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 تفسیر آیه شهادت
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 

 اْلعِْلهمِ وَأُوْلُهوْا الَئِكَه ُوَاْلمَ هُهوَ إاِلَّ إِلَههَ الَ أَنَّهُ اللّهُ شَهِدَ» «الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

رسهم ربناها سهنحانه و تعهالی مراسهم الدّوحیهد » 1«.اْلحَكِیمُ اْلعَزِیزُ هُوَ إاِلَّ إِلَهَ الَ بِاْلقِسْطِ اقَآئِمَ

من هذه اآلیهات الفطر النصائر و العقول و   تحلّق علی کافّ ة عریق  عمیق  أنیق  دالّ بصور

 هُهوَ إاِلَّ إِلَههَ الَ أَنَّههُ اللّهُ شَهِدَ» :آل عمران ةالثّامن عشر من سور ةدالشّها ی آ النیناات الجامع 

امنها شهده  ،بحث موضوعی راجع به این آیه شده اسه  ،در تفسیر ««اْلعِْلمِ وَأُوْلُوْا وَاْلماَلَئِكَ ُ

اس  برای برادران کافی نیس  و اشاراتی هم در بعضی از بحوث راجع به دالل  این آیهه 

و موضوعی ن کافی نیس . حدّی اگر بحث مسدقل ولک ،رکه نسن  به توحید شده اس منا

مهن   الی آی  جعاالنن القرآن غضّ طرین کلّما ر»ن کافی نیس . باز اآل ،هم قنالً شده باشد

«. الذّکر الحکیم تراجع فطرتک و عقلیندک و فطرتهک و تحصهل علهی تنلهورات و تنلهورات

 هسه ،آیهد تها آنجهایی کهه مهیبیهرون  دبکشی همعدن هر چ مثل معادن تشنیه کایم که از

 .الحدن اس که مدکلّمش  طورامنا معارف قرآنیه ال حدن اس . همان ،معادن نهای  دارند

هِدَ»یحدار االنسان غیر المفکّر کیه    المنارک  االولی الی مثل هذه اآلیفی الاّظرة »  شهَ

 ،کی  یشهد کائن لکیهان لهه صها ّ :أونالً و ثانیًا و معای الشّهادةما ه «هُوَ إاِلَّ إِلَهَ الَ أَنَّهُ اللّهُ

اهد، ال یقنهل.  ههو مهن ،مثل االنسان الّذی یدنعی أنن هذا المال عادک لی اهد  انها الشهّ الشهّ

چهه  ،دههدشهادتی که شخص مهی«. اقرار العقالء علی انفسهم جائز ال علی انفس اآلصرین
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 ،شهخص بشهری کهه مشههود اسه  ،ههی باشهدشهخص ال ،شخص بشری باشد و چه بهاالتر

شههادت او در امهر  بیاهد،و صهود  را مهیانسان کارهایش  ،ملموس اس ، محسوس اس 

اربعهه یها اثاهین یها  ن ههم یهابلکه شهادت علیه یا له دیگران یا آ ،فیه کافی نیس  مخدل ٌ

هادة»دههد  یچطور صداوند شههادت مههرچه، این در فقدان الدلیل اس .  له  و الح الشهّ

مها  ،و سواها ال تحلّ محلّها الّا عاد فقدان الهدنلیل ی ًو نفس  ًو جاسی  ًمالی الدأدینی باالمور 

ة أو یمهین أو مها فهال موقه  لشههاد یءدام الدنلیل و النرهان القاطع موجودًا علی اثنات ش

 «.الی ذلک

مُ لَها»ههایی دارد در قرآن شری  صداوند قسم  لَفِه  إِنَّهُهمْ لَعَمْهرُ َ» 1«اْلقِیَامَه ِ بِیَهوْمِ أُْقسهِ

ْكرَتِهِمْ ْكرَتِهِمْ لَفِهه  إِنَّهُهمْ لَعَمْههرُ َ»نفهی قسههم اسه ، « ال اقسههم» 2«یَعْمَهُهونَ سهَ « یَعْمَهُههونَ سهَ

حل ، هل یحل  ربناا سنحانه و تعالی و » 3«اْلحَكِیمِ یس * وَاْلقُرْآنِ»قسم اس  « لعمرک»

،   قهد یقهال أنن ههذه اآلیهات الّدهی تافهی القسهمهو صالق الدنلیل و المدلول و کی  یحل 

عاد العقالء فضهالً   غیر مرضی ةتأویالت عدنتعای القسم و لمنا تعای القسم یؤولّون/یعولّون 

درسه  جهواب بدههد کهه ، فکهر کاهد، تواند جواب بدههدانسان یا می«. ]...[عن المسلمین 

ر مهن یهک شزشهکی هسهدم کهه . اگهکاهد تواند محهونل بهه دیگهرینمیاگر درساا نشود یا ش

توانم، من شزشک قلب گویم: من نمیمیکاد چشمش درد میکه کسی  ، بهمخصو  قلنم

. کسههانی کههه در آیههات مقدنسههات قرآنیههه بههه طههور شایسههده و بایسههده تفکّههر و تههدبنر هسههدم

تعنیهر بهه تأویهل ، جهوابی کهه صهراب کاهد اصهالً، تواناد جواب بدهادچطور می ،اندنکرده

، ههذه ال مهن القهول اولهی مهن اللهول هذا غلط، ههذه غلطه ٌیعای صالف الظّاهر »کااد می

 أنن اهلل تعالی یرید صالف الظّاهر صالف الاّص و القرآن افصح کهالمٍ اولی من اللول غلط 

 کجا صالف ظاهر و صالف نصّ اراده دارد « و ابلغ کالم علی االطالق

شههادت  ،لفه  شههادت در ایاجاسه امنا  ،صواهیم بحث کایمدر باب شهادت که نمی

هادة عنهارة عهن الحضهور »اس : شهادت حضهور اسه   نوعدو  منها حضهور تلقّیهًا أو إالشهّ

دارای دو « شههد»ههر دو شههادت اسه  « القهاءً لمها رأیه  ،تلقّیهًا لمها رأیه  .حضور القاءً

شههدتّ زیهدًا یأکهل  ،سهمع  بهاذنی ،نیذُاُشهدتّ زیهدًا یقهول یعاهی شههدت به»معااس . 

و  اسه  کاد که حضور چشم اس  یا حضهور گهها فرق میاین شهادت« هدت بالنصرش
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ایهن شههادت بها « رشههدت أن طعهام الفالنهی مُه»یا حضور لمس اسه  یها حضهور دیگهر 

 تقنهلجهاء ال  اذا اصنرک انسهان أنن زیهدًا»ی اس . این شهادت تلقّی اس . یاحساس چشا

ولهو مدهواترًا  ،و اذا سمع  ولهو مدهواترًادة ، اذا رأیده جاء هذه شهاحضور ألن شهادةتشهد 

شههادت «. ال تقهول شههدت، شههدت اصهصّ ،تقهول علمه  ،قطعیًا سمع  أنه جاء و علهم

سهمعی، بصهری، طهور کهه سه ، تلقّهی تلقّی اس ، تلقّهی آن حضور اس . حضور یا برای

نی ز ی جاس حصل  لرزی ٍاذا اسدشهدت »اس . یا حضور برای القاء  حسنی، شمنی، لمسی

، نهه« أن یاقهل کهالمبهأن تکدب ب ]...[اذا اسدشهدت علیک أن  ،أو لواط ال سمح اهلل أو غیر

یهد صهودت را با ،هسدی. دارای هر مقهامی کهه هسهدیصودت باید حاضر باشی، هر کسی 

القهاء ههم  ،ایصود القاء کای، اگر صود تلقّی نکهرده ،صود تلقّی کردیبرای القاء ما تلقّی ، 

شهادة الحضور »: اس  ی دو جانبشس شهادت دارا« یَوِ، رُع ُمِسَ». مگر توانی بکاینمی

الدّلقهی و االلقهاء »تلقّی و القاء هر دو باید یقیای باشهد. « الحضور لاللقاء للدّلقی و شهادة

هادفهن علمیهین قطعیهین و الّها ال تاة البدن أن یکونا یقیایهیفی باب الشّهاد حهال أنن  ة،ع الشهّ

دیهد کهه زنهی معهاذ اهلل زنها صهود  اگهر کسهی « افع عاد فقدان الدنلیل اونلانّما ت ةالشّهاد

شههادت چهارتها، بهرای ایاکهه بها ایهن زن ننایهد  ،صواههداین دیگر شههادت نمهیدهد، می

، بهرای ایاکهه صواههدبرای حدن شهادت می ،بله ،صواهدبرای این شهادت نمی ،ازدواج کاد

 برای این دیگر شهادت الزم ندارد.  1«ؤْمِاِینَاْلمُ عَلَى ذَلِكَ حُرِّمَ»با این زن 

در مقههام تلقّههی نههه، در مقههام القههاء، « شهههد»دو معااسهه :  دارای«  دهِشههَ »حههاال ایههن 

یًا تلقّهی سهمعیًا تلقّهی  ،واحد فی مقام الدّلقی لها معایً ةالشّهاد» تلقّی حضورًا تلقّی حسهن

اسه : یهک شههادت بهه معاهی  نوعاین یک معاا. ولکن شهادت به معای القاء دو « بصریًا

حهاکم  نهزددههد  صهدا شهادت می اقرن اهلل، صدا برای چه کسی« شهد اهلل»القاء اقرار اس  

 ،بمها یعلهم اقهرارٌ ،اقرار عمنا یعلم ،کاددهد  اقرار اس ، صداوند اقرار میشرعی شهادت می

. مدعهدند داریهم چایاهیآن شهری  ههم آیهات اینما یعلم، این یک معااس  که در قربتقریر 

 ثُهمَّ وَحِْكمَه ٍ كِدَهابٍ مِّهن آتَیْهدُكُم لَمَها الاَّنِیِّهیْنَ مِیثَهاقَ اللّههُ أَصَهذَ وَإِْذ»: عمرانمثالً در آیه آل

رُنَّهُ بِههِ لَدُهؤْمِاُنَّ مَعَكُهمْ لِّمَا مُّصَدِّقٌ رَسُولٌ جَاءكُمْ  مْذَلِكُه عَلَهى وَأَصَهْذتُمْ أَأَْقهرَرْتُمْ قَهالَ وَلَدَاصهُ

تلقّهی وحهی  ،همان شهادت اس . چون وحی شده اس « اقررنا»این  2،«أَْقرَرْنَا قَالُوْا إِْصرِي

حضور قلنی اسه  در محضهر حهقن سهنحانه و تعهالی و در جهای دیگهر بهه حضورًا،  اس 
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عد اقهرار شهادت در بُ مرتنهعد اقرار اس . یک مادها شهادت در بُ ،جای اقرار شهادت اس 

عد القاء اس  نزد کسی کهه نهزد او شهادت در بُ ،نخیرکام، یک مرتنه ار میاس  که من اقر

 باید القاء بشود. 

 ،انّما علمهه ذاتهه و ذاتهه علمهه ،هاا یقول ربناا شهد اهلل، شهد اهلل تلقّیًا و اهلل ال یدلقّی»

هادة،ب انّما یعننر ربناا سنحانه و تعالی عهن علمهه القطعهین الهذّاتین الثّابه  مائه  بالمائه   الشهّ

چطهور اسه  در ایاجها  تعنیهری زینهاتر از ایهن و « شهد اهلل« »بعلم و ما الی ذلک ،باالقرار

حاضر فیما شهد اهلل یعای اهلل »ترین از این در این زمیاه نیس  در باب اثنات توحید کافی

علمهًا ، صهلح یکن ثمنعلمًا حضورینًا ال علمًا تحصیلینًا علمًا لم  ،لذّاتلحضور الذّات یقرن، 

  علی قضی  ابدیی ً و ازل  علی طول الخطّ السنرمدی حضورینًا و ربناا سنحانه و تعالی شاهدٌ

کاهیم. در در ابعهادی زمهان اسه  کهه بعهد عهر  مهی الندههزمهان نیسه ، « شهد» .«توحید

لمنها »دیگهر زمهان معاهی نهدارد.  ،شهادت ذاتی حقن سنحانه و تعالی و شهادت علمی حقن

زمیانًا، کان ال یفسنر الما  بالما   ،  فیمن لیس له ما  و ال مسدقنلیسدعمل فعل ما

نسهن  بهه یهک « کهان»زمهانی نیسه . چهون « کهان» 1«ًاقَهدیر ءٍشَ ْ كُلِّ عَلى اللَّهُ كانَ» «اهلل

 هم زمانی نیس . « کان»شس  ،موجودی اس  که زمانی نیس 

لمهی کهه حضهور ذات اسه  عهد شههادت ذاتهی و شههادت عههم در بُ« دَهِشهَ » :«دَهِشَ»

، چهون صهدا زمهانی باشهدزمهانی نهدارد  معاهااین  ،حضور علمی ذات اس  للذّات ،للذات

این شههادت یهک حقیقدهی  ،و این شهادت در زمان نیس ، این شهادت لف  نیس نیس  

  کلّ معانی الحضور اللّامحهب  فشهد اهلل یعای اهلل تعالی یعلم حاضرًا لهذه الحقیق»اس . 

نن اهلل الّهذی نقهرن الیاا من اهلل تعهالی حدّهی نسهمع أ هل نحن یوحی :ال و لکن سؤشهد اهلل

 «.ده و هو واحد  ال، ال یوحی الیاابالوهین

کسهی قنهول دارد کهه ننهونت را قنهول  را در کداب وحی اس ، کداب وحهی« شهد اهلل»

ول دارد صهحن  برای کسی که قن« شهد اهلل»توحید را قنول دارد  ،صدا را قنول دارد ،دارد

قنهول کهن. کسهی کهه صهدا را واحهد گویهد بیها   به کسی که صدا را قنهول دارد میکادمی

به این حساب نیس  کهه چهون در کدهاب وحهی « شهد اهلل»دان واحد اس . شس ، داندمی

عهد این حضور علمی ذاتی حهقن اسه  در بُ« شهد اهلل»نخیر،  ،کایمما تعنندًا قنول می ،اس 

هِدَ« » شههد المالئکه»یعای  ،که فاصله شده« اْلماَلئِكَ ُ وَ هُوَ إاِلَّ إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ»اهلل،   شهَ
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 إاِلَّ إِلَههَ الَ»اهلل اسه   مهن قهائم« بِاْلقِسْطِ قائِمًا اْلعِْلمِ أُولُوا وَ اْلماَلئِكَ ُ وَ هُوَ إاِلَّ إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ

 به چه حساب اس   « شهد اهلل»این « اْلحَكِیمُ اْلعَزِیزُ هُوَ

 ]سؤال[ -

 العلم اس .  ، فوق اولوالعلم نیس  ، اهلل که اولواهلل اس  دیگر از غیر -

 یعای ائمنه... -

شههد  العضهال سؤالجوابًا عن هذا ال اذًاف»کایم. بحث می بعد در رأس هسداد،ائمنه  -

مخدل  فیها عاهد ناکرهها و عاهد   ٍرت لحالاهلل یقرن اهلل سنحانه و تعالی عاد من  أنا اذا اقر

ثان من یسمع وحی اهلل تعهالی  سؤالاالونل و  سؤال هذاهل االقرار کافی  ال،  ،الشّاکن فیها

ت ولکن الجواب نجده فی نفهس سؤاالاهلل و اقراره و ما الی ذلک من ال ةحدّی یسمع شهاد

 اآلیهات غهرر مهن هذه :و السدّون  الثّانی  الکداب الصّحیف واافدح «هُاللَّ دَهِشَ» اآلی  المنارک 

 ان باا یجدر ،انفسیًا و آفاقیًا الدوحید آیات مدالیل لكل الجامع  الدوحید، لنراهین الجامع 

صهود آیهه ههم اغهوار بحهث  «سهنرت كمها فیهها النحهث اغهوار»یعاهی اعمهاق  1«اغوار نسنر

 كیه  ان الحهال بطنیعه  نفسه یطرح سؤال هاا» مورد جسدجو قرار داده اس . توحیدی را

اگهر شههادت « مهدعیها غیر من الدعوى الثنات تكون ان الشهادة طنیع  و لافسه اللّه یشهد

 برههان اي فقهدان عاهد»کافی نیس . هم نه شهادت اقراری، شهادت اقراری  ،باشدگونه آن

 ىمعاه مهن الدأكهد بعهد هاها !سواه  إلى حاج  دون لافسه یشهد ان مدع فلكل إلّا و علیها 

ی دوم شههادت اسه ، معاهی اونل تلقّهی اایهن معاه« كامهل حضور عن أداؤها أنها الشهادة

کاد. آنچه را به علم حصولی و بهه علهم حضهوری صدا اداء می ،اس ، صدا که تلقّی ندارد

تعاهی  نههاو » شهاکین.کاهد بهه این را دارد القاء مهی ،داند که وحدت صود  اس صدا می

 انّما یدلقّی مهن لهم یکهن عاهده ههذا ،اهلل ال یدلقّی ، أنناالونل تلقّیاهلل تعالی المعای  ةشهاد

ةً یلقهی شههاد ،و ما تلقّهی هلل یلقی الشّهادةللجاهل فقط و ا العلم ثمن یدلقّی، تلقّی الشّهادة

 «.فی علمه المحیط کائا ً کامل ً

 ولکهن ایهن 2«الشههادة لدلقه  محضهر كهل علهى المحلّهق الحضهور للّهه بالاسن  هو و»

 ،باز حضور تلقّی حصولی نیسه ، بلکهه حضهور تلقّهی نیسه  ،حضوری که صداوند دارد

 هاا فااءه بعد و بعده و المشهود صلق قنل إلقاءها و الشهادة لدلق »بلکه علم مطلق اس . 

 بهه ههم ثهم وجهوده فه  یعدقهدون الهذین تخهص قهد بوحدانیدهه اللّه شهادة ان: أوال نقول
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در برابهر کسهانی کهه « هُوَ إاِلَّ إِلَهَ الَ أَنَّهُ اللّهُ شَهِدَ»الندّه این این یک مرحله اس . « مشركون

ال یعدقد فهی وجهود  ،مادنی ،ملحد ،الّذی ال یعدقد فی وجود اهلل تعالی»صدا را قنول دارند. 

 انقهش اذًا المخهاطنون هاها ادة علهی وحدانیندهه ثننه  االر  ثهمناهلل تعالی ال دور هاا لشهه

 .  «االشراک باهلل أو الدّشکّک فی توحید اهلل سنحانه و تعالی هاا حقل الحقل

  ]سؤال[ -

 ،صواهد بکاداثنات توحید می« شهد اهلل» ،«شهد اهلل»اونلش  ،«شهد»آن بله ولی اونل  -

 ، اثنات وجود در این جمله نیس .اثنات توحید بعد از اثنات وجود اس 

 .برهان کافی اس  دیگر صود اینتوحید مدفرنع بر اصل وجود اس ، ولی -

 را دلیل توحید معای ندارد، اصهل وجهود ،اصل وجود را اگر کسی قنول نداردصیر،  -

، اصهل وجهود نیامهده ،دلیل توحید آمدهایاجا  د تا دلیل توحید بیاید.باید قنول داشده باش

وحیهد ت اصهل بحث سر« أنّه ال اله اال هو ،ال ،شهد اهلل أنّه موجود». فقط دلیل توحید اس 

ولی صود ایهن کاد، ، آن اثنات وجود میمطلب دیگری اس  1«شَهیدٌ ءٍشَ ْ كُلِّ عَلى»اس ، 

 کایم. بحث می را« شهد»

 ]سؤال[ -

 سهؤالعهن ههذا ال  النیناه شهد اهلل هاا مجاالت عدنة لالجوب »کایم. آصر  بحث می -

 «هُاللَّه دَهِشهَ » .ا سهنحانه و تعهالیلربناه  االلقائیه  الحضوری ی اقرار ةٍللشّهاد  بالاّسن العضال

لهوالء الّذین یعدرفون فی وجود اهلل سهنحانه و تعهالی ثهم یشهرکون بهه مهن   شهد اهلل لمن

کس مرجع تقلیهد اسه  و مجدههد ها قنول دارند که فالن مثالً فر  کاید که صیلی« سواه

داناهد نمهی ولهی همه را قنول دارنهد. و... قنولش را دارند، عادل اس  و صادق اس اس ، 

اگهر صهد درصهد قنهولش  ،گویهد مهن فقهط هسهدمس  یا نه  میکه آیا غیر از ایشان هم ه

بهرای نفهی و دیگهر کهه  نداگر صد درصد قنولش دار ،چاین کسی کم داریمما الندّه  ،دارند

، صادق چاانم ،چایام ،شااسیدمن را میصد درصد قنول دارند،  .صواهدگشدن نمیاثنات 

صدا این اسه  دیگهر،  صد درصد صادقم و محال اس  کذب بگویم.ا أقول، هم هسدم فیم

أَْلدَهُمْ لَهِِنْ وَ». کسهانی کهه اقهرار دارنهد کهه حاال بادگان صدا کهذب بگویاهد  صَلَهقَ مَهنْ سهَ

 ل دارند دیگر. قنو 2«یُؤْفَكُونَ فَأَنَّى اللَّهُ لَیَقُولُنَّ اْلقَمَرَ وَ الشَّمْسَ سَخَّرَ وَ اْلأَرْ َ وَ السَّماواتِ

  ها قنول ندارند این قرآن و این آیات از صدا باشد.بحث سر این اس  که این -
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بهرویم. حهال اگهر جلهو ما تکّه تکّه بایهد  ،کامحاال عر  می ،آن بحث دیگری اس  -

به وسیله  ،به وسیله رجال وحیحی مافصالً، به وسیله و ،صداوند به وسیله وحی مدّصالً

الرنسل الّذین عاهدهم   کافّ». و هر رسولی از یک صداس  ایداب وحیکدب وحی که هر ک

در «. مهن عاهد إلهه واحهدالرنسل   تدلّ علی رساالت من اهلل تعالی کافّ  آیات بیناات رسولی

لُهُ لَأَتَْدكَ شَرِیكٌ لِرَبِّكَ كَانَ لَوْ»فرماید: روای  دارد که امام صادق می جاسه   چهه ک 1«رُسهُ

 «.رُسُلُهُ أَتَْدكَلَ»صدای ظالمی! 

 ،گوییم نقل مندای بهر عقهلمی فایده نقل چیس  کسانی ممکن اس  بگویاد که النده 

تر از عقهل اسه . حهاال ایاجها ایهن بحهث را داریهم. ایهن بلکه قوی ،همان دلیل عقل اس 

موحنهدین  ،کدابی و غیهر کدهابی و مشهرکین همهه قنهول دارنهد ،صدایی که همه قنول دارند

شهد بوسیط مالئکدهه  ،شهد فی کدابات وحیه ،شهد فی رساالته»اگر این صدا  ،دقنول دارن

فی توحیده أن ندقننل أنّه واحهد ال  -ال سمح اهلل-انّه ال اال اله اال هو فالبدن لاا المدشکّکون 

ریک  ،واقعیهًا ًااتّخاذیهًا ال شهریک ًاال شهریک ،لهم یدّخهذ الههًا لهم یدّخهذ شهریکًا ،اله غیهره الشهّ

 ،از اصهذ اسه غیهر  وصزاین « وصازّونشرکاء وصازّان، خاذی و الشّریک الواقعی شرکاء تّاال

 . این مرحله اولی.اس  صذالناین 

 مهن الدأكهد بعهد -هاها» .دارد که حاال این مرحله اولهی را بحهث کاهیم یمراحل دیگر

 یعدقدون الذین تخص قد بوحدانیده اللّه شهادة ان: أوال نقول»وصلاا الی:  «الشهادة معاى

سه ، ، وارد ههم هگوییم به حساب ایاکه یکی از احدماالت اسه ما می« قد« »وجوده ف 

 قهد و» :عمهرانآل 63تفسیر صهفحه « األصیل اإلله أنه معدرفون هم و مشركون، به هم ثم»

 یعلهم الهذي ههو إذ المقدسه ، نفسهه ههو لوحدانیدهه یشههد من فأفضل شركاء، لافسه اتخذ

دو تعنیر اس . اگر شهرکاء واقعهی « لهم مدخذًا كان لو یدخذهم الذي هو و كانوا، لو شركاءه

شود نداند و الّا جاهل اسه . و نمی ،باید بدانداله هسداد، مثل اهلل  ،اس  که مدّخذ نیسداد

 اتخهاذه یافه  و ،شهریكًا له بان العلم یاف  فلمنا»بیشدر باید بداند.  ،اگر صود  اتّخاذ کرده

رُّهُمْ ال مها اللَّهِ دُونِ مِنْ یَعْنُدُونَ وَ» :توحیده على قاطع ٌ شهادةٌ إذا فدلك ،شریكًا لافسه  یَضهُ

ُونَ أَ قُْل اللَّهِ عِْادَ شُفَعاؤُنا هؤاُلءِ یَقُولُونَ وَ یَْافَعُهُمْ ال وَ  وَ السَّماواتِ فِ  یَعْلَمُ ال بِما اللَّهَ تُاَنِِّ

نْحَانَهُ»داد یها واقعهی یها مدّخهذ  داند شرکاء هسهصدا نمی «2«اْلأَرْ ِ فِ  ال  عَمَّها وَتَعَهالَى سهُ

 «شهرکاء و ههو جاههل ، أنّهه لههسهنحانه جهلینهًا، سنحانه اتّخاذیهًا، سنحانه ذاتینًا» «یُْشرِكُونَ
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رَكَاء لِلّههِ وَجَعَلُوْا كَسَنَْ  بِمَا نَْفسٍ كُلِّ عَلَى قَآئِمٌ هُوَ أَفَمَنْ» مُّوهُمْ قُهْل شهُ ا اسهم شهرکا ر 1«سهَ

 أَمْ»قنهول نهدارد.  ،گویهد نههاز کجا  صدا صهود  مهی ،هاالت و عزّی و این حرف بیاورید،

ُونَهُ ولهی  ،گویهدمهی حرفهی شما یهک زبان «اْلقَوْلِ مِّنَ بِظَاهِرٍ أَم األَرْ ِ فِ  یَعْلَمُ الَ بِمَا تُاَنِِّ

 مِهنْ لَههُ فَمَها اللّهُ یُْضلِلِ وَمَن السَّنِیلِ عَنِ ْاوَصُدُّو مَْكرُهُمْ كَفَرُوْا لِلَّذِینَ زُیِّنَ بَْل»عمق ندارد. 

 . «هَادٍ

هِدَ» ف اللّه قنل من إال -معلم كأفضل- یعلم ال للّه الشركاء اتخاذ فالن»  هه  «اللَّههُ شهَ

 لكهن و -ههذا .شهركاء لافسه اتخذ انه اللّه على یفدرون من وجاه اللّه لدوحید شهادة أفضل

 الشههادة حقهول بكهل شههید فانهه فحسب، هذه عاد لدق  لیس  توحیده على اللّه شهادة

 «.«هُوَ إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ» على

رسهاالت نهه،  گهوییم وحهی نهه،رویهم، مهیما جلوتر از این می« هُاللَّ دَهِشَ»مراتب دیگر 

د اهلل شهد اهلل، شه حولمنا ربنانیًا ندحدنث  منا و کدابٍ  ٍمنا و رسال قنل تقننل وحیٍ»اننیاء نه 

شهد اهلل فیمها فطهر مهن فطرنها و  ،اهلل شهد اهلل فیما کونن  شهد اهلل فی حقیق ،فی اسم اهلل

فیما صلق من عقولاا و فیما صلق من حواسناا و فیما قرنر مهن علوماها و فیمها قهرنر مهن کهلّ 

خهالق کلّ الکائاات برمندها دلیل علی أنه مخلهوق اونالً و برمندهها دلیهل علهی أنن ال ،الکائاات

اهلل  ،دارنهد ثالثههماهاط  ،عهزّی دارنهد ،اسه  دیگهر. مشهرکین الت دارنهد« شهد اهلل« »واحد

اسهم هم ،سهمی« تَعْلَمُ هَْل» :شودصطاب می 2«سَمِیًّا لَهُ تَعْلَمُ هَْل»هم دارند.  نهیاللّ ،ندارند

 از نظهر نخیر. شس لف  اهلل ار ،اهلل  ، اینواتااین اهلل سم باشد،یک کسی هم اهلل   داری

 واحهد فهی ههذا االسهم،» واحد اس ، ین دلیل اس  بر ایاکه اهللکبین صود مشر ،صود لف 

این مرحلهه قشهری « یکون واحدًا فی مسمنی االسمأن الّذی هو واحد فی هذا االسم فالبدن 

 مرحله اولی.

لمخلوقهات،   امن ههو اهلل  اهلل ههو الخهالق لکافّه «هُلَّشَهِدَ ال» ثانی  ةشهاد»مرحله ثانیه 

و حقیقدههه ال   مطلقهه ، حیاتههه مطلقهه ، قدرتهههعلمههه مطلههق ،المخلوقههات  مجههرند عههن کافّهه

 مهردود مهثلكم لكهم مخلوق فهو بأوهامكم میزتموه كلما» « ابدی  ً وازلی  ،سرمدی ةمحدود

گویاهد  اهلل بهه چهه موجهودی مهی ،. اصهالً صهود اهللاسه  بحث قنالً گذشهده این 3«إلیكم

د محهدوالاصل مجرند  ،مجرند اس  ،این موجودی که صالق اس  ،اس موجودی که صالق 
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المحهدودات یدکرنر ابدًا حدّهی بهین المحهدودات، محدود ال اللّا»اس  و قابل تکرار نیس . 

قلاها ما قیندنا الماء بقیود ابدًا ال ذاتی  و ال وصفی  و ال کذا، قول الماء اذا تدکرنر نال   الطّلیق

، و ال النحهار و ال االنههار و ال الکهذا و ال الکهذا ال اآلبهارال اللهرب و  الماء ال مهاء الشهرق و

بین المائین  کذا ال یمکن الدعدند الّا بمینزة الماء واحد أو مدعدند، اذا قل  الماء کذا ماءالماء، 

مهایزی  کههمگهر ایا ،آیدتعدند نمی« أو ما الی ذلک  أو وصفی  و ذاتی  أو زمانی  أمینزًا مکانی

 ، آن عهین ایهن  ایهن عهین آن اسه سه چی در آن، فرق این و آن ،این :کار باشد. تعدنددر 

شس باید این و آن فاصهله مکهانی یها فاصهله زمهانی یها فاصهله  .شس این دوتا نیس  ،اس 

حدّهی    مهن الفواصهل حدّهی تحصهل االثایایه فاصل»فاصله افعالی  ،فاصله اوصافی ،ذاتی

اگر ما حساب کایم که صالق عالم صود  مادنی اس  کهه « فافس اهلل ذاتیًا ،یحصل الدعدند

در مادنیهات کهه  اسه ، مجرند فهوق مادنیهات صوداین صالق نیس ، صالق عالم مجرند اس . 

، در توانهد داشهده باشهد بها ایاکهه محهدود اسه این تعدند نمهی ،اگر گفدیم آب و قید نزدیم

فشههد اهلل ثانیهًا بهافس »  شهده باشهدتواند تعدند داچطور می ،محدود اس مجرند که این ال

محدودیه  دلیهل علهی و اللّا  ال محدودیه  الدّجرندیه  ههی ذاتیه  االلهین  الذّاتی  االلهی ذاتی 

 دوم. « هُاللَّ دَهِشَ»این « الوحدة

 صواهد.المحدود بودن هم دلیل می -

چهه کایم، وقدی وجود صهانع ثابه  شهد، در باب اثنات وجود صانع که ما بحث می -

ع چهه وجهود صهان ،کدابهًا و چهه ،فطرتهًا ،ای کهه داشهدیم عقهالًدر ادلّههوجودی ثاب  شد  

 گوییم. اس ، اهلل را داریم می وجودی ثاب  شد  ایاجا توحید

 صواهیم ثاب  کایم...ما از نامحدودیدش می -

 کایم. آن را داریم بحث می ،وجود صانع قنول کردید که در باب اثناتآن اللّهی  -

 صود آیه دالل  ندارد. -

صواهد این کهار را بکاهد اصهالً، دالل  ندارد. اونلش نمیاصالً اونلش که  ،آصر  بود -

مرحلهه ثانیهه اسه  کهه ایهن مرحلهه  ،ابددای آیه اصالً راجع به اصل وجود صحن  نیس 

العهالم اهلل الّذی یدقننله کلّ من یعرف أنن العالم مخلوق انن العالم حهادث أنن »توحید اس . 

مجهرند طلیهق و ال  ،و ال کهذا و ال محدودٌ و ال مخلوقٌ اهلل ال مادنیٌّ ،محدود أنن العالم مادنی

مشرک یا قنول دارد یها بایهد قنهول داشهده باشهد.  مشرک قنول دارد،این را « ًاحدن له اطالق

 صهالق»کهه صهالق نیسه .  ایهن اللّهی نیس ، دیگر ایهن کهه اهلل نیسه ، اگر قنول ندارد که

قهنالً ایهن را « مائه  بالمائه  یخدل  عن المخلوق، الخالق یخدله  عهن المخلهوق اصهدالف

شهما موحنهدین و ههی کهه همهه ایهن اللّ ،عهد دومدر بُ« شهد اهلل». شس باابراین بحث کردیم
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توانهد داشهده محدود کهه تعهدند نمهیالذات این اهلل المحدود اس  و  ،قنول داریدمشرکین 

داریهم، در حهوار مراجعهه بفرماییهد، حهرف زیهاد مها ن اثنهات توحیهد باشد. الندّه در بهراهی

 اهیم تفصیل بدهیم، این مرحله دوم.صونمی

مهن افعالهه شههد  ،فی ذاته ثانیًا و فی افعاله ثالثًا ،شهد اهلل فی اسمه اونالً» :مرحله سوم

دارد و فطهرت ههم دلیهل وجهود صهانع « فطرنا تدلّ علی الدّوحید کما بحثاا ،اهلل فی فطرنا

شههد اهلل آفاقینهًا و  ،شهد اهلل فهی عقولاها ،شهد اهلل فی فطرنا»هم دلیل وحدت صانع دارد 

تمام کائاات  ،تمام علوم« نیًایآفاقینًا علومًا عقلیًا أو علومًا تجر ،و عقوالً انفسینًا فطرًا ،انفسینًا

فطرتًا  ، گواهادعقالً ،علمًا گواهاد ،همه گواهاد ،صحیح بشوددر آنها نظر جهان وقدی که 

ههای بهر وحهدت حهقن تمام گواهی ،تااسخًا گواهاد ، نظمًا گواهاد،وحیًاًً گواهاد ،گواهاد

 کایم. سنحانه و تعالی را ما در صلق حقن مشاهده می

هیچ ملکی از مالئکهه  ،اندمالئکه همه از طرف یک صدا آمده«  ُکَائِلَالمَ وَ»و همچاین 

، تمهام اننیهاء ثابه  ننهونت و الّها ن از نزد صدای دیگهر نیامهدهبرای هیچ شیلمنری از شیلمنرا

رسهاالتهم و  ههم یحملهون وحهی اهلل تعهالی و ثابده الّهذین »ده نهدارد یمدنعی که فا یاننیا

 ،وا مهن الهه واحهدجهاؤ کلّهم من دون اسهدثااء   و الرنسالی ننوناتهم باآلیات النیناات الرنسولی

همه، فقط اوسه  « ال اله اال هو» :عدی حرف زدندبُهمه هم دو « کدب وحی من اله واحد

آن اسه  و دیگهری کهاری نهداریم، فقهط  را دیگهریو اسه   اودیگری نیس ، نهه ایاکهه و 

 «.   ُکَائِلَالمَ وَ»نیس . این 

اولهو العلهم بهالوحی  القمه  العلیها،من اولهو العلهم فهی اولو العلم، « اْلعِْلمِ أُولُوا وَ»و اما 

مرحلهه دوم  .کهه از طهرف صهدا آمدنهد ، اننیهاییتمام اننیاء صدا ،اننیاء« الیالرنسولی و الرنس

«.   الثّانیه اولهو العلهم فهی الدنرجه»رسهل  ، صلفهایرسل باشهاد یاولو العلم اس  که صلفا

مداران که بر محور فطرت و عقل و بهر محهور شهرع نظهر شرع ،اندمدارانمرحله ثالثه شرع

حدّهی اولهو العلهوم  نینهًایحدّهی اولهو العلهم تجر»سهداد. ایاها شهاهد بهر وحهدت ه ،دهادمی

 یطلهعفهال   مسدقیم  ًصالح ةً صحیح ًنظر  نییکذلک اذا نظروا الی العلوم الدّجر  نییالدّجر

ل  تقرینهًا  ةاال شهاد  نییمن علوم الدّجر الدّوحید کما بحثاا فی کداب الحهوار بصهورة مفصهّ

   «.الحقولفی کلّ « هُوَ إاِلَّ إِلَهَ الَ أَنَّهُ اللّهُ شَهِدَ»

 بكهل شههید فانه فحسب، هذه عاد لدق  لیس  توحیده على اللّه شهادة لكن و -هذا»

 ال أَنَّههُ: »«اللّهه» باسهمه «اللَّههُ شَهِدَ» شهادة كل فقنل «هُوَ إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ» على الشهادة حقول

 و مشهركین و ملحدین العالمون اجمع حیث رباا یا كال  «سَمِیًّا لَهُ تَعْلَمُ هَْل» ف «هُوَ إِلَّا إِلهَ
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گوید اهلل، آن ملحدی که ماکهر حدّی ملحد به مادنه نمی 1««اللّه» اسم توحید على موحدین

 أحهدٌ به یسمن فلم للّه «اللّه»»گوید اهلل، اهلل لف  ماحصر به فرد اس . به مادنه نمی ،صداس 

 «.اللّه إال

   های دیگر چطوردر زبان -

ولو حاله  شهرکی  ،فقط اهلل اس  ه، یهوا«هیهوا  العنرانی  مثالً فی اللّل»، هاکلّ زبان -

، در Godدر زبان مثالً فر  کاید کهه انگلیسهی  یهواه فقط اهلل اس . ،ایاها احیانًا دارند

در  ،در لف  اهلل فعالً قنل از ترجمه حاال لف  اهلل،صدا. ولی  ،صداوند نه ،زبان فارسی صدا

گویهد اهلل، نمهی، اصهالً برای ایاکه اهلل را قنول نهدارد ،لف  اهلل ملحد که اهلل را قنول ندارد

ی قائل اسه ، اهلل را به یک ،گوید چه موحند باشد چه مشرککه میآن ،گویدکه میولی آن

 . به دیگری قائل نیس 

 ثهم. «اللّهه» اسهم ونیحمل ال إذ شركاء، دونه من اتخذوا مهما اللّه، إال أحد به یسمن فلم»

 حیهث تعهدنده، تحیهل اللّامحهدودة ذاتهه فهان ههو، اال الهه أال یشههد القدسی  ذاته ف  «اللّه»

محههدود حقیقههی نیسهه . المحههدود مخلههوقی، ال« مخلوقههًا كههان لههو و یدعههدد ال اللّامحههدود

محدود نسنی آب بدون قید، انسان بدون قید، جهاس انسهان محدود حقیقی اهلل اس . الال

 -مهثالً- فالمهاء نسهنی ، محدودی  ال الخلق ف  هو و»الندّه.  اس  محدود نسنی، این المثالً

 ضهوء علهى إال الدعهدد یدصهور ال و ،واحهدًا إال لهیس ألهوان او مكان او بزمان تقیند اي دون

 -حاقهها و حقهها هه  و- اإللهیه  فالالمحدودیه  .المواصفات هذه من اين ف  منا اصدالفٍ

 2.«احِدٌ لَها بِعَهدَدٍوَ»النالغه ماقول از امیرالمؤماین در نهج« بعدد ال واحد فهو الدعدد، تحیل

ال  ، ثالثه اثاهان ،واحهد ال بعهدد، واحهد» با هم فهرق دارد.« عدد بدأویل ال و عدد عن ال و»

أن یقهال مهن القهول صراف  اهلل تعالی ال یسمنی و هذه  ،یدصل فی باب العدد ألنّه ال یسمنی

واحد که تعدند محهال  گوییممی، نیس که چون داصل در عدد « ی ال ثانی لهاهلل واحد یعا

 اس . 

واحهدهایی اسه  کهه مدعهدند « ثهمن توحنهد مدعددًالم یکن  ،واحد ال بعدد و ال عن عدد»

 ،دأویهل عهددو ال ب«. »عهن عهدد ًاواحهد» دوتا بوده، حاال یکی شهده، بوده، حاال یکی شده،

مسهدحیل فهی ههذا  ،کن ال یدعهدندیواحهد وله سواء کان ،واحدیًا واحدٌ، حال ،ال یدعدند واحدٌ

ال عن عدد لهم یکهن مدعهدندًا ثهم  ،مسدحیل أن یدصل فی باب العدد ،المثلّث واحد ال بعدد

                                                           

 .63 ، ص5همان، ج . 1

 . 269ص  هج البالغة )للصبحی صالح(،. ن2
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فههو واحهد  ،مسهدحیل تعهدنده سهنحانه و تعهالی ،توحند و ال بدأویل عدد ال یرجع الی العدد

 اآللهه »که بحث بعهدی اسه .  1«لَفَسَدَتا اللَّهُ إِلَّا لِهَ ٌآ فِیهِما كانَ لَوْ»«. لیس فی باب االعداد

ا  فقط سماوات و ار  نیس ، سه بُعهد دارد کهه بعهد اصهلی« ال فیهما« »اللّه مع اللّه إال

 ذاتهه هه  ذاتیه  -كهذلك- صفاته و .كان أیا المعدود ألوهی  یحیل العدد یثح»این اس . 

 بعض من بعضصفات ذاته و هی عین  ،ی ال محدودکما أنن ذاته سنحانه و تعال« »القدسی 

 «.و عین ذاته ال محدود

افعهال  2«السهاد بهافس بها الموصوف ف  تعدد فال محدودة ال إنها أفعاله، ه  فعلی  و»

 تااسهق بكهل و تفاوت، و تهاف  دون المادظم  الماضدة أفعاله و كما»صدا محدود نیس . 

بکلّ امعان و إذا سنرنا أغوار الکون « »«تَفاوُتٍ مِنْ حْمنِالرَّ صَْلقِ فِ  تَرى ما» حیث توافق و

 الاهاظم الخهالق وحهدة دلیهل ایضهًا ذلك» «.ة الدّااظموحد ،الدّااسق ةاتقان ال نجد الّا وحد

یعاهی « الحالقه  قدرته و النالل  حكمده و اللنیب اللطی  صاعه و العجیب فددبیره الااسق،

 و كمها. القدیر الحكیم الصانع وحدة دلیل ذلك كل» حلق کلّ شیء، محیط علی کلّ شیء

 العقهل و شهاهدة، فهالفطرة علهوم، و فكهر و فطهر مهن ردبنه و أنفسهاا فه  صلق بما اللّه شهد

 الهى اضهاف  األنفسهی  اآلیهات مهن هه  ثالثه  شهداء شاهد، حقوله كل ف  العلم و شاهد،

 از اهلل اس ، تمام ادلّه از اهلل اس . ا  همه .«هُوَ إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ» اآلفاقی  اآلیات

المالئکه  علهی صهافین بدقسهیم مخدصهر صها  » 3«.أمهرًا المهدبرات «اْلماَلئِكَ ُ وَ» ثم»

 «.و صا  حامالت وحی اهلل تعالی الی رسهول اهللمدبنرات أمرًا، أمر کون بإرادة اهلل تعالی 

 تشههد إنهها اللّهه، رسهل علهى اللّهه رسهاالت الحهامالت و أمرا، المدبرات «اْلماَلئِكَ ُ وَ» ثم»

 ملكا اإللهی  الرساالت تجد فال «هُوَ إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ» الدوحیدی  الرسال  وح  و الددبیر بوحدة

 أُولُهوا» كهذلك و .الدوحیهد صهالف الكهون أمهر تهدبیر فه  یعمل وأ الدوحید، صالف یحمل

 «.4«اْلعُلَماءُ عِنادِهِ مِنْ اللَّهَ یَْخشَى إِنَّما» ف باللّه، «اْلعِْلمِ

ایاجها مرحهوم حهاج آقها مصهطفی « اْلعُلَماءُ عِنادِهِ مِنْ اللَّهُ یَْخشَىیقرأ انّما  کانواحد »

کهرد بها یکهی از مناحثهه مهی ، ( ایشان اصیرًا در نج  تفسیر شروع کرده بهودرصمیای )

بها  ش چیسه .گهویم اسهمطراز اس ، نمیاز فضالی  اآلن در قید حیات اس ،ی که یعلما

                                                           

 . 22. انبیاء، آیه 1

 .64 ، ص5، ج بالقرآن القرآن تفسیر فى الفرقان. 2

 . همان.3

 .28. فاطر، آیه 4
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 ، او«اْلعُلَمهاءُ عِنهادِهِ مِهنْ اللَّههَ یَْخشَى إِنَّما»گف  به این آیه رسیدیم می ،کردندهم بحث می

بهودم کهه چطهور  سهردرگمگفدم من هم  مشکل  چیس  گفدم آقا « اللَّهُ یَْخشَى»گف  می

صهوب علهوم . «اْلعُلَمهاءُ عِنهادِهِ مِهنْ اللَّهَ یَْخشَى إِنَّما»اس . « اللَّهَ یَْخشَى»شس  ،«اللَّهُ یَْخشَى»

مهن  ،ربطی به کداب اهلل ندارد. و ایشان وقدی که تفسیر سوره حمد را نوش حوزی اصالً 

گفدم هزار صفحه سوره حمد  گف  بله، گفهدم  ،هزار صفحه اد:گفد د چقدر نوشدی :گفدم

 ی. بافدآنجا تمامًا فلسفه و عرفان  شما هس  یک کلمه تفسیر قرآن در آن 

 الرسهل سهیما ال و «اْلعُلَماءُ عِنادِهِ مِنْ اللَّهَ یَْخشَى إِنَّما» ف باللّه، «اْلعِْلمِ أُولُوا» كذلك و»

 العلهم اولهى مهن األعلهى الرعیل هم و»الانینون فوق الرنسل، هم فوق کلّ العلماء « الانیون و

مثلّهث العلهم کهه « الرسال  الوح  علم العلماء لسائر العلم مثلث على یزدادون فإنهم باللّه،

ْلاَا وَمَها»»علم فطری اس  و علم عقلی اس  و علم کهلّ آیهات ربنانیهه در صهارج.   مِهن أَرْسهَ

 الربانیه  الشههادات أفضل و ذلك 1«فَاعْنُدُونِ أَنَا إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ إِلَیْهِ نُوحِ  إِلَّا رَّسُولٍ مِن قَنْلِكَ

اصهالً و این صیلی مهم اسه . « شهد اهلل فی القرآن« »قرآنال هو الرسالی  الكدب حقل ف 

ل کدهاب نقه گویاد این کداب نقل اسه ، یعاهی چهه ، میصود قرآن دلیل بر وجود صداس

ولهی صهود ایهن قهرآن  ،قرآن کداب نقل اس   مگر اسفار ملّاصدرا کداب نقل نیس اس   

   تهدلّ علهی أنّهها ربنانیه قرآنیهاآلیات ال»کلمات ربنانیه اس .  ،کاد که این کلماتثاب  می

هی الّدی لمنا کان  تسمع للمشرکین و   یات القرآنیزول من ربن واحد من دون شکن، اآلالاّ

شهس صهود قهرآن دلیهل « معانهدین ، إذًا ما کهانواالملحدین کانوا اذا سمعوها کانوا مسلمون

ایهن اسه  کهه  یک مرتنه شههادت دادن ،صدا شهید اس  ،اس . حاال آیه را مالحظه کاید

 شهود. ایاجهاکاد و ظهاهر ههم نمهیصود  که به هر کسی وحی نمی ،صود  بیاید بگوید

یشههد علهی مها ذا  علهی وجهوده، علهی توحیهده، علهی » 2«إِلَیْهكَ أَنزَلَ بِمَا یَْشهَدُ اللّهُ لَّكِنِ»

هَدُ اللّههُ لَّكِهنِ» شهیءصفاته، علی ارسال الرنسل علی کلّ   بِعِْلمِههِ أَنزَلَههُ لَیْهكَإِ أَنهزَلَ بِمَها یَشهْ

نسدشههد   ، اهلل یشهد فی کدابه نفس اآلیات القرآنی«شَهِیدًا بِاللّهِ وَكَفَى یَْشهَدُونَ وَاْلمآَلئِكَ ُ

 .  «ی حقن موجود و ما الی ذلک من شرعیاتأنن اهلل تعال

 1.«3«اْلكِدهابِ عِْلهمُ عِْادَهُ نْمَ وَ بَیْاَكُمْ وَ بَیْاِ  شَهِیدًا بِاللَّهِ كَفى قُْل»: عام  بصورة ه  و»

 یُْدلَهى اْلكِدَهابَ عَلَیْهكَ أَنزَْلاَها أَنَّها یَْكفِهِهمْ أَوَلَهمْ»کفی باهلل شههیدًا یعاهی کفهی بهاهلل قهرآن، »

                                                           

 . 25. انبیاء، آیه 1

 . 166. نساء، آیه 2
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عمهر  ،حسناا کداب اهلل احیانًا الهین و احیانًا عمهرین، عمهرین ال نقنلهه الههین نقنلهه 2«عَلَیْهِمْ

 اللّههَ أَطِیعُهوْا»النن اهلل تعهالی یقهول  ،لکهن تهرک کدهاب اهلل تعهالی حسناا کدهاب اهلل و :قال

ترک الرنسول و امنا حسناا کداب اهلل حسب قهول  هو ، و«مِاكُمْ األَمْرِ وَأُوْلِ  الرَّسُولَ وَأَطِیعُوْا

لّهأنن اهلل   کذلک مقنولهلاا حسناا کداب اهلل نقول فالساّ  المحمندی  اهلل تعالی صحیح اذا ق

 ««مِاكُمْ األَمْرِ وَأُوْلِ  الرَّسُولَ وَأَطِیعُوْا اللّهَ أَطِیعُوْا»لی یقول فی هذا الکداب الحسب تعا

 حیهث اللّهه، بخلهق علمًا او الموحدون، كما باللّه علمًا العلم، اول  سائر كذلك و هذا،»

کهه  غلهط نگهاه نکااهد، عیاهک زرد نزناهد« -طناعهها و صلیه  لو- بأسرها الدجرینی  العلوم

 فهالكون إذا المهادة ازلیه  تحیهل -طناعهها و صلیه  لهو-»بخواهاد بهرف را سهفید بنیااهد. 

 إِلههَ ال أَنَّههُ» الشههادة صاوف بكل صدق شاهد -حقوله كل ف  و ،مخلوقًا و صالقًا -بأسره

هِدَ» ف إذا .علمهه و عقلیدهه و فطرتهه نكیهر إلّها تعهالى لدوحیهده نكیهر فال «هُوَ إِلَّا : «اللَّههُ شهَ

تحلّق علی کهلّ الّدی   ربنانیات الشهاد، عشرة کامل  التلک عشرة کامل »تا شاهد هد«. باسمه

 «.علی توحید اهلل تعالی  الدالّ  القطعی االدلّ 

 و بقرآنهه و العقهول و الفطهر مهن و فعلهه، صهفات و ذاته صفات و ذاته و «اللّه» سمهب»

 و محهذاهم یحهذو من و الرسل العلم ولواأ و الدشریع، و الدكوین حمل ف  وسطاء مالئكده

 مدراء الشهرع ،اولو العلم شرعیًا  قسمٌ :العلم کذلک قسمانی و سائر اول«. »العلم اول  سائر

ی العلم علی اعمن من اول العلم اول  سائر و»شود. آن هم دو قسم  می« ینیًااولو العلم تجر

 حیهث العلهم اوله  سهائر و«. » نیهیجرالعلم فهی العلهوم الدّ یأو اول مدارک الکداب و الساّ 

هِدَ» مهن هه  العشهرة الشههود ههذه فكهل .تعهالى وحدانیدهه علهى یهدل ذاته ف  الصالح  شهَ

 «...«اللَّهُ
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