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اهلل در ادیان مختلفه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد و علی آله الطاهرین

مجموعًا سووورت حوحیدد ر آزاچ ارار ایجاب ار به عاوات حيتیذ تاح حتوورح ح
ستحانه و حعاليد و سه سلب ار  .ارار ایجاب :اول «هو»د بعد «اهلل»د بعد «احد»د بعد
«صمد» .که «اهلل»د هو را حفسیر مي کاد« .احد»د اهلل را حفسیر مي کاد« .صمد»د احد را
حفسیر مي کاد .و «هو» و «اهلل» و «احد» و « صمد»د مشتمل اند بر تاح و صفاح تاحيِ
تاح که یروچ اشارت کر یم.
بعد سه مرحله ي سلتي اسذ« :لم یلد»د «ولم یولد»د «ولم یکن له کفوًا احد» .که کُفْوًا
نیسذد کُفْئًا نیسذد کُفُوءً نیسذد بلکه کُفُوًا اسذ .رسذ اسذ اچ نظر قرائاح و اچ نظر
معااد این ارارد اچ نظر معاا یکسووووات هسووووتادد لیکن اچ نظر قرائاح اونااوت اند .اما
قرائذ قرآنيد «کُفُوًا احد» اسووذ که اار کسووي ر سووورت حوحیدد به عاوات سووورت نماچد
بعد اچ حمدد کُفُوءً یا کُفْئًاد یا کُفْوًا بگویدد نماچش باطل اسووووذ .یا اار کمد کاد بین
کُفُوًا و بعتي اچ قتیل یگرد باچ کالم چائد اسذ و نماچ باطل اسذ .چیرا سورت حوحیدد
ر قرآتِ فوقِ حد حواحرد کُفُوًا ا سذ .اراه سه لفظ یگر همد اراي همین معااي کُفُوًا
هسوووذد اما همات طوري که معاا مراعاح مي شوووو د لفظ هم باید مراعاح شوووو  .معاا
قرآني و لفظ هم قرآني.
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خوب این یک مطلبد حاال سلتیّاحِ سه اانه اي که ر مرحله وم سورت آمدت ا سذ:
«لم یلد» یکد «ولم یولد» ود «ولم یکن له کفوًا احد» سه .این ها صفاح سلتي اسذ.
صفاح ایجابيد «احد» و «صمد» اسذ که صفاح تاحي اسذ .تاح «هو» و «اهلل» اسذ.
و صفاح سلتي همین سه کمله سلتیّه اسذ.
حاالد «لم یلد»د خدا والد نی سذد ااانکه علذ نی سذد ااانکه ستب نی سذ .بلکه خدا
ستَّب
خال اسذ .اوت والد اچ کاس مولو اسذد و مولو هم اچ کاس والد .ستَب و مُ َ
اچ یک کاس اند .علذ و معلول اچ یک کاس اند .علذ معلول را مي چایدد یا با اررت
خو يد یا با زیر اررت خو ي .اما ر تاحد همات ما ت و ما ي اسذ .ستب هم مُ َستَّب
را مي چاید.
علذد سووتبد والد و اچ این اونه حعتیراحد چایادت مسووتَب و مولو و معلول اند .اما «لم
یلد»د اولین وصووول سووولتي حتووورح ح سوووتحانه و حعالي که بر متااي «هو»د «اهلل»د
«احد» و « صمد» ا سذد «لم یلد» ا سذ« .لم یلد»د یعاي اچ تاح ایزي بروت نمي هدد
اه مجر با شد «ولد»د و اه روح با شدد و اه نیروي کاتبه با شدد و اه ما ي با شد
که زیر اچ کاتبه ا سذد و اه ما ت با شدد اه فرچندي که خو بزایدد و اه فرچندي که
به وسیله همسر حولید کاد .این هفذ مرحلهد مسلوب اسذ ر کاب «لم یلد».
و ر کاب «لم یولد» همد این هفذ مرحته با اضووافه مرحته ي هشووتمد مسوولوب اسووذ.
مرحته ه شتم ر بُعد ومِ «لم یولد»د این ا سذ کهد «لم یولد» :خدا مولو خیال نی سذ.
ااات اه ما یین احیانًا مي اویادد خدا مولو خیال اسووووذد اوت مر م به هر ایز
برخور مي کااد مستَب اسذد مي اویاد ستب االستاب اریمد مستب االستاب را خدا
مي اناد و باابرین خدا را مولو خیال مي اناد .خدا مولو خیال نیسووووذ .اصووووال
مولو نیسذ.
پس «لم یلد ولم یولد»د ر پانز ت کرذ اسوووذ« .لم یلد» هفذ کرذد «لم یولد»د هفذ
کرذد و کرذ ه شتم «لم یولد» :خدا مولو خیاالح و افکارِ خامِ کاهالنه ا شخا صي
نیسذ
حاالد اوال خدا والد نیسووذ .معاي والدد ایال اچ روت اسووذ .ایجا بروتد یا ایجا اچ
بروتد والد نیسذد وال ح نیسذ .خدا ر و بُعدد ایجا مي کاد و نه سه بُعد .بُعد سوم
که مافي اسذ ایجا ش نستذ به خداد والد بو ت اسذ .اچ روت حولید نمي کاد .اراه
حعتیر روتد حعتیر رسوووتي نیسوووذ ولي اارت نداریم .اچ خو د حولید نمي کاد .پس ر
این ميلثد این ضلدد نستذ به خدا مافي اسذ.
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خدا والد نیسووذد علذ نیسووذد سووتب نیسووذد بلکه خال اسووذ .خال هم که هسووذد
خالقیذ ر و بُعد اسووذ :یا «خل ال من شوويء» اسووذ ميل ما ت اولیهد که فقخ خال
اسذ و مخلوق .مخلوقٌ مِاهد ر کار نیسذ .اه ضمیر زائبِ مِاه ر تاح خدا باشد یا
بروت .ر تاح نیسوووذ اوت والد نیسوووذ .ر بروت نیسوووذ اوت ایزي کز خدا وکو
نداشته اسذ .ر بیروت نیسذد ححصیل حاصل اسذ.
بلکه «إنَّمَا أمْرُتُ إِتَا أرَا َ َشوویْئا أتْ یَقُولَ لَهُ نُنْ فَیَوُوتُ» می اوید باش! می باشوودد ارا ت
مي کاد (خطاب ارا ت ا سذ)د ارا ت مي کاد آت شيء را «ال من شيء» ایجا مي کادد
نه «من ال شيء» که کال زلخ ا سذد و نه «من شيء» که شيء وکو ي خدا نی سذد و
شيء وکو ي زیر خدا هم نی سذد اوت هیچ ایز ر ایجا ما ت اولیهد کز خدا وکو
نداشته اسذ .بلکه «ال من شيء» .نه «من شيء» اسذ نه «من ال شيء» اسذ بلکه «ال
من شيء» .این خل ما ت اولیهد و خل بقیه موا «من شيء» اسذ .همات شیئی را کهد
همات ما ت اولیه اي را که خدا خل کر ت اسووووذد اچ آت آسوووومات ها و چمین ها و
حیواناح و نتاحاح و انسات ها و کلّ خالی راد متفرّع بر ما ت اولیهد ایجا کر ت اسذ.
خوبد خدا والد نیسذ .والد ر هفذ کرذ نیسذ .مولو نیسذ .مولو هم ر هشذ
کرذ نیسووذ .آت هفذ کرذ را اار حتیین کایمد اار هفذ کرذ ر والد حتیین بشووو د
هفذ کرذ ر مولو هم حتیین ا سذ .ماترا ر مولو ا ضافه ای ار کهد مولو ِ خیال
همد هراز نیسووذد یک واقعیتي اسووذ .اصووال مولو نیسووذد نه مولو خیال اسووذد نه
مولو ما تد نه مولو مجرّ د نه مولو روحد نه مولو نیرود نه کاتبه عموميد نه مولو
ما يد نه مولو ما تد ر کلّ کراحد نه والد اسذ و نه مولو .
حاالد بخش اول :خدا والد مجر نیسوذد اار مجر ی اشوته باشویم .ما مجر ي زیر اچ
خدا اصووال نداریمد ولکن بر فرم محالد اار مجر ي زیر اچ خدا اشووته باشوویمد خدا
والد آت مجر نیسوووذ .التته بر فرم محالد اوت مجر والد نیسوووذ .مجر نامحدو
اسووذد مجر کم و چیا ندار د والد اچ او کم مي شووو د ولد ایجا مي شووو د هر ولدي
باشوود .ولد مجر یا ولد زیر مجر  .خدا والد نیسووذد نه والدِ مولو ي مجر د و نه والد
مولدي زیر مجر  .به ا له چیا ي اچ کمله ایاکه اصوووووال مجر مطل اسووووذد حدو
ندار د بُعد هادسوووويد بُعد فیزیکيد بُعد چمانيد بُعد مکانيد بُعد امکانيد بُعد حدو ر
کلّ کراحد هراز ندار  .باابرین اگونه امکات ار مجر متعد باشوووودال اوال مجر
مطل متعد نیسوووذ .يانیًا اار هم مجر ِ مطل د متعد باشووودد نمي شوووو مجر ي اچ
مجر ي وال ح یابدد اوت وال ح کم مي کاد اچ والد .وقتي که ولد ایجا مي شووووو د
ولد اچ روتِ والد بیروت مي آید و باابرین اچ والد کم مي شو  .و والد که مجر مطل
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اسووذد کم و چیا ندار  .بلکه «احد» اسووذد بلکه «صوومد» اسووذد بلکه مطل اسووذد
حکامل ندار حزاید ندار حااقص هم ندار .
و :روح .روح هم ولد خدا نیسوووذ« .نفخذُ فیهِ مِن روحي» (حجرد )29ر بعتوووي اچ
آیاح ه سذ یا «يم نفخ فیه من روحه» ( سجدتد)9د این روحِ خدا نی سذد اوت خدا نه
روح ار نه کسووم ار  .کسوومد کسووم اسووذد روح هم ما ي و کسووماني اسووذ .خدا
اصوووال حرَکيتي ندار د اه اچ روحِ روحد اه اچ کس ومِ کسوومد اه اچ روح و کسوومد اوت
حرکيب ندار باابرین خداد والد روح هم نیسذ.
ایاکه «و نفخذ فیه من روحي»د این ا ضافهد ا ضافه ح شریفیه ا سذ .یعاي ر میات کلّ
ارواحي که من خل کر ت امد شووریل حرین ارواحد ممتاچحرین ارواحد ر احسوون حقویمد
روح انسوات اسوذ .ااات که کسوم انسوات همد ایاگونه اسوذ« .لَقَدْ خَلَقْاَا اْلإِنسوَ اتَ فِي
أَحْسَنِ حَقْوِیمٍ» (حیند )4و احسایذ ر انسات اسذ.
یک احسون برحرد که روح انسوات اسوذ و یک احسون پایین حر که کسوم انسوات اسوذ.
باابرین آیاحي که روح را نستذِ به خدا می هدد اضافه اسذد «نفخذ فیه من روحي»د
ا ضافه ااد بُعد ار  :یا ا ضافه شيء به خو ش ا سذ ميل نف سيد یا ا ضافه شيء به
بع تش ا سذد یا ا ضافه شيء به کلّ ا سذد یا ا ضافه شيء به ایزي ا سذ که نه کزء
اوسذ و نه کل اوسذد نه بعض اوسذد بلکه انفصال حتایاي و حااقتي اچ او ار  .کلّ
مخلوقاحي که خدا آفریدت ا سذد انف صال حااق تي با خدا ارند .آت اه خدا ه سذ آت
ها نیستادد و آت اه آت ها هستاد خدا نیسذ .باابریند والد روح هم نیسذ.
سوووومد والد نیروي کاتبه هم نیسوووذد اوت نیروي کاتبه صووورفًا ما ي اسوووذد شوووکي
نداریم .اار ر روح شک اسذد اار ر مجر ي زیر اچ روح شک اسذد ولکن ر نیروي
کاتبه عموميد که برخاسته و حتلور یافته اچ ما ت و ما ی اسذد شکي نیسذ که ما ی
اسووووذ .اطور مي شووووو که یک موکو ما يد اچ ماوراء ما ت حولد یافته اسووووذال آیا
مااقض ر مااقض اسووذ حا اچ او حولد یابدال آیا نیروي کاتبه عمومی که ما ي اسووذد
ما يِ حتلور یافته اچ ما ت اسذد این ما يد ر تاح خداسذ که مجر اسذال این کمد
بین نقیتین اسذ .این اوال.
يانیًا حولد ما ي اچ مجر د محال اسووووذ .اوت مجر شووووامل و حامل ما ي ر تاحش
نی سذ .حامل علم ن ستذ به او ه سذد حامل قدرح ه سذد حامل حکمذ ه سذد اما
ر روت تاحد مجر ِ مطل ِ ربانیهِ وحیدِ احدِ صووومدد این مشوووتمل بر تاح زیر مجر
نیسوووذ .حا اه رسووود به نیروهاي ما ي زیر کاتبهد حا اه رسووود به موا د موا کال اه
ما ت که محسوس اسذد اه ما ي که زیر محسوس اسذ و کاتبه نیسذد و اه ما ي
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که کاتبه اسذد و اه ما ي که روح اسذد و اه زیر ما ي و خیال که مجر  ...اسذ
ر کلّ این موار هفذ اانهد لم یلدد خدا نزا ت اسذ.
حاالد فالسفه احیانًا حرف هایي ارندد ميال مي اویاد :وحدح ر کيرحد و کيرح ر
وحدح .خدا ر همه ایز ه سذد همه ایز اچ تاح خدایي بخ شي ار بما ال یتااهيد
وتِ ما ال یتااهيد ر ضووعلد خدا ر وکو شد ال یتااهي اسووذ و فوق ال یتااهي بما
ال یتارید ماتری این ال یتااهيد فوق ال یتااهيد بما ال یتااهيد ر اصل کرمد ر اصل
وکو د با ممکااح شرکذ ار  .ميل ایاکه کسي حریلیار ر اسذد کسي یک قروت ار د
هر و ر اصوول مال شوورکذ ارندد ولي آت حریلیار رد اادین میلیوت برابر این اسووذ.
این ها خ یال می کا اد خدا این اونه اسووووذ! خدا ر وکو شد فوق ماالیت ااهي و
مایتااهی اسووذ .این عدم حااهيد کيرحِ مطل ِ ال حد راد نسووتذ به ممکااح ربرارفته
اسووذ .یعای این ممکند بخش عمقي اش خدایي اسووذ و این بخش عمقی خدایي ر
ممکند ضووعیل اسووذد و ر خدا قوي اسووذد فوق ماالیتااهي و مایتااهی .خوبد این
حرف را می چنادد
اچ کمله ا له مي اویاد کهد فاقد شوووويءد معطي شوووويء نیسووووذ .اار خدا فاقد تواح
ممکااح باشووودد نمي حواند آت ها را خل کاد .این زلخ اسوووذد براي اهال برای ایاکه
اات فاقد تاح شيء اسذ ولي واکد قدرح ایجا شيء اسذد این فوق اسذ یگر .این
که مي اویید فاقد شيءد معطی شیء نیسذد ر علذد ر والدد ر ستبد رسذ اسذ.
اار آحش فاقد حرارح با شدد ایجا حرارح نمي کاد .اار یخد فاقد سر ي با شدد ایجا
سوور ي نمي کاد .اار برق فاقد یخ چ ت باشوودد ایجا سوور ي ر یخ ال ها نمي کاد.
باید این والد و علذ و سوووتبد واکد خو این موکو باشووودد ميل ب ه اي که شوووما
اریدد یا واکد ما ت آت موکو د ما ت سر اسذ ارم مي شو د ارم اسذ سر مي شو د
بزرگ اسذ کواک مي شو د کواک اسذ بزرگ مي شو  .باابرین این که مي اویاد
فاقد شيء معطي شیء نی سذد این ر والدهاد ر عللد ر ا ستابد ر سذ ا سذ .اه
واکد تاح شوويء به عاوات همات تاح و همات صووورحد یا واکد تاح ماراي صووورحي
که وال ح مي یابدد مستب مي شو د ایجا مي ار .
ولي خداد فاقد تواح موکو اح اسووذ ر تاحشد این اچ صووفاح سوولتیه اسووذد اار خدا
فاقد تواح موکو اح ر تاحش نتاشووودد خدا هم سووورمدي اسوووذ هم ممکند هم اچلي
اسذ هم زیر اچليد هم ابدي اسذ و هم زیر ابديد هم خدا اسذ هم خل د خدا اسذ
به عاوات ظرف وکو تواح موکو احد و خل اسوووووذ به عاوات مظروف .ظرف و
مظروف با هم وحدح ارند و وحدح متااقتووووین محال اسووووذ .باابریند این کواب
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ایارا سذ که خیال مي کااد خداد اچ روت تاحد مقداري ضعیل و بخ شي کمرنگ اچ
وکو را ححویل ا تد پس خدا والد اسذد ( ر صورحی که) خدا والد نیسذ .والد هیچ
ایز اچ موکو اح که هفذ بخش کر یم ا صال نی سذ .اوت تاح خدا مااقض ا سذ با
تاح ممکااحد باابرین والد نمی حواند با شدد نمی حواند آنرا را ر روت ا شته با شد.
ر روت نه اصلش راد نه فرعش راد نه شکلش راد نمی حواند اشته باشد.
اچ کملهد روایاحي که ر این باب هسذ(« :لم یلد) لم یخرج ماه شيء کيیل کالولدد و
 ...و ال شي ء لطیل کالافس و ( »..التوحیددص )91اچ امام ح سین علیه ال سالم ا سذ.
خوب این نمونه اسذ .ولي کال اچ خداد ایزي خارج نمي شو د اوت خارج شدت یک
اخل اریمد ر مقابل خارج .اخل و خارجد حد معین مي کادد حد اخلي و حد
خارکي .وانگرید آن ه مي اویاد خارج مي شووو د این زیر تاح خداسووذد بله اار اچ
تاح خداد خدایي بروت رو  ...بعتووووی خیال می کااد که خوبد خدا عقل اول را بر
عقل ومد عقل وم را بر  ....خدا اچ روت تاحد خدایي یگر بروت می هد .این هم
محال اسذ .براي این که اصوال ر مجر حعد معاا ندار و يانیًا این و اار یک شو
ناقص مي شو  .باابرین خدا ناقص مي شو و خدا «احد» اسذد « صمد» اسذد کمال
مطل اسذد نه چیا مي شو د نه کم مي شو د «لم یلد».
حاالد بتیاید این سه کمله همه ماضي اسذ .اار متارع بو اشکال مي شدد «لم یلد»
متووووارع بو یعاي ر آیادت نمي چایدد ر آیادت حولید اچ روت تاح نمي کادد «لم
یولد»د ر آیادت متولد نمي شوووو د «ولم یکن له کفوًا احد» و براي او کفوي و همتایي
نخواهد بو  .ممکن ا سذ نتو ت و بعد با شدد ب ه بزرگ نتو ت و بعد بزرگ شدتد عالم
نتو ت عالم شوودتد قا ر نتو ت قا ر شوودتد چندت نتو ت چندت شوودتد مال ار نتو ت مال ار
شدت .پس آیادت ممکن ا سذ با اذ شته فرق کاد .ولکن اار اچ اذ شتهد اذ شته ر بُعد
اچلیذد اوت اهلل اچلی اسذ« .لم یلد»د یعاي بي آزاچ والد نتو تد پس ر انجام هم والد
نی سذ .ک سي که والد نتو ت ا سذ قتال ر چمات و ر فوق چماتد قتل اچ چمات و بعد اچ
چماتد اچلیذ فوق چماني و مدح چمات اذشووتهد کسووي که والد نتو ت اسووذد یعاي زاي
الذاح اسووذ .اوت زاي الذاح اسووذد زاي الذاح و سوورمدي الذاح و احدي الذاح و
صمدي الذاحد این زیر ممکن ا سذ تاحش ماتقل به فقر ب شو  .تاح زاي خو کفاد که
نیاچماد به احدي نیسوووذد بلکه همگات به او نیاچمادندد این زیر ممکن اسوووذد اچ تاح
مطل زاي مطل د به تاح ناقص انتقال یابد .باابریند ر اذشووته که سوولب مي شووو
این صووفاحد «لم یلد»د «لم یولد» «ولم یکن له کفوًا احد»د این ر اذشووتهد ر اذشووته
اچلیذ که ااین اسذ ر آیادت هم ااین اسذ .باابریند سرمدًاد اچالد ر اذشته و ابدًا
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ر آیادت وال حد براي خدا نیسووذ .نه والد کسووي اسووذ و نه مولو کسووي اسووذ و بعد
نتیجه« :و لم یکن له کفوًا احد».
نتیجه کلّ سووووورتد نتیجه «قل هو»د «اهلل»د «احد»د «اهلل الصوووومد»د «لم یلد و لم یولد»د
نتیجه این شوووشد مرحله هفتم اسوووذ که« :ولم یکن له»د هراز نتو ت اسوووذ براي او اچ
اچلد یا بعد اچ اچلد همتایي .همتایي ر تاحشد ر صووووفاحشد ر افعالشد هراز نتو ت
اسووذ و نخواهد بو  .اوت نتو ت اسووذد نخواهد بو  .اوت اار ر آیادت باشوودد ممکن
ا سذ ر اذ شته نتا شد ر آیادت نتا شد ممکن ا سذ ر اذ شته با شدد ولکن وقتي که
اچال بی آزاچد براي او کفويد همتایي نتو ت اسووووذد اه به عاوات والد بو ت ولو همتاد
اه هم سات بو تد نه هم ساني ار و نه ولدي ار که همتای با او با شد «و لم یکن
له کفوًا احد».
خوبد این مقدار بحيي که عمی بو و باید بسوووویار قی حرش کایمد حاال باچ نکته
فقاهتی را عرم مي کایم :م سئلةٌ :آیا ما مي حوانیم اچ سورت حوحید که پاج آیه ا سذد
بعد اچ حمد فقخ ارار آیه بخوانیمال آیا کال مي حوانیمد سووووورت ناقص بخوانیمال اار
ارار آیه اچ سورت ای مف صل یا مطول بخوانیمد کایز ا سذ یا نهال آراء مختلل ا سذ.
رأی مشورور این اسوذ که باید سوورت را کامل خواند .ماتري سوورت اي که آیه سوجدت
نداشته باشد .اار سورت اي آیه سجدت ار د اوت آیه سجدت را هم باید خواند و باید
سجدت کر د نماچ به هم مي خور .
بعتووي روایذ ار که و سووورت هم مي شووو خواندد بعتووي روایذ ار که حداقل
ارار آیه اسووذد حداکير و سووورت کامل و این حرف رسووذ اسووذ .روایاح مختلل
اسذ ر این که آیا یک سورت کامل باید خواند یا و سورت هم مي شو ال یا یک سورت
کاملد حداقلش که ااد آیه ا سذال ارار آیه ای سذ یگرد وقتي که سورت ي کويرد که
ر آت ارار آیه اسووذک کافیسووذد باابرین ارار آیهد اچ هر سووورت اي که بیش اچ ارار
آیه ار د کافیسذ.
ححقی

ر حتصرة الفقراسذد و ر رساله هم بحث شدت اسذ که ميال اار ااد آیه اچ

بقرت بخوانیمال ارار آیهال کافي ا سذد پاج آیهال کافی ا سذد کلّ بقرتال کافي ا سذد کل
آل عمراتال کافی اسووذ .باابرین کلّ یک سووورت را خیلي متول هم بشووو د یا ارار آیه
که بسووم اهلل هم کزء آیاح اسووذ .باابرین سووورت حوحید را مي شووو ارار آیه خواندد
«ولم یکن له کفوًا احد» را نخواندد ولکن این نقص اسووووذد برای ایاکه خو سووووورت
حوحید که يلث قرآت مجید ا سذ و ا ستحتاب اکید ار که بعد اچ حمد خواندت شو د
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حداقل ر یک رکعذ خواندت شو د باابرین شایستگی ندار که یک آیه را اچ آت کسر
کاید.
مطلتي که اول عرم کر مد ميال فرم کا ید که ر « ما لک یوم ا لدین» و ر «کفوًا
احد»د بعتوووي مي اویاد ملِک یوم الدیند بعتوووي مي اویاد که ما احتیاطًا کمد مي
کایم بین ملِک و «مالک» و بعتي یگر که ما اچ آت بعض هستیمد فقخ «مالک» .اوت
«مالک»د نصّ فوق حدّ حواحر قرآت اسذد «مالک» رسذ اسذ.
روایاح هم مختلل اسووووذ ر این بابد کات یقرأ ملِکد کات یقرأ مالکد این و کات
همدیگر را به چمین می چناد .و راویش هم یکی اسوذ .سوه حا راوی ار که مسول سل
اسووذد یک سووته مي اویاد که کات یقرأ رسووول اهلل ملِکد سووته وم مي اویاد کات
یقرأ رسووول اهلل مالک .همات کسوواني که کات یقرأ ملِک را نقل کر ت اند همات ها کات
یقرأ مالک را نقل کر ت اند .اار قرآت موافقذ و مخالفذ (با این و سووووته روایذ)
ندا شته با شدد ح ساقخ می کاادد ولکن روایذ کات یقرأ مالکد با «مالک یوم الدین» که
فوقِ حدِ حواحرِ قرآت اسذ حطاب ار باابرین «مالک» رسذ اسذ.
اما کمد مالک و ملکد اصوووال ر صوووورحي که مسووولم اسوووذد مالک این قرائذ متواحر
قرآني اسووووذد پس مل ِک حرف زیر قرآني اسووووذ .حرف زیر قرآني ر نماچ خواندتد
مخصوووصووًا ر سووورت حمد و سووورت حوحیدد متطل صووالة اسووذ .بعتووي اچ فقرا می
فرمو ند که ما کمد مي کایمد افتم کمد حات متطل ا سذد ملِک حات هم متطل ا سذ.
یک شب من رفتم به حرم براي چیارح و نماچ به پا شد و ما نماچ کماعذ خواندیمد با
آقاي چنجانيد همدورت ما بو  .عدالذ عملي برایشوووات قائلمد عدالذ علمی بحث ار .
ایشووات خواندند« :و لم یکن له کُفْئًا احد»د بعد اچ نماچ مغرب و عشووا بو د بعد اچ نماچ
وقتی که آمدند حا بروندد اشووخاص ورشووات را ارفتادد بعد که اشوومشووات به من افتا
آمدند کلو و معانقه کر ند و ر اوشووشووات افتم که آقا ارا کُفُوًا نگفتیدد کُفْئًا افتیدال
فرمو ند :یکي اچ علماد اسووم نمي برمد کتابي نوشووته که ملِک» رسووذ اسووذ و کُفْئًا
رسذ اسذ.
افتم او فاضل حر اسذ یا خداال حواحرِ مسلمِ فوق حدّ حواحر قرآنيد که «إتَّ عَلَیاا کَمْعَهُ و
قُرءَانُه» (قیامةد)17د قرائاه نی سذد قرائاح نی سذد یک قرائذ ا سذ .حواحرِ بلکه فوقِ حدّ
حواحرِ قرآنيد «مالک» اسذ و «کُفُوًا» اسذ .سکوح کر ند ایشات و حشریل بر ندد بعدًا
یک شوووتي رفتم که یدم ایشوووات عوم کر ت اندد کُفُوًا کر ت اندد آ می خاکی اسوووذ
ایشوواتد قتول کر ند .ميل آقاي ماتظريد آقاي ماتظري هم همین اونه اسووذ .ر بحث
هایي که مي کایم بر محور قرآتد فوري سکوح مي کااد و قتول مي کااد .فقرا بعتي
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این اونه اند و بعتووي این اونه نیسووتادد بعتووي عا ح کر ند به آت مطالتي که قتال
شایدت اند یا افته اند یا فتوا ا ت اند.
خوبد این مراحل سوووورت حوحیدد به طور مختصووور و بعد اشوووارت اي راکد به حوحید
وهابيد حوحید ايیايد حوحید يالوييد که بخش وم اچ حفسیر سورت حوحید اسذ .کساني
که قائل به يالوث هسووتاد آت ها هم موحد هسووتاد ولي حوحیدشووات زلخ اسووذد مي
اویاد :أب و إبن و روح القدس .کسوواني که قائل به ولد برای خدا هسووتادد که یرو ي
ها قائل بو ند این ها عرم شو که موحد هستادد ولي خیال حوحیدد حوحید زلخ .ما
یک الحا اریم که انکار خدا سذ .یک شرک اریم که ر سمًا بذ هایي را ر مقابل
خدا مي پرسووووتاد و یک حوحید اریم .ولي حوحید هم ارای مراحلي اسووووذ .حوحیدِ
صحیحِ سالمد همات اسذ که سورت حوحید و سایر آیاح حوحید بیانگر اسذ .اما حوحید
ميال وهابي هاد که مي اویاد خدا شب هاي ارار شاتهد سوار االزش مي شو و مي
آید آسوووومات اولد بتیاد بادت هایش اکار مي کااد! یا فرم کاید که حوحید يالويي
مسوویحي ها که أب و أبن القدس .یا حوحید مریمي :مریم و عیسووي .هم ياوي هسووتاد
مسیحي هاد هم يالويي هستاد و هم موحد.
موحدین شات بسیار کم هستادد يالويي چیا هستادد ياوی های هم کم هستاد« .ءَأنذَ
قُلذَ لِلاَّاسِ إحَّخذُوني وَ اُمّي إِلرینِ مِن وتِ اهلل» (مائدتد )116وقتي کهد ما ر این فرچند
را چاییدد ما ر خداي مؤنثد فرچند خداي مذکر و خداي اصووول هم ر روت این ما ر
بو د که به صووووورح مسوووویح آمد بیروتد فلذا «الَ حَقُولُواْ يَالَيَةٌ» اریمد نفي ايیایذ هم
اریم .مي اویاد که این سه حا بو قتال خدا و روح القدس و مریمد بعد عیسي ر سذ
شود و شود :خداد روح القدس و عیسوی .روح القدس هم میانجي بو رفذ کاار و خدا
هم رفذ ر تاح مسوویح باابرین اله واحد اسووذ این ها حرف هایي اسووذ که بعدًا به
صورح مستقل باید ر آیاحي ما بحث کایم.
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاحه
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