
در مقابل، اگر کسی دل به هواي نفس (بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان هاي خداوند ترجیح دهد، چنین شخصی گرفتار شرك گزینه 3  1
عملی شده است. 

تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیري از طاغوت، باعث می شود شخص، درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد؛ زیرا هم هواي نفس هر روز گزینه 2  2
خواستۀ جدیدي جلوي روي او قرار می دهد و هم قدرت هاي مادي هر روز رنگ عوض می کنند و او را به بردگی جدیدي می کشانند.

دقت کنید که «اله» به معناي معبود است و نفس را اله خویش گرفتن به معناي شرك عملی است نه نظري. گزینه 3  3

جامعۀ موحد با آنان که با خداوند و مسلمانان دشمنی می ورزند، دوستی نمی کند زیرا این دوستی با ایمان به خدا  «یا ایها الذین آمنوا»  ناسازگار است.  «التتخذوا عدوي و گزینه 4  4
عدومک اولیاء» 

گزینه 3 و من الناس من یعبُد اهللا علی حرٌف فان اصابه خیُر الطمأنَّ به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجه» اگر بالیی به او برسد از خدا رویگردان می شود.  5

پیامدهاي طبیعی این دیدگاه عبارتند از: تخریب محیط زیست، آلوده شدن طبیعیت و پیامد اجتماعی این دیدگاه پیدا شدن جوامع بسیار فقیر در کنار جوامع بسیار گزینه 2  6
ثروتمند و مانند آن هاست.

در جهان امروز بسیاري از اسنان ها چنان به امور دنیوي سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده اند و گویی هوي و هوس بت و معبودشان شده و آن را همچون خدا می پرسند و از ابزارهاي
جدید مانند سینما، تلویزیون و .... در این راه بهره می گیرند و یکسره از خدا و آخرت غافل شده اند.

انسان  موحد چون زندگی خود را براساس رضایت خداوندي تنظیم کرده و پیرو فرمان هاي اوست موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند او را گزینه 2  7
در برابرشان مسئول قرار داده و در برابر بدن خود مسئول است و حق ندارد به آن آسیب برساند.

حضرت علی (ع) الزمۀ به جا آوردن مسئولیت خود در برابر دیگران را «تقواي الهی» پیشه کنید می داند.

نتیجۀ توحید ربوبیت توحید عملی است: آیۀ شریفه «ان اهللا ربی و ربکم» بیان گر توحید ربوبیت و در ادامۀ آیه «فاعبدوه هذا صراط مستقیم» توحید عملی آمده است. گزینه 1  8
براساس آیۀ  «فان اصابه خیٌر اطمأن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجه حسن الدنیا و اآلخره ذلک هو الخسران المبین»؛ نتیجه رویگردانی از خداوند در برابر ابتئالئات زندگی، زیان دیدن در

دنیا و آخرت است که این همان زیان آشکار است.

قرار گرفتن تمایالت درونی در جهت رضاي خدا  توحید عملی در بعد فردي گزینه 3  9

عدم دنباله روي همه جانبه و همگانی از تمایالت دنیوي  توحید عملی در بعد اجتماعی

آیه  «یا ایها الذین آمنوا ال تتخذ وا عدوي...»   بیانگر توحید عملی در بعد اجتماعی

انسان موحد، چون زندگی خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان هاي اوست، شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از آرامش روحی است. گزینه 3  10
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