درس دوم

یگانه بی همتا

مقدمه
امام علی(ع)؛

خدای من! مرا این عزت بس که بنده تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی ،خدای من! تو همان گونه ای که من
دوست دارم ،پس مرا توفیق ده تا آن گونه باشم که تو دوست داری.

مهم ترین اعتقاد دینی ،توحید و یکتاپرستی است .اسالم ،دینِ توحید و قرآن ،کتابِ توحید است.

در اسالم بدون اعتقاد به توحید ،هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد .توحید ،سرلوحه دعوت همه پیامبران
بوده است.
قرآن کریم ،اخالق ،احکام و همه اعمال فردی و اجتماعی مومنان را بر مدار توحید قرار داده است.
توحید مانند روحی در پیکره معارف و احکام دین حضور دارد و به آن حیات و معنا می بخشد.

سواالت
اصلی درس

 .1حقیقت توحید چیست و مراتب آن کدام اند؟

 .2مرز میان توحید و شرک چیست؟
 .3آیا درخواست از غیرخدا مساوی با شرک است؟

بِسمِ اهللِ الرَّحمَّنِ الرَّحیم

قُل هُوَّاهللُ اَّحَّد( )1اَّهللُ الصَّمَّد()2
لَّم یَّلِد وَّلَّم یولَّد( )3وَّلَّم یَّکُن لَّهُ کُفُواً اَّحَّد()4

تدبر در قرآن

 .1خداوند در همه چیز یگانه و بی همتاست.
 .2تنها خداوند غنی و بی نیاز است و همه به او نیازمندند.
 .3خداوند نیاز به فرزند ندارد و هم چنین علتی ندارد و از چیزی به وجود نیامده است.
 .4هیچ چیز شبیه و مانند خداوند نیست و شریک و همتایی ندارد.
بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو خداست.

بگو آیا غیر از او سرپرستانی را گرفته اید که
(حتی)اختیار سود و زیان خود ندارند؟
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بگو آیا نابینا و بینا برابر است؟
آیا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟

آیا آن ها شریک هایی برای خدا قرار داده اند؟
که (آن شریکان هم) مثل خداوند مخلوقی خلق کرده اند و خلقت ها بر آن ها مشتبه شده است.
بگو خالق همه چیز خداست.
و او یکتای مقتدر است.

تدبر در قرآن

 .1کسی را می توانیم به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب کنیم که اختیار سود و زیان همه مخلوقات
را دارد.

سواالت مبحث تدبر

 .2کسی که اختیار سود و زیان خود را هم ندارد ،نمی تواند ولی و سرپرست ما باشد.
 .3در چه صورت جا داشت که مردم در اعتقاد به توحید در شک بیفتند؟
در صورتی که بت ها و شریکان نیز همانند خداوند قادر به خلق و آفرینش باشند و خلقت ها موجب

اشتباه و سردرگمی میان مخلوقات خداوند و مخلوقات بت ها شود.

تدبر در قرآن
 . 1قُل هُوَّاهللُ اَّحَّد
این آیه خطاب به پیامبر(ص) است تا پیام توحید را به مردم برساند« .اهلل» به معنای معبودی است که آفریده ها از در

ک حقیقت او عاجزند و اسم خاص خداوند است« .اَّحَّد» بیانگر توحید یا یکتایی و یگانگی خداوند است :اصل توحید
و وحدانیت خداوند و در مورد ذات خداوند بی همتا به کار می رود؛ زیرا در مقابل او نفر دوم یا سومی وجود ندارد.
خداوند در ذات و صفات و همه چیز یکتاست.
 . 2اَّهللُ الصَّمَّد

«صمد» به معنای قصد کردن است و در مورد خداوند بدین معناست که همه موجودات ،در امورشان او را قصد

تحلیل سوره توحید

می کنند و به سوی او می روند .بنابراین تنها او غنی است و همه به او محتاج و نیازمندند.
 . 3لَّم یَّلِد وَّ لَّم یولَّد
رابطه خداوند با مخلوقات ،رابطه آفرینش است ،نه زایش« .لَّم یَّلِد» اعتقاد کسانی مانند مسیحیت ،یهودیت و مشرکان
را که برای خداوند فرزند قائل بودند ،رد شده است :نفی شرک« .وَّلَّم یولَّد» می گوید خداوند علتی دارد و از چیزی
به وجود نیامده است .زیرا کسی که مولود باشد ،خودش معلول و نیازمند است و نمی تواند خدا باشد.
 . 4وَّ لَّم یَّکُن لَّهُ کُفُواً اَّحَّد

«کفو» به معنای شبیه ،نظیر و مانند است .خداوند از هر نظر بی مانند و یکتاست و شبیه و همتایی ندارد تا با او شریک
گردد :اصل توحید و وحدانیت خداوند.

تدبر در قرآن

 . 5رابطه علت و معلولی
صمدیت و بی نیازی خداوند از همه چیز ،دلیل آن است که او نیاز به فرزند و والدین ندارد ،یعنی عبارت« :اَّهللُ الصَّمَّد» ع
لت و عبارت« :لَّم یَّلِد وَّ لَّم یولَّد» معلول و نتیجه آن است .همچنین خداوند صمد است ،یعنی او از دیگران بی نیاز و همه به

تحلیل سوره توحید

او نیازمندند .درنتیجه نمی تواند همتا و مانندی داشته باشد .یعنی عبارت« :اَّهللُ الصَّمد» علت و
عبارت « :وَّلَّم یَّکُن لَّهُ کُفُواً اَّحَّد» معلول و نتیجه آن ست.
 . 6ارتباط مفهومی
آیات «قُل هُوَّاهللُ اَّحَّد» و «لَّم یَّکُن لَّهُ کُفُواً اَّحَّد» که به طور صریح به توحید و یگانگی خداوند داللت دارند ،با یکدیگر
ارتباط مفهومی دارند.

تدبر در قرآن

 . 7نکات ترکیبی

(درس  8یازدهم) امام رضا(ع) در حدیث سلسله الذهب کلمه توحید را قلعه محکم خداوند بیان نموده که هر کس
وارد آن شود ،از عذاب الهی در امان می ماند و شرط توحید در زندگی اجتماعی را والیت امام می داند.

درنتیجه ورود به توحید ،موجب مأمون ماندن از عذاب خداوند است« :کلمهُ الاِله اِال اهلل حِصنی فمن دَّخَّل حِصنی اَّمِن
مِن عذابی»
(درس  1دوازدهم) با توجه به کلمه «اهلل» که همه موجودات از درک حقیقت خداوند عاجزند ،می فهمیم که شناخت

تحلیل سوره توحید

ذات یا حقیقت خداوند ،ناممکن است و با توجه به کلمه «صمد» که به معنای بی نیازی است که همه موجودات او را
قصد می کنند ،می فهمیم که آیه «اَّهللُ الصمد» با آیه «وَّاهللُ هُوَّ الغَّنِیُ الحَّمید» ارتباط دارد و هر دو بیانگر بی نیازی
خداوند است.
(درس  9دوازدهم) توحید و یکتاپرستی از معیارهای تمدن متعالی اسالم است و پیامبر(ص) از همان ابتدای دعوت،

مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود :ای مردم بگویید معبودی جز «اهلل» نیست ،تا رستگار شوید.
آیه «مَّن آمَّنَّ بِاهللِ وَّالیَّومِ اآلخِرِ وَّ عَّمِلَّ صالِحاً فَّلَّهُم اَّجرُهُم عِندَّ رَّبِهِم وَّ ال خَّوفٌ عَّلَّیهِم وَّال هُم یَّحزَّنون» نیز مبین توحید

است.

تدبر در قرآن
قُل مَّن رَّبُ السَّماواتِ وَّاالَّرضِ قُلِ اهلل

توحید در ربوبیت
قُل اَّفَّاَّتَّخَّذتُم مِن دونِهِ اَّولِیاء
شرک در والیت
الیَّملِکونَّ لِاَّنفُسِهِم نَّفعاً وَّال ضَّراً
بی اختیاری بت ها در رساندن سود و زیان
قُل یَّستَّوِی االَّعمی وَّالبَّصیر
بصیرت و بینایی و پرهیز از بستن چشم جان به فهم حقایق ،الزمه اعتقاد به توحید
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هَّل تَّستَّوِی الظُلُماتِ وَّالنور
لزوم تمسک به نور ،توحید و دوری از تاریکی بت ها

اَّم جَّعَّلوا لِلَّهِ شُرَّکاء
گرفتاری به شرک

خَّلَّقوا کَّخَّلقِهِ فَّتَّشابَّهَّ الخَّلقِ عَّلَّیهِم
یکی دانستن آفرینش مخلوقات الهی با مصنوعات انسانی ،علت گرفتاری به شرک
قُلِ اهللُ خالِقُ کُلِ شَّیء
توحید در خالقیت
وَّ هُوَّ الواحِدُ القَّهار
اصل توحید و یگانگی ذاتی خداوند و اقتدار او

تدبر در قرآن

ارتباط معنایی:
آیه «وَّ هُوَّ الواحِدُ القَّهار» با آیات «قُل هُوَّاهللُ اَّحَّد» و «وَّلَّم یَّکُن لَّهُ کُفُواً اَّحَّد» ارتباط دارد و همگی بیانگر اصل
توحید و یگانگی خدا و توحید ذاتی است.

نکات ترکیبی:
(درس  ، 9دهم) عبارت «وَّ مِنَّ الناسِ مَّن یَّتَّخِذ مِن دونِ اهللِ اَّنداداً» که به شرک و بت پرستی برخی انسان ها
اشاره دارد ،با عبارت «اَّم جَّعَّلوا لِلَّهِ شُرَّکاء» ارتباط دارد و بیانگر گرفتاری مشرکین به شرک است.

ارتباط معنایی و نکات ترکیبی
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(درس  ،1دوازدهم) عبارت «هَّل تَّستَّوِی الظُلُماتِ وَّالنور» خداوند را به نور تشبیه نموده و بت ها را تاریکی محض
می داند .در آیه «اَّهللُ نورُ السَّماواتِ وَّاالَّرض» نیز به همین مفهوم اشاره دارد .همچنین چون خداوند ،مالک همه
سود و زیان هاست ،همه موجودات از او طلب رحمت و لطف دارند« :یَّسألُهُ مَّن فِی السَّماواتِ وَّاالَّرض».
(درس  ، 3دوازدهم) ربوبیت با عبادت مرتبط است ،یعنی رب و پروردگار عالم است ،شایسته پرستش است و

مشرکان که در این زمینه دچار اشتباه شدند و سود و زیان را به دست غیرخدا می پندارند ،در عمل نیز از آن
بت ها اطاعت می کنند .این مطلب در آیه «اِنَّ اهللَّ رَّبی وَّ رَّبُکُم فَّاعبُدوهُ هَّذا صِراطٌ مُستَّقیم» نیز آمده است.

توحید و برخی مراتب آن

مفهوم توحید

اعتقاد به خدای یگانه؛ یعنی خدا بی همتاست و شریکی ندارد.

ثمره توحید در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان
( توصیف جعفر ابن ابیطالب از تغییر وضعیت جامعه شان در حضور نجاشی پادشاه حبشه)

با گفتن عبارت «الاِله االاهلل» تمام احکام و حقوق اسالمی فرد به رسمیت شناخته می شد و دفاع از حقوق او بر دیگر
مسلمانان واجب می گشت و در زمره برادران و خواهران دینی قرار می گرفت.
(جمله «الاله االاهلل» فقط یک شعار نبود ،بلکه التزام به آن ،همه زندگی فرد تازه مسلمان را تغغیر می داد).

ارتباط مفهومی و نکات ترکیبی

آیات «قُل هُواهللُ اَّحَّد»« ،وَّلَّم یَّکُن لَّهُ کَّفَّواً اَّحَّد» و «هُوَّ الواحِدُ القَّهار» بیانگر توحید و یگانگی خدا و توحید ذاتی است.
(درس  ،9دهم) جمله «الاله اال اهلل» که کلمه توحید پایه و اساس بنای اسالم است ،مرکب از یک «نه» و یک «آری» است:
«نه» به هر چه غیر خدایی است یا تبری و بیزاری از باطل و پیروان او و «آری» به خدای یگانه یا تولی و دوستی با خدا و
دوستان او.

(درس  ،8یازدهم) امام رضا(ع) به منظور «اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر(ص)» در راستای مرجعیت دینی خود و
برای «معرفی خویش به عنوان امام بر حق» در راستای مجاهده برای والیت ظاهری حدیث سلسله الذهب(زنجیره طالیی) را
بیان کرد.
ایشان فرمودند :خداوند می فرماید« :کلمه الاله اال اهلل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشروطها و انا من شروطها»
مقصود امام از این حدیث این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست ،بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی
توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام میسر می گردد.
(درس  ،1دوازدهم) آیه( :وَّاهللُ هُوَّ الغَّنِیُ الحَّمید) بیانگر توحید ذاتی است.

 .1توحید در خالقیت

مفهوم توحید در
خالقیت

معتقد باشیم خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است .موجودات همه مخلوق او هستند و در
کار آفرینش شریک و همتایی ندارد« :اَّهللُ خالِقُ کُلِ شَّیءٍ ،خدا آفریننده هر چیزی است».

چرا خداوند تنها خالق جهان است؟

سوال

(دلیل اول) این تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالق بخشی از جهان اند ،یا با همکاری
یکدیگر این جهان را آفریده اند ،به معنای آن است که هر کدام از آن ها محدود و ناقص هستند و
به تنهایی نمی توانند کل جهان را خلق کنند.

(دلیل دوم) هر یک از خدایان مذکور کماالتی دارد که دیگری آن کماالت را ندارد ،وگرنه عین
همدیگر می شوند و دیگر چند خدا نیستند .چنین خدایان ناقصی ،خود ،نیازمند هستند و هر یک از
|آن ها به خالق کامل و بی نیازی احتیاج دارد که نیازش را برطرف نماید.

نتیجه :تصور چند خدایی صحیح نیست و خدای واحد آفریننده جهان است.

 .1توحید در خالقیت
آیه «اَّهللُ خالِقُ کُل شَّیء» و تمامی آیاتی که به خلق و آفرینش جهان توسط خدا اشاره می کند ،بیانگر

توحید در خالقیت است.
(درس ،1دوازدهم) به جهت آن که خالق جهان به هیچ کس نیازمند نیست ،خداوند غنی خوانده شده
که همه کماالت را داراست« :وَّاهللُ هُوَّ الغَّنِیُ الحَّمید».

آیاتی که بیانگر توحید در خالقیت هستند ،عبارتند از:

ارتباط مفهومی/
نکات ترکیبی

(درس ،1دهم) آیات« :وَّ ما خَّلَّقنا السماواتِ وَّاالَّرضِ وَّ ما بَّینَّهُما العِبینَّ ما خَّلَّقناهُما بِالحَّق» و

«ما خَّلَّقتُ الجِنِ وَّاالِنسِ اِلا لِیَّعبُدونَّ» به توحید در خالقیت اشاره دارد.
(درس ،4دهم) آیه« :اَّ فَّحَّسِبتُم اَّنَّما خَّلَّقناکُم عَّبَّثاً وَّ اِنَّما اِلَّینا التُرجَّعون» بیانگر توحید در خالقیت است.
(درس ،12یازدهم) آیه :وَّ مِن آیاتهِ اَّن خَّلَّقَّ لَّکُم مِن اَّنفُسِکُم اَّزواجاً» بیانگر توحید در خالقیت است.

(درس ،1دوازدهم) آیه« :اَّهللُ نورُ السَّماواتِ وَّاالَّرض» بیانگر نیازمندی موجودات به خدا در مرحله
پیدایش یا همان خالقیت است.
(درس ،5دوازدهم) خالقیت خداوند ،مظهری از قضای الهی است.

اَّهللُ خالِقُ کُلِ شَّیء

ترجمه

خدا آفریننده هر چیزی است.

(درس ،1دوازدهم)

نکته ترکیبی

بیت« :باد ما و بود ما از داد توست /هستی ما جمله از ایجاد توست» با این آیه ارتباط
دارد و هر دو بیانگر هستی بخشی خداوند به مخلوقات یا توحید در خالقیت است.

 .2توحید در مالکیت

مفهوم توحید در
مالکیت

خداوند ،تنها مالک جهان است.
(قُلِ اللهُمَّ مالَّ المُلکِ توتِی المُلکَّ مَّن تشَّاءُ وَّ تنزِغُ المُلکَّ مِمَّن تَّشاءُ)

هر کس که چیزی را پدید می آورد ،مالک آن است .از آن جا که خداوند تنها خالق جهان است؛
پس تنها مالک آن نیز هست.

رابطه علت /معلولی:

توضیحات

از کلمه «از آن جا که» می فهمیم :خلق و پدید آوردن جهان توسط خدا(علت) و مالکیت انحصاری
جهان برای خدا (معلول) و نتیجه آن است .به عبارت دیگر توحید در خالقیت ،علتِ توحید در مالکیت است.

نکته ترکیبی:
آیاتی که بیانگر توحید در مالکیت هستند ،عبارتند از:
(درس ،9یازدهم) آیه (وَّلَّقَّد کَّتَّبنا فِی الزَّبورِ مِن بَّعدِ الذِکر اَّنَّ االَّرضَّ یَّرِثُها عِبادِیَّ الصالِحونَّ) با کلمه «عبادی» بیانگر
مالکیت خداست.
(درس 11یازدهم) (فَّلِلهِ العِزَّهُ جَّمیعاً) به مالکیت عزت اشاره دارد.
(درس 7دوازدهم) آیه «قُل یا عِبادِیَّ الَّذینَّ اَّسرَّفوا عَّلَّی اَّنفُسِهِم »...با کلمه «عبادی» بیانگر مالکیت خدا بر بندگانش است.

(درس ،9یازدهم) با توجه به آیات (وَّعَّداهللُ الذینَّ آمَّنوا مِنکُم وَّ عَّمِلوا الصالحاتِ لَّیَّستَّخلِفَّنَّهُم فِی االَّرض)،
(وَّ نُریدُ اَّن نَّمُنَّ عَّلَّی الَّذینَّ استُضعِفوا فِی االَّرض )...و (لَّقَّد کَّتَّبنا فِی الزَّبورِ مِن بَّعدِ الذِکر )...با کلمه

«عبادی» بیانگر مالکیت خداست.

نکات ترکیبی

(درس ،11یازدهم) دادن حکومت یا گرفتن آن از انسان توسط خدا ،نوعی عزت و ذلت است که خداوند
در آیه (مَّن کانَّ یُریدُ العِزه فَّلِلهِ العِزَّهُ جَّمیعاً) ،خداوند را سرچشمه همه عزت ها بیان نموده است.

(درس ،6دوازدهم) مقصود از (مَّن تَّشاء) ،دادن حکومت یا گرفتن آن ،بدون حساب و کتاب نیست ،بلکه
نظام جهان بر مبنای قوانین و سنت های الهی است که در درس  6بیان شده اند.

 .3توحید در والیت

مفهوم توحید در
والیت

هر کس مالک چیزی باشد ،حق تصرف و تغییر در آن چیز را دارد ،اما دیگران بدون اجازه وی
نمی توانند در آن تصرف یا از آن استفاده کنند .به این حق تصرف ،والیت و سرپرستی می گویند.

(ما لَّهُم مِن دونِهِ مِن وَّلِیٍ وَّ ال یُشرِکُ فی حُکمِهِ اَّحَّداً)

از آن جا که خداوند ،تنها مالک جهان است ،تنها ولی و سرپرست جهان نیز هست.
تصرف مخلوقات با اذن خدا:

توضیحات

مخلوقات ،جز به اذن و اجازه خداوند نمی توانند در جهان تصرف کنند .چنین اذنی 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.
اگر خداوند ،پیامبر اکرم(ص) را ولی انسان ها معرفی می کند ،بدین معناست که ایشان را واسطه والیت خود و
رساننده فرمان هایش قرار داده است.

توحید در مالکیت ،علت توحید در والیت است .یعنی کسی حق تصرف و سرپرستی در عالم را دارد که
جهان برای او باشد و چون خداوند ،تنها مالک حقیقی جهان است ،شایسته این تصرف و والیت می باشد.
نکات ترکیبی:

روابط علت معلولی/
نکات ترکیبی

آیاتی که بیانگر توحید در والیت هستند عبارتند از:
(درس ،5یازدهم) آیه (اِنَّما وَّلِیُکُمُ اهلل وَّ رَّسولُه)...
(درس ،8یازدهم) در حدیث سلسله الذهب نیز امام رضا(ع) فرمودند:

«بشروطها و انا مِن شروطها» والیت امام را که همان والیت خداست ،شرط توحید بیان نمودند.
(درس ،9دوازدهم) یکی از معیارهای تمدن متعالی اسالم ،پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
است.

توحید در والیت

ما لَّهُم مِن دونِه مِن وَّلی

انحصار والیت بر موجودات به خدا
وَّ ال یُشرِک فِی حُکمِهِ اَّحَّداً

شریک نداشتن خدا در والیت بر مخلوقات

 .4توحید در ربوبیت

مفهوم توحید در
ربوبیت

رب به معنای مالک و صاحب اختیاری است که تدبیر و پرورش مخلوق به دست اوست .اوست که جهان را
اداره می کند و آن را به سوی مقصدی که برایش معین فرموده ،هدایت می نماید و به پیش می برد.

(قُل اَّغَّیرَّ اهللِ اَّبغی رَّباً وَّ هُوَّ رَّبُ کُلِ شَّیء)

هر کس که خالق و مالک و ولی چیزی باشد ،می تواند آن را تدبیر کرده و پرورش دهد.
از آنجا که خداوند تنها خالق ،مالک و ولی جهان است ،تنها رب هستی نیز می باشد.

توضیحات

توحید در ربوبیت بدان معنا نیست که موجودات ،بخصوص انسان قدرت تدبیر ندارند؛ مانند باغبان و
کشاورز که رشد درختان نتیجه تدبیر آنهاست .بلکه ،توحید در ربوبیت بدین معناست که این باغبان و
تدبیرش ،همه از آنِ خدا و تحت تدبیر اویند.

آیه (قُل مَّن رَّبُ السَّماوات وَّاالَّرض )...و تمامی آیاتی که به واژه «رَّبُ العالَّمین» اشاره دارند ،بیانگر توحید در ربوبیت است.

توحید در خالقیت ،مالکیت و والیت ،علت و توحید در ربوبیت ،معلول است.
آیاتی که بیانگر توحید در ربوبیت هستند ،عبارتند از:
(درس ، 2دهم ،یازدهم و  ، 5دوازدهم) آیه (اِنا هَّدَّیناهُ السَّبیل) که به هدایت انسان توسط خداوند اشاره دارد.
(درس ، 10دهم) آیه (اِهدِنا الصِراطَّ المُستَّقیم).

ارتباط /روابط علت معلولی/
نکات ترکیبی

(درس ، 3یازدهم) آیه (وَّالسَّماء بَّنَّیناها بِاَّیدٍ.)...

(درس ، 9یازدهم) آیه (ذلکَّ بِاَّنَّ اهللَّ لَّم یَّکُ مغیراً )...و آیه (وَّ نُریدُ ان نَّمُنَّ عَّلَّی الَّذینَّ استُضعِفوا.)...
(درس  ، 12یازدهم) آیه (وَّ رَّزَّقَّکُم مِنَّ الطَّیِبات).
(درس ، 1دوازدهم) آیه (کُلُ یَّومٍ هُوَّ فی شأن).
(درس ، 3دوازدهم) آیه اِنَّ اهللَّ رَّبی وَّ رَّبُکُم).
(درس ، 5دوازدهم) اِنَّ اهللَّ یُمسِکُ السَّماواتِ وَّاالَّرض اَّن تَّزوال) و در آیه (قَّد جاءکُم بَّصائرُ مِن رَّبِکُم)،

عبارت «مِن رَّبِکُم».
(درس ، 6دوازدهم) آیه وَّالَّذینَّ جاهَّدوا فینا لَّنَّهدِیَّنَّکُم سُبُلَّنا).
(درس ، 7دوازدهم) آیه فَّاَّما الَّذینَّ آمَّنوا بِاهللِ وَّاعتَّصِموا بِه)...

روابط علت معلولی /ارتباط مفهومی
قُل اَّغَّیرَّاهللِ اَّبغی رَّباً
(نفی اتخاذ رب جز خدا)

وَّ هُوَّ رَّبُ کُلِ شَّیء
(ربوبیت همه چیز توسط خدا)

علت آن که شایسته نیست جز خدا را پروردگار خود بدانیم(:قُل اَّغَّیرَّاهللِ اَّبغی رَّباً)
در عبارت دوم آمده( :وَّ هُوَّ رَّبُ کُلِ شَّیء)

عبارت (هُوَّ رَّبُ کُلِ شَّیء) با آیه (قُل مَّن رَّبُ السَّماوات وَّاالَّرض )...ارتباط مفهومی دارد
و هر دو بیانگر توحید در ربوبیت است.

شرک و مراتب آن

شرک
شریک قرار دادن برای خدا
(هر کس که معتقد باشد خداوند شریک دارد،
مشرک به حساب می آید)

شرک زمانی محقق می شود که در کنار خداوند ،برای او همتایی تصور کنیم .در نتیجه اگر برای کسی در
طول خداوند ،قائل به خالقیت یا مالکیت یا والیت یا ربوبیت باشیم ،شرک نیست .زیرا معنای «در طول» این است
که آن موجود ،قدرت والیت ،تدبیر ،مالکیت و ایجاد کردن خود را از خدا گرفته است.

نکته ترکیبی:
(درس ،9دهم) عبارت (وَّ مِنَّ الناسِ مَّن یَّتَّخِذ مِن دونِ اهلل اَّنداداً) بیانگر گرفتاری به شرک در برخی انسان هاست.

مراتب شرک

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

 .4شرک در ربوبیت

 .1شرک در خالقیت

اگر کسی معتقد باشد که این جهان را چند خالق آفریده اند ،گرفتار شرک در خالقیت شده است.
ارتباط با درس:

آیه (اَّم جَّعَّلوا لِلهِ شُرَّکاء خَّلَّقوا کَّخَّلقِه) بیانگر شرک در خالقیت است.

 .2شرک در مالکیت

اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار او ،دیگران هم مالک بخشی از جهان هستند.
اگر کسی معتقد به شرک در خالقیت باشد ،معتقد به شرک در مالکیت نیز خواهد بود.

 .3شرک در والیت
اعتقاد به این که عالوه بر خداوند و در کنار او ،دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان را بر
عهده دارند و خودشان حق تصرف در جهان را دارا می باشند.
ارتباط با درس:

آیه (قُل اَّ َّفاَّتَّخَّذتُم مین دونِ ِه اَّولیاء ال یملِکونش ِلاَّن ُفسِهِم نَّفعاً َّو الضَّراً) مشرکین در والیت را مورد
خطاب قرار داده و می گوید کسی که اختیار سود و زیان خود را ندارد ،نمی تواند به عنوان
ولی و سرپرست انتخاب شود.

نکته ترکیبی:
(درس ،4یازدهم) (یُریدونَّ اَّن یَّتَّحاکَّموا اِلَّی الطاغوت )...به کسانی اشاره می کند که طاغوت

را به عنوان ولی و سرپرست خود انتخاب کرده و در نتیجه در عمل نیز به او مراجعه می کنند،
در حالی که خداوند به انان فرمان داده که به او کفر بورزند.

 .4شرک در ربوبیت

اعتقاد به این که ،عالوه بر خداوند و در کنار او ،دیگرانی نیز هستند که تدبیر امور موجودات را
برعهده دارند.

اگر کسی در کنار ربوبیت الهی ،برای خود یا سایر مخلوقات حساب جداگانه ای باز کند و گمان
کند که کسی می تواند مستقل از خداوند ،امور را تدبیر کند ،گرفتار شرک شده است.
نکته ترکیبی:
(درس ،3دوازدهم) بیان عبارت (اَّنا رَّبُکُمُ االَّعلی) از سوی فرعون که در قرآن کریم به آن

اشاره شده است ،بیانگر شرک در ربوبیت می باشد.

تدبر در قرآن ()2
قُل مَّن رَّبُ السَّماوات : ...توحید در ربوبیت

قُل اَّفَّاَّتَّخَّذتُم : ...شرک در والیت
اَّم جَّعَّلوا لِله : ...شرک در خالقیت
قُلِ اهللُ خالِقُ : ...توحید در خالقیت

طرح چند سوال
 .1مرز توحید و شرک کجاست؟

 . 2آیا اگر کسی پزشک را وسیله درمان و بهبود بیماری
بداند ،مشرک است؟

 . 3آیا اگر کسی از غیر خدا درخواست کمک کند ،گرف
تار شرک شده است؟

 .4آیا اگر کسی دعا را وسیله جلب مغفرت الهی و صدقه
را وسیله دفع بال بداند ،مشرک است؟

 . 5آیا توسل به پیامبران و معصومین(ع) شرک به حسا
ب می آید؟

خداوند رابطه علیت را میان پدیده های جهان حاکم کرده است .مانند آتش موجب گرما و روشنی و دارو
سبب شفا و بهبودی است .پزشک وسیله درمان ،معمار عامل بنای ساختمان و معلم وسیله تعلیم و تربیت است.
در امور معنوی نیز همین گونه است .دعا سبب مغفرت و آمرزش ،صدقه موجب دفع بال و صله رحم موجب
افزایش طول عمر است.

همه این روابط توسط خودِ خداوند طراحی شده و به اذن و اراده او صورت می گیرد .بنابراین در چنین
مواردی نه تنها کسی شریک خداوند قرار نگرفته است ،بلکه به قانون الهی عمل کرده است.
همانگونه که درخواست از پزشک برای درمان بیمار با توحید منافاتی ندارد ،درخواست از اولیای الهی
برای جلب خواسته ها نیز منافاتی با توحید ندارد؛ زیرا پزشک به واسطه استفاده از اسباب مادی و اولیای
الهی به واسطه اسباب غیرمادی با اذن خداوند این کار را انجام می دهند.
عقیده به توانایی پیامبر(ص)و اولیای دین در برآوردن حاجات انسان وقتی موجب شرک می شود که این
توانایی را از خود آن ها و مستقل از خدا بدانیم ،در غیر اینصورت درخواست از این توانایی عین توحید
است.

درخواست از پیامبر(ص) ،پس از رحلت شان ،درخواست از حقیقت روحانی و معنوی و زنده ایشان است.

جریان غلط تکفیری و آثار سوء آن

پیروان این جریان فکری خشک و غیرعقالنی با تفکر غلطی که درباره توحید و شرک دارند،

هر مسلمانی را که مانند آن ها نمی اندیشد ،مشرک و کافر می خوانند و گاه کشتن او را واجب
می شمارند.

پیروان این جریان می گویند توسل به پیامبران و معصومین شرک است .طلب دعا و شفیع قرار
دادن دیگران برای این که خدا انسان را ببخشد ،شرک است و هم چنین معتقدند این گونه افراد
کافر هستند و مسلمان محسوب نمی شوند.

نکات ترکیبی

(درس ،4یازدهم) یاری رسانی های پیامبر(ص) و امامان(ع) به مردم ،از مصادیق
ذکر نمونه هایی از توسل در
قرآن کریم:
 .1طلب آمرزش فرزندان
حضرت یعقوب از ایشان
 .2بی تأثیری استغفار
پیامبر(ص) برای منافقان

والیت معنوی ایشان است.
(درس ،5دوازدهم) استفاده از اسباب و واسطه ها همان علل طولی است که چون در طول

اراده خدا و به اذن اوست ،منافاتی با توحید ندارد.
(درس ،6دوازدهم) دعا که سبب مغفرت و صدقه که موجب دفع بال و صله رحم که موجب
افزایش طول عمر است ،همگی از مصادیق «تأثیر اعمال انسان در زندگی او» است و با آیه

«وَّ لَّو اَّنَّ اَّهلَّ القُری آمَّنوا وَّاتَّقوا لَّفَّتَّحنا عَّلَّیهِم »...ارتباط دارد.

سوال کلیدی

انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیمایی های سراسری ،رهبری امام
خمینی(ره) را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.

اکنوننیز بنا بر قانون اساسی ،مردم ابتدا نمایندگان خبره خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کسی را ک
ه برای رهبری شایسته تر تشخیص دهند ،به جامعه اعالم می کنند.
پس از رحلت امام خمینی(ره) حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(حفظه الله) مسئولیت رهبری جامعه را برعهده دارند.

تهیه و تنظیم :سجاد صیدآبادی

