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مقدمه: صفحءه 18، ترکیبی با درس 4، دوازدهم 1850 گزینءه »3« 
این  و  باشم  تو  بندءه  که  بس  عّزت  این  مرا  من!  »خدای  علی ⒔ فرمود:  امام 
افتخار بس که تو پروردگار منی.« بنابراین، نهایت عّزت، بندگی خداست که در 
عبارت: ！و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم: »و این که مرا بپرستید که این راه 

مستقیم است.« آمده است.
هم چنین باالترین افتخار این است که خداوند پروردگار انسان است که همان 

پذیرش توحید در ربوبّیت می باشد.
ترکیبی با درس 1/ ارتباط مفهومی: آیه/ آیه 1851 گزینءه »4« 

آیءه: ！اهلل الّصمد: »خداوندی که مقصود همگان است« حاکی از این مفهوم 
قرار  و درخواست خود  مورد طلب  را  موجودات جهان، خداوند  »همءه  که  است 
می فرماید:  که  آمده   )4( گزینءه  در  مفهوم  این  دارند.«  توجه  او  به  و  می دهند 
در  آن چه  »هر   :شأن فی  هو  یوم  کّل  االرض  و  الّسماوات  فی  من  ！یسأله 
آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کند و او همواره دست اندرکار 

امری است.«
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه )1(: این گزینه بیانگر »توحید در ربوبّیت« است.
گزینءه )2(: این گزینه بیانگر »توحید در مالکیت« است.

گزینءه )3(: این گزینه بیانگر »توحید در ربوبّیت و توحید عملی« است.
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متن: صفحات 19 و 20 1861 گزینءه »3« 
بررسی گزینه ها:

گزینءه )1(: این گزینه بیانگر توحید در ربوبّیت است.
گزینءه )2(: این گزینه بیانگر توحید در والیت است.

گزینءه )3(: این گزینه بیانگر توحید در خالقیت و بخشی از استدالل ما مربوط 
به وجود یک خالق برای جهان است.

گزینءه )4(: این گزینه بیانگر توحید در ربوبّیت است.
متن: صفحءه 19/ آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1862 گزینءه »3« 

توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است؛ یعنی او بی همتاست و شریکی 
ندارد: اصل توحید.

جمله: »اوست خدایی یکتا و حاکم بر همه چیز« مفهوم عبارت: ！و هو الواحد 
القهار است که این جمله نیز بیانگر اصل توحید می باشد.

متن: صفحءه 19/ آیه: زمر، 62 1863 گزینءه »1« 
موجودات  همءه  به  که  خداست  »فقط  یعنی  خداوند«  انحصاری  »هستی بخشی 
هستی داده و آن ها را به وجود آورده است.« این مفهوم بیانگر توحید در خالقیت 

است که آیءه ！ُقِل اهللُ خالُق کِلّ شیء حاکی از آن است.
متن: صفحءه 20/ آیه: انعام، 164 1864 گزینءه »1« 

ادارءه جهان و هدایت آن: توحید در ربوبّیت 
آیءه ！ُقل أ غیر اهلل ابغی ربّا و هو رّب کّل شیء بیانگر آن است.

متن: صفحءه 23/ آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1865 گزینءه »1« 
عقیده به توانایی پیامبر اکرم ④ و اولیای دین ⒙ در برآوردن حاجات انسان 
بدانیم،  آن ها  خود  از  را  توانایی  این  که  است  ربوبّیت  در  موجب شرک  وقتی 
ربوبّیت  در  توحید  عین  بدانیم،  خدا  اذن  به  و  خدا  از  را  توانایی  این  اگر  اما 
است. اکنون اگر ما از رسول خدا چیزی درخواست کنیم، درخواست از حقیقت 
روحانی و معنوی ایشان است. در نتیجه استمداد از حقیقت روحانی و والیت 
نیست.  ربوبّیت  در  توحید  مرز  از  دورشدن  معنای  اکرم ④ به  پیامبر  معنوی 
آیءه ！ُقل من رّب الّسماوات و االرض قل اهلل به توحید در ربوبّیت اشاره دارد.

 استمداد به معنای طلب کمک است.
متن: صفحءه 21/ آیه: انعام، 164 1866 گزینءه »3« 

اگر کسی در کنار ربوبّیت الهی، برای خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه 
باز کند و گمان کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند، 
گرفتار شرک در ربوبّیت شده است. در نتیجه، افتتاح حساب جداگانءه مستقل 
برای عوامل تأثیرگذار به معنای انحراف از توحید در ربوبّیت است. آیءه ！ُقل أ 
غیر اهلل ابغی ربّا و هو رّب کّل شیء که بیانگر توحید در ربوبّیت است، به ثبات 

قدم موّحد نیکو اعتقاد می انجامد.
متن: صفحءه 19 1867 گزینءه »4« 

از آن جا که خداوند، تنها مالک جهان است، تنها ولی و سرپرست جهان نیز هست. 
در نتیجه والیت خداوند بر جهان، برخاسته از )معلول( مالکیت حقیقی اوست.

مخلوقات جز به اذن و اجازءه خداوند نمی توانند در جهان تصرف کنند؛ چنین 
اذنی به معنی واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست، بلکه به این معناست 

که خداوند آن شخص را در مسیر و مجرای والیت خود قرار داده است.
متن: صفحءه 20/ آیه: انعام، 164 1868 گزینءه »3« 

وابستگی مخلوقات در کارهای خود به خداوند و بی نیازی او به مخلوقات در ادارءه 
جهان، بیانگر توحید در ربوبّیت است. در نتیجه آیءه ！ُقل أ غیر اهلل ابغی ربّا و 

هو رّب کّل شیء پاسخ صحیح است.
متن: صفحات 19 و 20/ آیه: انعام، 164/ زمر، 62 1869 گزینءه »2« 

تدبیر امور جهان توسط خداوند، بیانگر توحید در ربوبّیت است که آیءه ！قل من 
رّب الّسماوات و االرض قل اهلل بیانگر آن است.

مبدأ و هستی بخشی جهان توسط خدا، بیانگر توحید در خالقیت است که آیءه 
！اهلل خالق کّل شیٍء حاکی از آن است.

گزینءه »4«  1852
آیه: نور، 35، تدبر در قرآن: صفحءه 22/ ترکیبی: درس 1 ـ دوازدهم  

مفهوم »نوربودن خداوند« که در آیءه ！اهلل نور الّسماوات و االرض آمده، آن 
او پیدا و  او می گیرند و به سبب  از  را  است که تمام موجودات »وجود« خود 

آشکار شده و پا به عرصءه هستی می گذارند.
بدون  توحید«  »اصل  مفهوم  همان  توحید«  مراتب  همءه  در  »بی همتایی خداوند 
اشاره به مرتبه ای از توحید است که در آیءه ！و لم یکن له کفواً احد: »و برای 

او هیچ همتایی نیست« آمده است.
در  را  بی همتایی خداوند   کّل شیء خالق  اهلل  آیءه ！قل  کنید  دقت   
خالقیت بیان می کند و آیءه ！ما لهم من دونه من ولّی بیانگر توحید در والیت است. 

متن: صفحءه 24 1853 گزینءه »2« 
جریان »تکفیری ها« بزرگ ترین ضربه را بر اسالم وارد کرد و سبب تنفر برخی از مردم 
جهان از اسالم شد. پیروان این جریان می گویند توسل به پیامبران و معصومین و 

طلب دعا و شفیع قراردادن دیگران برای این که خدا انسان را ببخشد، شرک است.
متن: صفحات 23 و 24 1854 گزینءه »3« 

عقیده به توانایی پیامبر اکرم ① و اولیای دین ⒙ در برآوردن حاجات انسان 
وقتی موجب شرک است که این توانایی را از خود آن ها و مستقل از خدا بدانیم.

مفهوم »فعال مایشاء بودن« آن است که خداوند، هر چه بخواهد و اراده کند، 
انجام دهد. انجام اعمال و کنار رفتن موانع در انجام امور، همگی مربوط به حیطءه 

افعال الهی و تدبیر و ادارءه جهان است که با توحید در ربوبّیت مرتبط است.
متن: صفحءه 20/ آیه: انعام، 164 1855 گزینءه »4« 

باغبان وقتی رابطءه خود را با خدا بررسی می کند، می بیند که هم خودش و هم نیرو 
و توانش از آِن خداست. این مفهوم همان رابطءه طولی تدبیر او و تدبیر خداوند است؛ 
یعنی با وجود این که باغبان قدرت ربوبّیت دارد، اما تدبیر او در طول تدبیر خداست.
آیءه ！ُقل أ غیر اهلل اَبغی َربّاً َو هَُو َربُّ ُکلِّ َشیٍء بیانگر توحید در ربوبّیت است.

متن: صفحءه 19/ آیه: کهف، 26 1856 گزینءه »2« 
آیءه مطرح در صورت سؤال، بیانگر توحید در والیت است. بنابراین گزینه های 
)1( و )4( که به توحید در ربوبّیت و مالکیت اشاره دارد، رد می شود. از میان 
گزینه های )2( و )3(، گزینءه )3( نیز نادرست است. زیرا خداوند، والیت خود را 
به کسی واگذار نمی کند، بلکه پیامبر ④ را در مسیر و مجرای والیت خود قرار 

داده است. در نتیجه پاسخ صحیح، گزینءه )2( است.
متن: صفحات 19، 20 و 21 1857 گزینءه »2« 

مفهوم ادارءه جهان، مرتبط با ربوبّیت است و دخالت مخلوقات به طور مستقل از 
خداوند در ادارءه جهان، بیانگر شرک در ربوبّیت است.

تصرف در جهان نیز بیانگر توحید در والیت است.
متن: صفحءه 20/ آیه: انعام، 164 1858 گزینءه »4« 

هدایت جهان به سوی مقصد معین آن: توحید در ربوبّیت
آیءه ！ُقْل أ غیر اهلل اَبغی َربّاً َو هَُو َرّب ُکلِّ َشیٍء بیانگر توحید در ربوبّیت است.

متن: صفحءه 19 1859 گزینءه »1« 
مخلوقات جز به اذن و اجازءه خداوند نمی توانند در جهان تصرف کنند. چنین 
اذنی به معنی واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست )نادرستی گزینه های 2 
و 4(، بلکه بدین معناست که خداوند آن شخص را در مسیر و مجرای والیت 
به مفهوم توحید در والیت،  با توجه  خود قرار داده است )درستی گزینءه 1(. 
تصرف مخلوقات در طول والیت خداست، نه عرض آن. در نتیجه گزینءه )3( 

نیز نادرست است.
متن: صفحءه 23/ آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1860 گزینءه »3« 

عقیده به توانایی پیامبر اکرم ④ و اولیای دین در برآوردن حاجات انسان وقتی 
موجب شرک در ربوبّیت است که این توانایی را از خود آن ها بدانیم.

آیءه ！قُْل هَُو اهللُ أَحٌَد که به یگانگی خداوند اشاره دارد، بر اصل توحید داللت دارد.
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آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22/ کهف، 26 1880 گزینءه »2« 
آیءه ！و هو الواحد القّهار: »او یکتای مقتدر است.« با کلمءه »واحد«.

آیءه ！و لم یکن له کفواً احد: »و هیچ کس همتای او نیست.« با بیان بی همتایی 
خداوند.

آیءه ！قل هو اهلل احد: »بگو خدا یکتاست.« با کلمءه »احد«.
 :ولّی لهم من دونه من  آیءه ！ما  اما  یگانه بودن خداوند است.  بیانگر  همگی 

بیانگر توحید در والیت است.
مقدمه: صفحءه 18 1881 گزینءه »3« 

امام علی ⒔ ، فرمودند: »خدای من! مرا این عّزت بس که بندءه تو باشم و این 
افتخار بس که تو پروردگار منی، خدای من! تو همان گونه ای که من دوست دارم. 

پس مرا توفیق ده تا آن گونه که تو دوست داری، باشم.«
مقدمه: صفحءه 18/ متن: صفحءه: 19 1882 گزینءه »4« 

توحید مانند روحی در پیکرءه معارف و احکام دین حضور دارد و به آن حیات 
و معنا می بخشد.

توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است.
آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1883 گزینءه »2« 

این سؤال را با توجه به آیءه 16 سورءه رعد پاسخ می دهیم:
وات و االرض قل �  بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟  قل من ربامّ السامّ

بگو خداست.
ذ�مت من دونه اولیاء  بگو آیا غیر از او سرپرستانی گرفته اید؟ خ  فا�متامّ

َ
قل أ

ً  که حتی اختیار سود و زیان خود را ندارند؟
ا امّ  و ال �خ

ً
نفهسم نفعا

أ
لکون ال ال �می

تغییر در جهان و استفاده از آن مربوط به مرحلءه والیت و سرپرستی است. در 
نتیجه، عبارت: ！قل أَ فاّتخذتم من دونه اولیاء دیدگاه مشرکان را که جز خدا 
را به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب کرده اند، مورد مذّمت قرار می دهد و 

این افراد، گرفتار شرک در والیت شده اند.
آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1884 گزینءه »2« 

با توجه به آیءه 16 سورءه رعد که می فرماید: »قل أَ فاّتخذتم من دونه اولیاء ال 
یملکون ألنفسهم نفعاً و ال ضّراً، بگو آیا غیر از او سرپرستانی گرفته اید که اختیار 
سود و زیان خود را ندارند.«، دلیلی که قرآن کریم برای عدم شایستگی بت های 
ساختگی به عنوان ولی و سرور بیان می کند، اختیار نداشتن سود و زیان هاست 
و با توجه به ادامءه آیه که می فرماید: »قل هل یستوی االعمی و البصیر ام هل 
تستوی الظّلمات و الّنور، بگو آیا نابینا و بینا برابر است؟ آیا تاریکی ها و روشنایی 
است  بهتر  نشویم،  ولّی خود دچار خطا  انتخاب  در  این که  برای  است؟«  برابر 
چشم دل خود را بر روی حقایق باز کنیم تا نور الهی بر دل ما بتابد. چرا که 
خداوند نیز در این آیه، کسی که چشم دل خود را بر روی حقایق باز نگه داشته 

را با کسی که چشم دلش کور است، مقایسه کرده و آن ها را نابرابر می داند.
آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22/ متن: صفحءه 20 1885 گزینءه »3« 

ربوبّیت  در  توحید  بیانگر   اهلل قل  األرض  و  السماوات  رّب  من  عبارت: ！قل 
است. مفهوم توحید در ربوبّیت آن است که خداست که جهان را اداره می کند 
و به سوی مقصدی که برایش معین فرموده، هدایت می نماید و به پیش می برد.

هر  کس که خالق، مالک و ولّی چیزی باشد، می تواند آن را تدبیر کرده و پرورش 
دهد. در نتیجه استداللی که توحید در ربوبّیت وجود دارد، این است که: خالق، 

مالک و ولّی جهان خداست.
متن: صفحءه 21/ ترکیبی: درس 9 ـ یازدهم 1886 گزینءه »1« 

نیز  مالکیت  به شرک در  باشد، معتقد  به شرک در خالقیت  اگر کسی معتقد 
خواهد بود.

تبیین کنندءه  »عبادی«  کلمءه  با   الّصالحون عبادی  یرثها  االرض  ！ان  عبارت 
مفهوم مالکیت خداست.

ترکیبی: درس 1 ـ دوازدهم 1870 گزینءه »1« 
این سؤال از خارج از کتاب درسی طرح شده و مبحث توحید ذاتی قبالً در 
کتاب درسی بوده است. توحید ذاتی به معنای آن است که خداوند، در ذات خود 

یکتاست و مثل و مانندی ندارد. 
عدم وابستگی خدا در عبارت: ！و اهلل هو الغنی الحمید آمده است. 

متن: صفحءه 19/ آیه: کهف، 26 1871 گزینءه »1« 
تصّرف در جهان، مرتبط با توحید در والیت است.

از آن جا که خداوند، تنها مالک جهان است، تنها ولی و سرپرست جهان نیز هست. 
در نتیجه توحید در والیت، برخاسته از توحید در مالکیت است. آیءه ！ما لهم 

من دونه من ولّی ... بیانگر امر نخستین یعنی توحید در والیت می باشد.
متن: صفحءه 20/ آیه: انعام، 164 1872 گزینءه »3« 

مفاهیم »تدبیر« و »هدایت مخلوقات به سمت مقصدشان« هر دو بیانگر توحید در 
ربوبّیت است که آیءه ！قُل أ غیر اهلل ابغی ربّا و هو رّب کّل شیء بیانگر آن است.

متن: صفحءه 19/ ترکیبی: درس 9 ـ دهم 1873 گزینءه »3« 
تنها مبدأ و  باشیم خداوند،  این است که معتقد  از  توحید در خالقیت عبارت 

خالق جهان است، موجودات همه مخلوق او هستند. 
دینداری با دوستی خدا )محبت( آغاز می شود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا 

را به دنبال می آورد.
آیءه ！قل اهلل خالق کّل شیء بیانگر توحید در خالقیت و آیءه ！و الذین آمنوا 

اشّد حباً هلل بیانگر محبت به خداست.
متن: صفحءه 20 1874 گزینءه »4« 

در  توحید  در  است.  ربوبّیت  در  توحید  بیانگر   ًربّا ابغی  اهلل  غیر  أ  آیءه ！قل 
ربوبّیت تأثیرگذاری انسان در کارها و فاعلّیت ها نفی نمی شود، بلکه می گوید که 
انسان ها قدرت انجام کارها را دارند، ولی این کارها تحت اراده و تدبیر خداست. 
با توجه به این توضیحات، پیام این آیه، قبول تأثیرگذاری انسان در فاعلّیت ها، 

نه به صورت مستقل، و اعالن توحید در ربوبّیت است.
آیه: کهف، 26/ انعام، 164 1875 گزینءه »3« 

 ًتوحید در والیت: ！و ال یُشرك فی حکمه احدا
توحید در ربوبّیت: ！قل من رّب السماوات و االرض قل اهلل

آیه: انعام، 164 1876 گزینءه »4« 
توحید در ربوبّیت: ！ُقل أ غیر اهلل ابغی ربّا و هو رّب کّل شیء

آیه: انعام، 164/ آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1877 گزینءه »1« 
اسم »رّب« با توجه به آیءه ！و هو رّب کل شیء بیانگر توحید ربوبی است.

اسم »احد« با توجه به آیءه ！ُقل هو اهلل احد بیانگر اصل توحید است؛ زیرا این 
آیه، خدا را یگانه و بی همتا می داند.

آیه: آل عمران، 109 1878 گزینءه »1« 
آیءه ！و هلل ما فی الّسماوات و ما فی االرض بیانگر توحید در مالکیت است. در 
توحید در مالکیت می گوییم که مالکیت انسان، در طول مالکیت خداوند است؛ 
یعنی مالک اصلی و حقیقی خداوند است ولی به معنای آن نیست که انسان، 
مالکیت ندارد، بلکه همان چیزی که یک انسان مالک آن است، در همان حال 

خداوند نیز مالک می باشد و مالکیت انسان و خدا، اشتراکی نیست.
متن: صفحات 23 و 24 1879 گزینءه »3« 

او،  این که عالوه بر خداوند و در کنار  به  اعتقاد  از  شرک در ربوبّیت عبارت است 
دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور موجودات را برعهده دارند. همین مفهوم در صورت 
سؤال نیز آمده که می گوید: تصور استقالل در فاعلیت مخلوقات. فاعلیت به معنای 

انجام کارهاست و تصور استقالل از خدا منجر به شرک در ربوبّیت می شود.
فهم درست ارتباط طولی در پدیده ها یعنی در همان حال که خداوند، تدبیر امور 
انجام  نیز تحت تدبیر خدا قادر به  موجودات را بر عهده دارد، سایر موجودات 

کارهای خود هستند. این مفهوم بیانگر توحید در ربوبّیت است.
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متن: صفحءه 23 1895 گزینءه »2« 
با توجه به آیات قرآن می فهمیم: خداوند، رابطءه علیت را میان پدیده های جهان 
حاکم کرده است. در امور معنوی نیز همین رابطءه علیت حاکم است. همءه این 
او صورت می گیرد.  ارادءه  و  اذن  به  و  توسط خود خداوند طراحی شده  روابط 

استفاده از واسطه ها در انجام امور، ناظر بر توحید در ربوبّیت است.
متن: صفحات 23 و 24 1896 گزینءه »2« 

اگر کسی گمان کند که دیگری می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند، 
طور  به  خدا  غیر  تفکر  ثمرءه  نتیجه،  در  است.  شده  ربوبّیت  در  شرک  گرفتار 

مستقل موجب شفاعت می گردد، گرفتار آمدن به شرک در ربوبّیت است.
در  توحید  از  که  نادرستی  برداشت  با  تکفیری،  غیرعقالنی  و  خشک  جریان 

ربوبّیت دارند، توسل به پیامبران و معصومین را شرک می دانند.
متن: صفحءه 19 و 20 1897 گزینءه »1« 

مخلوقات، جز به اذن و اجازءه خداوند نمی توانند در جهان تصرف کنند. چنین 
اذنی به معنی واگذاری والیت خداوند بر دیگری نیست، بلکه به این معناست که 

خداوند، او را واسطءه والیت و رسانندءه فرمان هایش قرار داده است.
بود:  این گونه  بود که در قسمت دوم سؤال  زمانی درست   گزینءه )3( 

مسیر و مجرای والیت خداوند بر انسان ها
متن: صفحات 26 و 25 1898 گزینءه »1« 

همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید منافاتی ندارد، 
درخواست از اولیای الهی برای شفای بیماران نیز منافاتی با توحید ندارد؛ زیرا 
اسباب  واسطءه  به  الهی  اولیای  و  مادی  اسباب  از  استفاده  واسطءه  به  پزشک 
غیرمادی این کار را انجام می دهند. اما تکفیری ها که چنین اعتقادی ندارند، 

توسل به پیامبر و معصومین را شرک می دانند.
قرآن کریم می گوید: »در عسل برای مردم شفاست«.

متن: صفحءه 20 1899 گزینءه »3« 
او دخالتی  با دیگران، یعنی کسانی که در کشت زمین  باغبان، وقتی خود را 
نداشته اند، مقایسه می کند، می بیند که این زراعت حاصل دسترنج خودش است.
اما وقتی رابطءه خود را با خدا بررسی می کند، می بیند که هم خودش و هم نیرو 
و توانش از آِن خداست و کشت و زرع او براساس استعدادی که خداوند در آن 

قرار داده، رشد کرده است.
آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1900 گزینءه »2« 

 ،با توجه به آخر آیه که می فرماید: ！قل اهلل خالق کّل شیء و هو الواحد القّهار
موضوع نهایی مورد اخبار، خالقیت و یکتایی خداوند است.

شرک  مرتبءه  نخستین   اولیاء دونه  من  فاّتخذتم  أَ  ！قل  عبارت:  به  توجه  با 
بت پرستان، شرک در والیت است.

متن: صفحءه 19/ آیه: آل عمران، 26 1901 گزینءه »4« 
شریک و همتا نداشتن در کار آفرینش: توحید در خالقیت

حق تغییر و استفاده: توحید در والیت
 مالکیت خدا، علت والیت اوست. در نتیجه آیءه ！و هلل ما فی الّسماوات و ما فی االرض

صحیح است.
آیه: تدبر در قرآن )1(، صفحءه 19 1902 گزینءه »1« 

با توجه به آیءه 16 سورءه رعد به این سؤال پاسخ می دهیم:
ذ�مت من دونه اولیاء بگو آیا غیر از او سرپرستانی گرفته اید، خ  فا�متامّ

َ
قل أ

ً که حتی اختیار سود و زیان خود را ندارند؟ 
ا امّ  و ال �خ

ً
نفهسم نفعا

أ
لکون ال ال �می

با توجه به این عبارت، مبنای والیت و سرپرستی، اختیار سود و زیان داشتن است.
با توجه به ادامءه آیه که می فرماید:

هل یستوی االیمع و البصیر بگو آیا نابینا و بینا برابر است؟ انتخاب درست یا 

نادرست، انسان را موصوف به نابینا و بینا می کند.

متن: صفحءه 21 1887 گزینءه »3« 
با  یا  جهان اند  از  بخشی  خالق  کدام  هر  و  دارد  وجود  خدا  چند  که  تصور  این 
همکاری یکدیگر این جهان را آفریده اند، به معنای آن است که هر کدام از آن ها 
محدود و ناقص هستند. هم چنین به معنای آن است که هر یک از خدایان مذکور 

کماالتی دارد که دیگری آن کماالت را ندارد، وگرنه عین همدیگر می شوند.
حدیث: صفحءه 26 1888 گزینءه »3« 

از حدیث امام رضا ⒔ »من لم یشکر ...« این گونه برداشت می شود که هر کس 
از مخلوقات سپاس گزاری نکند، از خداوند نیز سپاس گزاری نخواهد کرد. این 

موضوع نشان می دهد که اثرگذاری مخلوقات وابسته به خداوند است.
متن: صفحءه 21  1889 گزینءه »3« 

از اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار  شرک در ربوبّیت عبارت است 
او، دیگرانی نیز هستند که صاحب اختیار جهان اند و تدبیر امور موجودات را بر 
نادرستی که دربارءه توحید و شرک دارد،  با تفکر  عهده دارند. جریان تکفیری 

می گوید توسل به پیامبران و معصومین شرک است.
متن: صفحءه 19/ آیه: آل عمران، 109 1890 گزینءه »2« 

هر کس که چیزی را پدید می آورد، مالک آن است. آیءه ！و هلل ما فی الّسماوات 
و ما فی االرض بیانگر توحید در مالکیت است.

متن: صفحات 19 و 21 1891 گزینءه »3« 
هر  کس که مالک چیزی باشد، خودش حق تصرف و تغییر در آن را دارد. بنابراین 
آیءه  که  ایجاب می کند  را  او  والیت  عالم،  بر  متعال  انحصاری خداوند  مالکیت 
به آن، شرک در  بی اعتقادی  و  بیانگر آن است   ولّی لهم من دونه من  ！ما 

والیت است.
آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1892 گزینءه »4« 

این سؤال را باید با توجه به مفهوم عبارات آیءه 16 سورءه رعد پاسخ داد:
وات و االرض قل �  بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟  قل من ربامّ السامّ

بگو خدا است.
ذ�مت من دونه اولیاء  بگو آیا غیر از او سرپرستانی گرفته اید؟ خ  فا�متامّ

َ
قل أ

ً  که حتی اختیار سود و زیان خود را ندارند؟
ا امّ  و ال �خ

ً
نفهسم نفعا

أ
لکون ال ال �می

ر بگو آیا نابینا و بینا برابر است؟ قل هل یستوی االیمع و البص�می

ور  آیا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟ ملات و النامّ
امّ

أم هل تستوی الظ

اکء  آیا آن ها شریک هایی برای خدا قرار داده اند؟ أم جعلوا ِ� �رش

م  که )آن شریکان هم( مثل خداوند مخلوقی  لق عل�می خلقوا کخلقه فتشابه الخ

خلق کرده اند و خلقت ها بر آن ها مشتبه شده است.
ء  بگو خالق همه چیز خداست.   �رش

امّ
قل � خالق لک

معبودان دروغین  و  راستین )خدا(  معبود  میان  مفاهیم، سردرگمی  این  طبق 
)بت ها( از عبارت: ！ام جعلوا هلل شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم و 
قبول یک مبدأ برای جهان که همان توحید در خالقیت است از عبارت: ！قل 

اهلل خالق کّل شیء دریافت می شود.
 مفهوم »قبول« از کلمءه »قل: بگو« به دست می آید.

متن: صفحءه 19 1893 گزینءه »2« 
پیامبر اعظم ④ از همان آغاز رسالت از مشرکان می خواست با گفتن جملءه »ال 
اله ااّل اهلل« دست از شرک و بت پرستی بردارند و به خدای یگانه ایمان آورند. با 
گفتن این عبارت، تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شد 

و دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گشت.
آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1894 گزینءه »4« 

با توجه به آیءه ！ام جعلوا هلل شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل اهلل 
خالق کّل شیء و هو الواحد القّهار، گزینءه )4( پاسخ صحیح است.
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متن: صفحءه 20/ آیه: انعام، 164 1911 گزینءه »4« 
نیز  هستی  رّب  تنها  است،  ولّی جهان  و  خالق  مالک،  تنها  که خداوند،  آن جا  از 
ربّا و هو رّب کّل شیء پاسخ  ابغی  أ غیر اهلل  در نتیجه، آیءه ！قل  می باشد. 

صحیح است.
ترکیبی: درس های 1 و 5 ـ دوازدهم 1912 گزینءه »3« 

آیءه ！قل من رّب الّسماوات و االرض قل اهلل در تأیید توحید در ربوبّیت 
 تزوال اَن  االرض  و  الّسماوات  یمسك  اهلل  ！اّن  آیءه  با  نتیجه  در  است. 

مرتبط است.
آیءه ！کّل یوم هو فی شأن بیانگر ادارءه جهان توسط خدا و توحید در ربوبّیت 

است. در نتیجه با آیءه ！قل أ غیر اهلل ابغی ربّاً مرتبط است.

 

متن: صفحات 23 و 24 1903 گزینءه »2« 
در پاسخ به تکفیری ها می گوییم: اوالً خداوند رابطءه علیت را میان پدیده های 

جهان حاکم کرده است.
منافاتی  توحید  با  بیمار  درمان  برای  پزشک  از  درخواست  که  همان گونه  ثانیاً 
ندارد، درخواست از اولیای الهی برای شفای بیماران نیز منافاتی با توحید ندارد. 
از  این توانایی را  عقیده به توانایی اسباب وقتی موجب شرک است که  اصوالً 

خود آن ها بدانیم.
متن: صفحءه 21 1904 گزینءه »3« 

اگر کسی در کنار ربوبّیت الهی، برای خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه باز 
کند، گرفتار شرک در ربوبّیت شده است.

اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد، معتقد به شرک مالکیت نیز خواهد 
بود. در نتیجه شرک در مالکیت، نتیجءه بالفصل شرک در خالقیت است.

متن: صفحءه 21 1905 گزینءه »4« 
این تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالق بخشی از جهان هستند، به 

معنای آن است که هر کدام از آن ها محدود و ناقص هستند.
هر یک از خدایان کماالتی دارد که دیگری  هم چنین به معنای آن است که 
آن کماالت را ندارد وگرنه عین همدیگر می شوند: فاقد کماالت مشابه و عین 

یکدیگر نیستند.
متن: صفحءه 20 1906 گزینءه »3« 

نقطءه مقابل شرک در ربوبّیت توحید در ربوبّیت است؛ بنابراین باید گزینه ای را 
انتخاب کنیم که بیانگر آن باشد.

بررسی گزینه ها: 
همان  الهی؛  ربوبّیت  کنار  در  موجودات،  سایر  تدبیر  به  قائل بودن   :)1( گزینءه 

شرک در ربوبّیت است. 
گزینءه )2(: این که توانایی پیامبر و اولیای الهی را از خود آن ها بدانیم، همان 

شرک در ربوبّیت است.
گزینءه )3(: ادارءه جهان و پیش بردن آن به سوی مقصد معین، توحید در ربوبّیت 

است.
گزینءه )4(: تدبیر باغبان را در عرض تدبیر الهی دانستن، شرک در ربوبّیت است.

ترکیبی: درس 3 ـ یازدهم 1907 گزینءه »4« 
آیءه مطرح در صورت سؤال، بیانگر توحید در ربوبّیت است.

قدرت  با  را  آسمان  ما  همانا   ،لموسعون اّنا  و  باید  بنیناها  الّسماء  ！و  آیءه 
ادارءه جهان توسط خدا  و  برپایی  به  را وسعت می بخشیم که  آن  و  برافراشتیم 

اشاره دارد، نیز بیانگر توحید در ربوبّیت است.
متن: صفحات 23 و 24 1908 گزینءه »1« 

به پیامبران و معصومین شرک است.  پیروان جریان تکفیری می گویند توسل 
را ببخشد، شرک  انسان  این که خدا  برای  طلب دعا و شفیع قراردادن دیگران 
برای  پیامبر  زمان  در  مسلمانان  که  است  آمده  تاریخ  در  که  حالی  در  است. 
درخواست دعا نزد آن حضرت می آمدند. پس از رحلت ایشان نیز کنار قبر ایشان 

می رفتند و یا از دور درخواست خود را مطرح می کردند.
آیه: انعام، 164/ ترکیبی: درس 2 ـ دهم 1909 گزینءه »2« 

آیءه مطرح در صورت سؤال، بیانگر توحید در ربوبّیت است. توحید در ربوبّیت 
بدین معناست که خداوند جهان را اداره می کند و به سوی مقصدی که برایش 

معین فرموده، به پیش می برد.
هدایت انسان، مصداقی بر پیش بردن او به سوی مقصدش است که در آیءه ！انا 

هدیناه الّسبیل آمده است.
آیه: تدبر در قرآن، صفحءه 22 1910 گزینءه »3« 

عبارت: ！قل من رّب الّسماوات و االرض قل اهلل بیانگر توحید در ربوبّیت است.
عبارت: ！قل أَ فاّتخذتم من دونه اولیاء بیانگر شرک در والیت است.


