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 ذکر اسماء خداوند در قرآن 
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

یا کاری و اگر انسان فکری را  و این است که انسان به خود بياید ایاین جریان بر

خویشتن را گمم نکدمد.  ،گم کرد، حواسش جمع باشد که خود، بعد ترا آماده کرده اس

بحث ما در اسماء است. در چهار آیه قرآن شریف اسماء حسدی با خصوصيات سلبی 

وجهٍ عام در چدد بُعد ا در اسماء حق سبحانه و تعالی بم ،و ایجابی به ميان آمده است

 کديم.بحث می

و بمر تعبيمر صم ات  اسمماء حسمدی داردف تکيه بر تعبيمر بحث اول: چرا قرآن شری

 اللَّمهِ عِبَمادَ إِلَّما * یَصمِ وونَ عَمَّما اللَّهِ سُبْحَانَ» در بعد ص ات بلکه ؟ای نيستهيچ تکيه

در قرآن ندارد که خداونمد موصموا اسمت  اصالً ،وصف نباید کرد اصالً 1«اْلمُْخلَصِينَ

بمرای ایدکمه  ؟ماء داریم و چرا، له االسنداریمله االوصاا در قرآن  ، ماوصف به فالن

آورد که عمار  بمر موصموا اسمت، وصف یک ل ظی است که این معدا را به نظر می

و در اختصما  مامام  ایمن مطلما الهمی اسمت ،اما وصف عمين ذات موصموا اسمت

لذا ل ظ وصف در قرآن شریف یک مرتبه هم حتی نداریم و اگر آیاتی  و الوهيت است

مدمّهه « یَصِ وونَ عَمَّا اللَّهِ سُبْحَانَ»است، سلا است که در باب اوصاا حق است، ن ی 

 اللَّمهِ عِبَمادَ إِلَّما» .کددمدهایی که بددگان او برای او ذکر ممیاست خداوند از تمام وصف

ينَ اللَّمهِ عِبَادَ»اما . «اْلمُْخلَصِينَ ينَ اللَّمهِ عِبَمادَ»؟ کددمدکمار میه چم «اْلمُْخلَصمِ  «اْلمُْخلَصمِ
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« یصم ونه کمما وصمف بمه ن سمه»کددمد کددد او را، اگر هم او را وصف میوصف نمی

جا خدا را وصف کرده اسمت. در روایمت دارد  145قرآن شریف در  ؟کجاست« فَصَوَ»

اسمم از بمرای خداونمد ذکمر شمده اسمت، یمک  145اسمم دارد. در قمرآن  99که خداوند 

بْحَانَ»، پم  وصف به ل ظ وصف در قرآن شریف نداریم. نکته را توجه کديمد  اللَّمهِ سمُ

 بمه یص ونه بما وصفعباد اهلل المخلصين . »«اْلمُْخلَصِينَ اللَّهِ عِبَادَ إِلَّا * یَصِ وونَ عَمَّا

 سمت،در قمرآن شمریف بمه عدموان ایدکمه ایمن وصمف خدا« ن سه و ما وصف به ن سمه

تر است از وصف ،نيست مما »بمرای ایدکمه اسمم  ؟چرا ،بلکه اسماء خداست و اسم مرکّه

 است. «شیءما یدل علی »اسم  ،نيست شیءخود « شیءیدل علی 

 خدا چدد در قرآن اسم دارد؟ -

 عدد است.  99اسم در قرآن است و در روایت  145 -

 ...کبير این دعای جوشنآن وقت  -

ولمی آن اسمماء  ،بماز کمرده اسمت ،آن مطلما دیرمری اسمتایدکه هّارتا اسمت؟  -

اسم است که بعدًا بحث خواهيم کرد  145ده است، حسدایی که در قرآن شریف ذکر ش

 ،کدداسم فرق می 46که  145با  ،اسم دارد 99ای داریم که خداوند که روایات متضافره

خواهم عر  لی است که میکديم. این نکته اوّاست، این را بعدًا بحث می چرونهاین 

 و بمار  و خمالقدوان وصف از برای خودش کدم که چرا خداوند در قرآن شریف به ع

گمویيم به عدوان وصف ذکر نکرده است. ایدها را مما ممی و... يمرح و رحمان و مصور

در چهمار آیمه کمه  کدمدانات تعبير به اسماء حسدی ممیوصف، امّا خداوند از این جری

مما در . که عمار  بمر ذاتدارد  محملیو چرا؟ برای ایدکه وصف  کديمن بحث میاآل

کمه محمم  را بيشمتر در ميمان مما دارد يه عين ذات، وصف گویيم اوصاا ذاتخدا می

 عار  بر ذات، یا خود ذات در خود عار  کرده است یا از جای دیرر عار . ولکن

 ،اسمت« مما یمدل علمی المسممّی»برای ایدکه اسم  ؟تر از این مطلا است، چرااسم دور

ال از ذات ان صال از ذات است یما عمين ذات یما ان صم« ما یدل علی المسمّی»قاعده 

کمه تعبيمر یدا- اسمایی که و اوصافی که، اوصافی که و اسمایی که. ذاتاست یا عين 

گونمه دو ،ذکمر شمده اسمتبرای خداوند شریف در قرآن  -دکدم حساب داردوگانه می

یک قسم اوصاا و اسمایی که ص ات ذات و اوصاا ذات است، چه عين ذات  :است

 است که عار  بر ذات نيست.

نه عار  بر ذات است و نه عين ذات است، مخلموق  ،لوق ذات استقسم دوم مخ

. مما نمداریم ی کهحادث ا، مدتهاست حادث ،ذات است. خالايت را خداوند ایجاد کرده
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محيمی ت، مميمت بمودن، ، رحيميميتخالايت، رازقيت، رحمان ما حادثِ او را نداریم.

حانه و تعمالی مخلموق ... این اسماء فعلی حمق سمبب بودن، مصيا بودن وذِّعبودن، م

تموانيم عدی مما ممیپ  سه بُ. اندحق اند و نه عين ذاتنه عار  بر ذات حق ،اندحق

عمد اول در تعبيمر مما ذات حمق سمبحانه و فکر کديم نسبت به حق سبحانه و تعمالی. بُ

تموانيم صم ات ذات اسمت. ذات حمق کمه نممی عمد دوم نيمّ در تعبيمر مماتعالی است، بُ

امما اسمماء « هو هو»، دوئيتی در تعبير هم ندارد. ت، خودش استبرویيم عين ذات اس

همم تعبيمر  ،، همم تحبيمر اسمت«أسمائه تعبير، أسمائه تحبيمر». ذات حق عين حق است

. اگمر تحبيمر اسمت ل ظ و غير ل مظ را شمام  اسمت ،اگر تعبير است .است، نوشتن است

-ایدها مخلوق حق ،بخش سوم از اسماء و ص ات حق سبحانه و تعالی و ن است.نوشت

سمبحانه و تعمالی هسمتدد کمه بمر  ایدها مخلموق حمق ،ص ات فعليه و اسماء فعليه ،اند

 هاء، یماءاز الف تا  ،جیهاسم بر حسا حروا ت 145یابيم حسا آنچه در قرآن ما می

ندارد، خداوند یک اسمی یا به تعبير دیرر یک ص تی که  ءیاتاست. 27 ،تا28از  .ندارد

کديم. آنچمه را مما ، اگر هم باشد ما اسمت اده ممیپيدا کديدشما . دندارباشد،  ءاولش یا

د ایمن اعمدااسمم اسمت کمه بما اخمتالا  145 شریفدر قرآن  ،ت تيش کردیم و فهميدیم

 .تا27یعدی  ،وجود ندارد ءاست، یا« هاء»تا « الف»اسماء از 

 «.یُميتو وَ یُحْيي» -

ایمن حماء اسمت، حمی فعم   یحولکن  ،یُحيی که اسم نيست، خودش فع  است -

 ،برردید. این مطلا خيلی چيّ نيست شمافع  است.  که اما یحيی ،احياء همّه است،

گانمه 28جی هاسمی که در قرآن شریف وجود دارد به حسا حروا ت 145وليکن این 

در  .کديمپيمدا ممیدر ت سير نوشتم و بعد  را ینا .«ءها»شود تا عربی از همّه شروه می

 :آن شریف اسماء حسدی وجود داردچهار آیه قر

وَلِلههِ األَسْمَاء اْلحُسْدَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِینَ یُْلحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجَّْوْنَ مَا » -1

 ؛180سوره اعراا، آیه « كَانووْا یَعْمَلوونَ

 ؛110، آیه سوره اسراء «أَیًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ األَسْمَاء اْلحُسْدَى» -2

 .8سوره طه، آیه « اْلحُسْدَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ اْلأَسْمَاءُ» -3

، سموره حشمر، ای که اسماء حسدی در آن ذکر شده اسمتو همچدين چهارمين آیه

ای کمه حلمهکمه اولمين مر« هُوَ اللَّهُ اْلخَالِقُ اْلبَارِ ُ اْلمُصَوِّرُ لَهُ اْلأَسْمَاء اْلحُسْدَى» :24آیه 

چمون از  ،در این سوره اسمت ،حسدی بحث کديماسماء  هبع راجما خداوند توفيق داد 

ترین اسمت کمه آقایمان پيمدا و آخمرین مرحلمه م صم  .آخر قرآن شروع کديم به ت سير
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ای کمه عمر  کمردم ایمن چهمار آیمه ،هایی که جلوی من استت سير ینخواهيد کرد. ا

  .کدمهيد و من عر  میمراجعه ب رمایيد و به من نشان د

طور که ذات حق سبحانه و تعالی از نظر ذاتيت الهيه همان «هِ األَسْمَاء اْلحُسْدَىلِلَّ»

یک ذات اسموء داریمم، یمک ذات حسمن  ،داریم ءما یک ذات سيّی ،ذات حسدی است

در مربمع ذوات کمه در جهمان . نث استؤچون ذات م ،داریم و یک ذات حسدی داریم

یره است که ذوات سيئه ذوات شرّ .ذوات ذات شيطان استاسوء ال ،دخلات وجود دار

مدين باهلل اسمت کمه انبيماء همم ؤمراتبها ذوات مذوات حسده ب ،رونددنبال شيطان می

 ذات حق سمبحانه و تعمالی اسمت ،الدظير استداخلش هستدد. ذات حسدی که مداطع

. از نظمر ذات یمنا« لمه هال شمبال نمدّ لمه و  ال ضمد لمه و ال مثي  لمه و ال نظير له و» که

و  همچون ذات است یچه ص ات عين ذات است، حسد ،ص ات حق سبحانه و تعالی

ت در انحصمار خالايمباز حسدی است به حساب ایدکه  ،چه ص ات مخلوق ذات است

این ص ات  ،تریرئيت، مصوت، باخالاي چون« خَالِقُ اْلبَارِ ُ اْلمُصَوِّرُهُوَ اللَّهُ اْل» .اوست

 ا اسمماء فعليمهذاول در انحصار حق سبحانه و تعمالی اسمت و لم أيه خلايه در مبدفعل

 ،کدد بر وجمود حمق سمبحانه و تعمالی، ص ات فعليه حق که داللت میحقافعال  هم،

ماندد خدا  ،اگر هم در خلق خالای باشد .این اسماء و ص ات فعليه هم حسدی هستدد

 ،همچمون حمق نيسمت ،ازقمی باشمددر خلمق رهمم اگر  .در خلق خالای نيست ،نيست

  .وجود ندارد ةکلمالرازقی به حايات معدی 

 کمه بعمد در یمک آیمه ،گيمریم اوالًما این چهار آیه را مورد نظمر می... «وَلِلههِ» و اما

وَلِلههِ األَسْمَاء اْلحُسْدَى فَادْعُوهُ بِهَما وَذَرُوْا » :تر بحث کردیم که سوره اعراا است م ص

ما در چهار جمای قمرآن شمریف « حِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجَّْوْنَ مَا كَانووْا یَعْمَلوونَالَّذِینَ یُْل

این آخرین مرحله است کمه البتمه اضمافاتی دارد و ایمن اسمماء  ،بحث اسماء را کردیم

مالحظمه خواهيمد کمرد.  که بعدًا« ءها»تا « الف»از  .ذکر کردیم جاگانه را ما در اید145

این اسماء یا اسمماء ل ظيمه اسمت یما اسمماء عيديمه  ه چرا اسماء است.این بحث اول ک

اسمماء ل ظيمه  یمابيم.خارجيه است یا اسماء مخلوقه اهلل است که مما خمارجش را نمی

سمت و و اسماء ص ات ذات است کمه حيمات اسمت و علمم ا «هو ،هللا»اسم ذات است 

 قدرت و اسماء ص ات فع  است.

به اسماء فعليمه ذات  ،هم نداریم ه ص ات ذاتيه ذاتب ،ما دسترسی به ذات نداریم

 رونمهخمدا چ کمه ببيدميم ت نداردعيديدر خارج  چيست؟ خالايتحايات  ،هم نداریم

به این حايات  ،حايات محيی بودن، مميت بودن، رازق بودن و چه بودن ،خلق کرده
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احيما خمدا  .به م عول این اسماء دسمته سموم مما دسترسمی داریمم .ما دسترسی نداریم

ایممن دهدممدگی حيممات،  .بيديمرزق را مممی ،دهممدبيديم، رزق میحممی را مممی ،کدممدمی

أووْلَئِكَ كَتَاَ فِي قولووبِهِمُ »دهد مدين میؤدهددگی نبوّت، توفيای که به مدهددگی رزق، 

 امما بمه ،ولو فع  حق اسمت ،دسترسی ما نداریمبه این ما  1«اْلإِیمَانَ وَأَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّْدهِ

گمویيم )ایدکمه یما می ،عمد دوم اسمتعمد سموم اسمت یما در بُملکوت فع  حق کمه در بُ

عد اول ملکوت ذات حق است و بعمد دوم ملکموت و حايامت صم ات حساب دارد( بُ

تما دو تعبيمردر  ،تا حسماب شمود و همم یکمیيه است که عين حق است. این هم دوذات

افعالی که خداوند از  ق یعدیعد سوم ملکوت ص ات فعليه حدر بُ .در واقع یکی ،است

ت بمه باب رحمانيت یا از باب رحيميت، رحمانيمت عاممه، رحيميمت خاصمه، رحيميم

حايات و ملکوت ایمن صم ات فعليمه حمق را مما هرگمّ  ،مراتبش، رحمانيت به مراتا

خود زید،  ،توانيم دریافت کديم مرحله بعدی استآنی که می .توانيم دریافت کديمنمی

تا آنجمایی  ،بی، خود آسمان، خود زمين، خود قانون جاذبه عمومی، خود نوخود عمر

بيدمد و مث  ایدکه کسی هواپيما را می ،م عول فع  حق را .توانيم دریافت کديمکه می

هواپيمما سماخته  بيدمدمیداند چطور ساخته شمده اسمت. اما نمی ،نشيددمی آن داخ 

ولی  ،تواند بيابدمی ،داندمیاما حايات صانعيت را ن ،شده است و مصدوع صانع است

  کدم.مثال عر  می .وارد در این مطلا نيست اصالً این

 عن تحدثدا لاد» :نوشتم ایدجابدده  ای کهاین چهار آیه در« وَلِلههِ األَسْمَاء اْلحُسْدَى»

 زیادة هدا و( 24) الحشر و( 8) طه و( 110) األسرى آیات ضوء على «اْلحُسْدى اْلأَسْماءُ»

 ،در آن سه آیه نيست 3«وَذَرُوْا الَّذِینَ یُْلحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ»این  2««أَسْمائِهِ فِي ْلحِدُونَیُ»

 دون عدها -فاط -نتحدث»« وَذَرُوْا الَّذِینَ یُْلحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ» :فاط در این آیه است

حسمدی، اسمماء  هبمع همای دیرمری را راجمحاال مما بحث «شطرًا إلها اللههم أخرى زیادة

مدين ؤيرالم. این همه هم که امگویيمدیرر ما ل ظ ص ات نمی، رفت ص ات دیرر کدار

 اصالً 4«عَدَّهُ فَاَدْ حَدَّهُ مَنْ وَ حَدَّهُ فَاَدْ وَصَ َهُ مَنْ»زیاد توحيدیه در نهج  خطا( در ع)

 بْحَانَسُ» .کديمد ما توصيف میدگویهم نمیان حتی خودش ،مخال دد با توصيف کردن

                                                           

 .22آیه  ،. مجادله1

 .61 ، ص12 ج ،السنة و بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 2

 .180آیه  ،. اعراف3
 .212، ص (صالح یللصبح) البالغة نهج. 4
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که عر  شد. این اسماء حمق طور همان 1«اْلمُْخلَصِينَ اللَّهِ* إِلَّا عِبَادَ  یَصِ وونَ عَمَّا اللَّهِ

 : تا است و این اسماء ل ظيه هم سه بُعدی است145که  اسماء ل ظيه استقسمتی 

 ؛اسم ذات -1

 ؛اسم ص ت ذات -2

 .اسم ص ت فع  -3

چمون در اسمم  ،ذات است، اسم ل ظمی ذات اسم ،است« هو»است، « اهلل»اسم ذات 

 ایمحموری و قاعمده ذِله کديم. اسمم ل ظمی ذات کمه ایمن ضملع اول ول ظی بحث می

« همو»اسمم اماهر ذات و « اهلل»، «همو و اهلل»ایمن  ،نسبت به حق سبحانه و تعالی است

این قسم اول. قسم دوم  .اسم باطن ذات که در سوره توحيد م ص  مالحظه ب رمایيد

همم دارد. بُعد فعلمی ، ص ات ذات است، ولی ت ذات است که بُعد فعلی هم دارداص 

 «و الحيات ذاتمه هذاتوه حيات»ت ذات است حيات ص  بعضی است که بُعد فعلی ندارد،

 فعلی نيست، ص ت ذات است.این ص ت 

 ااهر و باطدش یکی است. -

این مرحلمه اولمی،  ا.به این معد« ااهرٌ بآیاته باطنٌ بذاته»آن بحث دیرری است.  -

در یمک جملمه، دو جملمه، سمه  ،عمر  کمردیم مرحله دوم ص ات ذات است که قمبالً

شمود. همر سمه صم ت ذات را شمام  می« الايموم»در یمک جملمه  شود.جمله بيان می

در تعبير دوم که هم شام  ص ات  ،لیاوّ .علم مطلق، قدرت مطلق ،حيات مطلق است

کدمد م که هر سمه را بيمان میو در تعبير سو« رحيمال»، «الرحمن»ذات است و هم فع  

گيریم کمه در نظر می عد ص ات ذاتی رادر هر سه مرحله آن بُ« ، العظيم، الادیرالحی»

 کدد اسماء حسدی است. این ال اای که داللت بر ص ات ذات می

مما حمق  ،«همو»و « اهلل» :ذات حق دارای دو اسم اسمت ،که از ذات حق طورناهم

اسماء حسمدای در بُعمد تعبيمر از  .اسماء حسدی است ،سم دیرری درست کديمنداریم ا

 .ههر چیا است در انرليسی  GODاست در عِبرانی، « یِهُوا»است در عربی، « اهلل»ذات 

کمه اسمم بماطن ذات « همو»که اسمم اماهر ذات اسمت و « اهلل» ینا اصلش عربی است.

که مربمو   ز اسماء حسدی داردحسدی است. فاط دو اسم است که ا این اسماء ،است

العل ، علت، واجا  ة. علتوانيم درست کديمنمی بپ  ما واجا الوجو ،به ذات است

  ، ایدها غلط است.بالوجو

                                                           

 .160و  159 یاتآ ،. صافات1
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یما واجما  :گ متمی رفمت و، او راه میفيلسوا بمودکه یک گدایی بود در مشهد 

اسم ذات  ،اچه دار ،چه گدا باشد !بده اهیده ش ،الوجود هستی و بودی و خواهی بود

به کدم، ، من که درست میکدمچون من درست می ؛برای خدا درست کردن غلط است

به حساب علمم محميط  ،کدم. خدا به حساب علم خودشاندازه فهم خودم درست می

 ؟خواهد، خمودش را صمدا بّنمدنه برای خودش، خودش که اسم نمی ،خودش برای ما

طور مبهم با یمک ل ظمی بمه هه از دور و بخدا برای علم ما که اشار ؟خودش را بشدود

روایمت دارد از . «همو»همم  و« اهلل»همم « همو» یما، «اهلل» یاگ ته است  ،ذات حق بکديم

)ع( که حضرت، خضر را دیدند در خواب یما بيمداری، در ت سمير سموره  ينمدؤاميرالم

ایمن شمبيه  1«هُموَ إِلَّما هُموَ لَما مَمنْ یَا هُوَ یَا»توحيد بدده نا  کردم که خضر عر  کرد: 

 ،اسمت« همو»اش درست است، هممه «یا من هو» ،امّا نه ،ها استهای مالدرویشحرا

ما به  ،حرا درست است« هُوَ إِلَّا هُوَ لَا مَنْ یَا هُوَ یَا» غيبت مطلاه ،اش غيا استهمه

  .متن مطلا درست است ،سدد کاری نداریم

این  ،سم قبيح، اسم اقبح، اسم حسن، اسم احسنا« اْلحُسْدَى وَلِلههِ األَسْمَاءُ»پ  این 

اسممم قبميح کممه  ،خمدا نيسممت و مما اگممر بمرای خممدا اسمم بخممواهيم برمذاریمبممرای سمه 

 هسمتيم دیرمر،من ؤمم ،گذاریمگذاریم، اسم حسن میخوب اقبح هم نمی ،گذاریمنمی

در  ،ترین مرحله عصممت اسمتمعصوم که در باال ،من هستيم بر محور ایمانؤما که م

 .در باال ترین قله عصممت ،اعصم معصومين که رسول اهلل ) ( است .حله عصمتمر

 اسمممعصوم ) ( به عدموان محممدیّت مدهمای وحمی بخواهمد بمرای خمدا  اگر محمدِ

طور که بمه ذات همان .غلط است ،«ذَرُوْا الَّذِینَ یُْلحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ» ینا ،درست بکدد

اسممی همم کمه بمرای  ،واند ذات خدا را دریافت کددتبرد و نمیخداوند کسی پی نمی

 و...واجما الوجمود ، دیرمر اسمت« اهلل» ،ی ذاتی استاذات مارر است این اسماء حسد

و... که علت برود در علم  مادیمه و از علم  مادیمه  العل ةشویم، علگيج میدر آن که 

فالسم ه کمه همایی کمه کاریکه بيایيم سمرا  خداونمد و آن غلطمطالبی دریافت کديم 

ترین جهّال عالم هستدد در این ابعاد، داندد و جاه ترین عاالی عالم میخود را عاق 

بما  ،«اهلل»بما « وَلِلههِ األَسْمَاء اْلحُسْدَى فَادْعُوهُ بِهَما»ها ما ني تيم. ها و لجناین کثافت در

ا را همم هسمتيم کمه بسمم اهلل خمد یدیرمر طمور قمدرآنما  مثالً آنچه خدا گ ته،« هو»

بسمم » ، بایمدبهتر از ایدکه نيسمت ،گ ت یدبا« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» یمعو  کرد

                                                           

 .515، ص 30 ج ،السنة و بالقرآن القرآن ريتفس فى الفرقان؛ 89 ، ص(للصدوق) ديالتوح. 1
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مثم  ایدکمه شمما از خمدا  ،يمدین هم« بسمم رب المجاهمدین» :گویيممیبرویيم. « اهلل

بسم رب المجاهدین چيست؟ بسم اهلل  ،شما از خدا بيشتر است فهمتر هستی، مجاهد

فاط. « بسم اهلل» یا« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»چيست؟  چرندیاتبيين، این رب االناال

است « اهلل»در بُعد اول اسماء ذات است که حسدی است، « وَلِلههِ األَسْمَاء اْلحُسْدَى»پ  

« حمی» یبمه جما ،است« قدیر»است، « عليم»است، « حیّ»است. و در بعُد دوم « هو»و 

ن قلمه تمریولمو بمر بُعمد بماال ،ولمو بمر بُعمد ایممان« علميم» یبه جا ،ریمدیرری بياو يّچ

بمرای  محدود نيست، خدای دیرری در کار نيست کهالعصمت، باالخره محيط نيست، 

الهمماکلدری اسممم  ،ایممن بممرای آن اسممم برممذارد و آن بممرای ایممن ،اسممم برممذارد ایممن خممدا

طور اسمت. مما بمه جمای يندر ص ات فع  هم هم ،همه محدود هستدد ایدها برذارند.

 ،به جای خالق برمویيم صمانع، خمالق یمک حسمابی دارد ،رازق یک چيّ دیرر برویيم

تعمالی تموقي ی اسمت در کم  ابعماد  و اسماء حق سمبحانه .خالق اخص از صانع است

 «.ئِهِاوَذَرُوْا الَّذِینَ یُْلحِدُونَ فِي أَسْمَ»گانه سه

 همذه قدسمية أممام لهما حسمن ال و ب  ات،الذو بين الحسدى هي اللهه ذات أن كما»

 اصمالً، نمه ایدکمه حُسمدی نيسمتدد، تمام ذوات در برابر حق حُسن ندارد اصالً 1«الذات

غيمر حسمن یما  امدتهم ،حُسن ندارند. تمام حُسن در اوست و تمام غير حسن در ماست

 .یمتیا اقبح است یا حَسن است به حساب ایمان و به حساب مراح  عبود است قبيح

« هو»و « اهلل» یک :دو بُعد دارد هذاتي ینا« فعلية و ذاتية «اْلحُسْدى اْلأَسْماءُ لِلَّهِ» كذلك»

ایمن  ،است که اسم ذات است و یک اسم اسماء ص ات ذات است که عمين ذات اسمت

 ،اسمماء فعم ، اسمماء دیرمر همم بمرای خداسمت «فعليمة و»شام  است. ذاتيه هر دو را 

 و یک اسماء ء ل ظيه است و یک اسماء ص ات ذاتيه استمادیروز عر  کردم یک اس

 خود ص ت. فع ِ ص ت

 ،همای خمدامخلموق ،مرحله چهارم، مرحله چهارم کم  کائدمات اسمماء اهلل هسمتدد

، هسمتدد ت اسمماء خمداعمد رحيميمت و در بُعمد رحمانيمدر بُ نتایج ص ات فعليه حمق

بهتمر در همر  المه، مدتهمآن بهتمرین مرح ،بهتمر ،چه خدا خلمق کمردهحُسدی هستدد. هر

 ،شمدن گاو میکرد اآلجایی، مورچه را مورچه خلق کرده، اگر مورچه را گاو خلق می

مورچه، مورچه است، گاو، گماو اسمت، سوسمک، سوسمک اسمت، مموش، مموش اسمت، 

شميطان  ،انسان، انسان است، شميطان، شميطان اسمت. شميطان را کمه بمد خلمق نکمرده

                                                           

 .61 ، ص12 ج، السنة و بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1



9 

 

خودش خودش  ،تکليف داد ،عا  داد ،وجود داد خدا به او .خودش خودش را بد کرد

 را بد کرد.

 آیات الهی است نه ایدکه... هااین توانيم برویيم کهمی -

، مخلموق یمدل علمی «ما یمدل علمی المسممی»اسم یعدی چه؟ اسم  .اسماء هستدد-

شميطان مخلموق  ،م ص  کردیمبحث را  ؟ اینشيطان مخلوق است یا نهیا نه؟ الخالق 

مُعطَيمات  علمم و معرفمت و شميطان در بعمد اصم  وجمود و ،عد شميطدتبُاست. نه در 

در بعمد آنچمه را از حمق گرفتمه  ه،که درسمت کمرد آن نه در بعد ،عد خلاتربّانی در بُ

خيمر  ،اندها از حق گرفتهها و جنها و انسانشيطان وچيست؟ آنچه را شيطان  ،است

اند، علم اند، کمال گرفتهاند، عا  گرفتهوجود گرفته .کدداند. خدا بد درست نمیگرفته

کردند به حساب ایدها است، به حساب حق  ایدکه خراب .اند، بعد خرابش کردندگرفته

ر محمور قمرآن و البتهمه بمشاءاهلل ایدها یک مباحثی است که در باب اراده ان .که نيست

  .نه بر محور جاهای دیرر ،سدت باید بحث کديم

ماء حسمدای حمق، اسمماء مخلوقمه آیما رسمول اهلل ) ( از اسم ،عد چهارماین در بُ

شممول باشمد و جهاندعموتش شمد پيممبمری کمه الدبيمين ممیآیا بهتر از خاتم  ؟نيست

شمد درسمت شمود در آن بهتر از موسی می ،آخرین پيامبر باشد؟ نه. آیا به جای موسی

شمد مطمابق گمر همم ممیا ،کمردشمد خمدا درسمت ممینه. اگر می ؟از زمان خا  بخش

کماری  دیرمری،در آن زممان  او،ه مطابق حکمت است در این زمان چحکمت نبود. آن

از شمر فرعمون او  ،موسمی را خمدا خلمق کمرده ،وحی را خمدا داده ،که خدا کرده است

، هميشمه و عصما را او اددهما کمرده ،او داده بمهتمورات  ،او داده بمهوحی  ،نجات داده

 ،عد رسالت توراتيمه اسمم احسمن اسمتدی است. موسی در بُ، این اسماء حسهميشه او

عمد تعمالی در بُ و دلي  بمر وجمود خداونمد سمبحانه ینیعدی احسن االسماء است. بهتر

ربوبيت موسی است در زمان خود، عيسی است در زمان خود، ابراهيم در زمان خمود، 

و ها سمنح و هماعلی ،نوح در زمان خود، آدم در زممان خمود، محممد در زممان خمود

مثم   ،دارد یخداونمد مَثم  اعلم امدته ،ث  هستددایدها مَ ،ها همه در زمان خودحسين

مثم   ،همااوسطولکن همين مَث   .هستدد یایدها مث  اعل ،مث  ادنی دارد ،اوسط دارد

؟ از طورولی از باب اسم بودن چ ،هستدد یثليت اوسط و ادنی و اعلها از باب مَادنی

ایدکمه حمق خلمق کمرده  عدواناین بمه ،نمایانرر وجود حق باشدباب مث  بودن؛ آنکه 

از  ،شده محممد ،ساخته و دوان ایدکه این خلق خود را ساختهاما به ع اند،همه یکسان

 شد. یاین مث  اعل ،ابن عبداهلل بودن شده رسول اهلل و خاتم الدبيين شدن
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 خودش این کار را کرد؟  -

. عصممت دو بُعمد استعداد و فاعليت خود وبه حساب قابليت خود و خدا، خدا  -

  .ثبين اسم و مَ ،ث بشری است و یک بعد خلای. حاال بين آیت و مَ یک بعدِدارد: 

 ]سؤال[ -

 ...ث  داریمیک مَ ،اجباری نيست، م تی هم نيست -

 ]سؤال[ -

این روایت در معانی االخبمار صمدوق )ر ( اسمت ، این را غلط نا  کرده است -

ما تاول یابن رسمول اهلل فمی مما روی عمن »کدد: میال ؤس م صادق )ع(که یکی از اما

در  آخوند «أومِّهِ بَْطنِ فِي سَعِدَ مَنْ السَّعِيدُ وَ أومِّهِ بَْطنِ فِي شَاِيَ مَنْ الشَّاِيُّرسول اهلل أنهه 

 ، روایمت ایمن نيسمت.طمور نيسمتاین ،نخيمر :فرمایدمداممام می ،ک ایه هممين را گرفتمه

شای فی بطن امه فی علم اهلل و السعيد من سعد فمی بطمن اممه فمی علمم  الشای من»

معمانی االخبمار  به و یادش نبوده کهآخوند درست کرده را « شایٌّ فی بطن أمّه» «.اهلل

اش این اسماء، حسمدی دارد و اسمماء حسمدی هممه الهاللين بود.این بين .کددمراجعه 

عد رحمانيت، در بعد رحيميمت، د در بُمربو  به خدا است. تمام موجوداتی که خداون

خمدا داده اسمت حسمدی چه د ابوجهليت، در بعد شيطانيت، آندر بعد محمدیت، در بع

ث  بودن، مث  بمودن از نظمر ایدکمه ایمن عد دوم مَولکن در بُ ،شدنمی آنبهتر از  ،است

ها رسيده است و به تبلورات رسميده اسمت و کسمی محممد ) ( ها به فاعليتقابليت

، کسی علی شده اسمت و کسی سلمان شده است ،کسی ابوجه  شده است ،ه استشد

 . ین مراح  مربو  است به جهت خَلایایدها مراح  دارد و ا

یما همو، یما واجما الوجمود  بما ل ظمش یما اهلل« بِهَمافَمادْعُوهُ وَلِلههِ األَسْمَاء اْلحُسْدَى »

 یما ،حمی یا ،عالم یا ،«یرقد»و « حی»و « عالم»با حاياتش  العل  چيست؟ةچيست؟ عل

یما و یما خمالق  و یما رازق و یما بصمير و اش یا صديعبا اسماء فعليه .ص ات ذات ر،قدی

دمد بعمدی همم کمه خودمان درست کديم غلط اسمت و ایمن چ اگر اسماء دیررو... قيوم 

کمه حمی و  عمد صم ت ذاتو بُ« همو»و « اهلل»بعد اسمم ذات د که ُاسماء ل ظی حق دار

قي ی است و لذا تمام ایدها توغيره،  عد ص ات فع  که خالق و رازق وو بُعليم و قدیر 

 ...فرماید کهآیه می

 ]سؤال[ -

، دعما نيسمت فامط« فَمادْعُوهُ» ،کددفرق می ،ما یک دعا داریم و یک دعوت داریم -

خوانيم او را به يم، یک مرتبه خير، میهست خوانخواهيم بکديم، دعامرتبه دعا می یک
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 شویم. ولمذاله ما به او نّدیک میشداسيم، به این وسياو را به این وسيله می او، یعدی

مرمر  ؟تموانيم محممدی بشمویممحممد می ۀمرر ما بدون وسيل 1،«اْلوَسيلَةَ إِلَيْهِ ابْتَمووا وَ»

ما به آن راهی که او مارر فرموده  ،شود بدون وسایلی که خداوند مارر کرده استمی

نمه  ،ن کمردهکمه خمودش معميّ ایوسميله ا بهامکان ندارد. مدته ؟مبه آن راه برسي ،است

آن وسميله  ،خيمر، یعدی تمو «اک نعبدیّإ»برویيم  و را بياوریمعلی بو مالدرویش و مال

به  ،دستراه فرستدده وحی مرر دستراه گيرنده وحی و ،گوید من هيچ هستمای که می

هر چه عدد در  ،عدد ندارم من ،من ص ر ص ر هستم ،من هيچ هستم .این عدوان است

در ایمن آیمه  2«رَسُولٌ إاِلَّ مُحَمَّدٌ ما وَ»اهلل و در بعد احکام تمام  ةعد معرفمن است در بُ

  رمایيد. بمالحظه 

 ؟الصالحين هم غلط است رب الشهدا و بسم -

 ،الصمدیاين غلمط اسمت بسمم رب الشمهدا و ،غلمط اسمت آن دیرر شوخی است! -

ایمن  ،ن المرحيممبسم اهلل الرح فرماید:می آیا خداوند که .است بهترکه  چون بسم اهلل

این آیه را خراب ما  ،بله، در این آیه اسماء حسدی این است؟ اسماء حسدی است یا نه

 .درست نيستاین  ،بسم رب الشهدا و الصدیاين و ال النکديم، 

 ]سؤال[ -

تموقي ی  ،ظی اسمتاسم اول، دوم، سوم اسماء ل ، کديمبحث میدر اسماء ل ظی  -

یعدمی ایمن اسمماء  ،اسماء خارجی از توقي ی چيّتر است ،در اسماء خارجی که نيست

ایدکمه ل ظمی نيسمت تموقي ی  ؟شود زید خلق کمردمی ؟شود درست کردرا میخارجی 

ایدجما را توجمه  شمود.، ولی در تکموین تموقي ی نمیدر تکوین توقي ی شده ،بله ،بشود

امما در بُعمد  ،تموانيم غلمط اسمتممی ،تموانيمه ایدکه ما نمین ،ایدکه توقي ی است ،کديد

 چون ،شود گ تاین توقي ی نمی ،اندجهان خلات اسماء تکوین حق ،چهارم که عالم

  توانيد سماء خلق کديد، ار  خلق کديد، جن خلق کديد، انشما می، شودنمی اصالً

آن  .نيم خلمق کدميمتمواتوانيم خلق کديم، یمک مورچمه نمییک شپش نمی ؟خلق کديد

عمد در بُ ،گمویيم اسمماء اللهمه تموقي ی اسمتایدکه می ،در بُعد استحاله استکه توقي ی 

این را ما حمق  ،ص ات ذات، ص ات فع  ،تعبير ل ظی از اللهه در بُعد ذات ،ل ظی است

ال کمرد کمه ؤسمشخصمی  .ولی غلط است ،توانيم درست کديممی .نداریم درست کديم

                                                           

 .35مائده، آیه . 1

 .144عمران، آیه آل .2
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ایمن را ما شد.  و گ ت: ما گرفتيم شود،میشود گرفت یا نه؟ گ تدد نرا می زناین مادر

ایمن حمالل دارد و حمرام.  امما ،شمودچيّی است که می یک خواهيم برویيم. ایننمی

خمارجی یعدمی موجمودات خمارجی کمه  اسمماء شمود،یک چيّی است کمه اصمالً نمی

در  ؟ ظ تموقي ی اسمتکدد بر وجود حق، این در لداللت می اتهابمخلوقي وجوداتها وب

علی را برذارید کچ ، علی، زلفبرذارید عمرو، کچ  را برذارید زلف ل ظ که زید را

 . این اسماء این حالت استحاله دارددر خلق  ،اما در خلق ایدها مطلبی نيست!

وسميله ه در دو دعوت البته، همم دعموتی کمه بم« وَلِلههِ األَسْمَاء اْلحُسْدَى فَادْعُوهُ بِهَا»

بشداسيم او را، هم خدا را بشداسيم به این وسيله، و هم از خدا بخواهيم به این  هانای

مَوَذَرُوْا ا» وسائ   هدارد و جدبمه نايصم هالحماد جدبمه زیماد« ئِهِالَّذِینَ یُْلحِدُونَ فِمي أَسمْ

 ،انمدسمه جدبهدارای ایدهما « رحميم»، «نرحمم»، «اهلل» یمنا .اسماء سه جدبه دارد ،دارد

را به آن اضافه کن، یکی اهلل را از آن کم کن، اگر اهلل را به آن اضافه کمردی  یکی اهلل

، خداوند خواهيدآن کم و زیاد اهلل را می اگر با ،اگر کم کردی الحاد است ،الحاد است

مَ»فرماید: می اهلل  ،اهلل واجما الوجمود، غلمط اسمت« ئِهِاوَذَرُوْا الَّذِینَ یُْلحِمدُونَ فِمي أَسمْ

وَذَرُوْا » .اسمتعلةالعل  غلط ینا ،العل  اهللةعلالوجود غلط است. واجا درست است،

فيلسموا باشمدد،  ،عارا باشمدد« الَّذِینَ یُْلحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجَّْوْنَ مَا كَانووْا یَعْمَلوونَ

. اگر اسماء ذات و اسماء ص ات س يه باشدد، هر چه باشددمدطای باشدد، فايه باشدد، 

این الحاد است. مرر معدی الحاد  ،سماء ص ات فع  را باال کددد یا پایين کدددذات و ا

جای اهلل برمذارد ه نه، ب ه هست نه، حاال یا کالًچچيست؟ معدی الحاد این است که آن

کدد، آنچه هست اضافه  چهآن ،نه مرتبهیک  ،الحاد کلی است ،که آن هيچ یالت و عّ

فی مارر فرموده و لذا یکی از مراح  الحاد  برخالا آنچه که خداوند ،هست کم کدد

از صم ات  ،، یکی مرحله تعبير است که ما تعبير کديم در این مثلث از ذات حقاسمائه

مرمر  .از ص ات فع  حق تعبيری که خداوند نکرده یا بيشتر کدميم یما کمتمر ،ذات حق

سمم بله. ما ا ؟خداست مخصو اهلل  بله،اسماء حسدی مخصو  خداوند نيست؟ این 

 ،گذاری اسمتالحماد در اسمم؟ الحاد نيسمت ؟ اینچطور است ، اینزید را برذاریم اهلل

اسمم کسمی را  .گذاری اسمتیکی الحاد در صدا کردن خداست و یکی الحماد در اسمم

گذارنمد، ها کسانی هستدد که اسم دخترشان را الهه میالهه برذاریم، در بين مسلمان

 د که شما مؤنثش را گذاشتيد؟ الهه غلمط اسمت.یعدی خدای مؤنث. مرر خدا مذکر دار

 .تموانيم برمذاریمما برای غير حمق نمی ،این اسماء حسدی که در اختصا  حق است

 غلط است.  ! اینخالقخالق، آقا
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  ها...؟پ  مشهدی رحمان و مشهدی رحيم و این -

ی واین اسما ،برای ایدکه این اسماء ،برای ایدکه رحمن فاط خداست ،غلط است -

عد ذات، در بعد صم ات ذات، در بعمد صم ات فعم ، در بُ ،اهلل است ایحسد ءکه اسما

 !آقا مميت ،آقا محيی ،آقا رحيم ،نامخصو  خداست. آقا رحم

 صحيح نيست؟ از بابت برائت استحالل هم -

  ؟ پ  ما به فالنی برویيم اهلل از باب برائت استحالل.یعدی چه -

 یعدی هم در... 1«هِاللَّ بِأَْخلَاقِ تَخَلَّاووا» -

 یعدمی «اللَّمهِ بِأَْخلَماقِ تَخَلَّاوموا»آیا یک مرتبه صحبت کردیم. ؟ به چه معداستاین -

مما  پمای نمه، اخالقمی کمه خمدا پميش ؟خمدا شمد ،محال اسمت ،شودنمیا؟ خدا ر خود

یم و اال خمدا مميمت واهلل بمرة در عبودیم و اهلل ةشته که ما راه مستايم را در معرفمگذا

-ممی را تموانيم، کشمتنرا نمی کمردنزنده کديم. زنده  ،خدا محيی است !کشيمب ،است

 و از این قبي .ولی حرام است  ،توانيم

 هادی و مهدی چطور؟ -

 را عر  کردم که آقایان فکر کديد.  این ،کديمآنها را بحث می -

عد سوم که ص ات ذات نيست، ص ات فع  اسمت. آیما مما حمق داریمم اسمماء در بُ

البتمه  .جموابش ایمن اسمت حالمت دارد،ین دو ا ؟یا نه بدهيم  را بر غير خدا ص ات فع

حمی بذاتمه علميم ، تنيسم تأوی دیرر قاب   اهلل ،را ندارد حالتبُعد اول و دوم این دو 

قدیر است،  قاآولکن فالن ک   ،وی  نداردأایدها ت مراد است،بذاته قدیر بذاته که ذات 

ت، آقما قمدیر یک بعد همان قدرتی که در حق اسم :اردعد داین دو بُو...  آقا نای است

هممان رحيميتمی کمه در  گویيم.می آقا رحمان ،در حق است يتی که. رحمانگویيممی

اسم مشترک  ،خير . یک مرتبهاست فی اسماءاین الحاد  ،گویيمخدا است آقا رحيم می

اسمماء  یم وخاصه به خلق دار ، اسماءما اسماء خاصه به حق داریم ،االستعمال است

در اسماء  ،مشترکة االستعمال است که تشابه استدر اسماء . االستعمال داریم ةمشترک

یک اسماء مخمتص بمه خلمق . است« هو»است و « اهلل»ابه نيست. خاصه به حق که تش

 .صم ت اسمتحام  چون خود اسم هم  .ص ت مراد است، گویم اسمایدکه می ،داریم

چم  کبمه  ،اسمت ماابم  ولی ص ت در طرا ،ذارندگبرذریم کسانی که اسم می حاال

یک  .اسمی که حاکی از معدا است ،چ ، نهکگوید علی میبه زلف ،گویدعلی میزلف

                                                           

 .129، ص 58 ج، األنوار بحار .1
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ایدهما  ،ت، نمائم، ميّمح، مدکوئایم: ضاحک، باکی، آک ، شابه خلق دار هاسماء مختص

 ،بحمث سمر طبامه سموم اسمم اسمت .با ایدهما همم کماری نيسمت ،مختص به خلق است

 ،دنشمودر خلمق همم اسمتعمال ممی ،شموندائی است که ایدها در خدا استعمال میاسم

نمه ایدکمه مطلما  ،معمر  کمرداین است. کردم  ی کهجواب عرض. تشابه در ایدجاست

جموابش ایمن اسمت کمه در اسمماء  .م تما آقایمان فکمر کديمداین را عر  کرد ،این باشد

همم در  ه عدموان خالايمت وشمود بممشترکة االستعمال که هم در خمالق اسمتعمال می

تموانيم یه نممهمال ،باید با تجرید اسمتعمال کدميم ایدجادر  ،عدوان مخلوقيته مخلوق ب

اما فالنمی  .، یا ایدکه ص ات ذات همچدينه تجرید ندارد، اهلل تجرید نداردهال ،برویيم

المدین محی ،محيی استآقا فالنی فر  کديد که  ،یعدی در بُعد خلای ،آقا رازق است

ایمن را تجریمد  .این در بُعد خلای است یا آقایی که فر  کديد اسم دیرری دارد ،ثالًم

اما اگر در بعد خالای اراده کدميم  .عد خلای صحيح استدر بُ ،عد خالایکديم از بُمی

وَذَرُوْا الَّمذِینَ یُْلحِمدُونَ » .به این معدا اسمت «وارُذَ». شودمی «یُْلحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ»این 

  1.«فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجَّْوْنَ مَا كَانووْا یَعْمَلوونَ

 ؟طورایدها چ ،عبدالحسين ،عبدالرضا -

ه اگمر رضما را بم ،اليه آن اللهه است که مضااٌ استیک عبدی  :عبد داریم دو ما -

بسمم اهلل. ولمی  ،خریمد اسمترعدوان بدمده زه عدوان اهلل بريریم باط  است. یک عبد ب

 ،عبمدالعلی .باید تجرید کددمد ،عبدال النو دد عبدالرضا و عبدالعلی گویکسانی که می

ریمد با دو تج ،هم تجرید از عبودیت بکديدرا ن اخودت ،علی را تجرید از الوهيت بکديد

را تجریمد بکديمد از معبودیمت  ، علیعلیبسم اهلل. اگر خود را تجرید کديد از عبودیت 

 .بسم اهلل ،خودتان

 ]سؤال[ -

 .انمدمیبله،  -

 2«مُحَمَّدٍ عَبِيدِ مِنْ عَبْدٌ أَنَا»فرماید حضرت علی می -

 .توانست تجرید کددمی اوعر  کردیم که  -

تختلمق لمه أسمماء ممن أ ّ  أن أسمماء، مدمه و اإللحماد فمي»: 62ص حه  ،12جلد  در

 دیرر.  چهارتا بود «األربعة

                                                           

 .180آیه  ،. اعراف1
 .90 ، ص1 جی، الكاف. 2
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یُّهَا الَّذِینَ آمَدووْا الَ تَاوولووْا رَاعِدَا یَا أَ» یدکهکما ااین لَیّ است، « معانيها بمير ت سر أم»

لمیّ ممراد اهلل باشمد. ایمن و مراد بت باشد. برویيم محمد  و اهلل یيمبرو 1«وَقوولووْا انظورْنَا

اسم ذات، ص ات  «تختلق له أسماء من أ ّ األربعة أن أسماء، مده و اإللحاد في» است.

 خمالا بهما یمدعى أم معانيهما، بميمر سمرت  أم» خارجی، موجودیت، ذات، ص ات فع 

 ،ایمن یمدعون بهما نشمد ،غلط استاین ، «یا محمد ارزقدی«. »بها المطلوب أو المرسوم

یما حضمرت عبماه بمه ممن بچمه بمده، ایمن ترممّ کمرده در  کردید. ترمّ شما در محمد

رَ مَمنْ» .نيسمت «بِهما فَمادْعُوهُ»حضرت عباه. این  رَْتهُ بِهَما أَبْصمَ رَ مَمنْ وَ بَصمَّ  إِلَيْهَما أَبْصمَ

نباشد، برای ایدکه خود حضرت عباه اگر بدا بود دست بدهد، دست « أَعْمَْتهُ» 2«أَعْمَْتهُ

 ،دهدمده نيسمتمال ،دهدده نيسمتدهدده نيست. جانخودش دستداد، خودش را نمی

که  بشودهدده نيست. حضرت عباه وسيله است که این اسمی است که وسيله داوالد

مما از اول تما آخمر یک مرتبه خير،  د:وسيله هم دو حساب دارا مدته .هيماز خدا بخوا

وَلَموْ أَنَّهُممْ إِذ اَّلَمُموْا ». سموره نسماء: ين، نمهچدگویيم که یا محمد از خدا بخواه که می

به این  3«ابًا رَّحِيمًاأَن وسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَْم َرُوْا اللههَ وَاسْتَْم َرَ لَهُمُ الرَّسُولو لَوَجَدُوْا اللههَ تَوَّ

یما رسمول اهلل  ،داریکسری  اگر بعد ،اول خود آنچه قدرت داری استم ار کن ،حساب

 در باب ش اعت ایمن نيسمت کمه بدمده است، قضيه ش اعت هم همين. من کسری دارم

، تومانش ش اعت، خيمر 99 دارم،من یک تومان  ،دهددیک جدسی را که صد تومان می

ایمان ندارد یا ایممان دارد  . ]...[ کسی که اصالًده تومان ش اعت من نود تومان دارم،

ایمن آدم را برمویيم کمه حسماب شم اعت داشمته  ،و به شرایط ایمان عم  نکرده است

دعوتتان الهی، وصماتتش الهمی، « بِها فَادْعُوهُ»ایدجا . در درست نيست این اصالً د،باش

شمود ت خمارج بشمود کمه ایمن ممیاگر از الهيم ،حالش الهی، قالش الهی، وضعش الهی

  .«ئِهِاوَذَرُوْا الَّذِینَ یُْلحِدُونَ فِي أَسْمَ»

التوحيمد  وجماه»یعدی أممام التوحيمد  4«التوحيد وجاه تعالى أسماءه في اإللحاد و»

، خالا توحيد است. آنچه شودالحاد دو بعدی می «اإللحاد و اإلشراك كال یعدي فيها

دَى»چمون  ،همم الحماد اسمتالحاد اسمت و اشمراک آن الحادش  مَاء اْلحُسمْ « وَلِلهمهِ األَسمْ

الحاد در مااب  توحيد همم  «اجتمعا افترقا إذا و ذ اجتمعا افترقاإلظرا و المجرور کا»

                                                           

 .104آیه  ،. بقره1

 .106 ، ص(صالح یللصبح) البالغة نهج. 2
 .64آیه  ،. نساء3
 .62 ص ،12 ج السنة، و بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 4
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 و». کدمدالحماد در ماابم  اشمراک فمرق میولمی  ،کمار خمدا راانهم  ،گيردشرک را می

 كافمة و اإللحماد و إلشمراكا كمال یعدمي فيهما التوحيمد وجاه تعالى أسماءه في اإللحاد

خوب و م صم  بيمان شمده « المسرود هو كما بها دعوته من اللهه رسمه عما التخل ات

بمه  «یدعى هو كما بها غيره تسمية أسماءه في اإللحاد من و السدة و الارآن في»است 

 ،بدما نشمد ،شما مالدرویمش سمر محم  را. نمه يد،اند محمد را واسطه قرار بدهما گ ته

)ع( وسميله هسمتدد،  يناند که رسول و ائمه معصمومبه ما گ ته است. اهکارخودش گد

شما برویمد  ،کدددانسان را به سبي  حق دعوت می یدهاش يع هستدد، واسطه هستدد. ا

 احادیمث در جمامع ،تدد و لمذا در روایمت دارداین و آن معصموم نيسم ن،آ طرا این و

-امر  اگر در غياب ولیّکه دارد  در جلد اولش ،)ر ( یقای بروجردآمرحوم  ةالشيع

دمد. صمد ایدهما گمراهصمد در، دور کسی را به عدموان رهبمر بريرنمد -امام معصوم )ع(

کدد، تاصير هم کدد، گداه هم میصد نيست. غير معصوم خطا میدرصد است، صد در

به روایمت خواهيم نمی. باشد یاعل رعي کدد، حتی اگر شورای کدد، قصور هم میمی

چطمور مما چشمم بمه  ،صد نيستمطلا این است چون کسی که صد در ،مکدي تمسک

او  است، درست ،ن نصف شا استاآل .گوید درست استهر چه می برویيم هم نهاده

بایمد در  ًّااین یک مطلبی اسمت کمه مرکهم .است بستهش یک چشم ،ندیدهو کور است 

لی بيشمتر از آنچمه خيیک مطالبی داریم که  ،ولی ما یک مبالماتی داریم ،نظر بريریم

م صمادق ایشمان محمور امما دهيم[]قمرار ممی محمورو داریم مییک کسی را برهست، 

، چمه کسمی ایمن محمور آقمای خوانسماری اسمت، نمه آقمای خمویی اسمت، است، محورِ

 درو  است. ها اینها نيست، این حراها را گ ته؟ حرا

 ؟ایشان در چه کتابی فرمودند -

 .است م ص  ، روایاتشيعه روایت است احادیث در جلد اول جامع -

« فإلحماد سبحانه له تركًا یدعى، هو كما بها غيره تسمية أسماءه في اإللحاد من و»

زاده. در زاده، چهار وجا است، یک وجا باالست، فاط امامرود امامرهایش کن، می

اده داود، ززاده، اممامزاده نيست، خدایی در کار نيست و ایدجا اممامجای دیرر که امام

 مدمه و فإشمراك، بمه إشمراكًا أم فإلحماد سمبحانه له تركًا»زاده اکبر. زاده اصمر، امامامام

 گویيم عالم...می«. ذاته على زائدة معاني أسماءه عدایة تحسّا


