
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآنتوحید در 

                                                                                                                                                                                                                                         توحید در ایدئدلوژی اسالم                                                                                                     

الهی می گوید ماورای آنچه ما می بینیم حقیقتی هست برتروعظیم ترازآنچهه  

بهو  ایهپ یدیهده هها  هور  ن هی        مشاهده می کنیم واگهرآ  حقیقهت ن هی   

نچه که می بینیم ن ی توانیم به چیزی معتقد آ زا ما ی می گوید نه ما .گرفت

اگهر مهی گویهد  هدا نیسهت       یایبند شویم حال ما معقدیم که ما ی زما  ما و

اگر معتقد است که ماورای ایپ عالم حقیقت  یگری وجو  ندار   رحقیقت 

چو  از مکتب الهی سر ور گی فکری وروحی  ار  ایپ حرف را مهی زنهد   

 ارا ه انسا  ها واستقرار عهدل و  نای امروزی جها  واو چو  معتقد است که ب

یض،جز رسایه یک طرز فکر ما ی امکا  ندار  واال شه ا ببینیهد   عبر اشتپ تب

یک نفرنیست که بگوید مهپ    ر میا  ت ام ما یو  عالم از روز اول تا به حاال

ثابت می کنم که  دا نیست به ایپ  لیل می گوید برای مپ ثابت نشده اسهت  

ایپ اسهت کهه  یهال     ا هست یس علل گرایش مکتب ما ی به ایپ امرکه  د

را بهتر ا اره کند وایپ تصور ناشی از  می کنند که مکتب ما ی می تواند  نیا

بهازار   ناشی از آشنایی با  ینی است که  ر کوچه و بی  بری از یپ است ویا

 سهت ای انهد یهس ای مها ی  روی سهاپ بها ش ا      از ظواهر  یپ برای او گفته

ما ی که می گویی مپ  یپ را  یدم که از ا اره اجت اعا  بشر نهاتوا  اسهت   

کدام  یپ؟   یپ اسالم ؟ وحی مح هدی؟  شهیوه حاک انهه علهوی     :می یرسم 

کجهایش   با ا اره امور انسا  مغایر   ار ؟ بیا ثابهت کهپ  را؟ اینها را  یدی؟ 

ف طبقهاتی را  مغایر   ار ؟  اسالمی که می آید تبعیض را برمی  ار   ا تال

کند  ثهرو  ههای تقسهیم شهده بهه      حبوحه ا تالف طبقاتی جها  نفی می ر ب

م می کند  ب ایهپ بهه طهور  ال هه     یروی هم می ریز  وسرانه تقس ناحق را

یک کلیاتی بو   ر زمینه اعتقا  به توحید  به  ور  یهک بیهنش، بهه معنهای     

 .یاسخ به یک سوال، آیا دا هست یا  دا نیست 

 : می فرمایند( ص)رسول خدا

یک ن از ج اعت بهتر از چهل سال ن از فرا ی  ر  انه 

 .است

 446ص .6ج مستدرک الوسائل

-مدظلا  )ایاستفتائات اماا  اامها   
 تقلید -(العالی

مرجع تقلید بایدد الدال ه بدر    ( قدس سره)بنابر نظر امام راحل: 51س 

اللم به احکام البادات   معامالت، نسبت به امدور سیاسد ، اقاددادی،    

ما در گذشداه مقلدد   . نظام ، اجاماال ،   رهبری، الامل   آگاه باشد

ان با راهنمای  تعدادی از اللمدا  حضرت امام بودیم،بعد از رحلت ایش

  تشخیص خودمان الزم دانسایم به جنابعال  رجوع نموده   از شدما  

تقلید کنیم تا بین مرجعیت   رهبری جمع کرده باشیم، نظر شدما در  

 این مورد چیست؟

شرایط  الحیت مرجع تقلید،  ر تحریر الوسیله و رساله های  یگر بهه  : ج

فر  شایسته تقلید موکول بهه نظهر  هو     تفصیل ذکر شده است و تشایص 

 .مکلف است

آیا در تقلید االلمیت مرجع شرط است یا خیر؟ معیار   مالک : 51س

 االلمیت چیست؟

 ر مسائلی که فتوای اعلم با فتوای غیراعلم ا هتالف  ار ، احتیهاآ آ    : ج

است که از اعلم تقلید کنهد و مهالک اعل یهت ایهپ اسهت کهه آ  مرجهع        

اجع قدر  بیشتری بر شنا ت حکم الههی  اشهته باشهد و    نسبت به سایر مر

و ه چنیپ نسبت به اوضاع بهتر بتواند احکام شرعیه را از ا له استنباآ کند 

زما   و  به مقداری که  ر تشایص موضوعا  احکام و ابراز نظر فقهی 

 .موثر است، آگاهتر باشد

معابدر  آیا تقلید کس  که از جهت احامال الدم  جود شرایط : 51س

تقلید در مجاهد االلم، از مجاهد غیر االلم تقلید کرده است، محکدوم  

 به بطالن است؟

بنابراحتیههاآ، تقلیههد از غیههر اعلههم  ر مسههائل مههور  ا ههتالف، بههه مجههر  :ج

 .احت ال عدم وجو  شرایط معتبر  ر اعلم، جایز نیست

 

  نهمشماره 

نماز را تا م  توانید در مسجد   تا م  توانید به 

 .جماالت بخوانید

 31/66/29 (مدظله العالی)امنه ایامام  

 



 

 به  دا توکل ا امه معنای

رکپ  ار  که عبار  از روایا  استفا ه می شو  که توحید چهار . روح اسالم توحیدی است و توکل از ارکا  توحید و ای ا  توحیدی انسا  مسل ا  است

 هدا بهه تهو    توکّل اعت ا  و اط ینا   ل  ر ه ه امور فقط بر  دا است، توکل یعنی  ر سات تریپ حالت ها وجو  . رضا و تسلیم ،توکل ،تفویض: است از

و اینکه انسا  از هر قوه و قدرتى بیزارى جسته و فقط بر حهول و قهوه الههى اعت ها  و تکیهه ن ایهدال       . مر م می گویند  دا بزرگه نگرا  نباش. آرامش بدهد

و هیچ کس را قوه و قهدرتى نیسهت   . ال اهللو اعتقا  جازم  اشته باشد به اینکه  ر عالم هستى فاعلى جز  دا نیست ال موثر فی الوجو  ا. حول و ال قوه اال باهلل

 .مگر به واسطه او

به او  ر کارهای مهم  و  تکیه مهی کنهد و او را وکیهل مهی     , توکل، یعنی اگر کسی به علم و قدر  و ارا ه  دا ای ا   اشت و او را حاضر و ناظر  انست

 دای متعال بهتریپ نتیجه را که مطابق مصلحت و حک ت  ویش باشد عاید او گر اند و  ر نتیجه  یال اش از بابت آ  کار راحت می شو  و می  اند که 

 . واهد کر  و به آنچه عاید او می شو  راضی است و استرس و بی قراری ندار  و بلکه از ایپ طریق به آرامش ای انی  ست می یابد

معناى توکّل ایپ است که انسا  یقیپ کند به اینکه سو  : سؤال کر ، جبرئیل گفتییامبر گرامى اسالم  لّى اللّه علیه و آله و سلم تفسیر توکّل را از جبرئیل 

ى انجهام ندههد و   و زیا  و باشش و حرما  به  ست مر م نیست و باید از آنها نا امید بو  و اگر بنده اى به ایپ مرتبه از معرفت برسد که جز براى  دا کهار 

بحاراالنوار، چاپ بیرو ، ج . )سد و غیر از  دا چشم ط ع به کسى نداشته باشد، ایپ ه ا  توکل بر  دا استجز او به کسى امیدوار نباشد و از غیر او نهرا

 .( 91، حدیث 31۶ص  - 6۶

 .نقش و جایگاه توکل  ر زندگی انسا :  وم 

ما ّه نیازمند به یهک سلسهله اسهبا  و عوامهل      حقیقت مطلب ایپ است که نفوذ ارا ه و رسید  به مقصو   ر عالم»: مرحوم استا  عالمه طباطبایى مى فرماید

هنگامى که انسا  وار  میدا  ع ل مى شو  و کلیه عوامل طبیعى مور  نیاز را آما ه مى کند، تنها چیزى . طبیعى و یک سلسله عوامل روحى و نفسانى است

ه و تص یم، ترس، غم و اندوه، شتابز گى و عدم تعا ل، سهفاهت و  از قبیل سستى ارا )که میا  او و هدفش فا له مى انداز  ه انا تعدا ى از عوامل روحى 

 .است( کم تجربگى و بد گ انى نسبت به تأثیر علل و اسبا  و امثال آ 

 محبّت   همدل 

ه هه  هف کشهیدیم     . بهرای باز یهد تشهریف بیاورنهد    ( بهاکری )دی یک روز  ر ار وگاه شهدای  یبر قرار بو  آقا مه

. فرمانده لشکرما  آمد  آقا مهدی مقابل نیروهای گهر ا   هط شهکپ حرکهت مهی کهر       ... گر ا  ، گروها  ،  سته و 

گهاه  . گاهی می ایستا  و با نیروها  حبت می کر   از اسلحه ای کهه رزمنهده  ر  سهت  اشهت و از کهاربر  آ  یرسهید      

یک بهار ههم زمهیپ نشسهت و بنهد یهوتیپ یکهی از        . یقه رزمنده ای را که تا  ور ه بو  با آرامش  رست می کر گوشه 

کجای  نیا مهی شهد فرمانهدهی مثهل فرمانهدها  مها ییهدا کهر ؟ او         . ها را که زیا ی بلند بو  یک گره اضافی ز  رزمنده

 ر مقابل ایپ  لهوص  . ه دلی بیپ سپاه اسالم  رس نظم و آما گی و  رس محبت و: ه زما  به ما  و  رس بزرگ  ا 

 .و محبت، بچه ها حاضر بو ند جانشا  را هم برای اجرای  ستورا  فرماندهانشا  بدهند و می  ا ند

 376 ص ، ینجم و سی چاپ – عافی نورالدیپ سید  اطرا  –معصومه سپهری ، نورالدیپ یسر ایرا  

 

 


