
وجود  با  نمود  حكم  آنان  كفر  به  خداوند 
اينكه پيش از اين، آنان مومن بودند و اين كالم 
فرمايد:  می  كه  كند  می  داللت  آن  بر  خداوند 
كرديد"  پيشه  كفر  ايامنتان  از  بعد  راستی  به   "

[ سوره توبه آيه ۶۶]

كسی كه بر اين باور باشد كه دين و هدايتی ديگر . ۴
از هدايت حممد صلی اهللا عليه و سلم كامل تر 
و داوری و حكم كسی ديگر از حكم و داوری 
او هبرت است، اين چنني فردی كافر می شود. 
مانند كسی كه قوانني  يا عرف های قبيله ای را 
بر رشيعت اسالم ترجيح می دهد و به جواز 
است،  معتقد  آهنا  اساس  بر  حكم  و  داوری 
رشيعت  مانند  به  آهنا  كه  است  باور  اين  بر  يا 
اسالم هستند. متام اين موارد كفر به خداوند 
كه  تعالی  باری  كالم  دليل  به  است.  بزرگ 
خداوند  آنچه   كس   كه   به   می فرمايد: "و  هر  
نازل  كرده   است  حكم  نكند، اينانند  كه  كافرند" 

[ سوره مائده آيه ۴۴]
[ در   پروردگارت ،  فرمايد: "سوگند  به   و می 
حقيقت ] ايامن  نياورند مگر آنكه   در  اختاليف   كه  
گاه   از   كنند.  آن   داور  تو  را   گرفت ،  آنان   در    بني  
آنچه  حكم  كردي   در   خود  هيچ  دلتنگي  نيابند و 

كامال گردن  هنند" [ سوره نساء آيه ۶۵]
نموده  . ۵ اثبات  خدا  رسول  آنچه   با  كس   هر 

دشمنی كرده و از آن متنفر باشد، اگر چه هم به 
آن عمل كند. اگر كسی از نامز متنفر باشد اگر 
چه نامز هم بخواند، كافر می شود زيرا او آن 
چه را خداوند امر كرده دوست نگرفته است و 
از مجله رشوط " ال اله اال اهللا" دوستی و حمبت 
به متام چيزهايی است كه خداوند آورده و اگر 
كسی از آن چه رسول خدا آورده است متنفر 
باشد معنی گواهی دادن او نسبت به رسالت 
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ايامن را برای آنان ثابت نمود – پيش از آن كه آن 
وجود  با  كرد  تكفري  را  آنان  و   – بگويند  را  سخن 
داشته  اظهار  مزاح  و  شوخی  به  را  سخن  اين  اينكه 
بودند. آنان خواستند تا با شوخی و مزاح سختی راه 

را بكاهند
افسون، . ٧ چون  كارهايی  جمموعه  جادو:  و  سحر   

طلسم و  دميدن دربند و گره ها هستند كه در دل 
و جسم اثر می گذارند و به مرگ و جدايی ميان 
مرد و زن منجر می شوند اين اعامل كفر هستند. 
"و  به   فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند 
راستي  دانسته اند  كه   هر  كس  خريدارش   باشد   در  

آخرت  هيچ  هبره اي  ندارد" [ سوره بقره آيه ١٠٢]
اين  از  پيش  و  ندارد  ای  هبره  آخرت  در  يعنی: 
[جادو]  كيس   هيچ   فرشته ]  به   دو  [ آن   "و  گفت: 
[مايه]  تنها  مي گفتند:  ما  آنكه   مگر  نمي آموختند 
كافر  جادو]  كارگريي   [ با   به   هستيم .  پس   آزموين  

مشو" [ سوره بقره آيه ١٠٢]
و رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:

پرسيدند  كنيد.  پرهيز  كننده  هالک  امر  هفت  " از 
و  سحر  خداوند،  به  رشک  فرمود:  هستند؟  چه  آهنا 
حرام  را  آن  خداوند  كه  آدمی  نفس  كشتن  جادو، 
ساخته است مگر به حق، خوردن ربا، خوردن مال 
پاک  زنان  به  زدن  هتمت  و  جنگ  روز  در  فرار  يتيم، 

دامن" ( روايت از بخاری است) 
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می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
دميد  آن  در  و  بست  گرهی  كس  فرمايد: " هر 
كس  هر  و  است  كرده  جادو  و  سحر  او  مهانا 
رشک  مرتكب  بشود  جادو  و  سحر  مرتكب 
سپرده  آن  به  كند  آويزان  چيزی  كس  هر  و  شده 

می شود" ( روايت از نسائی است)
وسيله  به  بينی  طالع  و  انداختن  رمل  و 
به  سحر  از  زمينی  رويدادهای  بر  ستارگان 
روايت  عباس  ابن  ار  ابوداود   . رود  می  شامر 
و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  كه  است  كرده 
طالع  و  رمل  دانش  كس  هر   " فرمودند:  سلم 
سحر  دانش  از  ای  شعبه  او  فراگرفت   را  بينی 
بيفزايد  اين  بر  كس  هر  و  است  فراگرفته  را 
است."  افزوده  خود  جادو  و  سحر  دانش  بر 

( روايت از بيهقی است)
فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند  و 
شود"  نمی  رستگار  رود  كه  جا  هر  جادوگر  "و 

[ سوره طه آيه ۶٩]
بردن  بني  از  جادو؛  و  سحر  ديگرموارد  از  و 
مهر و حمبت دو نفر، نسبت به يكديگر می باشد.

و  مهراهی  و  متايل  معنی  به  مواالة  ديگر.  امری 
حمبت و دوستی است كه اين از گناهان كبريه به 
شامر می رود، اما تولی به معنی  ياری دادن ضد 
مسلامنان و فريب و نرينگ بازی به مهراه آنان ضد 
مسلامنان به مانند منافقان است. ياری مرشكان به 

خاطر منافع دنيا بسيار خطرناک است.
تواند . ٩ می  شخصی  كه  برد  گامن  كسی  اگر 

سلم  و  عليه  اهللا  صلی  حممد  رشيعت  از 
رشيعتی  زيرا  شود.  می  كافر  برود،  بريون 
وسلم   عليه  اهللا  صلی  حممد  بر  خداوند  كه 
آهنا  ناسخ  و  رشايع  ديگر  نگهبان  فرستاده 
را  ديگری  چيز  اسالم  جز  خداوند  و  است 
نمی پذيرد. خداوند ارمجند و با عظمت می 
اهللا  نزد  به  حق]  دين[  گامن  بی   " فرمايد: 

اسالم است" [ سوره آل عمران آيه ١٩]
و می فرمايد: " و هر كسی دينی به جز اسالم 
در  او  و  شود  نمی  پذيرفته  او  از  هرگز  بجوييد، 
آخرت از زيانكاران است" [ سوره آل عمران آيه ٨۵]

دوست   "بگو:  اگر   خدا   را   فرمايد:  می  و 
كنيد  تا   خدا   شام   را   پريوي   مي داريد،  از   من  
بيامرزد  برايتان   گناهان   شام   را   و  بدارد  دوست  
(٣١)بگو:  مهربان   است   آمرزنده  خداوند  و 
روي   و  اگر   بريد.  فرمان   [ او ]  و  رسول    از   خدا  
دوست   كافران   را   خداوند  گردانند [بدانند  كه ] 

ندارد( ٣٢)" [ سوره آل عمران آيات ٣٢-٣١]
می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول  و 
به  حممد  جان  كه  كسی  به  سوگند   " فرمايد: 
بعثت  از  مسيحی  يا  هيچ هيودی  اوست،  دست 
من با خرب نمی شود و سپس فرمان نمی پذيرد 
و به من ايامن نمی آورد مگر اينكه او از دوزخيان 

به شامر می رود" ( روايت از مسلم است)

اين . ٨ و  مسلامنان  ضد  مرشكان  ياری  و  كمک 
مهان واليت است كه خداوند می فرمايد:

به  گريد،  دوست  را  آنان  شام  از  كس  هر  "و 
راستی كه خود از آنان است" [ سوره مائده آيه ۵١]

مواالة  و  دوستی  و  است  ديگری  امر  تولی   

به  را  بنده  است که  چيزی  مفيد  دانش  و  علم 
يکتاپرستی وادارد. و خدمت به انسان و نيکی به 
او را برايش حمبوب جلوه دهد و دانش غري مفيد و 
مضرآن است که بنده را به شرک و زيان رساندن 

به انسانيت و توهني و حتقري به او برساند.
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اگر قلب آدمی فرمان پذير خداوند نباشد و رو 
به سوی او نياورده و از طرف او روی گردانی 

کند مهانا آن مشرک است.

علم و دانش درختی است که از آن هر رفتار و 
اخالق زيبا و کردار نيک و توصيف ستوده، می 
جوشد و جهل و نادانی درختی است که از آن 
به  ناپسند  و  رذيالنه  توصيفات  و  زشت  اخالق 

وجود می آيد.

از اين نمونه است آن چه كه برخی از جهال 
گامن می كنند كه اولياء از پريوی حممد صلی اهللا 
عليه و سلم  خارج شده اند و اين كفر و خروج 

از اسالم است.

گردان . ١٠ روی  خدا  دين  از  كه  كس  هر 
شود و به طور كلی به آن عمل نكند او كافر 
شده است و هر كس كه به طور كلی از عمل به 
آن اجتناب و دوری كند و خود را در اعاملش 
اسالم  سوی  به  هرگاه  و  بداند  نياز  بی  آن  از 
فراخوانده شد يا برای آموزش اسالم دعوت 
شد روی گردانی كرد و نپذيرفت يا اينكه اول 

عمل نمود و سپس از پذيرش و عمل به آن 
روی گردانی كرد، مهانا او كافر شده است. 

ميان  تفاوتی  نواقض  و  شكننده  امور  اين  در 
فرد جدی و غري جدی و به متسخر گرينده و يا 
ترسيده وجود ندارد. وقتی به عمد و با دانش در 
آن واقع بشوند، مگر فردی كه جمبور شده  و راه 
فراری نداشته باشد و فقط با زبان اين ادعاها را 
بگويد. به دليل سخن خداوند بلند مرتبه:"مگر 
ايامن   دلش   به   و  شود  كفر]  [ به   وادار  كيس   كه  
مطمئن   باشد  ويل  كساين   كه   براي  [پذيرش ] كفر 

سينه  بگشايند" [ سوره نحل آيه ١٠۶]
كسی كه به كفر خشنود شد و به آن عمل كرد 
مهانا او كافر شده است زيرا او با رضايت به آن 
گرفتار شده است و هر كس برای دفع خطر آن 
با  برهاند  مرگ  خطر  از  را  خود  تا  داد  انجام  را 
وجود اينكه قلب او به ايامن آرام گرفته و مطمئن 
است بر او هيچ رسزنشی نيست. به دليل كالم 
حذر  آنان  از  نوعی  به  كه  آن  "مگر   خداوند: 

كند" [ سوره آل عمران آيه ٢٨]
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بازبیین

معنی كلمه توحيد" ال اله اال اهللا" چيست؟ و اركان آن كدامند؟ و . ١
رشوط آن را نام بربيد؟

برخی از رفتارهايی را كه ناقض و ضد " ال اله اال اهللا" هستند، ذكر . ٢
كنيد. اموری كه شايد در زندگی و جامعه شام باشند.
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