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 هاهلل در ادیان مختلف

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

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

 

ي امالص راز ي بفهم و برداشرررو مادمااز ا  معارو هرررار ما مختصررررابه به ازدا  
کنیم. ا  جمله راجع به اهللز که دیرو  عرض شد ا  اَلِهَ اهوز به معناي بَحَیَّرَز عرض مه

ضعَز اُلِعَز یا اُولعز چناا که باحید صدوقز ا  امیرالمؤمنین علیه السالمز عَجَزَز  َهکَنَز فَ
 چند با ا  این معازه راز زقل کرد  ازد.

صامینز  صم مع اَلِهَز یعنه بحیرز چاا کلّ عقالءز کلّ مکلفااز ولا أعقل عقالءز ولا أع
ذات حق و صفات ذات راجع به معرفو ذات مداز متحیر اهو. عَجَزَز عاجززد ا  درک 

کنَز دیدر در معرفو ذات و صرررفات و افعال حقز بحر که  حق و حته افعال حقز هرررَ
هوز هندامه که  هکاا معرفتهز بحرک معرفته در بعد امکاا ا هوز  هکاا ا زدارزد 
امکاا معرفته  ائدز که زسرر و به ذات و صررفات ذات و افعال اهرروز آا جا هررکاا 

 دارد.

 اهوز در آمر کارز فَزَع به هاي او برد. فَزِعَز هر کسه که زدراا

 کنند.و اولعز وَلَعْ اهو یعنه با کمال ولع و شتاب و مااهش به هاي او باجه مه

هیدز  شد و «. قُْل هُاَ اللَّهُ أَحَدٌ»بحث دیرو  ما به اَحَد ر هؤال: قاعدبًا م ر باید زکر  با
هو ضه ا  ماارد که م تدا هم زکر  ا هو یا هر دو م تدا معرفه. اال بع ز م ر هم زکر  ا

این گازه « ها اهلل احدز اهلل الصررمد»ي ي باحید در جملهمعرفه ازد. هررؤال در هررار 
« اهلل»ز با  «اهلل الصررمد»ز مَنکَّر اهرروز اما «اَحد»م تدا اهررو و م ر  « اهلل»اهررو که  

هو و  صمد»م تدا ا هو و چرا؟ این یک بحث. بحث دیدر«ال هوز معرفه ا  ز که م ر ا
 ي احدیو را که دیرو  اشار  کردیمز باضیح بدهیم.مرابب هفتدازه
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هوز یعنه احدیوز مرباط به اوهو زه احدي «قل ها اهلل احدٌ»اما اولز  ز اَحَدٌ جنس ا
ا  اشررررخاصز کالد احدي جز مدا وجاد زدارد در عالم امکااز احدز یعنه به مازند و 

ند دارزد. در هیچ معنایهز  ا  معناي احدیوز بحقق احدیوز در ماد  و مادیاتز ماز
مااهدز اَحَدٌ چاا احدز غیر ا  مدا کسرره وجاد د زمهها زیسررو بنابرین اَحَدٌز ااَلَحَآا

زداردز مدر این که احدز به معنه واحدز یکه در مقابل چندز اهررررتعمال گردد. ولکن 
سو اینز احدیو در مراحل گازاگ اا احد به معناي حقیقه ماد  که مقابلز عدد زی

 «.قل ها اهلل اَحَدٌ»را باجه دارد. بنابرینز قل ها اهلل ااَلَحَدز ال م زیسوز 

احديز واحديز یکهز دویهز چند بایهز مفرديز جمعهز مثنّایهز احدیو زدارزد. پس 
بر «. الجُاوَ لَه»احدیوز در ازحصار مداهو ولکن صمد این طار زیسو. صمد یعنه 

شررررد که ز ا  علمز احیازًا ماادي را میال مهحسررررب بخیالت عاديز ق ل ا  بلا  و 
با برقه علم معلام شررررد کهز بمام مااد جاو دارزدز حته فاصررررله ي جاو زدارد. 

ي الکتروا با پربااز )به الکتروا با پربااز پنجا  هزار قطر الکتروا اهررررو. فاصررررله
صله س و( بقری ًا د  برابر فا هوز هر ماد ز شید ا ي جاو اي و هر مادي  مین با مار
 دارد که بعدًا بحث می کنیم.

صلاات اهلل  هال گرامه ) س و به ماجادات داریمز مثالد ر س هز ز صمدیو ز وازدهه 
اي زدارزد علیه( در کلّ کماالت ممکنهز صررمد اهررو. اما در کماالت ربازهز هرگز بهر 

ز صررمد ماصز صررمدي که زسرر یو در «اهلل الصررمد»پس صررمد زسرر ه اهررو. بنابرینز 
زیسوز بلکه صمد مطلق اهو. چناا که احدیتشز احدیو مطلق اهو در صمدیو او 

کلّ مراببز صرررمدیتش زیزز صرررمدیو مطلق اهرررو در کلّ مرابب. ول الکز ال  و المِ 
صمدز  هو ولکن  هو. احد کالد اهلل ا صمد ماص ا هوز  ّصمدز ال  و المِ بعری  ا ال

هو. و این صمدیوز بر م ناي  س و به اهلل ا احدیو و احدیو صمد ماص اهو که ز
 کند.بر م ناي اللّهیوز اللّهیو بر م ناي هایوز که هر بَعديز ق ل ماد را معنا مه

حاالز احديُ ال ّاتز ذابش احدي اهرررروز اجزائه زداردز حدودي زداردز ابعاد فیزیکهز 
هندهرررهز  مازهز و مکازهز و هیچ گازه ابعادي زداردز چاا ابعاد در ازحصرررار ماد  و 

حدي شررخ ز شررخ  اهلل ز یري زداردز واحد زیسررو که در مقابلش مادیات اهررو. ا
فاتز صرررفات ذابش داراي دو «. فال ثازه له وال شرررریک له»اثناا باشرررد  احدي الصرررّ

 احدیو اهوز یک احدیو صفات ذاتز با یکدیدرز دوم احدیو صفات ذات با ذات.

شکال زداردز  هوز ذکر  ا هو ولی حکایو علمه ا هوز این حکایته ا من در یادم ا
شاگرد مرحام آیو اهلل هنه هتمرار بحصیل آمدمز  ي بیسو کهز ا  بهراا به قم براي ا

آبادي بادم در هرررن چهارد ز پاززد  هرررالده. و مطالب عرفازه قرآزه و الع مه شرررا 
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فلسرررفه قرآزه را به مابه ا  محضرررر ایيررراا دریافو کرد  بادم. وقته که آمدم قمز 
هتاد بز صلهمتأثر بادم که ا  این ا شدم. چاا فا ص  رو  رگاار و گرامی دور  ي را  ز

ي ها هم این جاري ز اد. به من گفتند که در مدرههرا  بادز جاد  ماکه باد و ماشین
ضیهز وقته وارد مه هامز که معروو باد به حجر  مرم شاي دهو چپز حجر فی ي 

هوز رفتیم. گفتند حا ياا ا شاگرداا ماب ای سو که ا   ج آقا روح آبادی هاز یکی ه
اهلل ممینه اهرو. در  ایيراا را زيرسرتمز فلسرفه بادز من امه. شراگرداا ایيراا که 

 بادزد دو هه با بیيتر ز ادزد.

هن  هام یادم زیسو چهارم من بادم. و  مرحام آقاي مطهري بادز آقاي منت ري بادز 
گاید ایيرررااز ا  قضرررا آا رو  بحث در من ا  همه کمتر باد. زيرررسرررتم ب ینم چه مه

همترین مسررائل فلسررفه و عرفاا بادز که وحدت صررفات ذات با هم و وحدت همین م
 کردزد.صفات ذات با ذات. ایياا بحث مه

کرد چاا معلام بحث کردزد و چاا ایيررراا میله مؤدب بادز دیدر زفه و اث ات زمه
باد در  ماص اهررروز در  امتصررراصررره باد و آمدا کسرررازه به در ز مناط به 

یدم که این در  امتصرراصرره اهررو و مابز بعد ا  این که صررح و ق له بادز فهم
در  بمام شرردز فرمادزد که چاا این بحث مهمترین م احث عرفاا و فلسررفه اهرروز 

سند در  را و فردا بیاورید. فهمیدم که من مه مااهم به آقایاا  حمو بدهم که بنای
س فردا که رفتم مراد منم که بنایسررم و فردا بیاورم. با دهررو زاشررتیم و فردا بردیم. پ

شما پهلای که  يینز  شدزد و فرمادزدز بیا اینجا بن يااز با بمام قامو بلند  مدمو ای
هو. گفتند  شماز أعلم من فه االرض ا سه که به بع یر  هو ماازدید؟ گفتم پیش ک در
پیش آقای شررررا  آبادی؟ گفتم بله. گفو شررررما بهتر ا  در  من گفتید و بهتر ا  من 

 د شما بهتر ا  شما فهمید .زاشتید. گفتم چاا اهتا

در هر صررارت اینز حدود شررصررو هررال اهررو بقری ًا با ب لارابه که دارد حضررارباا 
کنمز ذات و صرفات ذاتز احدیو دارزد یعنه هماا طاري که صرفات ذاتز عرض مه

حمل بر ذات زیسرروز عارض بر ذات زیسرروز ذات حقز ذابه اهررو و عرضرره زیسرروز 
ز حیات مطلقه و قدرت مطلقه اهررروز عارض بر صرررفات ذاتِ حق همز که علم مطلق

 ذات زیسوز بلکه عین ذات اهو.

ع اربنا شتّا و حُسنُکَ واحدز علم مداز همچاا مدا هرمدي اهوز چناا که ذات حق 
ه حازه و بعالیز هرمدي اهوز و هرمدیوز جمع بین ا لیو و ابدیو اهو. یعنه به 

ا. هماا طاري که ذات حق هرر حازه و آغا  و به ازجام. زه در  ماا و زه در فاق  ما
هو. منتها  هرمدي ا صفات حق هم  هوز ا لیو دارد و ابدیو داردز  هرمدي ا بعالهز 
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ازد بر م ناي قدرت و علم و صررفات ذاتز زه صررفات فعل. چاا صررفات فعلز حاد 
 حیات ذات اقد  الهه که صفات ذابه اهو.

اهررو. چاا لفص صررفو ماب حاالز این صررفات که لفص صررفاتز بهتر  لفص اهررماء 
همزشائ ه ِصفُااَ »ي عروض زدارد. شائ ه ي عروض داردز اما لفص ا ُه ْحَااَ اللَّهِ عَمَّا یَ

ینَ هاي زادرهررته که دو بعد اهررو در این جاز یکه وصرر «. * إِلَّا عِ َادَ اللَّهِ اْلمُْخلَصررِ
 کنند این مرباط به ع اد اهلل مخلصین زیسو.زس و به مدا مه

نند کهاي درهرروز وصرر  علیمٌ و غدیرٌ و حههز که مدا را وصرر  مهصرر دو حته و
دازند. مخلَصین با امالص وحیازه معصامازهز دازند و غیر مخلصین زمهمخلَصین مه

دازند که این صررررفاتز عارض بر ذات زیسررررو عین ذات اهررررو. همچاا ذات که مه
ینز اال ع اد اهلل هرررمدیو داردز این صررفات ذات همز داراي هرررمدیو هسررتند. بنابر

المخلصررینز براي این که ما یصررفازه اال کما وصرر  زفسررهز آا گازه که مداز ماد را 
اي در کنند. گازه احاطهها هم هماا گازه وص  مهوص  کرد  اهو با اهمائهز این

 معرفو و در علمز زس و به ذات مدا و صفات ذات مدا زیسو.

حازه وبعالهز عین ذاتز علمش عین مابز حاالز حیاتز علمز قدرت. حیات حق هرررر 
 ذاتز قدربش عین ذاتز این بُعد دوم وحدت.

عد اول وحدتز علم مطلقشز عین قدرت مطلقه. علم قدربشز عین حیات مطلقه.  بُ
ا ز عین قدرت مطلقه. الفاظ گازاگاا اهررررو ا  ز ر بفه م ماز ا  برای حیات مطلقه

ها. لفص علمز با لفص هررایر حیاتبرداشررو ماز دریافو ماز لفص حیات که شرر یه اهررو 
 علم حقز که ش یه اهو با لفص هایر علم ها. لفص قدر  ش یه اهو و غیر .

شو  هوز یک بردا شو ا شو ا  حیاتِ اهللز و علمِ اهللز و قدرتِ اهللز دو بردا منتها بردا
ش یه هماا  هوز  هو که مدا حه  ا شو مث و این ا شو منفه. بردا مث و و یک بردا

 فریدگااِ  زد  دارزدز بما الیتناههز فاق ما الیتناهی اهوز این غلط اهو.حیابه که آ

بعد دومز هل ه. حه  یعنه مرد  زیسو. علیم اهو یعنه جاهل زیسو. قدیر اهو یعنه 
اي آشررنا هاي امکازه هم با ازدا  ها آشررنا هسررتیمز با هسرروعاجز زیسررو. ما با زیسررو

ق حقز قدرتِ حقز حیاتِ حقز آشررنایه هسررتیم. ولیکن با هسرروِ ذات حقز علمِ مطل
 ایجابه زداریم. این مختصر مطلبز مفصلش بعدًا.

فات در دو بعد اهررررو. یک بُعدز صررررفات ذات در حقیقو  بنابرین این احديُ الصررررّ
ي لف هِ ذابهِ حقز با ذاتِ حقز عینیو دارزد. واحدازد هر هه. دو این صفاتِ هه گازه
هز هیچ بجزّءیز برکّ هز جااز هز اجزایهز ماد يز یعنه احدي اهررو به بمام معنه الکلم
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ماد ز غیر مادي هم زیسررو. اگر در مجرد بصررار حد  شررادز مدا مجرد فاق حد اهررو. 
ولکنز مجرد اصررالد حد زدارد. این حدز مرباط به ماد  و مادیات اهرروز حد فیزیکی و 

 حد هندهه و هایر حدود.

رمدی هز هرررمدیو حق هرر حازه و بعال ما یک ابد داریمز یک  ه واحد اهررو.احديُّ السرر 
ا ل داریم و جمعش هرررمد اهررو. باضرریح مراحلز ا ل فقط مداهررو. ا لهِ ال اولَ له 
عالمز  یًا وال غیر  مازهز این کالد مداهررررو. هیچ ماجادي ا  ماجادات  کالدز ال  ماز

شررد ا لیو زدارد. اما ابدیو. ا لیو ذابه اهررو بالریر زیسرروز چاا اگر ا لیو بالریر با
دیدر ا له زیسررو. اگر ال اول بالریر باشررد این ا له زیسرروز و مناقب اهررو با معناي 
ا لیو. ولکن ابدیو بالریر ممکن اهو. ابدیو هم ذابه امکاا دارد که حق ه حازه و 
بعالی اهررو. هم غیری. هماا طاري کهز ا لیو حق ذابه اهررو کالدز ابدیتش زیز ذابه 

ي هو. ولکن ابدیو غیريز اهل به ستند در بهيوز ا ز و «عطاءً غیرَ مَج وذ»و ابدي ه
 آیات دیدر که ز ّ اهو بر این مطلب که بهيتیااز بهيو بادزياا آمر زدارد.

حاالز این آمر زداشتن ابدی اهو وله ابدیو ذابه زیسو. ابدیو غیري اهو. یعنه به 
ال جنوز این هاز که حادثند در اولز حادثند در دمي اهلل اهررو که این غیر ا لهاراد 

حدو ز ابدیو دارد بالریر. اگر هررررمدي باد الحد  مطلق باد. اگر ا له بادز هررررمدي 
هم باد. اگر ا له باد ابدي هم باد. ولکن اگر ابدي باد ممکن اهررررو ا له باشررررد یا 

 ز اشد. ابدیو حقز چاا ابدیو ذابه اهوز هماا ا له اهو.

و رحمو حقز حد زداردز آغا  ابدیو اهل جنو اعطایه اهررروز هماا طاري که عطا 
دارد   ازجام زدارد. رحمو رحمازه حق و رحمو رحیمه حقز ا  آا هندامه اهررو 

ازد و چاا مالیق و آفریدگاا آغا  دارزدز پس رحمو که ماارد رحمو ملق شررررد 
زدارد.  جام  غا  دارد. ولکن از رحمازه فعله حقز و رحمو رحیمی فعله حقز هم آ

 و هرمدی.این بحث ابدیو و ا لیو 

ستندز اهل جهنمز اهل جهنم  ستند و هم ابدي زی ستند که هم ا له زی سازه ه ولکن ک
آغا  دارزد ازجام دارزد چاا جهنم آمر  ا  بین مااهد رفو کالدز به دلیل آیابه که 

 بحث آا مفصل اهو.

؟ «هِهَْل مِنْ مَالِقٍ غَیْرُ اللَّ»ي هررهز ي هرره و پن ز آیهمابز احديٌ فه الخالقیة. هررار 
ال ته ملقو دو ملقو اهررررو. یک ملقو حقیقه بر م ناي علم ذابهز قدرت ذابیهز 
هو  حیات ذابیهز این مالقیو در ازحصار مداهو ولکنز مالقیو مجا ي کارهایه ا

دهند. کارهایه اهو که کسازه که داراي حیات و علم و قدربی که مکلفاا ازجام مه
 « .هَْل مِنْ مَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ»سوز ها مالقیو زیدهندز آاهستندز ازجام مه
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هْءو وَهُاَ اْلاَاحِدُ اْلقَهَّارُ »ي شرراززد  ي هرریزد  آیهیا اینکه هررار  «  قُلِ اللّهُ مَالِقُ كُلِّ شررَ
ز بإذزی دارد. «بَْخلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ»راجع به عیسرره بن مریم علیه السررالم که 

سو. مالقیو در چند بعد اذا در این جاز اگر  سهز هرگز زی شد مالقیو عی اذا اهلل ز ا
صارت پرزد  هو. یکهز با گِل  سی می باازد. دوز با ا هو کردا. این را هر ک اي را در

گِل صارت پرزد  را درهو کرد  و فات کندز زفخ کندز و اراد  کندز جسم پرزد  شاد. 
 این با اذا مداهو. ههز روح پرزد .

مالقیو مجا ي که بع یر صرررحیحش صرررازعیو اهرررو این  القیوزپس در این هررره م
مااهد. درهو کردا این گل مرباط به عیسی و غیر عیسی اهو. ولکنز این اذا زمه

به صررررارت پرزد  درآورداز اذا زمه هد و مهو  هد. اذا زمهماا هدز چاا ماا ماا
ها ها این کار را مههمه سمه  شکنند. اذا مهي مج دا. این گل مااهد براي حیااا 

را به صرارت پرزد  درآورداز براي پرزد  شرداز جسرم پرزد  شرداز روح پرزد  شرداز 
 مااهد.این اذا مه

بعد ا  آا که این جسررم گلین پرزد  درهررو شرردز اول «. فَتَنفُخُ فِیهَا»این اذا چیسررو؟ 
مااهد. ولکنز زفخ مااهد جسرررم گلین پرزد  درهرررو کرداز زفخ ربازه زمهزفخ زمه

این کینازیو طیري دو بُعدي « فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَكُااُ طَیْرًا بِإِْذزِه»در بُعد بعدی اهو  ربازه
مااهد. بنابرین مااهد. یکه روح طیر که اذا مهاهررروز یکه جسرررم طیرز که اذا مه

 مالق کیسو؟ مالق اهلل اهو.

دز عیسه هر چه ي ربازه ز اي ربازهز عیسه زفخ کرد. که اگر اراد بلهز مقارا با اراد 
دهدز در ب دیل این جسررم گلین به جسررم گاشررته و جسررم زفخ کند کاري ازجام زمه

گاشرررتهز در آا روح حیاازه. بنابرین این زفخز مقارا اهرررو با اذا اهلل. اگر مقارا با 
 اذا اهلل ز اشدز هرگز ب دله براي این گل درهو زخااهد شد.

ن مالقیو چه مالقیو جسررمز مالقیو بنابرینز مالقیو کالدز درازحصررار مداهررو. ای
مام ماجادات  روح ز ابهز روح حیاازهز روح ازسرررررازهز روح مالئکهز روح جنهز ب
جسمًاز روحًاز کالدز اصل ملقو و آفرینش شااز در بدوز و در بَعد ا  مداهو. در بدو 

که مدا ملق  ي اولیه المن شررررهء. بعدًا ایجاد مااد دیدرز ا  همین شررررهءایجاد ماد 
 د  اهو.کر

احديٌ فه المع ادیةز هماا طاري که المالق الّا اهللز الاحدی  الّا اهللز الهرررررمدي  الّا 
رلّهز ک الک: المع اد اال اهلل. ع ادتز در ازحصار حضرت اقد  الاهیو  اهللز ال مالق ل

سو. احترام مه هو و غیر او مع اد زی هو ا  ع ادت. احترام ا شادز وله احترام اعم ا
   الاهیوز احترام ع ادبه اهو. ع ادت در بُعد دروزه و در بُعد بروزه.مقام اقد



7 

 

در بُعد دروزه چیسرررو؟ که مضررراع مطلق: هیچ در مقابل همه چیز. و در بعد  اهر: 
رکاع و هجاد. و ل ا رکاع و هجاد که ع ادت  اهري مکل  هسوز این در ازحصار 

ي ر مدا حرامز و آا هجد مداهو. رکاع زس و به غیر مدا حرامز هجاد زس و به غی
 آلدم و ألبایه همز معنا شد  و بکرار مااهیم کرد اا شاء اهلل.

ز احدي اهررررو در کلّ «اهللُ احد»ز «قل ها اهلل احد»مابز حاالز فه الجملهز مدا 
ز این بع یر دیدري «اهلل الصررررمد»جهات الاهیوز ربابیوز و جهابه که عرض کردم. 

الصمد اهو. صمد یعنه چه؟ « اهلل»احد اهو. « اهلل». ز اهلل اهو«ها»ز «قل ها»اهو. 
 جُاو زداردز با ماله زیسو.«. ما الجُاوَ لَه»صمد در لرو به معنه 

حاالز مدر مدا جسررم اهررو که با ماله باشررد یا ز اشررد؟ این هررؤالز زخیر. با ماله 
کند. یکه مادیو را. چاا ماد  و ز ادا دو چیز راز ا  حضرررت اقد  الهه هررلب مه

مادیات همه باماله هسرررتند. برقه علم این را ثابو کرد . ریزبرین مااد عالمز که ابم 
يکل ا  الکترواز پرباا و زابروا  شدز ریزبرین در حد علم فعله. این ریزبرین که مت با

صله هو فا ستها ستندز پنجا  ي الکتروا با پروبااز که دو ه صله وجادي ماد  ه ي ا
ي صررمد داریم ماقع بجربه ز ادز معلام ز اد که آیا ماد هزار برابر الکتروا اهررو. آا 

هو در طال  ماا بکلی ز  یا زداریم؟ ولکنز چاا قرآاز داللتشز داللو کلّه جهازه ا
إا للقرآا آیات المتيررابهات یفسررر »هر قدر عقل و علم برقه کندز به قال ابن ع ا  

 «.الزمن

ماد  که اصرررل اهرررو که مادي  علم اآلا به این حد رهرررید  که اصرررالد ماد  و ماديز
برمااهته ا  ماد   اهوز صمد زیسو یعنه جاو دارد. بنابرین اصاالد بال م اهو بین 
ماد  و مادي و جاوز برکّبز  مااز مکاا. چهار مصرراصرریو اهررو ا  برای مادی و 

اي بی ماد  که ا  جمله برکّب اهرررروز ا  جمله جاو اهررررو. جاو دارد و هیچ ماد 
رین این بُعد اولز ماد  و مادي بادا را ا  ذات مدا ه حازه و بعالی جاو زداریم. بناب

 هلب کرد .

دو م ا  ز ر بجرد. شخ  مجرد یا شخ  غیر مجردز مثالد ازساا داراي جسم اهو و 
داراي روحز هم جسمش صمد زیسو و هم روحش صمد زیسو. جسمش صمد زیسو 

ساا هم صمد زیسو. براي این که هو. روح از سازه  که معلام ا هر روحه ا  ارواح از
هو. در  سو. کمال امکازی ا شتدااز ا  ارواح معصامااز کمال مطلق زی و ا  ارواح فر

ي کماالتز ا  براي وجاد حضررررت محمد و محمدیین صرررلاات اهلل بعد امکازه همه
علیهم هسرروز اما کمال مطلق زیسررو. بنابرینز زه جسررم صررمد اهررو و زه روح صررمد 

هو. اما مدا جسم زدا ه حازه و بعالهز ا ردز روح هم زدارد. ذات مجرد حضرت حق 
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صمد اهو یعنه هیچ کماله که مرباط به مقال الاهیو باشد زیسو که زداشته باشد. 
 بنابرین بکامل هم زدارد.

ب لار ذاتز ب لار صررررفاتز ب لار افعالز یا بکامل ذاتز بکامل صررررفاتز بکامل افعال 
باد  و مااهد باد. مدا ز اد  که مدابر بيررادز عالم زدارد. ا الدز ابدًاز هرررمدًا یکسرراا 

بر بيررادز بلکه حیات بر بيررادز قدیر ز اد  قدیربر بيررادز حه ز اد  حهز اد  که عالم
به گازه بدًا  قهز ا الد و ا قدرت مطل قهز علم مطلقز  له م اهر فرق مطل اي یکسررررااز ب

ي لهز ایجاد ماد کندز م اهر افعال گازاگاا اهرو. فعل زخسرتین حضررت حق بعامه
ي اولیهز هماوات و ارضینز ا  مااد هماوات و ارضینز جن  و اولیه اهو. بعد ا  ماد 

کند. اما ازساا و فرشتداا و عدول و معصامین و همه را. افعالز م اهر افعال فرق مه
کندز که اصرررل علم مطلق و قدرت مطلقه و حیات اصرررله که این افعال را ایجاد مه

 کند.کندز م اهر فرق مهق مهمطلقه اهو فر

سالم روایو ا  رهال  مثالز مثالد فرض کنید در باب عصمو ائمه معصامین علیهم ال
م اهر «. الحسن و الحسین اماماا قاما او قعدا»اهلل صلاات اهلل و هالمه علیه اهو که 

ین فعالیو جهادین امام حسین  یادبر باد ز امام حسن صلح آمیز باد ز زاعًاز امام حس
جنگ آمیز باد ز م اهر اهو. ولکن اگرز حسن جاي حسین بادز حسین باد. اگر هم 
سن در  ماا و در  مینه و درماقعیو  سن باد. اگر امام ح سن بادز ح سین جای ح ح

کرد. اگر امام حسررین هم امام حسررین بادز عینًا هماا کاري که امام حسررین کردز مه
 کرد.ردز مهکجاي امام حسن بادز هماا صلحی که او مه

ه حازه و بعاله در بُعد علم مطلق  ي یه. ذات حضرت حق  ي یه باد ال تهز بال ب این ب
و حیات مطلقه و قدرت مطلقهز همیيررره در بُعد ذابه یکسررراا اهررروز بکامل زدارد. 
بنابرین صمد اهوز الصمدز صمدهاي دیدرز صمدهاي زس ه هستند. کسه اهو که 

پر اهو با  کم دارد. فطربش پر اهو با  کم داردز مالش پر اهوز با  کم دارد. عقلش 
هاهوز ولی علمش پر اهو با  کم دارد. بقاایشز با  کم داردز عصمتش فاق عصمو

عصمو ربازه زیسو. بنابرین بمام ماجادات جهاا آفرینشز اگر صمد هستندز زس ه 
اهو. گا  صمد زیسو و گا  صمد هسو. اگر صمد زیسو که زیسوز اگر صمد هسوز 

هو. ولکن  س ی ا صمد»صمد ز هو که مازند احدیوز به ز یر «. اهللز ال صمدی ا آا 
 «.اهلل الصمد»اهوز مازند اللّهیو به ز یر اهوز مازند هایو به ز یر اهو. 

و ال ته روایته هم در ذهن داریم که باید بحث شرراد. ماب این بحثه که ماد   صررمد 
وَمِن كُلِّ »یات بحث میکنیم که: ي ذاري مرباط به ماد  در هررررار زیسرررروز در آیه

هْءو مَلَْقنَا  َوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ بَ َكَّرُواَ اینجا در بفسررریر این طار زاشرررتیم: أذًا فالماد   «. شرررَ
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لیسو صمدٌ الجاو لهز ازم ا اهلل ها الصمد ال ي الجاو لهز هال ةد بازتفاع الماضاعز 
 حته یکاا له جافًا ماد يز اصررررالد ماد  و مادی زیسررررو که جاو باشررررد. لیس مادیًا

ول لک بُسررررلَبز عنه ال اتُ الماد یه بجمیع مصررررادیقها ومراحلهاز ثم هررررال ة  باجاد 
الماضاعز أا لا بصارزاز اگر فرض کنیم مجرد غیر اهلل باشدز این مجرد غیر اهللز صمد 

ئنًا زیسوز کسری دارد. ولی ما فرض مجرد غیر اهلل زمی باازیم بکنیم. أا لا بصارزا کا
فاهلل لیس مجردًا اجاو. مدا مجرد اهررررو ولهز  زاقصررررا عن بعب کماالت  مجردًا 
مجردي که صرررمد اهررروز اجاو زیسرررو. یعنه هیچ زقصررره در ذات و صرررفات ذات 
هی د  الاهیو و افعال الاهیو وجاد زدارد. اگر در بعضه ا  جاها دارد که صمد یعنه 

هید اهوز هرور ماالهوز  و هرورز مابز لفص صمد ا  ز ر لرو هرور زیسوز هید
این که در بعضرره ا  روایات داریم که السررید و الماالز این زتیجه صررمد بادا اهررو. 

هو که فطربًا عقالدز علمًا دیدراا ي باماله ز اداز زتیجهزتیجه ي کمال مطلق بادا ا
ا ُ یَا أَیُّهَا النَّ»به او زیا مندزدز چاا کلّ جهاا وجادز صرررمد زیسرررو. همه زیا مندزدز 

ازسرراا که اشرررو و افضررل کل ماجادات اهرروز فقیر الی اهلل « أَزتُمُ اْلفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ
شند هر  ستند هر چه با صمد زی هد به دیدرااز بنابرینز کلّ ماجادات  هوز با چه ر ا
چه دارزد هر مقدار دارزد با  فقیرزدز فقیر اله الصمدزد. به کسه که همه چیز دارد و 

گاید صررمد دراا دارزدز عطا کرد  اهررو. بنابرینز این روایو را که مهآا چه را که دی
هم زتیجه معنه لراي « الصررررمد ال ی الینام»معنه لراي کرد ز و « ال ی الجاو له»

شررادز عاجز زمی شررادز جاهل  زدز ضررعی  زمهماابدز چرت زمهاهررو. صررمد زمه
 آید.شادز کابا  زمهزمه

ا  که الجاو لهز با ماله زیسرروز بای ي اصررلهي صررمد در معنه لراها زتیجهاین
زدارد اصالد. حاالز اگر لفص بای در مارد  صحیح باشدز با ماله زیسوز پر اهو. پر 
هوز و  سوز بلکه پر احدیو ا هو ا  کلّ کماالت ربابوز و این پر به معنی جمعه زی ا

 بلکه پر صمدیو اهو.

هار  دو« لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُالَدْ» هو. یک  ال ته این  هو «قل ها اهلل احد»بخش ا همه ا ز ا
لم یلد و لم یالدز و لم »ز این اهررمه اهررو. بَعد فعله: «قل ها اهلل احدز اهلل الصررمد»

که فعله اهو. اهمه آا حساب دارد. فعلیش هم حساب دارد که « یکن له کفاًا احد
 کنیم إا شاء اهلل.بعدًا عرض مه

 و السالم علیکم و رحمة اهلل.

 صمد را هم ما به صارت هل ی می فهمیمز درهو اهو؟[ ]هؤال:
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هو. یعنه مدا همه کمال رهمه هل ی ا هوز بمام  هل ه ا صالد ماد ا   ا داردز این ا
سوز ما ماله را مه هوز با ماله زی سو را می فهمیمز بای هم که صمد ا فهمیمز زی

التز آیا ش یه بع یر عادي اهو. یعنه ا  کلّ کماالت پر اهو. ولی پر اهو ا  کل کما
آا کماالت داریم؟ زخیر. بعضی می گایند که مدا فاق ما الیتناهه اهو بما الیناهی. 
زخیر. اصررالد الیتناهه در صررفات ملقه زیسررو. ب این اهرروز بایِنٌ عن ملقه و ملقه 
بایِنٌ عنهز ال ها فی ملقهز وال ملقه فیه. مدا بجله زداردز زمازه زداردز زيررررازه داردز 

له  ند لیس کمث زدارد. مثالد می گای ل  َل دارد وله مِْث ع دی اطعنی حتی »شررررهءز مَث
مِْثلی یا مَثَلی. مِْثلی غلط اهررررو. این عجب دلیل بر این اهررررو که «. اجعلک مثلی

هو مَثَل  هو. بمام عالمز کتاب حق بعاله ا هو. مَثَلیز مَثَل زمایند  ا شخ  جاهل ا
هو برای بنّا هامتماا مَثَل ا هو. مثالد این  ش یه هم ازد؟ زخیر. مثال باد ال ته. ا ز آیا 

«.  لیس کمثله شرررریءز ال فه ذابهز وال فی صررررفابهز وال فی افعاله»ولکن مِْثل زداردز 
ازا »غلط اهو و غلط اهو و غلطز و باید بداییم مَثَلی. « حته اجعلک مِْثله»بنابرین 

«  أا بقال»ولکن « اقال لالشرررریاء کن فیکااز اجعلک أا بقال لالشرررریاء کن فیکاا
نابرین فاعلز در هر دو صررررارتز چه به بإذزی. اگر بخااهد مدا ازجام مه شرررراد. ب

 ي ملق باشد و چه به وهیله غیر ملق باشدز فاعل در هر صارت اهلل اهو.وهیله

 ]هؤال: فرمادید که صفات فعل حادثندز یعنی چه؟[

صفو فعل دو هو یا زه؟  صفو فعل ا ساا  هو.  مدا احدا  می کند. مثالد از بُعدي ا
صاوز  صفو. در بُعد ما صفو در بُعد برو   هوز یک  صاو ا صفو در بُعد ما یک 
ذابه اهررررو. یعنه مدا بر م ناي علم مطلقز و قدرت مطلقهز و حیات مطلقهز ایجاد 

کند ازسررراا را. ماد این ایجادز صرررفو فعله اهررروز ملقه زیسرررو. ولکن ماجدز مه
هو وله  سااز کار مدا هو. آفرینش از شد دیدر ا  کار ملقه ا ساا که  اهر  ماد از

شاء اهلل و به یاری بادا مه صل بحث کنیم إا  هو که باید مف افتدز داراي دو بخش ا
 مدا اگر  زد  بادیم.

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکابه

 


