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S 
کلمة »ال« در صورت عدم تکرار و عطف فقط بر سر   رایآشکار است؛ ز اریبس یبر وحدت شخص تیروا داللت

که بتوان به او »هو«   یزیهر چ یعنینکره  یبه معنا د یبا بیترک نی»هو« در ا جه یدر نت شود؛ ی نکره داخل م
مگر    ستین یاوئ چیمعادل »ه  کر،ذ  ن ی. پس اشودی م ری تعب ت ی  به هو یگفت به کار رود که از آن در زبان علم

 یاخداوند متعال دارد به گونه   یو اطالق  یکه داللت بر وجود احاط  باشد ی مگر او« م  ستین  یتی هو  چی»ه  ایاو«  
 . ند باشی و مندک  م یکه همة کثرات در او فان

 »ال هو إالا هو«   فیوجود در ذکر شر ةیشخص وحدت

»ال هو إال  هو« است   فی وجود دارد ذکر شر   ةیبر وحدت شخص  یروشن  اریکه داللت بس  یمبارکات  اتیاز روا  یکی
 به عنوان اسم أعظم شمرده شده است.    تیکه در روا

 :  تیروا  متن

السالم که   همایاز حضرت امام صادق از حضرت امام باقر عل کند ی م تیروا ۸۹ص  د،یصدوق در توح  خیش
 فرمودند: 

َثن   ن    ر  یَعْن َأم    ه  یَعْن َأب    یَأب    یَحدَّ َر عل  ُت یْ َقاَل: َرأَ   هالسالم یعل  نَ یالُْمْؤم  َفُقْلُت    َلةٍ یْ الَْمَنام  َقْبَل َبْدٍر ب لَ   یف    هالسالم یالَْخض 
ْمن   ه    َمْن اَل ُهَو إ الَّ  ایَ ُهَو  ایَ ُأْنَصْر ب ه  َعَلى اْْلَْعَداء  َفَقاَل ُقْل  ئا  یْ شَ  یَلُه َعلِّ ا َأْصَبْحُت َقَصْصُتَها َعَلى َرُسول  اللَّ ُهَو َفَلمَّ

ْسَم اْْلَْعَظَم َفکَ  ایَ  یَفَقاَل ل   سل موآلهوه ی علاهللیصل ْمَت اال  ن   رَ یَبْدٍر َو إ نَّ َأم   ْومَ یَ  یاَن َعَلى ل َسان  َعلُى ُعلِّ   نَ یالُْمْؤم 
ُه َأَحٌد فَ  هالسالم یعل اَقَرَأ ُقْل ُهَو اللَّ ْر ل    ایَ ُهَو   ایَ َفَرَغ َقاَل   َلمَّ ر   یَو اْنُصْرن   یَمْن ال ُهَو إ الَّ ُهَو اْغف  َو   نَ یَعَلى الَْقْوم  الَْکاف 

فِّ   ْومَ یَ َذل َک    ُقولُ یَ   هالسالم یعل  ی  َکاَن َعل   اُر بُْن    َطار دُ یُ َو ُهَو    نَ یص  رٍ یَ َفَقاَل َلُه َعمَّ ن    رَ یَأم    ایَ   اس  َنا  امَ   نَ یالُْمْؤم  ه  الْک    اتُ یَ َهذ 
ْوح   َماُد التَّ ه  اْْلَْعَظُم َو ع  َد اللَّ   د  یَقاَل اْسُم اللَّ َر الَْحْشر  ُثمَّ َنَزَل َفَصلَّى  ل لَّه  اَل إ َلَه إ الَّ ُهَو ُثمَّ َقَرأَ َشه  ُه َأنَُّه ال إ لَه إ الَّ ُهَو َو آخ 

َوال    َأْرَبَع َرَکَعاٍت َقْبَل الزَّ

 هیاز جنگ بدر خضر عل  شیشب پ  کیالسالم که فرمود    هیعل  نیالمؤمن  ریکرد مرا پدرم از پدرش از ام  ثی)= حد 
هو    ایگفت که بگو:    ابمیکن که بآن بر دشمنان نصرت    میلتع  زىیو باو گفتم که مرا چ  دم یالسالم را در خواب د 

 مگر او«    ستیمن ال هو اال هو »اى او اى کسى که اوئى ن ای

على اسم اعظم   ا یباز گفتم بمن فرمود که  سل موآله وه یعلاهللی خواب را بر رسول خدا صل  نیچون صبح کردم ا و
ُه   السالم سوره   هی عل  نیالمؤمن  ریبر زبانم جارى بود و به درستى که ام  نی شده و در روز بدر ا  میبتو تعل ُقْل ُهَو اللَّ

»اى  ن یمن ال هو اال هو اغفر لى و انصرنى على القوم الکافر  ایهو  ایَأَحٌد را خواند و چون فارغ شد فرمود که: 
السالم در روز جنگ   هیکن مرا بر گروه کافران« و على عل  ىاریمرا و  امرزیمگر او ب ستیاو اى کسى که اوئى ن
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  ن یلمؤمنا ریام ا یکرد که  عرض  هالسالم یبآن حضرت عل اسر یبرد عمار بن  یفرمود و حمله م ی را م نی ا نیصف
سخن گفتن( حضرت فرمود که اسم اعظم خدا و عماد   ح یو ناصر دهیپوش یعنی  هی )کنا ستیچ هاه ی کنا نیا

ُه َأنَُّه ال إ لَه إ الَّ ُهَو و آخر سوره حشر   ةیآ مگر او و بعد از آن ستیاز براى خدا است که خدائى ن د یتوح  َد اللَّ َشه 
 [  ۱از زوال چهار رکعت نماز بجا آورد(] شی را خواند پس فرود آمد و پ

 تیروا سند 

ث  رشیصدوق نقل شده مورد قبول و پذ  د ی در توح   تی روا  نی آنجا که ا  از بزرگ واقع شده است؛ صاحب    نیمحد 
ة که به تصر  یحر  عامل  خیش عةیوسائل الش نقل  ثیحد  یخود فقط از کتب معتبر حیدر کتاب الفصول المهم 

 [ ۳ت نموده است.]یرا روا ثیحد  نی[ ا۲داد]  یبر طبق آن فتو توانیم   یکه در احکام شرع کند یم

 آورده است:   ۳۴۶در مکارم اْلخالق، ص  یآمده است؛ طبرس ز ین گریدر منابع د  تیروا  نیهم ریظن

 فى الحاجة:   هالسالم ی عل  نیالمؤمن ریمن دعاء أم و

ه  الَّذ   مُ یالَْعظ   ی  َلُه الَْعل   َک ی اَل إ َلَه إ الَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل َشر   مُ ی الَْکر   مُ یَلُه الَْحل   َک یإ َلَه إ الَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل َشر   اَل    ی الَْحْمُد ل لَّ
ال َحاُت  م  الصَّ ه  َتت  ْعَمت   َمْن اَل ُهَو إ الَّ ُهَو   ایَ ُهَو    ایَ إ الَّ ُهَو   ُهوَ  َس یْ َمْن لَ   ایَ َمْن ُهَو ُهَو  ایَ ُهَو   ا یَ ب ن 

  م یحضرت ابراه یمتفرقه دعا  هیادع نیدر ب ۳۰۶مهج الدعوات و منهج العبادات، ص  ابن طاووس در د ی  س و
  ان ی دعا راو ن یذکر آمده است نقل کرده و فرموده ا نیالسالم را در هنگام افتادن در آتش که در آن ا  هیعل

 است:  مهیاند که آن از سرائر عظگفته  شیانی دارد و راو یمتعدد

 السالم   ه ی عل میمن ذلک دعاء إبراه و

  م یأخرى فى دعاء إبراه ةیروا تیأحد و رأ  وم ی و آله وسل م  ه یعند دعاء النبى صلى اهلل عل ةیقد قدمنا به روا و
عند اهلل سبحانه   ریو القدر الکب  مةیالسالم لما دحا به إلى النار فنجاه اهلل به و ذکر رواته أنه من السرائر العظ  هیعل

  و تعالى فقال ما هذا لفظه 

ح   ب ْسم   ْحَمن  الرَّ ه  الرَّ ُهمَّ إ نِّ  -م  یاللَّ ُه  ایَ اللَُّه  ایَ َأْسَألَُک  یاللَّ ُه  ا یَ اللَّ ُه  ایَ اللَّ ُه َأْنَت الَْمْرُهوُب  ایَ اللَّ ْنَک َجم   ْرَهُب یَ اللَّ   عُ یم 
َک   ُه    ایَ َخْلق  ُه    ا یَ اللَُّه    ایَ اللَّ ُه    ایَ اللَّ ُه َأْنَت الرَّ   ایَ اللَّ ل  َعَلى ُکلِّ شَ   عُ یف  اللَّ ْن َفْوق  َسْبع  َسَماَوات َک َو َأْنَت الُْمظ    ءٍ یْ َعْرُشَک م 

ل  یُ اَل  ُه  ایَ اللَُّه  ا یَ  َک یْ َعلَ  ءٌ یْ شَ  ظ  ْن ُکلِّ شَ  ایَ اللَُّه  ایَ اللَُّه  ایَ اللَّ ُه َأْنَت َأْعَظُم م  لُ یَ َفاَل  ءٍ یْ اللَّ ُه  ایَ َأَحٌد َعَظَمَتَک  ص    ا یَ اللَّ
ُه  ُه   ایَ اللَّ َک  ایَ اللَُّه   ایَ اللَُّه  ایَ اللَّ ُه  ایَ اللَُّه  ایَ ُنوَر الن ور  َقد  اْسَتَضاَء ب ُنور َک َأْهُل َسَماَوات َک َو َأْرض  ُه   ایَ اللَّ اللَُّه   ایَ اللَُّه  ایَ اللَّ

د   ُکونَ یَ َأْن  َت َو َتَکبَّرْ  کٌ یَلَک َشر   ُکونَ یَ  َأنْ  َت یْ اَل إ َلَه إ الَّ َأْنَت َتَعالَ  َد ل ُنور َک   ایَ ُنوَر الن ور   ایَ َلَک ض  ُنوَر ُکلِّ ُنوٍر اَل َخام 
ه   ایَ ُنوَر الن ور   ایَ  ُرکَ یْ غَ  ْفَنىیَ َتْبَقى َو  ٍک ی ُکلِّ َمل   َک یَمل   ایَ  َماَوات  َو اْْلَْرض  ب َعَظَمت  ُه  ایَ اللَُّه  ایَ َمْن َمََلَ َأْرَکاَن السَّ ا  یَ اللَّ

ُه   ُه    ایَ اللَُّه    ایَ اللَّ ْثن    ایَ َکُهَو    َس یْ َمْن لَ   ایَ ُهَو    ایَ ُهَو    ایَ اللَّ ْثن    یَمْن اَل ُهَو إ الَّ ُهَو َأغ  اَعةَ   یَأغ  اَعَة السَّ َکَلْمح     َمْن َأْمُرهُ   ایَ   -السَّ
ُه  ایَ  یأصباؤث آل شدا یآذون ایشراه ایأه ایَ  الَْبَصر  َأْو ُهَو َأْقَرُب  ُه یَ اللَّ ُه  ایَ اللَُّه  ایَ ا اللَّ ُه  ا یَ اللَّ   ا یَ َربَّاْه  ایَ َربَّاْه  ایَ اللَّ

ا َدَعا  -َرْغَبَتاْه َو ُمْنَتَهاهُ  ةَ یَ َغا  ایَ َربَّاْه  ایَ َربَّاْه  ایَ َربَّاْه  َن الَْعل   مُ یإ بَْراه  َفَلمَّ ْن َصْوت ه  َو إ َذا النَِّداُء م  َبت  اْْلَْماَلُک م    یِّ ع َعج 
ْن َطْرَفة  عَ  مَ یإ بْراه   َبْردا  َو َسالما  َعلى  یناُر ُکون   ای  -ْعَلىاْْلَ   ن یْ َفَخَمَدْت َأْسَرَع م 
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 : تیروا  داللت

کلمة »ال« در صورت عدم تکرار و عطف فقط بر سر   رایآشکار است؛ ز اریبس یبر وحدت شخص تیروا داللت
که بتوان به او »هو«   یزیهر چ یعنینکره  یبه معنا د یبا بیترک نی»هو« در ا جه یدر نت شود؛ ی نکره داخل م

 ستین یاوئ چیذکر، معادل »ه ن ی. پس اشود یم ر ی تعب ت ی  به هو ی[ به کار رود که از آن در زبان علم۴گفت ]
خداوند متعال دارد به   یو اطالق یکه داللت بر وجود احاط باشد یمگر او« م ستین یتیهو  چی»ه ایگر او« م

 .  باشند یو مندک  م یکه همة کثرات در او فان یاگونه 

دربارة آن است که    نیالمؤمن   ریحضرت أم  ری تعب  شودیاستفاده م  د یبر توح   ثیحد   نیکه از آن داللت ا  ینکات  از
  ت ی  از هو   ر یغ  یتی  هر هو  یهمان نف  یق یحق   د یستون توح   یعنی.  اند ده ینام  د یذکر را اسم أعظم و عماد توح   نیا

 مطلقة خداوند است. 

 منابع

 ق.  ۱۳۹۸؛ قم، چاپ: اول،  رانی ا – نیجلد، جامعه مدرس۱)للصدوق(،  د یمحمد بن على، التوح   ه،یابن بابو  - ۱

جلد، انتشارات  ۱للصدوق،  د ی/ ترجمه التوح  د یتوح  اسرار  على،   محمد  اردکانى، –محمد بن على  ه،ی ابن بابو - ۲
 .  تا بى اول،: چاپ تهران، – هی اسالم هیعلم

 .  ق ۱۴۱۱ اول،: چاپ قم، –جلد، دار الذخائر  ۱ابن طاووس، على بن موسى، مهج الدعوات و منهج العبادات،  - ۳

جلد، موسسه معارف  ۳أصول اْلئمة )تکملة الوسائل(،    یحر عاملى، محمد بن حسن، الفصول المهمة ف  خیش  -  ۴
 .  ش ۱۳۷۶/   ق ۱۴۱۸ اول،: چاپ قم، –السالم  ةیاسالمى امام رضا عل

 .  ش ۱۳۷۰/   ق ۱۴۱۲ چهارم،: چاپ قم، –رضى    فی جلد، شر۱طبرسى، حسن بن فضل، مکارم اْلخالق،  - ۵

 س یپانو

   شی رای، با مختصر و۷۸ للصدوق ؛ ؛ ص د ی/ ترجمه التوح  د یوح . اسرار ت۱

المعتمدة و اْلصول المعتبرة   حةی إال  من الکتب الصح هیف ثی: و ال انقل اْلحادد یفرما ی در مقدمه م ی. و۲
. )الفصول  هایاْلصول و الفروع ال یالرجوع ف جبیو  هایعل ةیاالحکام الشرع یاالعتماد ف جوزی یالممهدة الت

 ( ۷۸ ؛ ص ۱أصول اْلئمة )تکملة الوسائل( ؛ ج  یة فالمهم

ة، ج۳   ۱۳۶، ص۱. الفصول المهم 

  طَلقیما    ینموده به معنا  ریرا تنک  هیمعارف در لسان عرب متداول است؛ چنانکه اعالم شخص  ریگونه تنک  نی. ا۴
 . ند ینمایالعلم استفاده م هیعل

   

 


