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اهلل در ادیان مختلفه )تفسیر سوره توحید(

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد و علی آله الطاهرین

 

اشااارتع عرش شااده و با یص تفباایر بیکااترم تشرار می شااود  درساان اساان  ه  رآن 
فطرت، عقر مطلق، علم مطلق  تاب نقر وحیانی اسن اما این نقر وحیانی بر مبنام 

نازل  ربانی، برام  ر مشلفان جهان، در طول و عرش جهان از نظر مشان و زمان، 
شده، چه مشرر چه غیر مشرر، چه با تشرار  سن. تمام حقایقی  ه در  رآن یاد  کته ا گ
زیاد و چه با تشرار  م، بیانگر باالترین وحی ربانی اساااان  ه فو  آن امشان ندارد  

مشلفین امشان تفهم فو  آن نیساااان. چون علومق فو ق مطالج موجود در  یعنی برام
  رآن، در اختباص حضرت حق سبحانه و تعالی اسن و در ضمنق غیج الغیوب اسن.

غیج ها سه بخش اند  غیج عادم  ه برطرف  ردن آن نیازمند به وحی نیسن بلشه بر 
 شود.اثر  وشکها و  اوشهایی از جانج مشلفان پرده بردارم می 

و غیج دوم، غیبی اسن  ه در انحبار وحی رسالتی و نبوتی اسن. یعنی اگر نوع دوم 
غیج از طرف خدا بر صاحبان وحی، وحی نکود هرگز امشان ندارد مشلفان با وسایر 

 درونی و بیرونی به آنها دسن یابند.

صااراا «. ان ربی علی صااراا المسااتقیم»بُعد سااوم غیج، علم ربانی خاص اساان  ه  
تقیم ربوبین در علم ربوبین، حشمن و  درت ربوبین، در تشوین و تکااااریر، در مساااا

اختباص حضرت حق سبحانه و تعالی اسن و  ابر انتقال به احدم، حتی بزرگترین 
 پیغمبر الهی خاتم النبیین)صلوات اهلل و سالمه علیه( نیسن.

حله آخرین بُعد میانه م غیج } ه غیجق وحی اسااند دارام مراحر پناگانه اساان. مر
عد، مرحله وحیانی  رآنی اساااان، به همین ترتیبی  ه ما در خدمتش هسااااتیم  این بُ
}منظور همین ترتیج  رآن  نونی موجود اسند. همانطورم  ه مفرداتِ آیات } لمات 
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و حروفد ، وحی اند و سااوره ها  ال وحی اند ، ترتیجق مفرداتِ آیات در سااوره ها، و 
خدا آنچه را  ه امشان فهمش برام آفریدگان هساان،  ترتیجق سااوره ها نیز وحی اساان.

در این  تابق وحیانیق اخیر تدوین فرموده اساان. البته تبلوراتی }درجاتید در فهمیدنِ 
ج مراحر و مدارع عقول، اسااتعدادها، علوم، تفشرات و تدبرات  بیاناتِ ربانی، بر حساا 

سن. امّا آنچه  ر مشلفان در آن وحدت دارند، فهمیدن بایده ا و نبایدهام عقیدتی ه
 و احشامی اسن ، این یص مقدمه مختبر!

سن. « خدا از دیدگاه  تج وحیانی و غیر وحیانی»بحث اول ما در تفسیر موضوعی،  ا
آیا خدا  ه خود را در  رآن معرفی  رده اساااان، این معرفی  متر از معرفی فالساااافه 

تکاااان، حتی درجه اسااانر عرفا و فیلساااوفان و ساااایر عالمان با در نظر گرفتن درجا
نخساااتکاااان، حتی امامان و پیغمبران، مِنهام وحی ربانی }بدون این  ه اساااتفاده از 
وحی  نندد در معرفی خدا و توحید خدا مساالمع به مرحله وحی نمی رسااند. مادد  
عرش می  نیم  درساان اساان  رآن نقر اساان، نقرق  ویترین حقایق وحیانی به  ول 

یش فرش هام غلط، پیش فرش هام عقالنی غیر مطلق، مطلق اساان. ما با ابزارهامق پ
و پیش فرش هام عقالنی مطلق، نمی توانیم به  لّه م معرفن ممشنه نساابن به وجود 
خدا، وحدانین خدا و اسااماو و افعال خدا برساایم. ما با ابزارهایی، می توانیم دریافن 

ستی )وجودم(  سن. امّا آن ه سن، و این خدا واحد ا  ه خدا خود  نیم  ه خدایی ه
با هیچ عقلی،  ند،  خدا خود را معرفی می   حدتی  ه  ند، و آن و را معرفی می  
فطرتی، علمی، تفشرم منهام وحی بدسن نمی آید. مقدمه م جریان از مشلفان اسن  
مشلف با تعقرق بر مبنام فطرت، چه با عقر غیرمطلق، چه باالتر با عقر مطلق، چه با 

علم مطلق، تنها می تواند بداند خدایی هساااان و واحد علم غیر مطلق، چه باالتر با 
اسن، و اسمائش و افعالش چگونه اسن. امّا تشامرق علم مطلق و عقر مطلق، بر مبنام 
فطرت، وحیانی اساان، و عقالنی نیساان. عقالنینِ معرفن ، نساابن به حق ساابحانه و 

هسن و واحد تعالی، در هر دو بُعدش نا ص اسن.  امر اسن در بُعد اصر اینشه خدا 
اساااان. و نا ص اساااان در وضااااعینِ )چگونگی( وجود ربانی }یص بعد نا صد و در 

 وضعینِ اسماو و افعال ربانی }بعد نا ص دیگرد.

این پنج وحی با ضاامیمه این دو عقالنین، هفن مرحله ام اساان  ه بایسااتی مشلفان 
   گام بردارند

و ساا ع عقالنی مطلق بر دو مرحلۀ درونی، مرحله عقالنی غیرمطلق بر مبنام فطرت 
س ع پنج وحی بر پنج ولی عزم )پیامبران اولی العزم(  نخسن  سن. و  مبنام فطرت ا
نوح ساا ع ابراهیم، پع از آن موساای، پع از آن عیساای بن مریم، و پع از آن خاتم 
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النبیین )صلوات اهلل وسالمه علیه(. ولشن از عبر نزول  رآن تا رستاخیز جهان، ما با 
عقالنی، مخبااوصااع مبنام عقالنی و علمیق مطلقق رومق اصاارق فطرت،  این دو مبنام

که ها، تفشرها در مضامینق وحیانیق  رآن، در  ر ابعادِ  باید با  وشکها،  اوشها، اندی
 تشلیفی تفشر  نیم.

نخسااتین بح ی  ه در تفساایر موضااوعی مقدم اساان و تقدم از چند جهن دارد، بحث 
، افعال اهلل، رحمن تشوینیق رحیمی، رحمن تکریعی وجود اهلل، وحدت اهلل، اسماو اهلل

 و تشوینیق رحمانی و سایر جهاتیسن  ه در اختباص حق سبحانه و تعالی اسن.

 «اهلل»

مرتبه با الفاظی گوناگون در پع و پیش یاد شاااده اسااان. و ما  2697اهلل در  ر  رآن 
 یر نداریم. و این از هیچ اسمی، هیچ  لمه و هیچ لفظی را در  ر  رآن با این تعداد  

روم این حساب اسن  ه محورق  رآن، الوهین و ربوبین حق سبحانه و تعالی اسن. و 
از لطایف جریان اینساان  ه ما در مُخَّمیساای به اله و اهلل و ال اله اال اهلل، ساا ع سااور  
 افرون و پع از آن سوره توحید نگرش عمیق داریم. اله معبود مطلق اسن چه معبود 

ه معبود باطر. ولشن از همین اله اشااتقا  یافته اساان اهلل. اله بر هر معبودم حق و چ
ر )آیا نامیده شااده ام }غیر از خدام واحد «ه ر تَّعلمُ لَّه ساامیّا»صااد  می  ند امّا اهلل 

 (،65راد برام اهلل می شناسیر )مریم،

أفَّأننَّ تَّشونُ ع لیهِ  أر أینَّ م نق اتّخذَّ اله هُ ه واهُ،»آلهه مکاااار ین بساااایارند. آلهه درونی  
ستند  ه نفع عماره خود، یا نفع عقالنی خود، یا نفع 43فر ان،«)و یالً سانی ه    )

علمق خود را اله و مُتَّب ر گرفته اند. آلهه برونی هم معبودان زیادم هسااان، چه حق چه 
باطر. اله لفظی اسن عام  ه جمر هم بسته می شود آلهه. ولی اهلل جمر ندارد. چون 

اله داللن بر معبود دارد، چه معبود حق، چه معبود باطر، چه معبودهام باطر،  لفظ
اله. -و چه معبود حق. ولشن از لفظ اله،  ه الف و الم و ه باشد، اهلل اشتقا  یافته  ال

الف و الم، الف و المق تعریف اسااان. اله غیر مُع ریف اسااان و احیانع غیر معروف اسااان 
. یعنی آن معبودِ یگانه ویژه ام  ه نظیر ندارد، بدیر ندارد، ولشن اهلل، اله معروف اسن

وحدت احدیتش من جمیر الاهات اساااان، از نظر وات و اسااااماو و افعالش، در بُعد 
 عمقی و بُعد نخستین.

پع اله شد اهلل. خود اله } ه از اَّلِه  و اَّلَّه  اسند معانی دارد  ه عرش می  نیم. اهلل  ه 
سمیّا» سم ماده را اهلل  ر بن«هر تعلم له  کان را و ا سم بتهای ستان و حتی مادیین، ا پر

ننهاده اند، چه در لغن عربی و چه لغن هام دیگر مانند ع ب رانی. اهلل در لغتهام دیگر 

( Godترجمه هایی دارد  اهلل در ع ب رانی یقهُواه اساان، و یهواه فقط اهلل اساان. و گاد )
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خدا در زبان فارساای. خداوند غلط اساان چون در لغن انگلیساای. گاد، یقهواه و اهلل و 
خداوند اعم از خداسااان، خداوند هام عادم و خداوند اختبااااصااایق ربانی. خداوند 

م نوم(. یا خداوند  کاااتی، لشن «)خداوند بساااتان نظر  رد و دید»هام عادم مانند  
لفظ خدا ترجمه اهلل اساااان، چنانشه لفظ یهواه ترجمه اهلل اساااان. در  ر زبانهام 

سبحانه و تعالی اسن. موحدا ن و حتی مکر ان، لفظ اهلل در اختباص حضرت حق 
 لشن اله چنانشه عرش  ردیم اعم اسن از حق و باطر، آلهه باطر و اله حق.

اهلل الفاظش از همان الفاظ اله اسن، با اضافه اَّل،  ه اَّل در اصر، تعریف بوده، بعد از 
دیگر اْلاااا له )اْل اله( نیسن. اْل له بوده گذشن زمانهایی در عمقق  لمه ادغام اسن. اهلل 

 اسن در آغاز انتقال اله به اهلل.

این انتقال لفظی، با انتقال معنوم، اْلْ ْ اا له بوده اسن، بعد اهلل شده.  مرحله آغازین
اهلل اساام اعلم اساان و نه اساام معرفه به الف و الم. اول معرفه به الف و الم بوده، بعد 

 مرحله دوم. این«. له سمیّعهر تعلم »اسم علم اسن. 

 لمه حقّه اخالص  ه مختباااارترین و در عین حال «. ال اله اال اهلل» مرحله سااااوم،
مفباار ترین، از نظر معنا، راجر به نفی و اثبات اساان، نفی  ر جهانیان و اثبات  رّ 

« ال اله اال اهلل»وحدت ربوبین، نساااابن به حضاااارت حق ساااابحانه و تعالی. بنابرین 
ال »همان الفاظ اهلل اساان. چنانشه الفاظ اهلل هم همان الفاظ اله اساان. ولشن الفاظش 
مرحله توضیحی و تبیینی اله اسن در دو بُعد، تبیینی اهلل اسن در دو بُعد. « اله اال اهلل

اله دارام دو بُعد اسن، منفی و م بن. اهلل دارام دو بعد اسن، منفی و م بن. اله منفی 
بتش اِلهِ حق اسن. اهلل منفی اش  ر موجودات اند، م بتش خود اش آلهه باطر اند، م 

« ال اله اال اهلل»اهلل اسان. و این نفی و اثبات، مخباوصاع در اهلل، و نخسان در اله، در 
 رسم تفبیلی بیکترم یافته اسن. اول مرحله سلج بعد مرحله ایااب.

ال »هلل مفرد اساان. اگر چون ا« ال اهلل»اسااتغرا  اساان، اصااالً هیچ معبودم نه « ال اله»
بود غلط بود چون ال استغرا  جنع اسن، و اهلل  ه جنع نیسن، اله جنع اسن. « اهلل
سن، آلهه برونی «ال اله، اال اهلل» سن به الوهین حقه و اله، آلهه درونی ا ، اهلل خاص ا

دساان رد زدن بر سااینه، بر وات، بر صاافات، بر افعال « ال اله»اساان، آلهه باطر اساان. 
الهی  ه واحد اسن و معبود به حق اسن. و این «. اال اهلل»موجودات جهان اسن  ر 

 مرحله سوم.

نفی اش در سااوره  افرون و اثباتش در سااوره توحید. ا نون ما سااوره  مرحله چهارم
 توحید را آنچه نوشته ایم و آنچه باز فشر می  نیم، عرش می  نیم.
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 تفسیر سوره م اخالص   اثبات توحید

 سوره توحید، اسماو زیادم دارد، و هر چه اسماو بیکتر باشد مسماو  خالصاال   سور
هم عالی تر و واالتر اسااان. م الً ساااور  التفرید، التارید، االخالص، التوحید، الوالی ، 
الناا ، النِّساااب ، المعرف ، الامال، المقکاااقکاااه، المعوو ، البااامد، االساااا ، المانع ، 

لمذ ر ، النور، االمان. بر حسااج روایتی چند این بیساان المحضاار ، المنفر ، االبراع . ا
اساام، اسااماو معروف و غیر معروف سااوره توحید. ولشن سااوره هام دیگر  رآن یا یص 
اسم دارد یا دو اسم و یا باالتر، سه اسم. و این خود دلیر اسن اینشه سوره توحید در 

هلل تا آناا  ه امشان عین اختبارش، تفبیلی عمقی نسبن به معرفۀ اهلل اسن. معرف  ا
 دارد از برام مشلفان.

إنّ اهلل عزوجر علم أنّه یشون فی آخر الزمان القوام متعمقون »در رواین اساااان  ه 
اصااااول  افی، باسااااناد عن علی بن حسااااین زین « فانزل اهلل تعالی  ول هو اهلل احد

سن  ه در طول زمین و عرش مشان مشلفان ا سالم(. خدا دان ز حین العابدین )علیه ال
نزول این سااوره، بلشه از حین تشلیف آغازین آدم،  ه نساار اخیر اساان، و نساار هام 
 بر در م لث جهان از آیندگان ا وامی متعمق، محقق، د یق و مو ششاف می آیند، در 

 بُعد معرفن توحیدم سوره توحید را نازل  رد.

» اینشه «. زاب الخمسهیأتیه صلوات اهلل و سالمه علیه  اد ُ االح»در ایناا نوشته ایم  
 چرا گفن  رر«  ر هو اهلل احد

به جهاتی چند اسااان  ه عرش می  نم. رهبران احزاب بی دینی و با دینی پناگانه، 
خدمن رساااول اهلل شااارفیاب شااادند. مادییّن، مکااار ین، ثنویه، یهود، نباااارا. تمام از 

سااه پرسااتی منحرفان بوند. از انحراف مادین، شاار ، دو پرسااتی، دو پرسااتی یهود و 
بارا.  سبون»ن سج ربّه  ما ین سئلونه عن ین شود اله «ی سوال  ، مادیّون گفتند اگر از ما 

تان  یسن، اشاره به ماده می  نیم. ماده  ه مکارٌ الیه حّسی و حاضر اسن. از پیامبر 
سااوال می  ند  ه، تو هم اشاااره  ن، آن ربّی را  ه تو به سااوم او می خوانی، اشاااره 

ه بفهمیم. منظورشان اشاره حسی بود. مکر ین هم مکارٌ الیه داشتند،  ن، ما با اشار
کارٌ الیه  سن. ولی م شد حسی ا شد، بن ها با کارٌ الیه بعضی آلهه  ه آلهه باطر با م

 حسی نیسن.« اهلل»

اینها به گمان اینشه همانطورم  ه به بن ها می شود اشاره حّسی  رد، به اهلل هم  ه 
ستان  خالق بن ها و خالق  ر جه شاره حسی  رد. دو گانه پر شود ا سن می  و »ان ا

)یهود گفتند عُزَّیر فرزند خداساااان(، برام خدا فرزند  ائر «  الن الیهود عُزیرُ ابنُ اهلل
 شدند. و همچنین نبارا  ه سه پرسن و ثالوث هستند، همه به دنبال اشاره رفتند.
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پیغمبر موحد نبودر رأ   پیغمبر بزرگوار ساااه روز صااابر  رد تا جواب نازل گردد، آیا
الموحدین در طولق تاریخق تشلیف در م لثِ تاریخق تشلیف، منهام وحی ربانی آیا  ائد 

مااا ینطق عن الهوم إن هو إال وحی  »موحاادان نبودر چرا جواب ناادادر برام اینشااه 
، تلفظاتش و تنطقات )نطق هام(  المی اش، تنطقات عملیش، تنطقات اشاره «یوحی

«  وحیٌ یوحی»ی هام تکاااریعی، و در اثبات هام تکاااریعی، تمامکاااان ام اش، در نف
هوام نفع اسانر نفع عماره « هوم»هوم چیسانر آیا «. ما ینطق عن الهوم»اسان. 

 ُرّ غیرق وحی اساان « هوم»م خودمر نفع عماره دیگرانر نفع عماره هر دور نخیر. 
(، اظهارات پیغمبر، یعنی نطق پیغمبر )نطق یعنی ابراز« إن هو إال وحیٌ یوحی»چون 

عدِ محمدم، اظهارات و تبیینات و بالی هام رسااااالتی  عد رسااااالتی، و نه در بُ در بُ
) ه شااادید القوم اهلل اسااان(. بنابرین « وحیٌ یوحی، ع لَّمه شااادیدُ القوم»حضااارتش 

ما ینطق »پیغمبر هیچ نفی و اثباتی در بُعد رسااالتی، از خود ندارد مگر وحی. بنابراین 
نه هوام عقر، نه هوام نفع، نه هوام علم، نه هوام فطرت  ه معباااوم «. عن الهوم

اساااان، نه هوام عقر مطلق. چون تمام اینها در عین  مال، نقبااااان دارند. یعنی 
تشمیلکااان از نظر وحیانی اساان. مبنام وحیق ربانی، چه  رآنی و چه غیر  رآنی اش، 

ر مبنام فطرت، درسااان اسااان عقر مطلق بر مبنام فطرت اسااان، ولشن عقر مطلق ب
 بیانگر  رّ مرادات ممشنه ربّانی برام مشلفین نیسن.

«  بسم اهلل الرحمن الرحیم،  ر هو اهلل احد»پع سه روز صبر  رد و جبرئیر نازل شد   
 مطالبی دارد «  ر»را هم پیامبر باید بگوید. اصالً گفتن «  ر»و این 

جواب این احزاب خمسه  ،  ه می خواهد«هو اهلل احد»، درسن اسن مخاطجق در  یص
دارام ابعادم اسن. بُعد «  ر»هم باید گفته شود. این «  ر»را بدهد، پیامبر اسن، ولی 

اول آن اینساان  ه پیامبر حتی لفظ خطابق نساابن به خودش را هم را تر  نمی  ند  
ها برام توجه دادن «  ر»و غیره. این «  ر یا أیها الشافرون»، « ر ما یأبئُ بشم ربی»

شد، این به  سن  ه حتی الفاظِ خطاب هم،  ه مخاطج نباید بیانگر آن ها با مشلفان ا
 ها را می گوید. این اوالً.«  ر»مخاطجق رسولی و مخاطجق رسالتی این 

چرار برام «  ر»، باید بگوید «هو اهلل احد»، هر  ساااای می خواهد بگوید  مطلج دوم
، بگو گفتند چرار «بگو مرگ بر شاه»، من می گویم و شما هم بگو. «هو اهلل احد»اینشه 

نه فقط « مرگ بر شااااه»، شاااما هم بگو. این «مرگ بر شااااه»برام اینشه من می گویم 
سن. همچنین  شنوندگان ا سن، گفتار گویندگان و  گفتار « هو اهلل احد»گفتار گوینده ا

  ر هو»گویندگان، گوینده رسااالتی و  رِّ شاانوندگان، از امامان و سااایر مشلفان اساان 
 «.اهلل احد
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عرش می شود  ه سوره توحید، چنان  ه اشاره شد بر حسج رواین ثلث  رآن اسن. 
چون ثلث  رآن حد متوسط توحید اسن. و این ثلث  رآن  ه از شش هزار و شکبد 
سن، این دو هزار و چند آیه بنام توحیدم  و چند آیه، دو هزار و دویسن و چند آیه ا

گوناگون، اسماو گوناگون، افعال گوناگون، جریانات  اسن با الفاظ گوناگون، توصیفات
گوناگون، از  بااااه ها و بیان هام حقیقن هام توحیدم در ابعاد گوناگون. و لشن 
مختباار  ر توحید  رآن،  ه ثلث  رآن اساان، در سااوره توحید جمر اساان. چنان  ه 
ر  ر  رآن در جمر، از توحیدش، رسااااالتش، معادش، احشامش، عبودیتش، ربوبیتش د

 رآن «. »و لقد واتینا  سااابعع من الم انی و القرآن العظیم»ساااوره حمد جمر اسااان. 
هفن آیه م انی،  ه «. من الم انی»ساابر آیات اساان « ساابعع» ر  رآن اساان، « عظیم

هفن م نی دارد )این مطلج در جام خودش عرش شااااده(. و ما هیچ سااااوره ام  ه 
 مکتمر بر هفن آیه باشد نداریم.

 ان وهابی در مشه مشرمهبح ی با عالم

نمی « بسم اهلل»از جمله مباح ی  ه من در مشه با وهابی هایی می  ردم  ه در حمد 
چند آیه اسن این سورهر گفتند   شش آیه. گفتم « بسم اهلل»گفتند، می گفتم  ه بدون 

اساانر این ساابعع من « ساابعع من الم انی»باشااد، پع چر «! سااتّع من الم ان »پع باید 
بسم اهلل »سوره م حمد هم جزو سوره اسن، لذا « بسم اهلل»نی نکان می دهد  ه الم ا

 و ......« الحمد هلل »، آیه دو «بسم اهلل»شماره دارد. یص  « الرحمن الرحیم

من الم انی اسااان. « م انی»این «. و لقد واتنیا  سااابعع من الم انی و القرآن العظیم»
سوره حمد ندارد.  رآن آیات هفن دارد، ولی  ر  رآن م انی دارد، امّا م انیق همچون 

 سوره نیسن.  ر سوره  ه هفن آیه باشد فقط سوره مبار ه حمد اسن.

«. اهلل»اساااان. دوم « هو»مقول می خواهد. مقول اول «  ر»، « ر هو اهلل احد»حاال، 
«. و لم یولد»شکم «. لم یلد») ه تفسیر اهلل اسن(. پنام « البمد»چهارم «. احد»سوم 
و نه  ُْفو  احد، نه  ُفُووً احد، و نه  ُْفئع احد. اگر چه «. و لم یشن له  ُفُو  احد»هفتم 

ستیم،  سن، امّا همانطورم  ه ما متقَّیِّد به معانی  رآن ه کان به یص معنا هر چهار تای
شد و لشن هم  سان با ستیم. گرچه از نظر معنا لفظ یش متقیِّد به الفاظ بیانگر ایمانی ه

معنا، هم ترتیج، هم تر یج، هم جا. و این  ه ما تفسیر موضوعی می گوییم، لفظ، هم 
عد از مرحله  بدهیم، نخیر. این مرحله ب یج  نمی خواهیم  ه موضااااوعی  رآن را ترت
تساالساالی اساان. از مرحله تساالساار  ه اسااالمق نخسااتین برداشاان شااد، اسااالمق مرحله 

 سن.تشاملی، بعد از مرحله تسلسلی اسن  ه مرحله موضوعی ا
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إنا »در چند جام  رآن و ر شده و مرجعی مذ ور نیسن. م الً « هو»، « ر هو اهلل احد»
 ر  رآن اساان. و تی « ه»در ایناا مرجعی ندارد. بنابراین « ه«. »انزالناه فی لیلۀ القدر

 ه مرجعی مذ ور برام ضامیر نیسان، این مرجر  لین و عمومین دارد. منتهی مرجر 
سن. و مرجر  لی  مُنزَّل )نازل« هو» لی  سن  و مُنزَّل مخلو  ا «  هو اهلل احد»شده( ا

سن.  شد، « هو»مُنزقل )نازل  ننده( ا سوره توحید راجر به منزقل اسن  ه اهلل می با در 
 و در سوره  در راجر به منزَّل اسن  ه  رآن اسن.

ضاامیرق اشاااره به غائج اساان. ما غائج چند نوع داریم  یا غائج مطلق « هو«. » ر هو»
اریم  ه هیچ گاه امشان ندارد برام حوا  ما ظاهر شود، و این در مقابر هذا و وا  د

و هذان و حاالت ثالث  اسن  ه ملحدان و مکر ان و دوپرستان و سه پرستان به  ار 
اولین پاسخ به این احزاب خمسه اسن  ه می گفتند همان طور  ه ما « هو»می برند. 

ه خدایانمان توجه می دهیم، تو هم همین راه را طی با اشاره می فهمانیم و با اشاره ب
  ن و با اشاره، خدام خود را بنمایان!

هذا نیساان، وا  نیساان، اولئص نیساان، مفرد نیساان، مفرد محسااو  «.  ر هو»ولشن 
نیسن، ت نیه محسو  نیسن، جمر محسو  نیسن. بلشه مفرد غیر محسو  اسن. نه 

ه اشاره حّسی اسن و نه اشاره عقلی اسن. تنها محسو ، بلشه مکارٌ الیه ایسن  ه ن
ی احاطه حع اسان به محساو . اشااره عقلی، اشااره عقر اسان به غیر  اشااره حساّ

 محسو .

شاره عقلی به  سبحانه و تعالی نداریم، ا شاره حسی به حضرت حق  ما همچنان  ه ا
ن  ه عنوان احاطه، به عنوان برابرم یا احاطه نداریم. بلشه اشاااره به غائجق مطلق اساا

سن  سن. آنچه  ه پیدا سماوً و افعاالً، در بُعدِ ربوبین ناپیدا صفاتع و ا از عقول، واتع و 
خَّلقق خداساااان. خلقق خدا مفعولق ربانین اساااان، مفعولق رحمانین اساااان، مفعولق 
رحیمین اسن، مفعولق غفران اسن، مفعولق عذاب اسن. این مفعول برام ما حسیّاتش 

سیّاتش  سن  و غیر ح سو  ا سماو مح سن. ولشن وات خدا و ا شده( ا مُدر   )در  
خدا و افعال خدا به عنوان صادر، به عنوان مبدر، برام ما واضح نیسن. بله به عنون 

 صادر  ه خلق باشد از نظر ما  م و بیش پیداسن.

مرجعش چند گونه اساان  گاه مرجر ضاامیر انسااان، حاضاار اساان و « هو«. » ر هو»
گاه مرجر اشاره و ضمیر انسان حاضر اسن و ناپیدا،  پیداسن، هو نیسن و هذا اسن.

م الً خیلی ریز اسن، چون خیلی ریز اسن حاضر اسن و ناپیدا ولی امشان دارد پیدا 
باشااد. یا دور اساان از نظر مشان، یا دور اساان از نظر زمان، باالخره دورم  ه امشان 

سا  عقلی و یا سا  )یا اح شاره و از نظر اح شدن از نظر ا سا  مادم(  نزدیص  اح
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هوینِ غیجق مطلق اسن. یا من هو اختفی لفرا نوره، الظاهر « هو»داشته باشد. و لشن 
الباطن فی ظهوره، بنور وجهه اساااتنار  ر شااایو، و عند نور وجهه ساااواه فی، و الی 

 آخر...

اشاره اسن به غائج مطلق. این غائج مطلق با هیچ وسیله ام از وسایر « هو»این لفظ 
ت، ادرا ، علم، عقر، با هیچ وسیله ام حتی وسایرق مطلقق معبومق انسان، ب بَّر، ببیر

سیله ام  بوم، به هیچ و شد، یا دون مع بومان عادم با شد یا فو  مع بوم با چه مع
  ابر ادرا  و احاطه نیسن، در م لث عوالم  عالم تشلیف، عالم برزخ و عالم  یامن.

رهاسن، هم ببیرت هاسن،  اببار«. ال یدر ه االببار و هو یدر  االببار» بَّ هم ب 
اولین معرفی رب العالمین «.  ر هو»در بُعدِ اببااااارهام علمی و عقالنی و د ّی. پع 

در بُعد ناپیدا بودن واتش علی االطال ، مکارٌ الیه نبودنش به اشاره حسی، یا به اشاره 
غائج  ه « هو»هیچ گاه امشان ندارد این «.  ر هو»عقلی، علی االطال  این اساااان  

سن. هم در  شود. بله، پیداسن از نظر وجود در عقول و فطرت ها و نا پیدا سن پیدا  ا
 غاین پیدایی اسن، و هم در نهاین ناپیدایی اسن.

در نهاین ناپیدایی اساان، چون هر ناپیدایی امشان پیدا شاادنش، هر غیر محسااوساای 
یدنش،  شان د یده ام ام ناد شان علمش، هر  ش، هر ماهولی ام شان حسااااّ عد ام در بُ

سن  ه هیچگاه در هیچ زمانی  سی ا ممشنات هسن. ولشن خدا آن نادیده و نامحسو
از برام هیچ موحدم حتی خاتم النبیین )صلوات اهلل و سالمه علیه(، امشان روین او 

 نیسن.

سن،  سن. می دانیم ه سن، امّا نمی دانیم چی بله! روین به معنام این  ه می دانیم ه
تمام معارفِ واحدین، « هو»ی دانیم چیساااان. بنابرین در می دانیم  یساااان، امّا نم

نهفته « و لمن یشن له  فوا احد« »و لم یولد« »لم یلد»احدین، صاامدین، ساارمدین، 
 اسن.

هو چیساانر «.  ر هو»در سااوره مبار ه توحید هر لفظ ب عدم معرِّف لفظ  بلی اساان  
لم یلد  یسنر «. م یلدل»صمد  یسنر «. صمد»احد  یسنر «. احد»اهلل  یسنر «. اهلل»
و لم یشن له » یساانر « و لم یولد»، «لم یلد»، «صاامد»، «احد»، «اهلل»، «هو«. »لم یولد»

 «. فوا احد

 تقد  عدد هفن، مراحر هفن گانه توحید

این هفن مرحله را باید طی  نیم، همانطورم  ه دور خانه خدا هفن مرتبه طواف 
، رمی جمرات هفن اسن، سعی هفن می  نیم، آسمانها هفن اسن، زمین هفن اسن
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سن، با این عدد مقد ، گامهام هفتگانه را برداریم، برام  سی ا سن. هفن عدد مقد ا
شاااناخن خدا در حد امشان. و از امتیازات  رآن این اسااان  ه، م ر  تابهام مولفان 
بکرم و غیر بکرم نیسن  ه هر  تابی خاص گروهی اسن. فیزیص خاص فیزیشدانان 

 ام شیمدانان، هندسه، جغرافی، تاریخ و ...اسن. شیمی بر

یاز  ر مشلفان اساااان را و ر  رده، برام  ر  ولشن  رآن  ه  ر علومی  ه مورد ن
مشلفان با درجاتکان  افی اسن، همه  ع فهم اسن. منتها ادنامق )پائین ترین( تفهُّمق 

دهام توحیدم، معارفِ  رآنی، در بُعد عقاید سااااه گانه، و در بُعد احشام، بایدها و نبای
نُبُویتی، معادم، واجبات و محرمات اساااان. منتها هر  ع د ن بیکااااترم  ند، تفهم 
بیکاترم برایش حاصار می شاود، یعنی ساهر )آساان( و ممتنر )محال( اسان. ساهر 
اساان در بُعد مرحله آغازینق تشلیفی برام  ر مشلفان. ممتنر اساان برام  سااانی  ه 

 فشر نشنند.د ن نشنند، بررسی نشنند، تدبر و ت

و اصااالً هیچ  تابی در هیچ بُعدم از ابعاد مکااابهن با  رآن ندارد. شااما هر  تابی  ه 
مطالعه  نید مخبوص عده خاصی اسن. اگر  تابی مربوا به عموم باشد  تابق ساده 
اسن )روزنامه ایسن(. امّا  تابق علمی  ه مخبوصع  رِّ علومق عقالنی و غیر عقالنی 

شاد، و در بُعد نخساتین همه  ع فهم باشاد، ما نداریم. بله در ابعاد را در بر داشاته با
 دیگر، مربوا اسن به تدبرات و تفشرات بیکتر.

را « هو»روم این اصااار ما در ساااوره توحید باید  ه د ن، زیادتر بشنیم. فعالً مرحله 
 «.صمد»و « احد»و « اهلل»مقدارم عرش  ردیم و دنباله اش ر ا فردا. بعد مرحله 

 لسالم علیشم و رحم  اهلل و بر اتهو ا

 پرسش هام آخر در  

]در مورد این  ه فرمودید می دانیم هسن، و نمی دانیم  ه چیسن! مگر هستی خدا  -
 عین چیستی او نیسنر[

 نخیر.

 ]یعنی دو تا هوین و حی ین گوناگون داردر[ -

ستی اش، ماهیتش چیسنر واتش چیسنر م الً   سی نخیر، هستی اش هسن، اما چی
پکاان در صاادا می زند، شااما می دانید  ساای هساان، ولی نمی دانید  یساان. منافات 
ندارد. می دانم هسن، و نمی دانم  یسن. می دانم هسن، نمی دانم چیسن. هستی، 
مطلق اساان، یعنی هسااتی اعم اساان از این  ه آن هساان، بدانیم یا ندانیم  یساان یا 
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می فهمیم، در بُعد ایاابی نمی چیسااانر وانگهی ما  یساااتی خدا را در بُعد سااالبی 
 فهمیم.

سن. چون ووات دیگر را ما می  سلبی  خدا واتش مانند هیچ واتی از ووات نی در بُعدِ 
فهمیم. بنابرین ما با ساالج رفیق هسااتیم دیگه، خدا عالم اساان، یعنی جاهر نیساان. 
سن یعنی معدوم  سن. موجود ا سن یعنی مرده نی سن. حی ا سن یعنی عاجز نی  ادر ا

ن. فقط معدوم نیسااان، امّا تمامج وجود اسااان، نه وجودِ مانند وجودات ما. این نیسااا
ما.  نا ص  ما، م شه  ینونیتی وراو  ما، بل ینِ )وجود(  نه  ینون موجود اساااان ) ائنٌ( 
سن. از حد  کبهه. از دو حد خارع ا بنابراین خارع عن الحدّین  حدّ االبطال و حدّ الت

 نه آن  ه نباشد. سلج  این و آن نیسن، نیسن، نیسن اما

نخیر! نیسااتی خدا نیسااتیق ممشنات اساان.  ر ممشنات وواتکااان وواتِ ساالبیق حق، 
صفاتکان صفاتِ سلبیق حق، افعالکان افعالق سلبیق حق. ولشن این سلج ها نه سلج 
مطلق اسن، سلج خاص اسن. سلج امشان، سلج حدود، سلج فقرها، سلج ممشنات 

فهمیم. منتها هر  در در سلج د ن بیکتر بشنیم در اسن. آن و ن اثباتکان را ما نمی 
 مرحله اثبات باالتر و باالتریم.

سن  ه این و  کبیه. حد ابطال این ا بنابراین خارع عن الحدین  حد االبطال و حد الت
ستش هم نه اینشه  سن. ه سن، بلشه مانند ما نی صالً نی سن، نه اینشه ا سن و نی آن، نی

 د ما حد تکبیه اسن.هسن همانند ما. چون هسن همانن

نه اصالً نیسن، نه هسن مانند هسنِ ما. خدا بینق هسن و نیسن اسن  هسن نه مانند 
هساانِ ما، و نیساان، یعنی همانند ما نیساان. این بحث را در بُعدِ معرفی وات مقد  
سوره هام دیگر تفبیر  سوره توحید و هم در  صفات، هم در  سماو و  الهی، در بعد ا

 می  نیم. ان شاو اهلل. خواهیم داد و مفبر

]پع هسااتی و چیسااتی اش یشی شااد! در وا ر و تی ما می گوییم خدا هساان یعنی  -
  ه امشان ندارد این را بفهمیم![

شما حقیقن  ستی را می فهمیمر م الً آیا  سنر آیا حقیقن ه ستیش چی سن ولی ه ه
 هستی خود را می فهمیدر مقدارم می فهمید.

 این یعنی چیر[ ]این  ه می فرماید خدا هسن -

 یعنی اینطور نیسن  ه نباشد

 ]پع شما فقط به طور سلبی می فرمائید[ -
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بله. البته. ما با سالج رفیق هساتیم دیگه. نیسان  ه نباشاد. ما دو هسان داریم و یص 
نیسااان. یص هساااتی،  ه می فهمیم، و یص هسااان،  ه نمی فهمیم. هساااتی  ه نمی 

فهمیم. خدا هساان یعنی نیساان مانندِ فهمیم، نیسااتش را )نیساان نساابی اش( را می 
 موجودات، نه هسن مانندِ موجوات.

خدا  ائن اسااان یعنی مانند موجودات و لو ملیاردها برابر. نخیر! نه این  ه بی نهاین 
برابر! وات خدا با سااااایرموجدات اصااااالً تباین و تنا ا  لّی دارد، نه اینشه خدا بی 

ابرابرم در  ار نیساان. وات خدا واتی اساان نهاین برابر اساان، نخیر. اصااالً برابرم و ن
 ه بطور  لی منا ا و مباین اساااان با ووات موجودات  ما این  ه در صاااافات هم 
همین طور اسن. البته این بحث در این مختبر نمی گناد، و باید بحث  نیم ان شاو 

 اهلل.

، شاادید القوم خداساان ولی گویا به جبرئیر «علمه شاادید القوم»]شااما فرمودید  -
 شدید القوم گفته اند[

اسااان. برام این  ه « اهلل»نخیر! شاااوخی می  نند! ما پنج دلیر از این آیات داریم  ه 
شدید القوم... فاوحی الی عبده ما أوحی» ضمیر 10نام،«)علمه  سی بر « ه»(  به چه  

 ، آیا پیغمبر عبدِ جبرئیر اسنر«شدید القوم»می گرددر به 

را تفسیر به اهلل  رده )حاال این باشد و یا نباشد « مشدید القو»در دعام ندبه اسن  ه 
فر ی نمی  ند(. ولشن شاادید القوم،  ساای  ه  وایش شاادید اساان و ضااعف ندارد 
ممشن اساان  ه ممشن )الوجود( باشاادر وجود هام ممشن همه فقیرند، همه ضااعف 

( بر ساار  وم )اسااتغرا « ال«. »القوم»دارند، هر  در  درتکااان زیاد باشااد، نمی شااود 
سن. )القوم یعنی تمام نیروها و  ضعیف نی سن،  شدید ا سن. تمام این نیروها درش  ا
و تی می گوییم شدید القوم یعنی تمام نیرو ها در آن شدید اسن نه بعضی نیرو ها(. 
سن.  شدید القوم فقط اهلل ا ولیشن غیر خدا تمام نیروهایش بین ضعف و زیاد هسن. 

ه و از غیر این سوره  ه شدید القوم، فقط خداسن ما ادله زیاد داریم از خود این سور
و جبرئیر نیساان. م ال به طور مفباار برام این  ه آن جایی  ه شاادید  وم بر پیامبر 
وحی  رد در معراع بود، و جبرئیر در معراع نتوانسن برود و در بین راه گفن  ه   لو 

 .دنوت انمل  الحتر ن


