
1 

 

013 

 

اهلل در ادیان مختلفه )تفسیر سوره توحید(

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

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

 

سم اهلل» ست، و منحصر به حضرت اقدس « ب ست که اهلل ا سم ذات ا شتمل بر یک ا م
سماء و  شد. و در میان کل ا ست چنان که دیروز عرض  الرحمان »صفات ربّانی، اهلل ا

صل که « الرحیم ست. و روی این ا شده ا سم اهلل»به عنوان وصف اهلل ذکر  شتمل « ب م
ست،  سبحانه و تعالی ا صفات حضرت حق  سماء و  شامل « الرحمان»بر ذات و کل ا

سمایی است،  سمایی است، « الرحیم»ا سماء و صفات عامه است « الرحمان»شامل ا ا
سبت به کل آ ست که رحمتگری ن صفات عامه ا سماء و  ست، رحیم هم از ا فریدگان ا

 که رحمتگریِ خاص است نسبت به کل آفریدگان.

در اینکه آیا اسممم اع م کداا اسممت، بحت اسممت. آیا اسممم اع م همان اسممت که در 
بعضممی از روایات دارد که هفتاد و دو حرا اسممت، یا بیشممتر یا کمتر یا نفیرد هفتاد و 

مقصود حرا لف ی نیست، بلکه حرا معنوی است. و حق  دو یا سه حرا معنا دارد.
است و « هو»این است که خدا دارای دو اسم اع م است. اسم اع م غائب و رمزی که 

سم اع م حاضر و صریح که  سم اع م صریح حاضر به « بسم اهلل»است. در « اهلل»ا ا
میان آمده چنان که صممفت رحمان و صممفت رحیم که از صممفات حاضممره ی ع یمه 

 است به میان آمده است.« رب العالمین»

 که بعدًا عرض خواهیم کرد.« بسم اهلل»بحت مفصلی دارد 

ضمممیر شممسن اسممت، یا ضمممیر واقعی « هو»، اوالً از ن ر ادبی و سمم م معنوی «قل هو»
ست  صاحب مرجع ا ضمیر  شسن و ضمیر  ست که مرجع دارد؟ از فرق هایی که میان  ا
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صالً مرج شسن ا ضمیر  ست که،  ست. این ا ضمیر واقعی دارای مرجع ا ع ندارد، ولکن 
احیانًا ضمممیر شممسن اسممت. « ها»می آید، این « ها»سممر« انّ»که « انّه»در « انّه کذا»مثال 

به چند جهت « هو»، «هو اهلل»محققًا شمممسن چنان اسمممت که مطلب چنین اسمممت. اما 
ست: یک، کالً  شسن نی ضرت« هو»ضمیر  سبت به ح صًا ن صو  در هیچ جای قرآن مف

و یا الفاظی مشابه « أنّ»یا « إنّ»اقدس الهی ضمیر شسن نیست. دوا ضمیر شسن بعد از 
ضمیر شسن باشد حتی نسبت به غیر ذات حضرت اهلل هم وجود ندارد. « هو»است. اما 

برحسممممب « قل هو اهلل»این دو از ن ر لف ی و از ن ر ادبی. و از ن ر ادبِ معنوی هم 
بران احزاب پنجگانه نسممممبت به اله نفیًا و اًاباتًا، روایتی که دیروز عرض شممممد که ره

سفشان  سفی در کار « قل هو»وحدتًا و تعددًا، پا شد، پا شسن نبا ضمیر  ست. اگر هو  ا
نیست. آنها عمده پرسششان این بود که این خدایی که تو به او دعوت میکنی، آیا می 

ه، یا اشاره حسی به اشاره حسی به مادّی و مادّ -شود به او اشاره کنی؟ اشاره حسی. 
شاره حسی به ًاالوث. باالخره مراد این احزاب  شاره حسی به إًاینّیت، ا شرکاء او، یا ا
پنج گانه منحرا، که انحرافاتشان هم دارای درکاتی است، در یک جلمه مفتصر می 
شمود که اینها خدا را محسموس می دانسمتند. یا مادّه اولیه که خدای مادّیین اسمت، یا 

ش سه بودن که ذات خدا دوییت دارد، گرچه بتها که  ستند، یا دو بودن و  رکای خدا ه
صورتًا موحدند. ذات خدا سه گانه است در عین اینکه صورتًا موحدند. بنابرین ملحد، 

به عنوان ضمممیر شممسن « هو»مشممر ، موحّد منحرا، که پنج حزب بودند پاسممفشممان، 
ست که  شسن چنین ا ست،  س«اهلل احد»نی ست نی ت. برای اینکه اهلل جوابگوی ، این در

این اشمماره نیسممت. آیا این اهلل تو ای محمّد اصمملوات اهلل وسممالمه علیههلل، این اهلل تو 
در صورت ضمیر شسن بودن « هو»مشارِ حسی است؟ اگر مشار حسی هست یا نیست، 

اهلل »، خوب «اهلل احد»شممسن چنین اسممت که « هو اهلل»جوابگوی مطلب نیسممت، بلکه 
ی اسممت؟ دوییت دارد؟ سممه ایّت ، این «احد اهلل مشممارلالیه به ... اسممت؟ مورد اشمماه حسممّ

دارد؟ تماا سممواالت این احزاب پنج گانه، بر مبنای اشمماره حسممی به اهلل بوده اسممت. 
بنابرین اهلل جوابگو نیسممت، احد جوابگو نیسممت. بقیّه جمالت این سمموره هم جوابگو 

سه مبنا، دو مبنای ادب لف ی ست. روی این  ضمیر « هو»و یک مبنای ادب معنوی  نی
 شسن نیست.

ست که دارای مرجع  ضمیری ا ست؟ یا  شسن ا ضمیر  ضمیر،  صل  صوالً آیا ا چهارا: ا
اسممت؟ ضمممیر شممسن بودن دلیل می خواهد، و اینجا دلیلی بر ضمممیر شممسن بودن هرگز 
وجود ندارد. بلکه اصممل همان ضمممیری اسممت که دارای مرجع اسممت. روی این مبانی 

مرجع دارد. مرجعش ذات غیب مطلق اسممممت، و این « هو»نه لف ی و معنوی، چهارگا
ست. « هو» سبحانه و تعالی ا صار حضرت حق  ستعمالش در ذات غیر مطلق در انح ا
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ست. هو مطلق در چند بعد اطالق دارد: یکی  هیچ آفریده ای از آفریدگان هو مطلق نی
تای عقول، اشمماره راسممتای غیب بودن کلی او، پنهان از حواس، پنهان از اشمماره راسمم

عقول یعنی عقل احاطه پیدا کند. نه دید بصممری و حسممی مکلّفان اشمماره به حق نمی 
 تواند بکند، و نه دید بصیرتی احاطه و سیطره معرفتی نسبت به حق ندارد.

ستعمال لفظ  ست که امکان «هو»بنابرین کل آفریدگان محرومند از ا ی مطلق. غایبی ا
شود، در  ضر ب حواسّ برونی و در ادراکات درونی. ولکن می بینیم هر غایبی ندارد حا

از غایب های مادی و ماده، گرچه به عللی حاضمممر نباشمممند، اما امکان حضمممور آنها 
شوند.  ضر می  سایلی علمی حا صار عموا، به و هست. مثالً اختراعات که غایبند از اب

ا، یا ستارگان بسیار میکروبهای ریز که با چشم ظاهر دیده نمی شوند با میکروسکوپه
دور که با چشمهای غیر مجهز دریافت نمی شوند با تلوسکوپها. یا با کیهان پیماها یا 

 وسایلی که فعالً هست، یا وسایلی که بعدًا پیدا خواهد شد.

بنابرین مادّه و مادی، مواد و مادیات، که کلًّا ماسمممموی اهلل هسممممتند اینها غیبت مطلق 
 نیستند. این یک بُعد.

سوی اهلل محدودند، چنانکه در بُع ستند. تماا موجودات، تماا ما صالً مطلق نی د دوا، ا
از آیاتی اسممت «. ومِن کلِّ شممیءخ خلقنا زوجین لعلکم تذکرون»آیه ذاریات می خوانیم 

که بسیار عمیق و دقیق و رقیق، اًابات ذات الوهیت، صفات الوهیت، اسماء الوهیت، و 
در این دو اطالق، اطالق « هو»ا بحت می کنیم. بنابرین افعال الوهیت کرده که بعدًا م

غیب و اطالق ذات. اطالق غیب که هیچ وقت حاضر از برای حواس برونی و ادراکات 
ست، که  صار»درونی نی صار و هو یدر  االب صر «. ال تدرکه االب ست از ب صار، اعمّ ا اب

رّ، بصممر عقل، بصممر علم، ابصممار فالسممفه عمیق جهان. ر، بصممرِ سممِ هیچگاه ادرا  و  سمم،
 رسایی به عنوان احاطه معرفتی بر حق ندارند.

در یک روایتی هسممت که امیرالمنمنین علی اعلیه السممالاهلل خضممر را در خواب دید. 
سالا فی المناا، قبل بدرٍ  ضر علیه ال سالا رأیت الف التّوحید، عن امیرالمنمنین علیه ال

شیئًا انصر به علی االعدا ء ممممم حاال بعضی از جهات حدیت را بلیلة، فقلت له علّمنی 
 نمی توانیم قبول کنیم، ولی عمده اش چرا م و قل یا هو یا من ال هو اال هو.

قل یا هو »بسممیار عبارت جلیل و جمیل اسممت. علّمنی اش بحت دارد، اما این مطلب، 
 «.یا من ال هو اال هو

اسم « اهلل»اسم اع م غائب حضرت حق سبحانه و تعالی است و « هو»روی این اصول 
اع م ظاهر. منتها، این اسم اع م اًار اع مش کی است؟ در روایت دارد در انجیل که 
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بسممم اهلل »عیسممی بن مریم با حواریین ب ل نهر آبی بودند. عیسممی علیه السممالا گفت 
شتند و فرو رفتند. « الرحمن الرحیم شت روی آب و رفت. ولکن حواریین پا گذا پا گذا

سم اع م لفظ  ست، لفظ بنابرین ا ست، لفظ « هو»نی ست، بلکه این « اهلل»نی در « هو»نی
سم اع م ظاهر و باطن باید که تعمق پیدا کند در « اهلل»بُعد هو و  در بُعد اهلل، این دو ا

اعمق اعماق وجود مکلف. هر قدر تعمق پیدا کند، این اسممم اع م هر قدر ع مت پیدا 
م اع م است. پم اسم اع م همیشه در کند، در بُعد درونی مکلف در بُعد اًار برونی ه

لفظ اع م اسممت، اما در معنا گاه اع م اسممت، گاه ع یم اسممت، گاه نه اع م اسممت، نه 
را به زبان جاری می کند، ولکن « اهلل»و لفظ « هو»ع یم اسمممت، مانند منافق که لفظ 

به از زبان « اهلل»و « هو»در باطن مشممر  اسممت، یا در باطن ملحد اسممت. اما اگر این 
سد، چنانکه در مرحله  سان بر صدر و فناد و مراحل هفتگانه درونی ان عقل و قلب و 
سم  سد، عمق پیدا کند، این ا سان بر سید، در مراحل هفتگانه متتابعه درونی ان زبانی ر
اع م، اع مِ برونی خواهد شد که پا روی آب بنهی و داخل آب نشوی، آب تو را غرق 

دو حرا است، یا هفتاد و یک حرا است یا هفتاد و  نکند. اما اسم اع م که هفتاد و
سه حرا است، ما هیچ اسم لف ی، در هیچ ل تی، از ل ات جهان، ل ت عربی، فارسی 
و غیره نداریم که هفتاد و چند حرا باشد. ما ده حرفی هم نداریم، پنج حرفی هم به 

درایت  زور داریم. بنابرین این اسممممم اع م، هم آن روایت صممممحیح اسممممت، و هم آن
 است.« اهلل»و « هو»صحیح است که 

مفتصر اسم ذات است. مفصل ترش « اهلل»عرض کردیم دیروز که، « هو»خوب، حاال، 
شریف، « ال اله اال اهلل» ست. در قرآن  صف « اهلل»ا ست، و شده ا صیف  صافی تو به او

ال اله : »163ایجابی، وصف سلبی. مجموع وصفهای ایجابی و سلبی، سوره بقره آیه 
که مهمترین اسماء و مهمترین صفات ربّانی است. باز سوره « ال اهلل، الرحمن الرحیما

، در تماا این اسممماء و صممفات تکرار شممده «ال اله اال اهلل«. »الحیّ القیوا: »55بقره آیه 
 است و آغازگر بیان معرفتی ربّ است. منتها این صفات بعد است.

«. خالق کلّ شمممیء: »102سممموره انعاا آیه  «.العزیز الحکیم: »6سممموره آل عمران، آیه 
ببینید، تماا این اوصماا، تماا این اسمماء برداشمته از رحمان و رحیم اسمت. رحمان، 
سبت  سبت به عموا موجودات. و رحیم، رحمت ویژه ن ست ن رحمت عامّه منکّد حق ا

 به بعضی از موجودات است که بعد تفسیر می کنیم.

در قرآن نود و نه، اسم یا صفت، اینکه « االسماء الحسنیله : »8همچنین سوره طه آیه 
صفت. علتش را عرض خواهم کرد.  ست از  سم بهتر ا صفت، ا سم یا  عرض می کنم، ا

سبحان اهلل عما یصفون اال »چون صفت شائبه عروض دارد. اسم شائبه عروض ندارد. 
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ادتی بر ذات یعنی وصمممفت زائد بر ذات. اما از لفظ اسمممم، زی« عباد، اهلل المفلَصمممین
ست. خدا  شد ولی یک فرد ا شته با سم دا شود. ممکن است کسی صد ا ستفاده نمی  ا
نود و نه اسم دارد اما واحدِ مطلقِ بی شائبه بدون اجزاءِ بدون حدودِ بدونِ قیود است. 

 «.له االسماء الحسنی»خوب. 

وسع کلّ : »98که ربوبیت است. سوره طه آیه «. ربّ العرش الع یم: »6سوره نمل آیه 
: 8سمموره دخان آیه «. فادعوه مفلصممین له الدین: »65سمموره غافر آیه «. شممیء علمًا

عالم ال یب و : »25سممموره حشمممر آیه «. یحیی و یمیت، ربّکم و ربّ اآلبائکم االولین»
الا، المنمن المهیمن، العزیز الجبّار  الشممهاد ، هو الرحمان الرحیم الملک القدّوس السممّ

الفالق البارئ المصوّر، له االسماء الحسنی، یسبح له ما فی السماوات المتکبّر، هو اهلل 
شیء ال : »62سوره غافر آیه «. و االرض و هو العزیز الحکیم ذلکم اهلل ربّکم خالق کلّ 

 «.اله اال هو، فسنّی تنفکون

اسممت. چون « اهلل»روی این اصممل، افضممل و اول و مفتصممرتر، کلمه توحید، خود لفظ 
س» سم اهلل را ننهاده «. میّاهل تعلم له  حتی دیروز عرض کردا که مادیین هم به ماده ا

ست به  سم اهلل مفتص ا شان نگذارده اند. ا سم اهلل را از برای بتهای شرکین هم ا اند. م
سمموره اخالص، سمموره توحید « ال اله اال اهلل»بعد از «. ال اله اال اهلل»، «اهلل»اهلل. بعد از 

 است.

از ن ر معرفتی بفشی صحبت شد، بفش دیگری هم ضمیمه شود  حاال،«. قل هو اهلل»
 تا بفشهای فقاهتی.

اهلل اسممممم ذات اسممممت. کاری به رحمانیت، رحیمیت، خالقیت، عطوفیت، رئوفیت، له 
، اهلل است با کلّ خالیق. «اهلل»، اهلل است قبل از کلّ خالیق. «اهلل»العرش، اصالً ندارد. 

ن. بنابرین در مثلت زمان و در الزمان قبل از زمان و ، اهلل اسمممت با انقراض جها«اهلل»
، اهلل اسممممت. اما رحمان نفیر. رحمان از هنگامی اسممممت که موارد «اهلل»بعد از زمان، 

ست  ّصه ا ست، یا رحمت خا ست که رحمان ا شده اند. یا رحمت عامه ا رحمت خلق 
یر از لفظ که اسمممم اع م باطن اسمممت، و غ« هو»که رحیم اسمممت. بنابرین، غیر از لفظ 

سماء « اهلل» سمی از برای ذات خدا نداریم. بقیه، ا ست، ما هیچ ا سم اع م ظاهر ا که ا
صفات است، یا صفات اسماء است. منتها قرآن کالً تعبیر به اسم می کند نه به صفت. 
عرض کردا، چون صممفت زائد بر ذات اسممت. صممفات ما که زائد بر ذات اسممت. و این 

که خداوند که موصوا به صفت است، این صفت زائد بر خیال برای ما پیش می آید 
شائبه ای،  ست که هیچ  ست. خدا زائد بر ذات هرگز ندارد. ذات واحد مطلقی ا ذات ا
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هیچ عارضی، نه عارضی ذاتی، نه عارضی غیر ذاتی، هیچ عارضی بر ذات خدا ندارد، 
 حتی صفات ذاتی. چون هم صفات ذاتی داریم، هم صفات فعلی.

حق، در بُعد اول، حیات اسممت و علم اسممت و قدرت. اما حیات و علم و صممفات ذاتی 
قدرت، بر خالا آفریدگان در خدا یکسممان اسممت. عبارتنا شممتّی و حسممنک واحد. این 
اهلل که حیّ است و علیم است و قدیر، حیاتش ذاتش است، قدرتش ذاتش است، علمش 

وا بالفعل در کار باشد یا ذاتش است. مقدوری در کار باشد یا نباشد، قدیر است. معل
نباشد، علیم است. موجودی که نیازمند به احیاء باشد، باشد یا نباشد، حیّ است. پم 
حیّ است کما هو اهلل. علیم است کما هو اهلل. قدیر است کما هو اهلل. منتها از این حیّ 
علیمِ قدیر، رحمت رحمانی در کل، رحمت رحیمیه در بعض، اسممتفاده می شممود، پم 

 انتقال پیدا می کند به رحمان و رحیم در بُعد خلقی. رحمان و رحیم انتقال پیدا اهلل
 می کند به اسماء دیگر باز در بُعد خلقی.

، آن ذات غائبِ در کلّ جهات، نامش اهلل اسممت. چون جز، ناا بری، «هو«. »قل هو اهلل»
شمماره حسممی کاری از پیش نمی آید. چون خدا را نمی شممود نشممان داد، بنابرین نه ا

 «.قل هو اهلل»است، نه اشاره عقلی است، نه احضار ذات خدا. 

اهلل را. « صمد»اهلل را. « احد»هو را معنی می کند، « اهلل»خوب، دیروز عرض کردا که، 
هفت «. ولم یکن له کفوا احد»هم صمد را هم لم یلد را. « لم یولد»صمد را. « لم یلد»

تی برای معرفت اهلل در این طواا هفتگانه، گرد راه اسممت که با هفت گاا اسممتوار معرف
 کعبه الوهیت باید بگردد.

احد، در کلّ قرآن احدی جز خدا نیسممت. اصممالً لفظ احد با «. قل هو اهلل احد»خوب، 
لفظ واحد فرقها دارد چنان که عرض می کنیم. خدا موصمموا به احد اسممت. اما هیچ 

ند، ذوات االسممماء اند، ذوات موصمموفی، هیچ صمماحب اسمممی، از کسممانی که اسممم دار
 الصفات اند، موصوا به احد نیست مگر به گونه غلط.

چون احد، یعنی به طور کلی تَر،کُّبی در ذاتش نیسممممت. اصممممالً ترکّبی، مکانی، زمانی، 
حدودی، قیودی در کار نیسممممت. احد در مقابل اًانان نیسممممت. واحد در مقابل اًانان 

واحد، امکان دو بودن، و سه بودن، ن یر دومی و است، واحد، اًانان، ًاالث. اگر گفتیم 
ن یر سممومی هسممت. ولکن احد در ل ت عربی، احد در مقابل اًانان نیسممت، احد یعنی 
یگانه. واحد یعنی یکی. در مقابلش دوتاست، سه تاست، احد یعنی یگانه. یگانه مطلق 

 وجد ندارد. اهلل اسمممت. چون یگانه مطلق اهلل اسمممت، پم بنابرین یگانه ای غیر از اهلل
چون هر کم یگانه باشممد، یگانه نسممبی اسممت. یگانه نسممبی، واحد، در مقابلش اًانان، 
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ًاالًاه. ولکن یگانه مطلق که هم در ذاتش، هم در اسمممائش، هم در صممفاتش، افعالش، 
 یگانه است، و هیچ ن یری ندارد، فقط اهلل است.

یه السالا، در جنگی عرض اینجا یک روایت بسیار جالبی است که، به امیرالمنمنین عل
شممد که، هل اهلل واحد؟ خدا واحد اسممت؟ فرمود واحد چهار معنا دارد. دو معنایش در 

 خدا صحیح است و دو معنایش در خدا غلط است.

یا  قال:  مل الی امیر المنمنین اعهلل، ف قاا یوا الج یًا  ناد، ان اعراب باالسمممم ید  التوح
اس علیممه وقممالوا: اممما تری ممما فیممه امیرالمنمنین أتقول ان اهلل واحممد، فحمممل النمم

مردا به او هجوا کردند، جنگ است، در جنگ انسان  -امیرالمنمنین من تقسم القلب 
 مش ول جنگ است، حواسّش به جنگ است، اینجا جای این سنال نیست.

فقال امیرالمنمنین علیه السممممالا: دعوه، فان الذی یریده االعرابی هو الذی نریده من 
ما از این قوا می ولش کن -القوا  مد  هد از من بفه چه این اعرابی می خوا ید، آن

خواهیم. این قوا مشمممرکند. ما با اینها جنگ می کنیم که وحدت حقیقی اهلل را ًاابت 
کنیم. اینها مشممرکند، برای از بین بردن اشممراکشممان، بنابرین این اعرابی سممنال می کند 

اب عملی. جواب لف ی بممایممد جوابش را بممدهم. هم جواب لف ی می دهم هم جو
 معرفی واحد من اهلل است، جواب عملی جنگ کردن با اینهاست.

ًام قال: یا اَعرابی ان القول فی ان اهلل واحد علی اربعة اقساا، فوجهان منها الیجوزان 
علی اهلل عزوجل، و وجهان یثبتان فیه، فسما اللذان الیجوزان علیه، فقول القائل واحد 

واحدی که در مقابل عدد است، اًانان است،  -فهذا ما الیجوز  یقصد به باب االعداد،
ًاالث اسممت، خدا این واحد نیسممت. خدا یکی اسممت و دو نیسممت از غلط های معروا 
اسممت. خدا واحد اسممت، یعنی خدا یکی اسممت؟ نفیر. خدا یکی اسممت، آن واحدِ احد 

ست صد به باب االعداد، چون خدا عدد نی ست. یق ست که در مقابل عدد نی ، نه عدد ا
ست نه در الحق،  سابق بوده ا ست، نه عدد خواهد بود، نه امکان عدد بودن در  بوده ا
واحد به معنای احد، احدی که الیتعدد و لم یکن متعدد، واحدل البعدد، ال عن عدد، ال 
بتسویل عدد. نه متعدد بوده که واحد شده، نه واحدی است که متعدد بشود، نه واحدی 

او را تعدد بیاوریم. در ذاتش تعدد نیسممممت، قبلش تعدد محال،  اسممممت که امکان دارد
تسویل عدد، و ال بعدد، علی  بعدش تعدد محال، واحدل ال عن عدد، ال فی عدد، و ال ب
تعبیر االماا امیرالمنمین علیه صمملوات اهلل. واحد به عدد این اسممت که یکی اسممت، اما 

ت که یکی اسممت ولی بعدًا ممکن اجزاء دارد، این نیسممت. واحد به تسویل عدد این اسمم
اسمممت متعدد بشمممود. واحد فی عدد، یکی اسمممت ولی قبالً متعدد بوده. نه قبالً متعدد 
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بوده، نه بعدًا متعدد اسممت، نه حاال، متعدد اسممت، نه در ذات متعدد اسممت و نه نسممبتًا، 
 بلکه واحد علی االطالق است، در کلّ جهات که بعدًا عرض می کنیم.

ًاانی له یدخل فی باب االعداد، اما تری انه کفر من قال انه ًاالت ًاالًاة خوب، ألن ما ال
هلل این واحدی است که غلط است. 73مائده،«القد کفر الذین قالو إنّ اهلل ًاالتُ ًاالًاةٍ» -

 در بُعد عدد. این اولی اش.

یکی از مردا است. یکی است، ولی یک های  -دوا: وقول القائل هو واحد من الناس 
 شبیه او هستند.دیگری هم 

خدا واحد از نوع الوهیت نیسمممت. نه واحد  -یرید به النوع و الجنم فهذا ما الیجوز، 
 از شفص الوهیت است که اًانان و ًاالث، نه واحد از نوع جنم است.

شبیه وجلّ ربنا تعالی عن ذلک، واما الوجهان اللذان یثبتان فیه فقول القائل هو  ألنه ت
این واحد احدی است. واحد است، اصالً شبیهی، نه  -به واحد لیم له فی االشیاء ش

، که «لیم کمثله شیء»در ذات، نه در اسماء، نه در صفات و نه در افعال اصالً ندارد. 
 این کمثله به تماا ابعاد الوهیت برگشت می کند.

پم لفظ احد نسممممبت به خدا  -کذلک ربنا، وقول القائل انه عزوجلّ احدی المعنی 
لفظ واحد در صورتی درست است که معنای اول و معنای دوا در کار درست است و 

 نباشد.

یعنی به انه الینقسممممم فی وجودٍ والعقلٍ وال وهمٍ کذلک ربنا عزو جل. ابحار االنوار 
 هلل207، ص3ج

هل تعلم له »این احدیت ذات حق، تبیین می کند اهلل را. آیا لفظ اهلل، به مجرد اینکه 
. معرفی اهلل در بُعد احدیت واقعی. احد اسممت ن یر خارجی کافی اسممت؟ نفیر« سمممیًّا

ندارد، در ذات اجزاء ندارد. ولکن کلّ اجزاء کائنات در ذات اجزاء دارند. یعنی ما هیچ 
مادّی و مادّه پیدا نمی کنیم که مرکب نباشممممد. عدا تَر،کُّب، عدا ماده و مادی بودن 

ومن کل شیء خلقنا زوجین »یم که است. این تجرد است. چنان که در آیه ذاریات دار
 هلل49اذاریات،«. لعلکم تذکرون، ففروا الی اهلل انی لکم منه نذیر مبین

حاال، ما اینجا احد را به هفت بفش تقسمممیم کردیم. احدی الذات، احدی الشمممفص، 
سرمدیّة، احدی فی الفالقیة، احدی  احدی الصفات، و أنّ الصفاته عین ذاته، احدی ال

 احدی فی کلّ ما له من ذاتٍ و افعالٍ و صفات. فی المعبودیة، و
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ذاتًا مباین و مناقض اسممممت با کلّ جهانیان. صممممفاتًا مباین و مناقض اسممممت با کلّ 
 «.اهلل احد»جهانیان. افعاالً همچنین. این دو بفش از بُعد معرفتی 

ه اال المطهرون»اما در بُعد فقاهتی، آیاتی از قبیل:  از ن ر ممِّ قرآن را حتیّ « ال یمسمممّ
باطنی، چه رسممممد به ظاهری. ممّ قرآن را در ابعاد ممّ و ابعاد تماس، نفی کرده از 
جمله، کسمانی که محدث اند، یا دسمتشمان یا جای دیگری از بدنشمان کثیف اسمت، با 
ست. خوب، اهلل چه در  ستند، تماسّ با قرآن حراا ا ست یا با حدث، چون مطهر نی نجا

د. اهلل است، اسم خاص است. ولکن شیطان. شیطان قرآن باشد، چه در غیر قرآن باش
شد  ست. اما در خارج قرآن با شد دست بی وضو به آن زدن حراا ا اگر در آیه قرآن با

 هرچی بفواهی بهش بمالی مانعی ندارد.

چون لفظ اهلل، خاصّ اهلل اسممممت، در قرآن، در غیر قرآن، به هر چهره به هر صممممورت 
ی شمممود. مثالً فرض کنید که اگر کتابهایی را چیده باشمممد، ممّ به او جز با طهارت نم

ست  شما بفواهید د ست کرده اند، اگر  اند و کلمه اهلل با چینش ظاهری این کتابها در
به این کتابها بزنید، به الف یا الا یا ه اش، بی وضممو، بی غسممل حراا اسممت. حتی اگر 

ایی را به صممورت اهلل باغبان گلهایی را به صممورت اهلل در آورده، چمنهایی را، درخته
در آورده، دست بی وضو و بی غسل نمی شود به آن زد. چون اهلل است دیگر. هر چه 
لفظ اهلل را ترسیم می کند، چنان که شنیدن آیات قرآن چه از شفص با عقل، چه بی 
عقل، چه رادیو، چه تلوزیون، چه ضمممبظ، چه صمممدای باد جوری باشمممد که لفظ اهلل 

 لفظ آیه درست کند، باید شنید. درست کند، باید شنید،

ّسه اال المطهرون»بنابرین، هم  ست، باید با « ال یم شد اهلل ا لفظ اهلل را که در هر جا با
طهارت دسممت زد، و هم شممنیدن لفظ اهلل چه در قرآن باشممد، چه غیر قرآن، شممنیدنش 

وا لَه وإذا قُرِءَ القرآنُ فاسممممتمِع»واجب اسممممت. برای اینکه بر حسممممب آیاتی قرآنی، که 
ِصتوا لَع،لَّكُم تُرح،مون سماء و صفات الهی، «. وأن بنابرین اختصاص اهلل در میان حتی ا

ست اما آقا رحمان  ست حقًا رحمان اهلل ا ست ا ست. در ست. مثالً رحمان اینطور نی ا
چه؟ آقا رحیم، آقا ودود. در جای دیگر اگر مراد از رحمان، اهلل است، همان حکم اهلل 

هم همینطور است. « هو»ز رحمان اهلل نیست، حکم اهلل را ندارد. لفظ است، اگر مراد ا
مرجع ضممممیر خلقی دارد مطلبی نیسمممت، اما اگر مرجع ضممممیر خلقی « هو»اگر لفظ 

اهلل اسممممت، هو عین اهلل و اهلل عین هو اسممممت در اینکه حکم « هو»ندارد و من ور از 
 است.طهارت ظاهری، و طهارت حدًای و طهارت خبثی، در آن شرط 

 والسالا علیکم و رحمة اهلل و برکاته
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