
نام و نام خانوادگی:
نام آزمون: دینی دوازدهم درس 2 سخت

تاریخ آزمون: 1400/06/29

زمان برگزاري: 1125 دقیقه
آموزشگاه پرسا

کدام مورد مفهوم عبارت شریف «اُهللا الصََّمُد» را بیان نموده است؟  . 1

ُهمَّ مالَِک اْلُمْلِک ُتْؤِتی اْلُمْلَک َمْن َتشاُء»  ِ َأْبِغی َربا َو ُهَو َربُّ ُکلِّ َشْی ٍء»  «ُقِل اللَّ  «ُقْل َأ َغْیَر اهللاَّ

ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن»  ماواِت َو اْألَ ْسَتِقیٌم»  «َیْسَئُلُه َمْن ِفی السَّ َ َربِّی َوَربُُّکْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ  «ِإنَّ اهللاَّ

گسترة شرك با حرکت از ربوبیت به خالقیت چه تغییري می کند و دلیل اصلی آن چیست؟  . 2

بیشتر می شود - به این دلیل که در این سیر، التزام عملی فرد هم باید بیشتر شود. 

کمتر می شود - به این دلیل که غالب افراد در خالقیت خدا دچار شرك می شوند.

بیشتر می شود - چرا که درك خالقیت خدا بسیار دشوار تر از درك سایر مراتب است.

کمتر می شود - زیرا پذیرش خالقیت مسئولیت کمتري براي فرد دارد تا پذیرش ربوبیت. 

.  «احیاء بخشی»  و  «معنا بخشی» به کالبد معارف و احکام دین کدام است؟ و حضرت علی (ع) چه عاملی را مایۀ عزت خود می داند؟ 3

توحید - پروردگاري خدا  توحید - بندگی خدا  دین - پروردگاري خدا  دین - بندگی خدا 

اینکه گفته شود: «آنکه خالق چیزي باشد مالک آن نیز خواهد بود»، کدام برداشت را به دنبال دارد؟  . 4

مالکیت حقیقی از آن خداست و هیچ گونه مالکیتی براي انسان قابل تصور نیست. 

از آنجایی که انسان خالق چیزي نیست پس مالکیت او هم یک مالکیت اعتباري می باشد.

خداوند مالک حقیقی این عالم است و می تواند این مالکیت را به مخلوقات اعطاء کند. 

هرچه انسان به خداوند نزدیک تر شود مالکیت او هم حقیقی تر خواهد بود. 

اُر» ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقهَّ خداوند با بیان کدام یک از عبارات قرآنی زیر است که می فرمایند:  «ُقِل اهللاَّ  . 5

ْنُفِسِهْم نَْفًعا  ُ   ُقْل َأَفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِیاَء َال َیْمِلُکوَن ِألَ ماَواِت َواْألْرِض ُقِل اهللاَّ  ُقْل َمن َربُّ السَّ

ْعَمى َواْلَبِصیُر   ِ ُشَرَکاَء َخَلُقوا َکَخْلِقِه َفَتَشابََه اْلَخْلُق َعَلْیِهْم   ُقْل َهْل َیْسَتِوي اْألَ  َأْم َجَعُلوا ِهللاَّ

در بیان حضرت علی (ع) به ترتیب  «عزت»  و «افتخار»  براي ایشان چیست؟  . 6

بندگی خدا - پروردگاري خدا پروردگاري خداوند - بندگی خدا

همان گونه اي که من دوست دارم. - آن گونه باشد که خدا دوست دارد.  آن گونه باشد که خدا دوست دارد. - همان گونه اي که من دوست دارم.

علیت آیۀ «َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء» به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  . 7

َماَواِت َوَما ِفی اْألَْرِض»  »- «َو ِهللاُ َما ِفی السَّ «اُهللا خالُِق ُکلِّ َشْی ٍء»- «َو ما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ

 « َماَواِت َوَما ِفی اْألَْرِض»- «اُهللا خالُِق ُکلِّ َشْی ٍء»- «َو ما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ «َو ِهللاُ َما ِفی السَّ

»- «اُهللا خالُِق ُکلِّ َشْی ٍء»  َماَواِت َوَما ِفی اْألَْرِض»- «َو ما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ «َو ِهللاُ َما ِفی السَّ

 « َماَواِت َوَما ِفی اْألَْرِض»- «َو ما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ «اُهللا خالُِق ُکلِّ َشْی ٍء»- «َو ِهللاُ َما ِفی السَّ

عبارت «سرپرستی انحصاري خداوند» بر کدام بعد از ابعاد توحید داللت دارد و برخاسته از کدام توحید است؟  . 8

ربوبیت - خالقیت والیت - مالکیت ربوبیت - والیت والیت - ربوبیت

اینکه گفته شود اعتقاد به توانایی پیامبر منحصر در زمان حیات ایشان نیست مبتنی بر کدام اعتقاد است؟  . 9

توانایی شفا بخشی حضرت، وقتی منافی شرك است که مستقل از خدا در نظر گرفته شود. 

این توانایی حضرت، برآمده از حقیقت روحانی و معنوي ایشان است. 

ایشان واسطه و مجراي عنایت الهی هستند و به طور مستقل عمل نمی کنند.

از آنجایی که نظام علیت را خدا قرار داده  است، اعتقاد به توان ایشان عین توحید است. 
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اگر گفته شود خداوند، عالم را به سوي مقصدي که برایش درنظر گرفته به پیش می برد پس به .................. اشاره شده  است که همان صفت  . 10
.................. را ترسیم می کند.

اداره و تدبیر - ربوبیت  اداره و تدبیر - والیت  تصرف و تغییر - ربوبیت  تصرف و تغییر - والیت 

ماوات و االرض قل اهللا...»  کدام پیام مستفاد می گردد؟ از آیۀ شریفۀ  «قل ِمن ربِّ السَّ  . 11

خداوند از مشرکان در والیت و ربوبیت و عبودیت، انتظار پاسخ دهی ندارد، خودش پاسخ پرسش را می دهد.

هرکس توانایی سرپرستی دیگران را نداشته باشد، نمی تواند اختیار سود و زیان آن ها را به عهده بگیرد. 

هرکس اختیار سود و زیان خود را داشته باشد، حق تصرف و تغییر و تدبر و پرورش موجودات را دارد. 

از آنجا که بت پرستان گرفتار شرك در خالقیت هستند، مرتکب شرك در مالکیت نیز هستند. 

هریک از موارد زیر معلول چیست؟   . 12
ْرِض   ماواِت َو ما ِفی اْألَ ِ ما ِفی السَّ -  َو ِهللاَّ

- تغییر همه زندگی فرد مسلمان در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده و اجتماع

ُ خالُِق ُکلِّ َشْی ٍء - پایبندي به  ال إله إّال اّهللا   اهللاَّ ُ َأَحٌد   ُ خالُِق ُکلِّ َشْی ٍء -   ُقْل ُهَو اهللاَّ  اهللاَّ

ُ َأَحٌد َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ - ُقْل ُهَو اهللاَّ  َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َولِیٍّ - پایبندي به  ال إله إّال اّهللا

کسانی که تدبیر امور موجودات را مستقل از خداوند می دانند، گرفتار چه نوع شرکی شده اند و علّت آن چیست؟  . 13

شرك در والیت - در عرض والیت الهی - براي انسان ها حساب جداگانه اي باز می کنند.

شرك در ربوبیت - در عرض ربوبیت الهی - براي انسان ها حساب جداگانه اي باز می کنند.

شرك در والیت - در طول والیت الهی - از پزشک براي درمان بیمار، درخواست می نمایند.

شرك در ربوبیت - در طول ربوبیت الهی - از پزشک براي درمان بیمار، درخواست می نمایند.

باغبانی که درختان تحت تدبیر او هستند، چگونه توحید در ربوبیت را دریافته است و نتیجۀ او از این درك چیست؟  . 14

دقت در چگونگی اثرگذاري تدبیر او در گیاهان - خالق و زارع حقیقی، خداوند است که باید مطیع او باشد. 

دقت در چگونگی اثرگذاري تدبیر او در گیاهان - پرورش دهندة اصلی زراعت، خداست که باید شکرگزار او باشد. 

بررسی رابطۀ طولی تدبیر او و تدبیر خداوند متعال - خالق و زارع حقیقی، خداوند است که باید مطیع او باشد. 

بررسی رابطۀ طولی تدبیر او و تدبیر خداوند متعال - پرورش دهندة اصلی زراعت خداست که باید شکرگزار او باشد.

کدام یک از گزینه هاي زیر آثار گفتن عبارت «ال اله اال اهللا»  نمی باشد؟  . 15

ضرورت یافتن دفاع از حقوق او توسط سایر مسلمانان  به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی فرد 

قرار گرفتن در زمرة برادران دینی و ایمان سایر مسلمین  تغییر زندگی فرد تازه مسلمان در رابطه با خدا، خود و اجتماع 

پدري که خود را صاحب اختیار حقیقی فرزندش می داند، به کدام مرتبه از شرك گرفتار شده و چه حق ناشایستی براي خود قائل خواهد بود؟  . 16

شرك در ربوبیت - تصور می کند که او هم تدبیري نسبت به فرزند خواهد داشت. 

شرك در والیت - تصور می کند که او هم تدبیري نسبت به فرزند خواهد داشت. 

شرك در ربوبیت - تصور می کند که او قادر است که مستقًال فرزندش را هدایت کند. 

شرك در والیت - تصور می کند که او قادر است که مستقًال فرزندش را هدایت کند. 

در امر کشاورزي اگرچه زارع حقیقی ..................  است اما می توان گفت که .................. .  . 17

خدا - باغبان هم با کمال یافتن قادر است در تدبیر عالم اثر گذار باشد.  باغبان - باغبان و تدبیرش همه از آن خداست و تحت تدبیر او پیش می رود.

خدا - باغبان هم تدبیر کرده و به نوعی مجرا و مسیر تدبیر الهی می باشد. باغبان - این خداوند است که این حد از اثر گذاري را به او سپرده است. 

عبارت «تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن و برطرف کردن نیاز به مخلوقات است»، از پیام کدام آیه شریفه مفهوم می گردد؟  . 18

 «وال یشرك فی حکمه احدا»   «وهللا ما فی السماوات وما فی االرض»   «لم یلد و لم یولد»   «اهللا الصمد»  
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ادعاي «سرپرستی قسمتی از جهان» و «استقالل بخشی تدبیر امور انسان به وي» به ترتیب با کدام آیات مرتبط است و مشخص کنید کدام یک معلول  . 19
دیگري است؟

«و ما لهم من دونه من ولی» - «اغیر اهللا ابغی ربا و هو رب کل شی» - دومی «و ما لهم من دونه من ولی» - «اغیر اهللا ابغی ربا و هو رب کل شی» - اولی

«اغیر اهللا ابغی ربا وهو رب کل شی» - «و ما لهم من دونه من ولی» - دومی «اغیر اهللا ابغی ربا وهو رب کل شی» - «و ما لهم من دونه من ولی» - اولی

پیامبر اکرم (ص) در ابتداي دعوت خود مردم را به توحید و گفتن جملۀ  «ال اله اال اهللا»  دعوت می کرد که مورد .................. از جمله آثار آن به شمار  . 20
نمی رود."

به رسمیت شناخته شدن تمام احکام و حقوق اسالمی فرد  قرار گرفتن در زمره برادران دینی و ایمان سایر مسلمین 

طهارت از مراتب مختلف شرك و تجلی توحید در شخص  وجوب یافتن دفاع از حقوق آن فرد توسط سایر مسلمانان 

چرا فرض چند خدا براي عالم مستلزم وجود نقص هایی در هر یک از این خدایان است و وجود این نقص ها چه نتیجه اي را به دنبال دارد؟  . 21

چرا که چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند نمی توانند در کنار هم قرار گیرند - پدیده بودن این خدایان 

چرا که چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند نمی توانند در کنار هم قرار گیرند - عدم قدرت پدید آورندگی 

زیرا چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند عین یکدیگرند و چند خدا نیستند - پدیده بودن این خدایان 

زیرا چند خدایی که همۀ کماالت را دارا هستند عین یکدیگرند و چند خدا نیستند - عدم قدرت پدید آورندگی

اصل و حقیقت توحید چیست؟ کدام آیۀ شریفه مؤید این مفهوم است؟  . 22

ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء»   خداي یگانه، بی همتا و بی شریک است - «اهللاَّ ُ َأَحٌد»   خداي یگانه، بی همتا و بی شریک است - «ُقْل ُهَو اهللاَّ

ُ َأَحٌد»   خداوند تنها مبدأ جهان است - «ُقْل ُهَو اهللاَّ ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء»   خداوند تنها مبدأ جهان است - «اهللاَّ

علیت هر یک از موارد «حق تصرف و تغییر در امور عالم» و «از آِن خدا بودن موجودات جهان» به ترتیب در کدام عبارات قرآنی تاکید شده است؟  . 23

ماوات َو ما ِفی اَالرض   ماوات َو ما ِفی اَالرض  -هللا ما فی السِّ ماوات َو اَالرِض   وهللا ما فی السِّ ماوات َو ما ِفی اَالرض  - اهللا نُُور السِّ  وهللا ما فی السِّ

ماوات َو ما ِفی اَالرض   ماوات َو اَالرِض   ما لَُهم ِمن دونِه ِمن َولّی  - هللا ما فی السِّ  ما لَُهم ِمن دونِه ِمن َولّی  - اهللا نُُور السِّ

قرآن کریم در آیۀ 16 سورة رعد " َخَلقوا لَخلقه فتشابََه الَخلُق َعَلیِهم "، کدام یک از مراتب توحید را به عنوان دلیل براي عدم استحقاق عبادت معبودان  . 24
غیرالهی می داند و در این راستا به بت پرستان چه  می فرماید؟

توحید در مالکیت - ُقل اُهللا خالُِق ُکلِّ َشیء   توحید در خالقیت - ُقل اُهللا خالُِق ُکلِّ َشیء  

توحید در مالکیت -  وهللا ما ِفی السماواِت َو ما ِفی االرض   توحید در خالقیت - وهللا ما ِفی السماواِت َو ما ِفی االرض  

مطابق با آیۀ مبارکۀ « ُقل َمن َربُّ السماوات َو األرِض ُقل اهللا ُقل أفاتَّخَذُتم ِمن دونِه اولیاَء... » چه کسی را باید به عنوان پروردگار خود برگزینیم و براي اینکه  . 25
در انتخا ب هایمان اشتباه نکنیم، وظیفه مان چیست؟

کسی که خالق ماست - بصیرت داشته باشیم تا از ظلمات بیرون بیاییم.  کسی که خالق ماست - مراتب توحید را خوب درك کنیم. 

کسی که معبود ماست - بصیرت داشته باشیم تا از ظلمات بیرون بیاییم.  کسی که معبود ماست - مراتب توحید را خوب درك کنیم. 
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ْرِض ُکلَّ َیْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن  : هر آنچه در ماواِت َو اْألَ آیۀ «اهللا الصََّمُد» بیانگر بی نیازي خداوند است که با عرض نیاز دائمی و پیوستۀ موجودات به پیشگاه خدا در آیۀ « َیْسَئُلُه َمْن ِفی السَّ گزینه 4  . 1
آسمان ها و زمین است، پیوسته از او درخواست می کنند، او همواره دست اندر کار امري است.» مرتبط است.

هر چه از خالقیت به سوي ربوبیت برویم، مسئولیت سخت تر شده و طبعًا دایرة شرك هم باال تر می رود. (عکس این مسئله هم برقرار است به این معنا که شرك در خالقیت خیلی فراگیر گزینه 4  . 2
نیست.) 

توحید مانند روحی در پیکرة معارف و احکام دین حضور دارد و به آن حیات و معنا می بخشد.   گزینه 3  . 3
حضرت علی (ع): خداي من مرا این عزت بس که بندة تو باشم....

دقت کنید که مالکیت حقیقی معلول خالقیت است پس اگر موجودي خالق نباشد، مالک حقیقی هم نخواهد بود اگرچه مالکیت اعتباري براي او قابل تصور است.  گزینه 2  . 4

: اینگونه نیست که انسان هیچ گونه مالکیتی نداشته باشد.  رد گزینۀ 

: چون نمی شود خالقیت را به انسان اعطاء کرد، پس مالکیت حقیقی هم قابل اعطاء به انسان نیست. رد گزینۀ 

: مالکیت حقیقی ارتباطی با کمال انسان ندارد.  رد گزینۀ 

پیش از بیان این آیه خداوند فرموده بودند که شریکانی که براي خدا گرفته شده، قدرت خلق کردن را ندارند و سپس می فرماید این تنها خداي مقتدر است که خالق همه چیز می گزینه 3  . 5
اُر»   ُ َخاِلُق ُکلِّ َشْیٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ ِ ُشَرَکاَء َخَلُقوا َکَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اْلَخْلُق َعَلْیِهْم ُقِل اهللاَّ باشد.  «َأْم َجَعُلوا ِهللاَّ

خداي من مرا این عزت بس که بندة تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی! گزینه 2  . 6

» جهان است، پس تنها رب جهان است: «َوُهَو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء»  ْرِض» و ولی: «َو ما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلیٍّ َماَواِت َوَما ِفی اْألَ از آنجا که خداوند تنها خالق: «اُهللا خاِلُق ُکلِّ َشْی ٍء»، مالک: «َو ِهللاُ َما ِفی السَّ گزینه 4  . 7

سرپرستی انحصاري بیانگر توحید والیت است که برخاسته از توحید مالکیت است.   گزینه 3  . 8

اینکه گفته شود این توانایی منحصر در زمان حیات ایشان نیست به این معنا است که ما از جسم ایشان درخواست نمی کنیم که با مرگ ایشان این توانایی از ین رود بلکه ما از حقیقت گزینه 2  . 9
روحانی و معنوي ایشان درخواست می کنیم.

پیش بردن عالم به سوي هدف، تجلی ربوبیت خداوند است و ربوبیت هم همان اداره و تدبیر عالم است.  گزینه 4  . 10

ماوات و االرض» را مطرح می سازد و خودش نیز پاسخ می دهد «قل اهللا»یعنی انتظار پاسخ از مشرکان را ندارد، زیرا مشرکان و بت پرستان گرفتار خداوند خودش پرسش «قل ِمن ربِّ السَّ گزینه 1  . 11
شرك در ربوبیت، والیت و عبودیت شده اند، این پرسش نشانۀ گرفتاري به شرك در والیت است که در انتهاي آیه آمده است که آن ها شریک هایی براي خدا قرار داده اند که آن شریکان هم مثل

خداوند آفرینشی داشته اند. از این رو شریکان را نیز مستحق عبادت می دانند.

ُ خاِلُق ُکلِّ َشْی ٍء مؤید آن است.  ْرِض" بیانگر توحید مالکیت است که معلول توحید در خالقیت است و آیه اهللاَّ ماواِت َو ما ِفی اْألَ ِ ما ِفی السَّ آیه َو ِهللاَّ گزینه 2  . 12
پایبندي به  ال إله إّال اهللاّ  همۀ زندگی فرد مسلمان را در رابطه با خدا، خویشتن، خانواده، اجتماع و دیگر مخلوقات تغییر می دهد.

«تدبیر امور» به توحید در ربوبیت اشاره می کند و تدبیر امور مستقل از خداوند، بیانگر شرك در ربوبیت است و علت این است که انسان در عرض (درکنار) ربوبیت الهی، براي خود یا گزینه 2  . 13
سایر مخلوقات حساب جداگانه اي باز می کند.

باغبانی که درختان تحت تدبیر او هستند، وقتی رابطۀ خود را با خدا بررسی می کند، می بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش از آِن خداست؛ یعنی تدبیر او در طول تدبیر خداوند گزینه 4  . 14
متعال قرار دارد (توحید در ربوبیت). در نتیجه در می یابد که زارع حقیقی و پرورش دهندة اصلی زراعت او خداست و باید شگرگزار او باشد. 

دقت کنید  که مورد  و  و  تنها با گفتن 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 نمی شود.  گزینه 3  . 15
با بیان این جمله، با گفتن این عبارت تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شد و دفاع از او 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.

: دقت کنید که یک بحث صاحب اختیاري در عالم به ربوبیت خدا مرتبط است و از دیگر جنبه هاي ربوبیت مسالۀ هدایت است که نمی تواند مستقًال در جهان اتفاق بیافتد. (رد گزینه  گزینه 3  . 16
پدر نسبت به فرزند خویش تدبیر دارد، اما نه به طور مستقل) 

زارع حقیقی خداست / در گزینۀ  تدبیر باغبان را به کمال او نسبت داده است که صحیح نمی باشد. گزینه 4  . 17

پیام هاي برآمده از آیه:  «اهللا الصمد» ، عبارت است از اینکه :  گزینه 4  . 18

- توجه تمام موجودات خواسته یا ناخواسته به سوي خداست.  - تنها خداوند است که سزاوار قصد کردن و برطرف کردن نیاز به مخلوقات  است.  - خداوند از هر جهت کامل و بی نیاز است. 

ادعاي «سرپرستی قسمتی از جهان» (شرك در والیت): کسانی هستند که ادعا می کنند خودشان حق تصرف در جهان را دارا می باشند.   گزینه 2  . 19
«مالهم من دونه من ولی و ال یشرك فی حکمه احدا» «آن ها هیچ سرپرستی جز او ندارند و او در فرمان روایی خویش کسی را شریک نمی سازد. 

استقالل بخشی تدبیر امور انسان به وي (شرك در ربوبیت): اگر کسی در کنار ربوبیت الهی گمان می کند که کسی می تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند. 
«قل اغیر اهللا ابغی ربا و هو رب کل شی»: «بگو آیا جز خداوند پروردگاري را بطلبم، در حالی که او پروردگار همه چیز است». 

از آنجا که خداوند تنها خالق، مالک، ولی جهان است (علت)، پس تنها رب هستی نیز می باشد (معلول). 

توحید در خالقیت + توحید در مالکیت + توحید در والیت (علت)    توحید در ربوبیت (معلول) 

دقت کنید که صرف گفتن این جمله به معناي طهارت قلب از شرك نیست بلکه تعهد و التزام به آن الزم است.  گزینه 4  . 20
سایر موارد دقیقًا در کتاب بیان شده است: 

با بیان این جمله، 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 و در زمرة برادران و خواهران دین 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.

این تصور به معناي آن است که هر یک از خدایان کماالتی دارد که دیگر آن کماالت را ندارد وگرنه عین همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند. چنین خدایان ناقصی، نیازمند گزینه 3  . 21
هستند و هر یک یه خالق کامل و بی نیازي احتیاج دارد که نیاز او را برطرف نماید.( در واقع هر یک از این خدایان پدیده هایی خواهند بود که خداي دیگري خالق آن ها است.) 
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ُ َأَحٌد» به اصل و حقیقت توحید است.  توحید به معناي اعتقاد به خداي یگانه است یعنی خدا بی همتاست و شریکی ندارد و این بیانگر اصل و حقیقت توحید است. آیۀ شریفۀ «ُقْل ُهَو اهللاَّ گزینه 1  . 22

عبارت «حق تصرف و تغییر در امور» مربوط به توحید در والیت است که این مرتبه از توحید، معلول توحید در مالکیت می باشد (علیّت آن توحید در مالکیت است) و در آیۀ شریفۀ «هللا گزینه 1  . 23
ما ِفی الّسماوات َو ما فی االرض : و براي خداست آن چه در آسمان ها و آنچه در زمین است.» به آن اشاره شده است. 

عبارت «از آِن خدا بودِن موجودات جهان» نیز بیانگر توحید در مالکیت است که این مرتبه از توحید، معلول توحید در خالقیت می باشد (علیّت آن توحید در خالقیت است) . در آیۀ «اهللا نور السماوات و
االرض : خداوند نور آسمان ها و زمین است»، به این مفهوم یعنی هستی بخشی و خالقیت خداوند اشاره شده است. 

مطابق با آیۀ شریفۀ « َام جعلوا ِهللا ُشرکاء َخَلقوا َلخلقه فتشاَبَه الَخلُق َعَلیِهم ُقِل اُهللا خاِلُق ُکلِّ شیِء  : آیا آن ها شریک هایی براي خداوند قرار داده اند که (آن شریکان هم) مثل خداوند، مخلوقی گزینه 1  . 24
خلق کرده اند درنتیجه (این دو) آفرینش بر آنان مشتبه شده است (و از این رو شریکان را نیز مستحق عبادت دیده اند؟) بگو خدا آفرینندة هر چیز است» از آن جایی که معبودان غیرالهی ناتوان از

خلق موجودات می باشند، بنابراین استحقاق عبادت ندارند، پس پاسخ توحید در خالقیت است. 

با توجه به آیۀ « ُقل َمن ربُّ السماواِت و االرِض ُقل اهللا : بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو خداست» کسی که می توانیم به عنوان پروردگار (رّب) خود انتخاب کنیم که خالق گزینه 2  . 25
جهان است (قل اهللا). در ادامۀ آیه با بیان « ُقل َهل َیستوي األعمی و البصیر : بگو آیا نابینا و بینا برابر است؟» بر این موضوع تاکید شده است که قطعًا داشتن بصیرت و بینایی بهتر است و براي اینکه در

انتخاب هایمان اشتباه نکنیم، باید بصیرت داشته باشیم تا از ظلمات و شرك بیرون بیاییم. 
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