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 1437رمضان  24    10/4/1395     أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1( آیه 112( سوره اخالص )103

 ترجمه

 بگو اوست خدایی كه احد است. ؛به نام خداوند رحمن و رحيم

 ای و نحوینکات ترجمه

)اصطالحا هویت ذات الهی مقام برای اشاره به  ضميری« هو»که حالت ممکن است: یکی این چنددرباره نقش نحوی اهلل 

 القرآن إعراب ؛858 /10البيان )مجمع یا خبر دوم باشد كه بر این اساس ترجمه شد.« احد»خبر اول و « اهلل»باشد و آنگاه غيبيه( 

 الدین فارسی()مبنای ترجمه فوالدوند و جالل (306الصلوه امام خمينی/آداب ؛ 61 /10بيانه و

اصطالحا ضمير فصل ویا ضمير شأن است كه معنای خاصی « هو»دوم اینکه اهلل را مبتدای دوم بگيریم بدین صورت كه 

ت؛ خبر آن اس« اهلل احدٌ»مله ای كه بعدش آمده است، و به لحاظ نحوی، مبتدایی است كه جكند به جملهندارد و فقط اشاره می

 فی الجدول ؛ 61 /10بيانه و القرآن إعراب؛ 858 /10البيان )مجمع آنگاه در خود همين جمله، اهلل، مبتدا؛ و أحد، خبر است

این است كه خدا  حقيقتبگو »؛ كه در این صورت باید بدین شکل ترجمه شود:  (388 /20؛ الميزان 426 /30القرآن إعراب

 ای و مشکينی و مکارم و مجتبوی()مبنای ترجمه الهی قمشه كه خدا احد است(تر: بگو )یا به تعبير ساده« أحد است

بدانيم كه آوردن بدل نکره از « اهلل»را بدل از « أحد»را خبر بدانيم، و « اهلل»را مبتدا و  «هو»سوم اینکه همانند حالت اول 

( كه در این صورت در ترجمه باید آن را 818 /4الکشاف؛ 70 /3العرب)لسان« ناصِيَةٍ بِالنَّاصِيَةِ لَنَسْفَعاً»معرفه ممکن است مانند 

 )مبنای ترجمه آیتی و انصاریان و پاینده(« بگو او خدای أحد است»همانند صفت ترجمه كنيم: 

( در 6 /2نيرالم المصباح؛ 448 /3العرب اند كه واو آن به همزه تبدیل شده است )لساندانسته« وحد»غالبا از ماده را « أحَدٌ»

( 135/اللغة فی الفروقای برایش فرض نداشته باشد )آن یکی است كه دومی« أحد»تفاوت این دو همگان اتفاق نظر دارند كه 

)یعنی « ماجائنی أحدٌ»رود أحد یا همواره به نحو سلبی به كار می" :برای توضيح مطلب خوب است به این نکته توجه شود كه

یا أحد  ( ویا مضاف اليه )أحدكم1در حالت اثباتی، همواره به نحو مضاف )یوم األحد: روز یکشنبهنيامد( و نزد من هيچکس 

به  انفرادی با معنای اثباتیرود و تنها حالتی كه به نحو ( به كار می، احد و عشرینأحد عشر) الثالثه( یا واحد منضم به عشرات

 ( 67/القرآن ألفاظ مفردات) «اهلل احد :كار رفته است در مورد خداوند است

در خداشناسی شاءاهلل در تدبر امروز خواهيم دید كه اناند كه ای گفتهنکته« أحد»و « واحد»برخی از اهل لغت درباره تفاوت 

اسمی است كه اساسا عدد « واحد»كه همراهش باشد، اما است بر نفی هر عددی  «أحد»بنای "آید! و آن اینکه بسيار به كار می

أحدی از آنها »شود برای اثبات. مثال وقتی گفته می« واحد»خورد و در كالم برای انکار به درد می« أحد»شود، می با آن شروع

أحدی از آنها »توانيم بگویيم یعنی نه یك نفر آمد نه دو نفر و ...؛ اما وقتی بخواهيم به صورت اثباتی بگویيم، نمی« نزد من نيامد

                                                      
گذاری بر اساس تفکر این نام بساچه( 67/القرآن ألفاظ مفردات) .. آن گونه که راغب اصفهانی گفته یوم االحد به معنای یوم االول بوده است 1

 شود.یهودی بوده که روزهای هفته از یکشنبه شروع می
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و در زبان  ...كه در اینجا یعنی فقط یك نفر آمد و نه دونفر یا بيشتر« واحدی از آنها نزد من آمد» بلکه باید بگویيم« نزد من آمد

و همچنين در قبال این سخن «! أحدی نزد من آمد»شود اما گفته نمی« أحدی نزد من نيامد»شود عربی ]. بلکه فارسی[ گفته می

گویند: خير واحدی ]بلکه می« گویدير، أحدی چنين چيزی میخ»دهند كه ، پاسخ نمی«گویدأحدی چنين چيزی نمی»كه: 

بله، وقتی به صورت  .وضعيتش این گونه است ،به صورت مضاف نياید« أحد»گوید[؛ وقتی ]=یکنفر[ هست كه چنين چيزی می

 1(448 /3العرب )لسان "شود.نزدیك می« واحد»آید به معنی مضاف می

 حدیث

 : قَالَ السَّلَامُ، عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ أُذَیْنَةَ ابْنِ عَنِ عُمَيْرٍ، أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنُ عَلِیُّ( 1

 یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ الصَّمَدُ اللَّهُ دٌأَحَ اللَّهُ هُوَ قُلْ: »تَعَالى وَ تَبَارَكَ رَبِّكَ نِسْبَةَ مُحَمَّدُ یَا اقْرَأْ: إِلَيْهِ -جَلَّ وَ عَزَّ -اللَّهُ أَوْحَى ثُمَّ ...

 ...«أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ

 نِسْبَتُكَ فَإِنَّهَا أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا اقْرَأْ إِلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى ثُمَّ أَوَّلًا قَرَأَ مَا مِثْلَ فَقَرَأَهَا لِلَّهِ بِالْحَمْدِ اقْرَأْ إِلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى ثُمَّ

 ... الْقِيَامَة یَوْمِ إِلَى بَيْتِكَ أَهْلِ نِسْبَةُ وَ

 486ص ،3ج ،(اإلسالمية - ط) الکافی

در ركعت  فرمایند:می كهرسند به اینجا میدر سفر معراج حدیثی نماز  درباره چگونگی تشریعدر حدیثی ]از امام صادق ع 

 اول، بعد از اینکه پيامبر ص به تعليم الهی سوره حمد را خواند،[ خداوند عز و جل به او وحی كرد:

بگو اوست خدایی كه أحد است، خداوند صمد »]اكنون[ اصل و نسب پروردگارت تبارك و تعالی را بخوان  ای محمد!

 ...« زاید و نه زایيده شده، و نه هيچ همانندی دارداست، نه می

آید كه سوره در ركعت دوم خطاب میفرمایند: اینکه میشود تا ]سپس چگونگی وقوع مراحل بعدی نماز توضيح داده می

]سوره قدر[ را بخوان كه آن بيان اصل و نسب تو و ...« إنا أنزلناه »حمد را بخوان[ سپس خداوند عزوجل به او وحی كرد كه 

 اهل بيت تو تا روز قيامت است...

 النَّيْسَابُورِیِّ شُعَيْبٍ بْنِ نُوحِ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ الْعَطَّارُ یَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ دَّثَنَاحَ( 2

 بْنَ جَعْفَرَ الصَّادِقَ سَمِعْتُ قَالَ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الْعَقَرْقُوفِیِّ شُعَيْبٍ أَخِی بْنِ عُرْوَةَ عَنْ الدِّهْقَانِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ

 2 اللَّهُ رَحِمَهُ سَلْمَانُ فَقَالَ الدَّهْرَ یَصُومُ أَیُّکُمْ لِأَصْحَابِهِ یَوْماً ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ ع آبَائِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ یُحَدِّثُ ع مُحَمَّدٍ

                                                      
 الجحود موضع فی الکالم فی یصلح أَحد و العدد، لمفتتح اسم الواحد و العدد، من معه یذکر ما لنفی بنی ءشی األَحد أَن األَحد و الواحد بين . الفرق 1

اثنان....  منهم یأْتنی لم أَنه فمعناه واحد منهم جاءنی قلت إِذا و اثنان؛ ال و أَتانی واحد ال فمعناه أَحد، منهم أَتانی ما: یقال. اإلِثبات موضع فی واحد و

 ما األَحَد حدُّ فهذا .أَحد ذلك یقول بَلى: أَحد ذلك یقول ما لك قيل إِذا یقال ال و أَحد، من جاءَنی قد تقول ال و أَحد من جاءَنی ما: العرب تقول: األَصمعی

 الواحد. معنى من قرب أُضيف فإِذا یضف، لم

 . قسمت حذف شده حدیث چنين است: 2

 اللَّهِ رَسُولَ یَا أَنَا سَلْمَانُ فَقَالَ یَوْمٍ کُلِّ فِی الْقُرْآنَ یَخْتِمُ فَأَیُّکُمْ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا أَنَا سَلْمَانُ قَالَ اللَّيْلَ یُحْيِی فَأَیُّکُمْ اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا أَنَا

 أَیَّامِهِ أَکْثَرَ هُوَ وَ أَنَا فَقَالَ الدَّهْرَ یَصُومُ أَیُّکُمْ قُلْتَ قُرَیْشٍ مَعَاشِرَ عَلَيْنَا یَفْتَخِرَ أَنْ یُرِیدُ الْفُرْسِ مِنَ رَجُلٌ سَلْمَانَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ أَصْحَابِهِ بَعْضُ فَغَضِبَ
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 وَ الْقُرْآنِ ثُلُثَ قَرَأَ مَرَّةً قَرَأَهَا فَمَنْ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ مَثَلُ أُمَّتِی فِی مَثَلُكَ الْحَسَنِ أَبَا یَا ع لِعَلِیٍّ یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ حَبِيبِی سَمِعْتُ

 أَحَبَّكَ مَنْ وَ الْإِیمَانِ ثُلُثُ لَهُ كَمَلَ فَقَدْ بِلِسَانِهِ أَحَبَّكَ فَمَنْ الْقُرْآنَ خَتَمَ فَقَدْ ثَلَاثاً قَرَأَهَا مَنْ وَ الْقُرْآنِ ثُلُثَیِ قَرَأَ فَقَدْ مَرَّتَيْنِ قَرَأَهَا مَنْ

 لَوْ عَلِیُّ یَا بِالْحَقِّ بَعَثَنِی الَّذِی وَ الْإِیمَانَ اسْتَکْمَلَ قَدِفَ بِيَدِهِ نَصَرَكَ وَ قَلْبِهِ وَ بِلِسَانِهِ أَحَبَّكَ مَنْ وَ الْإِیمَانِ ثُلُثَا كَمَلَ فَقَدْ قَلْبِهِ وَ بِلِسَانِهِ

  بِالنَّارِ أَحَدٌ عُذِّبَ لَمَا لَكَ السَّمَاءِ أَهْلِ كَمَحَبَّةِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَحَبَّكَ

  200ص ،3ج ،ع طالب أبی آل مناقب  ؛  34ص ،(للصدوق) األمالی

گوید: بر گفتگوی سلمان فارسی با یکی از اصحاب است، در فرازی از این گفتگو، سلمان می در حدیثی طوالنی كه مشتمل

 فرمود:از حبيبم رسول خدا ص شنيدم كه خطاب به حضرت علی ع می»

است كه است. كسی یك بار این سوره را بخواند مانند این « أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ»ای ابالحسن! مَثَلِ تو در در امت من، مَثَل 

؛ و سه بار بخواند مانند ختم كل قرآن است. همين طور، كسی استسوم قرآن را خوانده؛ و دوبار بخواند مانند دوسوم قرآن یك

، و دوست بدارد، دوسوم ایمانشكه با زبانش تو را دوست بدارد، یك سوم ایمانش كامل شده، و كسی كه با زبان و قلبش 

رد و با دستش یاریت كند ایمانش را كامل كرده است؛ و به كسی كه مرا به حق مبعوث كسی كه با زبان و قلبش دوست بدا

 اهل زمين هم همچون محبت آسمانيان تو را دوست بدارند، احدی در آتش عذاب نخواهد شد.كرده، سوگند، ای علی! اگر 

سوم اميرالمومنين ع )كه البته در آنجا، در یكمَنْقَبَةً( از خود  این حدیث نبوی در حدیث هفتاد منقبت )لی سَبْعُونَ توجه:

عباس و نيز از امام باقر ع و در كتب اهل سنت از ابن و در 1(580 /2روایت شده )الخصال«( انزب»مطرح است نه « قلب»اول، 

 (824-823ص الظاهرة، اآلیات تأویل) نعمان بن بشير با عباراتی اندك متفاوت روایت شده است

 بْنُ عَبْدَانُ سَعِيدٍ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْإِیلَاقِیُّ ثُمَّ الْقُمِّیُّ الْفَقِيهُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدِ بُوأَ حَدَّثَنَا( 3

 بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ الْفَضْلِ

                                                      
 انُفُلَ یَا مَهْ ص النَّبِیُّ فَقَالَ صَامِتٌ نَهَارِهِ أَکْثَرَ هُوَ وَ أَنَا فَقَالَ یَوْمٍ کُلِّ فِی الْقُرْآنَ یَخْتِمُ أَیُّکُمْ قُلْتَ وَ نَائِمٌ لَيْلَتِهِ أَکْثَرَ هُوَ وَ أَنَا فَقَالَ اللَّيْلَ یُحْيِی أَیُّکُمْ قُلْتَ وَ یَأْکُلُ

 تَأْکُلُ نَهَارِكَ أَکْثَرِ فِی رَأَیْتُكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الدَّهْرَ تَصُومُ أَنَّكَ زَعَمْتَ لَيْسَ أَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا لِسَلْمَانَ الرَّجُلُ فَقَالَ یُنَبِّئُكَ فَإِنَّهُ سَلْهُ الْحَکِيمِ لُقْمَانَ بِمِثْلِ لَكَ أَنَّى

 الدَّهْرِ صَوْمُ فَذَلِكَ رَمَضَانَ بِشَهْرِ شَعْبَانَ أَصِلُ وَ أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ وَ الشَّهْرِ فِی الثَّلَاثَةَ أَصُومُ إِنِّی تَذْهَبُ حَيْثُ لَيْسَ فَقَالَ

 -نَعَمْ فَقَالَ اللَّيْلَ تُحْيِی أَنَّكَ زَعَمْتَ لَيْسَ أَ فَقَالَ

 عَلَى أَبِيتُ فَأَنَا کُلَّهُ اللَّيْلَ أَحْيَا فَکَأَنَّمَا طُهْرٍ عَلَى بَاتَ مَنْ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ حَبِيبِی سَمِعْتُ لَکِنِّی وَ تَذْهَبُ حَيْثُ لَيْسَ فَقَالَ نَائِمٌ لَيْلَتِكَ أَکْثَرَ أَنْتَ فَقَالَ

 لَکِنِّی ... وَ تَذْهَبُ حَيْثُ لَيْسَ فَقَالَ صَامِتٌ أَیَّامِكَ أَکْثَرَ فَأَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ یَوْمٍ کُلِّ فِی الْقُرْآنَ تَخْتِمُ أَنَّكَ زَعَمْتَ لَيْسَ أَ فَقَالَ طُهْرٍ

 و در پایان حدیث این جمله را دارد

 .حَجَراً أُلْقِمَ قَدْ کَأَنَّهُ وَ فَقَامَ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ یَوْمٍ کُلِّ فِی أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ أَقْرَأُ أَنَا وَ

 سَبْعُونَ لِی وَ فَضَلْتُهُ وَ فِيهَا شَرِکْتُهُ قَدْ وَ إِلَّا مَنْقَبَةٌ لَهُ رَجُلٌ فِيهِمْ لَيْسَ أَنَّهُ ص مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ أَصْحَابِ مِنْ الْمُسْتَحْفَظُونَ عَلِمَ لَقَدْ الْمُؤْمِنِينَ: . قَالَ أَمِيرَ 1

  مِنْهُمْ أَحَدٌ فِيهَا یَشْرَکْنِی لَمْ مَنْقَبَةً

 وَ الْقُرْآنِ ثُلُثَ قَرَأَ فَکَأَنَّمَا بِقَلْبِهِ أَحَبَّكَ فَمَنْ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ مَثَلُ أُمَّتِی فِی مَثَلُكَ عَلِیُّ یَا یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ فَإِنِّی السِّتُّونَ وَ الْحَادِیَةُ أَمَّا وَ...

 کُلَّه الْقُرْآنَ قَرَأَ فَکَأَنَّمَا بِيَدِهِ نَصَرَكَ وَ بِلِسَانِهِ أَعَانَكَ وَ بِقَلْبِهِ أَحَبَّكَ مَنْ وَ الْقُرْآنِ ثُلُثَیِ قَرَأَ فَکَأَنَّمَا بِلِسَانِهِ أَعَانَكَ وَ بِقَلْبِهِ أَحَبَّكَ مَنْ



4 

 بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ الْفَرْغَانِیُّ شُجَاعٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ بَکْرٍ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ خُجَنْدَةَ بِمَدِینَةِ طَالِبٍ أَبِی بْنِ جَعْفَرِ

 اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْقُرَشِیِّ وَهْبٍ بْنِ وَهْبِ الْبَخْتَرِیِّ أَبِی عَنْ الْبَرْقِیُّ الْجَلِيلِ عَبْدِ بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِی قَالَ بِمِصْرَ الْعَنْبَرِیُّ حَمَّادٍ

 :قَالَ «أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع الْبَاقِرِ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ

 هُوَ وَ شَهِيدٌ هُوَ وَ السَّمْعَ أَلْقَى مَنْ بِهَا لِيَهْتَدِیَ لَكَ قَرَأْنَاهَا الَّتِی الْحُرُوفِ بِتَأْلِيفِ بِهِ نَبَّأْنَاكَ وَ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا مَا أَظْهِرْ أَیْ قُلْ 

 إِلَى إِشَارَةٌ هَذَا قَوْلَكَ أَنَّ كَمَا الْحَوَاسِّ عَنِ الْغَائِبِ إِلَى إِشَارَةٌ الْوَاوُ وَ ثَابِتٍ مَعْنًى عَلَى تَنْبِيهٌ فَالْهَاءُ غَائِبٍ إِلَى مُشَارٌ مَکْنِیٌّ اسْمٌ

 الْمُدْرَكَةُ الْمَحْسُوسَةُ آلِهَتُنَا هَذِهِ فَقَالُوا  الْمُدْرَكِ الشَّاهِدِ إِشَارَةِ بِحَرْفِ آلِهَتِهِمْ عَنْ نَبَّهُوا الْکُفَّارَ أَنَّ ذَلِكَ وَ  الْحَوَاسِ عِنْدَ الشَّاهِدِ

 أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ فِيهِ نَأْلَهَ لَا وَ نُدْرِكَهُ وَ نَرَاهُ حَتَّى إِلَيْهِ تَدْعُو الَّذِی إِلَهِكَ إِلَى مُحَمَّدُ یَا أَنْتَ فَأَشِرْ بِالْأَبْصَارِ

 وَ الْأَبْصَارِ مُدْرِكُ هُوَ بَلْ ذَلِكَ عَنْ تَعَالَى أَنَّهُ وَ الْحَوَاسِّ لَمْسِ وَ الْأَبْصَارِ دَرْكِ عَنْ الْغَائِبِ إِلَى إِشَارَةٌ الْوَاوُ وَ  لِلثَّابِتِ تَثْبِيتٌ فَالْهَاءُ

 .الْحَوَاسِّ مُبْدِعُ

 89ص ،(للصدوق) التوحيد

 روایت شده است:« أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ »از امام باقر ع در تفسير 

تا هركس  از آن آگاه كردیم اظهار كنتو را یعنی آنچه را كه با كنار هم قرار دادن حروفی كه برای تو قرائت كردیم « قل»

 ( با آن هدایت شود.37)ق/« سپاردمیدر حالی كه شاهد است، گوش»كه 

برای آگاه كردن از معنایی ثابت است و « ه»كه با آن به سوی امر غائب اشاره شده، پس  سرپوشيده اسمی است« هو»و 

 حواس نزدبرای اشاره به چيزی است كه « هذا» همان گونه كه ؛آیداشاره به آن كسی است كه به چنگ حواس درنمی« و»

شان[ ای كه برای چيزی كه در در مقابل ادراك ]حسیاین بدان جهت است كه كفار به خدایانشان با حرف اشاره حاضر است؛ 

ای  تو»شود؛ پس ]در مقابل[، مان درك میخدایان ماست كه با حس بينایی (هذهاین ) :گفتندكردند و میقرار دارد، حکایت می

 ؛نباشيم سرگردان و حيران او در و دریابيم و ببينيماو را ]با دیده دل[  تا «ميخوانى او بسوى كه خود خداى هب نما اشارهمحمد! 

اش برای اشاره به آنی «و»اش برای تثبيت آن امر ثابت، و «ه»را نازل فرمود كه « أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ» تعالى و تبارك خداى پس

با چش دیده و با حواس لمس شود[  تر از آن است ]كهمتعالیاست كه از درك چشمها و لمس حواس غائب است كه خداوند 

 ها و ایجاد كننده حواس است.ی چشمكه او خود دریابنده، 

 قال اميرالمومنين ع:( 4

 عَدَد تَأْوِیلِ بِلَا الْأَحَدِ

 قَلِيل غَيْرَهُ بِالْوَحْدَةِ مُسَمًّى كُلُّ

 65 و خطبه 152 خطبه البالغه،نهج

 فرماید:اميرالمومنين ع می

 ]خداوند متعال[ أحد است اما نه وحدتی كه به عدد برگردد.

 است.« كم»بلکه متصف شود، ]حقيقتا واحد نيست[ « وحدت»هر آنچه كه به  غير از خدا

 .الْمُتَفَرِّدُ الْفَرْدُ «الْأَحَدُ» ع الْبَاقِرُ ( قَال5َ
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 90ص ،(للصدوق) التوحيد

 امام باقر ع فرمود:

 1كامال تك باشد.است كه  «ردف»آن « أحد»

 تدبر

در هر سوره خاص همان سوره است و با « اللَّهِ بِسْمِ»برخی بر این باورند كه ...«:  هُوَ قُلْ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» (1

شرح »اند: گفته معنای آن در ابتدای سوره اخالص( و درباره 242امام خمينی/ معانی آن سوره ارتباط خاصی دارد )آداب الصلوه

تا سالك از   ]= منيّت و خودبينیِ[ خود و زبان منسوب به خود نتوان بيان نمود؛ بلکهنسب حق و بيان اسرار توحيد را با انانيتِ

حجاب خود بيرون نرود و متحقق به مقام مشيت مطلقه و حضرت فيض مقدس نشود ]= خود را كامال تسليم اراده خدا نکند[ 

 (305امام خمينی/ و فانی در هویت مطلقه نگردد ]= از منيتش چيزی باقی نماند[، سرایر توحيد را درك نکند. )آداب الصلوه

به نحو منفرد )غير مضاف یا « أحد»بيان شد كه از طرفی اهل لغت بر این باورند كه « نکات ترجمه» در«: أَحَدٌ اللَّهُ »...( 2

در مورد خداوند با معنای « أحد»دانيم كه می ؛ و ازطرف دیگربرای اثبات« واحد»خورد و برای انکار به درد میمضاف اليه( 

  شود.اثباتی به كار برده می

آید، نمی« هيچکس»آید ی است كه وقتی نمی«یك»آن « أحد»یعنی هيچکس نيامد. گویی « أحدی نيامد»گفتيم وقتی می

را بياورد و در ميان اشيای جهان چنين چيزی وجود ندارد؛ لذا در كالم عادی، در جمله اثباتی « همه»آید باید پس وقتی می

 !ست؟باشد همه چيز ه رجاهی نيست كه «یك»شود؛ اما در مورد خدا چطور؟ آیا خدا همان استفاده نمی

ممکن « دو» در ازایشی است كه «یك»وحدتش وحدت عددی نيست؛ وحدت عددی، « أحد»بنگرید:  4اكنون به حدیث 

)همان طور كه برخی  محال نيست ،نيست؛ زیرا خورشيد دوم« أحد»است؛ اما « یکی»تنها « خورشيد منظومه شمسی»است. مثال 

، «نيستموجود »، نه فقط «خدای دوم»برایش فرض ندارد. « دو»ی است كه «یك»اما خداوند . ها چند خورشيد دارند(منظومه

« قليل»ی غير از خدا، به خاطر «یك»به همين جهت است كه امام علی ع فرمود: هر  .«باشدوجود داشته محال است »بلکه 

است و اگر دوتا شود، تعداد است. اگر یك خورشيد داریم، چون تعدادش كم است، یکی شده « یك»بودنش است كه 

، عظمتبودنش به خاطر كم بودنش نيست. او از فرط « یك»ی است كه «یك»شود. اما خداوند خورشيدها در عالَم بيشتر می

 ای نگذاشته است.ی«دوم»ندارد و جا برای « دو»ی است كه «یك»است؛ « یك»

                                                      
 :است توجه قابل هم روایت . این 1

 -قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَا مَعْنَى الْأَحَدِ؟ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع رَوَى أَبُو دَاوُدَ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیُ

 لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ یَقُولُونَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ثُمَّوَ  بِالْوَحْدَانِيَّةِ أَ مَا سَمِعْتَهُ یَقُولُ عَلَيْهِ قَالَ الْمُجْمَعُ

 لَمْ الَّتِی الْبُلْدَانَ وَ الْهِنْدَ وَ السِّنْدَ بِوَهْمِكَ تُدْرِكُ قَدْ أَنْتَ الْعُيُونِ أَبْصَارِ مِنْ أَدَقُّ وبِالْقُلُ أَوْهَامُ هَاشِمٍ أَبَا یَا قَالَ  الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال قَوْلُهُ فَقُلْتُ صَاحِبَةٌ وَ شَرِیكٌ

 الْحَدَّیْنِ مِنَ تُخْرِجُهُ نَعَمْ فَقَالَ ؟-ءٌشَیْ إِنَّهُ لِلَّهِ یُقَالَ أَنْ یَجُوزُ أَ ع سُئِلَ وَ ؟-الْأَبْصَارُ تُدْرِکُهُ فَکَيْفَ تُدْرِکُهُ لَا الْقُلُوبِ فَأَوْهَامُ ذَلِكَ بِبَصَرِكَ تُدْرِكْ لَمْ وَ -تَدْخُلْهَا

 .التَّشْبِيهِ حَدِّ وَ الْإِبْطَالِ حَدِّ

 105ص ،1ج ،(آشوب شهر البن) مختلفه و القرآن ؛ متشابه442ص ،2ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج
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ی «یك»توان؛ زیرا خدا همان د؛ اما برای خدا میاستفاده كر در جمله مثبت توانرا نمی« أحد»برای همين است كه با اینکه 

 !هستهمه چيز هرجا باشد نيست كه 

 گویند، چنين چيزی است. عرفا میفالسفه و ی كه «وحدت وجود»

 گفتآنکه می

 كه یکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده ال اله اال هو

بگوید كه خداوند با همه چيز متحد ویا در همه چيز خواست واقعيت داشتن سایر موجودات را انکار كند و نعوذباهلل نمی

 در عرض خدا چيزی نيست كه بخواهد با او متحد شود یا در او حلول كند!چون، حلول كرده است! 

 :به تعبير سعدی شيرین سخن فهميده بود كهاو بلکه 

... 

 نيست هيچ خدا جز عارفان بر

 شناس حقایق با این گفتن توان

 قياس اهل گيرند خرده ولی

 چيستند؟ زمين و آسمان پس كه

 كيستند؟ ودد دام و آدم بنی

 كمترند نآ از هستند هرچه ... همه

 برند... هستی نام شاهستی با كه

http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab3/sh18 / 

 شيرین هاتف اصفهانی نگاهی بيندازیم: سخنیکبار دیگر به فرازهایی از این 

 بينی جان كه كن باز دل چشم

 بينی آن است نادیدنی آنچه

 آری روی عشق اقليم به گر

 بينی تانگلسِ آفاق همه

 خواهد همان دلت بينی ...آنچه

 بينی همان دلت خواهد وانچه

 دهی عشق به اگر داری ...هرچه

 بينی زیان جوی گر كافرم

 شنوی آن ،گوش نشنيده ...آنچه

 بينی آن ،چشم نادیده وانچه

http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab3/sh18/
http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab3/sh18/


7 

 یکی كه رساندت جایی به تا

 بينی جهانيان و جهان از

 جان و دل از ورز عشق یکی با

 بينی عيان اليقينعين به تا

 او جز نيست هيچ و هست یکی كه

 االهو الاله وحده

http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband / 

فهمد كه خدا برای او كافی است و از غير خدا بودن خدا را باور كند، آنگاه می« أحد»كسی كه «: أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ»( 3

 .(39، زمر/102جلسه ترسد )نمی

بيند كه بتواند به او كمك كند، چه رسد ی نمی«كس»آنگاه اگر همچون ابراهيم ع تنهای تنها بماند باز حتی جبرئيل را هم 

 (.1، حدیث102جلسه به سایرین )

 «تواند بکندسانيد ... آمریکا هيچ غلطی نمینترسيد، نتر»گفت اگر امام خمينی با قاطعيت می

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2067  
 گفت:اگر می

 «شود محو روزگار صفحة از باید اسرائيل گویيممی ما»

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=3027  
 چون

 بودن خدا را باور كرده بود. «أحد»شده بود و « بنده خدا»

 شود.وع میشر« قل»این آیه هم با «: أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ( »4

 ای، این را به دیگران هم بگو.خداوند پی بردی و فهميدی به چه حقيقت گرانبهایی رسيده« أحدیت»یعنی وقتی به 

 یعنی اینکه این منطق خودت را به همگان اعالم كن كه:

، 102جلسه) "بشناسيم را كسی كه ایمنخواسته تو از غير و شناسيمنمی را كسی تو از غير و تنهایيم تنهای ما خداوندا،"

 ( 3تدبر

  

http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband/
http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2067
http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=3027
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 1437رمضان  25    11/4/1395   اللَّهُ الصَّمَدُ              2( آیه 112سوره اخالص )(   104

 ترجمه

 خداوند ]تنها[ صمد است

 ای و نحوینکات ترجمه

 «صَمَد»و است « قصد كردن»كند: یکی بر دو معنا داللت می كه فقط یکبار در قرآن كریم به كار رفته،« صمد» ماده: «الصمد»

شود؛ و دوم به معنای كنند گفته میروند و او را قصد میبه سراغ او مینيازشان برای رفع  همه افراد شخص مافوق كهبه 

« صَمَد» نيز جَوَّف()غيرمُ ای درونش نباشدو سخت و محکم است و لذا به چيزی كه كامال توپر باشد و هيچ جای خالی« صلب»

 آنگاه (119 /8اللغة فی المحيط؛  258 /3العرب لسان؛  493/القرآن ألفاظ مفردات؛ 309 /3اللغة المقایيس معجمشود )گفته می

 از او نيازیبی ، دوم حالت در و بود خواهد مدنظر او به همه نيازمندی اول، حالت در خداوند، مورد در آن كاربرد هنگام

 هم با همگی كه اندكرده اشاره معانی این از یکی به موجود هایترجمه از هریك و او؛ بودن مركب غير و بسيط یا همگان

 .ندارد فارسی زبان در معادلی كلمه این گفت توانمی لذا و باشد درست تواندمی

خدا فقط )كند روی خبر آمده داللت بر حصر می« الـ»كه در این صورت چون توان مبتدا و خبر گرفت را می« الصَّمَدُ اللَّهُ»

كه در آیه قبل « هو»را خبر برای « اهلل الصمد»گرفت و آنگاه كل عبارت « اهلل»را صفت برای « الصمد»توان صمد است(، و می

  1(858 /10القرآن تفسير فی البيان آمده بود. )او خدای صمد است( )مجمع

 حدیث

 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْوَلِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا( 1

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ یَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْأَشْعَرِیِّ عِمْرَانَ بْنِ یَحْيَى

 :قَالَ

 مَا لَهُ فَقُلْتُ آخِرِهَا ىإِلَ السُّورَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ ثُمَّ یُجِيبُهُمْ لَا ثَلَاثاً فَلَبِثَ رَبَّكَ لَنَا انْسِبْ فَقَالُوا ص اللَّهِ رَسُولَ سَأَلُوا الْيَهُودَ إِنَّ

 .بِمُجَوَّفٍ لَيْسَ الَّذِی فَقَالَ الصَّمَدُ

 93ص ،(للصدوق) التوحيد

                                                      
 اند: . برخی شش حالت نحوی برای این جمله در نظر گرفته 1

 القول و الخبر، الصمد یکون أن الثانی القول و خبره، بعده ما و نعته الصَّمَدُ باالبتداء رفعا اللَّهُ قولك یکون أن أحسنها: تقدیرات ست فيه الصَّمَدُ اللَّهُ

 فإن األول اللّه قولك من بدال یکون أن السادس و أحد، من بدال یکون أن الخامس و خبر، بعد خبرا یکون أن الرابع و مبتدأ، إضمار على یکون أن الثالث

 (194ص ،5ج القرآن )للنحاس(، )إعراب العرب کالم هکذا التعظيم فيه أن فالجواب التکریر؟ معنى ما: قيل
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: مشركان[ از رسول خدا خواستند كه اصل 1هاگوید: از امام صادق ع شنيدم كه یهودیان ]در برخی نقلمحمدبن مسلم می

 سوره توحيد نازل شد. و نسب خدایت را برای ما بگو. سه روز جوابشان را نگفت تا

 یعنی چه؟« صمد»از ایشان سوال كردم: 

 فرمود: چيزی كه توخالی نباشد.

 قَدِ الَّذِی الصَّمَدُ وَ  لَهُ جَوْفَ لَا الَّذِی الصَّمَدُ: قَالَ أَنَّهُ ع عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبِيهِ عَنْ الْعَابِدِینَ زَیْنُ أَبِی حَدَّثَنِی ع الْبَاقِرُ ( قَال2َ

 .یَزَالُ لَا وَ یَزَلْ لَمْ الَّذِی الدَّائِمُ الصَّمَدُ وَ یَنَامُ لَا الَّذِی الصَّمَدُ وَ یَشْرَبُ لَا وَ یَأْكُلُ لَا الَّذِی الصَّمَدُ وَ سُؤْدَدُهُ انْتَهَى

 .نَاهٍ وَ آمِرٌ فَوْقَهُ لَيْسَ الَّذِی الْمُطَاعُ السَّيِّدُ الصَّمَدُ ع الْبَاقِرُ قَالَ (3

 لَا وَ ءٍشَیْ حِفْظُ یَئُودُهُ لَا وَ لَهُ شَرِیكَ لَا الَّذِی الصَّمَدُ فَقَالَ الصَّمَدِ عَنِ ع الْعَابِدِینَ زَیْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ سُئِلَ وَ: قَالَ (4

 .ءٌشَیْ عَنْهُ یَعْزُبُ

 الصَّمَدُ وَ فَيَکُونُ كُنْ لَهُ قَالَ شَيْئاً أَرادَ إِذا الَّذِی هُوَ الصَّمَدُ ع الْعَابِدِینَ زَیْنِ عَلِیٍّ بْنُ زَیْدُ قَالَ الْقُرَشِیُّ وَهْبٍ بْنُ وَهْبُ قَالَ (5

 .نِدٍّ لَا وَ مِثْلٍ لَا وَ شَکْلٍ لَا وَ ضِدٍّ بِلَا بِالْوَحْدَةِ تَفَرَّدَ وَ أَزْوَاجاً وَ أَشْکَالًا وَ أَضْدَاداً فَخَلَقَهَا الْأَشْيَاءَ أَبْدَعَ الَّذِی

 نيز آمده است.  861ص ،10ج البيان، است و در مجمع 90احادیث فوق همگی از توحيد صدوق، ص

 اند كه:( امام باقر ع از امام سجاد ع نقل كرده2

                                                      
 . مثال: 1

: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَبَانُ حَدَّثَنِی: قَالَ السَّعْدِیُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا:قَالَ مِهْرَانَ، بْنِ حَمَّادِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَسَنِ أَبُو ( حَدَّثَنَا1

 تَبَارَكَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ فَنَعْبُدَهُ، لِنَعْرِفَهُ رَبَّكَ لَنَا صِفْ بِمَکَّةَ ص لِلنَّبِیِّ قُرَیْشٌ قَالَتْ قَالَ عَبَّاسٍ، ابْنِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ حَرِیزٍ عَنْ الْفَزَارِیِّ عَنِ آدَمَ بْنُ یَحْيَى حَدَّثَنِی

 انْتَهَى قَدِ الَّذِی الصَّمَدُ اللَّهُ النُّقْصَانُ، لَا وَ الزِّیَادَةُ لَا وَ الْعَدَدِ اسْمُ عَلَيْهِ یَقَعُ لَا وَ مُکَيَّفٍ، لَا وَ مُجَزًّى لَا وَ مُبَعَّضٍ غَيْرَ یَعْنِی أَحَدٌ، اللَّهُ هُوَ قُلْ ص النَّبِیِّ عَلَى تَعَالَى وَ

 قَالَتِ کَمَا الْمَسِيحُ لَا وَ -سَخَطُهُ وَ اللَّهِ لَعَائِنُ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ قَالَتِ کَمَا عُزَیْرٌ مِنْهُ یَلِدْ لَمْ إِلَيْهِ، بِحَوَائِجِهِمْ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ أَهْلُ یَصْمُدُ الَّذِی وَ -السُّؤْدُدُ إِلَيْهِ

 وَ اللَّهُ لَعَنَهُمُ قُرَیْشٍ کُفَّارُ قَالَتْ کَمَا مَلَائِکَةُالْ لَا وَ -سَخَطُهُ وَ اللَّهِ لَعَائِنُ عَلَيْهِمْ الْمَجُوسُ قَالَتِ کَمَا النُّجُومُ لَا وَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ لَا وَ اللَّهِ، سَخَطُ عَلَيْهِمْ النَّصَارَى

 لَا وَ مِثْلٌ لَا وَ شَبِيهٌ لَهُ لَيْسَ یَقُولُ أَحَدٌ، کُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ کَانَ،[ مِمَّا] مَا خُلِقَ ءٍشَیْ مِنْ لَا وَ کَانَ ءٍشَیْ مِنْ لَا -الْأَرْحَامُ تَضُمَّهُ لَمْ وَ الْأَصْلَابَ یَسْکُنِ لَمْ یُولَدْ لَمْ

 .فَضْلِهِ مِنْ عَلَيْهِ أَنْعَمَ بِمَا خَلْقِهِ مِنْ أَحَدٌ یُکَافِيهِ لَا وَ -عَدْلٌ

 449: ص ،2ج القمی، تفسير

[ الْحَمِيدِ] الْمَجِيدِ عَبْدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَنْبَرِیُّ زُفَرَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ بُنَانٍ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَاسِمِ أَبُو[ حَدَّثَنَا] قَالَ ( 2

 مِنْهُمْ ص النَّبِیَّ سَأَلُوا قُرَیْشاً إِنَّ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ مُزَاحِمٍ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ مُقَاتِلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَهْرَامَ بْنُ حَمْزَةُ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَاسِطِیُّ الْمُفَسِّرُ

 قَالَتِ وَ حَدِیدٍ مِنْ أَمْ نُحَاسٍ مِنْ أَمْ خَشَبٍ مِنْ هُوَ ءٍشَیْ أَیِّ مِنْ رَبِّكَ عَنْ أَخْبِرْنَا مُحَمَّدُ یَا قُرَیْشٍ مِنْ[ رُؤَسَاءُ وَ] رءوسا وَ هِشَامٍ بْنُ جَهْلِ أَبُو وَ مُطْعِمٍ بْنُ جُبَيْرُ

 الصَّمَدُ بَعْضُهُمْ قَالَ وَ لَهُ جَوْفَ لَا الَّذِی الصَّمَدُ یَعْنِی الصَّمَدُ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ[ ص نَبِيِّهِ إِلَى تَعَالَى] اللَّهُ فَأَنْزَلَ عَنْهُ فَأَخْبِرْنَا التَّوْرَاةِ فِی نَعْتُهُ أُنْزِلَ قَدْ إِنَّهُ الْيَهُودُ

 ابْنُ لْمَسِيحُا النَّصارى قالَتِ وَ اللَّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ الْيَهُودُ قالَتِ وَ اللَّهِ بَنَاتُ الْمَلَائِکَةُ قَالُوا الْمُشْرِکِينَ أَنَّ ذَلِكَ وَ قَالَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ الْأَشْيَاءُ إِلَيْهِ یُسْنَدُ الَّذِی السَّيِّدُ

 أَبُو قَالَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا لَهُ شَرِیكَ لَا وَ لَهُ شِبْهَ لَا وَ لَهُ نِدَّ لَا وَ لَهُ ضِدَّ لَا وَ الْإِلَهِيَّةِ فِی لَهُ مِثْلَ لَا[ أَیْ یَعْنِی] أَحَدٌ کُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهِ

 [.فنزل فنزلت] نَزَلَتْ کُلُّهَا مَکِّيَّةٌ هِیَ ع جَعْفَرٍ

 617: ص الکوفی، فرات تفسير
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خورد و صمد آن است كه توخالی نباشد، و صمد كسی است كه آقایی به او ختم شود، و صمد كسی است كه نمی

 خوابد، و صمد آن دائمی است كه همواره بوده و خواهد بود.نوشد و نمینمی

 ای وجود ندارد.كنندهفرمود: صمد آن آقای مورد اطاعتی است كه فوق او امر و نهی( امام باقر ع می3

زی او سوال شد، فرمودند: صمد كسی است كه شریکی ندارد و حفظ و نگهداری از چي« صمد»( از امام سجاد ع درباره 4

 ماند. كند و چيزی دور از دسترس او نمیرا خسته نمی

گوید: باش، نقل شده است كه: صمد كسی است كه وقتی چيزی را اراده كند می (( از زید بن علی )فرزند امام سجاد ع5

شود؛ و صمد كسی است كه اشياء را ابداع كرده )بدون سابقه، آفریده( و آنها را به صورت اضداد و اشکال و پس موجود می

 1ی و نه همتایی.زوج آفرید و وحدت را فقط برای خودش گذاشت كه نه ضدی دارد و نه شکلی و نه مثلزوج 

 فَأَجَابَهُمْ مَسَائِلَ عَنْ فَسَأَلُوهُ ع الْبَاقِرِ عَلَى فِلَسْطِينَ أَهْلِ مِنْ وَفْدٌ قَدِمَ یَقُولُ ع الصَّادِقَ سَمِعْتُ الْقُرَشِیُّ وَهْبٍ بْنُ وَهْبُ ( قَال6َ

 إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ جَلَ وَ عَزَّ قَوْلُهُ هُوَ وَ إِنِّيَّتِهِ عَلَى دَلِيلٌ فَالْأَلِفُ أَحْرُفٍ مْسَةُخَ الصَّمَدُ فِيهِ تَفْسِيرُهُ فَقَالَ الصَّمَدِ عَنِ سَأَلُوهُ ثُمَّ

 یَظْهَرَانِ لَا مُدْغَمَانِ اللَّامُ وَ الْأَلِفُ وَ اللَّهُ هُوَ بِأَنَّهُ إِلَهِيَّتِهِ عَلَى دَلِيلٌ اللَّامُ وَ الْحَوَاسِّ دَرْكِ عَنْ الْغَائِبِ إِلَى إِشَارَةٌ وَ تَنْبِيهٌ ذَلِكَ وَ  هُوَ

 لِسَانِ فِی تَقَعُ لَا وَ بِالْحَوَاسِّ تُدْرَكُ لَا خَافِيَةٌ بِلُطْفِهِ إِلَهِيَّتَهُ أَنَّ عَلَى دَلِيلَانِ الْکِتَابَةِ فِی یَظْهَرَانِ وَ السَّمْعِ فِی یَقَعَانِ لَا وَ  اللِّسَانِ عَلَى

 خَالِقُ وَ الْأَوْهَامِ مُبْدِعُ هُوَ بَلْ لَا بِوَهْمٍ أَوْ بِحِسٍّ كَيْفِيَّتِهِ وَ مَاهِيَّتِهِ دَرْكِ عَنْ الْخَلْقُ أَلِهَ الَّذِی هُوَ الْإِلَهِ تَفْسِيرَ لِأَنَّ سَامِعٍ أُذُنِ لَا وَ وَاصِفٍ

 فِی اللَّطِيفَةِ أَرْوَاحِهِمُ تَرْكِيبِ وَ الْخَلْقِ إِبْدَاعِ فِی رُبُوبِيَّتَهُ أَظْهَرَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ أَنَّ عَلَى دَلِيلٌ الْکِتَابَةِ عِنْدَ ذَلِكَ یَظْهَرُ إِنَّمَا وَ الْحَوَاسِّ

 فَإِذَا الْخَمْسِ الْحَوَاسِّ مِنَ حَاسَّةٍ فِی تَدْخُلُ لَا وَ تَتَبَيَّنُ الَ الصَّمَدِ لَامَ أَنَّ كَمَا رُوحَهُ یَرَ لَمْ نَفْسِهِ إِلَى عَبْدٌ نَظَرَ فَإِذَا الْکَثِيفَةِ أَجْسَادِهِمُ

 یَتَصَوَّرُ ءٍبِشَیْ فِکْرَتُهُ تُحِطْ لَمْ وَ تَحَيَّرَ وَ فِيهِ أَلِهَ كَيْفِيَّتِهِ وَ الْبَارِئِ مَاهِيَّةِ فِی الْعَبْدُ تَفَکَّرَ فَمَتَى لَطُفَ وَ خَفِیَ مَا لَهُ ظَهَرَ الْکِتَابَةِ إِلَى نَظَرَ

 فَدَلِيلٌ الصَّادُ أَمَّا وَ أَجْسَادِهِمْ فِی أَرْوَاحِهِمْ مُرَكِّبُ وَ خَالِقُهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّهُ لَهُ ثَبَتَ خَلْقِهِ إِلَى نَظَرَ فَإِذَا الصُّوَرِ خَالِقُ جَلَّ وَ عَزَّ لِأَنَّهُ لَهُ

 أَمَّا وَ الصِّدْقِ دَارَ بِالصِّدْقِ وَعَدَ وَ بِالصِّدْقِ الصِّدْقِ اتِّبَاعِ إِلَى عِبَادَهُ دَعَا وَ صِدْقٌ كَلَامَهُ وَ صِدْقٌ قَوْلَهُ وَ صَادِقٌ جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّهُ عَلَى

 جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّهُ وَ مُلْکِهِ دَوَامِ عَلَى فَدَلِيلٌ الدَّالُ أَمَّا وَ مُلْکُهُ یَزُولُ لَا وَ یَزَالُ لَا وَ یَزَلْ لَمْ الْحَقُّ الْمَلِكُ أَنَّهُ وَ مُلْکِهِ عَلَى فَدَلِيلٌ الْمِيمُ

 الَّذِی لِعِلْمِیَ وَجَدْتُ لَوْ ع قَالَ ثُمَّ كَائِنٍ كُلُّ بِتَکْوِینِهِ كَانَ الَّذِی الْکَائِنَاتِ یُکَوِّنُ جَلَّ وَ عَزَّ هُوَ بَلْ الزَّوَالِ وَ الْکَوْنِ عَنِ تَعَالَى دَائِمٌ

 جَدِّی یَجِدْ لَمْ وَ بِذَلِكَ لِی كَيْفَ وَ الصَّمَدِ مِنَ الشَّرَائِعَ وَ الدِّینَ وَ الْإِیمَانَ وَ الْإِسْلَامَ وَ التَّوْحِيدَ لَنَشَرْتُ حَمَلَةً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ آتَانِیَ

 عِلْماً مِنِّی الْجَوَانِحِ بَيْنَ تَفْقِدُونِی فَإِنَّ أَنْ قَبْلَ سَلُونِی الْمِنْبَرِ عَلَى یَقُولُ وَ الصُّعَدَاءَ یَتَنَفَّسُ كَانَ حَتَّى لِعِلْمِهِ حَمَلَةً ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ

                                                      
 وَ الْفَسَادِ وَ الْکَوْنِ عَنِ الْمُتَعَالِی الصَّمَدُ غَيْرُهُ قَالَ وَ غَيْرِهِ عَنْ الْغَنِیُّ بِنَفْسِهِ الْقَائِمُ الصَّمَدُ -یَقُولُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْحَنَفِيَّةِ بْنُ مُحَمَّدُ کَانَ ع الْبَاقِرُ . قَالَ 1

 .بِالتَّغَایُرِ یُوصَفُ لَا الَّذِی الصَّمَدُ

 90ص ،(للصدوق) التوحيد

 سَمِعْتُ: قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنِی قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا

 .لَهُ جَوْفَ لَا الَّذِی الصَّمَدُ فَقَالَ الصَّمَدِ عَنِ سُئِلَ وَ ع الْحَسَنِ أَبَا

 92ص ،(للصدوق) التوحيد
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 الْآخِرَةِ مِنَ یَئِسُوا قَدْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ غَضِبَ قَوْماً تَتَوَلَّوْا ال»فَ الْبَالِغَةُ الْحُجَّةُ اللَّهِ مِنَ عَلَيْکُمْ إِنِّی وَ أَلَا یَحْمِلُهُ مَنْ أَجِدُ لَا أَلَا هَاهْ هَاهْ جَمّاً

 1...ع الْبَاقِرُ قَالَ ثُمَّ «الْقُبُورِ أَصْحابِ مِنْ الْکُفَّارُ یَئِسَ كَما

 93ص ،(للصدوق) التوحيد

 سؤال چند مسائلى از و شدند وارد( ع) باقر امام بر فلسطين اهل از گروهى روایت شده كه( ع) صادق حضرت از( 6

 :فرمود حضرت كردند، سؤال صمد معنى از ، سپسداد جواب را ایشان و كردند

 :است حرف پنج «الصمد» :ستش اخود در تفسيرش

« هُوَ إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ» كه است جل و عز و این همان سخن خداوند ستو]= تحقق[ ا تيّانّ بر است دليل «الف»

 افتد؛نمی حواس به چنگ آن كه سوىه ب است ایاشاره و خدایی جز او نيست( اینکهه ب خدا داد گواهى)

 او اهلل است؛ كه، است او تالهيّ بر دليل «الم»

، دارند ظهور نوشتن در لیو شوندنمی واقع گوش در و شوندنمی ظاهر زبان بر و در هم ادغام شده الم و الفاینکه  و

د و یا در كه به درك حواس درآیآن است  از، مخفی به خاطر لطافت و ظرافتی كه دارد ،الهيت خداوند اینکه بر دليلی است

كسی است كه خالئق از درك ماهيت و كيفيت او با حس « إله»زیرا حقيقت  شود واقع ایشنونده ویا گوش كنندهوصف زبان

 بر است گردد دليلیخود ایجاد كننده اوهام و حواس است و اینکه در كتابت آشکار میو وهم خود حيران شوند چرا كه او 

شان برایشان آَكار های فشردهجسمهای لطيف آنان با ربوبيتش را در ابداع خالئق و درهم آميختن روح سبحانه خداى اینکه

 ]هنگام تلفظ[ آشکار الصمد الممان گونه بيند، هنگرد روحش را نمیای به خودش میكرده است به طوری كه وقتی بنده

 ؛گردد ظاهر برایش بوده لطيف و پنهان آنچه كند نظر نوشته هب چون شود؛ اموارد نمی پنجگانه حواس از هيچيك در و شودنمی

 برایش كه چيزىه ب اشاندیشه و شود سرگردان و متحير او در كند اندیشه او كيفيت و باری تعالی ماهيت در بنده گاههر پس

 هب چون و)پس خودش صورت ندارد(  است هاصورت آفرینندهخود  جل و عز خداوند كه زیرا نکندپيدا  احاطه شود متصور

 ؛ستا ایشانهای ها و جسمی روحآميزندهدرهم و ایشان آفریننده كه او شود ثابت برایش از كند نظر خود آفرینش

ه اینکه با ب را بندگانش و است صدقسخن و كالمش  ؛است صادق جل و عز خداوند اینکه بر است دليل «صاد» اما و

 است؛ فرموده وعده صدق انه آنها را به سرایدقاص و ؛خواندهفرا كنند پيروىصدق و راستی از ]سخن[ صدق 

 پادشاهيش و بود خواهد هميشه و بوده هميشه كه است حقى پادشاه او آنکه و او پادشاهى و ملك بر است دليل «ميم» اما و

او و اینکه او همواره مَلِكِ حق ]= فرمانروای بحق[ بوده و خواهد بود و « مُلك» بر است یدليل دال اما و شد نخواهد برطرف

 زوالی در مُلك او راه نداشته و نخواهد داشت؛

ن و رفتنی است بلکه دليلی بر دوام مُلكِ اوستو اینکه خداوند عزو جل هميشگی است و برتر از هر گونه بود« دال»و اما 

 اند، هستی داده است.كائنات را، كه با تکوین او هست شده

                                                      
 شُکْراً وَ سَرْمَداً حَمْداً الْأَوْثَانِ عِبَادَةَ جَنَّبَنَا وَ أَحَدٌ کُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ. یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ الَّذِی  الصَّمَدِ الْأَحَدِ لِعِبَادَتِهِ وَفَّقَنَا وَ عَلَيْنَا مَنَّ الَّذِی لِلَّهِ . الْحَمْدُ 1

 کُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ -مُلْکِهِ وَ رُبُوبِيَّتِهِ فِی یَشْرَکُهُ وَالِدٌ لَهُ فَيَکُونَ یُولَدْ لَمْ وَ  یَرِثُهُ وَلَدٌ لَهُ فَيَکُونَ جَلَّ وَ عَزَّ یَلِدْ لَمْ یَقُولُ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ جَلَ وَ عَزَّ قَوْلُهُ وَ وَاصِباً

 . سُلْطَانِهِ فِی فَيُعَاوِنَهُ أَحَدٌ



12 

 و اسالم و توحيد آینه هر یافتممى داده، حامالنی منه ب جل و عز خداى كه یعلم براى اگرسپس ]امام باقر ع[ فرمود: 

و چگونه برای من چنين چيزی ميسر شود در حالی كه جدم  نشر می دادم الصمد لفظ از]تنها[  همه شرایع را و دین و ایمان

از من بپرسيد قبل از »فرمود كشيد و بر سر منبر مییافت چنانکه گاه آهی عميق میاميرالمومنين ع حامالنی برای علم خود نمی

یابم و بدانيد كه من ند نمیاز علم لبریز است؛ آه آه كه كسی را كه بتواند تحملش كهای من اینکه مرا از دست بدهيد كه سينه

تن به سرپرستی كسانی ندهيد كه خداوند بر آنان غضب كرده است و از آخرت »از جانب خدا بر شما حجتی رسا هستم پس 

 ( سپس امام باقر ع ادامه داد ...13اند همان گونه كه كفار از اهل قبور نااميدند )ممتحنه/نااميد شده

 93ص ،(للصدوق) التوحيد

 تدبر

است و چون خداوند « آورندمافوقی كه همه حاجت نزد او می»معنای اصلی این ماده همان  ،عالمه طباطباییبه نظر ( 1

كند، پس خدا صمد است یعنی مقصود نهایی همه خالق همه چيز است پس هر چيزی برای رفع نياز خود خدا را قصد می

و « أحد»بل با آیه قبل بيشتر مرتبط است بدین صورت كه دو تعبير اشياء برای رفع حاجاتشان است؛ كه در این صورت، آیه ق

را به معنای امری كه توخالی )مُجَوّف( نيست « صمد»كند؛ اما اگر خدا را در مقام ذات و فعلش معرفی می ،به ترتيب« صمد»

اهد توسط دیگری پر شود( آنگاه در نظر بگيریم آنگاه معنایش این است كه خدا هيچ نيازی به غير ندارد )خألیی ندارد كه بخو

« صمد»زاید و نه زاده شده است( شرح و تفسير معنای میو در واقع آیات بعد، )كه خدا نه  ،شودآیه بيشتر با آیه بعد مرتبط می

 (671-672 /20الميزان ترجمه؛  388 /20خواهد بود. )الميزان

، و صمد بهتر است كه بگویيم هر دو معنا در آیه مدنظر بودهبا توجه به قاعده امکان استعمال لفظ در بيش از یك معنا 

و لذا آیه هم با قبلش  همه نيازها به سوی اوست واو مصدر همه امور است؛نيز یعنی آن مافوقی كه به هيچکس نياز ندارد و 

 .ارتباط دارد و هم با بعدش

؟ چون اگرچه تنها «الـ»را بدون « أحد»د؛ اما در آیه قبل، آور« الـ» را با «صمد»چرا در این آیه كلمه  «الصَّمَدُ اللَّهُ»( 2

نياز از همگان و همگان محتاج اویند، اما منطقا معنی دارد كه غير خدا هم این وصف را داشته باشد؛ لذا با خداست كه بی

است كه جایی برای  ایخودش به گونه« أحد»این وصف را منحصر در خدا كرد؛ در حالی كه كلمه  ،بر روی خبر« الـ»آوردن 

 ترجمه؛  388 /20ای برایش فرض ندارد كه نياز باشد آن را منحصرا به خدا نسبت دهيم. )الميزانگذارد و دومیغير باقی نمی

 (671-672 /20الميزان

كه هر یك از این دو ظاهرا بدین دليل «. هو الصمد»را تکرار كرد و نفرمود  «اهلل»اسم در این آیه هم چرا : «الصَّمَدُ اللَّهُ» (3

 /20است. )الميزان« الصمد»است ویا اینکه او « أحد»جمله برای معرفی خدا كافی است؛ برای معرفی خدا كافی است بدانيم كه او 

 (1خواستند، حدیث( )شأن نزول آیه، پاسخ به كسانی بود كه اصل و نسب اهلل را می671-672 /20الميزان ترجمه؛  388

 او به آقایی (، سروری را یافته كه1حقيقتی را یافته كه خألیی ندارد )حدیثاست، « الصمد»د خدا ( كسی كه باور كن4

 و حفظ و ندارد شریکی نيازی را یافته كهبی (،3( و مافوقی ندارد )حدیث2پذیر نيست )حدیثاش زوالشود و سروری ختم

پناهگاهی یافته است ؛ و در یك كالم،  (4ماند )حدیثینم او دسترس از دور چيزی و كندنمی خسته را او چيزی از نگهداری
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زیر نظر انجام دهد، هر كاری  قدرتمندی هم در عالم بخواهدهر همه كارها دست اوست و كه فوق آن پناهگاهی نيست و 

 اوست.

 گوید:چنين سخن میترسد و به همين جهت كه از هيچ قدرتی در عالم نمی 

 گاهیتکيه آن. است سست گاههاتکيه]این[  لکن. اینها همة و اسرائيل و چين و انگليس و امریکا بر بود كرده تکيه هم شاه»

 به و خودم ملت به و [عرفات یاسر] ایشان به من و. است گاهتکيه خدا. باشد خدا كه است مستحکم و سنگين و غيرسست

 اعتماد باشند؛ نداشته قدرتها این به نظر و باشند داشته نظر در را خدا هميشه اینکه به هميشه، كنممی را توصيه این ایشان ملت

 بود مستضعف كه ملتی كه دیدیم ما لهذا و. قدرتهاست همة فوق خدا قدرت. بکنند معنویات بر اعتماد بلکه ؛نکنند مادیات بر

 اگر اینکه برای باشيم؛ خدا با كه وقتی ترسيمنمی چيز هيچ از ما و. كندمی شاءاللّهان و كرد، غلبه قوا تمام بر نداشت هيچ و

 )امام خمينی(« .سعادتمندیم هم بکشيم اگر و سعادتمندیم باشيم خدا با و بشویم كشته

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=1293  
  

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=1293
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 1437رمضان  27    13/4/1395       یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ        3( آیه 112سوره اخالص )  ( 106

 ترجمه

 نه ]كسی را[ زاده، و نه ]از كسی[ زاده شده است.

 حدیث

 عُثْمَانَ بْنِ فُضَيْلِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ النَّهْدِیِّ الْحَسَنِ أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی قَالَ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی( 1

 :یَقُولُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ سَمِعْتُ قَالَ حَیٍّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الزَّیَّاتِ جَهْمٍ بْنِ عَمَّارِ عَنْ رَجُلٌ أَخْبَرَنِی قَالَ

 .الشَّيْطَانِ أَنْفُ رَغِمَ إِنْ وَ ذَنْبٌ الْيَوْمِ ذَلِكَ فِی یَتْبَعْهُ لَمْ الْفَجْرِ دُبُرِ فِی مَرَّةً عَشْرَةَ إِحْدَى أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ قَرَأَ مَنْ

 129ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب

 از اميرالمومنين ع روایت شده است كه:

ولو كه ]به همين جهت[  افتدروز گناهی دنبالش نمیكسی كه بعد از نماز صبح یازده بار سوره توحيد را بخواند در آن 

 الزم باشد كه بينی شيطان به خاك ماليده شود.

های آیت اهلل بهجت برای اینکه انسان توفيق پيدا كند كه در روز مبتال به گناه نشود، خواندن یازده بار سوره نکته: از توصيه

 باشد.ين روایت میتوحيد بعد از نماز صبح بوده، كه ظاهرا به استناد هم

 بْنُ جَعْدَةُ لَهُ نَصَبَهَا حِجَارَةٍ عَلَى قَائِمٌ هُوَ وَ بِالْکُوفَةِ ع عَلِیٌّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ الْخُطْبَةِ بِهَذِهِ خَطَبَنَا قَالَ الْبَکَالِیِّ نَوْفٍ عَنْ رُوِیَ( 2

 :ع فَقَالَ بَعِيرٍ ثَفِنَةُ جَبِينَهُ كَأَنَّ وَ لِيفٍ مِنْ نَعْلَانِ رِجْلَيْهِ فِی وَ لِيفٌ سَيْفِهِ حَمَائِلُ وَ فٍصُو مِنْ مِدْرَعَةٌ عَلَيْهِ وَ الْمَخْزُومِیُّ هُبَيْرَةَ

 وَ زِیَادَةٌ یَتَعَاوَرْهُ لَمْ وَ زَمَانٌ لَا وَ وَقْتٌ یَتَقَدَّمْهُ لَمْ وَ هَالِکاً مَوْرُوثاً فَيَکُونَ یَلِدْ لَمْ وَ مُشَارَكاً الْعِزِّ فِی فَيَکُونَ سُبْحَانَهُ یُولَدْ لَمْ... 

 1... نُقْصَان لَا

                                                      
 این صورتها آمده است:. این فقرات در متون زیر به  1

 النِّسَاءِ مُلَامَسَةِ عَنْ طَهُرَ الْأَبْنَاءِ وَ اتِّخَاذِ عَنِ جَلَّ مَحْدُوداً فَيَصِيرَ یُولَدْ لَمْ مَوْلُوداً وَ فَيَکُونَ یَلِدْ ( لَم1ْ

 186خطبه 

 غَيْرِهِ وَ النَّضْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْبَرْقِیِّ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ أَبِی ( حَدَّثَنَا2

 فَعَجِبَ الْعَصْرِ بَعْدَ خُطْبَةً یَوْماً ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ خَطَبَ: قَالَ الْأَعْوَرِ الْحَارِثِ عَنِ السَّبِيعِیِّ إِسْحَاقَ أَبِی عَنْ سَمَّاهُ رَجُلٍ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ

 الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ کِتَابِهِ مِنْ عَلَيْنَا فَأَمْلَاهَا کَتَبْتُهَا قَدْ قَالَ حَفِظْتَهَا مَا وَ أَ لِلْحَارِثِ فَقُلْتُ إِسْحَاقَ أَبُو قَالَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهِ تَعْظِيمِ مِنْ ذَکَرَ مَا وَ صِفَتِهِ حُسْنِ مِنْ النَّاسُ

 ... و هَالِکاً مَوْرُوثاً فَيَکُونَ یَلِدْ لَمْ وَ مُشَارَکاً الْعِزِّ فِی فَيَکُونَ یُولَدْ لَمْ الَّذِی  یَکُنْ لَمْ بَدِیعٍ إِحْدَاثِ مِنْ شَأْنٍ فِی یَوْمٍ کُلَّ لِأَنَّهُ عَجَائِبُهُ تَنْقَضِی لَا وَ یَمُوتُ لَا

 غَيْرِهِ وَ النَّضْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ ؛141ص ،1ج )در کافی با این سند: 31ص ،(للصدوق) التوحيد

 قَالَ( الْأَعْوَرِ الْحَارِثِ عَنِ السَّبِيعِیِّ إِسْحَاقَ أَبِی عَنْ سَمَّاهُ رَجُلٍ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ ذَکَرَهُ عَمَّنْ



15 

 182البالغه، خطبه نهج

 ایستاده سنگى بر در حالی كه خواند ما بر كوفه در را خطبه این( ع) المؤمنين امير كه است شده روایت بکالى نوف از

]به  خرما ليف از یشمشير غالف و داشت تن بر پشمين اىجامه. بود داشته پا بر را آن مخزومى هبيره پسر جعدة كه بود،

 :زانو سر بر شتر داغ همچون او، پيشانى بر سجده نشان. پا در ليف از ینعلين و ،كمر[

 نه ؛باشد خوارميراث شدنی و دارایهالك تا است نزاده را كسى و ؛ی داشته باشدشریک عزّت، در تا است نشده زاده... 

 .نقصان نهو  یابد راه او بر زیادت نه و ؛زمان نه و است بوده مقدم او بر وقتى

 الْحُسَيْنِ إِلَى كَتَبُوا الْبَصْرَةِ أَهْلَ أَنَّ ع أَبِيهِ عَنْ الْبَاقِرِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ حَدَّثَنِی وَ الْقُرَشِیُّ وَهْبٍ بْنُ وَهْبُ قَالَ (3

 :إِلَيْهِمْ فَکَتَبَ الصَّمَدِ عَنِ یَسْأَلُونَهُ ع عَلِیٍّ بْنِ

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 قَالَ مَنْ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ جَدِّی سَمِعْتُ فَقَدْ عِلْمٍ بِغَيْرِ فِيهِ تَتَکَلَّمُوا لَا وَ فِيهِ تُجَادِلُوا لَا وَ الْقُرْآنِ فِی تَخُوضُوا فَلَا بَعْدُ أَمَّا

 لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ فَقَالَ فَسَّرَهُ ثُمَّ الصَّمَدُ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ فَقَالَ الصَّمَدَ فَسَّرَ قَدْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ إِنَّ وَ النَّارِ مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ عِلْمٍ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ فِی

 ءٌشَیْ لَا وَ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ تَخْرُجُ الَّتِی الْکَثِيفَةِ الْأَشْيَاءِ سَائِرِ وَ كَالْوَلَدِ كَثِيفٌ ءٌشَیْ مِنْهُ یَخْرُجْ لَمْ یَلِدْ لَمْ أَحَدٌ كُفُواً هُلَ یَکُنْ لَمْ وَ. یُولَدْ

 وَ الْخَوْفِ وَ الْبُکَاءِ وَ الضَّحِكِ وَ الْبَهْجَةِ وَ الْحَزَنِ وَ الْهَمِّ وَ الْخَطْرَةِ وَ النَّوْمِ وَ كَالسِّنَةِ الْبَدَوَاتُ مِنْهُ یَتَشَعَّبُ لَا وَ كَالنَّفْسِ لَطِيفٌ

 یَتَوَلَّدْ لَمْ یُولَدْ لَمْ وَ -لَطِيفٌ أَوْ كَثِيفٌ ءٌشَیْ مِنْهُ یَتَوَلَّدَ أَنْ وَ ءٌشَیْ مِنْهُ یَخْرُجَ أَنْ تَعَالَى الشِّبَعِ وَ الْجُوعِ وَ السَّأْمَةِ وَ الرَّغْبَةِ وَ الرَّجَاءِ

 الْأَرْضِ مِنَ النَّبَاتِ وَ الدَّابَّةِ مِنَ الدَّابَّةِ وَ ءِالشَّیْ مِنَ ءِكَالشَّیْ عَنَاصِرِهَا مِنْ الْکَثِيفَةُ الْأَشْيَاءُ یَخْرُجُ كَمَا ءٍشَیْ مِنْ یَخْرُجْ لَمْ وَ ءٍشَیْ مِنْ

 الشَّمِّ وَ الْأُذُنِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْعَيْنِ مِنَ كَالْبَصَرِ مَرَاكِزِهَا مِنْ اللَّطِيفَةُ الْأَشْيَاءُ یَخْرُجُ كَمَا لَا وَ الْأَشْجَارِ مِنَ الثِّمَارِ وَ الْيَنَابِيعِ مِنَ الْمَاءِ وَ

 لَا الَّذِی الصَّمَدُ اللَّهُ هُوَ بَلْ لَا الْحَجَرِ مِنَ كَالنَّارِ وَ  الْقَلْبِ مِنَ التَّمَيُّزِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ اللِّسَانِ مِنَ الْکَلَامِ وَ  الْفَمِ مِنَ الذَّوْقِ وَ الْأَنْفِ مِنَ

 مَا یَبْقَى وَ بِمَشِيَّتِهِ لِلْفَنَاءِ خَلَقَ مَا یَتَلَاشَى بِقُدْرَتِهِ الْأَشْيَاءِ مُنْشِئُ وَ خَالِقُهَا وَ الْأَشْيَاءِ مُبْدِعُ ءٍشَیْ عَلَى لَا وَ ءٍشَیْ فِی لَا وَ ءٍشَیْ مِنْ

 .أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ -الْمُتَعالِ الْکَبِيرُ الشَّهادَةِ وَ الْغَيْبِ عالِمُ -یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ الَّذِی الصَّمَدُ اللَّهُ فَذَلِکُمُ  بِعِلْمِهِ لِلْبَقَاءِ خَلَقَ

 91ص ،(للصدوق) التوحيد

 از امام صادق ع از امام باقر ع از پدرشان روایت شده است كه:

 كه: نوشت ایشان به حضرت پس كردند. سؤال صمد معنى از را ایشان و نوشتند ای[به امام حسين ع ]نامه بصره اهل

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ 

 رسول جدم از كه چرا مگوئيد سخن آن در علم بدون و نکنيد جدل آن در و مروید فروبه نحو باطل  قرآن در پس بعد اما

 ؛گرداند مهيا دوزخ آتش در را خود جاى بگوید سخن علم بدون قرآن]تفسير[  در كه هر فرمودمی كه شنيدم ص خدا

                                                      
 هَالِکاً مَوْرُوثاً فَيَکُونَ یُولَدْ لَمْ وَ مُشَارِکاً إِلَهاً فَيَکُونَ یَلِدْ لَمْ وَ بِهِ تَبْعِيضٍ بِلَا الصَّمَدُ اللَّهُ عَدَدٍ تَأْوِیلِ بِلَا أَحَدٌ اللَّهُ: قَالَ أَنَّهُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ رُوِیَ وَ(3

 .أَحَدٌ کُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ

 18ص ،1ج المتعظين، بصيرة و الواعظين روضة
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 عبارتبا  را آن سپس د استالصَّم است و اللَّه أَحد اللَّه :فرمود است. فرموده تفسير را صمد سبحان خداى كه بدرستى و 

مانند  - ، جسمانی[= دارای جرم و بُعد] یمتراكم چيزنه  [یعنى] «یلد لم»تفسير كرد.  «أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ»

ی ]=غيرمتراكم و بدون جرم، لطيف چيز نه و خارج شده، او از -شود فرزند و سایر اشيای متراكمی كه از مخلوقات خارج می

 ترس و گریه و خنده و شادمانی و اندوه و غم و خطورات ]قلبی[ و خواب وی مانند چُرت عوارض ، و نهنفس چونهم مجرد[ 

یا چيز و خارج شود او از چيزى كه است از آن برتراز او شاخه دوانده است.  سيرى و گرسنگى و دلتنگى و رغبت و اميد و

 از او متولد گردد. متراكم یا لطيفی

های خود، مثال چيزی آن گونه كه اشيای متراكم از اصل نيامده بيرون چيزى از و ،نشده متولد چيزى از [یعنى] «یُولَدْ لَمْ وَ»

 از لطيف امور كه چنان نه و آیند؛، بيرون میدرختها از هاميوه ،چشمها از آب ،زمين از گياه ،حيوان از حيواناز چيزی، 

]بين  دادن زيتمي و ،زبان از سخن ،دهان از چشيدن ،بينى از بوئيدن ،گوش از شنيدن ،چشم از، مثال مشاهده دوخ هاىخاستگاه

 آید؛بيرون می سنگ از ]= جرقه[ آتش چونهم یاو ،دل از خوب و بد[

 چيزها مخترعنه بر چيزی، ایجاد كننده اشياء و  و چيزى در نه و است چيزى از نه كه ستا صمدی خداى او بلکهنه! 

با  وشود؛ متالشی می ، آفرید فناء براىكه  آنچه اشد،با مشيت است؛ خویش قدرتاشياء به  آورنده پدید و ،آنها آفریننده

 .ماندمی باقى آفرید، بقاء براى كه آنچه اش،علم

 و متعالی است؛ بزرگ و و ،آشکار و نهان داناى و است، نشده زاده و ،نزاده]كسی را[  كه صمدی خداىاست  این پس

 .نيست او هرگز همتای كس هيچ

 وَ حَدَّهُ فَقَدْ إِلَيْهِ أَشَارَ مَنْ وَ إِلَيْهِ أَشَارَ فَقَدْ جَهِلَهُ مَنْ وَ جَهِلَهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ مَنْ وَ جَزَّأَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ مَنْ وَ ثَنَّاهُ فَقَدْ قَرَنَهُ مَنْ وَ... ( 4

  عَدَّهُ فَقَدْ حَدَّهُ مَنْ

 ؛مِنْهُ أَخْلَى فَقَدْ مَ عَلَا قَالَ مَنْ وَ ضَمَّنَهُ فَقَدْ فِيمَ قَالَ مَنْ وَ

 ؛ عَدَمٍ عَنْ لَا مَوْجُودٌ حَدَثٍ عَنْ لَا كَائِنٌ

 بِمُزَایَلَةٍ لَا ءٍشَیْ كُلِّ غَيْرُ وَ بِمُقَارَنَةٍ لَا ءٍشَیْ كُلِّ مَعَ

 ... الْآلَةِ وَ الْحَرَكَاتِ بِمَعْنَى لَا فَاعِلٌ 

 فِيهَا اضْطَرَبَ نَفْسٍ هَمَامَةِ لَا وَ أَحْدَثَهَا حَرَكَةٍ لَا وَ اسْتَفَادَهَا تَجْرِبَةٍ لَا وَ أَجَالَهَا رَوِیَّةٍ بِلَا ابْتِدَاءً ابْتَدَأَهُ وَ إِنْشَاءً الْخَلْقَ أَنْشَأَ 

 1 بالغه، خطبهالنهج

ی ایجاد كرد، و كسی كه دوئيت ایجاد كرد، خدا را دارای جزء كرد، «دوئيت»و كسی كه خدا را قرین ]چيزی[ قرار داد، 

و كسی كه خدا را دارای جزء كرد، خدا را نشناخت، و كسی كه خدا را نشاخت، به او اشاره كرد ]او را قابل اشاره كردن 

ه كرد، او را محدود كرد، و كسی كه او را محدود كرد، او را در شماره قرار داد ]اینکه او یك دانست[، و كسی كه به خدا اشار

 باشد و دیگری دو باشد[

س جایی را از او چيست؟ پ كسی كه گفت او برو كسی كه گفت: او در چيست؟ پس او را در ضمن چيزی دانست؛ و 

 خالی دانست؛



17 

 موجود است، اما نه ]اینکه[ از عدم ]موجود شده باشد[.است، اما نه از پدید آمدنی؛ و « بوده»

همراه هر چيزی است اما نه از باب مقارن بودن، و غير از هر چيزی است اما نه به نحوی كه از آن زایل شود ]و خدا در 

 آن حضوری نداشته باشد[

 انجام دهنده ]كارها[ است اما نه با حركات و ابزار ...

]= بدون  آفرینش آنها را آغاز كرد بدون اینکه فکری را در ذهن جوالن دهده ایجاد كردنی، و مخلوقات را ایجاد كردن چ

ای استفاده كند، و یا حركتی ]در خودش[ پدید آورد ویا و یا از تجربهاینکه بيندیشد و طرح ذهنی بدهد و سپس بيافریند[ 

 .ای در او تکان بخوردخاطر نفسانی

 تدبر

جلوه  اهميتبیما  برخی از اندیشيم، برایاز مهمترین معارف توحيدی است كه چون در آن نمی« یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ»( 1

دهد كه ریشه بسياری از شبهات در نسبت خدا و عالم را شرح می( 4و  3)خصوصا با توجه به احادیث كند. این آیه، می

 خداشناسی است. 

« ]= مجوف»ر مقابل د)« صمد»به معنای  بویژه با توجهبيرون از جهان؛ و مساله این است كه آیا خدا در جهان است یا 

ای از او خالی نيست، اگرخدا همه جا هست و هيچ عرصه: شود( دشواری مساله بيشتر می2و  1، حدیث 104جلسه توخالی[ 

 من و شما كجایيم و جهان كجاست؟! و خالقيت خدا به چه معناست؟ پس

نه خدا از جایی بيرون آمده و نه جهان نيست؛ یعنی « ليدتو»و « والدت»از جنس ، دهد نسبت خدا و غيرخداه پاسخ میآی

  چيزی از چيزی جدا نشده است. :از خدا بيرون آمده

 كردند، همين است:میرا مطرح  «وحدت وجود»تمام دغدغه كسانی كه مساله 

 در معنی صحيحش،« وحدت وجود»

؛ ی است كه دومی برایش فرض ندارد«یك»است: « أحد» همتایی ندارد و« وجود»وند، در خدا توجه كردن است به اینکه

 :دقيقاً یعنی

 (2، تدبر103جلسه) برند «هستی» نام اشهستی با كه   كمترند از آن هستند هرچه همه

 است به اینکه یتوجهداند، بلکه كند یا آنها را نعوذباهلل جزء خدا نمیحضور سایر اشيای عالم را نفی نمی« وحدت وجود»

در عين حال، و  ؛(4)حدیث جدای از آن نه اما است چيزی هر از غير و ن،آ مقارن نه اماست ه چيزی هر همراهخدای سبحان، 

 و او هيچ وابستگی به غير ندارد. ،چيزشان وابسته به اوستهمه ،همه عا برتر و متعالی از همه اینهاست.یعنی واق است،« صمد»

  pantheism «یانگار خداهمه» اند،، و درست هم گفتهاند)توجه: آن وحدت وجودی كه برخی از فقها حکم به كفرش داده

ای تلقیچنين  صوفيان،بداند، كه در برخی از « همه چيز را خدا»یا « اشياء همه مجموعهرا  خدا»كسی  است؛ به این معنا كه

جانبه خدای سبحان كه به ظرافت تمام، هم بر حضور همه از آیات قرآن كریم،به این فهم عميق ربطی ندارد وجود داشته؛ و 
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هرگونه آميختگی با مخلوقات )حلول و هم ساحت مقدس او را از  ،ورزدو عدم هرگونه محدودیت برای او تاكيد میدر عالم، 

  1(ن اصيل مورد توجه قرار گرفته است.و به این معنا در فلسفه و عرفادارد، و اتحاد( مبرا می

 ای دارد؟یا ندانم، چه فایده« یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ»( اینکه من بدانم كه 2

رهای ما با خود و با دیگران ریشه در باورهای عميق ما زند و همه رفتاانسان بر اساس باورهایش زندگی خود را رقم می

ضيح نيازی به توضيح ندارد، آنچه تو تاثيری دارد، ظاهراخدا در زندگی انسان چه وجود دارد. اینکه باور داشتن یا نداشتن به 

يار بدتر از برخی كافران رفتارهایی گاه بسزندگی و دانند، ی از كسانی كه خود را خداپرست میخرخواهد این است كه چرا بمی

 دارند؟ 

                                                      
 : نيست حدید سوره ابتدایی آیات و توحيد سوره مفاد از بيش چيزی اندگفته باره این در عرفا آنچه همه که کندمی تصریح خمينی امام.  1

 فهم عارفان، آمال غایت و سالکان سلوك منتهای که داند می سالکين و قلوب اصحاب طریق سالك و یقين و معرفت ارباب حقّه معارف به عارف

 ذاتی توحيد حقيقت برای تعبيری که قسم دوست جان به و[ عليم شیءٍ بکلّ هو و الباطن و الظاهر و واالخر االول هو] است محکمه شریفه آیة یك همين

 و احمدی جامع کشف و آله و عليه اهلل صلی محمدی تام عرفان این برای معارف اصحاب جميع که است آن سزاوار و نيست، تعبير این از بهتر اسمائی و

 اهتزازی شریفه آیة این شنيدن از محبوب جمال عاشق و مجذوب عارف که قسم عشق و عرفان حقيقت به و افتند، خاك در و کنند سجده الهی محکمة آیة

 .ندارد آن تحمّل موجودی هيچ و کوتاه آن قامت به بيان لباس که دهد دست او برای الهی انبساطی و ملکوتی

 !جنابه اعزّ و عزّهُ امنع و قدره اکرم و سلطانه اجلّ و شأنه اعظم ما اهلل فسبحان

 بيشتر مجذوبی سالك یا ربّانی عارف کدام ببينند است خوب کنند، می گيری خرده رحمان اوليای و باهلل علمای و شامخ عرفای کلمات به که آنها

 از مشحونه کتب آن و الهيّه کریمة این اینك آورده؟ معارف بازار به ای تازه یا کرده بيانی است متضمن الهی قدس نامة و تامه شریفة آیة این آنچه از

 (659)و درباره سوره توحيد در ص (657 ص خمينی، امام حدیث، چهلشرح ) .عرفا عرفان

پيش عقل سليم همانطوری که تصدیق بی تصوّر از اغالط و قبایح اخالقيّه بشمار می آید، تکذیب بی تصوّر نيز همينطور بلکه حالش بدتر و »

را به حسب مسلك حکما نمی دانستيد و از عالِم آن « معنی وحدت وجود»مثالً قُبحش افزون است. اگر خدای تبارك و تعالی از ما سؤال کند که شما که 

مقدّس حق چه علم و صاحب آن فنّ اخذ نکردید و تعلّم آن علم و مقدّمات آنرا نکردید، برای چه کورکورانه آنها را تکفير و توهين کردید، ما در محضر 

و البته این عذر پذیرفته نيست که من پيش خود چنين گمان کردم. هر علمی مبادی و مقدّماتی جوابی داریم بدهيم؟ جز آنکه سر خجلت به زیر افکنيم! 

ن به دارد که بدون علم به مقدّمات، فهم نتيجه ميسور نيست خصوصاً مثل چنين مسألة دقيقه که پس از عمرها زحمت باز فهم اصل حقيقت و مغزای آ

ل است حکما و فالسفه در آن بحث کردند و موشکافی نمودند تو می خواهی با مطالعة یك کتاب یا حقيقت معلوم نشود. چيزی را که چندین هزار سا

]یعنی خداوند « رحم اهلل امرءاً عرف قدره و لم یتعدّ طوره» .شعر مثنوی مثالً با عقل ناقص خود ادراك آن کنی! البته نخواهی از آن چيزی ادراك کرد

داند و پا از گليم خویش فرا ننهد.[ و همچنين اگر از حکيمی متفلسف یا عارفی متکلّف سؤال شود: که تو که عالم رحمت کند مردی را که اندازة خویش ب

االرباب برای فقيه را قشری خواندی و ظاهری گفتی و طعن به آنها زدی، بلکه طعن به یك رشته از علوم شرعيّه که انبياء ـ عليهم السالم ـ از جانب رب 

ه آورده بودند زدی و تکذیب و توهين از آنها نمودی، به چه جهت دینيّه بود؟ و آیا با چه دليل شرعی و عقلی جسارت به یك دسته تکميل نفوس بشریّ

این مرحله از علماء و فقهاء را جایز دانستی؟ چه جوابی در محضر حق تبارك و تعالی دارد جز آنکه سر خجلت و انفعال را پيش افکند. در هر صورت از 

 (390 ـ 389 ص خمينی، امام حدیث، چهلشرح ) «ریم که ماللت آور استبگذ
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گذارد، این است كه شناخت شاید یکی از علل اینکه باور به خدا در زندگی خيلی از ما تاثير آنچنانی كه باید بگذارد، نمی

 «!یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ»ایم كه: درستی از خدا نداریم و مهمترینش این است كه نفهميده

فهميم، بله؛ اهميت خاصی ندارد؛ اما وقتی توجه كنيم كه دارد ربط و این آیه را وقتی در حد فهم عاميانه زاد و ولد می

خاصيت بينيم ریشه همه مشکالت ما را در بیمی ،(1دهد )تدبر عجيبی توضيح می عقلینسبت خدا با جهان را با چه دقت 

 كند:مان بيان میشدن دینداری

قلمداد  –تر هرچند خيلی قوی –ایم؛ خدا را حداكثر موجودی در عرض سایر موجودات ا را با جهان نشناختهما نسبت خد

این اسباب و  ،مانكنيم كه خودش در بيرون جهان و اسباب و عللی است كه آفریده؛ و لذا برای رفع مشکالت و نيازهایمی

 (64دانيم! )مائده/ا را بسته میبه قول یهودیان، دست خد در نتيجه، كاره، وعلل را همه

نه خودش از جای دیگر آمده است )لم یولد( و نه جهان از او جدا شده  كردیم كه خدا بيرون از جهان نيست:اگر باور می

آلود، كه بتوان روی غير خدا هم )لم یلد(، كه نتوان سراغش رفت؛ بلکه در متن جهان حضور دارد، آن هم نه حضوری شرك

 بلکه حضور یك مافوقی كه جایی از او خالی نيست )صمد(،حساب كرد، 

 توان نادیده ویا دست كم گرفت؛فهميدیم كه حضور خدا در متن جهان را نمیو در یك كالم، اگر می

 (102، جلسه36زمر/بستيم؟ )كردیم؟ و آیا اندكی به غير او اميد میای در محضر او ظلم و گناه میآنگاه، آیا ذره

 اش زیر و رو نشود ویا ظلم و گناهی از او سر زند؟آیا امکان دارد كسی سوره توحيد را واقعا بخواند و زندگی

 )آفریده نشده است(؟ «یُخلَق لَمْ »)زاده نشده است( و نگفت « یُولَدْ لَمْ»( چرا فرمود 3

تاكيد كند! اینکه بدانيم كه خدا آفریده نشده، صرفا یك « جدا شدن»و « والدت»خواهد بر همين عدم نسبت ظاهرا می

اطالع درباره خداست؛ اما اینکه بدانيم كه او هيچ گونه نسبت والدتی با هيچ چيز ندارد، باوری است كه حضور خدا در متن 

با همدیگر یك آیه « یُولَدْ لَمْ» و «یَلِدْ لَمْ»بيشتر در تدبر قبل(؛ لذا دو تعبير  كند )توضيحجهان و زندگی ما را خيلی جدی می

 اند.)یعنی یك عالمت و نشانه برای راه یافتن به خدا و وارد كردن خدا در متن زندگی( را در قرآن كریم شکل داده
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 1437رمضان  28    14/4/1395          حَدٌأَ کُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ        4( آیه 112سوره اخالص )  ( 107

 ترجمه

 .و هيچکس همانند او نيست

 ای و نحوینکات ترجمه

همزه آن از باب سهولت  1كه در قرائت حفص از عاصم،( است خانوادههم «مکافات» كلمه با)بوده « كفؤ»در اصل « كُفُوا»

دو ( در هر 604شود )الکامل المفصل فی القرائات األربعة عشر/شود و در بقيه قرائات همان همزه خوانده میواو خوانده می

( و در خصوص دو امر كه قدر و منزلت 189 /5اللغة المقایيس معجم) باشدبه معنای مثل و مانند )تساوی دو امر( می ،صورت

 (718/القرآن ألفاظ مفردات) رودبه كار می یکسانی دارند

خبر كان بوده كه قبل از اسم كان )أحد( آمده، و نيز « كفواً»در این جمله، دو تقدم رخ داده است:  «أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ»

« یکن احدٌ كفواً لهلم»آمد: بوده كه مقدم بر آن آمده است؛ یعنی در حالت عادی باید به این صورت می« كفواً»متعلق به « له»

حاوی اشاره به كه  -« له»با این تقدم، تاكيد خاصی بر اند زیرا ت دانستهای از اوج فصاحاهل لغت این نحوه كاربرد را نمونه

خواستيم این نکته را لحاظ كنيم كه اگر در فارسی می (819 /4الکشاف) 2.حاصل شده است - است سوره و محور بحث «خدا»

 3«.او را هيچکس همانند نيستو »كردیم كه خيلی رسا نيست: ای میاحتماال باید چنين ترجمه

 حدیث

كنند و كند كه در مسير كاروان امام رضا ع به سمت خراسان ایشان را زیارت میفتح بن یزید جرجانی روایت می( 1

 فرمایند:شود تا بدینجا كه امام ع میسخنانی رد و بدل می

توان كسی را توصيف كرد كه توان توصيف كرد؛ و چگونه میهمانا خالق را جز آن گونه كه خود توصيف كرده نمی

از حد زدن بر او، و دیدگان از احاطه و خطورات ]قلبی[  ،اواز رسيدن به حواس از درك او عاجزند، و اوهام ]تصورات ذهنی[ 

دگان توصيفش كنند؛ در عين نزدیکی، فاصله گرفت و در عين فاصله گرفتن، كننبر او عاجزند، منزه و برتر است از آنچه وصف

را او چگونگی بخشيد پس در « چگونگی»اش دور؛ اش نزدیك است و در عين نزدیکیدر عين دورینزدیك شد؛ پس او 

كه او كجاست!  توان پرسيدرا او كجایيت بخشيد پس در موردش نمی« كجا»توان پرسيد كه او چگونه است! و موردش نمی

 است.« كجایيت یافتن»و « چگونه شدن»چرا كه او مبدأ برای 

                                                      
 شنبوذی که اصطالحا یکی از قرائات شاذه و خارج از قرائات عشری است که معروفترند.. و نيز در قرائت ابن 1

و ناظر به وضعيتی است که از « کفو» خواهد شباهت آنها با خدا نفی شود؛ و دومی کلمهو ناظر به افرادی است که می« أحد»و )که یکی کلمه  2

 خواهند با خدا مقایسه شوند(آن جهت آن افراد می

او »اند. ترجمه فوالدوند بر اساس این مدل ترجمه کرده« بيان السعاده»( نيز ترجمه 6( و ترجمه تفسير نسفی )قرن6ابوالفتوح رازی )قرن. ترجمه  3

دقيقا مبتدا و خبرش با آیه تطابق ندارد و همچنين است ترجمه مکارم، که هيچکس را هيچگاه ترجمه کرده به این نزدیك است اما « را هيچ همتایی نباشد

 «.است نبوده مانندى و شبيه هيچگاه او براى و»است: 
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او اجسام را جسمانيت بخشيد و صورتها را بخش كه كند به غير از خالق روزیای فتح! هر جسمی از غذا تغذیه می

پذیرد و نه ادی میبردار است و نه متناهی است، نه زیصورت بخشيد، پس او نه جسم است و نه صورتی دارد، نه تجزیه

شدنی است، مبراست از ذات آنچه كه در ذات امور جسمانی قرار داده و او لطيف و خبير و شنوا و بينا و واحد و أحد و كم

بخش به اجسام دهنده به اشياء و جسميتشيئيت .نيست او همانند هيچکسزاید و نه زاده شده است و صمدی است كه نه می

پنداشتند، خالق كنند[ میاست؛ اگر آن گونه بود كه مشبهه ]كسانی كه خدا را به مخلوقات تشبيه میدهنده به صورتهو صورت

 استتفاوت  ، وولی اوست ایجاد كننده شد، شناخته نمیگيرنده، و ایجادكننده از ایجادشوندهدهنده از روزیاز مخلوق، و روزی

 يد چرا كه هيچ چيزی شبيه او نيست ...او كسانی كه او آنها را جسم و صورت و شيئيت بخش بين

 61ص ،(للصدوق) التوحيد

 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْکُوفِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَاسِمِ أَبِی عَنْ الْفُقَيْمِیُّ عَمْرٍو بْنُ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنِی قَالَ  بُرْدَةَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَرْمَکِیُّ إِسْمَاعِيلَ

 : قَالَ الْجُرْجَانِیِّ یَزِیدَ بْنِ الْفَتْحِ عَنِ الْعَلَوِیِّ

 1... ثم قال... الْعِرَاقِ إِلَى سَائِرٌ هُوَ وَ خُرَاسَانَ إِلَى مَکَّةَ مِنْ مُنْصَرَفِی عِنْدَ الطَّرِیقِ عَلَى  ع لَقِيتُهُ

 الْخَطَرَاتُ وَ تَنَالَهُ أَنْ الْأَوْهَامُ وَ دْرِكَهُتُ أَنْ الْحَوَاسُّ تَعْجِزُ الَّذِی یُوصَفُ أَنَّى وَ نَفْسَهُ بِهِ وَصَفَ بِمَا إِلَّا یُوصَفُ لَا الْخَالِقَ إِنَّ وَ

 فِی فَهُوَ نَأْیِهِ فِی قَرُبَ وَ قُرْبِهِ فِی نَأَى النَّاعِتُونَ یَنْعَتُهُ عَمَّا تَعَالَى وَ الْوَاصِفُونَ وَصَفَهُ عَمَّا جَلَّ بِهِ الْإِحَاطَةِ عَنِ الْأَبْصَارُ وَ تَحُدَّهُ أَنْ

 فَتْحُ یَا  الْأَیْنُونِيَّةِ وَ الْکَيْفُوفِيَّةِ مُبْدِعُ هُوَ إِذْ أَیْنَ لَهُ یُقَالُ فَلَا الْأَیْنَ أَیَّنَ وَ كَيْفَ لَهُ یُقَالُ فَلَا الْکَيْفَ كَيَّفَ بَعِيدٌ قُرْبِهِ فِی وَ قَرِیبٌ بُعْدِهِ

 لَمْ وَ یَتَزَایَدْ لَمْ وَ یَتَنَاهَ لَمْ وَ یَتَجَزَّأْ لَمْ صُورَةٍ لَا وَ بِجِسْمٍ لَيْسَ هُوَ وَ الْأَجْسَامَ جَسَّمَ فَإِنَّهُ الرَّزَّاقَ الْخَالِقَ إِلَّا بِغِذَاءٍ مُغَذًّى جِسْمٍ كُلُّ

 یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ. الصَّمَدُ الْأَحَدُ الْوَاحِدُ الْبَصِيرُ السَّمِيعُ الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ هُوَ وَ - جَسَّمَهُ مَنْ ذَاتِ فِی رَكَّبَ مَا ذَاتِ مِنْ مُبَرَّأٌ یَتَنَاقَصْ

 لُوقِالْمَخْ مِنَ الْخَالِقُ یُعْرَفِ لَمْ الْمُشَبِّهَةُ یَقُولُ كَمَا كَانَ لَوْ الصُّوَرِ؛ مُصَوِّرُ وَ الْأَجْسَامِ مُجَسِّمُ وَ  الْأَشْيَاءِ مُنْشِئُ أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ

 شَی یُشْبِهُهُ لَا كَانَ إِذْ  بَيْنَهُ وَ وَ شَيَّئَهُ صَوَّرَهُ وَ جَسَّمَهُ مَنْ بَيْنَ فَرق الْمُنْشِئُ لَکِنَّهُ الْمُنْشَأِ مِنَ الْمُنْشِئُ لَا وَ الْمَرْزُوقِ مِنَ الرَّازِقُ لَا وَ

.. 

امام ع پرسيد از كدام دسته از محبان ما. شخصی  سيد و گفت از محبان شما هستم.ع رصادق امام شخصی خدمت ( 2 

اند. حضرت آنها را سه دسته دانست: كسانی كه فقط آشکارا ایشان را دوست دارند و كسانی كه فقط گفت مگر آنها چند دسته

ردند و ظاهر و باطن ایشان را دوست دارند؛ شروع به بيان اوصاف هریك كایشان را دوست دارند و كسانی كه در  ،در باطن

كند كه اند. یکی از اصحاب تقاضا میرا محکم كردهشان به توحيد اولين وصف برترین گروه را این دانستند كه علم و ایمان

                                                      
 الْخَالِقَ أَرْضَى مَنْ فَتْحُ یَا قَالَ ثُمَّ السَّلَامَ عَلَیَّ فَرَدَّ فَسَلَّمْتُ فَوَصَلْتُ إِلَيْهِ الْوُصُولِ فِی فَتَلَطَّفْتُ یُطَاعُ اللَّهَ أَطَاعَ مَنْ وَ یُتَّقَى اللَّهَ اتَّقَى مَنِ یَقُولُ . فَسَمِعْتُهُ 1

 الْمَخْلُوقِ سَخَطُ عَلَيْهِ یُسَلَّطَ أَنْ فَقَمِنٌ الْخَالِقَ أَسْخَطَ مَنْ وَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ یُبَالِ لَمْ
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شناسيد مگر اینکه ابتدا آن را كه به او قرار است ایمان بياورید فرمایند ایمان را نمیحضرت این ایمان را توضيح دهند، امام می

 1 كنند:شروع به معرفی توحيد می را بشناسيد  و سپس

 شناسد، او مشرك است؛ ذهن[ میی صورت ساختهخدا را با توهم قلبی ]=  پندارد كه هر

كه  زیرا است؛ كرده اعتراف خود سخن بودن اساسبى به شناسد،می« معنی»و بدون « اسم»كه خدا را با  پندارد كه هرو 

 ؛موجود شده[ است]= قبال نبوده و االن  حادث امری« اسم»

  ؛است داده قرار شریکى خدا براى همانا پرستد،مى هم با را معنى و اسم پندارد كه هر و

 كرده امر غایب بر حواله پرستد،مىو نه با ادراك ]درك شهودی[  با توصيف ]= توضيح ذهنی[ را معنى پندارد كه هر و

  ]= دنبال خدایی رفته كه حضور ندارد[؛ است

 موصوف از غير صفتكه  زیرا است؛ نموده ابطال را یکتاپرستى پرستد،مى [هم با] را موصوف و صفت پندارد كه هر و

  ؛است

شناسد، بعد برای این وصف، یك ]یعنی با وصف ذهنی خدا را می كندمى اضافه صفت به را موصوف پندارد كه هر و

 قرار صفت به او اتصاف به را موصوف ذات كمال كس هر»گيرد یا اینکه یعنی كسی كه صاحب این وصف باشد، در نظر می

 ؛است دهشمر كوچك را بزرگ همانا [2«است شمرده كوچك را است كماالت ینبوع ذات كه را كبير پس دهد

 .آن گونه كه سزاوارش بود، نشناختند را وندخدا]هيچيك از اینها[  و

                                                      
 الْجَنَّةَ لَهُ یُوجِبَ حَتَّى یَتَوَلَّاهُ لَا وَ یَتَوَلَّاهُ حَتَّى عَبْدٌ اللَّهَ یُحِبُّ لَا ع جَعْفَرٌ لَهُ فَقَالَ مَوَالِيکُمْ وَ مُحِبِّيکُمْ مِنْ فَقَالَ الرَّجُلُ مِمَّنِ لَهُ ع فَقَالَ رَجُلٌ عَلَيْهِ . دَخَلَ 1

 فِی یُحِبُّونَا لَمْ وَ الْعَلَانِيَةِ فِی أَحَبُّونَا طَبَقَةٌ طَبَقَاتٍ ثَلَاثِ عَلَى فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا مُحِبُّوکُمْ کَمْ وَ  سَدِیرٌ لَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَسَکَتَ أَنْتَ مُحِبِّينَا أَیِّ مِنْ لَهُ قَالَ ثُمَّ

 وَ  الْکِتَابِ تَأْوِیلَ عَلِمُوا وَ الْفُرَاتِ الْعَذْبِ مِنَ شَرِبُوا  الْأَعْلَى النَّمَطُ هُمُ الْعَلَانِيَةِ وَ السِّرِّ فِی یُحِبُّونَا طَبَقَةٌ وَ الْعَلَانِيَةِ فِی یُحِبُّونَا لَمْ وَ السِّرِّ فِی یُحِبُّونَا طَبَقَةٌ وَ السِّرِّ

 بَيْنِ فَمِنْ فُتِنُوا وَ زُلْزِلُوا وَ الضَّرَّاءُ وَ الْبَأْسَاءُ مَسَّتْهُمُ  الْخَيْلِ رَکْضِ مِنْ إِلَيْهِمْ أَسْرَعُ الْبَلَاءِ أَنْوَاعُ وَ الْفَاقَةُ وَ الْفَقْرُ الْأَعْلَى النَّمَطُ فَهُمُ الْأَسْبَابِ سَبَبَ وَ الْخِطَابِ فَصْلَ

 الْأَعْظَمُونَ عَدَداً الْأَقَلُّونَ هُمُ وَ تُرْزَقُونَ بِهِمْ وَ تُمْطَرُونَ بِهِمْ وَ تُنْصَرُونَ بِهِمْ وَ  الْعَدِیمَ یُغْنِی وَ مَالسَّقِي اللَّهُ یَشْفِی بِهِمْ قَاصِيَةٍ بِلَادٍ کُلِّ فِی مُتَفَرِّقِينَ مَذْبُوحٍ وَ مَجْرُوحٍ

 الْأَوْسَطُ النَّمَطُ الثَّالِثَةُ الطَّبَقَةُ وَ  عَلَيْنَا سُيُوفُهُمْ وَ مَعَنَا فَأَلْسِنَتُهُمْ الْمُلُوكِ بِسِيرَةِ سَارُوا وَ الْعَلَانِيَةِ فِی أَحَبُّونَا الْأَسْفَلُ النَّمَطُ الثَّانِيَةُ الطَّبَقَةُ وَ خَطَراً وَ قَدْراً اللَّهِ عِنْدَ

 وُجُوهِهِمْ فِی الرَّهْبَانِيَّةِ أَثَرَ تَرَى بِاللَّيْلِ الْقَوَّامُونَ بِالنَّهَارِ الصَّوَّامُونَ فَهُمُ  الْعَلَانِيَةِ دُونَ السِّرِّ فِی أَحَبُّونَا کَانُوا لَئِنْ لَعَمْرِی وَ الْعَلَانِيَةِ فِی یُحِبُّونَا لَمْ وَ السِّرِّ فِی أَحَبُّونَا

 تِلْكَ مَا وَ الرَّجُلُ قَالَ بِهَا یُعْرَفُونَ علَامَاتٍ الْعَلَانِيَةِ وَ السِّرِّ فِی ينَالِمُحِبِّ إِنَّ ع جَعْفَرٌ قَالَ الْعَلَانِيَةِ وَ السِّرِّ فِی مُحِبِّيکُمْ مِنْ فَأَنَا الرَّجُلُ قَالَ انْقِيَادٍ وَ سِلْمٍ أَهْلُ

 وَ الْإِیمَانِ حُدُودَ عَلِمُوا ثُمَّ صِفَتُهُ مَا وَ هُوَ بِمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْإِیمَانُ وَ تَوْحِيدِهِ عِلْمَ أَحْکَمُوا وَ مَعْرِفَتِهِ حَقَّ التَّوْحِيدَ عَرَفُوا أَنَّهُمْ أَوَّلُهَا خِلَالٌ تِلْكَ ع قَالَ الْعَلَامَاتُ

 حَتَّى هُوَ مَا الْإِیمَانِ عَنِ یَسْأَلَ أَنْ لِلسَّائِلِ لَيْسَ سَدِیرُ یَا نَعَمْ قَالَ الصِّفَةِ بِهَذِهِ الْإِیمَانَ تَصِفُ سَمِعْتُكَ مَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا سَدِیرٌ قَالَ تَأْوِیلَهُ وَ شُرُوطَهُ وَ حَقَائِقَهُ

 قُلْتَ مَا تُفَسِّرَ أَنْ رَأَیْتَ إِنْ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا سَدِیرٌ قَالَ بِمَنْ الْإِیمَانَ یَعْلَمَ

 :م حسين اهلل آیت استادم از.  2

 به را موصوف ذات کمال کس هر که است این منظور موضوع، و حکم تناسب به  شاید بالکبير، صغر فقد کند اضافه صفت به را موصوف کس هر

 خود کماليت علم، یوصف، بها ال الصفات توصف به بلکه است، شمرده کوچك را است کماالت ینبوع ذات که را کبير پس دهد قرار صفت به او اتصاف

 .باشد کامل علم، به اتصاف به ذات، اینکه نه است، گرفته او از را
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 است؟ چگونه یکتاپرستى راه پس: شد عرض

 :فراهمامکان خروج ]از این مساله دشوار[  و است باز بحث راه: فرمود

[ شخص به نسبت كردن پيدا ذهنی] شناختِ شناختِ خودِ ]شخص[ شاهد و حاضر، قبل از ]شناخت[ وصف اوست؛ و

  است. مقدم او خود[ شناختِ] بر كه است غایب

 كه را چيزی اما است؛ ذهنی تصویر اساس بر او شناخت بر مقدم داریم، قرار محضرش در كه كسی مستقيم درك: یعنی]

رسيم؛ و خدا می او خود شناخت و او خود به راه این از و كنيممی پيدا علم او به ذهنی توصيفات راه از ابتدا است غایب ما از

جا شاهد و حاضر است؛ لذا نياز نيست ابتدا از راه توصيف ذهنی، او را بشناسيم، كه اگر توصيفات ما همه نارسا بود، هم همه

 كنی[ شناخت معتبری رخ نداده باشد؛ بلکه چون حاضر است، حقيقت او را با تمام وجودت درك می

ای ]= پيش از اینکه قبال تصور ذهنی صفتش از پيش را ]= خدا[ است حاضرو  خودِ آن كسی كه شاهد چگونه: شد عرض

 بشناسيم؟از آن برای ما حاصل شده باشد[ 

 در نيز را خودت و[ 1]یا: به نشانه او علم داری]ی كه از[ او ]داری[ هم علم داری به شناخت و شناسىمى را او: فرمود

]=  او در چه هر همانا كه دانىمى نيز و ،شناسىب خود جانب از و خود توسّط تخوداین گونه نيست كه  و شناسىمى او پرتو

 یوسفى؟ خود توواقعا  آیا»: گفتند یوسف؛ همان گونه كه ]برادرانش[ به اوست به واسطه و او براى از ستنفس خودت[ ا

 وسيله اینکه با غير او ]= به نه ،شناختند او خود به را یوسف پس[ 90/یوسف]. «است من برادر این و یوسفم من آرى،: گفت

 كس دیگرى[ او را بشناسند، و نه اینکه با توهم قلبی ]بر اساس یك صورت ذهنی خودساخته[ به او پی ببرند.

 شما: فرمایدمى[ 60/نمل] «برویانيد را آن درخت كه نرسد را شما»: فرمایدمى كه اىنکرده مالحظه را خداوند سخن آیا

 2.. .بخوانيد حقّ بر خود خواست و نفس هواى به را او و نمایيد نصب[ و انتخاب] امامى خود پيش از ندارید حقّ

                                                      
 :م حسين آیت اهلل  از استادم.  1

 ميشناسی. او به را خودت و ميدانی، را[ او نشانه یا]  او علم و ميشناسی را او

 وَ مُحْدَثٌ الِاسْمَ لِأَنَّ بِالطَّعْنِ أَقَرَّ فَقَدْ الْمَعْنَى دُونَ بِاالسْمِ اللَّهَ یَعْرِفُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ وَ مُشْرِكٌ فَهُوَ الْقُلُوبِ بِتَوَهُّمِ اللَّهَ یَعْرِفُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ ع الصَّادِقُ . قَالَ 2

 وَ الصِّفَةَ یَعْبُدُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ وَ غَائِبٍ عَلَى أَحَالَ فَقَدْ بِالْإِدْرَاكِ لَا بِالصِّفَةِ الْمَعْنَى یَعْبُدُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ وَ شَرِیکاً اللَّهِ مَعَ جَعَلَ فَقَدْ الْمَعْنَى وَ الِاسْمَ یَعْبُدُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ

 !قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ بِالْکَبِيرِ صَغَّرَ فَقَدْ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفَ یُضِيفُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ وَ الْمَوْصُوفِ غَيْرُ الصِّفَةَ لِأَنَّ التَّوْحِيدَ أَبْطَلَ فَقَدْ الْمَوْصُوفَ

 وَ قِيلَ عَيْنِهِ قَبْلَ الْغَائِبِ صِفَةِ مَعْرِفَةَ وَ صِفَتِهِ قَبْلَ الشَّاهِدِ عَيْنِ مَعْرِفَةَ إِنَّ مَوْجُودٌ الْمَخْرَجِ طَلَبُ وَ مُمْکِنٌ الْبَحْثِ بَابُ ع قَالَ التَّوْحِيدِ سَبِيلُ فَکَيْفَ لَهُ قِيلَ

 قَالُوا کَمَا بِهِ وَ لَهُ فِيهِ مَا أَنَّ تَعْلَمُ وَ نَفْسِكَ مِنْ بِنَفْسِكَ نَفْسَكَ تَعْرِفُ لَا وَ بِهِ نَفْسَكَ تَعْرِفُ وَ عِلْمَهُ تَعْلَمُ وَ تَعْرِفُهُ ع قَالَ صِفَتِهِ قَبْلَ هِدِالشَّا عَيْنَ نَعْرِفُ کَيْفَ

 أَنْ لَکُمْ کانَ ما یَقُولُ اللَّهَ تَرَى مَا أَ الْقُلُوبِ بِتَوَهُّمِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَثْبَتُوهُ لَا وَ بِغَيْرِهِ یَعْرِفُوهُ لَمْ وَ بِهِ فَعَرَفُوهُ  أَخِی هذا وَ یُوسُفُ أَنَا قالَ یُوسُفُ لَأَنْتَ إِنَّكَ لِيُوسُفَ

 یَنْظُرُ ال وَ اللَّهُ یُکَلِّمُهُمُ ال ثَلَاثَةٌ ع الصَّادِقُ قَالَ إِرَادَتِکُمْ ثُمَّ وَ أَنْفُسِکُمْ بِهَوَى مُحِقّاً تُسَمُّونَهُ أَنْفُسِکُمْ قِبَلِ مِنْ -إِمَاماً تَنْصِبُوا أَنْ لَکُمْ لَيْسَ یَقُولُ  شَجَرَها تُنْبِتُوا

 لِهَذَیْنِ أَنَّ زَعَمَ مَنْ وَ اللَّهُ نَصَبَهُ مَنْ جَحَدَ أَوْ اللَّهُ یَنْصِبْهُ لَمْ إِمَاماً نَصَبَ مَنْ یَعْنِی اللَّهُ یُنْبِتْهُ لَمْ شَجَرَةً أَنْبَتَ مَنْ أَلِيمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ یُزَکِّيهِمْ ال وَ الْقِيامَةِ یَوْمَ إِلَيْهِمْ

 الْخِيَرَةُ. لَهُمُ کانَ ما یَخْتارُ وَ یَشاءُ ما یَخْلُقُ رَبُّكَ وَ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ الْإِسْلَامِ فِی سَهْماً



24 

شوند، از این باب است كه نشان دهند كه ]ظاهرا جمالت اخير كه امام وارد بحث ضرورت تعيين امام از جانب خدا می 

  دچار چالش نشود[تواند این گونه توحيد را شرح دهد و ببينيد: كسی كه مقام امامت دارد می

 جلوه عبد قلب در متعال خداوند ناحيه از تنها صفتش، از قبل شاهد عين شهود عبارت، آن كه باشد اشاره است ممکن و]

 كه است، مطلق مبين امام نور از شعاعی كه انفسی، تفسير در آیه سياق به مبين، امام فی احصيناه شیء كل و باب از ميکند،

  1[العالم اهلل و. است فيض واسطه

  /15139/1/326http://lib.eshia.irبرای مشاهده متن عربی حدیث، ر.ك: ؛    326-329ص العقول، تحف

 تدبر

اذعان به اینکه و در معرفی خدا، ( 1حدیث 103جلسه )این سوره بيان اصل و نسب خدا بود «: أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ» (1

ست؛ و هم به این معنا كه نهایت فهم ممکن از او هيچ كفو و شبيهی ندارد، گام نهایی است: هم به این معنا كه اولين گام ني

 است.خد

اولين گام نيست، زیرا اگر معرفی خدا را از انکار هرگونه شباهت او شروع كنيم، چون ذهن ما روال شناختنش را با 

 شود؛ كند، از هرگونه خداشناسی و ارتباط با خدا نااميد میها شروع میشباهت

كه ذهن با تشبيه به او، كار ( 1ی ندارد )حدیثو نظير هيچ شبيه كهست؛ زیرا خداوند حقيقت مطلق است فهم ماو نهایت 

 ناپذیر است.حركت به سمت حقيقت مطلق، پایانیرا تمام شده بداند؛ بلکه  او شناخت

شناسيم؟ این مهمترین و هيچ شباهتی با هيچ چيز ندارد، پس چگونه او را میخداوند اگر «: أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ»( 2

 اند: پاسخ داده 2صادق ع باب بيانی بسيار دقيق در حدیث  دشوارترین سوال فلسفی است كه امام

یُوصَف،  أَنْ مِنْ أَكْبَرُ )اللَّهُ «فی استيوصتخدا فوق هر »در جستجوی خدا هستيم باید بدانيم كه  ،مادام كه در افق ذهن

نسبت او و جهان،  ( گذشت:1)تدبر چنانکه در آیه قبل -اما چون خدا حاضر است  (4-2؛ و تدبرهای 3حدیث ،70جلسه 

ابيم، و سپس به تصویرسازی یمستقيما میحاضر را ابتدا  این حقيقت -از هم كه از هم غایب باشند، نيست نسبت دو امر بيرون 

شناسيم: این بدان معنا نيست كه او را نمی رسد، اماهای ما به گرد او نمیكنيم. پس اگرچه همواره تصویرسازیاز او اقدام می

؛ چرا كه او صمد است (2)حدیث شناسيمشناسيم، و از این شناخت خود از او آگاهيم و حتی خود را در پرتوی او میاو را می

 گيرد.از او ریشه می (هاهمه شناختو هر كمالی )از جمله 

نيست؛ و این مطلبی است كه شبيه انسان ؛ از جمله اینکه: خداوند به هيچ چيز شبيه نيست«: أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ»( 3

غربی گمان « فالسفه دین»شيوع دارد )تاحدی كه برخی از  های عوامانه از اسالم،ویاتلقی اگرچه در برخی ادیان تحریف شده

وار از ، اما در این آیه صریحا هرگونه تصور انسان(«( استpersonalوار )خدای ادیان ابراهيمی، خدای انسان»كنند كه می

مواظب باشيم خدا را در حد در خداشناسی  اند كهامامان ما بشدت هشدار دادهفی شده و چنانکه قبال اشاره شد خداوند ن

 (1، حدیث71)جلسه« دارد شاخك دو خداوند كه كندمی توهم هم كوچك مورچه بساچه»تصورات خود پایين نياوریم: 

                                                      
 م  حسين اهلل آیت استادم از.  1

http://lib.eshia.ir/15139/1/326
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هاست: انسان دانستن اینکه خداوند به هيچ چيز شبيه نيست، ركن مهمی در دینداری انسان«: أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ»( 4

كند، و هر تصویری از هر چيزی، همواره همواره بر اساس ميزان قوت و قابليتی كه برای امور است، بدانها تکيه و اعتماد می

شود؛ اما در برابر خداوند هيچ مانعی برای هيچ آدمی میها مانع اعتماد مطلق هایی را همراه دارد، كه این محدودیتمحدودیت

مرغی قرار دهد بدون اینکه زمين كوچك تواند كره زمين را در تخمآیا خدا می»كاری وجود ندارد. حتی شبهاتی مانند اینکه 

انجامش ناممکن  ند،كشاگویی میبه تناقضنيز صرفا به خاطر اینکه خود سوال هرگونه جوابی را « ویا تخم مرغ بزرگ شود؟!

و پارادوكسيکال بودن آن را به  مانع درونی سوال را رفع،های خدا؛ لذا در همين سوال هم اگر بتوان شده، نه از زاویه توانایی

تواند همان در پاسخ یك نفر چنين پاسخ داد: بله، می ع صادق تواند. چنانکه امامتوان گفت: بله میهر صورتی حذف كرد، می

 (122)توحيد صدوق/ «هها و ستارگان را در چشم تو قرار داده بدون اینکه آنها كوچك یا این بزرگ شود!همه كوگونه كه 

 بندی سوره توحيد( جمع5

بالفاصله همين دو نکته ایجابی از  دو نکته ایجابی گفته شد و ، ابتدامعرفی ای از خدا ارائه داد و در ایناین سوره، معرفی

تا به ما یاد دهد كه در خداشناسی نه تعطيل )انکار امکان شناخت خدا( رواست و نه تشبيه )اینکه خدا  مطرح شدسلبی  منظری

 :مجاز است را شيه سایر موجودات بدانيم(

 پس احدی كفو و شبيه او نيست.ی است كه دومی برایش فرض ندارد؛ «یك»خداوند أحد است، 

پس نسبتش با جهان نسبت گردد و جایی از او خالی نيست؛ رمیمافوقی است كه همه چيز به او بصمد است،  خداوند

 والدت )نسبت دو امر بيرون از هم( نيست.
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      هاد مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ وَ دُونِهِ مِنْ بِالَّذینَ یُخَوِّفُونَكَ وَ عَبْدَهُ بِکافٍ اللَّهُ لَيْسَ أَ       36 آیه (39) زمر( سوره 102

 1437 رمضان 23    9/4/1395

 ترجمه

ترسانند! و كسی را كه خدا گمراه كند هيچ كه تو را به كسانی غير از او میاش كافی نيست؛ و/آیا خداوند برای بنده

 هدایتگری نخواهد داشت.

 نکات نحوی

(. در حالت اول 42 /8بيانه و القرآن إعرابتوان واو استيناف دانست و هم واو حاليه )را هم می« ...یُخَوِّفُونَكَ وَ»در « واو»

« و»اند كه اولی استفهامی )استفهام تقریری( و دومی خبری است و در فارسی با حرف ی قبل و بعدش مستقل از همدو جمله

دوم  ترسانند!( اما در حالتاش كافی نيست؟! و آنها تو را به كسانی غير از او میشوند )آیا خداوند برای بندهبه هم عطف می

كه « ترسانند؟!اش كافی نيست، در حالی كه تو را از كسانی غير از او میآیا خداوند برای بنده»شود كه به این صورت می

)ترجمه ابوالقاسم « د؟!ترساننمى او جز كسانى از راو ت كه نيست بسنده را خویش بنده خدا مگر»توان این گونه ترجمه كرد: می

 پاینده(

كند، وگرنه واقعا زائد این است كه افزایشی در معنا ایجاد نمی« زائد»حرف جر زائد است )مقصود از « مِن« »دٍها مِنْ لَهُ ما»

ثقيل « یاء»چون بر  )مبتدای موخر( بوده كه ضمه« هادِیٌ»در اصل، « هادٍ»كند( و نيست و به لحاظ بالغی، تعبير را رساتر می

بدین جهت در ترجمه « هيچ»هم همين طور(. كلمه « كافٍ)»جر تبدیل شده است.  است، حذف؛ و در نتيجه تنوین رفع به تنوین

نکره است و در جمله منفی قرار « هادیٌ»)یعنی چون كلمه « نکره در سياق نفی، داللت بر عموم دارد»افزوده شد كه اصطالحا 

 شود(.گرفته، شامل تمام افرادش می

 حدیث

 یَعْبُدُكَ أَحَدٌ الْأَرْضِ فِی لَيْسَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُكَ رَبِّ یَا: جَبْرَئِيلُ قَالَ ... وَ الْمَنْجَنِيقِ فِی ع إِبْرَاهِيمُ فَوُضِعَع:...  الصَّادِقُ ( فَقَال1َ

 فَإِنْ شِئْتُ، إِذَا آخُذُهُ عَبْدِی هُوَ الْفَوْتَ؛ یَخَافُ مِثْلُكَ عَبْدٌ هَذَا یَقُولُ إِنَّمَا اسْکُتْ فَقَالَ بِالنَّارِ؟ یُحْرِقُهُ عَدُوَّهُ عَلَيْهِ سَلَّطْتَ غَيْرُهُ،

 كُفُواً لَهُ یَکُنْ لَمْ وَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ مَنْ یَا صَمَدُ یَا أَحَدُ یَا وَاحِدُ یَا اللَّهُ یَا» الْإِخْلَاصِ بِسُورَةِ رَبَّهُ ع إِبْرَاهِيمُ أَجَبْتُهُ. فَدَعَا دَعَانِی

 حَاجَةٍ مِنْ إِلَیَّ لَكَ هَلْ إِبْرَاهِيمُ یَا: فَقَالَ -الْمَنْجَنِيقِ فِی وُضِعَ قَدْ وَ -الْهَوَاءِ فِی جَبْرَئِيلُ مَعَهُ فَالْتَقَى «بِرَحْمَتِكَ النَّارِ مِنَ نَجِّنِی أَحَدٌ

 ! ...فَنَعَم الْعَالَمِينَ رَبِّ إِلَى أَمَّا وَ فَلَا؛ إِلَيْكَ أَمَّا: إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ

                        ، و264ص الکوفی، فرات تفسير؛ و 336ص ،1ج الخصال، )با سند و عباراتی متفاوت در:  73ص ،2ج القمی، تفسير

 (1 533ع ص العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

                                                      
 .آمد 1حدیث 48جلسه در آخری این متن از فرازی.  1
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 ( روایت شده استها: از امام كاظم ع و امام حسن عسگری عاز امام صادق ع )و در برخی نقل

 هنگامی كه حضرت ابراهيم ع را در منجنيق گذاشتند ... 

جبرئيل گفت: پروردگارا! این خليل تو ابراهيم ع است! در زمين غير از او كسی نيست كه تو را بپرستد! آیا دشمنش را بر 

 ای تا او را با آتش بسوزاند؟! او مسلط كرده

گوید كه نگران از دست رفتن فرصت  است! او بنده من ای مثل تو میا بندهساكت باش! چنين سخنی رخداوند فرمود: 

 گيرم؛ اگر مرا بخواند )دعا كند( جوابش خواهم داد! است، اگر بخواهم او را می

ای اهلل! ای واحد! ای أحد! ای صمد! »در این هنگام ابراهيم ع با ]عباراتی شبيه عبارات[ سوره اخالص، خدا را خواند كه: 

 «زاید و نه زاده شده است و هيچکس همتای او نيست، به رحمت خودت مرا از این آتش نجات بده!كسی كه نه می ای

جبرئيل در ميان زمين و آسمان، در حالی كه او را با منجنيق پرتاب كرده بودند، به او رسيد، و به او گفت: آیا  پس

 ای داری كه من انجام دهم؟خواسته

 اما از پروردگار عالمين، بله! ...فرمود: از تو، نه! 

 عُلْوَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ رَاشِدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیٍّ أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ ( الْحُسَيْن2ُ

 : قَالَ

 فَقُلْتُ بِكَ نَزَلَ قَدْ لِمَا تُؤَمِّلُ مَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضُ لِی فَقَالَ الْأَسْفَارِ بَعْضِ فِی نَفَقَتِی نَفِدَتْ قَدْ وَ الْعِلْمَ فِيهِ نَطْلُبُ مَجْلِسٍ فِی كُنَّا

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا إِنَّ قَالَ اللَّهُ رَحِمَكَ عَلَّمَكَ مَا وَ قُلْتُ طَلِبَتُكَ تُنْجَحُ لَا وَ أَمَلُكَ یَبْلُغُكَ لَا وَ حَاجَتُكَ تُسْعَفُ لَا اللَّهِ وَ إِذاً فَقَالَ فُلَاناً

 الْکُتُبِ: بَعْضِ فِی قَرَأَ أَنَّهُ حَدَّثَنِی

 وَ بِالْيَأْسِ غَيْرِی مُؤَمِّلٍ كُلِّ أَمَلَ لَأَقْطَعَنَّ عَرْشِی عَلَى ارْتِفَاعِی وَ مَجْدِی وَ جَلَالِی وَ عِزَّتِی وَ یَقُولُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ

 فَضْلِی مِنْ لَأُبَعِّدَنَّهُ وَ قُرْبِی مِنْ لَأُنَحِّيَنَّهُ وَ النَّاسِ عِنْدَ الْمَذَلَّةِ ثَوْبَ لَأَكْسُوَنَّهُ

 وَ مُغْلَقَةٌ هِیَ وَ الْأَبْوَابِ مَفَاتِيحُ بِيَدِی وَ رِیغَيْ بَابَ بِالْفِکْرِ یَقْرَعُ وَ غَيْرِی یَرْجُو وَ بِيَدِی الشَّدَائِدُ وَ الشَّدَائِدِ فِی غَيْرِی یُؤَمِّلُ أَ

 دَعَانِی لِمَنْ مَفْتُوحٌ بَابِی

  مِنِّی رَجَاءَهُ فَقَطَعْتُ لِعَظِيمَةٍ رَجَانِی الَّذِی ذَا مَنْ وَ دُونَهَا فَقَطَعْتُهُ لِنَوَائِبِهِ أَمَّلَنِی الَّذِی ذَا فَمَنْ

 یُغْلِقُوا لَا أَنْ أَمَرْتُهُمْ وَ تَسْبِيحِی مِنْ یَمَلُّ لَا مِمَّنْ سَمَاوَاتِی مَلَأْتُ وَ بِحِفْظِی یَرْضَوْا فَلَمْ مَحْفُوظَةً عِنْدِی عِبَادِی آمَالَ جَعَلْتُ

 بِقَوْلِی یَثِقُوا فَلَمْ عِبَادِی بَيْنَ وَ بَيْنِی الْأَبْوَابَ

 إِذْنِی بَعْدِ مِنْ إِلَّا غَيْرِی أَحَدٌ كَشْفَهَا یَمْلِكُ لَا أَنَّهُ نَوَائِبِی مِنْ نَائِبَةٌ طَرَقَتْهُ مَنْ[ أَنَ] یَعْلَمْ لَمْ أَ

 عَنِّی لَاهِياً أَرَاهُ لِی فَمَا

 غَيْرِی سَأَلَ وَ رَدَّهُ یَسْأَلْنِی فَلَمْ عَنْهُ انْتَزَعْتُهُ ثُمَّ یَسْأَلْنِی لَمْ مَا بِجُودِی أَعْطَيْتُهُ

 سَائِلِی أُجِيبُ فَلَا أُسْأَلُ ثُمَّ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ بِالْعَطَاءِ أَبْدَأُ فَيَرَانِی أَ

 عَبْدِی فَيُبَخِّلُنِی أَنَا بَخِيلٌ أَ

 لِی الْکَرَمُ وَ الْجُودُ لَيْسَ وَ أَ
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 بِيَدِی الرَّحْمَةُ وَ الْعَفْوُ لَيْسَ وَ أَ

 دُونِی یَقْطَعُهَا مَنْفَ الْآمَالِ مَحَلَّ أَنَا لَيْسَ وَ أَ

  غَيْرِی یُؤَمِّلُوا أَنْ الْمُؤَمِّلُونَ یَخْشَى فَلَا أَ

 مِثْلَ مُلْکِی مِنْ انْتَقَصَ مَا الْجَمِيعُ أَمَّلَ مَا مِثْلَ مِنْهُمْ وَاحِدٍ كُلَّ أَعْطَيْتُ ثُمَّ جَمِيعاً أَمَّلُوا أَرْضِی أَهْلَ وَ سَمَاوَاتِی أَهْلَ أَنَّ فَلَوْ

  قَيِّمُهُ أَنَا مُلْكٌ یَنْقُصُ كَيْفَ وَ ذَرَّةٍ عُضْوِ

 .یُرَاقِبْنِی لَمْ وَ عَصَانِی لِمَنْ بُؤْساً یَا وَ رَحْمَتِی مِنْ لِلْقَانِطِينَ بُؤْساً فَيَا

 66-67ص ،2ج الکافی،

 علم حضور پيدا كرده بودم، یکىدر مجلس اهل  و رسيد پایان به امهزینه مسافرتها از یکى در: گوید علوان، بن حسين از

 این در خدا، به: گفت فالنى، به: گفتم اميدوارى؟ كسى چه به شده نازل تو به كه گرفتارى این براى: گفت من به بزرگان از

 نگردد! آورده بر تو خواست و نرسى آرزویت به و نشوى، روا حاجت صورت

 دانی؟می كجا از خدارحمتت كند،: گفتم

 عگفت: امام صادق 

 تعالى و تبارك خداوند كه است ]آسمانی گذشتگان[ خوانده كتب از یکى فرمود كه در من به( ع) صادق امام: گفت

 :فرمودمى

 نوميدى با كه به غير من دل ببندد را آرزومندى هر آرزوى محققاً كه سوگند عرشم جایگاه و مجد و جالل و عزت به

 زنم! كنار خود فضل از و كنم دور خود قرب از محققاً را او و ،مانپوشمى مردم نزد در خوارى جامه او به و كشانممى

 در ذهن خود و دارد توجه دیگرى به است؟ من دست به سختيها همه كه این با دارد؟ به غير من اميد سختيها در آیا 

 من خانه در و بسته درها همه در حالی كه و است، من دست به درها همه كليدهاى كه این با كوبد،مى را درب خانه این و آن

  است؟! برای هر كه از من بخواهد )دعا كند( باز

  بسته باشم؟ او بر را راه من دل بسته، كه من به خود هاىگرفتارى در كيست

 اميدش را از خود قطع كرده باشم؟ من كه شده اميدوار من به هر كار عظيم و دشواری براى كيست

  حفظ و نگهداری مرا خوش ندارند؟! آنان آنگاه استمحفوظ  نزدم بندگانم آرزوهاى

 ميان و من ميان درهاى كه دادم فرمان آنها و به شوندنمی خسته من تسبيح از كه كسانى از امكرده پر را خود آسمانهاى

 كنند؟!نمی اعتماد من گفته به نبندند، آنگاه را بندگانم

 بر را آن تواندمن )مگر با اجازه من( نمی جز هركسی را بکوید، احدىآمد سهمگينی كه در خانه پيش هر داندنمى آیا

 كند؟ طرف

 است؟ گردان رو من از كه بيهوده شده چه را او

 او به را آنها كه نخواست من از او و گرفتم باز او از سپس بود، نخواسته من از كه دادم او به چيزهائى خودم جود به

 خواست! دیگرى از و بازگردانم
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 دهم؟بخواهند، نمی من دهم، اما اگر ازمى نخواسته، من، كه گمان كرده آیا

  شمرد؟مى بخيل مرا امبنده كه بخيلم من آیا

  ندارم؟ كرم و جود آیا

  نيست؟ دست من به رحمت و عفو آیا

 آرزو دیگرى به كه آرزومندانى آیا تواند مانع برآوردن آرزوها توسط من شود؟نيستم؟ چه كسی می آرزوها محل آیا من

 ترسند؟نمى دارند

ای ذره من مُلك از اند بدهم،معادل آنچه را كه همه آرزو كرده كدام هر به و كنند آرزو آسمانها و زمين من اهل همه اگر

  آنم؟ ِیهمه كاره من كه شود كم مُلکى چگونه نشود؛ و كم

 نوميدند! من رحمت از كه آنان بر دریغ و افسوس

 1ندارد! در نظر مرا و كند نافرمانى مرا كه كسى بر افسوس و

 تدبر

آیا واقعا خدا كافی نيست؟ درباره این جمله، هرچه خواستم بگویم، دیدم در حدیث فوق  ...« عَبْدَهُ بِکافٍ اللَّهُ لَيْسَ أَ( »1

  خانه خدا را به روی كسی بسته است؟ در گفته شده است. واقعا آیا

 دهد؟نمی بخواهيم، اگر نخواسته بودیم، همه چيز به ما داده، م واو كه وقتی ما هنوز نبودی آیا

  نيست؟ او دست به رحمت و عفو آیا ندارد؟ كرم و جود است و بخيل آیا

 شود؟شود؟ و آیا با برآورده كردن آرزوهای همگان چيزی از او كم می او توسط آرزوها برآوردن مانع تواندمی كسی آیا

فقط آخرش رویم؟ رویم و تنها وقتی از همه نااميد شدیم، سراغ او میپس چرا ما در زندگی و مشکالتمان سراغ همه می

مان به های قدر توجه كردیم كه تمام مقدرات(. بيایيد اكنون كه در این شب3)حدید/ خدا را قبول داریم، نه اول و آخرش

 .دست خداست، از همين اولش خدا را قبول كنيم

 وقتی خدا هست، آیا غير خدا جای نگرانی و ترس دارد؟ ...« دُونِهِ مِنْ بِالَّذینَ یُخَوِّفُونَكَ وَ ( »...2

                                                      
 ا قابل توجه استت. این احادیث هم در همين راس 1

 مِنْ عَبْدٌ بِی اعْتَصَمَ مَا ع دَاوُدَ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 بِأَحَدٍ عِبَادِی مِنْ عَبْدٌ اعْتَصَمَ مَا وَ بَيْنِهِنَّ مِنْ الْمَخْرَجَ لَهُ جَعَلْتُ إِلَّا فِيهِنَّ مَنْ وَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ تَکِيدُهُ ثُمَّ نِيَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ عَرَفْتُ خَلْقِی مِنْ أَحَدٍ دُونَ  عِبَادِی

 (63ص ،2ج الکافی،) هَلَك وَادٍ بِأَیِّ أُبَالِ لَمْ وَ تَحْتِهِ مِنْ الْأَرْضَ أَسَخْتُ وَ یَدَیْهِ مِنْ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ أَسْبَابَ قَطَعْتُ إِلَّا نِيَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ عَرَفْتُ خَلْقِی مِنْ

 222: ص ،1ج ورام، احادیث زیر از مجموعةو 

 بِطَاناً تَرُوحُ وَ  خِمَاصاً تَغْدُو الطَّيْرَ یَرْزُقُ کَمَا لَرَزَقَکُمْ تَوَکُّلِهِ حَقَّ اللَّهِ عَلَى تَتَوَکَّلُونَ أَنَّکُمْ لَوْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 إِلَيْهَا اللَّهُ وَکَلَهُ الدُّنْيَا إِلَى انْقَطَعَ مَنِ وَ یَحْتَسِبُ ال حَيْثُ مِنْ رَزَقَهُ وَ مَئُونَةٍ کُلَّ اللَّهُ کَفَاهُ اللَّهِ إِلَى انْقَطَعَ مَنِ ص قَالَ وَ

 یَدِهِ فِی بِمَا مِنْهُ أَوْثَقَ اللَّهِ عِنْدَ بِمَا فَلْيَکُنْ النَّاسِ أَغْنَى یَکُونَ أَنْ سَرَّهُ مَنْ ص قَالَ وَ

 مَخْرَجا لَهُ جَعَلْتُ إِلَّا الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ فَتَکِيدُهُ خَلْقِی دُونَ بِی یَعْتَصِمُ عَبْدٍ مِنْ مَا ع دَاوُدَ إِلَى اللَّهُ أَوْحَى وَ
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ترسم؛ منصب و مسئوليتی دارم و از سایر صاحبان ی كه شغلی دارم و به خاطر آن، از مافوق می«من»آیا ما مشرك نيستيم؟ 

ترسم؛ و ...؛ و به خاطر آنها و از ترس آنها، كاری كه دن آبرویم توسط رقبا میترسم؛ شهرتی دارم و از ریخته شزر و زور می

اش قبول دارم؟ واقعا آیا خدا برای كنم؛ آیا واقعا خدا را به وحدانيتش قبول دارم؟ آیا اصال خدا را به خدایینباید بکنم، می

 اش كافی نيست؟بنده

 ؟«عَبْدَه بِکافٍ »)برای شما كافی نيست( و فرمود « لکم بِکافٍ»نفرمود چرا «:  عَبْدَهُ بِکافٍ اللَّهُ لَيْسَ أَ( »3

 «: چرا خدا كافی است»خواهد توضيح دهد كه شاید می

 «غَيْرُك لِی مَنْ رَبِّی وَ إِلَهِی»چون ما بنده اویيم و جز او كسی را نداریم: 

فهمد كه غير خدا كسی را ندارد؛ و كسی كه غير خدا كسی را نداشته باشد، در است، می« عبد او»اگر كسی یادش باشد 

 ترسد. از غير خدا نمیشناسد، و كسی كه غير خدا را نشناسد، مشکالتش غير خدا را نمی

كردند، تحميلی(، كه اغلب، احساس ذلت می)پایان جنگ  598خدا رحمت كند امام عزیزمان را، حتی در پيام قبول قطعنامه 

 زد:باز عزت عبودیت در كالمش موج می

 و ظلم جهان در خداوندا،. نمودند پرپر را تو رسالت باغ گلهای جهانخوار امریکای و استکبار كه دانیمی تو خداوندا،

 کسی که ایمنخواسته تو از غیر و شناسیمنمی را کسی تو از غیر و تنهاییم تنهای ما" و تویی، ما گاه تکيه همه بيداد، و ستم

 - اهلل بقية حضرت فرج شيرینی به را روزها این تلخی خداوندا،. كنندگانی یاری بهترین تو كه كن، یاری را ما. "بشناسیم را

 (95، ص21)صحيفه امام خمينی، ج .فرما جبران خودت به رسيدن و - الفداء مقدمه لتراب ارواحنا

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=95  
 «هاد مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ وَ دُونِهِ مِنْ بِالَّذینَ یُخَوِّفُونَكَ وَ( »... 4

چيز را كس و همههایشان مالحظه همهگيریترسند؟ چرا در تصميمای از غيرخدا میچرا عدهاگر واقعا خدا كافی است، 

 كنند غير از خدا و یاری او را؟می

 دهد:ادامه آیه پاسخ می

كند، گناهکار هست؛ اما معلوم حقيقت گمراهی، وصف حال اینهاست. كسی كه گاه تحت تاثير شهوت و غضب گناه می

در موردش صادق باشد، بلکه ممکن است مشمول تعبير امام سجاد ع در دعای ابوحمزه ثمالی باشد نيست حقيقت گمراهی 

)خدایا « هَوَای غَلَبَنِی وَ نَفْسِی لِی سَوَّلَتْ وَ عَرَضَتْ خَطِيئَةٌ لَکِن ... جَاحِد بِرُبُوبِيَّتِكَ أَنَا وَ عَصَيْتُكَ حِينَ أَعْصِكَ لَمْ إِلَهِی»كه 

كردم نسبت به ربوبيت تو انکاری نداشتم و ...، بلکه خطایی است كه بر من عارض شده و نفسم فریبم داده و یوقتی گناهی م

 هوای نفسم غلبه كرده(؛ 

گيرد، گيرد، اما خدا را جدی نمیبرد؛ قدرتمندان را جدی میداند و از غير خدا حساب میاما كسی كه خدا را كافی نمی

 تش نيست.گمراه است و اميدی به هدای

 «هاد مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ»( پاسخ یك شبهه درباره عبارت 5

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=95
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القاعده بعدا هم آنها دهد و علیكند، بعد دیگر راه هدایتی برایشان قرار نمیشبهه: چگونه خدا خودش افراد را گمراه می

 برد؟را به جهنم می

د؛ اما این به معنای انکار نقش خود افراد نيست. اگر كسی گمراه شوپاسخ: همه كارهای عالم به خدا نسبت داده می

ضابطه نيست؛ بلکه به عمل خود افراد ، یك كار دلبخواهی و بی«گمراه كردن»شود، خدا او را گمراه كرده؛ اما اقدام خدا در می

جز »فرماید و بالفاصله می« كندگمراه می خدا»فرماید سوره بقره بخوبی بين این دو نکته جمع كرده: ابتدا می 26گردد. آیه برمی

یعنی همان نظامی كه در عالم قرار داده، كه: اگر كسی مسير فسق « گمراه كردن خدا»به تعبير دیگر، «. كندفاسقان را گمراه نمی

تثبيت  و ظلم و فساد را در پيش بگيرد، حتما نهایتش گمراهی است؛ و اگر كسی با انتخاب خودش، خودش را در این مسير

 تواند به او كمك كند.كرد، دیگر هيچکس نمی

مان را بدان زینت خواهيم یك شعار قرآنی انتخاب كنيم و دیوار خانه یا اتاق كارچرا برخی از ما وقتی می :فرهنگی نکته

لحظه زندگی و رفتارهای ما رویم، اما آیاتی این اندازه كاربردی را، كه برای لحظهمی...« إن یکاد  و»بخشيم، سراغ آیاتی مانند 

 بينيم؟ پيام دارد، نمی

 های اصلی ما دارد.كنيم، حکایت از دغدغهرآن انتخاب میشعاری كه از ق

)كه البته قطعا معنای درستی دارد، اما شعار اصلی زندگی یك ...« إن یکاد  و»بيایيد به جای شعار و دغدغه قرار دادن آیه 

ها، بلکه با اندك جستجویی وشگاهمان نصب كنيم. نه فقط با مراجعه به فربر دیوار اتاق یا سر درب خانهمومن نيست(، این آیه را 

های بسيار زیبا نگاشته شده، یافت و قاب گرفت و در اتاق خود هایی از این آیه كه با خطتوان نمونهدر فضای مجازی می

 :1نصب كرد، مانند تصویر زیر

 
 

  

                                                      
   http://www.asr-entezar.ir/archives/29352     باال کيفيت با دانلود . لينك 1
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http://www.asr-entezar.ir/archives/29352
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 «حداقل یک آیه در روز» كانال لينك

https://telegram.me/YekAaye  

 لينك عضویت مستقيم در كانال حداقل یك آیه در روز

 

https://telegram.me/joinchat/A1Jeoj5e2jaBJW_m_HAIMg  

 

 حداقل یك آیه در روز وبالگ لينك

http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/  

 

 در تلگرام «حداقل یک آیه در روز»آدرس كانال 

@YekAaye 

 

 ( در تلگرامكانال نویسنده) سوزنچی حسين با ارتباط

@hsouzanchi 
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