


 توحید و سبک زندگی

 درس سوم



 مقدمه

 .سرچشمه می گیردجهان بینی ویژه ای دارد و از اندیشه های خاصی هر سبکی از زندگی ریشه در 
 

 .داردجهان بینی توحیدی زندگی توحیدی شیوه ای از زندگی است که ریشه در 

 

 برآستان جانان گر سر توان نهادن        گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
 

 .  تأکید داردتوحید عملی این بیت بر : پیام بیت



 ، مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان متناسب با اعتقادات خویشهر فردی 
 .اساس رفتار خواهد کرد

 :نکته ترکیبی

 هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود و اختالف ( ، دهم 1درس )

 .داردنوع اندیشه انسان در انتخاب هدف ها، ریشه در 

 منشأ اختالف در انتخاب هدف ها



 توحید عملی، ثمره و نتیجه توحید نظری

با توجه به اصل فوق می توانیم بگوییم انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته 

 است و ایمان دارد که او پروردگار هستی است، رفتاری متناسب با این اعتقاد خواهد داشت 

 .برای خود تنظیم خواهد نمودیک زندگی توحیدی و 
 

 (.اِنَّّ اهللَّ رَّبّی وَّ رَّبُّّکُّم فَّاعبُّدوهُّ هَّذا صِراطٌ مُّستَّقیمٌ)

 بازتاب توحید در زندگی



 از آنجا که ایمان همه افراد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف است، 

 .دارد یکتاپرستیو  توحیدبه درجه ایمان افراد میزان تأثیرگذاری نیز بستگی به 

باشد، ضعیف تر و هر چه بیشتر  آن در زندگیتأثیر عملی باشد، قوی تر هر چه ایمان 

 .خواهد بودکم تر تأثیر آن 

 رابطه مستقیم میان ایمان به توحید با عمل به توحید



 پرستد؛ می را او و خداست بنده که کسی

 داند می خود معبود و محبوب را خدا .2 است خاشع و خاضع او برابر در .1

  نماید می اطاعت او از .5 کند می دعا او درگاه به .4 گذارد می نماز او آستان بر .3

 .دهد می قرار خدا را خود زندگی جهت .6

 مفهوم توحید عملی



 نکات ترکیبی
 

 :از عبارتند هستند، عملی توحید بیانگر که آیاتی

 (لِیَّعبُّدونَّ اِلّا وَّاالِنسِ الجِنِّ خَّلَّقتُّ ما وَّ) آیه (دهم 1درس)

 (...مَّحیای وَّ نُّسُّکی وَّ صَّالتی اِنَّّ قُّل) آیه ،(دهم 1درس)

 (لِلّه حُّبّاً اَّشَّدُّّ آمَّنوا وَّالَّّذینَّ) آیه ،(دهم 9درس)

 (فَّاتَّّبِعونی اهللَّ تُّحِبّونَّ کُّنتُّم اِن قُّل) آیه ،(دهم 9درس)

 (الصّیام عَّلَّیکُّمُّ کُّتِبَّ) و (الصّلوه اَّقِمِ) آیه ،(دهم 10درس)

 (جَّالبیبِهِن مِن عَّلَّیهِنَّّ یُّدنینَّ) آیه ،(دهم 12درس)

 (بِالصَّّبر تَّواصَّو وَّ بِالحَّقِّ تَّواصَّوا وَّ الصّالِحاتِ عَّمِلوا وَّ آمَّنوا الَّّذینَّ اِلّا) آیه ،(یازدهم 1درس)

 (...الرَّّسول وَّاَّطیعوا اهللَّ اَّطیعوا) آیه ،(یازدهم 5درس)

 (اَّبَّداً تَّضِلّوا لَّن بِهِما تَّمَّسَّّکتُّم اِن ما آیه ،(یازدهم 5درس)

 (شروطها من انا و بشروطها) الذهب سلسله حدیث در ،(یازدهم 8درس)

 (شَّیئاً بی الیُّشرِکونَّ یَّعبُّدونی) آیه ،(یازدهم 9درس)

 (السَّّماوات فِی مَّن یَّسئَّلُّهُّ) آیه ،(دوازدهم 1درس)

 (اعبُّدونی اَّنِ) و (لِلّه تَّقوموا) آیات ،(دوازدهم 4درس)

 (بِالحَّسَّنَّه جاءَّ مَّن) آیه ،(دوازدهم 6درس)

 (وَّاعتَّصِموا بِاهللِ آمَّنوا الَّّذینَّ فَّاَّمَّّا) آیه ،(دوازدهم 7درس)

 (...اهلل مِنَّ تَّقوی عَّلی بُّنیانَّهُّ اَّسَّّسَّ اَّفَّمَّن) آیه ،(دوازدهم 8درس)

 



 با توجه به آیه 
 

 (  اِنَّّ اهللَّ رَّبّی وَّ رَّبُّّکُّم فَّاعبُّدوهُّ هَّذا صِراطٌ مُّستَّقیمٌ)
 

 .پاسخ دهید

 .بندگی و اطاعت از خدا که راه درست زندگی است نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست؟. 1

 .پس او را بندگی کنید که این راه راست است. همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شماست

 (1)تدبر در قرآن 

 اطاعت و بندگی خدا راه درست زندگی کدام است؟. 2



 نکات ترکیبی

 است؛ جن و انسان آفرینش هدف عملی، توحید تحقق یا خدا بندگی و عبادت ،(دهم 1درس)

 (لِیَّعبُّدونَّ اِلّا وَّاالِنسِ الجِنِّ خَّلَّقتُّ ما وَّ)
 

 .است انسان بنیادین و برتر نیازهای از و زندگی درست راه خدا بندگی ،(یازدهم 1درس)
 

   درست راه را خدا بندگی ،(مُّستَّقیم صِراطٌ هَّذا اعبُّدونی اَّنِ وَّ) آیه در خداوند ،(دوازدهم 4درس)

 .است کرده بیان زندگی
 

   ،(...مِنه رَّحمَّهٍ فِی فَّسَّیُّدخِلُّهُّم بِهِ وَّاعتَّصِموا آمَّنوا الّذینَّ فَّاَّمّا) آیه در خداوند ،(دوازدهم 7درس)

 .است کرده بیان (عملی توحید) او به تمسک و خدا به ایمان را راست راه به هدایت راه



 ابعاد
 توحید عملی

 بعد فردی. 1

 بعد اجتماعی. 2



 بعد فردی توحید عملی و ثمرات آن. 1

 سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
 که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

 
 نظیر دوست ندیدم، اگر چه از مه و مهر

 نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست

 .است رسیده عملی توحید از مراتبی به ،کند اطاعت خدا های فرمان از خود زندگی در کسی هر *

  الهی رضایت و خواست جهت در را خود های فعالیت و ها تصمیم و درونی تمایالت کوشد می فردی چنین *

 .دهد قرار

  عالم در ای حادثه هیچ او نظر از .دارد را خود خاص معنای جهان ،موحد انسان یک برای *

 باور و است امیدوار انسانی همواره ،واقعی موحد رو همین از .نداند را آن حکمت چه گر نیست، حکمت بی

 .اوست شکوفایی و رشد برای بستری بلکه نیست، خداوند مهری بی نشانه زندگی های دشواری که دارد

 ویژگی های انسان موحد

  است خداوند مطیع و تسلیم فقط که است فردی بعد در عملی توحید یا موحد انسان بیانگر بیت دو این *

 و دارد توجه خدا به فقط و ندارد درخواستی و طلب خدا غیر از .است برگزیده خود یار و دوست را او و

 .داند نمی متعال خداوند شبیه و همتا را کس هیچ

  اوست، های فرمان پیرو و کرده تنظیم خداوند رضایت براساس را خود زندگی چون موحد، انسان *

 .است روحی آرامش از برخوردار و دارد پایدار و ثابت شخصیتی

 مسئول برابرشان در را او خداوند که داند می و بیند می خدا مخلوق را جهان موجودات موحد انسان *

   بنابراین است؛ سپرده او به خداوند که شمارد می الهی امانتی را خود بدن همچنین .است داده قرار

 .اندازد خطر به را دیگران سالمتی ندارد حق که چنان هم .برساند آسیب آن به ندارد حق که داند می



 نیز آسیب نمی رساند، بلکه به ادامه  حیواناتانسان موحد حتی به 
 

 .بقا و زندگی آن ها کمک می کند

   برابر در شما که چرا ها؛ آبادی و شهرها مورد در هم خدا، بندگان مورد در هم کنید؛ پیشه الهی تقوای
 

 .بپرهیزید او عصیان از و کنید اطاعت را خدا .مسئولید چهارپایان و ها سرزمین حتی ها این همه

 (ع)امام علی 

ارتباط م« ...سر ارادت ما و آستان حضرت دوست»: با بیت« ...بر آستان جانان گر سر توان نهادن»: بیت
.در انسان موحد در بعد فردی است« تبلور توحید عملی»فهومی دارد و هر دو بیانگر   

 
برخی سخت« اَّحَّسِبَّ النّاس اَّن یُّترَّکوا اَّن یَّقولوا آمَّنّا وَّ هُّم الیُّفتَّنون»، با توجه به آیه (دوازدهم 6درس)

.ی های زندگی، نمودی از امتحانات و ابتالئات برای انسان مومن و موحد است  

 / ارتباط مفهومی
 نکته ترکیبی



 :از عبارتست است، فردی بعد در عملی شرک بیانگر که مواردی

 .دارد می باز وجدان و عقل پیروی از و کند می دعوت ها بدی به را انسان که است اماره نفس همان نفس، هوای ،(دهم 2درس)

   «...اَّنداداً اهللِ دونِ مِن یَّتَّّخِذ مَّن النّاسِ مِنَّ وَّ» آیه ،(دهم 9درس)

  باعث نیز گناه مسیر در برداشتن گام و کردن پیشه بدی ،«...بِمِثلِها سَّیِّئَّهٍ جَّزاءَّ السَّّیِّئاتِ کَّسَّبوا وَّالَّّذینَّ» آیه به توجه با ،(یازدهم 11درس)

 .شود می انسان ذلت و خواری

 .کند می بیان نیز را عملی شرک والیت، در شرک بر عالوه «...لِاَّنفُّسِهِم الیَّملِکونَّ اَّولِیاءِ دونِهِ مِن اَّفَّاَّتَّّخَّذتُّم قُّل» آیه ،(دوازدهم 2درس)

 .«هار جُّرُّفٍ شَّفا عَّلَّی بُّنیانَّهُّ اَّسَّّسَّ مَّن» آیه ،(دوازدهم 8درس)

   های فرمان به را اوامرش و دهد قرار خود معبود را او و سپرده نفس هوای به دل که کسی اگر *
 
 
 

  گرفتار شخصی چنین برآید، ها طاغوت و مادی های قدرت رضایت کسب پی در یا دهد ترجیح خداوند
 

 .«وَّکیالً عَّلَّیهِ تَّکونُّ اَّفَّاَّنتَّ هَّواهُّ اِلَّهَّهُّ اتَّّخَّذَّ مَّنِ اَّرَّاَّیتَّ» :است شده عملی شرک
 

   ناآرام درونی شخص، شود می باعث طاغوت، از پذیری فرمان و نفسانی امیال برابر در بودن تسلیم *
 

  او روی جلوی جدیدی خواسته روز هر وی نفس هوای سو یک از زیرا باشد؛ داشته ناپایدار شخصیتی و
 

   جدیدی بردگی به را او و کنند می عوض رنگ روز هر مادی های قدرت دیگر، سوی از و دهد می قرار
 

 .کشانند می

 ابعاد فردی شرک عملی و نتایج آن

 نکات ترکیبی



 معبود عنوان به درون بت و نفس هوای اتخاذ = هَّواهٌ اِلَّهَّهُّ اتَّّخَّذَّ مَّنِ رَّاَّیتَّ اَّ
 

 مشرکان اجباری هدایت امکان عدم = وَّکیالً عَّلَّیهِ تَّکونُّ فَّاَّنتَّ اَّ
 

 (43 آیه فرقان سوره) باشی؟ او ضامن توانی می آیا گرفت، خود معبود را خود نفس هوای که را کسی آن دیدی آیا = آیه ترجمه
 

 :تذکر

   بعدی در عملی شرک دچار افرادی چنین فرماید، می و است شده اشاره دهند می ترجیح خداوند اوامر بر را نفس هوای امر.ا که پرستانی هوا به آیه این در

   و داند می ابالغ فقط را الهی فرستادگان و انبیاء وظیفه آیه این در همچنین و است داده قرار مذمت مورد را آنان «اَّیتُّ رَّ» عبارت با خداوند و اند شده فردی

 .دارد اشاره انسان اختیار قدرت به آیه این
 

 :ترکیبی نکات

 .است مرتبط (...السَّّبیل هَّدَّیناهُّ اِنّا) آیه با دارد، اشاره هدایت پذیرش عدم یا پذیرش در انسان اختیار به که (وَّکیالً عَّلیهِ تَّکونُّ فَّانتَّ اَّ) عبارت ،(دهم 2درس)

   در مردم ضامن و وکیل نه نموده، بیان کننده انذار و دهنده بشارت فقط را پیامبران نقش «...لِلنّاسِ یَّکونَّ لِئَّلّا مُّنذِرینَّ وَّ مُّبَّشِّرینَّ رُّسُّالً» آیه ،(یازدهم 1درس)

 .است کرده تأکید هدایت بودن اختیاری بر الهی، هدایت از پس انسان حجت اتمام بیان با آیه این و الهی پذیرش

   دالیل نزول از پس انسان اختیار بر تأکید با «...اَّیدیکُّم قَّدَّّمَّت بِما ذَّلِکَّ» و «...فَّلِنَّفسِه اَّبصَّرَّ فَّمَّن رَّبِّکُّم مِن بَّصآئرُّ جآئکُّم قَّد» آیات ،(دوازدهم 5درس)

 .است مفهوم هم «وَّکیالً عَّلیهِ تَّکونُّ فَّاَّنتَّ اَّ» عبارت با الهی، هدایت و روشن

 نکات ترکیبی/ توضیحات



 (2)تدبر در قرآن 

 وَّ مِنَّ النّاسِ مَّن یَّعبُّدُّ اهللَّ عَّلَّی حَّرفٍ فَّاِن اَّصابَّهُّ خَّیرٌ اطمَّاَّنَّّ بِهِ وَّ اِن اَّصابَّتهُّ فِتنَّهٌ انقَّلَّبَّ »با توجه به آیه 
 

 .به سواالت پاسخ دهید« ...عَّلَّی وَّجهِهِ

 دارد؟ تفاوتی چه باشد، تردید روی از که پرستشی با باشد ایمان روی از که پرستشی .1
 

پ در که حالی در دارد خدا سوی به رو همیشه و داند می الهی امتحان را رسد می او به که رنجی هر انسان باشد، ایمان روی از که پرستشی در
 .شود می گردان روی خدا از رسد، می او به که رنجی هر با انسان باشد، تردید روی از که رستشی

 گیرد؟ می پیش متفاوت روش دو رسد، می ها آن به که شری و خیر هر برابر در ها انسان برخی چرا .2
 

 .نیست ایمان روی از او پرستش و است نشده عملی یقین به تبدیل او در توحید به ایمان و است ضعف دچار خود عملی توحید در زیرا

 توحید و برخی مراتب آن



 
 
 

   عملی شرک به گرفتار االیمان ضعیف افراد = حَّرف عَّلی اهللَّ یَّعبُّدُّ مَّن النّاسِ مِنَّ وَّ
 

 مادی منافع براساس خدا پرستش در ثباتی بی = وَّجهِه عَّلَّی انقَّلَّبَّ فِتنَّهٌ اَّصابَّتهُّ اِن وَّ بِهِ اطمَّاَّنَّّ خَّیرٌ اَّصابَّهُّ فَّاِن
 

 شرک به مبتال انسان برای دنیا دو هر زیان = وَّاآلخِرَّه الدُّّنیا خَّسِرَّ
 

 شرک به مبتال انسان برای آشکار زیان = المُّبین الخُّسرانُّ هُّوَّ ذَّلِکَّ
 
 
 

 :مفهومی ارتباط
 
 
 

 

 .دارد ارتباط «هَّواهُّ اّلَّهَّهُّ اتَّّخَّذَّ مَّنِ رَّاَّیتَّ اَّ» عبارت با و دارد اشاره فردی بعد در عملی شرک به «حَّرف عَّلی اهللَّ یَّعبُّدُّ مَّن النّاسِ مِنَّ وَّ» عبارت
 

 :ترکیبی نکته
 

عبا را خدا خوشی هنگاک فقط که کند می یاد افرادی از که درس این آیه در یکی .است شده صحبت غیرراستین اطاعت و ایمان از جا دو در ،(یازدهم 4درس)

را ها آن ایمان و برند می طاغوت نزد داوری که افرادی «...آمَّنوا اَّنَّّهُّم یَّزعُّمونَّ  الَّّذینَّ  اِلَّی تَّرَّ  لَّم اَّ» آیه در دیگری و است سطحی ها آن عبادت و کنند می دت

 .نیست یکی یکدیگر با شان عمل و سخن گروه دو این نیست، ستین
 
 
 
 

 نکات ترکیبی/ توضیحات

 گرفتاری به 
 
 

 شرک عملی
  

 در بعد فردی،
  

 زیان آشکار
  

 انسان



 بعد اجتماعی توحید عملی و ثمرات آن. 2

 .و اطاعت همه جانبه از او خداونددر جهت نظام اجتماعی یا ارکان یک جامعه و همه نهادها قرار گرفتن 

 مفهوم توحید اجتماعی

 ویژگی های جامعه توحیدی

 

  و حاکم که است توحیدی اجتماعی نظام یک وقتی .است آن حکومت جامعه، یک رکن ترین مهم *

  حاکم برای خداوند که را شرایطی همان و باشد رسیده حکومت به الهی قوانین براساس آن زمامدار

 .درآورد اجرا به جامعه در را الهی قوانین بکوشد و باشد دارا است، کرده تعیین
 

 نیز آن ارکان و ابعاد سایر و فرهنگ و اقتصاد کند، می حرکت اجتماعی توحید مسیر در که ای جامعه *

 .آید درمی گستر عدالت ای جامعه صورت به و رود می پیش یگانه خداوند های فرمان اجرای سوی به
 

  هماهنگی و وحدت سوی به و کند می دوری تضاد و تفرقه از که است ای جامعه توحیدی جامعه *

  سایه در گرفتن قرار و یکتاپرستی و توحید به تمسک با را هماهنگی و وحدت این و نماید می حرکت

 .غیرالهی های حکومت و ظالمان به تمسک با نه آورد، دست به توان می الهی حکومت
 

   .پذیرد نمی است، نداده را کردن حکومت حق ها آن به خداوند که را کسانی حکومت موحد، جامعه *

 .کند می مبارزه ظالمان با و کند نمی دوستی ورزند، می دشمنی مسلمانان و خداوند با که آنان با

 (...اَّولیاء عَّدُّوَّّکُّم و عَّدُّوّی تَّتَّّخِذوا لَّا) .کند می حمایت مستضعفان و محرومان از فقط خداوند، فرمان به بنا *

 



  یا باطل از بیزاری یا تبری همان است، موحد انسان های ویژگی از که آنان با مبارزه و مسلمانان و خدا دشمنان با نکردن دوستی ،(دهم 9درس)
 

 .اوست پیروان
 

  اجتماعی بعد راستای در طاغوت حاکمیت نفی و الهی والیت پذیرش و اسالم اجتماعی احکام اجرای برای اسالمی حکومت تشکیل ،(یازدهم 4درس)
 

 (...وَّالمیزان الکِتابَّ مَّعَّهُّمُّ اَّنزَّلنا وَّ بِالبَّیِّناتِ اَّرسَّلنا لَّقَّد) .است عملی توحید
 

  :فرمودند که دارد ارتباط (ص)پیامبر سخن این با است، موحد انسان های ویژگی از که مستضعفان و محرومان از حمایت ،(یازدهم 4درس)
 

 .«نیست مسلمان برنخیزد، مظلوم آن یاری به اما بشنود، طلبد، می یاری مسلمانان از که را مظلومی دادخواهی فریاد کس هر»
 

   در عملی توحید بیانگر ایشان، حق بر جانشینان و پیامبر از اطاعت وجوب با «...الرَّّسول اَّطیعوا وَّ اهللَّ اَّطیعو آمَّنوا الَّّذینَّ اَّیُّّها یا» آیه ،(یازدهم 5درس)
 

 .است اجتماعی بعد
 

 .است توحید اجتماعی بعد بیانگر امام، والیت بر تأکید با الذهب، سلسله حدیث در «...شُّروطِها مِن اَّنا وَّ بِشروطِها» عبارت ،(یازدهم 8درس)
 

  آن در حاکم «مشروعیت» بیانگر باشد، دارا کرده، تعیین خداوند که را شرایطی همان جامعه حاکم باید توحیدی جامعه در که این ،(یازدهم 10درس)
 

 .است جامعه

 نکات ترکیبی



 
 
 

 مومنان :مخاطب = آمَّنوا الَّّذینَّ اَّیُّّهَّا یَّا
 

 مسلمانان و خدا دشمنان با مهربانی و دوستی از نهی = بِالمَّوَّدَّّه اِلَّیهِم تُّلقونَّ اَّولِیاءِ عَّدُّوَّّکُّم وَّ عَّدُّوّی تَّتَّّخِذوا ال
 

 حق دین به دشمنان کفر دوستی، از پرهیز علت = الحَّق مِنَّ جَّاءَّکُّم بِما کَّفَّروا قَّد وَّ
 
 
 

 :معلولی و علت رابطه
 
 
 

 

   دشمن با مهربانی و دوستی رابطه از نهی «...اَّولِیاء عَّدُّوَّّکُّم وَّ عَّدُّوّی التَّتَّّخِذوا» :عبارت و علت حق، دین به کفر «الحَّق مِنَّ جاءَّکُّم بِما کَّفَّروا قَّد» :عبارت
 

 .است نتیجه و معلول خدا
 

 :ترکیبی نکته
 

  عَّدُّوّی تَّتَّّخِذوا ال» عبارت .دارد دنبال به را (تبرّی) خدا دشمنان از بیزاری و برائت و شود می آغاز (تولّی) خدا دوستی با دینداری ،(دهم 9درس)
 

 

 .است «تبرّی» یا خدایی غیر چه هر به «نه» بیانگر دو هر و دارد ارتباط «اهلل اِلّا الاِله» جمله اول قسمت با «اَّولِیاء عَّدُّوَّّکُّم وَّ
 
 
 
 

 نکات ترکیبی/ رابطه علت و معلولی/ توضیحات

 دوری از 
 دوستی با 

دشمنان خدا و 
 مسلمانان از 
 نشانه های 

 انسان موحد 
 در بعد 

 اجتماعی



 ارتباط دو سویه توحید فردی و اجتماعی

 هر قدر که مردم جامعه به سوی توحید حرکت . وجود داردرابطه متقابل میان بعد فردی و اجتماعی توحید 

 همانطور که هر قدر نهادهای اجتماعی در . کنند، ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدی به خود می گیرد

 زمینه برای رشد انسان ها و حرکت به سوی خداوند و زندگی موحدانه خدمت اجرای قوانین الهی باشد، 

 .آسان تر می گردد

 توحید فردی و اجتماعی تقویت کننده یکدیگر

  فعالیت محور را خود منافع تنها و کنند دنبال را خود دنیوی تمایالت و ها خواسته فقط همه که هنگامی

 گیرد می فرا را جامعه تضاد و تفرقه نباشند، دیگران به رساندن خیر و تعاون و ایثار اهل و دهند قرار اجتماعی

   به خدمت در را دیگران و کنند می پیدا قدرت ستمگر، های انسان و رود می بین از تعالی و رشد امکان و

  از سخن بلکه نیست، او های فرمان و خداوند حاکمیت از سخنی دیگر درنتیجه .گیرند می کار به خود امیال

 .اوست دستورات و طاغوت حاکمیت

 مفهوم شرک عملی در بعد اجتماعی و اثرات آن

 :ترکیبی نکته
 

 برند، می طاغوت نزد داوری که را کسانی «...اِلَّیک اُّنزِلَّ بِما آمَّنوا اَّنَّّهُّم یَّزعُّمونَّ الَّّذینَّ اِلَّی تَّرَّ لَّم اَّ» آیه ،(یازدهم 4درس)
 .داند می اجتماعی بعد در عملی شرک دچار



 توحید و شرک در جهان امروز

 .است دینی ضد زندگی روح شرک، و دینی زندگی روح توحید، *

   جوّ و جوامع غالب جوّ منظور، اند، گرفته قرار غفلت مورد ها انسان امروزی، جوامع در گوییم می اینکه *

 .افراد تک تک نه است، افراد اکثریت بر حاکم

 غفلت از توحید عملی در جوامع و عصر حاضر

  پیشرفت مسیر در بشر نیز جهت این از و باشد شرک گرفتار کسی تر کم امروزه که رسد می نظر به ابتدا در

   ندارد، وجود جوامع بیشتر میان در آن مانند و بت قالب در شرک چه گر اینکه تلخ واقعیت یک اما باشد، می

  که خورد می چشم به بشر میان در است، قدیم شرک از تر پیچیده بسیار که شرک از دیگری انواع اما

 .کنیم تالش ها آن از دوری برای بایست می

 آیا انسان و جوامع بشری به سوی زندگی توحیدی حرکت می کنند؟



   در بخواهند که هرگونه خدا، یعنی آن، حقیقی مالک رأی و نظر به توجه بدون و کنند می تلقی خود ملک را خلقت جهان ها انسان از بسیاری امروزه1.
 

  می جوامع دیگر مالک را خود و پندارند می جهانیان (رَّب) دهنده پرورش و ولی و مالک را خود درواقع جوامع، و افراد این .کنند می تصرف جهان این
 

 .کنند می گیری تصمیم ها آن برای و پندارند
 

 .کرد معرفی مردم بزرگ پروردگار را خود = «االَّعلَّی رَّبُّّکُّمُّ اَّنا» = فرعون مانند
 

   دنیا زینت و برق و زرق .ندارد جایگاهی ها آن قلب در خداوند و کرده فراموش را خدا که اند شده سرگرم دنیوی امور به چنان ها انسان از بسیاری .2
 

   هوس و هوی گویی .اند نگذاشته باقی پروردگار با نیایش معنویت درک و خدا با انس خلوت برای جایی که یافته فزونی شان دل در چنان شهوات و لذات و
 

   سینما، مانند جدید ابزارهای از و پرستند می خدا همچون را ها آن و شده معبودشان و بت رساند، می شان های هوس به را آنان که کس آن و چه آن و
 

 .اند شده غافل آخرت و خدا از و گیرند می بهره راه این در ها رسانه سایر و اینترنت ماهواره، تلویزیون،

 مصادیق گرفتاری به شرک پیچیده و خفی در عصر حاضر



شناخت وضع موجود، وظیفه ما انسان ها در برابر 
 شرک پیچیده و بت پرستی نوین امروز

 .است نوین پرستی بت و موجود وضع شناخت راه، این در اول قدم *

 زندگی تطبیق و داده نشان ما به را پرستی بت یا شرک و توحید ثابت معیارهای کریم قرآن که دانست باید *

 .است نهاده خودمان عهده بر را معیارها این با خود اجتماعی و

 وظیفه ما در مقابل وضع موجود چیست و چگونه می توانیم به اصالح جامعه امروزی اقدام کنیم؟

   از تقلید و زندگی های برنامه از دین کردن خارج و او جز کسانی بندگی خداوند، جز هایی ارباب از اطاعت

 .است پرستی بت و شرک کنند، می حرکت دین مخالف جهت در که کسانی

 مصادیق شرک و بت پرستی

 ریشه شرک و بت پرستی جدید

   دستورات و دین خداوند، داشتن قبول عین در ها انسان از برخی که است آن جدید پرستی بت و شرک ریشه

 .دهند می قرار اصل را خود نفسانی و دنیوی تمایالت برعکس، و کنند نمی وارد خود زندگی متن در را دینی

 ،(دوازدهم 8درس)
 

 زندگی انسان امروز 
 

 با غفلت از خداوند و 
 

 دستورات او، 
 

 :  مصداق آیه
 
 

مَّن اَّسَّّسَّ بُّیانَّهُّ عَّلَّی »
 «  ...شَّفا جُّرُّفٍ هار

 

 می باشد که نتیجه 
 

 آن فرو افتادن در 
 

 .آتش است

 نکته ترکیبی



 (96 زبان) هاست؟ انسان زندگی در صحیح و راست راه تنها خداوند بندگی پذیرش چرا1.

 
 شَّیءٍ کُّلِّ خالِقُّ اَّهللُّ (4                        اَّحَّدٌ کَّفُّواً لَّهُّ یَّکُّن لَّم وَّ (3                  وَّکیالً عَّلَّیهِ تَّکونُّ فَّاَّنتَّ اَّ (2                    رَّبُّّکُّم وَّ رَّبّی اهللَّ اِنَّّ (1

 سوال چهار گزینه ای



 
 (91 انسانی) بریم؟ می پی «عملی توحید» و «خالقیت در توحید» ،«خداوند یگانگی» به ترتیب به آیه کدام در دقت از .2

 

 رَّبُّّک اَّعبُّدُّ – اَّحَّد هُّوَّاهللُّ قُّل – شَّیء کُّلِّ خالِقُّ (1

  شَّیء کُّلِّ خالِقُّ - رَّبُّّک اَّعبُّدُّ - الصَّّمَّد اَّهللُّ (2

 شَّیءٍ کُّلِّ خالِقُّ  - رَّبُّّک اَّعبُّدُّ  - اَّحَّد هُّوَّاهللُّ قُّل (3

   رَّبُّّک اَّعبُّدُّ - شَّیءٍ کُّلِّ خالِقُّ - اَّحَّد هُّوَّاهللُّ قُّل (4
 

 سوال چهار گزینه ای



 
 
 

 (93 ریاضی) «است؟ توحید از قسم کدام به مربوط خداوند، برابر در تسلیم» :بپرسند ما از اگر .3

 
 .باشد می آن بیانگر .............. شریفه آیه پیام که است ............ در توحید به مربوط :گوییم می

 

 (حَّرفٍ عَّلَّی اهللَّ یَّعبُّدُّ مَّن النّاسِ مِنَّ وَّ) والیت (1

 (حَّرفٍ عَّلَّی اهللَّ یَّعبُّدُّ مَّن النّاسِ مِنَّ وَّ) عبادت (2

 (مُّستَّقیم صِراطٌ هَّذا فَّاعبُّدوهُّ رَّبُّّکُّم وَّ رَّبّی اهللَّ اِنَّّ) والیت (3

 (مُّستَّقیم صِراطٌ هَّذا فَّاعبُّدوهُّ رَّبُّّکُّم وَّ رَّبّی اهللَّ اِنَّّ) عبادت (4

 
 

 سوال چهار گزینه ای



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

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

 
ک را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به دهند، تشخیص تر شایسته رهبری برای ه
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس

 سوال کلیدی

سجاد صیدآبادی: تهیه و تنظیم  


