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). جانشيني( و خالفت)  نبوت(رسالت) يگانگي خدا(توحيد : نظام سياسي اسالم بر مبناي سه قانون استوار است

بنابراين من باشرح . ت اسالمي بدون درك كامل اين سه قانون مشكل استمآگاهي از جنبه هاي مختلف حكو

. مختصري از اينكه آنها چه هستند شروع مي كنم

 

  

جاندار و  توحيد به اين معناست كه تنها اهللا خالق ، تداوم بخش و خداوندگار جهان و هر چه در آن است خواه

و  پرستش. تنها او حق فرمان دادن با قدغن كردن را دارد. اوستقدرت اين عالم تنها در اختيار . غيرجاندار مي باشد 

در همهي ) حيات(زندگي. هيچ فرد  يا هيچ ديگري به هيچ نحوي در آن شريك نيست. اطاعت تنها شايسته ي اوست

م و ذهن ما، كنترل ظاهري كه ما در زندگي خود بر همه چيز داريم و خود اشيا هيچ كدام ساشكالش، ارگان هاي ج

بخشيده (نها به طور كامل توسط اهللا به ما ارزياني شده اندآوسط ما و با اختيار خودكان خلق و حاصل نشده اندو ت

بنابراين برعهده ي ما نيست كه در مورد هدف و مقصد هستي و اعمال محدوديت هاي  اختياراتمان ). شده اند

) اهللا(حق تنها به عهده ي خداوند اين. ي بگيردتصميم بگيريم و هيچ كس ديگري حق ندارد چنين تصميماتي را برا

كه ما را آفريده، و به ما قابليت هاي ذهني و جسمي اعطا كرده و چيزهاي ضروري را براي استفاده ي فراهم كرده 

مي باشد توحيد به اين معناست كه تنها اهللا خالق ، تداوم بخش و خداوندگار جهان و هرچه  در آن است خواه 

قدرت مطلق اين عامل تنها در اختيار اوست تنها او حق فرمان دادن يا قدغن كردن را . جاندار مي باشد جاندار و غير

حيات . پرستش و اطاعت، تنها شايسته اوست هيچ فرد يا هيچ فرد ديگري به هيچ نحوي در آن شريك نيست. دارد

گي خود بر همه چيز داريم و خود اشيا در همه ي  اشكالش ، ارگان هاي جسم و ذهن ما ، كنترل ظاهري كه در زند

. آنها به طور  كامل توسط اهللا به ما ارزاني شده اند. هيچ كدام توسط ما و با اختيار خودمان خلق و حاصل نشده اند 

بنابراين ، بر عهده ي ما نيست كه در مورد هدف و مقصد هستي و اعمال محدوديت هاي اختياراتمان تصميم بگيريم 

اين حق تنها بر عهده ي اهللا است كه ما را آفريده . ري حق  ندارد چنين تصميماتي را براي ما بگيردو هيچ كس ديگ

توحيد به . و به ما قابليت هاي ذهني و جسمي اعطا كرده و چيزهاي ضروري را براي استفاده ي ما فراهم كرده است

و هرچه در آن است خواه جاندار و غيرجاندار  خالق ، تداوم بخش و خداوندگار جهان) اهللا(اين معناست كه تنها خدا

. ان دادن و يا قدغن كردن را داردمتنها او حق فر. مي باشد قدرت مطلق اين عالم تنها در اختيار اوست 

 

  


