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 مِ ـرَّْمحـَِن الرَِّحيـِم اهللِّ الـِبسْ 
 )۵تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۶ – ۱۱ – ۰۵؛ ۱۳۹۵ – ۰۸ – ۱۵؛ ۱۴۳۸ – ۰۲ – ۰۵شنبھ 
تِ  ٱَألْرضَ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  تَنزِيالً  )۳( َخيَْشىٰ  لَِّمن َتْذِكَرةً  ِإالَّ  )۲( لَِتْشَقىٰ  ٱْلُقْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنـَزَْلَنا َمآ )۱(طه  الرَِّحيم الرَّْمحَنِ  اهللَِّ  ِبْسمِ  وَٰ  َعَلى ٱلرَّْمحَـٰنُ  )٤( ٱْلُعَلى َوٱلسَّمَٰ

 )٥( ٱْستَـَوىٰ  ٱْلَعْرشِ 
کھ  را اي باشد آنجز آن کھ بیادآرنده  )۲( فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا سختي کشي )۱( ھا ، طا،رحیم رحمان خداى بنام

). [خداي] رحمان بر عرش راست است ٤ھاي باال را (اي از آن کھ آفرید زمین و آسمان) فروفرستاده۳دارد (نگراني مي
)٥.( 

I. تفسیر 
تِ  ٱَألْرضَ  َخَلقَ  ممَِّّنْ  تَنزِيالً  .1 وَٰ   ھاي باال را.اي از آن کھ آفرید زمین و آسمانفروفرستاده :ٱْلُعَلى َوٱلسَّمَٰ
 [خداي] رحمان بر عرش راست است. :ٱْستَـَوىٰ  ٱْلَعْرشِ  َعَلى ٱلرَّْمحَـٰنُ  .2

و چون با حرف اضافھ "علی" متعدی گردد اقتضای استیال و غلبھ  قرار ھمراه با اعتدال و تساویاستاز  استواء عبارت است
مساوی است. یعنی قرار گرفتن بر عرش بھ حالتی کھ رابطھ اش با ھمھ چیز دارد. "عرش" سریر و تخت پادشاه است. 

قاسانی استواء را بر عرش قلب محمدي  در روز ھفتم یعنی روز جمعھ، کھ روز اجتماع جمیع اوصاف واسماء است 
داند، و این را معنى استواء و استقامت با ظھور تاّم و فیض عام می داند کھ ھمان رحمت رحمانیت است برای ھمین، در می

ر داد، نھ اسم دیگری زیرا استواء بھ معناى ظھور تام امکان ندارد مگر بھ توسط آیات دیگر فاعل استواء را اسم رحمن قرا
 فرماید:در ھمین ارتباط مي این اسم مبارک.

کھ محتجب باشد بعضی صفات بھ  " سپس، برعرش قلب محمدیین استواء نمود با ظھور در جمیع  صفات بدون آنُمثَّ اْستَـَوىٰ "
ب باشد بھ صفات، و یا صفات بھ ذات، بلکھ ھمھ آنھا  تساوی یافتند در ظھور در روز بعضی دیگر، و بدون آنکھ ذات محتج

ھفتم، ... سپس استواء فرمود بر عرش روح اعظم، با تأثیر در جمیع اشیاء در صورت رحمانیت بھ طور یکسان و ظھور بھ 
 اسم رحمن.

متذکر می شوند بر داشت ھای ناروا نموده و قائل بھ برخی از فرق اسالمی از آیاتی کھ استواء خداوند رحمان را بر عرش 
جسم داشتن خدای سبحان شده اند حال آنکھ روایات امامان معصوم علیھم السالم این پندار باطل را نفی می نماید."عرش" در 

راندن بر تخت اینجا کنایھ از مقام تدبیر و فرمانروایی است چھ پادشاھان بھ منظور تدبیر و رسیدگی بھ امور ملک و حکم 
 سلطنت قرار می گرفتند.

 ُمثَّ اْستَـَوىھمانطور کھ گفتھ شد، عرش مقام تدبیر است. در سوره مبارکھ یونس می فرماید: .. -۱چند مطلب راجع بھ عرش: 
در سوره مبارکھ  الخدای متع -۲تدبیر امر کند.)؛  یونس) (سپس، بر عرش استوی نمود [کھ] ۱۰:۳... ( َعَلى اْلَعْرِش يَُدبُِّر اَألْمرَ 
رحمان  طھ) (الرحمن بر عرش استواء دارد.) این بدان معناست کھ خداوند ۲۰:٥(  الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوىطھ می فرماید: 

عرش خدا بر آب  -۳بھ رحمت عام و فراگیر خویش، و ھمگان مورد لطف و رحمت او می باشند؛ تدبیر امور خلق می کند 
) (و عرش او بر آب بود.) گفتھ اند ۱۱:۷( وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءمعنا را در سوره مبارکھ ھود یاد آور می گردد:  می باشد. این

عرش خداوند را در روز قیامت ھشت نفر حمل می کنند. در سوره مبارکھ حاقھ می فرماید:  -٤کھ آب کنایھ از علم است؛ 
پروردگارت  الحاقة)  (و فرشتگان در اطراف [آسمان]اند و عرش ٦۹:۱۷(  ِمُل َعْرَش َربَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثَانَِيةٌ َواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجائَِها َوحيَْ 

دارند.) در مورد این ھشت نفر کھ آیا از مالئکھ می باشند، یا انسانھا، و یا ] بر سر خود بر مىرا آن روز ھشت [فرشتھ
 است. در ھر صورت، توجھ شود کھ قیامت ظرف ظھور این حقایق است. ھردو، اقوال مختلفی مطرح شده

 اسم "الّرحمن" را چنین شرح فرمود: بدالکریم جیلي در الکماالت  الھیھشیخ ع
 "الرَّْمحَنُ " او سما

چیزی دیگر. پس،  غیر، موجوداتاز  یھ چیزب شموجودیت شودنمی نحصرکھ موجود مطلق، بر  (اسم خاّص) است ملَ عَ آن 
، تنسبیا ، تیثیحیا ، تتقیید مرتببدون كثرات، در ظاھر  تحكم واحدیھ موجودات، بدر وجود سارى  ذی از ت استعبارآن 

 اعتبار. یا
تنع ممبرای ھمین،  اسم، وآن معنى ھ اتصاف ب ت درزیاد لت دارد براسم دال ت درزیادزیرا ، ھ استمبالغ ھ برایصیغاین  و

نیست  تكمال رحم"، زیرا رحیمھ "ب شود کسی هنیست کھ نامیدمتنع لی ماسم، وھ این مخلوقات ب ی ازأحد شوداست نامیده 
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خصوصیات حق از اسم ت است. پس، این رحمھ كمال اتصاف ببرای  " [رحمان]نون" و "ألف" و ،تعالىمگر برای خدای 
 .است تعالى

فرق بین  است این مظاھر علوي. و أسماء كمالي وھ باست ختص م شمدلولآن در  ، وھ استأسماء مرتباز اسم بدان کھ این 
لی وت خلقیّ  و تحقیّ  سفل، و علو واز وجود،  ھمرتببرای ھر دو  شودمی ھراظ" اهللَُّ " اسم "، زیرااهللَُّ او " اسم و" الرَّْمحَنُ "اسم 
ْحَمنُ او " اسم  خود وقوعکنند آن دو در میع اجتمنیست، جز اینکھ إ[چنین]  ،يكمالي حقّ  ھمرتبھ بفقط  شودمی ھراظ"، کھ الرَّ
شود، چنانچھ گذشت، بھ نمید قیّ . پس، مذى وجود سارىت است از اسم عبارکھ این  یحیث ی ازإطالق بھ نحو ذاتبر 

، پس. غیر [صفتی] دیگر تیصفھ تقیید ب، بدون ذات مطلق ت است ازعبار" اهللَُّ او " اسملی وموجودی دیگر  غیر ی،موجود
ْحَمنُ "وقوع اسم  ، واست ذاتبر  "اهللَُّ "وقوع اسم دارند در اینکھ ق اافتر و ،إطالقدر  دارند عااجتمآن دو   وجود ذات." بر الرَّ

جمع ھر یک از این دو  یعنى ).اإلسراء ۱۷:۱۱۰" (ُقِل اْدُعوْا اهلّلَ أَِو اْدُعوْا الرَّْمحَـَن أَّ�ً مَّا َتْدُعوْا فـََلُه اَألْمسَاء احلُْْسَىن " ،تعالى خدای قول و
ُ "اسم او  اسماست نفرد لی بعد آن، مورا، أسماء حسنى کند می  است. أسماء حسنىکند آن را آنچھ غیر می جمع "، کھ�َّ

ِذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوً� َوِإَذا َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَّ ، "تعالى خدای قولاز  "الرَّْمحَنُ او " اسم و "اهللَُّ " او فرق بین اسمشود دانستھ می و
َيْشَربُوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفورًا َعْيناً ھستند، کھ " أبرار اینھا ھمان وھ، آخر آی) تا الفرقان ۲٥:٦۳" ( َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسَألّما

ُروَ�َا  األنسان). ۷٦:  ٥-٦" (تـَْفِجرياً  َيْشَرُب هِبَا ِعَباُد اهللَِّ يـَُفجِّ
"  اهللَُّ او " اسمنوشند آن را عباد هللا بھ صورت صرف، زیرا " را ممزوج از شرابی کھ میِعَباُد الرَّْمحَنِ پس، قرار داد مشرب "

مزج برای " عبارت است از وجود ذات. و وجود صفتی است برای ذات. پس، الرَّْمحَنُ او "اسم عبارتی است بر ذات صرف، و 
 رحمانیّت است، و صرافت برای ألوھیّت.

باشد آنچھ صفتی باشند برای خدای تعالى. از آنھا می" اسم صفت است. بلکھ ھمھ أسماء أسماء صفات میالرَّْمحَنُ و بدان کھ "
 فعال.باشد آنچھ صفتی است برای أباشد آنچھ صفتی است برای ألوھت، و از آنھا میاست برای ذات، و از آنھا می

و چون دانستی کھ برای ھر صفتی از صفاتش، أسمی است، بدان کھ برای ھر اسمی از أسماءش صفتی است. پس، برای 
"، صفت رحمانّیت است، زیرا او او است، و أسماء و صفاتش، و الرَّْمحَنُ او "اسم "،  صفت ألوھت است، و برای اهللَُّ او " اسم

رحم کرد بر أسماء و صفاتش با إظھار آثار آنھا، و رحم  -سبحانھ و تعالى -ت کھ اواعتبار رحمت در آن (ھو) بدان خاطر اس
باشند، با إیجادشان. پس، فراگرفت رحمت رحمانیّت او جمیع وجود حقّى و خلقى را، کرد بر آثارشان، کھ بر أعیان أشیاء می

 شدند مخلوقات.از جھت مرتبھ رحمانیّت، و با آن ظاھر شدند أسماء و صفات، و با آن ظاھر 
طھ)، یعنى عرش ربوبیّت، کھ ھمان حقائق أسماء و صفات است، و  ۲۰:٥" (الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوىو قول خدای تعالى، "

شان را از ظھور و بطون، و تقدیم و تأخیر، و سائر آنچھ برای آنھا است از إستواء، کھ ھمان إعطاء آن حقائق است مقتضیات
 کھ استواء ھمان عدل است، و عدل ھمان إعطاء ھر دارای حقّی است حقّش را. پس، فھم کن! كماالت چرا

ُقِل اْدُعوْا اهلّلَ أَِو اْدُعوْا الرَّْمحَـَن أَّ�ً مَّا َتْدُعواْ الكھف والرقیم في شرح بسم هللا الرحمن الرحیم"، با استشھاد بھ قول خدای تعالی، "[در "
 گوید:)، چنین میاإلسراء ۱۷:۱۱۰" (ْسَىن فـََلُه اَألْمسَاء احلُْ 

" با آنچھ وراء اوست از آن اهللَُّ شود بھ جمیع أسماء حسنى، و مفارقت دارد از "" است، و نامیده میاهللَُّ " مشارک "الرَّْمحَنُ پس، "
فرماید، "یا آنچھ را می -صلى هللا علیھ و آلھ و سلم -شود نزد ما، چنانچھ عالم بھ نفس خوددر آنچھ إسمیّت بر آن واقع نمی

 برگزیدی برای خود در غیب خود". ]
 ):٥۰-٥۲ص ( عبدالکریم جیلی در اإلنسان الکامل

 باب ھفتم در رحمانیّت
"رحمانیّت" ھمان ظھور است با حقایق أسماء و صفات، و آن بین چیزی است کھ إختصاص دارد بھ او در ذاتش مانند أسماء 

باشد از اموری کھ ھا میذاتی، و بین آنچھ رویی سوی مخلوقات دارد، مانند "العاِلم" و "القادر" و "الّسمیع" و آنچھ شبیھ این
آن، یعنی "رحمانیّت" اسمی است برای جمیع مراتب حقّی، [و] مراتب خلقی اشتراکی در تعلّق دارد بھ حقایق وجودی. پس، 

، ولی ألوھّیت جمع -سبحانھ و تعالی -آن ندارند، و آن أخّص از ألوھیّت است بھ خاطر إنفرادش بھ آنچھ منفرد است بدان حقّ 
 -بھ این إعتبار -ی رحمانیّت، و رحمانیّتکند أحکام حقّیت و خلقیّت. پس، عموم برای ألوھیّت است، و خصوص برامی

تر) است از ألوھیّت زیرا آن (رحمانیّت) عبارت است از ظھور ذات در مراتب عالی و تقدّمش از عزیزتر (برتر، نایاب
مراتب دانی. ذات در مظاھرش، غیر رحمانیّت، مظھری ندارد کھ إختصاص بھ مراتب عالی داشتھ باشد بھ ُحکم جمع. پس، 

شود، ای است کھ در ساقھ یافت میرتبھ رحمانیّت بھ ألوھّیت نسبت شھد گیاه است بھ ساقھ، کھ شھد گیاه برترین مرتبھنسبت م
شود شھد گیاه و غیر آن. پس، اگر قایل باشی بھ أفضلیّت شھد گیاه بر ساقھ بھ این اعتبار، "رحمانیّت" و در ساقھ یافت می
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شی بھ أفضلیّت ساقھ بر [شھد] گیاه بھ خاطر فراگرفتنش آن را و جمع کردنش آن و غیر أفضل باشد از إلوھیّت؛ و اگر قایل با
ْحَمنُ آن را، ألوھیّت أفضل باشد از رحمانّیت. و اسم ظاھر در مرتبھ رحمانیّت " گردد " است، و آن اسمی است کھ بر میالرَّ

، و "قدرت"، و "إراده"، و "کالم"، و "سمع"، و باشند: "حیات"، و "علم"بھ أسماء ذاتی و أوصاف نفسی، و آنھا ھفت می
"بصر". و أسماء ذاتی مانند "أحدیّت"، و "واحدیّت"، و "صمدیّت"، و "عظمت"، و "قدوسیّت"، و أمثال اینھا، و آن نباشد 

ست در قدس ملک معبود بودنش. و إختصاص این مرتبھ بھ این اسم بھ خاطر رحمتی ا -تعالی -مگر برای ذات واجب الوجود
شود مراتب خلقی. پس، رحمت فراگیر باشد، چھ با ظھورش در مراتب حقّی ظاھر میکھ شامل ھمھ مراتب حقّی و خلقی می

یافت شود عالَم کھ شد در جمیع موجودات از حضرت رحمانّیت، و اّولین رحمتی کھ رحم کرد خدا با آن بر موجودات آن بود 
و رام كرد براى شما الجاثیة) ( ٤٥:۱۳" ( َلُكْم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َمجيعًا ِمْنهُ َو َسخََّر از خودش، خدای تعالی فرمود، "

). و برای ھمین ساری شد ظھورش در موجودات، و ظاھر شد کمالش در ھر از او گیھم ،زمین استآسمان و در را آنچھ 
مظاھرش، بلکھ او واحد است در جمیع آن مظاھر، أحد است بر  جزء و فردی از أفراد أجزاء عالَم، و متعدد نگردید بھ تعدد

ای از ذّرات وجود. آنچھ إقتضاء دارد آن را ذات کریم او در خودش، تا غیر آن از صفات کمال، و تا ظھورش در ھر ذّره
الَم را از خودش، این سریان آن است کھ خلق فرمود عاین] طائفھ با وجود ساری در جمیع موجودات، و سّر  تمایز شد [نزدم

یابد. پس، ھر چیزی از عالَم ھم اوست بھ کمال خودش، و اسم خلیقت بر آن چیز بھ حکم عاریّت است، نھ آن و او تجّزی نمی
ھایی است کھ بھ حکم عارّیت بر عبد است، و بدان إشاره گونھ کھ گمان کرده است آن کس کھ گمان کرد أوصاف إلھی ھمان

 (شعر)کرد بھ قول خویش: ... 
پس، عاریّت آن است کھ در أشیاء است، کھ [آن] نیست مگر نسبت وجود خلقی بھ آنھا، ولی وجود حقّی برای آنھا أصل 

را تا ظاھر شود بدان أسرار ألوھیّت و مقتضیات آنھا از تضاد. بنابراین حّق بھ حقایق خود اسم خلقیّت  است. پس، عاریت داد
نَـُهما ِإالَّ اِبحلَْقِّ تعالی فرمود، "حّق ھیولی عالَم است، و خدای  و نیافریدیم الحجر) ( ۱٥:۸٥" (َو ما َخَلْقَنا السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ

آب [مثل]  -سبحانھ و تعالی -). پس، َمثَل عالَم، َمثَل برف است، و حقّ حقھ آسمانھا و زمین را و آنچھ میان آنھا است مگر ب
 ت، و اسم آن برف بر آن [آب] منقعد عاریّت است، و اسم آبیّت بر آن حقیقت....است، کھ أصل این برف اس

اش، عظم و مجالی أکمل أعم است. برای ھمین، ربوبّیت عرشش است، و َملکیّت کرسیانیّت" ھمان مظھر أو بدان کھ "رحم
" ھمان ظاھر در آنھا با ْحَمنُ الرَّ و عظمت رفرف (بساط) آن، و قدرت جرس (زنگ) آن، و قھر صلصلھ (آواز) آن، و اسم "

جمیع مقتضیات کمال بر نظر بھ تمکنش و اعتبار سریانش در موجودات، و استیالء حکمش بر آنھا، و آن استواء اوست بر 
 عرش ...

شیخ ابن عربي درباره ارتباط عرش و قرآن گفتاري داشت در فتوحات، کھ ادامھ آن را در اینجا ادامھ گفتار شیخ ابن عربي:  .3
 ):۱۲۸ - ۱۳۱ص، ۳ج، مجلدات المكیة، اربع (الفتوحات آوریممي

 مطلق است] براي عرش مطلق [قرآن
 ۸:۲۹" (فـُْرقا�ً  َلُكمْ  َجيَْعلْ  اهللََّ  تـَتـَُّقوا ِإنْ عباد متقي خود را، کھ درباره آنھا فرمود، " �َّ  پس، بنگر چھ شگفت انگیز است تعلیم... 

البقرة) (تقواي خدا  ۲:۲۸۲" (يـَُعلُِّمُكمُ  وَ  اهللََّ  اتـَُّقوا" و دھد) األنفال) (اگر تقواي خدا را پیشھ کنید، براي شما فرقاني قرار مي
متكلم را از آن،  د مقاصدتعلیم بگیری قرآن را، معنایش آن است کھ خدا بفھاند بھ شما معاني و پیشھ کنید، و تعلیم دھد شما)،

حصر از آنچھ در بر دارد آن را از آنچھ  بھ طریق آنچھ را در بردارد آن كلمھ ھ بداند وجوهآن نیست ک متكلم كالم چرا کھ فھم
 .از آن كالم آن است کھ بفھمد آنچھ را قصد کرده است متكلم آن زبان، بلکھ فھم توافق دارند بر آن اھل

 کھ فرق است صد کرده است یا بعضي از آنھا را. پس، تو را شایستھمتضمن آن است را ق آن كالم وجوھي را کھ آیا جمیع
نازل شده است بر  داند مگر کسي کھ قرآنرا نمي از متكلم فھم از متكلم، کھ ھمان مطلوب باشد. فھم و [از] كالم فھم بین

 كالم ھر کھ بفھمد ولي كالم را فھمیده باشد کھ بفھمد از متكلم، پس، ھر کھ از عارفان ي عاّمھ است.برا كالم فھم ولي قلبش،
یا بعضي از آنھا را. آگاھي بخشیدم تو را بر  ھمھ وجوه -نحو تعیین آنچھ را اراده فرموده است از آن بھ باشد از متكلم هنفھمید

 خدا قرار دھاد باشي حكمت را.بخشیده شده و كثیر را، کرده باشي خیر بکوشي در تحصیل آن از خدا، تحصیلاگر امري کھ 
حّق است بر  ھمان تالوت خاص با این فھم بر قلب قرآن . پس، نزولرا از خدا رزق داده است آنھا ما را از کساني کھ فھم

از اوست [بر او] تا بداند کھ بر بصیرتي است  فھم عرضھ بر حقّ  عبد تالوت و بر حّق، عبد از اوست تالوت در فھم و عبد،
تعلیم، یا یادآور شود آن را بر خود  تالوت کند آن را با زبان بر غیر خود بھ طریقآن را بر او. سپس،  حق در آن با تقریر
" َربِّهِ  ِمنْ  نُورٍ  َعلىبصیرتش، ھمان کھ " نوراني شده است فھمي دیگر زیرا عبدي را کھ خلق تجدید و اجر براي اكتساب

در  آن آیھ کھ نبوده است او را آن فھم ، در ھر تالوتي فھمي است دراست الّزمر) (بر نوري از پروردگارش) ۳۹:۲۲(
دھد دعاي او مي او ھمان کسي است کھ خدا جواب نباشد در تالوتي کھ بعد آن خواھد بود، و تالوتي کھ قبل آن بوده بود، و

شد فھمش در طھ) (پروردگارا، زیادت فرما مرا علمي). بنابراین، ھر کھ مساوي با ۲۰:۱۱٤" (ِعْلماً  زِْدِين  َربِّ را در قول او، "
 و اي باشد رحم شده؛او سوده برنده فھمي داشتھ باشد، کسي کھ در ھر تالوتي و او مغبون (فریب خورده) باشد؛ دو تالوت،



4 
 

در آن  شود براي او فھمکسي کھ نو مي و محفوظ؛ نزد او باشد ثابت و آیھ او محروم باشد، کسي کھ تالوت کند بدون فھمي،
بھ تالوت کننده بھ  کندگاه انزال آن پدید آید از پروردگارش، کھ نظر مي نباشد آن مگر با انزال، و از خدا در ھر تالوتي،

بھ خاطر آن کھ  بھ طور مطلق گاه انزال او پدید آید از [حضرت] الّرحمن و ربوبیت، مطلق خاص، نھ از حضرتطور 
پذیرد ولي نمي و تقیّد گیرد ھر چیزي،ا مياو را رحمتي است کھ فر و مطلق است، محیط بر عرش "الرحمن" را استواء

 عیني معیّن، یا یا جھتي یا مخاطبي، مگر مضاف بھ غایبي، در قرآن نیامده است "الّرب" چنین نیست، چرا کھ "رّب"
" را حكم "الّرحمن" اسم و "الّرحمن" نیآمده است، مثل ھرگز مطلق با دعایي خاص. یا معیّن بھ ذكر، مخصوص  حكم و "�َّ

اإلسراء) (بگو هللا  ۱۷:۱۱۰" (الرَّْمحنَ  اْدُعوا أَوِ  اهللََّ  اْدُعوا "ُقلِ قول او،  مطلق آمده است. مثل و و در نتیجھ، مضاف "الّرب" است،
 با لفظ لیكن و البقرة) (و خدایتان)، مقیّد آمده است، ۲:۱۱۳" (ِإهلُُكمْ  وَ قول او، " مثل و یا بگو الّرحمن)، مطلق آمده است،

". بھ لفظ "، نھ"إلھ " بینگذارد نمي را، فرق تعریف کند قصدپس، کسي کھ رعایت مي "�َّ کھ  ولي کسي "اإللھ" و "�َّ
 نامیده شده است بھ "إلھ" [دیگري]، ولي حرمت آن، از آن جھت کھ نامیده نشده است بدان احدي و اسم کند حفظرعایت مي

" لفظ حكم گذارد،چون فرق  و دو لفظ، گذارد بینمي فرق  . نپذیرد تقّید "�َّ
اي نباشد [از آن]، و در آن ھنگام، چاره و شده باشد مقیّد، نازل از "الّرب" باشد، بر قلب پس، چون حدوث آن در انزال

 صفتشده است بر آن از  آنچھ نازل شود بر آن مثلمي نازل قلبي کھ و عظیم، ، یا قرآنيمجید كریم، یا قرآني قرآني باشد
 ينپذیرد با اضافھ تقیّد از "الرحمن" بر قلب، شود نزولش چون حادث مجید. و یا عرشي كریم، یا عرشي عظیم، عرشي
 اسماء، و صفات براي آن باشد مجموع بلکھ خاص، بھ صفتي مقیّد غیر براي آن عرشي باشد و در نتیجھ، قلب خاص، امري

براي این عرش نیزمجموع صفات واال باشد. چنین گفتیم بھ خاطر آن کھ حسنا است،  اسماء ھمان سان کھ براي "الّرحمن"
" شد بر ما در فھم نازل در قول او،  در موضعي تقییدش بھ عظمت و در موضعي است قرآن کھ اطالق درباره قرآن از "�َّ

قید  (و بي گمان دادیم تو را ھفت تا از دوتاھا و قرآن عظیم را)، و الحجر) ۱٥:۸۷" (اْلَعِظيمَ  اْلُقْرآنَ  وَ  اْلَمثاِين  ِمنَ  َسْبعاً  آتـَْيناكَ  َلَقدْ  وَ "
" اْلَمِجيدِ  اْلُقْرآنِ  وَ  قالبروج) (بلکھ آن قرآني است مجید) و " ۸٥:۲۱" (جمَِيدٌ  قـُْرآنٌ  ُهوَ  َبلْ با مجد، فرمود، " زد آن را موضعي دیگر

" َكرِميٌ   لَُقْرآنٌ  ِإنَّهُ فرمود، " -تعالى -و او كرم با صفت دیگرقید زد آن را در موضعي  ق) (قاف، قسم بھ قرآن مجید)، و ٥۰:۱(
قرار  و معیّن، قید زند آن را با این صفات و این قرآني است کریم!) پس، چون مطلق آورد آن را، االواقعھ) (ھمان ۷۷:٥٦(

 با اطالق قلب فرمود عرش صفو و  تقیید، و را از اطالق صفات قرآن را محّل استواي آن، پوشاند بر آن خلعت دھد قلب
را بھ  نزد عرش قید الفرقان) (سپس، استواء فرمود بر عرش الّرحمن)، و ۲٥:٥۹" (الرَّْمحنُ  اْلَعْرشِ  َعَلى اْسَتوى ُمثَّ در قول خود، "

 ا آن قرآنب قید زند آن را با آنچھ قید زند زند عرش را، چون قیّد ولي ،را نفرمود "الّرحمن" نان کھ وصفچیزي از صفات چ
التّوبة) (رّب عرش عظیم)، بنابراین، گرفتھ است آن را از  ۹:۱۲۹" (اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ پس، در عظمت فرمود، " را از صفات.

 المومنون) (رّب عرش کریم)، پس استواء فرمود بر آن قرآن ۲۳:۱۱٦" (اْلَكِرميِ  اْلَعْرشِ  َربُّ در كرم فرمود، " و عظیم؛ قرآن
دھد، ) را کسره مياْلَمجيدِ (داراي عرش مجید)، در قرائت کسي کھ آن ( )البروج ۸٥:۱٥( "اْلَمجيدِ  اْلَعْرشِ  ُذوفرمود، "و  كریم؛

 كرم و مجد و قلبي را، فرمود عرش تعظیم مجید. بنابراین، دھد، پس استواء فرمود بر آن قرآنآن را صفت عرش قرار مي و
 مجید آن را. ت و تكریم است، و قرآن بھ خاطر عظمت

 است.  بر تثلیث در خودش (واقعیّت) آورد بھ خاطر آن کھ امر پس، سھ صفت براي قرآن
نیز دریافت کند آن  با صفاتي کھ یاد کردیم باشد، و در نتیجھ، این عبد مقیّد آن قرآن از ربّش، چون بدھد او را قرآن اّما و .....

معیّن، بپوشاند آن را  آن صفت را عرشي بر آن از حیث قرار دھد قلبش گرمي و خوشامد، و با درود و را از "الرحمن"
با  شود قلب وصف در آینھ این قلب، و ظاھر شود صورت قرآن یا كرم، یا مجد کھ با آن آمده است از عظمت با صفتي قرآن

 و حیاء، و جالل، و ھیبت، گذارد در قلب تأثیر عظمت باشد، شود با آن قرآن. پس، اگر نزولش با صفتمي آنچھ وصف
، براي شعائر تعظیمي و مراعات، و حفظ، و انقباض، و افتقار، و ذلّت، شکستگي، و و فروتني، و حضور، و مراقبت،  و �َّ

، نزد اھل نزد خدا، و و بھ ارث گذارد او را آن عظمتي صف،ونزد او رنگ پذیرد بھ این  ھمھ قرآن احدي از مخلوقات  و �َّ
 را بر او را در تعریف: حق زیرا آنھا نشنیدند نداء از ثقلین (انس و جّن) مگر بعضي این شخص عظمتبھ  جاھل نباشد

.... 
بھ او داده  عظیم بدان کھ قرآن قرآن، یا استحضار بد این صفتي را کھ یاد کردیم ھنگام تالوتاز خودش بیا پس، چون انسان

 شده است از سوي ربّش در آن وقت.
آنچھ خدا  و با آفرینشش بر صورت ربّش، نفسش را فرماید برایش شرف كشف و تجلّي نماید بر او -سبحانھ -چون �َّ  و

مقصود قرار  کھ او را عین آنچھ خدا فضیلت بخشیده است او را از آن حیث و الھي، بخشیده است بھ او از ظھورش با اسماء
كشف کرده است  نموده است بر او و تجلي علمي را بدانچھقلبش را تا آنجا کھ فراگیرد  داده است و وسعت بخشیده است

 در دنیا نھایتدر آن تا بي اش را براي ترقيشایستگي و را با آن دائم، علم قبول کردنش زیادتي برایش منزلتش را نزد او، و



5 
 

ھر  کند بھ نظر نظر و ھا و آنچھ در زمین است ھمگي،گردانده است در حّق او از آنچھ در آسمان آنچھ را مسّخر و آخرت، و
بھ  ربّش است تسبیح کھ آن در را در خدمت خود، ببیند ھمھ عالم و رقّت قلب بر او، و بھ او با چشم تعظیم، جزیي از عالم

در آن  قرآن، بدون علمي،ھنگام تالوت  ظاھر شود ھمھ اینھا براي این شخص ربّش، و خاطر ظھورش نزد آنان در صورت
براي ھمین، كشف  از سوي پروردگارش آمده است او را. و شده است، و آن بر او نازل و مجید را، آنخواند قرھنگام، او مي

 مجید.بر  مجدش، و استواء فرموده باشد مجید و شرف منزول شده است براي او
بدانچھ  حاجت وجودگزیند آن را بر خودش با با آنچھ بر مي نفسش كرم کند برایش از كشف تجلّي نماید بر او و چون �َّ  و

رحم  با چشم رحمت، عالم کند بھ جمیع نظر و مؤمن، غیر و مردم از مؤمن حوائج کوشد در قضاءمي ایثار کرده است، و
بکوشد با تمام توان  بلکھ عالمي را جداي ار عالمي، و جداي از شخصي، شخصي را اختصاص ندھد بدان ، وآورد آن را

زشتي آنھا را با احسان پاداش  و آزارشان، و جھل بارھایشان، و تحمل عذرشان، و بلق خود در رساندن رحمت بھ آنھا، و
 کند براي او، وکوشش کند در آنچھ راحتي است براي کسي کھ کوشش مي گستاخي را با گذشت، و گناه را با عفو، و دھد، و

این صفت اوست، آن قرآني است  كریم را، چھ  قرآن نمایدتالوتش باشد، بدان بھ طور قطع کھ او تالوت مي ھمھ آن در حال
 فرماید آنچھ را تكریممي تعظیم و داشت با آن، آنچھ تعامل ورزد با او با مثلخدا تعامل مي کھ آمده است سوي او از ربّش، و

عبدش. پس،  ھشود با توبامرش، چھ خدا شادمان مي امتثال با طاعتش، و بر حقّ  نمود با آن آنچھ را تكریم فرمود با آن عبد
 محمود، است، چھ اخالق  كرم تریناین عظیم این، بھ خشم در آورده باشد دشمن خدا را، و نماید بر خدا با مثل چون تكریم

 را آن سان کھ تقریر کردیم، آن را. پس، ھر کھ گرفت اخالق مگر بھ این طریقي کھ تقریر نمودیم شود براي عبدنمي حاصل
خدا، چھ ما دانستیم کھ  تكریم آن نبوده باشد مگر با موصوف بدان، و و اخالق، مكارم باشد متممگرفتھ باشد آن را و بوده 

 و بر آن است در نفس خود از مخالفت عالم بھ خاطر آنچھ عالم جمیع رضایت برسد با آن بھ و فراگیرد با ُخلقش انسان محال
 دشمني.


