
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثبات وجود خداوند:

ت او، باید ابتدا وجود خداوند را افاز بحث درباره خداوند و آثار و ص  پیش 

به نحو معقول مورد اثبات قرار دهیم. یعنی ابتدا به عنوان فردی که نس   به به 

را مورد  وجود خداوند هیچ نظر ایجابی یا س  یبی ندارد، قه  یه وجود خداوند

 نظر قرار می دهیم و به اثبات وجود خداوند می پردازیم.

اس   ه که هر برای اثبات وجود خداوند دالیل و براهین زیادی اقامه ش   ده 

 یکی از ساده ترینخراتی اسه. بر همین اساس ما کدام دارای مقدمات و مؤ

به زبان ساده و همراه ، رااثبات وجود خدا یل عقیی دال ترین لوصولو سهل ا

 :که برای خوانندگان نشریه قابل فهم باشد ذکر می نماییمبا توضیحات 

موجودات از نظر وجود داش  تن از دو لال خارن نیس  تند، یا وجود برای آن 

سه شدن ببرای موج)یعنی  ،گوییمکه به آن ها ممکن الوجود می ممکن ا ه ود 

وجود داشته  ممکن اسه پس؛ که عیه وجود آن ها باشد موجود دیگری نیازمندند

باش  ند یا وجود نداش  ته باش  ند مانند ما انس  ان ها که وجود داش  تن برای ما ض  رورتی 

همانطور که قبال هم وجود  ندارد و هر آنی ممکن اس   ه وجود از ما س   ی  ش   ود

اطالق می واج  الوجود یا وجود برای آن ضرورت دارد که به آن (، نداشتیم

)یعنی به ؛ به وجود آورنده نیازمند نیس  ه و برای موجود ش  دن به عیهِ ش  ود

البته موجوداتی که ما در  .هیچ وجه نمی توان وجود را از آن موجود س   ی  کرد(

یا اطراف خود می بینیم همگی ممکن الوجودند  و برخی عیه برخی دیگر 

باید  ممکن الوجود باش   ند، ،ولی اگر همه موجودات در عرض همدیگرند؛

س  یس  یه ای بی نهایه از موجودات ممکن الوجود داش  ته باش  یم که عیه و 

معیول یکدیگر خواهند بود که عقالً چنین چیزی محال اس   ه و در جهان 

س   یس   ه  نداریم. در نتیجه باید این اتوجودم از نهایهس   یس   یه بی ،خارن

ستینموجودا شود که وجود برای او  ت به یک موجود اولیه یا عیه نخ ختم 

خودش معیول عیتی نیسه. آن موجود همان واج   شته باشد کهضرورت دا

الوجود اسه که در رأس سیسیه موجودات قرار دارد و همه موجودات دیگر 

با این توض   ی   گیرند. ممکن الوجوداتی هس   تند که وجود خود را از او می

خد ندوجود  ج  الوجود اس    ه، او که وا بات  یا همان عیه نخس   تین  اث

 در شماره آینده به دالیل یگانگی خداوند خواهیم پردخه. د.گردمی

 امام صادق)ع( می فرمایند: 

برای هر چیز ثوابی معین اسه؛ جز اشکی که برای 

 ما ریخته می شود که ثواب آن با خداسه
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 تقلید -العالی(ای)مدظلهاستفتائات امام خامنه
 : آیا تقلید صرفاً یک مسئله عقلی است یا ادله شرعی هم دارد؟1س 

لکم می کند که ش  خن ناآگاه به  ن: تقیید ادله ش  رعی دارد و عقل نیز

 الکام دین باید به مجتهد جامع الشرایط مراجعه کند.

 : به نظر شریف حضرتعالی، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟2س

ن: چون عمل به التیاط مس  تیزم ش  ناس  ایی موارد و چگونگی التیاط و 

د صرف وقه بیشتر اسه، بهتر آن اسه که مکیف در الکام دین از مجته

 جامع الشرایط تقیید کند.

ندازه 3س ها چه ا تاوای فق کام دین در بین ف یاط در اح : قلمرو احت

 است؟ آیا رعایت آراء فقیهان گذشته هم الزم است؟

ن: مراد از التیاط در موارد آن، رعایه همه التماالت فقهی اس   ه، به 

 طوری که مکیف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل کرده اسه.

به زودی به سننن تکلیف می رسنند و باید برای خود  : دخترم4س

مرجع تقلیدی انتاب کند، اما درک مسننئله تقلید برای او دشننوار 

 است، وظیفه ما نسبت به او چیست؟

شخین ن: اگر وی به تنهایی نمی تواند  شرعی خود را در اینباره ت وظیفه 

 دهد، وظیفه شما ارشاد و راهنمایی اوسه.

ضوعات احکام به عهده : نزد فقها معروف 5س شخیض مو ست که ت ا

ست، ولی در عین  شخیص حکم ا ست و وظیفه مجتهد ت خود مکلف ا

ضوعات احکام نیز  شخیص مو سیاری موارد، در ت حال مجتهدین در ب

ضوع نیز واجب  اظهار نظر می کنند، آیا متابعت از نظر مجتهد در مو

 است؟

ابعه از مجتهد ن: تشخین موضوع، موکول به نظر خود مکیف اسه و مت

در تشخین موضوع واج  نیسه، مگر آنکه به آن تشخین اطمینان پیدا 

 کند و یا موضوع از موضوعاتی باشد که تشخین آن نیاز به استنباط دارد.

  پیش شماره ششم

یکی از بزرگترین نعمت ها، نعمت خاطره و یاد حسین 

عزا، نعمت محرم و بن علی)ع(، یعنی نعمت مجالس 

 نعمت عاشورا برای جامعه شیعه ماست.

 17/3/1373العالی( ای)مدظیهامام خامنه

 



 

 قناعت: -اخالق فردی 

های اخالقی مورد تاکید ائمه معصومین و بزرگان دین، قناعه و لرین نبودن به مال دنیا اسه. در زمان کنونی که مشکالت اقتصادی  از جمیه ویژگی

کنند، از جمیه راه های کم کردن فشار اقتصادی بر خود و خانواده، گریبان گیر همه مردم جامعه شده و همه افراد به نوعی در فشار و مهیغه، زندگی می

لرص ها و طمع  ستفاده از فرمول پر بازده قناعه اسه. بسیاری از خواسته های ما با قناعه مرتفع می شوند. اگر فرهنگ قانع بودن در جامعه نهادینه شود،ا

ان و سبزی و نمک گویند مردی بر شخصی گذر کرد که نها، چشم و هم چشمی ها، کاله برداری ها و..... از جامعه تا لد زیادی ریشه کن خواهد شد. می

خواهی کسی را به تو نشان دهم که به بدتر از این خرسند اسه؟ گفه: آری. گفه: خورد. به او گفه: ای بنده خدا، از دنیا به همین خرسندی؟ گفه: میمی

داده اسه قناعه کند، از بی نیازترین  آن که به عوض آخرت به دنیا خرسند اسه. در روایه داریم که امام سجاد)ع( فرمودند: هر کس به آنچه خداوند به او

مالک فقر و غنای مادی همان قناعه و عدم قناعه اسه و هر چه فرد قانع تر باشد، بی نیاز تر خواهد بود و اگر قانع نباشد، با  باشد.مردم می

رداری با هم به سر نبرند؛ لرین با ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مُ"هم فقیر اسه. به قول سعدی:  ، بازداشتن همه جهان هستی

. اساساً بسیاری از جنگ ها و کشورگشایی "جهانی گرسنه اسه و قانع به نانی سیر؛ لکما گفته اند: توانگری به قناعه، بِه از توانگری به بهاعه

یان تاریخ هم بجز قبری تنگ ولی در نهایه بزرگترین کشورگشا اسه شکل گرفته و طمع، های سالطین و پادشان گذشته بر سر همین لرص

 در لدو تاریک چیزی نسیبشان نگردید. البته تحصیل مال دنیا ناپسند نیسه بیکه لُ  مال دنیا ناپسند اسه. انسان باید به فکر تحصیل مال 

 اش از راه لالل باشد ولی این تحصیل مال نباید باعث لرص و طمع انسان شود.آسایش خود و خانواده

 آن شنیدستی که روزی تاجری                                                            در بیابانی بیفتاد از ستور                           

 گفه چشم تنگ دنیا دوسه را                                                       یا قناعه پر کند یا خاک گور                          

 

 ! مثل چمران بمیرید

غذایی  گوید ما ای را در لبنان دایر کرده بود، در آن فها به خانم خودش میخانهچمران وقتی یتیم

عد میمن را مادر منخانمش می خورند.ها میخوریم که این یتیمب برای من و  گوید یک وقه 

گفتم که بیا  مص  طفی . بهآمدخانه  به غذای گرم و خوبی را پخته بود. مص  طفی دیروقهمص  طفی 

ها هم از همین غذا خوردند؟ برگشه از من پرسید که آیا بچه ،این غذا را بخور. آمد بنشیند بخورد

ها غذای یتیم خانه را خوردند، این غذا را مادرم پخته برای ش  ما، ش  ما من به چمران گفتم نه، بچه

ای که داش  ه و ولعی که برای خوردن این غذا گوید چمران با تمام گرس  نگیبنش  ین بخور. می

ها نه! ما که قرار گذاش  تیم فقط غذایی را بخوریم که بچه داش  ه، غذا را گذاش  ه کنار و گفه

ها که اآلن خواب هس  تند! ش  ما که همیش  ه گوید که من بهش گفتم بچهخانم چمران می .بخورند

گوید چمران ش   روع می! دفعه مادر من غذا درس   ه کرده، بخور دیگرکنی، لاال اینرعایه می

! این در کیمات ها که بیدار اس   هدای بچههس   تند، خها خواب کرد اش   ک ریختن. گفه بچه

سوه قرلهرت امام کمتر به چشم می سم خاص ببرند و او را ا ار بدهند. فرمود مثل چمران خورد ا

  د.بمیری

   (1395رمهان  15اطره از لجه االسالم عییرضا پناهیان ، پیاده شده از سخنرانی ایشان در )خ

 
 

   


