
 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 !لطفٌا اين احکام را برای اطفال تان بخوانيد! والدين محترم و مؤمن

 
 از کتاب تعليم اسالم

 عالمه مفتی اهللا دهلوی: تاليف
 ابوالحسين عبدالمجيد مرادزهی خاشی: ترجمه

 دنمارک/ احمدشاه قيومی: تهيه و ترتيب

 احکام: قسمت اول
  سوال و جواب30

 ستی؟تو کي: 1سوال
 من مسلمانم: 1جواب
 نام دین مسلمانها چيست؟: 2سوال
 اسالم: 2جواب
 اسالم بما چه می آموزد؟: 3سوال
اسالم این را می آموزد که اهللا یگانه است و فقط او شایسته و سزاوار عبادت است؛ قرآن :3جواب

ای دین و اسالم تمام خوبی ه. مجيد کتاب و قانون الهی است؛ اسالم دین بر حق و راست است
 .دنيا را به ما می آموزد

 کلمه اسالم چيست؟: 4سوال
 .الاله اال اهللا محمدرسول اهللا: 4جواب
فرستادۀ اهللا , محمد صلی اهللا عليه وسلم , هيچ معبودی به جز اهللا سزاوار عبادت نيست: ترجمه
 .و این کلمه را توحيد نيز گویند. است
 کلمۀ شهادت کدام است؟:5سوال
 ن ان ال اله اال اهللا و اشهدان محمدًا عبُدُه و َرُسوُلُهاشهدا: 5جواب
گواهی ميدهم که بجز اهللا کسی دیگر شایسته عبادت نيست و گواهی ميدهم که حضرت : ترجمه

 .محمدصلی اهللا عليه وسلم بنده اهللا و رسول اوست
 ایمان ُمجَمل کدام است؟: 6سوال

َفاِتِه َو َقِبلُت َجِميَع َاحَکاِمِه ِاقَراٌر ِباللَِّساِن َو آَمنُت ِباِهللا َکَما ُهَو ِباسَما َوُص: 6جواب
 َتصِديٌق ِبالَقلِب

ایمان آوردم چنان که با نامها و صفات خویش موسوم است و تمام احکام , به ذات یگانه اهللا : ترجمه
 .و دستور های او را پذیرفتم

 ایمان مَفصَّل کدام است؟: 7سوال

 َملَکِتِه َو ُکُتِبِه َو ُرُسِلِه َو الَيَوِم االِخِر َو الَقدِر َخيرِِّه َو َشرِّه ِمَن آ َمنُت ِبالِله َو: 7جواب
 .الِله َتَعالی َو الَبعِث َبعَد الَموِت 

و نيز ایمان آوردم بر ,ایمان آوردم به اهللا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پيامبران و روز قيامت:ترجمه
 .بدی ها نوشته شده است و بر زندگی پس از مرگ آنچه در تقدیر از خوبی ها و 

 شما را چه کسی آفریده و به وجود آورده است؟: 8سوال
 .زمين و آسمانها و تمام مخلوقات را آفریده است, اجداد ما را , ما را و پدران, اهللا متعال : 8جواب
 خداوند دنيا را از چه چيزی خلق کرده است؟: 9سوال
 . خویش آفریده استبا قدرت و دستور: 9جواب
 به آنها چه می گویند؟, کسانی که اهللا را قبول ندارند: 10سوال
 .به آنها کافر می گویند: 10جواب
 به آنهاچه می گویند؟, کسانيکه بجز اهللا دیگر چيز هایی را می پرستند: 11سوال
 .به آنها کافر و مشرک گفته می شود: 11جواب
 دا هستند مانند مسحيان به آنها چه می گویند؟کسانيکه معتقد به دو یا سه خ:12سوال
 .آنان را نيز مشرک و کافر می گویند:12جواب
 انسان مشرک بخشوده می شود یا خير؟:13سوال



خير؛ انسان مشرک هرگز بخشوده نمی شود بلکه برای هميشه دوزخ و عذاب الهی قرار : 13جواب
 .خواهد داشت

 کسی بوده است؟حضرت محمدصلی اهللا عليه وسلم چه :14سوال
 .ایشان بندۀ برگزیدۀ اهللا و پيامبر او بوده و ما امت او هستيم: 14جواب
 پيامبر ما در کجا متولد شده؟:15سوال
 در سر زمين عربستان در شهر مکه معظمه: 15جواب
 نام پدر  و نام جد آن حضرت چه بوده است؟: 16سوال
 .لمطلب استعبداهللا و نام جدش عبدا, نام پدر آن حضزت :16جواب
 پيامبر ما از سایر پيامبران باالتر است؟) فضليت( آیا مقام:17سوال
 .مقام پيامبر ما از تمام پيامبران باالتر است و پيامبر ما از تمام مخلوقات افضل است, بلی:17جواب
 حضرت محمدصلی اهللا عليه وسلم  در کجا زندگی می کرده است؟: 18سوال
به دستور اهللا متعال به مدینه رفته و ده , پس از آن, ل در مکه بودند سا) 53( پنجاه و سه :18جواب

 .از جهان رحلت نمودند) 63(در آنجا زندگی کردند و ذر سن شصت و سه سالگی, سال تمام 
 کسی که پيامبر را قبول نداشته باشد چه حکمی دارد؟: 19سوال
 .کافر است: 19جواب
 ست؟منظور از قبول داشتن پيامبر چي: 20سوال
اهللا و بعد از اهللا از تمام مخلوقات باالتر و , منظور این است که آن حضرت را بنده و رسول:20جواب

 .افضل دانست و از دستور ها و احکام او پيروی و اتباع نموده بایشان محبت کامل داشت
 دليل اینکه حضرت محمدصلی اهللا عليه وسلم پيامبر و فرستادۀ اهللا چيست؟:21سوال
توسط آن حضرت چنان کارها و امور شایسته ای انجام گرفته است که بجز پيامبر از کسی :21جواب

 .امکان انجام و وقوع آنها وجود ندارد
 کتاب الهی است؟, چه دليلی وجود دارد که قرآن: 22سوال
 .قرآن کتاب اهللا است و آنرا بر من نازل کرده است: این گفتار پيامبر که فرمود است: 22جواب
 ؟)مرحله( قرآن مجيد در یک بار بر آن حضرت نازل گردیده یا در چندین بار :23سوال
 .قرآن در زمانهای مختلف بتدریج و بر حسب خواست و زمان بر آن حضرت نازل شده است:23جواب
 قرآن در مدت چندسال نازل شده است؟: 24سوال
 )23(در مدت بيست و سه: 24جواب
  است؟قرآن مجيد چگونه نازل شده: 25سوال
گاهی یک آیه تا , حضرت حبرئيل عليه السالم که مـأمور رسانيدن وحی به پيامبران است:25جواب

و . چند آیات و گاهی یک سوره را از سوی اهللا متعال می آورد و برای آن حضرت تالوت می کرد 
ر می کرد و کاتبان و نویسندگان وحی را احضا, پيامبر اکرم صلی اهللا عليه وسلم  پس  از شنيدن آن 
 .دستور می داد تا قرآن را یادداشت کنند و بنویسند

 چرا خود پيامبر وحی را نمی نوشت؟:26سوال
 .چونکه آن حضرت امی بودند: 26جواب
 امی به چه کسی گفته می شود؟:27سوال
گر چه . آنرا امی می نامند, کسی که سواد خواندن و نوشتن را از کسی نياموخته باشد: 27جواب

از تمام , ت علم و دانش را از کسی فرا نگرفته بود ولی بر حسب آموزش و لطف اهللا متعالآن حضر
 .مخلوقات عالی تر بودند و اهللا متعال علوم بسياری را به ایشان عنایت فرموده بود

 جبرئيل عليه السالم  کی بودند؟:28سوال
 .ی رساندفرشته ایست که وحی و دستور اهللا متعال را به پيامبران م: 28جواب
 یک مسلمان اهللا متعال را چگونه عبادت و بندگی می کند؟: 29سوال
 .زکات ميدهد و حج می کند, روزه می گيرد , نماز می خواند:29جواب
 نماز چيست؟:30سوال
اهللا متعال را بندگی می کنيم و چگونگی , عبادت و روش مخصوصی است که با آن, نماز : 30جواب
 .امبر اکرم صلی اهللا عليه وسلم به مسلمانها آموزش داده شده استدر قرآن و احادیث پي, آن
 

 انشاءاهللا. زکات و حج در آينده معلومات ارائه ميگردد, روزه , نماز , در مورد توحيد : يادداشت
 دنمارک/ اداره مسجد شريف افغانها مقيم شهر آغوس 

dk.masjed.www 
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