
ماَواِت َواألرِض اهللاُّ ُقْل طبق آیه خداوند ابتدا از ربوبیت آسمان و زمین سؤال می پرسد و سپس به سراغ عبارتی که در سؤال مطرح شده است می رود.  «ُقْل َمْن َربُّ السَّ گزینه 1  1
أَفاتََّخْذُتْم ِمن ُدونِه أْولیاَء» 

دقت کنید که اوال والیت به معناي سرپرستی و حق تغییر و تصرف در عالم است، پس دو گزینۀ  و  که به هدایت و تدبیر اشاره دارند عمًال به ربوبیت اشاره گزینه 1  2
کرده اند نه والیت.

نکته دیگر اینکه اگر بگوییم خدا کسی را مجراي تصرف و تغییر در عالم قرار داده است، حرف غلطی نزده ایم اما اگر بگوییم سرپرستی را به کسی واگذار کرده است، حرفمان غلط است چرا
که واگذاري از سوي خدا اتفاق نمی افتد.

وقتی بحث مبداء به میان می آید مقصود، خالقیت خداست. / همان گونه که توحید در خالقیت به توحید در مالکیت می انجامد، شرك در خالقیت هم به شرك در گزینه 2  3
مالکیت خواهد انجامید.

درخواست ما از حقیقت معنوي و روحانی ایشان است و از آنجایی که توان ایشان را در طول خدا می دانیم پس دچار شرك نشده ایم. گزینه 2  4

دقت کنید  که مورد  و  و  تنها با کفتن این جمله حاصل می شود اما مورد سوم بنا به بیان کتاب به التزام عملی فرد بستگی دارد و تنها با گفتن این جمله محقق گزینه 3  5
نمی شود.

با بیان این جمله، با گفتن این عبارت تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شد و دفاع ازاو در برابر دیگر مسلمانان واجب می گشت و در زمرة برادران و خواهران دینی قرار
می گرفت و التزام به آن سبب می شود که همۀ زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می داد.

امام علی (ع) خداي من تو همان گونه اي که من دوست دارم، پس مرا توفیق ده تا آن گونه باشم که تو دوست داري! گزینه 2  6

قرآن کریم اخالق، احکام و همه اعمال فردي و اجتماعی مومنان را بر مدار توحید قرار داده است.  گزینه 3  7

قرآن کریم اخالق، احکام و همۀ اعمال فردي و اجتماعی مؤمنان را بر مدار توحید قرار داده است. گزینه 2  8

از کلمه هاي «رّب» و «اولیاء» می توان به ترتیب ربوبیت و والیت را استنباط کرد. از عبارت «قل من رّب الّسماوات و االرض قل اهللا ...» توحید در ربوبیت و از عبارت گزینه 2  9
قرآنی «افاتّخذتم من دونه اولیاء ...» نهی از شرك در والیت را می توان دریافت کرد.

توحید در خالقیت عبارت از این است که معتقد باشیم که خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است. در توحید در ربوبیت، آدمی هم خودش و هم نیرو و توانش را از آِن گزینه 3  10
خدا می داند.
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