
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توحید در قرآن

                                                                                                                                                                                                                                         توحید در ایدئدلوژی اسالم                                                                                                     

ما به خیالمان می آید که توحید یک چیزی است که فقط در مغزمان با یستی 

توحید در زندگی دیگر  روشن کنیم، مسلم کنیم به زندگی که رسیدیم ، این

هیچ اثری ندارد  اگر هم داشته با شد در زنددگی شصیدی سدت نده زنددگی      

اجتما عی نیست، نصیرآن توحیدی که اسالم به آن دعوت می کند  توحیدی 

ست باال تر ازاینها ،پس چه توحیدی سدت  توحیددی اسدالمی الهدامی سدت       

رجامعه،درزمینه درزمیندده حمومددت، درزمیندده روابددط اجتمدداعی، درزمیندده سددی

تمددالیم مردم،درزمیندده مسدداولیتهایی کدده انسددان در مقابدد  خدددا، مقابدد        

یمدیگر،مقاب ،جامعه مقاب  پدیده های دیگر عدالم دارا هسدتند پدس معندای     

خدا یک است ودو نیست این اسدت کده تمدام آندده داری بدرای خددا سدت        

مالمیتی قائ  وشما امانت دارآن  هستید واصال در این دایره هستی برای خود 

نباشی  هرچه  هست مال خدا ست وتدو فقدط اماندت داری بدیس نیسدتی ایدن       

الزمه توحید است اگر به چنین توحیددی قائد  باشدی اخدتالق تبقداتی معندا       

ندارد  چون این توحید می گوید همه فرزنددان خداکیم ونزدیمتدرین فدرد بده      

ن ، تنهدا نگرشدی   پس نتیجه می گیرم توحید در قدرا . خدا باتقواترین انها ست

بی تفاوت وغیر مساول نیست  بلمه شناختی متعهد، وبینشی فعدال وسدازنده ه   

است ،ترز فمری است که در بنای جامعه واراده ی آن وترسیم خط سیر آن 

وتعدین هددق آن وتدامین عناصدر حفدا وادامده آن دارای تداثیر         ( استراتژی )

اسدالم   "ایدئولوژی "ان اساسی  وتعین کننده است  واصطالحا توحید از ارک

مستلزم آن ( یعنی خدا)پس وابستگی جهان وانسان  به قدرت برتر  .نیز هست 

است که جهان به قیدی وبرای هدفی آفریده شده باشد وضمنا متضمن  این 

مساولیت، که انسان با داشتن  خرد ونیروی اراده  مملم است  درراهدی کده   

م بردارد وناگریز، این هدق به سمت  هدق  ودارای  جهت درست است گا

وجهت را بشناسد ازترفی افرید گاری  وسیطره ی تموینی خدا ، مستلزم آن 

است که زما م قانون گذاری وتشریع نیزدر قبضده ی اقتددار واختیدار او باشدد      

وهمه ی موجودات دارای شعورکه می توان بدرای آندان قدانون وشدرع وضدع      

 .ندشکرد  ملزم به تبعیت از قانون خدا با

 

 : می فرمایند( ع)امام صادق

کسی که در راه خدا به شهادت برسد خداوند او را بر 

 .هیچ یک از گناهانس مطلع نصواهد ساخت

 9ص .11ج وسائ 

-مدظلا  )ایاستفتائات اماا  اامها   
 تقلید -(العالی

اگر ثابت شود که تعدادی از علما در بعضی از مساائ  اعلا    : 81س 

هستند، یعنی هر کدام از آنان در مسأله معیّنی اعل  باشند، آیا تقلیاد  

 یک از آنان جایز است؟ از هر

تبعدی  در تقلیددد اشددمال نددارد و اگددر اعلمی ددت هدر یددک از آنددان در    : ج

مسائلى که مملم بنا دارد در آن مسائ  از او تقلید کند محرز شود، بنا بدر  

احتیاط، تبعی  در تقلید در صدورت اخدتالق فتدوا در مسدائ  مدورد نیداز       

 .مقلّد، واجب است

 آیا با وجود اعل ، تقلید از غیر اعل  جایز است؟: 81س 

در مسائلى که فتواى غیر اعلم مصالمِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غیر : ج

 .اعلم اشمال ندارد

نظر جنابعالی در اشتراط اعلمیت مرجع تقلید چیست و دلی  : 02س 

 آن کدام است؟

الشرایط و اختالق آندان در فتدوا، بندا بدر      در صورت تعد د فقهاى جامع: ج

احتیاط واجب، مملّم باید از اعلم تقلید نماید، مگر آنمه احراز شود کده  

و دلی  . فتواى غیر اعلم موافق با احتیاطفتواى وى مصالم احتیاط است و 

وجوب تقلید از اعلم بناى عقال و حمم عق  است، زیرا که اعتبدار فتدواى   

 .اعلم براى مقلد یقینى و اعتبار قول غیر اعلم احتمالى است

 ید کنی ؟از چه کسی باید تقل: 08س 

از مجتهدى که جامع شرایطِ فتوا و مرجعیت است، و بنا بر احتیاط باید : ج

 .اعلم هم باشد

 آیا تقلید ابتدایی از میّت جایز است؟: 00س 

و اعلدم نبایدد تدر     در تقلید ابتدایى، احتیاط در تقلید از مجتهد زندده  : ج

 .شود

 

 

 

  ه دشماره 

شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه 

 .دلبستگان مقاومت خونخواه اویند

 11/11/99 (مدظله العالی)امنه ایامام خ
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 قس و جایگاه توک  در زندگی انسانن ادامه

داشته باشد اراده اش قوى و عزمس راسخ مدى گدردد و مواندع و مزاحمدات روحدى در برابدر آن خن دى        در چنین وضعى اگر انسان بر خداوند سبحان توک  

پیوند مى خورد و بدا چندین پیونددى دیگدر جدایى بدراى نگراندى و        ( که غالب بر همه اسباب است)خواهد شد، زیرا انسان در مقام توک ، با مسب ب االسباب 

 .ا موانع دست و پنجه نرم مى کند تا به مقیود برسدتشویس خاتر باقى نمى ماند و با قاتعیت ب

مدن  »ى عالوه بر این، نمته دیگرى که در مورد توک  موجود است بعد غیبى و ماورایى آن است، یعنى خداوند متعال شدص  متوکّد  را بدا امددادهاى غیبد     

صله اسباب عادى و تبیعى فراتر و در ردیم مدا فدوع علد  مداد ى     مدد مى رساند که این امدادها از حو( از آنجا که به گمانس نمى رسد)« حیث ال یحتسب

. «چنین امددادى را نویدد مدى دهدد    ( هر کس بر خدا توک  کند خدا او را کفایت کند) 1: ۵۶« وَ مَنْ یَتَوَکَّ ْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»قرار دارد و ظاهر آیه شریفه

مدن توکّد  علدى اللّده     : م ال امیر مؤمنان علیه السالم مى فرمایدد . در باره توک  آمده مؤی د کالم استاد است آثارى نیز که در احادیث معیومین علیهم السالم

 .ذلّت له الی عاب و تسه لت علیه األسباب و تبو ء الصف  و المرامة

و زنددگى اش  )و وسعت و کرامت جداى گیدرد   هر کس بر خدا توک  کند سصتیها براى او نرم و آسان و اسباب و وسیله ها برایس فراهم شود و در راحت 

 (.به راحتى و آسایس گذرد

گونده   این حدیث و احادیث دیگر به موضوع عوام  روحى که در کالم استاد آمده اشاره دارد و با صراحت داللت مى کند بر اینمه شص  متوک  بر ایدن 

ز خاترات درونى و عوام  منفى اسدت کده در روحیده بسدیارى از افدراد بازتابهداى       که یمى ا( فال بد)از این رو، تیره . عوام  و مشمالت فائق و غالب آید

 .منفى ایجاد مى کند و مانع از فعالیت مى گردد در نفوس انسان هاى متوک  اثر نمى گذارد

شر  است و هدیچ یدک از   ( فال بد زدن )تیره . کّ الطّیرة شر  و ما منّا إال، و لمنّ اللّه یذهبه بالتّو: رسول گرامى اسالم صلّى اللّه علیه و آله و سلم فرمود

توک  به معنای : سوم ( ۶1۵: نقطه هاى آغازدراخالع عملى ص . ) آن را از بین مى برد( شومى )ما نیست جز اینمه به آن مبتال است اما خدا به وسیله توک  

 .مستق  ندانستن اسباب دنیوی است

 

 محبّت و همدلی

مطمان می . یس که دست نصورده می ماند وحشت می کردیمظرق غذا

ینطدوری  شدیم به یک گروهانی به یک گوشه خط لشمر غذا نرسدیده، ا 

تا آن گروهان را پیدا نمی کردیم و غدذا بده   . اعتراض می کرد به کارمان

گداهی چهد  و هشدت سداعت     . دیم، لب به غذایس نمی زدآن ها نمی دا

 . غذا نمی خورد تا یقین کند همه غذا خورده اند

از سایت حدوزه هندری انقدالب اسدالمی      برگرفتهخاترات شهید سلیمانی 

 .استان کرمان

 
 


