
9 درس اول )هستی بخش( 

26 درس دوم )یگانءه بی همتا( 

42 درس سوم )توحید و سبک زندگی( 

59 درس چهارم )فقط برای تو( 

77 درس پنجم )قدرت پرواز( 

94 درس ششم )سّنت های خداوند در زندگی( 

115 درس هفتم )بازگشت( 

133 درس هشتم )احکام الهی در زندگی امروز( 

155 درس نهم )پایه های استوار( 

176 درس دهم )تمدن جدید و مسئولّیت ما( 

196 پاسخ نامه 
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دیـبـاچـه

اهمیت توحید و یکتاپرستی
اصل و حقیقت توحید

برخی مراتب توحید

1( توحید در خالقیت
2( توحید در مالکیت
3( توحید در والیت

4( توحید در ربوبیت

شرک و مراتب آن
مفهوم شرک

برخی مراتب شرک

1( شرک در خالقیت
2( شرک در مالکیت
3( شرک در والیت

4( شرک در ربوبیت
طرح چند سؤال در مورد درخواست از غیر خدا

جریان »تکفیری ها«
اهمیت توحید و یکتاپرستی

    مهم ترین اعتقاد دینی  =   توحید و یکتاپرستی  =     سرلوحءه دعوت همءه پیامبران
 اسالم= دین توحید
 قرآن= کتاب توحید

 در اسالم، بدون اعتقاد به توحید، هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد.
 خداوند در قرآن کریم، اخالق، احکام و همءه اعمال مؤمنان را بر مدار 

توحید قرار داده است.
 توحید= روحی در پیکرءه معارف و احکام دین= حیات بخش و معنادهنده 

به احکام

مستر چپمستر راست و سردرس

درس 2یتانۀیت یشمبا
چکیــــده

 ینیویزندگ 
یتانۀیت یشمبا

درس 2

با تایپ عنوان و شماره درس یا فصل به صورت اتوماتیک در مستر اصالح می شود.
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اصل و حقیقت توحید

 یعنی: اعتقاد به خدای یگانه )یکتا(
 یعنی: عقیده به بی همتایی و شریک نداشتن خدا

مفاشیمیآیاتیدیتای4یسور�یتوحید

حیِم حٰمِن الرَّ 1- ！بِسِم اهلِل الرَّ
2- ُقل هَُو اهللُ اَحٌَد

َمُد 3- اهللُ الصَّ
4- لَم یَلِد َو لَم یولَد

5- َو لَم یَکُن لَُه کُُفًوا اَحٌَد

به نام خداوند بخشندءه مهربان
بگو اوست خدای یگانه.
خدایی که بی نیاز است.

نه زاده و نه زاییده شده است
و هیچ کس همتای او نیست.

 رحمت عام و واسعءه الهی و رحمانّیت خاص خدای یگانه، در آغاز 
کالم باید یاد شود. 

و  است  یگانه  معناست که خداوند،  بدین  توحید  و حقیقت  اصل   
شریکی ندارد و در ذات خود یکتاست. )توحید ذاتی(

 بی نیازی مطلق خداوند، علت درخواست موجودات از اوست.
 چون خداوند به هیچ چیز نیازی ندارد و صمد است )علت(، بنابراین 

نه فرزند دارد و نه والدین. )معلول(
 خداوند همتایی ندارد و بی نظیر است. )اصل و حقیقت توحید( 

ارتباطیمفهوم 

1- با آیءه ！َو هَُو الواِحُد الَقّهاُر از نظر ！اَحٌَد و یگانه بودن خدا. )همین درس(
2- با آیءه ！َو اهللُ هَُو الغَنیُّ الحَمیُد از نظر بی نیازی و صمدبودن خدا. )درس 1(

3- با بیت »نظیر دوست ندیدم، اگرچه از مه و مهر/ نهادم آینه ها در مقابل رخ 
دوست« از جهت اشاره به یگانه بودن و بی همتایی خداوند. )درس 3(
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 رسول خدا ④ از آغاز رسالت خود، از مشرکان می خواست، با گفتن 
ُه« دست از شرک بردارند و به خدای یگانه ایمان بیاورند. »ال ِالَه ِاالَّ الّلٰ

 اهلل« با گفتن »ل اله الاّ
نتیجءه )1(: تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شود.

نتیجءه )2(: دفاع از حقوق او بر دیگر مسلمانان واجب می گردد.

نتیجءه )3(: در زمرءه برادران و خواهران دینی قرار می گیرد.

 اهلل« »ل اِله اِلاّ
فقط یک شعار نیست.

نتیجه: همءه زندگی فرد مسلمان را در رابطءه  بلکه پایبندی به آن،
با دیگران تغییر می دهد.

برخی مراتب توحید
1- توحید در خالقیت

تعریف: معتقد باشیم خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است.

آفرینش  کار  در  خدا  و  هستند  خداوند  مخلوق  موجودات،  همءه  کارتر : 
شریک و همتایی ندارد.
مفاشیمیآیۀی62یسورۀیزمر

خدا آفرینندءه هر چیزی است.！اهللُ خالُِق کُلِّ َشیٍء

 یگانه مبدأ، منشأ، سرچشمه، اصل و ریشه، خالق و آفرینندءه عموم 
پدیده های جهان، خداست که در آفرینش، شریک و همتایی ندارد.

2- توحید در مالکیت
نتیجه: پس تنها مالک  تعریف:یاز آن جا که خداوند تنها خالق جهان است،

آن نیز هست.
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نتیجه: مالک آن  علت: زیرا هر کس که چیزی را پدید می آورد )خالق(، 

است.
مفاشیمیآیۀی09دیسورۀیآلییعمران

ماواِت َو ما فِی االَرِض هر آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین ！وَ هلِلِ ما فِی السَّ
است، از آِن خداست.

 صاحب و مالک حقیقی جهان که هر چیزی از آِن اوست، خداست؛ 
زیرا خالق آن هاست.

3- توحید در والیت

تعریف: هر کس مالک چیزی باشد، نتیجه: حّق تصّرف و تغییر در آن چیز 

را دارد. به این حّق تصرف، والیت یا سرپرستی می گویند.
توجه اما دیگران بدون اجازءه وی نمی توانند در آن تصّرف یا از آن 

استفاده کنند.
مفاشیمیآیۀی26یسورۀیکهف

1-！ما لَُهم ِمن دونِِه ِمن َولِیٍّ
2- َو ال یُشِرُك فی ُحکِمِه اَحًَدا

آن ها هیچ ولی ]سرپرستی[ جز او ندارند؛
را  کسی  خویش  فرمانروایِی  در  او  و 

شریک نمی سازد.

 توحید در والیت به معنای اعتقاد به خدا به عنوان تنها سرپرست و 
فرمانروای جهان است که فقط او حق تصرف و تغییر در جهان را دارد.

 نفی شرک در والیت و مردودیت عقیده به چند سرپرست، غیر از 
خدا، برداشت می شود.

ارتباطیمفهوم  با آیءه ！قُل اَفَاتََّخذتُم مِن دونِِه اَولیاَء ال یَملِکوَن اِلَنُفِسِهم 

ا. )همین درس( نَفًعا َو ال َضرًّ
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و  ولّی  تنها  نتیجه  است، جهان  مالک  تنها  خداوند،  که  آن جا  از  علت: 

سرپرست جهان نیز هست.
 قت: مخلوقات، جز به اجازءه او نمی توانند در جهان تصّرف کنند.

تذکّر: چنین اجازه ای به معنی واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست، 
بلکه بدین معناست که خداوند آن شخص را در مسیر و مجرای والیت 

خود قرار داده است.
کارتر : اگر خداوند پیامبر اکرم ④ را ولّی انسان ها معرفی می کند، بدین 
معناست که ایشان را واسطءه والیت خود و رسانندءه فرمان هایش قرار داده است.

4- توحید در ربوبیت

پرورش  و  تدبیر  که  است  اختیاری  صاحب  و  مالک  معنای  به  رّب  معنا:ی
مخلوق به دست اوست.

نتیجه: می تواند آن  تعریف: هر کس که خالق و مالک و ولّی چیزی باشد، 

را تدبیر کرده و پرورش دهد.
نتیجه:  علت: از آن جا که خداوند تنها خالق، مالک و ولّی جهان است، 

تنها رّب هستی نیز می باشد.
که  مقصدی  سوی  به  را  آن  و  می کند  اداره  را  جهان  که  اوست  کارتر : 

برایش معین فرموده، هدایت می نماید و به پیش می برد.
 قت: البته باید به این نکته توجه داشت که توحید در ربوبیت بدان معنا نیست که 

موجودات، به خصوص انسان، نقشی در پرورش و تدبیر سایر مخلوقات ندارند.
کارتر : باغبانی که زحمت می کشد و به پرورش درختان اقدام می کند، 

رشد این درختان نتیجءه تدبیر اوست.
 قت: توحید در ربوبیت بدین معناست که این باغبان و تدبیرش همه از 

آِن خدا و تحت تدبیر او هستند.
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مقایسه

رابطءه کشاورز با دیگران که 
در کِشت دخالتی ندارند.

نتیجه: این کِشت حاصِل دسترنج خود 
کشاورز است.

رابطءه کشاورز با خدا

و  نیرو  هم  و  کشاورز  خود  هم  نتیجه: 
زرع  و  کشت  و  خداست  آِن  از  توانش 
براساس استعدادی که خداوند در آن قرار 
داده، رشد کرده و محصول داده است.

نتیجءه 
نهایی

او  زراعِت  اصلی  پرورش دهندءه  و  زارع حقیقی  که  درمی یابد  کشاورز 
خداست )درک ربوبیت( و باید شکرگزار او باشد. )توحید عملی(

مفاشیمیآیۀی64دیسورۀیانعام

1- ！ ُقل اَ َغیَر اهلِل اَبغی َربًّا
2- َو هَُو َربُّ کُلِّ َشیٍء

بگو: آیا جز خدا پروردگاری را بطلبم
در حالی که او پروردگار همه چیز است؟

 طلبیدن مدّبر و پروردگاری جز خدای یگانه )شرک در ربوبیت( با 
لحن استفهام انکاری زیر سؤال رفته است.

جهان  پروردگار  عنوان  به  را  کسی  خدا  جز  نباید  این که  دلیل   
دانست، این است که او پروردگار همه چیز است.

ماواِت َو االَرِض قُِل اهللُ از جهت  ارتباطیمفهوم  با آیءه ！قُل َمن َربُّ السَّ

اشاره به توحید در ربوبیت. )همین درس(

مفاشیمیحدیثیامامیعل ی⒔

1- »خدای من! مرا این عّزت بس که بندءه تو باشم
2- و این افتخار بس که تو پروردگار منی،

3- خدای من! تو همان گونه ای که من دوست دارم،
4- پس مرا همان گونه قرار ده که تو دوست داری.«
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 یکی از راه های تقویت عّزت نفس در انسان، تالش برای بندگی خدا 
و آراسته شدن به توحید عملی است. )ترکیبی با درس 3(

 حضرت علی ⒔ به ربوبیت الهی افتخار می کند.
 فطرت انسان به خداوند گرایش دارد و خدا را دوست می دارد.

 پیروی از خدا، از راه های تقویت محبت به اوست.
ُة جَمیًعا )درس 11 یازدهم(  ِه الِعزَّ یابتدای حدیث با آیءه ！... فَلِّلٰ ارتباطیمفهوم 

و انتهای دعا با آیءه ！... فَاتَّبِعونی یُحبِبُکُم اهللُ. )درس 9 دهم(

روابط میان مراتب توحید

شرک و مراتب آن

تعریف:یشرک به معنای شریک قراردادن برای خدا است.

کارتر : هر کس که معتقد باشد خداوند شریک دارد، مشرک به حساب می آید.
1- شرک در خالقیت

آفریده اند،  خالق  چند  را  جهان  این  که  باشد  معتقد  کسی  اگر  تعریف: 

گرفتار شرک در خالقیت شده است.
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چرا خداوند در آفرینش جهان شریکی ندارد؟ )علت نفی شرک در خالقیت(سؤال

از شرط بخشی  خالِق  کدام  هر  و  دارد  وجود  خدا  چند  که  کنیم  تصور 
جهان اند، یا با همکاری یکدیگر این جهان را آفریده اند.

هر کدام از آن ها محدود و ناقص هستند و به تنهایی نمی توانند کّل مشروط 1
جهان را خلق کنند )عاجز(.

مشروط 2

هر یک از خدایان کماالتی دارند که دیگری آن کماالت را ندارد؛ 
وگرنه عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند.

به  آنان  از  یک  هر  و  نیازمند هستند  ناقصی، خود،  چنین خدایان 
خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارد که نیازش را برطرف نماید.

تصور چندخدایی صحیح نیست و خدای واحد آفرینندءه جهان است.نتیجه

2- شرک در مالکیت
تعریف: اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگران هم مالک 

بخشی از جهان هستند.
نتیجه: معتقد به شرک  علت:یاگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد، 

در مالکیت نیز خواهد بود.
3- شرک در والیت

تعریف:یاعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هستند 

که سرپرستی جهان را بر عهده دارند و خودشان حّق تصّرف در جهان 
را دارا می باشند.

4- شرک در ربوبیت
تعریف: اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار او، دیگرانی نیز هستند 

که تدبیر امور موجودات را بر عهده دارند.
کارتر :یاگر کسی در کنار ربوبیت 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 شده است.
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مفاشیمیآیۀی6دیسورۀیرعد

ماواِت َو االَرِض ُقِل اهللُ 1- ！ُقل مَن َربُّ السَّ

2- ُقل اََفاتََّخذتُم ِمن دونِِه اَولیاَء
ا 3- ال یَملِکوَن اِلَنُفِسِهم نَفعًا َو ال َضرًّ
4- ُقل هَل یَستَِوی االَعمٰی َو البَصیُر

5- اَم هَل تَستَِوی الظُّلُماُت َو النّوُر
کََخلِقِه  َخلَقوا  ُشَرکاَء  هلِلِ  َجعَلوا  اَم   -6

َفتَشابََه الَخلُق َعلَیِهم

7- ُقِل اهللُ خالُِق کُلِّ َشیٍء
8- َو هَُو الواِحُد القَّهاُر

بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ 
بگو خدا است،

بگو آیا غیر از او سرپرستانی گرفته اید که
]حتّی[ اختیار سود و زیان خود ندارند؟

بگو آیا نابینا و بینا برابر است؟
یا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟

قرار  خدا  برای  شریک هایی  آن ها  یا 
داده اند، که ]آن شریکان هم[ مثل خداوند 
آفرینشی داشته اند و در نتیجه ]این دو[ 
آفرینش بر آنان مشتبه شده است ]و از 
عبادت  مستحّق  نیز  را  شریکان  این رو 

دیده اند؟![
بگو خدا آفرینندءه هر چیزی است،

و او یکتای مقتدر است.

 تدبیر و ادارءه جهان تنها در اختیار خداست که به توحید در ربوبیت 
اشاره دارد.

 شرک در والیت با لحن استفهام انکاری نفی شده است.
 کسی که اختیار سود و زیان خود را هم ندارد، نمی تواند ولّی و 

سرپرست دیگران باشد.
 مقصود از کور، انسان مشرک است و مقصود از بینا، انسان موّحد و 

با لحن استفهام انکاری بیان شده است که این دو با هم برابر نیستند.
نور،  از  مقصود  و  هستند  بت ها  و  شریکان  تاریکی ها،  از  مقصود   

خدای واحد است که قطعاً با هم یکسان نیستند.
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خدا  جز  کسی  که  است  مردود  دلیل  این  به  خالقیت  در  شرک   
نمی تواند چیزی را خلق کند.

 تنها مبدأ، منشأ، هستی بخش، پدیدآورنده، اصل و ریشه و آفرینندءه 
جهان خداست که بیانگر توحید در خالقیت است.

و  بی شریک  یکتایی،  یگانگی،  معنای  به  توحید،  حقیقت  و  اصل   
بی همتایی اوست و اقتدار و تسلّط خدا بر همءه امور را به دنبال دارد.

ارتباطیمفهوم 
1- با آیءه ！قُل أَغیَر اهلِل اَبغی َربًّا َو هَُو َربُّ ُکلِّ َشیٍء از جهت اشاره به توحید 

در ربوبیت. )همین درس(
2- با آیءه ！ما لَُهم مِن دونِِه مِن َولیٍّ َو ال یُشرُِك فی حُکِمِه اَحًَدا از جهت اشاره 

به توحید در والیت. )همین درس(
3- با آیءه ！قُل هَُو اهللُ اَحٌَد و ！َو لَم یَُکن لَهُ ُکُفًوا اَحٌَد از جهت اشاره به اصل 

و حقیقت توحید. )همین درس(

طرح چند سؤال در مورد درخواست از غیر خدا

سؤال1
مغفرت  برای  توسل  و  برای درمان، طلب دعا  از پزشک  آیا درخواست 

الهی یا صدقه دادن برای دفع بال، شرک است؟

پاسخ1

خوِد خداوند رابطءه علّّیت را میان پدیده ها، طراحی و حاکم کرده و به 
اذن و ارادءه او صورت می گیرد، پس قانونی الهی است.

مثال )عّلّیت در امور مادی(: درمان به وسیلءه پزشک، بنای ساختمان به 
وسیلءه معمار، تعلیم و تربیت به وسیلءه معلم. 

مثال )عّلّیت در امور معنوی(: آمرزش با دعا، دفع بال با صدقه، افزایش 
طول عمر با صلءه رحم.

پاسخ2
توحید  با  منافاتی  خواسته ها  اجابت  برای  الهی  اولیای  از  درخواست 
ندارد، زیرا اولیای الهی به واسطءه اسباب غیرمادی و به اذن خداوند این 

کار را انجام می دهند.
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مثال
همان گونه که درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید منافاتی 
ندارد، زیرا پزشک به وسیلءه استفاده از اسباب مادی این کار را انجام 

می دهد.

سؤال2
چه زمانی عقیده به توانایی پیامبر اکرم ④ و اولیای دین ⒒ در برآوردن 

حاجات )مانند شفادادن(، موجب شرک است؟

پاسخ
وقتی موجب شرک )در ربوبیت( است که این توانایی را از خود آن ها 
و مستقل از خدا بدانیم، اما اگر این توانایی را صرفاً از خدا و به اذن خدا 

بدانیم، عین توحید است.
مانند اثر شفابخشی دارو که خداوند به آن بخشیده است.مثال

آیا توانایی های پیامبر ④ در شفابخشی یا دادن حاجت، محدود است؟سؤال3

پاسخ 1

این توانایی تنها به زمان حیات دنیوی پیامبر اکرم ④ اختصاص ندارد و 
پس از رحلت ایشان نیز استمرار دارد. به عبارت دیگر، روح مطهر ایشان، 
نتیجه: می تواند به انسان ها یاری برساند. پس از رحلت زنده است؛ 

درخواست از رسول خدا ④ ، درخواست از جسم ایشان نیست، بلکه از پاسخ 2
حقیقت روحانی و معنوی ایشان است.

جریان تکفیری ها

عقاید خشک و غیرعقالنی تکفیری ها:

 تنها جریانی هستند که می گویند توّسل به پیامبران و معصومین و 
درخواست حاجت از آنان، شرک است.

 در عقیدءه آنان، طلب دعا و شفیع قراردادن دیگران برای این که خدا 
انسان را ببخشد، شرک است.

 هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد، مشرک و کافر می خوانند 
و گاه کشتن او را واجب می شمارند.
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ضربۀ جریان تکفیری بر اسالم:
گرفتار  را  اسالمی  کشورهای  و  جوامع  از  برخی  اخیر  سال های  در   

خود کرده است.
 بزرگ ترین ضربءه جریان تکفیری: سبب تنفر برخی از مردم جهان از 

دین اسالم شد. )اسالم گریزی(

 مهم ترین اعتقاد دینی= توحید= روح حیات بخش و معنادهنده به پیکرءه 
معارف و احکام دین= سرلوحءه دعوت همءه پیامبران

 دین توحید= اسالم
 کتاب توحید= قرآن

 اصل توحید= یکتایی خدا= یگانگی خدا= بی شریک و بی همتایی خدا
 خالق= مبدأ= منشأ= اصل و ریشه= هستی بخش = آفریننده = پدیدآورنده =

سرچشمه= مبدأ
 مالک= صاحب

 ولی= سرپرست= تصرف کننده= تغییردهنده= فرمانروا
 رّب= پروردگار= مدّبر

 تصّور چندخالق برای جهان= تصّور موجوداتی محدود، ناقص و عاجز= 
شرک در خالقیت

 غیرخدا را مالک بخشی از جهان دانستن= شرک در مالکیت
 عقیده به سرپرستی و تصرف دیگرانی غیر از خدا= شرک در والیت

 بازکردن )افتتاح( حسابی جداگانه در کنار ربوبیت الهی= تدبیر مستقل 
از خدا= شرک در ربوبیت

 رابطءه علّّیت= قانون سببّیت= اثرگذاری عوامل ماّدی و معنوی
 منافات ندارد= سازگار است= ناسازگار نیست

حقیقت  واسطءه  به  درمان  غیرمادی=  اسباب  پیامبر ④ با  شفابخشی   
روحی و معنوی پیامبر ④
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»بی همتایی - 26 و  می گیرند.«  خداوند  از  را  خود  وجود  موجودات،  »تمام 
خداوند در همءه مراتب توحید« به ترتیب از دقت در کدام آیات قرآن کریم 

)انسانی 98، ترکیبی با درس 1( مفهوم می گردد؟ 
ُه خالُِق ُکلِّ َشیٍء  � ！ُقِل الّلٰ 1( ！ما لَُهم مِن دونِِهی مِن َولیٍّ
َو لَم یَُکن لَُه ُکُفًوا اَحٌَد！ � ماواِت َو االَرِض ُه نوُر السَّ 2( ！الّلٰ

باغبانی که درختان تحت تدبیر او هستند، چگونه توحید در ربوبیت را - 27
)تجربی 97، ترکیبی با درس 5( دریافته است و کدام آیه به آن اشاره دارد؟ 

ماواِت  ِه ما فِی السَّ 1( دقت در چگونگی اثرگذاری تدبیر او در گیاهان � ！َو لِّلٰ
... َو ما فِی االَرِض

ِه اَبغی  2( بررسی رابطءه طولی تدبیر او و تدبیر خداوند متعال � ！ُقل اَ َغیَر الّلٰ
 َربًّا َو هَُو َربُّ ُکلِّ َشیٍء

با توجه به آیءه شریفءه ！ما لَُهم ِمن دونِِه ِمن َولیٍّ َو ال یُشِرُك فی ُحکِمِه - 28
)زبان 97( اََحًدا کدام مفهوم دریافت می شود؟ 

1( هرگونه تصرف در جهان، حق و شایستءه خداوند است و غیر از او کسی به 
موجودات والیت ندارد.

از  بخشی  یعنی  می کند،  معرفی  انسان ها  ولّی  پیامبر ④ را  خداوند  اگر   )2
والیت خود را به او واگذار کرده است. 

عقیده به توانایی پیامبر اکرم ④ و اولیای دین ⒒ در برآوردن حاجات - 29
انسان چه زمانی مصداق شرک پیدا می کند و کدام آیءه شریفه حاکی از آن 

)ریاضی 97، ترکیبی با درس 5( است؟ 
... ِه اَبغی َربًّا 1( این توانایی را از خود آن ها بدانیم � ！ُقل اَ َغیَر الّلٰ

 ... ِه ُشَرکاَء َخلَقوا 2( این توانایی را در طول ارادءه الهی بدانیم � ！اَم جََعلوا لِّلٰ
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عبارت »خداوند جهان را به سوی آن مقصدی که برایش معین فرموده - 30
به پیش می برد.« اشاره به کدام بُعد توحید دارد و کدام آیه، مرتبط با این 

)خارج از کشور 95( مرتبءه توحید است؟ 
1( مالکیت � ！ما لَُهم مِن دونِِه مِن َولیٍّ َو ال یُشرُِك فی ُحکِمهِ ی اَحًَدا

 ُه ماواِت َو االَرِض ُقِل الّلٰ 2( ربوبیت � ！ُقل َمن َربُّ السَّ
اگر خداوند متعال به کسی اذن دهد تا در اشیایی تصّرف نماید، این - 31

)ریاضی 95( اجازه چه مفهومی دارد؟ 
1( در مسیر و مجرای والیت الهی قرار گرفته و از خودش استقاللی ندارد.

2( تصرف او در جهان در عرض والیت خداست و هیچ کس دیگری جز او 
ولّی انسان ها نیست. 

)ریاضی 94(- 32 کدام مورد تأییدکنندءه توحید در خالقیت است؟ 
مثالً  و  کند  دخالت  جهان  امور  در  خداوند  از  مستقل  نمی تواند  کسی   )1

بیماری را شفا بخشد یا مشکلی را رفع کند.
2( در تصّور چندخدایی، هر یک از آنان باید کماالتی را دارا باشند که دیگری 

ندارد، وگرنه عین هم می شوند. 
»اوست - 33 و  ندارد«  همتایی  و  شریک  و  است  یگانه  »خداوند  عبارت 

توحید،  ابعاد  از  بُعد  کدام  بر  ترتیب  به  همه چیز«  بر  حاکم  و  یکتا  خدایی 
)انسانی 94( داللت دارد؟ 

1( اصل توحید � اصل توحید
2( توحید در خالقیت � توحید در خالقیت 

»هستی بخشی انحصاری خداوند« از دقت در پیام کدام مورد، مفهوم - 34
)خارج از کشور 93( می گردد؟ 

ُه خالُِق ُکلِّ َشیٍء َو هَُو الواِحُد الَقّهاُر 1( ！ُقِل الّلٰ
 َمُد * لَم یَلِد َو لَم یولد ُه الصَّ ُه اَحٌَد * الّلٰ 2( ！ُقل هَُو الّلٰ


