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  .اسمی است علم و خاص خداوند» اهللا«

ــاره ــهدربـ ــهي کلمـ ــددي » اهللا«ي ي جاللـ آراء متعـ
  :شودوجود دارد که اهم آنها به شرح زیر بیان می

ــر وزن فعـــال اســـت و فاءالفعـــل آن    » االه« از - بـ
  .حذف گردیده و بدان الف و الم افزوده شده است

ــل آن - ــل بــ  » اله« اص ــر وزن فَع ــف و الم ب وده و ال
  .براي تفخیم و تمجید بدان افزوده شده است

  . اهللا اسمی است وضع شده و نه مشتق-
ــشتق از   - ــت م ــمی اس ــی  «] واله[ اهللا اس ــون ف یوله

ــصیبهم و یفزعــون   ــا ی ــی م ــه ف حــوائجهم و یــضرعون الی
، خلــق در هنگــام نیازمنــدي و »الیــه فــی کــل مــا ینــوبهم

  . تضرع نماینددچار آمدن به مصیبت به او زاري و
ــشتق از  - ــت م ــمی اس ــت« اهللا اس ــی  » اُلوهی ــه معن ب

  . باشداز این کلمه به معنی تعبد می» تألّه«. عبادت
بـــه معنـــی » ولَـــه« اهللا اســـمی اســـت مـــشتق از -

  .سرگردانی و تحیر؛ تحیر عقول از فهم و درك آن
فزعـت  : اَلَهـت الـی فـالن     . اسـت » اَلَـه « اهللا مشتق از   -

ــه  ــزد او(الیـ ــود را  نـ ــت خـ ــردم؛ حاجـ ــه و زاري کـ  گریـ
 بـه یـاد   -سـکنت الیـه     : الهـت الیـه   .) دردمندانه به او بـردم    
  .او آرامش پیدا کردم

ــشتق از - ــاً « اهللا م ــوه، لیاه ــی  » اله، یل ــه معن ــت ب اس
  .پوشیده؛ زیرا ذات خداوند از اوهام خلق پوشیده است

در قــرآن کــریم مقیــد بــه صــفاتی اســت » الــه«ي واژه
 باشدآن به شرح زیر میکه اهم:  

ــت  -1 ــیم اس ــان و رح ــرحمن   :  رحم ــو ال ــه اال ه ال ال
  .)2/163( الرحیم
اهللا ال الــه :  زنــده و پاینــده اســت و همیــشه هــشیار-2

  .)4/255( اال هو الحی القیوم ال تأخذه سنۀ و النوم
ــت   -3 ــق اس ــت مطل ــی و حکم ــزت حقیق ال :  داراي ع

  .)3/6( اله اال هو العزیز الحکیم
ــا-4 ــت  جـ ــت اسـ ــو  : مع روز قیامـ ــه اال هـ اهللا ال الـ

  .)4/87(لَیجمعنّکم الی یوم القیامۀ ال ریب فیه
ــز   -5 ــه چی ــدار هم ــت و پاس ــده اس ــم اهللا :  آفرینن ذلک

ربکم ال اله اال هـو خـالق کـل شـیء فاعبـدوه وهـو علـی                  
  .)6/102( کل شیء وکیل

له ملک السموات و :  زندگی بخش است و میراننده-6
  .)7/158( االرض ال اله اال هو یحیی و یمیت

ــسته-7 ــه : ي توکــل اســت شای فقــل حــسبی اهللا ال ال
  .)9/129( اال هو علیه توکلت

قـل هـو ربـی ال الـه اال هـو          :  توبه به سوي اوسـت     -8
  .)13/30( علیه توکلت و الیه متاب

ــی -9 ــر و ب ــش فراگی ــا داردمنت دان ــم اهللا : ه ــا الهک انم
  .)98/ 20( الذي ال اله اال هو وسع کل شیء علما

ــزرگ اســت -10 ــه :  پروردگــار عــرش گرامــی و ب ال ال
، اهللا ال الــه اال هــو )23/116( اال هــو رب العــرش الکــریم

  .)27/26( رب العرش العظیم
تــشریع و (ي ســپاس اســت و حکــم    شایــسته-11
ــه ــزيبرنام ــت) ری ــو : از آن اوس ــه  ه ــو ل ــه اال ه اهللا ال ال

  .)28/70( الحمد فی االولی و اآلخرة و له الحکم
ــانروا اســت-12 ــک ال  :  فرم ــه المل ذالکــم اهللا ربکــم ل

  .)39/6( اله اال هو
ــت  -13 ــزاوار تــرس و تقواس ــه اال انــا   :  س ــه ال ال اَنَّ
  .)16/2( فاتّقونِ

 با توجه بـه صـفات مزبـور، چنانچـه کـسی یـا چیـزي                
لـق ایـن صـفات دانـسته شـود، شـرك            حائز مط » اهللا«جز  

بــر ایــن اســاس قــرآن کــریم . و کفــر، محقــق مــی شــود
ــه    ــصاص آن را ب ــنس و اخت ــی ج ــی  » اهللا«نف ــاد آور م ی

ــود ــذنبک : شـ ــتغفر لـ ــه اال اهللا و اسـ ــه ال الـ ــاعلم انـ  فـ
)47/19(.  

ــاي     ــی و ادع ــود اله ــا نم ــه ب ــایی ک ــا چیزه ــسان ی  ک
ــه«، یــا ...فرمــانروایی و فریــاد رســی و دن، نامیــده شــ» ال

  :موجب گمراهی انسان می گردند
  .) 35/43( اَ رأیت من اتّخذ الهه هواه:  نفس اماره-1
نمــاد هــر پدیــده ي شــگفتی ( گوســاله ي ســامري -2

فقـالوا هـذا الهکـم و الـه     ): که موجب انحراف بیـنش شـود    
 ی20/88(موسی فنس(.  

ــون -3 ــاد   ( فرع ــانروایی و فری ــه فرم ــرادي ک ــاد اف نم
ــئن اتّخــذت الهــا ): داننــدرســی را حــق خــود مــی  قــال لَ

  .)26/29( غیري الجعلنک من المسجونین
صـورتی از هـر پدیـده ي الـه شـده همچـون            ( بتها   -4

ــا طالحــان ــراهیم ال): قبــر صــالحان ی ــال اب ــه آزر و اذ ق بی
 )6/74(اتتخذ اصناما آلهۀ 
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