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اندیشه

مانندبذریدرذهنجوانهمیزند.
دردلوقلبریشهمیدواند.

برگوبارآنبهصورتاعمالظاهرمیشود.
میتواندبرترینعبادتهاباشد.

 اهمیت اندیشه در دین اسالم

حدیث پیامبر اکرم ④

برترینعبادت،اندیشیدنمداوم »افضل العبادة ادمان الّتفکر 

دربارءهخداوقدرتاوست. فی اللّٰه و فی قدرته«  

برترینعبادت،تفکردرمورد»خداوند«است.
تفکردربارءهصفاتخدامانندقدرتاوتوصیهشدهاست.

منظورازاندیشیدندربارءهخداوند،اندیشیدندرصفاتالهیاست.

انسان براساس فطرت خودش
خدارادرمییابد.

حضورخدارادرکمیکند.
بهروشنیمیدانددرجهانیزندگیمیکندکهخدایحکیمآنراهدایتوپشتیبانیمیکند

وبهمخلوقاتمددمیرساند.
قرآنکریم،انسانرابهتفکر»دربارءهنیازمندبودنجهاندرپیدایشبهخداوند«دعوتمیکند.این

استداللبهصورتزیراست:
انسانهاوموجوداتجهان»پدیدههایی«هستندکهوجودوهستیشانازخودشاننبودهونیست.مقدمءه اول

مقدمءه دوم

پدیدآورندهای به نیازمند موجودشدن برای نیست، خودشان از وجودشان که پدیدههایی
هستندکهخودشپدیدهنباشد)قائمبالذات(،یعنیوجودشازخودشباشد؛چونموجود
فقطوقتینیازمندبهدیگرینیستکهخودشذاتاًموجودباشد)واجبالوجودذاتی(.این

موجودهموارهبودهاستوهموارهخواهدبود.

نتیجه
ماوپدیدههایجهان،درپدیدآمدنوهستشدنبهآفرینندهاینیازداریمکهخودشپدیده

نباشدوسرچشمءههستیباشد.اینموجودبرترومتعالیخداست.
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بخ�ش هس�تی، از نایافت�ه ذات
ته�ی آب ز ب�ود ک�ه خش�کابری

هس�تیبخش ب�ود ک�ه توان�د چ�ون
آبده�ی صف�ت وی از نای�د

پدیدههانمیتوانندبهخودشانیادیگریوجودوهستیببخشند.)مقدمءهدوم(
تنهایکآفرینندهکهدرذاتخودشموجوداست،میتواندهستیبخشباشد.

 نیازمندی موجودات به خداوند

فاطر، 15

ایمردمشمابهخداوندنیازمندهستید ！یا أیّها الّناس انتم الفقراء الی اللّٰه 
وخدااستکه]تنها[بینیازستودهاست.  و اللّٰه هو الغنّی الحمید

انساندرهمهچیزازجملهدربهوجودآمدن،بهخدانیازمنداست،ایننیازدربقانیزوجوددارد.
چونخداوندغنیاست،نیازهمءهموجوداترابرطرفمیکند.

خداوندهستیبخشاستواگرموجودیبخواهدموجودشود،بایدهستیخودراازخدابگیرد.
چونوجودخداوندوابستهبهچیزینیست،کسییاچیزینمیتواندوجوداورابگیردونابودشکند.)غنی(

رابطءهجهانوموجوداتآنباخداوندبارابطءهساختمانوبّنایآنمتفاوت،است،زیرا:
بّناساختمانراپدیدنیاوردهاست،بلکهموادساختمانیمثلگچ،سیمانوآجرراجابهجاکرده

استوآنهاراچیدهاست.
خداوندهمهچیزجهانراازجملهگچ،سیمان،آجروحّتیخودبّناراآفریدهاست؛پسوجودوهستیهمه
بهاووابستهاستوبههمینجهتهرلحظهخداوندارادهکند،همهچیزازبینمیروندومتالشیمیشوند.
رابطءهجهانوخداوندتا حّدیمثلرابطءهموّلدبرقوجریانبرقاست،چونهمینکهموّلد

متوقفشود،جریانبرقهمقطعمیشود.)نیازدرپیدایشوبقا(
تفاوت سازندءه مسجد با خالق جهان

مسجدپسازساختهشدنازبّنابینیازمیشود.
موجوداتپسازپیدایش،مانندلحظءهنخستخلقشدن،بهخداوندنیازمندند.)نیازمندیدربقا(

 نیازمندی موجودات به خداوند در بقای خود

رحمان، 29

هرآنچهدرآسمانهاوزمیناست،پیوستهازاو  ！یسأله من فی الّساموات و االرض 
درخواستمیکند.

اوهموارهدستاندرکارامریاست.   کّل یوٍم هو فی شأٍن
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چونموجوداتدرهمهحالبهخداوابستههستند،هموارهازاودرخواستدارند.
خداوندمتعال،برایادارءهجهانهموارهمشغولانجامکاریاستوهرلحظهبهدرخواستیازسوی

موجوداتجهانپاسخمیدهد.
خداوند،جهانوموجوداتآنراآفریدهاستوپیوستهبهآنتوجهونظارتدارد.

انسان

آگاهدائماًسایءهلطفورحمتخدارااحساسمیکندوخودرانیازمندعنایاتپیوستءهاومیداند.
ناآگاهنسبتبهنیازدائمیانسانبهخداوندبیتوجهاست.

هرچهمعرفتانسانبهخودورابطهاشباخدابیشترشود)علت(،نیازبهاورابیشتراحساسوعجز
وبندگیرابیشترابرازمیکند.)معلول(

افزایشعبودیتوبندگی درکبیشترفقرونیاز افزایشخودشناسی
حدیث پیامبر ④

خدایامراچشمبههمزدنیبهخودموامگذار. »اللّهم ال تکلنی الی نفسی طرفة عیٍن ابًدا«  

پیامبر④بامقامومنزلتباالدرپیشگاهالهی،عاجزانهازخدامیخواهدحّتیلحظهایلطفو
رحمتخاصشراازاونگیرد.

اینحدیثشریفثمرءهدرکنیازمندیبهخدایبینیازرابیانمیکند.

قرآنکریم،رابطءهخداوندوجهانراباکلمءهنوربیانمیکند.

 خداوند نور هستی

نور، 35

خداوندنورآسمانهاوزمیناست.  اللّٰه نور الّساموات و االرض！


رابطءهجهانوخداوندمانندرابطءهمنبعنورباپرتوهایآناست.یعنیموجوداتهمدروجودو
همدربقابهخداوابستهاند.

چونهرموجودینورهستیخودراازخدامیگیرد،درحدخودشبیانگروجودخداوندوتجلیبخشاوست.
نــور

خودشپیداوآشکاراست.
سببپیداییوآشکارشدنچیزهایدیگرمیشود.
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معنی »خداوند نور هستی است« و نتایج آن
تمامموجودات»وجود«خودراازاومیگیرندوبهسبباوپیداوآشکارمیشوند.

هرموجودیدرحدخودشتجلیبخشخداوندونشانگرحکمت،قدرت،رحمتوسایرصفاتالهیاست.
هرکسیبهدقتوتأملدرجهانهستینگاهکند،درهرچیزیخدارامشاهدهمیکند.

1(»دل�یک�زمعرف�تن�وروصف�ادی�د

2(»ب�هصح�رابنگ�رمصح�رات�وبینم

ب�هه�رج�ابنگ�رمک�وهودرودش�ت

بهه�رچی�زیکهدی�د،اولخ�دادید«

بین�م ت�و دری�ا بنگ�رم دری�ا ب�ه

بین�م« ت�و رعن�ا قام�ت از نش�ان

 تجلی خداوند در مخلوقات

حدیث امام علی ⒔

هیچچیزیراندیدم  »ما رأیت شیًئا 

مگراینکهخداوندرا  ااّل و رأیت اللّٰه 

قبلوبعدوباآندیدم  قبله و بعده و معه« 

موجوداتدروجودخودوقبلازپیدایشبهخداوابستههستند.
موجوداتپسازپیدایشودربقانیزوابستهبهخداهستند.

پسازنابودیموجوداتنیز،خداوندوجوددارد.
هرموجودیدراینجهان،درحدخودشتجلیگاهخداوندوصفاتاوست.

این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، معرفتی عمیق و واالست
درنگاهاولمشکلبهنظرمیرسد.

اّماهدفیقابلدسترساست.
جوانانونوجوانانچونپاکیوصفایقلبدارند،دراینراهموفقترهستند.

برای موفقیت باید
قدمپیشگذاریم.

باعزموتصمیمقویحرکتکنیم.
خداوندنیزکمکمینماید.

موضوعات که می خواهیم دربارءه آن ها شناخت پیدا کنیم دو دسته اند
1-موضوعاتیکهدرمحدودءهشناختماقرارمیگیرند؛زیراذهنانسانتوانوگنجایشفهم

چیستیوذاتچنینموضوعاتیرادارد.آنهاامورمحدودیهستند.
گیاهان،حیوانات،ستارگانوکهکشانها

وذهن نامحدودیهستند امور زیرا ندارد؛ را ماگنجایشدرکآنها 2-موضوعاتیکهذهن
محدودمانمیتواندامورنامحدودراتصورکند.

حقیقتخداوند
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اورا مامیتوانیمبهوجود)هستی(خداوندبهعنوانآفریدگارجهانپیببریموصفاتواسماء
بشناسیم،اّمانمیتوانیمذاتوچیستی)ماهیت(اورادریابیم.

 ممنوعیت تفکر در ذات خداوند

حدیث پیامبر اکرم ④

درهمهچیزتفکرکنید »تفکّروا فی کّل شیءٍ 

ولیدرذاتخداتفکرنکنید. و ال تفکّروا فی ذات اللّٰه« 

انسانبهدلیلمحدودیتخوددرشناخت،ازتفکردرذاتالهیمنعشدهاست.
انسانتواندرکصفاتونعمتهایالهیراداردوبرایهمینبایددرآنهاتفکرکند.

تنهاچیزیکهازامربهتفکر،استثناشدهاست،تفکردرموردذاتوچیستیخداونداست.

توحید و یکتاپرستی
مهمتریناعتقاددینیاست.

اسالمدینتوحیدوقرآنکتابتوحیداست.
دراسالمبدونآنهیچاعتقاددیگریاعتبارندارد.

سرلوحءهدعوتهمءهپیامبرانبودهاست.
مانندروحیدرپیکرءهمعارفواحکامدینحضورداردوبهآنحیاتومعنامیبخشد.

قرآنکریمهمءهاعمالفردیواجتماعیمؤمنانرابرمدارآنقراردادهاست.

 توحید و یگانگی خداوند

توحید، 1 تا 4

بگوخداوندیگانهاست. ！قل هو اللّٰه احٌد * 
خداوندبینیازاست. اللّٰه الّصمد * 

نهزادهشدهونهمیزاید. مل یلد و مل یولد * 

وهیچکسهمانندوهممرتبءهاونیست.  و مل یکن له کفًوا احد


خداوندیگانهوبینیازاست.)اصلتوحیدویگانگیخداوند(

خداوندفرزندیندارد.همچنینعلتینداردوازچیزیبهوجودنیامدهاست.
هیچچیزشبیهبهخداوندنیستوشریکیندارد.
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 توحید

رعد، 16

بگوپروردگارآسمانهاوزمینکیست؟ ！قل من رّب الّساموات و االرض 
بگوخدااست، قل اللّٰه 

بگوآیاغیرازاوسرپرستانیگرفتهایدکه قل افاتّخذتم من دونه اولیاء 

]حّتی[اختیارسودوزیانخودندارند؟ ا  نفسهْم نْفًعا و ال رضًّ ال یملکون الاِ

بگوآیانابیناوبینابرابراست؟ قل هل یستوی االعمی و البصیر 

آیاتاریکیهاوروشناییبرابرند؟ ام هل تستوی الظّلامت و الّنور 

یاآنهاشریکهاییبرایخداقراردادهاند؟ ام جعلوا للّٰه رشکاء 

که]آنشریکانهم[مثلخداوندمخلوقیخلقکردهاندو خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم 

خلقتهابرآنهامشتبهشدهاست 
بگوخالقهمهچیزخداست، قل اللّٰه خالق کّل شیءٍ 

واویکتایمقتدراست.  و هو الواحد القّهار

کسیرامیتوانیمبهعنوانولیوسرپرستخودانتخابکنیمکهسودوزیانماوهمءهموجودات
بهدستاوباشد.

کسیکهاختیارسودوزیانخودراهمندارد،نمیتواندولیوسرپرستدیگریباشد)دلیلمهم
مردودبودنپذیرشوالیتطاغوت(.

درصورتیجاداشتمردمدراعتقادبهتوحیدشککنندکهخدایاندیگریمخلوقاتیدیگرداشته
باشند.)فتشابهالخلق(

مطابقآیءهشریفه،هدایتبهنور»الّنور«وپذیرفتنشرکبهظلمتوتاریکی»الظّلمات«تشبیهشدهاست.

توحید یعنی
اعتقادبهخداییگانه

خدابیهمتاستوشریکیندارد.
رسولخدا④ازمشرکانمیخواستباگفتنجملءه»الالهاالاهلل«دستازشرکوبتپرستیبردارند

وبهخداییگانهایمانآورند.
با گفتن »ال  اله  االاّ اهلل«

تماماحکاموحقوقاسالمیفردبهرسمیتشناختهمیشد.
دفاعازحقوقفردبردیگرمسلمانانواجبمیگشت.
فرددرزمرءهبرادرانوخواهراندینیقرارمیگرفت.

»الالهاالاهلل«تنهایکشعارنیست،بلکهپایبندیبهآن،رابطءهفردراباخود،خداوند،خانوادهو
اجتماعودیگرافرادتغییرمیداد.



109

  یعنیمعتقدباشیم:
خداوندتنهامبدأوخالقجهاناست.

موجوداتهمهمخلوقاوهستند.
خداونددرکارآفرینششریکوهمتاییندارد.

 توحید در خالقیت

زمر، 62

خداآفرینندءههرچیزیاست.  اللّٰه خالق کّل شیٍء！

خداوند،خالقومبدأجهاناست.
انحصارخلقتدرجهانتوسطخداوند
چراتنهاخداوندخالقجهاناست؟

اگرچندخداوجودداشتهباشندکههرکدامخالقبخشیازجهاناندیاباهمکارییکدیگراین 
جهانراآفریدهاند،یعنیهرکدامناقصومحدودهستندوبهتنهایینمیتوانندکلجهانراخلقکنند.
اگرچندخداجهانراآفریدهباشند،هرکدامازآنهاکماالتیدارندکهدیگریآنکماالتراندارد
وگرنهعینهممیشدندوچندخدانیستند.چنینخدایانناقصی،خود،نیازمندهستندوبهخالق

کاملوبینیازیاحتیاجدارندکهنیازشانرابرطرفنماید.
 

چونخداوندتنهاخالقوپدیدآورندءهجهاناست،پستنهامالکآننیزهست.

 توحید در مالکیت

آل عمران، 109

آنچهدرآسمانهاوزمیناستازآِنخداست.  و للّه ما فی الّساموات و ما فی االرض！

خداوندخالقجهاناست)علت(،پسمالکجهاننیزهست.
چونخداوندمالکجهاناست،حکومترابههرکسکهبخواهدمیدهد.

 
حقتصرف،والیتوسرپرستییعنیهرکسمالکچیزیباشد،حقتصرفوتغییردرآنچیزرا

دارد،اّمادیگرانبدوناجازءهوینمیتواننددرآنتصرفیاازآناستفادهکنند.
چونخداوندتنهامالکجهاناست)علت(،تنهاولیوسرپرستجهاننیزهست)معلول(ومخلوقات،

جزبهاذنواجازءهاونمیتوانددرجهانتصرفکنند.
تصرفبهاذنخداونددرجهانبهمعنیواگذاریوالیتخداوندبهدیگرینیست،بلکهیعنیخداوند

آنشخصرادرمسیرومجرایوالیتخودقراردادهاست.
خداوندپیامبر④راولیانسانهامعرفیمیکند،یعنیایشانواسطءهوالیتخداورسانندءهفرمانهایاوست.
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 توحید در والیت

کهف، 26

آنهاهیچولی]سرپرستی[جزاوندارند ！ما لهم من دونه من ولیٍّ 
واودرفرمانرواییخویشکسیراشریکنمیسازد.  و ال یرشك فی حکمه احًدا

هیچولیایدرجهانبهجزخداوندوجودنداردوهیچوالیتیجزبهاذنخداوندوجودندارد.
چونخداوندمالکجهاناست)علت(،سرپرستیووالیتجهاننیزبااوست)معلول(.

  رّبیعنیمالکوصاحباختیاریکهتدبیروپرورشمخلوقبهدستاوست.
هرکسکهخالقومالکوولّیچیزیباشد،میتواندآنراتدبیرکردهوپرورشدهد.

خداوندتنهاخالق،مالکوولّیجهاناست،پستنهارّبهستینیزمیباشد.
خداوند

1-جهانراادارهمیکند.
2-جهانرابهسویمقصدیکهبرایشمعینفرموده،هدایتمیکندوبهپیشمیبرد.

توحیددرربوبیتبدانمعنانیستکهموجودات،بهخصوصانسان،قدرتتدبیرندارند،بلکه
توحیددرربوبیتیعنیانسانوتدبیرشهمهازآِنخداوتحتتدبیراوهستند.

کشاورزوقتیخودرابادیگرانکهدرکشتزمیناودخالتیندارند،مقایسهمیکند،میبیند
اینزراعتحاصلدسترنجخودشاست،اّماوقتیرابطءهخودراباخدابررسیمیکند،میبیندهم

خودشوهمتوانشازآنخداست.

 توحید در ربوبیت

انعام، 164

بگو:آیاجزخداپروردگاریرابطلبم ！قل أغیر اللّٰه ابغی ربًّا 
درحالیکهاوپروردگارهمهچیزاست؟  و هو رّب کّل شیٍء

انسانموّحد،پروردگاری)رّب(بهجزخداوندرانمیپذیرد.
چونخداوندولیوسرپرستجهاناست)علت(،رّبآننیزهست.)معلول(

رّب ولی مالک  خالق

شرکبهمعنایشریکقراردادنبرایخداست.هرکسکهمعتقدباشدخداوندشریکدارد،مشرک
بهحسابمیآید.

اگرکسیمعتقدباشدکهاینجهانراچندخالقآفریدهاند،گرفتارشرکدر  
خالقیتشدهاست.
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چراخداونددرآفرینشجهانشریکیندارد؟
بخشیازجهاناستیاباهمکاریهم اینتصورکهچندخداوجودداردوهرکدامخالِقِ 
اینخدایانناقصومحدودهستندوبهتنهایینمیتوانندجهان جهانراآفریدهاندغلطاست.

راخلقکنند.
اینتصوریعنیهریککماالتیداردکهدیگرینداردوگرنهعینهممیشوندوچندخدانیستند.

پستصورچندخداییصحیحنیست.
 اعتقادبهاینکهعالوهبرخداوندودرکناراو،دیگرانهممالکبخشیازجهانهستند.

اگرکسیمعتقدبهشرکدرخالقیتباشد،معتقدبهشرکدرمالکیتنیزخواهدبود.
اعتقادبهاینکهعالوهبرخداوندودرکناراو،موجوداتدیگرینیزسرپرستی  

جهانرابرعهدهدارندوحقتصرفدرجهانبرایآنهااست.
اعتقادبهاینکهعالوهبرخداوندودرکناراو،دیگرانینیزهستندکهتدبیرامور  
موجوداترابرعهدهدارند.اگرکسیدرکنارربوبیتالهی،برایخودیاسایرمخلوقاتحسابجداگانه
بازکندوگمانکندکهکسیمیتواندمستقلازخداوند،امورراتدبیرکند،گرفتارشرکشدهاست.

خداوندرابطءهعلیترامیانپدیدههایجهانحاکمکردهاست.آتشموجبگرماوروشنیودارو
سببشفاوبهبودیاست.

درامورمعنوینیزهمینگونهاست.دعاسببمغفرتوآمرزش،صدقهموجبدفعبالوصلءهرحم
سببافزایشطولعمراست.

همءهاینروابطتوسطخداوندطراحیشدهوبهاذنوارادءهاوصورتمیگیرد.اگرکسیسراغپزشک
میرود،بهقانونالهیعملکردهاست.

اجابت برای الهی اولیای از درخواست همینطور ندارد. توحید با منافاتی پزشک از درخواست 
خواستههامنافاتیباتوحیدندارد.پزشکبهواسطءهاستفادهازاسبابمادیواولیایالهیبهواسطءه

اسبابغیرمادیوبااذنخداونداینکارهاراانجاممیدهند.
عقیدهبهتواناییپیامبراکرم④واولیایدین⒒دربرآوردنحاجاتمثلشفادادنوقتیموجب
شرکاستکهاینتواناییراازخودآنهاومستقلازخدابدانیم.اگراینتواناییراصرفاًازخداو
انجامآنرابادرخواستآناولیایالهیازخداوبهاذنخداوندبدانیم،عینتوحیداست.اینتوانایی

اختصاصبهزمانحیاتدنیویپیامبراکرم④نداردوپسازرحلتایشاننیزاستمراردارد.
اگراکنونماازرسولخدا④چیزیدرخواستکنیم،درخواستازجسمایشاننیست،بلکهاز

حقیقتروحانیومعنویایشاناست.
اولیایدین⒒راشرکآلودمیدانند.پیرواناین ازپیامبر④و جریان»تکفیریها«درخواست
جریانفکریخشکوغیرعقالنیباتفکرغلطیکهدربارءهتوحیدوشرکدارند،هرمسلمانیراکهمانند
آنهانمیاندیشد،مشرکوکافرمیخوانندوگاهکشتناوراواجبمیشمارند.اینجریانبزرگترین

ضربهرابراسالمواردکرد.
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239 - اهلل ذات فی تفکّروا ال و شیٍء کّل فی ！تفکّروا اسالم④به گرامی پیامبر علت، کدام به

دستوردادهاند؟
1( الزمءه شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی به آن است و ما هرگز به هستی و چیستی خدا دسترسی نداریم. 
2( تفکر در ذات خداوند موجب محدودشدن هستی خداوند می شود و ما فقط توان فهم چیستی خدا را داریم. 

3( هر چیستی که برای خدا فرض کنیم، او را در حد تصورات خود پایین آورده و محدود کرده ایم. 
4( هستی و چیستی خداوند در ظرف ذهن ما نمی گنجد و ما فقط توانایی فهم مخلوقات خداوند را داریم.

درصحنءهپرغوغایحیات،بینافزایشخودشناسیوافزایشعبودیتخداوند،رابطءه............... - 240
)هنر 90( برقراراستکهکمالحقیقی،زایندءه...............استوقطعرابطهبیننورومنبعنور............... . 

1( عکس ـ فقر و نیازمندی ـ ناممکن است 
2( مستقیم ـ فقر و نیازمندی ـ ناممکن است

3( عکس ـ غنا و بی نیازی ـ به تعالی نور می انجامد
4( مستقیم ـ غنا و بی نیازی ـ به تعالی نور می انجامد

باتوجهبهمعارفاسالمی،شناخت»هستی«و»چیستی«خداوندبهترتیب،موصوفبه............... - 241
)هنر 92( به...............است.

2( ناممکن ـ ممکن 1( ممکن ـ ناممکن   
4( ناممکن ـ ناممکن 3( ممکن ـ ممکن  

پیامآیءهشریفءه！اهللنورالّسماواتواالرضایناستکهجهان،در...............نیازمندبهخدا- 242
)خارج از کشور 92( استوتمامموجودات...............هستند.

1( در پیدایش و بقا ـ آیه ای از آیات الهی
2( فقط در پیدایش و هستی یافتن ـ آیه ای از آیات الهی

3( در پیدایش و بقا ـ ذره ای از ذات الهی
4( فقط در پیدایش و هستی یافتن ـ ذره ای از ذات الهی

باتفکردرکدامعبارتشریفه،بهدرکبیشتریازعبودیتوبندگیوتحکیمآندرپیشگاه- 243
خداوندمتعالخواهیمرسید؟

2( ！اهلل نور الّسماوات و االرض  1( ！یا ایّها الّناس انتم الفقراء الی اهلل
4( »ما رأیت شیئاً ااّل و رأیت اهلل قبله و بعده و معه«  3( ！کّل یومٍ هو فی شأٍن

دستیابیبهمعرفتعمیقوواالنیازمندچیستوکدامحدیثبهاینمعرفتاشارهدارد؟- 244
1( پاکی و صفای قلب ـ »الّلهم ال تکلنی الی نفسی طرفة عیٍن ابداً«

2( درک نیازمندی به خدا ـ »الّلهم ال تکلنی الی نفسی طرفة عیٍن ابداً«
3( پاکی و صفای قلب ـ »ما رأیت شیئاً ااّل و رأیت اهلل قبله و بعده و معه«

4( درک نیازمندی به خدا ـ »ما رأیت شیئاً ااّل و رأیت اهلل قبله و بعده و معه«
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بهکدام- 245 افزایشخودشناسیچیستوعبارتشریفءه！التفکّروافیذاتاهلل نهایی ثمرءه
دستهاموراشارهدارد؟

1( درک بیشتر فقر و نیاز ـ اموری که در محدودءه شناخت ما قرار می گیرند. 
2( افزایش عبودیت و بندگی ـ  اموری که در محدودءه شناخت ما قرار می گیرند. 

3( درک بیشتر فقر و نیاز ـ اموری که در محدودءه شناخت ما قرار نمی گیرند.
4( افزایش عبودیت و بندگی ـ  اموری که در محدودءه شناخت ما قرار نمی گیرند.

پیامقابلبرداشتازعبارتشریفءه！کّلیوٍمهوفیشأٍنچیست؟- 246
1( رابطءه جهان با خداوند مانند رابطءه سازندءه بنا و یک ساختمان نیست. 

2( موجودات هرلحظه از خدا درخواستی دارند و او هرلحظه دست اندرکار امری برای پاسخ به موجودات است. 
3( موجودات در بقا و آفرینش خود به خدا وابسته هستند. 

4( انسان های آگاه دائماً سایءه لطف و رحمت خدا را احساس می کنند و خود را نیازمند عنایات پیوستءه او می دانند.
بیت»ذاتنایافتهازهستی،بخش/چونتواندکهبودهستیبخش؟«بهکدامموضوعاشارءه- 247

بیشتریدارد؟
1( ما و پدیده های اطراف ما، موجوداتی هستیم که وجود و هستی ما از خودمان نیست. 

2( پدیده ای که وجودش از خودش نیست، برای موجودشدن، نیازمند پدید  آورنده ای است که خودش پدیده نباشد. 
3( سرچشمءه هستی ما و موجودات جهان خداوند است. 

4( موجودات همان گونه که در آفرینش، به خداوند نیازمندند، در بقا نیز نیازمند خداوند متعال هستند.
اینگفتارکه»هرموجودیدرحدخودشتجلیبخشخداوندونشانگرحکمت،قدرتورحمت- 248

الهیاست«اشارهبهکدامعبارتشریفهدارد؟
2( ！کّل یومٍ هو فی شأٍن  1( ！اهلل نور الّسماوات و االرض

4( ！و اهلل هو الغنّی الحمید  3( ！انتم الفقراء الی اهلل
 
اگرخداوندمتعالبهکسیاذندهدتادراشیائیتصرفنماید،ایناجازهچهمفهومیدارد؟- 249

)ریاضی 95( 1( در مسیر و مجرای والیت الهی قرار گرفته و از خودش استقاللی ندارد.  
2( به معنای واگذاری والیت خداوند به آن شخص و الزمءه توحید است. 

3( تصرف او در جهان در عرض والیت خداست و هیچ کس جز او ولّی انسان ها نیست. 
4( با توجه به ظرفیت متفاوت انسان ها، خداوند بخشی از والیت خود را به آن ها واگذار می کند.

عقیدهبهتواناییاولیایدیندربرآوردنحاجاتانسانوقتیموجبشرکدر...............استکه- 250
)خارج از کشور 94( اینتواناییرا...............بدانیموآیءه！قلهواهللاحٌدبر...............داللتدارد.

2( خالقیت ـ از خود آن ها ـ توحید در خالقیت  1( ربوبیت ـ در طول ارادءه خدا ـ اصل توحید 
4( خالقیت ـ در طول ارادءه خدا ـ توحید در خالقیت 3( ربوبیت ـ از خود آن ها ـ اصل توحید 

)ریاضی 94(- 251 کدامموردتأییدکنندءهتوحیددرخالقیتاست؟
1( کسی نمی تواند مستقل از خداوند در امور جهان دخالت کند و مثالً بیماری را شفا بخشد یا مشکلی 

را رفع کند. 
2( اگر خداوند به کسی اذن دهد، آن شخص نیز می تواند در محدودءه اجازءه خداوند در اشیائی تصرف کند.
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3( در تصور چندخدایی هر یک از آنان باید کماالتی را دارا باشند که دیگری ندارد، وگرنه عین هم می شوند.
4( خداست که جهان را اداره می کند و به سوی مقصدی که برایش تعیین کرده است، هدایت می کند.

یکانسانموّحدراعقیدهبرآناستکه»همءهمخلوقات،درکارهایخودنیازمندووابستهبه- 252
خداوندهستنداّماخداوند،درادارءهجهانبهآنهانیازیندارد«اینمبنایاعتقادیازدقتدرپیام

)زبان 93( کدامآیهمفهوممیگردد؟
ً2( ！ما لهم من دونه من ولیٍّ و ال یشرك فی حکمه احدا  1( ！قل اهلل خالق کّل شیٍء و هو الواحد القّهار

4(  ！قل الّلهم مالك الملك تؤتی الملك من تشاء  3( ！قل أغیر اهلل ابغی ربّاً و هو رّب کّل شیٍء
تصوراستقاللدرفاعلیتمخلوقات،منجربهشرک...............میشودوفهمدرستارتباططولی- 253

)هنر 87( درپدیدههاعینتوحید...............است.
4( در خالقیت ـ عبادی 3( ربوبی ـ ربوبی  2( در خالقیت ـ  ربوبی  1( ربوبی ـ عبادی 

کسیکهگمانمیکندسایرمخلوقاتمستقلازخداوندمیتواننددرامورجهاندخالتکنند،- 254
)هنر 96( درعیناعتقادبهکداممرتبءهتوحید،گرفتارچهشرکیشدهاست؟

2( توحید در خالقیت ـ شرک در ربوبیت  1( توحید در عبادت ـ شرک در والیت  
4( توحید در خالقیت ـ شرک در والیت 3( توحید در عبادت ـ شرک در ربوبیت 

والیتخداوندبرجهان،برخاستهاز...............اواستکهبرایجزاو،موکولبه...............میباشد.- 255
)هنر 93( 1( وحدت ذاتی ـ واگذاری بخشی از والیت به او  

2( مالکیت حقیقی ـ واگذاری بخشی از والیت به او 
3( وحدت ذاتی ـ قرارگرفتن در مسیر و مجرای الهی 

4( مالکیت حقیقی ـ قرارگرفتن در مسیر و مجرای الهی
عبارت»خداوندپیشبرندءهجهاناست«اشارهبهکداممرتبهازمراتبتوحیدداردوکدامآیه- 256

بهآناشارهدارد؟
ً1( توحید در والیت ـ ！ما لهم من دونه من ولیٍّ و ال یشرك فی حکمه احدا

2( توحید در خالقیت ـ ！اهلل خالق کّل شیٍء
3(  توحید در مالکیت ـ  ！قل الّلهم مالك الملك تؤتی الملك من تشاء

4( توحید در ربوبیت ـ ！قل أغیر اهلل ابغی ربّاً و هو رّب کّل شیٍء
حقتصرفخداونددرجهان،ریشهدرتوحیددر...............داردوردکردنامکانتوّسلازسوی- 257

جریانتکفیریهاریشهدرنگاهنادرستآنانبهتوحیددر...............دارد.
4( والیت ـ والیت 3( مالکیت ـ ربوبیت  2(  مالکیت ـ خالقیت   1( والیت ـ  ربوبیت 

مطابقآیءهشریفءه！امجعلواهللشرکاءخلقواکخلقهچههنگاممیتوانکسیرادرعرض- 258
خداوندمستحقعبادتیافت؟

1( هنگامی که شریکانی برای خداوند تصور کنیم که آن شریکان مانند خداوند مخلوقاتی داشته باشند.
2( هنگامی که موجودی را شریک خداوند بدانیم که در امور جاری جهان مؤثر است.
3( وقتی که شریکان خداوند والیت و حق تصرف در بخشی از جهان داشته باشند. 
4( هنگامی که با توّسل به موجوداتی آن ها را در سرنوشت جهان صاحب اثر بدانیم.
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 پیامبر اکرم ④ فرمود: »افضل العبادة ادمان الّتفکر فی اهلل و قدرته«.

 تفکر در مورد خداوند و قدرتش )صفاتش( برترین عبادت است.

 یا أیُّها النّاس انتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنّی الحمید！

 1( خداوند بی نیاز است. 2( همءه موجودات از جمله انسان ها به خدا نیازمند هستند.

 یسأله من فی الّسماوات و األَرض کّل یوٍم هو فی شأٍن！

 موجودات به دلیل فقر خود پیوسته از خداوند تقاضا دارند.

 پیامبر ④ فرمود: »اللّهم ل تکلنی إلی نفسی طرفة عیٍن ابًدا«.

 انسان یک لحظه نیز نمی تواند به خود اتکا کند.

 اهلل نور الّسماوات و األَرض！

 خداوند وجود و هستی هر موجودی را عطا می کند.

 علی ⒔ فرمود: »ما رأیت شیئًا إّل و رأیت اهلل قبله و بعده و معه«.
 وابستگی همءه موجودات در پیدایش و بقا به خداوند

 پیامبر ④ فرمود: »تفکّروا فی کّل شیٍء و ل تفکّروا فی ذات اهلل«.
 درست بودن تفّکر در صفات خداوند و ممنوعّیت تفکر در ذات خدا

 
 قل هو اهلل احٌد * اهلل الّصمد * لم یلد و لم یولد * و لم یکن له کفًوا احٌد！

 یگانگی و توحید خداوند در همءه ابعاد

！قل من رّب الّسماوات و األرض قل اهلل قل ا فاتخذتم من دونه اولیاء ل یملکون لنفسهم نفعًا و ل 
ا قل هل یستوی األعمی و البصیر ام هل تستوی الظّلمات و النّور ام جعلوا هلل شرکاء خلقوا کخلقه  ضرًّ

 فتشابه الخلق علیهم قل اهلل خالق کل شیء و هو الواحد القّهار
 1( توحید در ربوبّیت 2( توحید در خالقّیت

 اهلل خالق کّل شیٍء！
 توحید در خالقّیت

 و هلل ما فی السماوات و ما فی الرض！
 توحید در مالکیت

 ما لهم من دونه من ولیٍّ و ل یشرك فی حکمه احًدا！

 توحید در والیت
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