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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 جلسه هشتم

 المـنی اسـبیجهان در دـتوحی

 

 ماش و برای شما ترجمه کنیم اینجا. کنیم قرآن جدا در این است که آیات توحیدی را سخن ما

ه عملی چ به معنای چه تعهدی و ثانیاً یعنی چه؟ قرآن اوالً نظر از که توحید خودتان استنباط کنید

ان به ـیما باید که گفتیم های قبلی رابحث نکنید، و وش نکردیدـته فرامالب و زندگی است؛ در

ی آگاه و شعور روی فهم و از آگاهانه باشد؛ ،اوالً اصول دینی، افکار از اصلی به هر ی وفکر هر

 حتماً  کنیم،ب ایمان پیدا به او باید آنچه که ما تعهد. با ایمان همراه باشد ثانیاً نه کورکورانه.؛ باشد

چه مربوط به  عمل اجتماعی، چه چه عمل فردی و عمل ما، در زندگی ما، که درچیزی است  آن

 ماً حت به آینده تاریخ،چه مربوط  چه مربوط به بشریت و چه مربوط به جامعه خود، شخص خود،

  گذارد.می دوش ما ربرا یک تعهدی 

 ستا ما یک بحث تعهدآور ایاین بحث بر اًهرق ؛شویممی بحث توحید وارد این مقدمه وقتی ما با

یم تعهداتی که ببین ثانیاً برسیم؛ آگاهانه به توحید ،کنیم که اوالًبررسی می یآنچنان ماتوحید را  و

 چیست؟ هاآن گذارد،می دوش ما بر توحید

ت بدون آن حقیقتی اس دانستن یک است؟ آیا تعهدبی مسئولیت وفقط یک فهمیدن بی توحید آیا

ه به دانستنی است ک نه؟ توحیدآگاهی و یا بارکند، یک تکلیفی را دوش ما برکه این دانستن، 

 دررا  دتوحی اوالً. شودبه انسان متوجه می هامسئولیت ها،وظیفه ها،تکلیف دنبال این دانستن،

 در توحید بینی اسالم هست؛جهان در مسلم توحید داده، قرار نظر مورد بینی اسالمجهان
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 ی راتوحید گویای قرآن، و زبان رسا و آیه قرآن  و به چه معناست؟ و ستچیبینی اسالم انـجه

  کند؟چگونه تشریح می ؛بینی اسالم مطرح استجهان که در

موجودات  از ین،پای تا باال از؛ ای که نامش جهان استاست که همه این مجموعه اسالم معتقد

 ن وتریشریف تا جانبی یا جاندار ترینپست از چشمگیر، موجودات بزرگ و تا، حقیر و ناچیز

 بنده، همه جای این عالم، همه، همه و ،انسانیعنی  خِرَد دارای و ترین موجودات جاندارپرقدرت

 اشم ری که من وـظاه ماورای این .عظیم است یارـوابسته به یک قدرت بس آفریده و برده،

مه ماورای ه به آن برسد، ندتوازبین دانش تجربی میـماورای آنچه که عینک تی بینیم،می

 ر،تشریف واالتر، برتر، هاهمه حقیقت یک حقیقتی هست از قابل لمس، های قابل حس وپدیده

ن به آ اوست. درست شده دست قدرت پرداخته و های عالم ساخته وهمه این پدیده و عزیزتر

 اسمش اهلل است. ش خداست.اسم دهیم،یمنامی  قدرت باالتر

 اوموجودات عالم را قدرتی که همه  ن دستآ جهانیان است. جهان و از الترآن خدایی که با

که نامش اهلل  این دست قدرتمند .پاینده داشته ار هادم به دم آن او ساخته و اوگرداند. می

 فذاتی متص به طور اصیل، آفرین به طورنیکی صفات نیک وبه تمام  ،نامش خداست ،است

تصمیم  دارای اراده و ،است دارای حیات ،است دارای قدرت ،تاس ولی دارای دانش باشد.می

.گیردمایه می این صفات سرچشمه و آنچه که از هر و است  

این  زا نشده است وو کسب  جایی اخذ کسی یا از دانش او .است کسی گرفته نشده از زندگی او

 ستند؟هچه  مقابل او رذرات عالم د هستند؟چه کسانی عالمیان  .عالم است صاحب اختیار او. قبیل

 گردی شود،می جدا مادر مثل فرزندی که از؛ شدند پرداخته او ساخته و که وقتیذرات عالم  آیا

 ستنده بودن محتاج او لحظه برای ماندن و هر ها دراین .قضیه اصالً نیست طورایننه  شدند؟ جدا

  .همه بندگان اویند و .اراده او و محتاج قدرت او، و

 .است لطیف به تعبیری دارای یک روح پاک و سازنده و جهان دارای یک آفریننده و یعنی توحید

 موجودات تحت اختیار بردگان و همه اجزای این عالم بندگان و و ای داردآورنده جهان پدید
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مین عیناً ه بینیممی ؛کنیممراجعه می به آیات قرآن شود.آن پدیدآورنده محسوب می و آن خدا

 عالم ذکرکرده است.  ت قرآنی پروردگارآیا در مطلب را

 

 * بِسمِ اهللِ الرَّحمِن الرَّحیم *

 پیدا شودش نمییتشریح برا این نامی که معادلی که به صورت تبیین و ،اهلل «وَهُ الّاِ لهَاِ ال هللُاَ» 

 زجه ب هیچ معبودی ،وهُ الّاِ لهَاِ آن موجودی است که ال ؟ستکی خدا خداست. اهلل؟ ستکی کرد.

 به صورت او مقابل آن موجودی که انسان در له یعنی هراِ کنید. معنا معبودرا  الهِِ نیست. او

ته سررش دهد،می دست او خودش را اختیار کند،تکریم خضوع می به صورت تعظیم و ،تقدیس

 اینبه  دهد.می قرار زندگی خود العنان درمطلق و دست باز را او سپارد،می به او زندگیش را

 زندگی خود دارهـسررشت آن کسانی که هوای نفس را .«لهاِ » گوینداصطالح قرآنی می رد

  شان هوای نفسشان است.«لهاِ  » کنندمی

مقداری  اخصوصیاتش ر ؟ستیگانه چی و یکتا «لهاِ» این  ،«هللاَ » خصوصیات این« اهلَلُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ» 

  شمرد.می

ن کسی است که آزنده حقیقی  زنده اصیل، زنده جاودان، اند.همه مرده زنده است؛« یلحَاَ» 

ن آ« یلحَاَ»  .و آن خداست به همه جاندارانموهبت اوست  عطیه و هدیه و مال اوست و حیات

  .همیشگی است جاودان و دائمیِ ن کسی که زندگی او. آندهپای و ن پایدارآ «ومیّلقَاَ » ،زنده

 ،چه رسد به خواب سنگین سبک، خواب. ربایدنمی را خواب او رت وچُ ؛«ومٌنَ ال وَ  ةٌنَسِ هُذُخُأتَ ال »

 در و او وجود توجهی درای بیلحظه ای غفلت،یعنی لحظه یعنی چه؟ گیرد.نمی خود از را او

 .راه ندارد حیات او

 استهآسمان آنچه در آن اوست هر از «رضی االَفِ ما وَ مواتِی السَّفِ ما هُلَ ومٌنَ ال وَ ةٌنَسِ هُذُخُأتَ ال»

 .بنده اوست ملک اوست،. زمین است ه درچآن هر و
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اذن ه ب جز وساطت کند، شفاعت کند، مقابل او کیست که در «هذنِاِبِ الّاِ هُندَعُ عُشفَ یَذی لَّا ان ذمَ»

خدا  مقابل در که حتی به اندازه قدرت یک شفیع بتواند سراغ نداریم ماهیچ قدرت دیگری  ؟او

 .کند عرض اندام

ی یعن .داندمی، هاآن پشت سر هست وهرچه  هاآن پیش روی «ملفَهُخَ ما م وَدیهِیاَ ینَبَ ما مُعلَیَ»

 موجودات. و هاستزندگی انسانتمام محیط به 

 زی ازبه چی ،ننیست دانششا گسترده، احاطه ندارند «شاءَ مابِ الّاِ هِلمِن عِ مِ  یءٍشَبِ  حیطونَالیُوَ»

 .بخواهد او  آنچه خود گرم ؛دانش پروردگار

 .را هازمین ورا  هاآسمان گسترده است تخت قدرت او «رضاالَ وَ مواتِالسَّ هُ یُّرسِکُ عَسِوَ»

 .نیست دشوار گران و او زمین بر و هانگاهداری آسمان «ماهُفظُحِ هُدُؤُالیَ وَ»

 کوه.پرش اوست بزرگ و .قدر بلند و اوست برتر «ظیمالعَ یُل  العَ وَهُ وَ»

. یک قدرت به نام خداست همه منطقه وجود درکه  ؟فهمیدمجموع چه می از شما این آیات، از

 .اهتمام پدیده ،طرف مقابل در وست به نام خدا نیرو یک کانون دانش وحیات و قدرت، یک مرکز

 رقیف ،همه همه و ،حال بندگی با حال عبودیت، با حال مسکنت، جلیل با ن قدرت عظیم وآبه و ر

 قدرت نیست. مقابل آن مرکز جهت عبودیت در های عالم ازهم بین پدیده

 

 پایان

 طرح تبیین منظومه فکری رهبری تهیه شده در

 


