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 مقدمه مترجم
طلبيم، به سوي  و آمرزش ميجوئيم  كنيم و از او مدد مي سپاس براي خدا، او را ستايش مي

  گمراه نشود كسي. بريم ه او پناه ميگرديم، و از شر نفس اماره و بدي كردارهايمان ب او بازمي
. اي نيست دهنده هدايتش فرموده و كسي كه خدا او را گمراه كند، برايش هدايتكه خدا 

دهم  يدهم كه خدائيست يگانه و جز او معبود به حقي نيست و گواهي م شهادت مي
بنده و فرستاده او است، درود خدا بر او و آل و اصحاب و پيروان راستين ايشان  صمحمد

 .باد
 :و بعد

بايد دانست ايمان به اسماء اهللا و صفات او يكي از اركان ايمان به خداي متعال است 
او و  كه عبارت از ايمان به وجود خداي متعال و ايمان به ربوبيت او و ايمان به الوهيت

 .فات باريتعالي استايمان به اسماء و ص
 

 در دين جايگاه علم به اسماء اهللا و صفات او
 -2توحيد در ربوبيت،  -1 :توحيد خداوند شامل سه قسمت بوده كه عبارتند از

 .توحيد در اسماء و صفات -3توحيد در الوهيت، 
براي ، و علم به اسما و صفات جالله اش جايگاهي رفيع و اهميت بسزايي دارد

كس ممكن نيست بدون علم به اسماء و صفات خداوند، او را به نحو اكمل بندگي  هيچ
خداوند متعال . كند و در اين صورت است كه عبادت همراه با بصيرت خواهد بود

 :فرمايد مي

                )180 / اعراف( 
 . »است پس او را با اين اسماء بخوانيدحسني تنها از آن خدا  و اسماء«
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 .شود و اين شامل دعاي خواستن و دعاي عبادت مي
ات به يكي يا چند تا از  دعاي خواستن بدين معني است كه قبل از بيان خواسته

يا غفور « :اسماء اهللا كه متناسب با آن درخواست است متوسل شويد، مثالً بگوئيد
يا حفيظ «. به من رحم كن! اي مهربان  مرا بيامرز،! زندهاي آمر» اغفرلي، يا رحيم ارحمني

 .مرا نگهداري فرما! اي نگهدارنده» احفظني
و دعاي عبادت يعني او را به مقتضاي اين اسماء عبادت نماييد و در پيشگاه او توبه كنيد، 

و . تچون فقط او شنوا و پذيراي اعمال اس و با زبان او را ياد كنيد. او تواب است چون تنها
 بترسيدو در نهان از وي . با اعضاء و جوارح وي را بندگي كنيد زيرا تنها او بيننده اعمال است

 .گونه بقيه اسماء را بخوانيد و بدين. چون فقط او لطيف است و خبير
 

 سبب تأليف كتاب
كه مباحثات مردم در اين موضوع گاهي  به خاطر اهميت و منزلت اسماء اهللا و اين

تصميم گرفتم  كه منشاء آن جهل يا تعصب مي باشد بنا بر اين ي استباطل حق و احياناً
به توفيق خداي متعال براي روشن شدن و تمييز حق از باطل، قواعدي براي آن نوشته و 

براي خودش و موافق رضايش و سودمند  انهبخواهم كه اين عمل مرا خالص اهللا تعالي از 
 .براي بندگانش قرار دهد

 .نام نهادم» قواعد المثلي في صفات اهللا تعالي و اسمائه الحسنيال«و آن را 
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 قواعدي پيرامون اسماء اهللا :فصل اول
 )قاعده اول(

يعني در نيكويي و . هايند هاي اهللا زيباترين و نيكوترين اسم بايد دانست كه تمام اسم
 :اند زيبايي به حد اعال رسيده

           )180 / افاعر( 
 . »حسني تنها از آن خدا است پس او را با اين اسماء بخوانيد  و اسماء «

خدا هستند كه به هيچ وجهي  اي در برگيرنده صفات كامل ه گونهزيرا اسماء اهللا ب
 .نقصي در آنها نيست

علمي كه جهل بر آن سابق نبوده و   متضمن كمال علم است؛» العليم« :براي مثال اسم
 :فرمايد خداي متعال مي. ر بدان الحق نخواهد شدنسياني ني

                      )52 / طه( 
گذارد و  پروردگارم فرو نمى. علم آن نزد پروردگارم در كتابى است: گفت «

 . » كند فراموش نمى

ر كلي و چيز احاطه دارد و بطوعلمي است وسيع كه بر همه 
 .چه از اافعال خدا باشد يا از افعال مخلوقاتشئي جز

 
                          

                              

                              )59 / انعام( 
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هاي غيب و كليد آنها در دست خداست و كسي جز او از آنها آگاه  گنجينه«
و هيچ برگي . باشد چه در خشكي و دريا است آگاه مي نيست و خداوند از آن

هاي زمين  اي در تاريكي كه از آن خبردار است و هيچ دانه افتد مگر اين فرو نمي
كه در لوح محفوظ ضبط  چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد مگر اين و هيچ

 . »و ثبت است

 :و مانند

                           

              )6 / هود( 
اش برعهده خداست، و  روزي] كه اين[هيچ جنبنده اي در زمين نيست مگر  و«
در كتابي روشن ] ها ي آين[و همه . داند قرارگاه و محل مردنش را مي] او[
 . »است] ثبت[

 :و مانند

                            

         )4 / تغابن( 
كنيد و  چه را كه پنهان مي داند، و آن ها و زمين است مي چه را كه در آسمان آن«

 . »ها داناست داند، و خدا به راز دل مي] نيز[داريد  چه را كه آشكار مي آن

است كه يكي از اسماء اهللا بوده و دربرگيرنده رحمت » الرحمن« :و مثال ديگر
 :درباره آن فرموده است صاي است كه رسول گرامي هلمك
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درباره مادري كه كودك خود را گم كرده بود، آن 0F1 )هللا أرحم بعباده من هذه بولدها(

 :را گرفت و در آغوش فشرد و سپس بدان شير داد، فرمود
. باشد تر از آن مادر براي فرزندش مي به تأكيد خداوند نسبت به بندگانش مهربان

 :فرمايد است كه خداوند درباره آن مي شامل رحمت وسيعيچنين  هم

            )156 / اعراف( 
 . »و رحمت من هر چيزي را در بر گرفته است«

 .و از زبان مالئكه فرمايد كه براي مؤمنين دعا كنند

                )7 / غافر( 
 . »پروردگارا، بخشايش و دانش تو همه چيز را فرا گرفته است «

و اين نكته نيز بايد گفته شود كه حسن در اسماء اهللا هم به اعتبار فرد است و هم به 
 .شود اعتبار جمع شدن با يكديگر كه در صورت دوم كمال بر كمال افزوده مي

 ت جمع بين آندو آمده است كه در قرآن كريم غالبا بصور» العزيز الحكيم« :مثال آن
و هر كدام بر كمال خاص خود داللت دارد كه عبارتست از عزت در عزيز و حكم و 

عزت توأم با بر كمالي ديگر داللت دارد كه آن هم   حكمت در حكيم و جمع اين دو،
خدا . حكمت است، بدين معني كه عزت ذات حق به معناي ستم و كردار بد نيست

كه عزت را در خود احساس   نيست كه به محض اين د و با عزتقدرتمن مانند مخلوق
 جور برپا كرده و به بدكاري دست زند، و همچنينكرد، آلوده به معصيت شده و ستم و 

باشد، اما حكم و حكمت مخلوق  حكم و حكمت باريعالي توأم با عزت كامل مي
 .شود دستخوش ذلت مي

_________________________________________________________________________ 
 :كتاب التوبه :و صحيح مسلم) 5999(ه و معانقته باب رحمه الولد و تقبلي :كتاب االدب :صحيح بخاري -1

 من حديث عمر بن الخطاب) 22) (2754(باب في سعه رحمه اهللا و انها سبقت غضبه 
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 )قاعده دوم(
 ند و هم اوصافاسماء اهللا هم علَم ذات هست

باشند،  يعني به اعتبار داللت آنها بر ذات، اسم و به اعتبار داللت بر معاني وصف مي
مسماي واحد كه باشند چون همگي بر  بنابراين همه اسماء به اعتبار اول مترادف مي

خداي متعال است داللت دارند، و با در نظر گرفتن اعتبار دوم متباين هستند، زيرا هر 
حي و عليم و قدير و سميع و بصير و ( مثال. عني خاص خود داللت داردكدام بر م

همگي اسماء يك مسمي هستند كه خداي متعال است، ) رحمن و رحيم و عزيز و حكيم
غير از معناي عليم است و معناي عليم ) حي(اما از حيث معني پرواضح است كه معني 

 ...با معناي قدير تفاوت دارد و هكذا 
هم اعالم هستند و هم اوصاف، چون قرآن بر آن داللت دارد،  :تيمكه گف و اين

 :فرمايد چه مي چنان

          )8 / احقاف( 
 . »آمرزنده و مهربان است] خدا[و او «

            )58 / كهف( 
 . »و پروردگار تو آمرزنده و داراي رحمت است«

رحمت باشد و يه دوم بر اين نكته داللت دارد كه رحيم كسي است كه موصوف به آ
و سميع، . لغت و عرف عليم كسي است كه داراي علم باشد به اجماع و اتفاق اهل

و وضوح موضوع چنان است كه نيازي به . داراي سمع است، و بصير داراي بصر است
 .دليل نيست

شود كه اهل تعطيل بوده و معاني اسماء اهللا  با اين توضيح گمراهي كساني روشن مي
خداوند سميع بدون سمع، و بصير بالبصر، و عزيز  :گويند را از آنها سلب كرده و مي
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. گردد بهانه آنان اين است كه ثبوت صفات مستلزم تعدد قدماء مي. باشد بدون عزت مي
چون . بيش نيست اي هايشان عليل و بلكه مرده و علت ضعيفدليل آنان  :ولي بايد گفت

1Fسمع

 . و عقل بر بطالن اين افكار داللت دارد 1
كه يك و يگانه است خود را به اوصاف  خداي متعال با وجود اين :اما دليل سمعي

 :فرمايد مي مثالً . زيادي توصيف فرموده است

                        

                 

 )12-16 / بروج( 
آغاز ] آفرينش را[هم اوست كه . آري، عقاب پروردگارت سخت سنگين است«

صاحب عرش ]. مؤمنان[و اوست آن آمرزنده دوستدار . گرداند كند و باز مي مي
 . »دهد انجام ميهرچه را بخواهد . ارجمند

 :فرمايد و مي

                             

                       )1-5 / اعلي(  
. كه آفريد و هماهنگي بخشيدهمان . نام پروردگار واالي خود را به پاكي بستاي«

از [و آن كه چمنزار را برآورد؛ و پس . گيري كرد و راه نمود و آن كه اندازه
 . »گون گردانيد آن را خاشاكي تيره] چندي

 

_________________________________________________________________________ 
سمع عبارت است از قرآن و سنت و اين اصطالح را در اثناي اين كتاب بسيار خواهيد ديد پس الزم  -1

 .است آگاه باشيد
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اند كه  بينيم كه همگي براي موصوف يگانه آمده در اين آيات اوصاف بسياري را مي
  2F1 .متصور نيست موصوفاز ثبوت آنها تعدد 

واضح است كه صفات، داراي ذاتي جدا از ذات موصوف نيستند تا  :دليل عقليو اما 
راين بنا ب. هستند كه به آنها متصف است از ثبوت آنها تعدد پيدا شود بلكه صفات كسي

باشند و هر موجودي بايد داراي تعدد صفات  اين اوصاف قائم به ذات موصوف مي
الوجود  كه واجب ردار است اعم از اينباشد، بنابراين هر موجودي از وصف وجود برخو

 .يا ممكن الوجود، ذات مستقل و قائم به نقس يا صفت براي غير باشد
اسم خدا نيست زيرا جامد است و دربرگيرنده » دهر«با اين توضيح روشن شد كه 

. چنان معنايي نيست كه به اسمائ حسني ملحق گردد، بلكه اسم وقت و زمان است آن
 :كند تعال از زبان منكرين رستاخيز نقل ميچه خداوند م چنان

               

 )24 / جاثيه( 
حياتي جز همين زندگي دنيايي نيست كه در آن  :گويند و منكران رستاخيز مي«

گيرند و جز  ميرند و گروهي جاي ايشان را مي بريم، گروهي از ما مي به سر مي
 . »سازد طبيعت و روزگار ما را هالك نمي

 .كه منظورشان گذشت شب و روز است
 :فرمايد مي فرموده است كه خداوند صو رسول خدا

_________________________________________________________________________ 
خداوند تبارك و تعالي يكي هستند ولي اوصاف . بودن موصوف نيستاز تعدد اوصاف، الزم به متعدد  -1

 .بسياري دارند

 اند كه از بينيم كه همگي براي موصوف يگانه آمده اوصاف بسياري را براى خداوند مي قرآن كريم در آيات

لي اوصاف بسياري دارد كه وانه است گس خدا يكي است و يپ شود ثبوت آنها تعدد خداوند تصور نمى

 .رددگ او برمى ه بههم
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 3F1 )يوذيني ابن آدم يسب الدهر و انا الدهر بيدي االمر اقلب الليل و النهار(
كه من زمانه هستم؛  گويد حال آن يزمان را ناسزا مكند،  فرزند آدم مرا اذيت مي«
 .»كنم چيز در دست من است و شب و روز را دگرگون مي همه

و زمانه يكي از اسماء اهللا است، و » دهر«اين حديث بر اين داللت ندارد كه 
گويند منظورشان زماني است كه محل حوادث و  آنان كه زمان را ناسزا مي

جمله بعد ) انا الدهر(و تفسير . منظور ايشان خدا نيسترخدادهاي ناگوار است و 
حكم و تصرف در  :)بيدي االمر اقلب الليل و النهار( :فرمايد از آن است كه مي

پس . كنم دست من است؛ شب و روز را به وجود آورده و آن دو را زيرورو مي
ه اين خداي سبحان است كه آفريننده زمان و حوادث آن است و شب و روز را ك

كند، و امكان  شان مي تشكيل دهنده زمان هستند او به وجود آورده و دگرگون
كننده با دگرگون شده يكي باشد، با اين توضيح روشن شد كه  ندارد دگرگون

 .در اين حديث اهللا سبحانه نيست) دهر(منظور از 
 )قاعده سوم(

 د دارد اسماء اهللا اگر بر وصف متعددي داللت كنند هر كدام سه معني در خو
 .ثبوت آن اسم براي خداوند متعال :اول
 .ثبوت وصفي كه در ضمن دارد براي خداوند متعال :دوم
 .ثبوت حكم و مقتضاي آن براي خداوند متعال :سوم

_________________________________________________________________________ 
 ).7491). (يريدون ان يبدلوا كالم اهللا(باب قوله تعالي؛  كتاب توحيد، بخاري، -1

 ).2). (2246(باب النهي عن سب الدهر . كتاب االلفاظ من االدب :مسلم

 ي دهر از دو حال خارج نيست يا خدا را دشنام داده و يا دشنام دهنده :فرمايد حافظ ابن القيم مي :فائده

 ).2/355(زاد المعاد . شريك براي خدا قائل شده كه در هر دو حال كفر ورزيده است
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ناني كه قبل از دستگيري زهربه همين خاطر اهل علم طبق اين آيه اجراي حد را از 
 :مايدفر دانند، خداوند متعال مي توبه كنند، ساقط مي

                         

    )34 / مائده( 
پس بدانيد . كه بر آنان دست يابيد، توبه كرده باشند مگر كساني كه پيش از آن«

 . »كه خدا آمرزنده و مهربان است

دو اسم از آيه فوق اين است كه خداوند متعال گناهان زيرا مفهوم و مقتضاي اين 
 .و با اسقاط حد از آنان به ايشان رحم كرده است بخشدهراهزنان را 

كه يكي از اسماء اهللا است صفت سمع را براي خداي متعال ) سميع( :براي مثال
و آن كند،  به دنبال آن حكم و مقتضاي آن را نيز براي خداوند اثبات مي. كند اثبات مي

 :فرمايد چه مي چنان. شنود كه خداوند سر و نجوي را مي اين

                 )1 / مجادله( 
حقاً خداوند شنونده و بينا . ودنش و خداوند گفتگوي سري شما دو نفر را مي«

 . »است

 :نند، متضمن دو معني هستنداهللا بر وصف غير متعدي داللت ك و اگر اسماء
 .ثبوت آن اسم براي خداي متعال :اول
 .ثبوت وصفي كه در ضمن اسم است براي خداي :دوم

يكي از اسماء اهللا است كه اثبات وصف حيات را براي خداوند در ) الحي( : مثال آن
 .بر دارد
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 )قاعده چهارم(
 التزام است  داللت اسماء اهللا بر ذات و صفاتش با مطابقه، با تضمن و

بر ذات خدا و بر وصف خلقت داللت مطابقي است ) الخالق(داللت لفظ  :براي مثال
 .و بر ذات تنها يا صفت تنها تضمني است و بر دو وصف علم و قدرت التزامي است

گويد، به  ها و زمين سخن مي به همين خاطر وقتي خداي متعال از آفرينش آسمان
 :فرمايد دنبال آن مي

                 

 )12 / طالق( 
تا بدانيد كه خدا بر هر چيزي تواناست، و به راستي دانش وي هر چيزي را در «

 . »برگرفته است

د است چون از طريق براي طالبان علم و معرفت بسيار مفي )الزام كردن( داللت التزام
 .يابند فهم درست آن بر مسائل بسياري آگاهي مي

آيد حق  الزم مي صاش چه از فرموده خدا و رسول گرامي و بايد دانست آن
زيرا . )به شرط اينكه الزامي صحيح باشد زيرا بعضي از الزامها صحيح نمي باشد(است

زيرا خداوند . باشدحق است و طبعاً الزم حق نيز بايد حق  صكالم خدا و رسولش
آيد، بنابراين  اش الزم مي متعال عالم به اموري است كه از گفته خودش و رسول گرامي
 .الزم كالم همانند نفس كالم مراد و مقصود خداوند متعال است

  :الزم آيد داراي سه حالت است صچه از گفته غيرخدا و رسولش و اما آن
آيد براي وي ذكر شود و او نيز آن  زم ميچه از قول قائل ال حالت اول آن است كه آن

نفي ) از خدا(مانند اين كه كسي كه صفات فعليه را . بند باشد را بپذيرد و بدان پاي
از اثبات صفات فعليه « :نمايد، بگويد اثبات مي) براي خدا(كند به كسي كه آنها را  مي

و » حادث باشد آيد كه برخي از افعال خداوند براي خداوند از سوي شما، الزم مي
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من به اين مطلب ! آري« :كند، بگويد شخصي كه صفات فعليه را براي خدا اثبات مي
و  چه را كه خواسته انجام داده است بندم، چرا كه خداوند متعال همواره آن معتقد و پاي

 :فرمايد چه مي ، چنان»باشد ور نميو هيچ پاياني براي اقوال و افعال او متص انجام مي دهد

                          

               )109 / كهف( 
پروردگارم جوهر شود دريا پايان  و سخنان اگر دريا براي نگارش كلمات :بگو«

پروردگارم پايان يابد، هرچند همسان آن دريا را كه كلمات  پذيرد پيش از آن مي
 . »به عنوان كمك بدان بيفزائيم

                            

                    )27 / لقمان( 
و اگر همه درختاني كه روي زمين هستند قلم شوند و دريا و هفت درياي «

گمان خداوند  گيرد، بي ديگر كمك اين دريا شوند كلمات خداوند پايان نمي
 . »عزيز و حكيم است

و طبيعي است حدوث آحاد افعال خداوند،  مستلزم نقصي در حق خداوند متعال 
 .شود نمي

آيد براي وي ذكر گردد ولي او  ول قائل الزم ميچه از ق حالت دوم آن است كه آن
كه شخصي كه صفات را  مانند اين. نفي نمايد  تالزمي را كه از قولش به عمل آمده است،

از اثبات « :نمايد، بگويد كند، به كسي كه آنها را براي خدا اثبات مي از خدا نفي مي
ش مشابه خلق ر صفاتآيد كه خداي متعال د صفات از سوي شما براي خدا چنين برمي

چنين چيز  !خير« :نمايد، بگويد خصي كه صفات فعليه را براي خدا اثبات ميو ش. »باشد
آيد و مستلزم مشابه ميان خدا و مخلوق او نخواهد بود، چون  از سخن من بر نمي
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صفات خداوند مطلق نيستند تا به قول شما چنين الزم آيد، بلكه صفات خداوند مضاف 
صفات را نفي كه شما كه  چنان. شريك وي هستند و الئق به ذات بيبه او و مختص 

. كنيد كه مشابه با ذات خلق باشد كنيد براي خداوند ذاتي قائل هستيد و قبول نمي مي
 ؟پس چه تفاوتي ميان ذات و صفات وجود دارد

 .كه در هر دو حالت حكم الزم قول ظاهر و هويدا است حال اين
الزم قول سكوت شود و از التزام و منع آن ذكري مورد حالت سوم اين است كه در 

شود، چون احتمال  يان نيايد، در چنين حالتي اثبات يا منع به قائل آن نسبت داده نميمبه 
اگر لزوم و بطالن آن برايش روش شود از گفته خودش برگردد  كه بعد ذكر كردن دارد

 .چون فساد الزم بر فساد ملزوم داللت دارد
 .كه الزم قول، قول است ين دو احتمال ممكن نيست حكم كنيد به اينبه خاطر ا

اگر الزم قول از قولش الزم بيايد، پس به ناچار الزم قول او به  :چه پرسيده شود چنان
در جواب . آيد و اصل هم بر اين است، به خصوص در صورت قُرب تالزم شمار مي

انسان داراي حاالت گوناگون نفساني اين احتمال مردود است به اين دليل كه  :گوييم مي
رسد، و يا قولي  بست مي موجب غفلت از فكري به بن  وخارجي بوده و اين حالت احياناً

 .گويد را در كشاكش مناظرات و بدون توجه؛ به عواقب و لوازم آن مي
 

 )قاعده پنجم(
 اسماء اهللا توقيفي بوده و مجالي براي بحث عقلي در آن نيست

اند توقف نمائيم و چيزي بر آن  چه كتاب و سنت گفته است بر آن بنابراين واجب
 ي كهنيفزائيم و يا از آن نكاهيم، چون عقل توانايي درك اسماء خداي متعال را به نحو

زيرا خداوند . ندارد، بنابراين توقف بر نص واجب استخداوند باشد را شايسته 
 :فرمايد مي
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           )36 / اسراء( 
گوش و چشم و  بيگمانو به دنبال چيزي نرو كه بدان علم و آگاهي نداري، «

 . »گرفت آنان مورد بازخواست قرار خواهند قلب، همه

                                   

                              

      )33 / اعراف( 
و گناه و بزهكاري و  خدا حرام كرده است كارهاي زشت آشكار و پنهان :بگو«

كه دليل و برهاني  كه چيزي را شريك خدا قرار دهيد بدون اين ستمگري را و اين
چيزي  اكه به دروغ از قول خد از جانب خدا بر حقانيت آن در دست باشد و اين

 . »دانيد را بيان داريد كه خود نمي

ده يا انكار اسمي كه بنابراين قرار دادن اسمي براي خدا كه پرورگار آن را مقرر نفرمو
پس بر ما واجب است . آن را مقرر فرموده باشد، جنايتي است در حق پروردگار متعال

 .چه كه نص براي ما آورده است اكتفا نمائيم ادب را پيشه كنيم و به آن
 

 )قاعده ششم(
 اسماء اهللا غير محصورند و عددي معين ندارند

 :در حديث مشهوري فرموده است صچون رسول خدا
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اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته (

 4F1 )احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك
اي يا در كتابت نازل  خوانم كه خود را بدان نام نهاده تو را به هر اسمي مي! خداوندا«

ي خود اختصاص ، يا در علم غيب براياد داده اياي يا به يكي از بندگان خود  فرموده
 .»اي داده

كس  و معلوم است نام هايي را كه در علم غيب به خود اختصاص داده است هيچ
 .حصر و شمارش كند و بدان احاطه نمايد آنرا نتواند

 :كه فرموده است صو اما فرموده رسول اهللا

 5F2 )ان هللا تسعه و تسعني اسام مائه اال واحداً من احصاها دخل اجلنه(
6Fنود و نه اسم دارد، هركس آنها را بشمارد ا خداوندنهما«

 .داخل جنت شود 3
  داللت بر حصر اسماء در اين تعداد ندارد زيرا اگر مراد از آن حصر اسماء بود،

 :فرمود مي

  )ةان اسامء اهللا تسعه و تسعون اسام من احصاها دخل اجلن(
 .»شود همانا اسماء خدا نود و نه هستند هركس آنها را برشمارد داخل بهشت«

 :يا عبارتي ديگر از اين قبيل
چنان شأن و منزلتي برخوردارند  اهللا از آن اين تعداد از اسماء :معني حديث اين است

من احصاها دخل « :بنابراين جمله. شود كه هركس آنها را برشمارد داخل بهشت مي

_________________________________________________________________________ 
 .و هو صحيح) 1/509(و الحاكم في المستدرك ) زوائد 2372(و ابن حبان ) ،1/391(رواه احمد  -1

 ).6) (2677(كتاب الذكر و الدعاء  :مسلم). 6410(الخاري كتاب الدعوات  -2

و كمال حفظ و فهم اين است كه خداوند متعال به . باشد ، حفظ و فهم ميشمردن] احصاء[منظور از  -3

 .مقتضاي اين اسماء عبادت شود  و در  اين مساله سخنان ديگري نيز از ائمه نقل شده است
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هم من صد در :مانند اين است بگوئيد. مكمل جمله ماقبل است و مستقل نيست »ةاجلن

ام تا به عنوان صدقه انفاق نمايم، اين جمله مانع آن نيست مبالغي  به نزد خود گذاشته
 .ديگر هم براي مصارف غيرصدقه به نزد خود داشته باشيد

به ثبوت نرسيده و حديث روايت شده  صو تعيين اين اسماء از جانب رسول خدا
 7F1.پيرامون تعيين آنها ضعيف است
به اتفاق  :از مجموع ابن قاسم گويد) 6(ج ) 382(ابن تيميه در فتاوي ص 

ثابت نيست، و در عبارتي قبل از  صشناسان تعيين اسماء اهللا از كالم رسول خدا حديث
چه در  وليد آن را از زبان بعضي از شيوخ شامي خود نقل كرده است چنان :آن گويد

ر فتح و ابن حجر د. است توضيح داده شدهحديثش اين مطلب  روايتهايبعضي از 
علت ) بخاري و مسلم(به نزد شيخين  :چاپ السفليه گويد 215، ص 11الباري ج 

ن و اضطراب،  ضعف حديث روايت نمودن وليد به تنهايي نيست بلكه اختالف در آ
 .توان از علل ضعف آن برشمرد تدليس و احتمال ادراج را نيز مي

ت، سلف در اين مورد به ثبوت نرسيده اس صسول خدارو چون تعيين اسماء اهللا از 
چه براي من در كتاب و سنت  اختالف دارند و چندگونه روايت از آنها وجود دارد، و آن

 .روشن شده نود و نه اسم است صرسول گرامي
 -3يگانه،  :االحد -2معبود مطلق،  :اهللا -1 :اسماء اهللا موجود در كتاب عبارتند از

 :االول -6معبود به حق،  :اإلله -5وكار، نيك :االكرم -4واال در ذات و صفات،  :االعلي
نهان و  :الباطن -9بلندمرتبه و غالب،  :الظاهر -8آخر بال انتها،  :اآلخر -7اول بال ابتدا، 

  :التواب -13بينا،  :البصير -12، كارخير و نيكو :البر -11آفريدگار،   :الباري -10ناپيدا، 
 -16نگهدار،  :الحافظ -15كننده،  ظيم، غلبهبسيار قادر و ع :الجبار -14پذير،  توبهبسيار 

 -19مهربان،  :الحفي -18بسيار نگهدار،  :الحفيظ -17، مراقب و حسابرس :الحسيب

_________________________________________________________________________ 
 .اند و غيره روايت كرده) 2384(و ابن حبان در ) 3507(به حديثي است كه ترمذي در ) رح(اشاره شيخ  -1
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 -23 بردبار، :الحليم -22با حكمت،  :الحكيم -21، آشكار :المبين -20، حق :الحق
آگاه،  :الخبير -26، بي نياز )پاينده( :القيوم -25زنده،  :الحي -24 ستايش شده، :الحميد

 – 30بسيار مهربان،  :الرئوف -29بسيار آفريننده،  :الخالق -28آفريننده،   :الخالق -27
مراقب،  :الرقيب -33دهنده،  روزي :الرزاق -32مهربان،  :الرحيم -31بخشاينده،  :الرحمن

 :الشكور -37سپاسگزار،  :الشاكر -36 شنونده، :السميع -35مبرا از عيب،  :السالم -34
ي  كسي كه براي رفع همه :الصمد -39، حاضر و گواه :الشهيد -38 بسيار سپاسگزار،

 :العظيم -42،  ناپذير شكست :العزيز -41دانا،   :العالم -30شود،  نيازها رو به سوي او مي
داراي علو  :العلي -45دانا،  بسيار :العليم -44باگذشت، بسيار  :العفو -43بزرگوار، 

داراي غناي مطلق،  :الغني -48آمرزنده،  :الغفور -47بسيار آمرزنده،  :الغفار -46مطلق، 
منزه،  :القدوس -52، غالب و مسلط :القاهر -51توانا،  :القادر -50گشاينده،  :الفتاح -49
بسيار  :القهار -56نيرومند،  :القوي -55نزديك،  :القريب -54، توانا :القدير -53

،  باريك بين آگاه :اللطيف -59صاحب كرم،  :الكريم -58بزرگ،  :الكبير -57كننده،  غلبه
برتر از آن كه بر  :المتكبر -62بزرگوار و واال،  :المتعال -61،  ايمنى بخش :المؤمن -60

صاحب  :المجيد -65كننده،  اجابت :المجيب -64استوار،  :المتين -63كسي ستم كند، 
، صورتگر :المصور -67تي، كننده بر همه هس احاطه :المحيط -66مجد و بزرگواري، 

 -71پادشاه،  :الملك -70دهنده،  روزي :المقيت -69توانا و قدرتمند،  :المتقدر -68
مطلع بر نهان و  :المهين -73، سرور و سرپرست :المولي -72پادشاه توانا،  :المليك

وارث،  :الوارث -76نظير،  تنهاي بي :الواحد -75يار و پشتيبان،  :النصير -74آشكار، 
، شاهد، حافظ و نگهبان :الوكيل -79بسيار مهربان،  :الودود -78گشاينده،  :الواسع -77
 .بسيار بخشنده :الوهاب -81سرپرست و ياور،  :الولي -80
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8Fاسماء اهللا در سنت

بسيار  :الجواد -83زيبا،  :الجميل -82 :عبارتند از صرسول اهللا 1
 -87پروردگار،  :الرب -86حيا،  صاحب :الحيي -85دادگر عادل،  :الحكم -84 بخشنده،

_________________________________________________________________________ 
تكميل فائده به تحرير احاديث كه حاوي اسماء اهللا است، بپردازيم، لذا مطابق ترتيب  الزم است براي -1

 :نمايم احاديث را يادداشت مي مذكور در كتاب،

ان اهللا ( :فرموده صخدا لالجميل اين اسم در ضمن حديث مرفوع ابن مسعود آمده است كه رسو :اول

 ).91) (147(كتاب االيمان  :مسلم. ت داردرا دوس، خداوند زيباست و زيبايي )جميل يحب الجمال

ان اهللا طيب ( :فرموده صدر حديث مرفوع سعد بن ابي وقاص وارد شده كه رسول خدا :الجواد :دوم

گمان  بي ...)حيب الطيب، نظيف حيب النظافه، كريم حيب الكرم، جواد حيب اجلود، فتنظفوا 

 پاكيزگي را دوست دارد و بزرگوار است و خداوند پاك است و دوستدار پاكي است و پاكيزه است و 

. است پس پاكيزگي را پيشه كنيد را دوست دارد و بخشنده است و بخشندگيرا دوست دارد بزرگواري 

 ).1/279( :ابن حبان) 2799( :ترمذي

ان اهللا هو احلكم و ( ...  :فرموده صدر حديث مقدام بن شريح آمده است كه رسول خدا :الحكم :سوم

) 5402( :نسائي) 4955( :ابوداود. گمان تنها خدا دادور است و دادوري از آن اوست بي ...)م اليه احلك

 .باشد اين حديث صحيح مي). 811: (المفردفي االدب  :بخاري

ان اهللا حيي كريم اذا رفع العبد اليه ( :فرموده صدر حديث مرفوع سلمان آمده كه رسول خدا :چهارم

ها را به  اش دست خداوند داراي حياء است و بزرگوار است هرگاه بنده )يديه يستحي ان يردمها صفراً 

ابن ) 3556(و ترمذي ) 1488(ابو داود . كه داستان او را خالي بازگرداند سوي او بلند كند شرم دارد از اين

 .اين حديث صحيح است). 3865(ماجه 

بهترين زمان براي نزديكي  ت :فرموده صرسول خدا :در حديث عمرو بن عبسه آمده است :الرب :پنجم

 .اين حديث صحيح است). 3865(ابن ماجه ) 3551(ترمذي . اش نيمه دوم شب است خداوند به بنده
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اقرب ما يكون الرب من ( :فرموده صرسول خدا :در حديث عمروبن عبسه آمده است :الرب :پنجم

. اش نيمه دوم شب است ندهبهترين زمان براي نزديكي خداوند به ب ...)العبد يف جوف اليل اآلخر 

 .اين حديث صحيح است). 1/309(حاكم ) 3579( :ترمذي

ان اهللا رفيق حيي الرفق ( :فرموده صآمده است كه رسول خدا در حديث مرفوع عائشه :الرفيق :ششم

 ).77) (2593= (مسلم . خداوند مهربان است و دوستدار مهرباني است...) 

 :فرمود در ركوع و سجودش مي صرسول خدا :يد آمده كه مي گو در ضمن حديث عايشه :السبوح :هفتم

مسلم در كتاب . االمين پاك و منزه است پروردگار فرشتگان و روح )سبوح قدوس رب املالئكه و الروح(

 ).223) (487= (الصاله 

انت  :فقلنا صانطلقت يف وفد بني عامر ايل رسول اهللا( :در حديث عبداهللا بن شخير آمده :السيد :هشتم

رفتيم وعرض  صمن با نمايندگان بني عامر به محضر رسول خدا )السيد اهللا تبارك و تعايل :سيدنا فقال

آن را   األلباني ـ) 4806(ابوداود ) 4/24(احمد . سرور خداوند است :ايشان كرديم تو سرور مايي فرمودند

 ).3594. (در صحيح الجامع تصحيح كرده است

ان النبيص كان يعوذ بعض اهله يمسح بيده اليمني و ( :هريره و عاشه آمده در حديث ابي :الشافي :نهم

رسول  )اللهم رب الناس أذهب البأس واشف انت الشايف الشفاء اال شفاءك شفاء ال يغادر سقام :يقول

خواند و با دست راست او را مالش  اش كه مريض بود اين دعا را مي براي يكي از اعضاء خانواده صخدا

اي و شفايي به  ها رنجوري را بيرون كن و شفا فرما زيرا تو شفادهنده خداوند اي پروردگار انسان :داد مي

) 5742( :بخاري كتاب الطب. چنان كه اثري از رنجوري باقي نگذارد غير از شفاي تو نيست شفاي آن

 ).46) (2191(مسلم 

الناس ان اهللا طيب ال يقبل اال  اهيا( :فرموده صدر حديث ابوهريره آمده كه رسول خدا :الطيب :دهم

 ).65) (1015= (كتاب الزكاه  :مسلم. پذيرد خداوند پاك است و جز پاكي را نمي )طيبا

يا رسول اهللا غال  :قال الناس( :گويد آمده مي در حديث انس :القابض و الباسط :يازدهم و دوازدهم

الباسط الرازق و اين الرجواهللا، ان ان اهللا هو املسعر القابض  :صالسعر فسعرلنا فقال رسول اهللا

يا  :كردندن صمردم عرض رسول خدا) القي اهللا و ليس احدمنكم يطالبني بمظلمه يف دم و ال مال
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تنها خداوند  :فرمود صقيمت كاالها باال رفته است براي ما نرخ گذاري كن رسول خدا صرسول اهللا

كس از شما  دوارم هنگام مالقات با خداوند هيچرسان است و من امي گذار و گيرنده و دهنده و روزي نرخ

احمد ) 2/249(دارمي ) 2200(ابن ماجه ) 1314(ترمذي ) 3451(ابوداود . از من خون و مالي طلب نكند

آن را تصحيح ) 323(، و الباني در غايه المرام )22/125(، طبراني در الكبير 6/29بيهقي ). 3/156،2876(

 .كرده است

يقول يف  صان رسول اهللا( :آمده طالب در حديث علي ابن ابي :المقدم و المؤخر :سيزدهم و چهاردهم

اللهم اغفريل ما قدمت و ما اخرت و ما ارسرت و ما اعلنت و ما ارسفت و ما انت  :آخر التشهد

خداوندا  :گفت در تشهد اخير مي صرسول خدا )اعلم به مني انت املقدم و انت املؤخر ال اله اال انت

 ذرگرچه تو به آن از من داناتري د هايم و هر آن روي ن گذشته و آينده و پنهان و آشكار و زيادهاز گناها

 ).201)(771(مسلم . كننده و تأخيركننده مطلق تويي و معبود به حقي جز تو نيست زيرا تقديم

 صحفظت من رسول اهللا( :در حديث شداد بن اوس و انس و سمره آمده گويد :المحسن :پانزدهم

حمسن حيب االحسان فاذا قتلتم فاحسنوا التقله و اذا ذبحتم فاحسنوا  ان اهللا( :نتني، انه قالاث

ها است پس هرگاه حيواني را كشتيد آن را به  خداوند عزوجل نيكو است و دوستدار نيكويي...) الذبحه 

) 7/227(نسائي ،  دابوداو، مسلم. طرزي نيكو بكشيد و هرگاه ذبح كرديد آن را به صورتي نيكو ذبح كنيد

 ).3170(ابن ماجه 

 :جالسا و رجل يصيل ثم دعا صانه كان مع رسول اهللا(  :آمده در حديث انس* -:المنان :هفدهم

اللهم اين اسالك بان لك احلمد ال اله اال انت املنان بديع السموت و االرض يا ذااجلالل و االكرام (

 )اسمه العظيم الذي اذا دعي به اجاب و اذا سئل به اعطيلقد دعا اهللا ب :فقال النبيص. يا حي يا قيوم

خداوندا  :خواند و بعد از نماز اين دعا را بخواند نشسته بودم در آن حال مردي نماز مي صبا رسول خدا

من از تو طلب مي كنم چون ستايش از آن تو است معبودي به حق به غير از تو وجود ندارد دارنده 

. ها و زمين هستي اي دارنده شكوه و بزرگي اي هميشه زنده پاينده آسمان هاي بزرگي آفريننده نعمت

بدون شك خدا را با اسم بزرگي خواند كه به وسيله آن نيايش را پذيرفته و خواسته را  :فرمود صپيامبر

 ).3/52(نسائي ) 3544(ترمذي ) 1495(ابوداود . كند اجابت مي
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 -90سرور و آقا،  :السيد -89نهايت منزه،  بي :السبوح -88داراي رفق و مهرباني،  :الرفيق
گستراننده،  :الباسط -93گيرنده،  پس :القابض -92پاك،  :الطيب -91شفادهنده،  :الشافي

 -97كننده،  ناحسا :المحسن -96تأخيردهنده،   :المؤخر -95جلوبرنده،  :المقدم -94
منفرد و تك و تنهاي  :الوتر -99هاي بزرگ،  دهنده نعمت :المنان -98عطاكننده،   :المعطي

 9F1 .مانند بي
كه آنها را بعد  صاسم در سنت رسول خدا18اسم در قرآن كريم و  81اين بود ذكر 

 ،مترددم) الحفي(از پيگيري در قرآن وسنت جمع آوري كرده ايم هر چند كه در اسم 
 :آمده است ؛ا بصورت مقيد در كالم خدا به نقل از ابراهيم زير

         )47 / مريم( 
اين ترديد وجود دارد، چون ما درباره راويان اين » محسن«چنين نسبت به  و هم

آن را از  شيخ االسالم حديث كه در طبراني وارد شده است اطالعي حاصل نكرديم، ولي
 .هللا برشمرده استجمله اسماء ا

الجالل و  مالك الملك، ذو(باشند، مانند؛  ميو بعضي از اسماء اهللا به صورت مضاف 
 ).االكرام

 

                                                                                                                                                    
هللا تسعه و تسعون اسام من حفظها (  :فرموده صرسول خدا آمده كه در حديث ابي هريره :الوتر :هجدهم

خداوند نود و نه اسم دارد هر كس آنها را حفظ كند داخل بهشت شود  )و ان اهللا وتر حيب الوتر ةدخل اجلن

مسلم كتاب الذكر و الدعاء ) 6410(بخاري كتاب الدعوات . و خداوند فرد است و فرد را دوست دارد

)2677) (5.( 

) اسماء وصفات خداوند(الزم به ذكر است كه مترجم محترم هر چقدر بخواهند معاني اين كلمات  البته -1

 )مصحح. (عربي نمي باشدزبان دقيق  عاني و محتوايم در برگيرنده را بخواهند دقيق بنويسند ولي باز هم
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 )قاعده هفتم(
منحرف شدناز هر واجبي كه بدان در اسماء اهللا عبارت است ] لحادا[عدول 

 :تعلق دارد و انواع آن
گونه  صفات و احكام، همان انكار كردن چيزي از آنها يا از مدلوالت و مصاديق :اول

كه اين كار، الحاد است، . اند ، انكار كردهديگرانكه اهل تعطيل اعم از فرقه جهميه و 
چون ايمان به اسماء اهللا و مصاديق آن اعم از احكام و صفات شايسته خداوندي بر 

مفهوم واقعي در  انحرافهمگان واجب است، بنابراين انكار نمودن بخشي از آن روي 
 .باشد كه واجب است بدان ايمان داشته باشيم ا ميآنه

گونه  اسماء اهللا را بر صفاتي تعميم دهد كه مشابه صفات مخلوقات باشد همان :دوم
اند، چون تشبيه باطل بوده و امكان ندارد نصوص بر آن داللت  كه اهل تشبيه چنان كرده

ين چنين امري نيز انحراف ، بنابراداللت مي كندكنند، بلكه بالعكس داللت بر بطالن آن 
 .از مفهوم واقعي آنهاست

هايي براي خداوند به كار ببرد كه خداوند براي خود به كار نبرده  اسم يا اسم :سوم
برند، يا فالسفه كه خدا را  را براي خداوند به كار مي) پدر(باشد، ماندن نصاري كه اسم 

است، چون اسماء اهللا توقيفي بوده و  نمايند، كه اين كار الحاد ذكر مي) علت فاعله(با نام 
. الحاد است آنرا براي خويش بكار نبرده استبه كار بردن نامي براي خداوند متعال كه 

اند باطل هستند و خداوند از چنين  هايي كه براي خداوند به كار برده چنين اسمه
 .هايي منزه است اسم

به كار ببرد،  بتهاو براي هاي ديگري از اسماء اهللا مشتق كند  اسم آنكه :چهارم
 بر اساس يكي از دو قولز اله ـ اگونه كه مشركين عزي را از اسم عزيز و الت را  همان

مختص خداوند مي باشند،  خود به كار بردند، چون اسماء اهللا  بـ مشتق نموده و براي 
 :فرمايد مي بر اساس يكي از دو قول
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                )180 / اعراف( 
 . »اسماء حسني خاص خداوند متعال است و او را با اين اسماء بخوانيد«

                          

 )24 / حشر( 
و  ها چه در آسمان اسماء حسني خاصه از آن خدا است تسبيح او گويند هر آن«

 . »زمين وجود دارد

                    )8 / طه( 
جز او معبود به حقي وجود ندارد، اسماء حسني خاصه از  هاهللا خدائي است ك«

 . »آن اوست

ها  گونه كه عبادت و الوهيت حق، مختص او بوده و موجودات آسمان بنابراين همان
گويند اسماء حسني نيز مختص ذات وي بوده و تسميه غير از  را تسبيح ميو زمين او 

و تمامي انواع الحاد حرام  شود، خدا به آنها انحراف از جاده حق و الحاد محسوب مي
 :است زيرا ملحدين را تهديد مي كند و مي فرمايد

 MM   L  K  J  IN    S  R         Q  P  OL  
 )١٨٠: األعراف(                                                                                                                                    

]  سزاى[زودا كه به . گرايند رها كنيد و كسانى را كه در مورد نامهاى او به كژى مى«
 » دادند كيفر خواهند يافت آنچه انجام مى

 
 .گردد لحاد طبق ادله شرعي شرك يا كفر محسوب ميو بخشي از اين ا
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 قواعدي درباره صفات خداوند متعال :فصل دوم
 )قاعده اول(

بايد دانست كه يكايك صفات خداوند صفات كمال بوده و به هيچ وجهي نقصي در 
 .آنها وجود ندارد

. مانند حيات، علم، قدرت، سمع، بصر، رحمت، عزت، حكمت، علو، عظمت و غيره
 .نمايند ئل سمعي، عقلي و فطري بر ثبوت آن تأكيد ميدال

 :فرمايد فرموده خداوند متعال است كه مي :اما دليل سمعي

                           

      )60 / نحل( 
اند، و خدا داراي  ر ندارند داراي صفات پست و زشتكساني كه به آخرت باو«

 . »صفات عاليه است و او با عزت و با حكمت است

 .باشد همان صفت اعلي مي» مثل اعلي«و معلوم است كه 
بايد بدانيم هر موجودي در حقيقت داراي صفت يا اوصافي است و اين  :دليل عقلي

است صفت نقص نسبت به حق  اوصاف، يا صفات كمال هستند يا صفات نقص، طبيعي
باشد، به همين علت است كه خداوند  تعالي كه كامل و مستحق عبادت است، باطل مي

 :فرمايد ناقص و عاجزند و نيازمندند، مي بتهارا اظهار كرده چون اين بتها  بطالن عبادت 

                         

               )5 / االحقاف( 
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را به فرياد بخواند و پرستش بجز  تر از كسي است كه افرادي  و چه كسي گمراه«
گويند و اصالً آنان از پرستشگران و به فرياد  كند كه تا روز قيامت پاسخش نمي

 . »خبرند خوانندگان غافل و بي

                    

                     

 )20-21 / نحل( 
نمايند آنان  خوانند و پرستش مي و آن كساني را كه به جز خدا به فرياد مي«

جمادند و . گردند يافرينند و بلكه خودشان آفريده ميتوانند چيزي را ب نمي
 . »گردند دانند كه چه وقت زنده و برانگيخته مي جان و نمي بي

 :گويد بر پدرش حجت اقامه كرده و مي ؛و ابراهيم

                          

 )42 / مريم( 
بيند و اصالً شر و  شنود و نمي كني كه نمي چرا چيزي را پرستش مي! پدراي «

 . »دارد باليي را از تو به دور نمي

 :گويد و با اقامه حجت بر قومش مي

                      

                     

 )66-67 / االنبياء( 
پرستيد كه كمترين سود و زياني به  آيا به جاي خداوند چيزهائي را مي :گفت«

پرستيد آيا  واي بر شما و واي بر چيزهايي كه به جاي خدا مي. رسانند شما نمي
 » فهميد؟ نمي
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از مخلوقات داراي  از اين هم بگذريم از راه حس و مشاهده ثابت شده كه بعضي
بديهي است كه بخشنده كمال سزاوارتر . كاملي از جانب پروردگار هستند  صفات نسبتاً

 .است كه خود كمال داشته باشد
هاي سليم به طور جبلي و فطري با محبت و تعظيم و  در واقع نفس :و اما دليل فطري

هاي پاك دوست  فسشود اين ن باشند، آيا مي عبادت خداوند متعال مأنوس و عجين مي
دانند متصف به صفات  كس را كه مي بدارند و تعظيم بكنند و پرستش كنند به جز آن

 !كمال و الئق پروردگاري و الوهيت است؟
مرگ،  :و صفتي كه ناقص بوده و كمال در آن نباشد در حق اهللا ممتنع است مانند

 :فرمايد جهل، نسيان، عجز، كوري و كري و امثال آن، خداوند مي

                 )58 / الفرقان( 
 . »ميرد و بر خدايي توكل نما كه هميشه جاويد است و نمي«

                )52 / طه( 
در كتابي به نزد پروردگارم ثبت شده است كه ] سرنوشت اقوام گذشته[«

 . »نمايد كند و نه آن را فراموش مي را گم ميپروردگارم نه آن 

                        

 )44 / فاطر( 
 . »كند ها و زمين خداوند را عاجز نمي و هيچ چيزي در آسمان«

                          

   )80 / زخرف( 
شنويم؟ نه هرگز چنين نيست و  كنند ما سر و نجوي آنان را نمي آيا گمان مي«

 . »نويسند فرستادگان ما به نزد ايشانند و مي
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كه پروردگار شما  او كور است در حالي( :فرمايد درباره دجال مي صپيامبر گرامي
 ).كور نيست

10F

آهسته خدا را ذكر كنيد، شما نه كري را ! اي مردم( :فرمايد چنين مي هم 1
 ).زنيد و نه غائبي را صدا مي

11F

2 
 :نمايند متصف مي رده كه او را به صفات ناقصنيز خداوند كساني را تهديد ك

                          

               )64 / مائده( 
هايشان بسته باد  دست خدا به غل و زنجير بسته است، دست :گويند يهوديان مي«

شان باد، بلكه دو دست خدا باز است؛ هرگونه  گويند نفرين چه مي و به سبب آن
 . »بخشد كه بخواهد مي

                         

                        

    )181 / آل عمران( 
است و ما خداوند فقير  :گمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتند بي«

چه كه گفتند خواهيم نوشت و به قتل رساندن پيامبران را به ناحق،  نيازيم، آن بي
 . »بچشيد عذاب سوزان را :و بدانان خواهيم گفت

 :فرمايد اند منزه دانسته و مي خويشتن را از نقايصي كه به وي نسبت دادهخداوند 

                   

                
_________________________________________________________________________ 

 ).101) (2933( :كتاب الفتن و شراط الساعه :مسلم) 7131(بخاري كتاب الفتن  -1

 ).44) (2704(كتاب الذكر و الدعاء  :و مسلم) 4205(كتاب المغازي  :خاريب -2
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 )180-182 / صافات( 
هايي كه مشركان درباره خدا به هم  از توصيف! پاك و منزه هست خداوندگار«

كنند؛ خداوندگار عزت و قدرت، و درود بر پيغمبران، و  بافند و سرهم مي مي
 . »است كه خداوندگار جهانيان است ستايش خدا را سزا

 :فرمايد و مي

                

             

 )91 / مؤمنون( 
براي خود گرفته و نه خدايي با او انباز بوده است، زيرا كه خداوند نه فرزندي «

پرداخت و هر يك از  اگر خدايي با او مي بود هر خدايي به آفريدگان خود مي
خدا باالتر و واالتر از آن . جست خدايان بر ديگري برتري و چيرگي مي

 . »گويند چيزهاست كه ايشان مي

حاالت ديگر ناقص باشد، اتصاف ذات  هرگاه صفتي، در بعضي از حاالت كامل و در
توان آن را به طور اطالق  پس نمي. باري بدان جايز نيست ولي به طور كلي ممتنع نيست

نه براي او اثبات كرد و نه از وي سلب نمود، بلكه الزم است آن را تفصيل داد به اين 
حالتي كه در حالتي كه داللت بر كمال دارد اتصاف خداوند بدان جائز و در   :معني

مكر، كيد، فريب  :مانند. شائبه نقص در آن هست خداوند متعال را از آن منزه بداريم
دادن و امثال آن، چنين صفاتي اگر در مقابل كساني گفته شود كه چنان معامله كنند، 
براي خدا صفات كمالند، زيرا در چنين حالي بر قدرت خداوند متعال در مقابله به مثل 

حالت صفت   ولي در غير اين. رساند اشته و كمال قدرت خداوند را ميبا دشمن داللت د
نقص است و اصالً آن را در رديف صفات كامله خود ذكر نكرده است، و تنها در مقابل 
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كنند اين اوصاف را به خود نسبت  دشمناني كه با خدا و رسولش چنين معامله مي
 :مانند. دهد مي

                  )30 / انفال( 
كند و خداوند بهترين  انديشي مي چاره] مكر[ورزند و خداوند  و آنان مكر مي«

 . »ساز است چاره

 :و مانند

                 )15-16 / طارق( 
كشند، و من نيز  ند و نقشه ميپرداز گمان آنان پيوسته به كيد و نيرنگ مي بي«
 . »كشم زنم و نقشه مي نيرنگ مي] كيد[

                     

             )182-183 / اعراف( 
سازيم به  ريج گرفتارشان ميكنند به تد و كساني كه آيات ما را تكذيب مي«

نقشه من محكم و ] كيد[گمان  دهم بي دانند و به آنان مهلت مي اي كه نمي گونه
 . »استوار است

                 )142 / نساء( 
د دهند در حالي كه خداون خدا را فريب مي )گمان مي كنند( گمان منافقان بي«

 . »دهد ايشان را فريب مي

                         

 )14-15 / بقره( 
نمائيم، خداوند ايشان را  همانا ما با شمائيم، ما تنها مؤمنان را مسخره مي :گويند«

 . »نمايد مسخره مي
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اند خود را متصف  ه اني كه به خدا خيانت كردبه همين خاطر خداوند در مقابله با كس
به آن نكرده و نگفته است خدا هم به آنان خيانت كرد، چون خيانت عبارت از فريب در 

 :فرمايد مقام امانت است و چنين صفتي مطلقاً مذموم است، بلكه مي

                          

     )71 / انفال( 
اند و  و اگر بخواهند به تو خيانت كنند آنان پيش از اين به خدا خيانت كرده«

 . »خداوند دانا و حكيم است. خداوند شما را بر آنان پيروز كرده است

كرد، بلكه جا در مقام مقابله به مثل نفرموده خدا هم به آنان خيانت  بينيم كه در اين مي
 .و خداوند شما را بر آنان پيروز كرده است :فرمايد به جاي آن مي

خان اهللا من « :گويند المثلي كه عوام الناس مي شود ضرب با اين توضيح معلوم مي
پيشه باشد، منكريست بسيار فاحش و واجب  كند به كسي كه خيانت خدا خيانت» يخون

 .المثلي جلوگيري شود است از چنين ضرب
 

 )قاعده دوم(
 تر از دايره اسماء است دايره صفات واسع

كه در قاعده سوم در بحث اسماء به  ي صفتي است، چنان زيرا هر اسمي، در برگيرنده
آن اشاره كرديم، و بعضي از صفات متعلق به افعال خدا است و افعال خداي متعال 

 :فرمايد خداوند مي. ناپذير است چون اقوالش پايان هم

                            

                    )27/ لقمان( 
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و اگر همه درختاني كه روي زمين هستند قلم شوند و دريا براي آن مركب «
گيرد، همانا  اين دريا شود كلمات خدا پايان نميگردد و هفت دريا كمك 
 . »خداوند عزيز و حكيم است

ء و اتيان و أخذ و امساك و بطش و ديگر  از جمله صفات خداوند متعال مجيي
 :فرمايد خداوند مي. باشند صفاتي است كه خارج از حد و حصر مي

        )22 / فجر( 
 . »آمدو پروردگارت «

                       )210 / بقره( 
 . »هاي ابر به سوي ايشان بيايند بان آيا انتظار دارند كه خدا و فرشتگان در سايه«

          )11 / آل عمران( 
 . »شان گرفتپس خدا آنان را به كيفر گناهان«

                       )65 / حج( 
 . »گذارد بر زمين فرو بيفتد مگر او اجازه دهد دارد و نمي آسمان را نگاه مي«

        )12 / بروج( 
ر گمان پروردگارت يورش و تاخت بردن و در هم كوبيدن و به كيف بي«

 . »رساندنش سخت و شديد است

                 )185 / بقره( 
 . »شما نيست )دشواري( خواهد و خواهان زحمت خداوند آسايش شما را مي«

 :فرمايد مي صو نبي گرامي
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 12F1 )ينزل ربنا ايل السامء الدنيا(
كنيم  كه در نصوص آمده به اين اوصاف متصف مي گونه ما خداوند متعال را همان

خداوند داراي  :گوييم دهيم، براي مثال نمي ولي اين اوصاف را اسماء خدا قرار نمي
جائي و آتي و آخذ و ممسك و باطش و مريد و نازل و امثال آن است،  :اسمائي مانند

 .كنيم هرچند از آنها خبر داده و ذات باري را به آن متصف مي
 

 )ده سومقاع(
 صفات ثبوتيه، و صفات سلبيه :اند صفات خداوند بر دو قسم

صفات ثبوتيه صفاتي هستند كه خداوند در كتاب خويش يا بر زبان رسولش براي 
وجه نقصي در آنها  باشند و به هيچ خود ثابت فرموده است و تمام آنها صفات كمال مي

توار بر عرش و نزول به اس] فوقيت[حيات و علم و قدرت و  :متصور نيست، مانند
و با استناد دالئل سمعي و عقلي اثبات . آسمان دنيا و داشتن وجه و يدين و امثال آن

 .گونه كه الئق جاه و جالل او باشد ـ واجب است حقيقي آنها براي خدا ـ آن
 :از جمله آن فرموده خداي متعال است :دليل سمعي

                           

                         

                         

 )136 / نساء( 
به خدا و پيغمبرش و به كتابي كه خداوند بر ! ايد ي كه ايمان آوردهاي كسان«

هايي كه خداوند قبالً نازل فرموده است  پيغمبرش نازل كرده است و به كتاب
_________________________________________________________________________ 

 ).168) (758(مسلم، كتاب صاله المسافرين، ) 1145( :بخاري، كتاب التهجد -1
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هايش و فرستادگانش و  ايمان آوريد، و هركس به خدا و فرشتگانش و كتاب
 . »تروز رستاخيز كافر شود واقعاً در گمراهي دور و درازي افتاده اس

بينيم كه ايمان به خدا متضمن ايمان به صفات اوست و ايمان به كتابي  جا مي در اين
چه كه در آن آمده است اعم از  كه بر پيامبرش نازل فرموده متضمن ايمان به همه آن

اش  باشد، و ايمان به فرستاده مي صاش محمد صفات خداوند و رسالت فرستاده
 .باشد است، مي اش كه خداي است كه از فرستنده دربرگيرنده ايمان به همه اخباري

تر  چون خداوند متعال درباره صفات خود به ما خبر داده و طبعاً او آگاه :دليل عقلي
اش راست و خبرش زيبا و واجب است بدون ترديد  باشد و گفته به آنها از غير خود مي

جائز است كه خبردهنده و ترديد در مقابل خبري (چه را خبر داده است اثبات كنيم،  آن
اي كه نتواند  از جمله كساني باشد كه احتمال جهل، دروغ و خستگي از او برود به گونه

و هر يك از اين سه عيب در حق پروردگار محال ). خواهد بازگويد چه را كه مي آن
 .چه را كه خبر داده است بپذيريم است، پس بر ما واجب است هر آن

از هر  صگوييم زيرا پيامبر به ما خبر داده است نيز چنين ميچه پيامبرش  و درباره آن
تر  اش خالص تر و اراده دهد داناتر و خبرش صادق چه از خداوند خبر مي انساني درباره آن

 .هست قبول كنيم همانطور كهپس بر ما واجب است خبر او را . و بيانش رساتر است
خود يا از زبان در كتاب  هايي هستند كه خداي و صفات سلبيه صفت

مرگ،  :از خود نفي كرده باشد و در حق او نقص محسوب شود؛ مانند صاش فرستاده
بنابراين بر ما واجب است چنين صفاتي را . خواب، جهل، نسيان، درماندگي و خستگي

تر اضداد آنها را كه صفات ثبوتيه است به طور كامل براي  از خدا نفي كنيم چون پيش
ه ند از خود نفي كند مراد ثبوت نقطاين دليل كه هرچه را خداوخدا ثابت كرديم، به 

شود كه  مقابل آن براي باري تعالي است، نه نفي تنها چون نفي وقتي كمال محسوب مي
» عدم«است، و » عدم«همان » نفي«متضمن چيزي باشد كه بر كمال داللت كند، چرا كه 
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و نفي گاهي بدين علت . لت كندكه بر كمال دال نيست، تا چه رسد به اينرسماً موجود 
مانند اين كه . گيرد كه آن محل، قابليت پذيرش آن حكم را ندارد در جايي صورت مي

گيرد كه كسي توانايي  كند و گاهي نفي بدان علت صورت مي ديوار ظلم نمي :بگوئيد
  :گويد چه شاعر مي چنان. انجام آن كار را ندارد، كه اين هم نقص است

 .شكني نمي كنند د كه پيماناي هستن قبيله
 كنند و به اندازه دانه رازيانه به مردم ستم نمي

 :گويد و يا مانند شاعري كه مي
 ولي قوم من هرچند داراي شرف و خانواده هستند

 كنند و به اندازه دانه رازيانه به مردم ستم نمي
 :مثال آن مانند

            )58 / فرقان( 
 . »ميرد توكل كن بر خدايي كه زنده است و نمي«

 .نفي مرگ از او دربرگيرنده كمال حيات او است
 :مثال ديگر

         )49 / كهف( 
 . »كند و خداي تو به كسي ستم نمي«

 .بينيم نفي ظلم از او دربرگيرنده كمال عدل اوست جا هم مي در اين
 :مثال سوم

                        

 )44 / فاطر( 
 . »تواند خدا را عاجز و درمانده كند ها و زمين نمي و هيچ چيزي در آسمان«



 اسماء و صفات خداوند متعال

 

38 

بنابراين نفي عجز از خدا دربرگيرنده كمال علم و قدرت اوست، به همين خاطر در 
 :فرمايد ادامه آيه مي

           )44 / فاطر( 
 . »گمان او دانا و تواناست بي«

كه فرد توانايي انجام  چون عجز يا از روي جهل به اسباب پديد آوردن است و اين
ها  كاري را ندارد و چون خداوند داراي كمال علم و قدرت است هيچ چيزي در آسمان

 .كند و زمين او را عاجز نمي
 .شد كه صفت سلبي گاهي دربرگيرنده كمال بيشتري استپس روشن 

 

 )قاعده چهارم(
تر باشد  اند و هر اندازه داللت آنها بيشتر و متنوع صفات ثبوتي صفات مدح و كمال
 .گردد كمال موصوف بيشتر از آنها هويدا مي

اي كه خداوند از آن خبر داده است بسيار بيشتر از  به همين جهت صفات ثبوتيه
 .باشد اش مي لبيهصفات س

 :ولي به غير از موارد زير غالباً ذكري از صفات سلبيه به ميان نيامده است
 :در موردي كه موضوع بيان عموم كمال خداوند است، مانند :اول

          )11 / شوري( 
 . »چيزي مانند او نيست«

             )4 / اخالص( 
 . »و او را هيچ همتايي نباشد«

 :در مقام رد ادعاي دروغين دروغگويان در شأن خداي متعال، مانند :دوم
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 )91-92 / مريم( 
و براي خداي مهربان . دهند كه به خداوند مهربان فرزندي نسبت مي از اين«

 . »سزاوار نيست كه فرزندي برگيرد

در مقام دفع توهم نقص در كمال خداوند، در جايي كه مربوط به اين امر معين  :سوم
 :باشد، مانند

                       

 )38/ دخان( 
هدف  چه در ميان آن دو است بيهوده و بي و ما آسمان ها و زمين را و آن«

 . »نيافريديم

 M   I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?

  L  K  JL                                                                                        )٣٨ /ق(  

در شش چه را كه در بين آن دو است  ها و زمين و آن و من به راستي آسمان«
 . »روز آفريديم و هيچ خستگي به ما نرسيد

 

 )قاعده پنجم(
 اند؛ صفات ذاتيه و صفات فعليه صفات ثبوتيه دو بخش

. عبارت از صفاتي است كه پيوسته و در ازل به آن متصف بوده است :صفات ذاتيه
و از صفات خبريه از قبيل . مانند علم، قدرت، سمع، بصر، عزت، حكمت، علو و عظمت

 .باشد مي» عينين«و » يدين«و » وجه«
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صفاتي هستندكه به اراده و مشيت خدا تعلق دارند كه انجام و عدم  :صفات فعليه
مانند استواء بر عرش و نزول به آسمان . انجام آنها بستگي به مشيت باري تعالي است

و گاهي يك صفت هم ذاتي است و هم فعلي، آن هم با در نظر گرفتن دو اعتبار . دنيا
نند صفت كالم، اين صفت به اعتبار اصل يك صفت ذاتي است، چون خداوند متعال ما

در ازل متكلم بوده است، و با در نظر گرفتن آحاد كالم يك صفت فعلي است، چون 
چه بخواهد سخن  كالم بستگي به مشيت خداوند دارد و هرگاه اراده كند و درباره آن

 :فرمايد چنان چه مي. گويد مي

                         )82 / يس( 
» اوهرگاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود كار او تنها اين است كه خطاب به «

 . »شود بشو و آن هم مي :بگويد

و هر صفتي كه به مشيت او تعلق داشته باشد تابع حكمت اوست؛ گاهي آن حكمت 
چه خداوند  نيز از درك آن عاجزيم، ولي يقين داريم هر آنوم است و گاهي براي ما معل

 :فرمايد چه بدان اشاره كرده و مي بخواهد مطابق مشيت اوست، چنان

                       

 )30 / انسان( 
گمان خداوند بس آگاه و  كه خدا بخواهد، بي نتوانيد بخواهيد مگر اي و شما نمي«

 . »حكيم است

 )قاعده ششم(
 برحذر باشيم اموريالزم است در اثبات صفات از 
 يكي تمثيل، و ديگري تكييف؛

چه از صفات براي خدا ثابت است  باشيم آن  از قبيل اين كه اعتقاد داشته :تمثيل -1
 .دالئل سمعي و عقلي باطل است باشد كه اين اعتقاد به مماثل صفات مخلوقات مي
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 :فرمايد از جمله آن فرموده خداوند است كه مي :دالئل سمعي

          )11 / شوري( 
 . »هيچ چيزي مانند و مثل خداوند نيست«

                   )17 / نحل( 
 . »انديشيد؟ آيا نمي  آفريند؟ همانند كسي است كه نميآفريند  آيا كسي كه مي«

         )65 / مريم( 
 . »دانيد؟ آيا همنامي براي او سراغ داشته و مي«

             )4 / اخالص( 
 . »و نيست احدي همانند او«

 :اين هم از چند جهت است :داليل عقلي
بايد دانست كه ميان خالق و مخلوق تباين ذاتي وجود دارد و تباين ذاتي مستلزم  :اول

تباين در صفات نيز هست چون صفت هر موصوفي الئق به همان موصوف است، 
نيرويي كه شتر   مثالً. چه اين امر در صفات مخلوقات متباين الذوات آشكار است چنان

دارد، و مادام تباين ميان مخلوقات با وجود  دارد قابل مقايسه نيست با نيرويي كه مورچه
اشتراك در حدوث و امكان آشكار است تفاوت ميان خالق و مخلوق به طريق اولي 

 .ظاهرتر و آشكارتر است
پروردگار آفريننده كه از جميع وجوه كامل است، در  :توان گفت چگونه مي :دوم

ي است تا او را كامل باشد و نيازمند كس صفاتش مشابه مخلوقي است كه ناقص مي
آيا چنين اعتقادي كاستن از حق خالق و آفريدگار نيست؟ چون در واقع تشبيه ! نمايد؟

 .نمايد نمودن خداي كامل به مخلوق ناقص وي را نيز ناقص مي
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كنيم كه در اسم متفق ولي در  ما در ميان مخلوقات چيزهائي را مشاهده مي :سوم
بينيم انسان داراي دست است ولي نه مانند  د، ميحقيقت و كيفيت، جداً با هم مختلفن

نه مانند نيروي شتر، گرچه در اسم با هم مشترك باشند و  ودست فيل، داراي نيرو است 
بينيم كه  مي. اين دست است و آن دست است و اين نيرو است و آن نيرو است :بگوييم

گرديد كه اتفاق در  ميان اين دو در وصف و كيفيت تفاوت وجود دارد، بنابراين معلوم
 .اسم لزوماً به معناي اتفاق در حقيقت نيست

است و بعضي احياناً ميان اين دو، تفاوت قائلند با اين تعبير  تشبيه نيز همانند تمثيل
تمثيل عبارت است از مساوات در جميع صفات ولي تشبيه عبارت است از اشتراك  :كه

تمثيل كنيم تا موافق تعبير قرآن باشد كه  ولي تعبير دقيق آن است كه نفي. در اكثر صفات
 :فرمايد مي

          )11 / شوري( 
 . »هيچ چيزي مانند و مثل خداوند نيست«

يعني آدمي بر اين عقيده باشد كه صفات خداوند چنين و چنان است  :تكييف -2
ه داليل سمعي و عقلي كه آن را مقيد به همانندي نمايد، و چنين اعتقادي ب بدون اين

 .باطل است
 :فرمايد از جمله فرموده خداوند است كه مي :دليل سمعي

         )110 / طه( 
 . »نان از آفريدگار آگاهي ندارند و آ«

                            

           )36 / اسراء( 
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گمان چشم و گوش و دل همه  روي مكن كه از آن ناآگاهي، بي از چيزي دنباله«
 . »گيرند مورد پرس و جوي قرار مي

بديهي است ما از كيفيت صفات پروردگارمان آگاهي نداريم، چون خداوند تنها از 
فيت آنها، و دم زدن از تكييف و چگونگي آنها خود به ما خبر داده نه از كيوصاف ا

روي از چيزي است كه بدان آگاهي نداشته و پرداختن به موضوعي است كه از آن  دنباله
 .خبريم بي

توانيم به چگونگي صفات شيء بپردازيم كه از چگونگي ذات يا  زماني مي :دليل عقلي
ها درباره  ع يابيم و همه اين راههمانند او آگاه باشيم، يا از طريق خبر صادق بر آن اطال

 .منتفي است بنابراين عقيده به بطالن تكييف بر ما واجب است چگونگي صفات خداوند
 توان كيفيتي را براي صفات خداوند تقدير و تصور كرد؟ از اين هم بگذريم آيا مي

آن  در واقع هر كيفيتي را كه در ذهن خود تصور كنيد، خداوند بس باالتر و واالتر از
آن  فو هر كيفيتي را براي صفات خداي تعالي فرض كنيد بدانيد كه بعداً به خال. است

 .پي خواهيد برد، زيرا علم و دانش شما قاصر است
باشد از بحث پيرامون آن پرهيز نماييم و دل و  و مادام كه چنين است بر ما واجب مي

 .زبان و قلم را از چنين مباحثي مصون بداريم
 :پيرامون آيه/ر است وقتي كه از امام مالكبه همين خاط

               )5 / طه( 
 . »خداوند مهربان بر باالي عرش است«

چگونه است؟ به تأمل فرو رفت و جبينش عرق ] فوقيت[سئوال شد كه اين استواء 
ايمان به آن واجب  غيرمجهول و كيفيت آن غيرمعقول و معني استواء :كرد و سپس گفت
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13Fو سئوال از آن بدعت است

و مادام كه . اند و اهل علم بعد از ايشان بر اين منهج بوده .1
14Fكيفيت غيرمعقول است

و شرع نسبت به آن چيزي ذكر نكرده است پس استدالل عقلي  2
 .و شرعي نيز منتفي است و واجب است از آن خودداري كرد

گونگي آن و تالش در اين وادي پرهيز نمود، بنابراين جداً بايد از بحث درباره چ
اي انداخته است كه توان  چون اگر به چنين كاري مبادرت شود آدمي خود را به ورطه

هاي تيره را به قلب آدمي  چه شيطان چنين خيال و چنان. رهايي از آن را نخواهد يافت
چه او بدان  ر آنافكند بايد به درگاه پروردگار روي آورد، و نجات او در آن است كه ه

 .فرمان دهد، عملي سازد
 :فرمايد خداوند متعال مي

                         

    )36 / فصلت( 
اي متوجه تو گرديد خود را به خداوند بسپار كه او  و هرگاه از شيطان وسوسه«

 . »نوا و آگاه استبس ش

 

 )قاعده هفتم(
 صفات خداوند توقيفي است و براي عقل مجالي نيست كه پيرامون آن بحث كند

كه كتاب و سنت بر ثبوت آن  توان براي خدا اثبات كرد مگر اين هيچ صفتي را نمي
شود كه  خداوند فقط به چيزي توصيف مي :گويد مي/امام احمد . داللت كنند

_________________________________________________________________________ 
اين اثر صحيح ... و غيره ) 6/325،326(و ابو نعيم في الحليه ) 142(، )141(ص  :الذهبي في العلو -1

 .باشد مي

 ).90( :و ابن قدامه في اثبات صفه العلو) 98(ص  :الذهبي في العلو. باشد اين اثر صحيح مي -2
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صيف كرده باشد، يا پيامبرش از آن خبر داده و از دايره كتاب و خويشتن را بدان تو
 ).به قاعده پنجم در بحث اسماء مراجعه فرماييد. (سنت خارج نگرديده باشد

 :و براي داللت كتاب و سنت بر اثبات صفت سه راه وجود دارد
 .بطش، وجه و يدين و امثال آنها ،تصريح به صفت مانند ؛ عزت، قوت، رحمت :اول
كه در برگيرنده مغفرت، و ) الغفور(قرار گرفتن وصف در ضمن اسم مانند  :مدو

 ).به قاعده سوم در بحث اسماء مراجعه كنيد. (و امثال آن. در برگيرنده سمع است) السميع(
بر عرش و ] فوقيت[شد مانند استواء به فعل يا وصفي كه دال بر آن با تصريح :سوم

براي حكم كردن ميان عباد در روز قيامت و انتقام از سمان دنيا و آمدن خدا  نزول به آ
 :آيات و حديث ذيل اين اوصاف را در بردارند، مانند ترتيبمجرمين كه به 

               )5 / طه( 
 . »خداوند مهربان بر باالي عرش است«

15Fشود خداوند به آسمان دنيا نازل مي« صو فرموده پيامبر

 :و فرموده خداي متعال، »1

                 )22 / فجر( 
 . »و پروردگارت برسد و فرشتگان صف در صف فرا رسند«

 :و آيه

            )22 / سجده( 
 .»گمان ما از گناهكاران انتقام خواهيم گرفت بي«
 

_________________________________________________________________________ 
 .حديث صحيح است و بحث آن گذشت -1
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 درباره ادله اسماء و صفاتقواعدي  :فصل سوم
 )قاعده اول(

شود تنها كتاب و سنت  داليلي كه به وسيله آنها اسماء و صفات خداوند ثابت مي
تواند اسماء اهللا و صفات او را ثابت  چيز ديگري نمي است، و به غير از اين دو منبع هيچ

ما واجب است  چه از اسماء و صفات در اين دو منبع آمده است بر بنابراين هر آن. كند
چه نيز كه رد اين دو منبع نفي شده باشد برماست آن را نفي  و هر آن. آن را ثابت بدانيم

 .و همزمان ايمان به ضد كامل آن داشته باشيم
اسماء و صفاتي كه اثبات و نفي آنها در اين دو منبع نيامده بر ما واجب است بر لفظ 

لكن نسبت به معني آن قايل به تفصيل . آن توقف و از اثبات يا نفي آن خودداري كنيم
اگر مراد از آن اثبات حقيقتي اليق به خدا باشد آن را قبول داريم و  :گوييم هستيم و مي

 .شماريم مردود مي  اگر داراي معنايي غيراليق به خدا باشد آن را وجوباً
 يهايي است كه بر اسم از جمله صفاتي كه ثبوت آن براي خداوند متعال آمده صفت

 .اسماء اهللا داللت تطبيقي يا تضمني يا التزامي داشته باشد از
آن داللت نمايد، مانند   و باز از آن جمله است هر صفتي كه فعلي از افعال خداوند بر

حكم در بين عباد در روز بر عرش و نزول به آسمان دنيا و آمدن براي ] فوقيت[استواء 
توان  انواع آن غير قابل حد و حصر است و نميقيامت و امثال آن از افعال ذات باري كه 

 :آنها را شمارش كرد

          )27 / ابراهيم( 
 . »دهد و خداوند هرچه بخواهد انجام مي«

 .داشتن وجه، چشم و دست نيز از آن جمله هستند
راده كَوني به ا. ز آن جمله هستند چنين كالم و مشيت و اراده كَوني و شرعي نيز ا هم

 .باشد معني مشيت و اراده شرعي به معني محبت مي
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اند و صفاتي كه نفي آن  محبت، غضب، كراهت، و امثال آن نيز از اين جمله  و رضا،
از جمله ] به علت منتفي بودن و ثابت بودن ضد كمال آنها[از جانب حق تعالي آمده 

ثل كه م اعمال عباد است، يا اينمرگ، چرت، خواب، عجز، درماندگي، ستم و غفلت از 
 16F1 .و مانندي براي خداوند قائل شويم

توان  و از جمله صفاتي كه اثبات و نفي آن در دو منبع قرآن و حديث نيامده است مي
توان براي خداوند تعالي سمت  آيا مي :اگر كسي سئوال كند. اشاره كرد »جهت«به واژه 

فظ جهت در قرآن و حديث به طور مثبت يا ل :گوييم و جهت اثبات كرد؟ در جواب مي
چه در آن دو منبع وارد شده اين است كه خداوند متعال در آسمان  منفي نيامده و آن

 .كند نياز مي است كه ما را ازجواب آن بي
چه مراد از قرار داشتن سمت پايين يا سمت باال باشد كه خداوند را احاطه  اما چنان

 :كه بر خدا احاطه ندارد، چند وجه متصور است كرده است، يا سمت بااليي است
اگر منظور اول باشد باطل است، چون پايين بودن با علو خداوند تعالي كه در كتاب 

و اگر به معناي دوم . و سنت و عقل و فطرت و اجماع ثابت شده است، منافات دارد
خلوقاتش او تر از آن است كه چيزي از م باشد نيز باطل است، زيرا خداي متعال بزرگ

اما معني سوم حق است زيرا خداي متعال باالتر از خلقش . را در ميان خود گرفته باشد
 .تواند ذات باري را در ميان خود بگيردمي مخلوقاتش ناز بوده و هيچ چيزي 

 :و دليل بر صحت اين قاعده سمع و عقل است
 :ردبه آيات ذيل استناد كتوان  براي اثبات اين مطلب مي :دليل سمعي

                          

 )155 / انعام( 

_________________________________________________________________________ 
 .داليل اين موضوع در كتب عقائد ذكر شده است -1
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و اين قرآن كتاب مباركي است كه ما آن را فرو فرستاده ايم پس، از آن پيروي «
 . »كنيد و بپرهيزيد تا مورد رحم خداوند قرار گيريد

                   

               )158 / اعراف( 
اي كه به خدا  اش، آن پيغمبر درس نخوانده پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده«

 . »بيدهايش ايمان دارد، و از او پيروي كنيد تا هدايت يا و به سخن

                       )7 / حشر( 
و چيزهايي را كه پيامبر براي شما آورده است اجرا كنيد و از چيزهايي كه شما «

 . »را از آن باز داشته است دست بكشيد

                            

   )80 / نساء( 
هركه از پيامبر اطاعت كند در حقيقت از خدا اطاعت كرده است و هركه پشت «

 . »ايم كند ما شما را به عنوان مراقب بر آنان نفرستاده

                           

                  )59 / نساء( 
و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا و رسولش برگردانيد اگر به خدا «

 . »تر است فرجام و روز رستاخيز ايمان داريد، اين كار براي شما بهتر و خوش

                          )40 / مائده( 
و در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است و از اميال و «

 . »آرزوهاي ايشان پيروي مكن
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چه در قرآن و سنت  و نصوص ديگري نيز وجود دارند كه بر وجوب ايمان به آن
چه در قرآن آمده داللت  كنند، و هرگاه نصي بر وجوب ايمان به آن اللت ميآمده است د

چه در سنت آمده نيز داللت دارد، چون يكي از اوامري كه در  كند بر وجوب ايمان به آن
و مراجعه به وي به هنگام بروز  صقرآن آمده است امر به پيروي از رسول گرامي

 .اختالف است
 .ند هم در حال حيات باشد و هم بعد از وفاتتوا مي صو مراجعه به پيامبر

در قرآن به آن امر شده است تكبر ورزد   كه وجوباً صپس هركس از پيروي پيامبر
كند  مراجعه نمي صن كس كه به هنگام نزاع و اختالف به رسول خدا نيز آ. ايمان ندارد

 .در حالي كه خداوند در قرآن وجوباً به آن امر كرده است ايمان ندارد
را قبول ندارد در حالي كه خداوند به پذيرش و امتثال آن  صكسي كه سنت پيامبر

 :فرمايد خداوند مي. امر كرده است ايمان ندارد

                    )89 / نحل( 
 . »و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است«

ح است بسياري از امور علمي و عملي شريعت به وسيله سنت براي ما بيان و واض
 .شده، و بيان سنت به معني تفسير و تبيان قرآن است

خداوند متعال واجب، ممتنع يا جائز در حق  چه بحث پيرامون آن :دليل عقلي
ناچاريم است از امور غيبي است كه درك آن به وسيله عقل امكان ندارد، پس 

 .ك آنها به احكام و ضوابطي مراجعه كنيم كه در كتاب و سنت آمده استبراي در
 

 )قاعده دوم(
، اجرا فواجب است نصوص قرآن و سنت را برحسب ظواهر آنها و بدون تحري

 .گونه مجالي براي ابراز رأي در آن وجود ندارد كنيم، به ويژه نصوص صفات، چون هيچ
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 دليل سمعي

                       

        )193-195 / شعراء( 
دهندگان باشي، با  جبرئيل آن را فرو فرستاده است، بر قلب تو تا از زمره بيم«

 . »زبان عربي روشن و آشكار

                  )2 / يوسف( 
كه شما آن را  ما آن را به صورت كتاب خواندني عربي فرو فرستاديم تا اين«

 . »بفهميد

                 )3 / زخرف( 
ز آن ببريد و ايم تا شما بتوانيد پي به اعجا ما قرآن را به زبان عربي فراهم آورده«

 . »معاني و مفاهيم آن را درك كنيد

گونه كه ظاهر آن با زبان عربي مقتضي  و اين دليلي است بر وجوب فهم قرآن همان
 .كه دليل شرعي از معني ظاهري آن جلوگيري كند فهم آن است، مگر اين

در واقع خداوند متعال قوم يهود را به خاطر تحريفي كه در كتاب آسماني خود به 
جود آورده مورد مذمت شديد قرار داده و آنان را از دورترين مردم از ايمان به حساب و

 :فرمايد آورده و مي

                       

                    )75 / بقره( 
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آيا اميدواريد كه يهوديان به شما ايمان بياورند با اين كه گروهي از آنان سخنان «
زدند حال  شنيدند و پس از فهميدن كامل آن دست به تحريف آن مي خدا را مي

 . »كه علم و اطالع داشتند اين

                        

     )46 / نساء( 
گردانند و كالم را از  برخي از يهوديان سخنان را از جاهاي خود منحرف مي«

كنند و  دارند و وارونه و چندگونه و چند پهلو صحبت مي معاني اصلي به دور مي
عصيان شنيدم سخن تو را و به كار نگرفتيم و فرمان نبرديم و جز :گويند مي

 . »نيفزوديم

چون در واقع گوينده اين نصوص كه خداوند است به ذات خود از همه  :دليل عقلي
دهد بر ما واجب است  تر است و با زبان عربي روشن ما را مورد خطاب قرار مي ما آگاه

ظواهر نصوص را بپذيريم، در غير اين صورت اختالف آرا به وجود آمده و امت 
 .ددستخوش تفرقه خواهد ش

 

 )قاعده سوم(
نصوصي كه بر صفات داللت دارند از يك نظر براي ما معلوم و از نظري ديگر 

 نامعلومند
 .باشند با در نظر گرفتن معاني آن معلوم هستند و به اعتبار كيفيت مجهول مي

 
 دليل سمعي

                                   

 )29 / ص( 
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كتاب پرخير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستاديم تا درباره ] اين قرآن[«
 . »هايش بينديشيد و خردمندان پند گيرند آيه

                 )3 / زخرف( 
ايم تا شما بتوانيد به اعجاز آن پي ببريد و  ي فراهم آوردهما قرآن را به زبان عرب«

 . »معاني و مفاهيم آن را درك كنيد

                          

     )44 / نحل( 
م روشن سازي كه براي آنان و قرآن را بر تو نازل كرديم تا چيزي را براي مرد«

 . »كه آنان بينديشند فرستاده شده است و تا اين

پذير باشد، تا  بديهي است تدبر بايد در امري باشد كه وصول آن به فهم ما امكان
 .انسان بدين وسيله متذكر شود

داند مفاهيم آن را  و عربي بودن قرآن به اين خاطر است تا هر كسي كه عربي مي
چه فرقي داشت زبان  گر نهاين بيانگر آن است كه معناي آن معلوم است ودرك نمايد و 

ها شامل  براي انسان صو بيان تفسير قرآن از جانب رسول خدا. عربي باشد يا غير آن
 .بيان لفظ و معنا است

اش  محال است خداوند كتابي را فرو فرستد يا به وسيله آن با فرستاده :دليل عقلي
ترين مسائل آن مجهول و  ها باشد ولي بزرگ وسيله هدايت انسانسخن گويد و آن كالم 

چون حروف هجائيه باشد كه معنايي قابل فهم نداشته باشد، و قطعاً چنين امري با  هم
در حالي كه خداوند . باشد حكمت خداوند سازگاري نداشته و برخالف عدل الهي مي

 :فرمايد متعال مي
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 )1 / هود( 
از هاي آن منظم و محكم گرديده است و شرح آن  كتاب بزرگواري است كه آيه«

 . »خداوند حكيم و خبير به تفصيل بحث شده است جانب

 .اين داليل سمعي و عقلي بود بر علم ما به معاني نصوص صفات
گاهي ما از كيفيت صفات را در قاعده ششم از و داليل سمعي و عقلي بر عدم آ

 .قواعد صفات گذرانديم
كه علم به معاني نصوص صفات را تأويل » مفوضه«با اين توضيح بطالن مذهب 

 .شود گونه بوده است، معلوم مي كنند مذهب سلف اين كرده و ادعا مي
ه ايشان گاهي اند، و به تواتر ثابت شده ك در حالي كه سلف از چنين مذهبي مبرا بوده

اجماالً و گاهي تفصيالً معاني نصوص را اثبات كرده ولي كيفيت آن را به علم خداوند 
 .اند حواله نموده

كه بر حاشيه  1جلد  116ص ) العقل و النقل(ابن تيميه در كتاب معروف خود به نام 
كه  و اما مسئله تفويض، معلوم است :گويد به طبع رسيده است مي) منهاج السنه(كتاب 

و ما را بر درك و فهم درست آن ترغيب . خداي متعال به ما امر كرده در قرآن تدبر كنيم
پس چگونه جائز است خداوند همزمان از ما بخواهد از درك و فهم و . فرموده است

آن وقت ناچاريم اعتراف  :گويد 118شناخت قرآن روي برتابيم؟ و در دنباله آن در صفحه 
داوند در شأن توصيف خود در قرآن گفته يا بسياري از آن مطالب را چه را خ كنيم كه هر آن

 .دانند كنند كه معني آن را نمي دانند بلكه ايشان كالمي را بازگو مي هم نمي  حتي انبياء
و معلوم و بديهي است كه چنين امري نقصي است هم براي قرآن و  :گويند ايشان مي

را نازل كرده و در آن خبر داده كه اين كتاب چون خداوند متعال قرآن ! هم براي انبياء
امر  صها است، و به رسول خود وسيله هدايت و روشنگري راه هدايت براي انسان

ها فرو  چه را كه براي انسان اي شفاف و روشن ابالغ نمايد و آن كرده آن را به گونه
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ر و تعقل داشته و امر كرده تا در قرآن تدب. فرستاده است براي آنان تفسير و تبيين كند
ترين موضوع و مطلب در قرآن بحث پيرامون صفات ذات  باشيم، با وجود اين شريف

نيز  صكسي معناي آن را نداند و در آن تدبر نكند و رسول خداپس اگر . باري است
اي روشن و شفاف آن را  ها تفسير ننمايد و به گونه چه را كه نازل شده براي انسان آن

گويم و با  كند كه حقيقت همان است كه من مي و مبتدعي ادعا مي تبليغ نكند هر ملحد
ام و در آن صورت نصي هم در دست نيست آن را بطالن  رأي و عقل خود بدان پي برده

داند و  كسي معني آن را نمي نمايد زيرا اين نصوص جملگي مشكل و متشابه بوده و هيچ
اي به معناي سد  نيست، و چنين گفتهاگر كسي معني چيزي را نداند استدالل به آن جايز 

باب هدايت از جانب انبياء بوده و در همان حال گشودن دروازه مخالفين انبياء است تا 
هدايت و بيان تنها در راهي است كه ما در پيش گرفته ايم نه راه  :بدان بهانه بگويند
ازيم، ولي انبياء س دانيم چه بگوييم و با داليل عقلي آن را روشن مي انبياء، چون ما مي

. كه منظور و مطلب خود را تفسير و بيان نمايند گويند تا برسد به اين دانند چه مي نمي
حال روشن شد كه گفته اهل تفويض كه به زعم خود پيروان راستين سنت و سلف 

 .هاي اهل بدعت و الحاد است هستند از بدترين گفته
حكم و از جانب كسي است كه بينيم كه كالم شيخ، كالمي است م جا مي در اين

باشد، و براي تبيين موضوع به بيشتر از اين نيازي  داراي رأي رشيد و كالم سديد مي
خدايش رحمت واسع و فراوان كند و ما را با وي در جنات نعيم جمع و . نيست

 .محشور نمايد
 

 )قاعده چهارم(
نمايد و اين  يمعناي ظاهري نصوص آن معنايي است كه مستقيماً به ذهن تبادل م 

 .تبادل از حيث سياق عبارت و اضافات كالم متفاوت است
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تواند در سياق و عبارتي داراي معنايي به خصوص باشد و همان  مثالً يك كلمه مي
كلمه در عبارتي ديگر داراي معناي ديگري باشد، و تركيب كالم نيز در يك جمله به 

تواند مفيد معنايي  ديگر ميي ا خصوص مفيد معنايي است كه همان تركيب در جمله
گاهي به معناي قوم به كار برده شده و گاهي نيز به ) قريه(لفظ  :براي مثال. ديگر باشد

 :از جمله معناي اول اين آيه است. شود معناي مسكن و منازل قوم به كار گرفته مي

                           

     )58 / اسراء( 
كه ما پيش از روز قيامت  و هيچ قومي نيست كه ستمكار باشند مگر اين«

 . »نماييم گردانيم، يا آنان را به عذاب سختي گرفتار مي نابودشان مي
 :و شاهد براي معني دوم اين آيه است

               )31 / عنكبوت( 
 . »هاي اين قوميم ي خانه ما نابود كننده«

 :ام كه اين دست با لفظ دست در آيه من اين را با دست خودم ساخته :گوئيد و گاهي مي

         )58 / ص( 
 . »ام با دو دست خود ساخته نچهآ«

سبت داده شده و مناسب آن است، تفاوت دارد، چون دست در مثال اول به مخلوق ن
پس بايد دانست اين دست مناسب خالق و . ولي در آيه به خالق نسبت داده شده است

شود كه معتقد  الئق به اوست، و هيچ انسان خردمند و صاحب فطرت سالم يافت نمي
 .باشد دست خالق همانند دست مخلوق است يا بالعكس

خاصي، داراي معنايي باشد و با تركيبي ديگر كه يك جمله با تركيب  و مثال براي اين
جا  در اين» ما زيد اال عندك«و » ما عندك اال زيد« :داراي معنايي ديگر باشد، مانند
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بينيم كه جمله دوم مفيد معنايي است غير از جمله اول، اگرچه كلمات يكي است،  مي
 .ولي چون تركيب تغييريافته معناي آن نيز تغيير نموده است

توضيح روشن شد كه معناي ظاهر نصوص صفات آن است كه آن معني به  با اين
 .يابد سرعت به ذهن انتقال مي

 :شوند و در فهم اين قسمت مردم به سه گروه تقسيم مي
 كساني هستند كه معناي ظاهري و متبادر نصوص را اليق به خداي :گروه اول

اين گروه همان سلف . كنند يدانسته و همواره نصوص را بر معناي متبادر از آن حمل م
و اصحاب گرامي اش بر آن اجماع  صهستند و بر اموري اجماع دارند كه رسول خدا

كند، بر اين مطلب  اند؛ كساني كه لقب اهل سنت و جماعت تنها بر آنان صدق مي داشته
اهل سنت بر اقرار و ايمان به تمامي   :گويد اند، چنان كه اين عبدالبر مي اجماع داشته

حمل ] نه مجازي[فات وارده در قرآن و سنت اجماع دارند و آنها را بر معني حقيقي ص
ولي آنان از تكييف هر كدام از صفات خودداري ورزيده و هيچ صفتي از . كنند مي

 .كنند صفات خدا را محدود و محصور نمي
براي  گونه اخبار يا تالش رد اين :گويد مي» ابطال التأويل«و قاضي ابويعلي در كتاب 

تأويل آن جايز نبوده و واجب است آنها را بر ظواهر خود حمل نماييم آنها صفات خداوند 
ص (ابن تيميه در كتاب فتوي الحمويه اين مطلب . بوده و هيچ تشبيهي در آنها جايز نيست

و . در مجموع فتاواي ابن القاسم از ابن عبدالبر و قاضي نقل كرده است 5جلد   )89-87
 :راه راست و حكيمانه همين است و بس، آن هم به دو دليل مذهب صحيح و

اين مذهب، با مفاهيم كتاب و سنت تطابق كامل دارد كه عبارت است از  :دليل اول
چه كه از اسماء اهللا و صفات خداوند در اين دو منبع آمده است، و  وجوب عمل به آن

 .ه اين حقيقت پي خواهد بردهركس آگاهانه و به ديده آگاهي و انصاف آن را دنبال كند ب
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حالت دوم . گويند صحيح و حق است يا گفته غير آنان چه سلف مي يا آن :دليل دوم
چه سلف صالح اعم از  شود كه آن گيري مي باطل است چون از گفته دوم چنين نتيجه

 از حقي ً و نه ظاهرا  نه صراحتاًبار هم  اند باطل است، نيز يك گفته آنچهاصحاب و تابعين 
اند كه اعتقاد به آن واجب است، و اين مستلزم آن است كه سلف يا نسبت به  دم نزده

و معلوم است كه هر . اند اند و يا به آن آگاه بوده ولي آن را مكتوم نموده حق جاهل بوده
حقيقت آن   بنابراين،. دو احتمال باطل است، و بطالن الزم، مستلزم بطالن ملزوم است

 .د نه غير آنانان است كه سلف گفته
ظاهري و متبادر نصوص را باطل شمرده كه آن كساني هستند كه معناي  :گروه دوم

باشد، و داللت نصوص را بر اين معني باطل  هم تشبيه شده است و اليق خداوند نمي
هستند و مذهب آنان از چند جهت باطل و حرام » مشبهه«اين گروه . كنند ابقاء مي

 :باشد مي
ن تجاوز و جنايتي است نسبت به نصوص و تعطيل كردن آن از مراد و عقيده آنا :اول

كه خداوند  مطلب حقيقي، بنابراين چگونه مراد از نصوص تشبيه است در حالي
 :فرمايد مي

          )11 / شوري( 
 . »چيزي مانند او نيست«

اللت دارند، پس عقل و خرد بر تفاوت خالق و مخلوق در ذات و صفات د :دوم
 توان به وسيله داللت نصوص، حكم به وجود تشابه ميان خالق و مخلوق كرد؟ چگونه مي

اند مخالف مفهومي است كه  از نصوص برداشت كرده» مشبهه«مفهومي كه  :سوم
 .اند، پس برداشت اين فرقه باطل است سلف از آنها برداشت نموده
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فهميم كه از مخلوق  دست او همان چيزي را ميما از نزول خدا و  :اگر مشَبّه بگويند
دهد كه براي  كنيم و خداوند متعال فقط به چيزهايي ما را مورد خطاب قرار مي فهم مي

 :در جواب بايد به سه نكته اشاره نمود. ما قابل درك و تعقل باشد
 :فرمايد ن نصوص ما را مورد خطاب قرار داده است درباره خود مي خدا كه با آ -1

          )11 / شوري( 
 . »چيزي مانند او نيست«

 :فرمايد و بندگان خود را از زدن مثال به او و قرار دادن انباز براي او نهي فرموده و مي

                     

 )74 / نحل( 
داند و شما  گمان خداوند مي د شبيه و نظير قرار ندهيد بيپس براي خداون«

 . »دانيد نمي

 :فرمايد و مي

               )22 / بقره( 
 . »دانيد پس براي خداوند همتاياني قرار ندهيد در حالي كه شما مي«

عضي ديگر را تأييد و تصديق و بديهي است كالم خداوند حق است و بعضي از آن ب
 .گونه تناقضي در آن وجود ندارد كند، و هيچ مي

داني كه خداوند داراي ذاتي است كه مشابه هيچ  مگر نمي :بايد به وي گفته شود -2
پس بدان،  :گاه به وي گفته شود آن. دانم چرا؟ مي :ذاتي نيست؟ حتماً خواهد گفت

باشد، زيرا عقيده  از صفات مخلوق نمي خداوند را صفاتي است كه مشابه هيچ كدام
درباره صفات همانند عقيده درباره ذات است و هر كس ميان اين دو تفات قايل شود 

 .دچار تناقض شده است
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نيز بايد به وي گوشزد نمود كه آيا در ميان مخلوقات چيزهايي را مشاهده  -3
با هم اختالف دارند؟ كني كه در اسم با هم متفق هستند ولي در حقيقت و كيفيت  نمي

مادام تفاوت ميان مخلوقات  :گاه به وي گفته شود آن .بينم مي! آري :ناچار خواهد گفت
كنيد؟ هرچند تفاوت  را قبول داريد، چگونه تفاوت ميان خالق و مخلوق را درك نمي

تر است و بلكه تشابه ميان خالق و مخلوق از  ميان خالق و مخلوق آشكارتر و بزرگ
 .چه اين بحث را در قاعده ششم از قواعد صفات گذرانديم ت چنانمحاالت اس

اين گروه كساني هستند كه معناي متبادر در نصوص صفات را باطل و  :گروه سوم
به همين خاطر معاني . ناالئق به شأن خداوند برشمرده و اين را تشبيه خداوند دانسته

شوند و فرقي ندارد  ناميده مي» همعطل« اينان.نمايند صفات اليق به خداوند را انكار مي
از اين دو را، ي اسماء و صفات را با هم تعطيل كنند يا بعضي، يا يكي  آنها معاني همه

ها نصوص را از معني ظاهري منصرف و با عقل خود معناهاي ديگري را براي آنها  اين
كار  اند، و خود در تعيين آن دچار اضطراب و ناهماهنگي زيادي شده و اين تراشيده

 .كه عمل آنان تحريف است نه تأويل غافل از اين. اند خود را تأويل ناميده
 :مذهب اين گروه از چند جهت باطل است

اين كار آنان جنابت و گستاخي عليه نصوص است، زيرا نصوص را در معاني  -1
 .اند به خداي متعال به كار بردهباطل و ناالئق 

كه  در حالي. كنند ر آن منصرف ميآنان كالم خدا و رسول گراميش را از ظاه -2
ها را مورد خطاب قرار داده تا آن را  خداوند با زبان عربي روشن و شفاف انسان

ترين  نيز با فصيح صو نبي اكرم. طبق مقتضيات زبان عربي درك و تعقل كنند
زبان بشر را مورد خطاب قرار داده است، پس بر ما واجب است كالم خدا و 

ن حمل كنيم كه به وسيله همان زبان عربي قابل فهم است و رسولش را بر ظاهر آ
 .آن را از تكييف و تمثيل در حق خداوند مصون بداريم
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از ظاهر آن به سوي معنايي ديگر افترا بر  صبرگرداندن كالم خدا و رسولش -3
خداوند . گردد و اين امر حرام است اي بدون علم محسوب مي خدا و گفته

 :فرمايد مي

                                   

                              

      )33 / اعراف( 
نابهنجاري را خواه آن چيزي كه آشكارا انجام  خداوند حرام كرده است :بگو«

پذيرد و ظاهر گردد و خواه آن چيزي كه پوشيده انجام گيرد و پنهان ماند، و 
كه چيزي را  و اين  بزهكاري و ستمگري را كه به هيچ وجه درست نيست،

و به دروغ از قول خدا . شريك خدا قرار دهيد كه دليلي بر آن نازل نكرده است
 . »دانيد يان داريد كه نميچيزي را ب

 :فرمايد مي همچنينو 

                            

           )36 / اسراء( 
گمان چشم و گوش و دل  و از چيزي پيروي مكن كه از آن آگاهي نداري؟ بي«
 . »گيرند مه مورد بازخواست قرار ميه

را از ظاهر آن صرف و در معنايي  صبراين اساس هركس كالم خدا و رسولش
مخالف با آن به كار ببرد، در واقع از چيزي تبعيت كرده كه بدان آگاه نيست و از دو 

 :ناحيه ناآگاهانه به خداوند افترا بسته است
مراد و مطلوب خداوند و رسولش   ي اصالًكند كه ظاهر معان چنين كسي ادعا مي :اول

 .نيست، هرچند ظاهر كالم چنان باشد
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. كند كه مراد از آن معناي ديگري است كه ظاهر كالم بر آن داللت ندارد ادعا مي :دوم
مساويند افترا و قول بدون علم باشد، درباره   كه احتماالً يو مادام تعيين يكي از دو معنا

 مخالف ظاهر كالم چه گماني داريد؟ تعيين يك معناي مرجوح و
 :مثال آن قول خداي متعال خطاب به ابليس است

                     )75 / ص( 
كه سجده ببري براي چيزي كه من  چه چيزي تو را بازداشت از اين! اي ابليس«

 . »ام آن را با دو دست خود آفريده

منظور خدا از دو دست، دو  :معني كالم را از ظاهر آن برگرداند و بگويدر كسي اگ
دليل شما  :گوييم دست حقيقي نبوده بلكه منظور خداوند چنين و چنان است، به وي مي

بر نفي ظاهر و بر اثبات غير آن چيست؟ اگر دليل آورد ـ كه بسيار بعيد است دليل 
وگرنه در اين مورد نفي و اثبات كه خود بدان معتقد  كنيم، مي برسيآن را   داشته باشد ـ

 .است به خداي متعال افترا بسته است
صرف نصوص صفات از معني ظاهري آنها  :بايد گفت» معطله«درباره مذهب  :چهارم

اند،  آن بوده  و اصحاب و سلف و ائمه بر صمخالف منهجي است كه رسول خدا
و اصحاب  صهمان است كه رسول خدا بنابراين باطل است، چون بدون شك حقيقت

 .اند و سلف و ائمه بر آن بوده
 :بايد به شخص معطل گفته شود :پنجم

تر هستي؟ حتماً خواهد  و شناخت او، از خدا آگاه آيا شما نسبت به ذات خداوند
چه خداوند در شأن ذات خود فرموده  آيا آن :سپس از وي پرسيده شود. خير :گفت

آيا كالمي را سراغ داريد  :بعد از وي سئوال شود. آري :گفت راست و حق است؟ خواهد
. خير :تر باشد؟ بدون شك در جواب خواهد گفت تر و روشن كه از كالم خدا فصيح
بري كه خداوند متعال درباره اين نصوص حقيقت  آيا گمان مي :سپس به وي گفته شود
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در  يق خود آشكار كنند؟را از بندگانش مخفي كرده باشد تا آنها آن حقائق را با سال
 .خير :جواب خواهد گفت

 .شود هايي است پيرامون صفات وارد شده در قرآن كه از وي پرسيده مي ها سئوال اين
شود به شرح ذيل  در سنت آمده از وي پرسيده مي ي كهچه پيرامون صفات و اما آن

 :است
 :خواهد گفتاطالع بيشتري داريد؟  صآيا شما نسبت به خداي متعال از رسول خدا

خبر داده راست و حق  صچه رسول خدا آيا آن :سپس به وي گفته شود. خير
آيا كسي را سراغ داريد از رسول  :بعد از وي سئوال شود. بله :خواهد گفت  است؟

سپس از وي . خير :تر باشد؟ خواهد گفت تر و كالمش روشن فصيح صخدا
 صخدا لان خدا از رسوسي را نسبت به بندگآيا سراغ داريد ك  :پرسيده شود

حال  :گاه به وي گفته شود آن. خير :خواهد گفت  و دلسوزتر باشد؟ حتماً تر ناصح
كنيد و شجاعت اقرار داريد، چرا از خود شجاعت نشان  كه شما اعتراف مي

كنيد كه خداوند متعال براي خود و  دهيد و صفاتي را براي خدا اثبات نمي نمي
ات كرده و آن را حمل بر حقيقت و ظاهري براي او اثب صاش رسول گرامي

كه  ي ذات خداست؟ چرا شجاعت اين كار را نداريد حال آن ايد كه شايسته نموده
شجاعت آن را داريد كه ناآگاهانه حقايق را نفي كرده و همه را به سوي معاني 

 !غيرظاهر سوق دهيد؟
اي خود چه را كه خدا بر شويد اگر آن شما چه زيان و ضرري را متحمل مي

نيز آن را به طوري كه شايسته پروردگار است  صثابت فرموده و رسول خدا
ثابت كرده اثبات نمائيد و به نصوصي تمسك جوئيد كه به صورت نفي يا اثبات 

 در كتاب و سنت آمده است؟
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گاه  آن! تر نيست؟ تر و براي جواب شما راست و راسخ آيا اين، براي شما سالم
 :ما سئوال شودكه در روز قيامت از ش

           )65 / قصص( 
 . »به پيامبران چه پاسخي داديد«

آيا صرف اين نصوص از ظواهر آن و تعيين معاني ديگري براي آنها شما را به 
 !اندازد؟ هالكت نمي

 .گوييد به فرض جواز صرف آنها چه بسا حقيقت غير از آن باشد كه شما مي
آيد، و بطالن الزم بر بطالن ملزوم  اي پديد مي از اين مذهب لوازم باطله :مدليل شش
 :بعضي از اين لوازم عبارتند از. داللت دارد

اند به اين  در حقيقت اهل تعطيل كه نصوص صفات را از ظواهر آن صرف كرده -1
اشد، و ب خداوند به مخلوق ميوهم رند، و اين امر مستلزم تشبيه يا تعمل خود اعتقاد دا

معلوم است تشبيه خداوند به مخلوق كفر است، زيرا تكذيب فرموده خداست كه 
 :فرمايد مي

          )11 / شوري( 
 . »چيزي مانند او نيست«

هركس خدا را به  :گويد مي /نعيم بن حماد خزاعي يكي از مشايخ امام بخاري 
يكي از اوصافي را انكار كند كه خداوند  كافر است، و هركس خلقش تشبيه كند حقاً

چه خداوند  اما بايد دانست كه آن. خود را به آن توصيف نموده است حقاً كافر است
خدا را بدان وصف نموده است  صخود را بدان توصيف نموده يا رسول گرامي اسالم
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17Fتشبيه نيست

ول و معلوم است كه بدترين نوع باطل آن است كه ظاهر كالم خدا و رس .1
ورد، يا اعتقاد داشت كه ظاهر كالم خدا و رسول، كفر و  او را تشبيه و كفر به حساب آ

 .كند تشبيه را در ذهن تداعي مي
چيز و هدايت انسان و شفاي  كتابي كه خداي تعالي نازل فرموده تبيان همه -2
اي  ها و نوري آشكار و فرقان بين حق و باطل است، در آن بيان نكرده چه عقيده سينه

نان واجب است، بلكه اين موضوع را به عقول ايشان  درباره اسماء اهللا و صفات او بر آ
و اين . موكول كرده تا هر اسم و صفتي را طبق عقل خود براي خدا ثابت يا نفي نمايند

 .باشد اي است كه آشكارا باطل مي عقيده
بيين و خلفاي راشدين و اصحاب و سلف و ائمه در شناخت و ت صپيامبر -3

چون . اند تقصير كرده  يا عمداً  صفاتي كه براي خدا واجب، ممتنع يا جايز است سهواً
اند پيرامون اسماء و صفات  درباره مذهبي اهل تعطيل كه خود آن را مذهب تأويل ناميده

 .خدا حتي يك حرف از ايشان روايت نشده است
ره بيان نصوص و خلفا و سلف و ائمه دربا صكه رسول يا اين :پس بايد گفت

كه عالماً و عامداً تقصير كرده و آن را براي امت  اند يا اين صفات جاهل و عاجز مانده
 .اند كه هر دو احتمال باطل است بيان نكرده

ها پيرامون  براي انسان صرساند كه كالم خدا و رسولش عقيده آنها چنين مي -4
ترين هدف  مسائل شرعي و مهم اعتقاد به پروردگار و معبودشان ـ كه شناخت او از اهم

هاي مضطرب و متناقص  بلكه تنها مرجع عقل  تواند يگانه مرجع باشد، بعثت است ـ نمي
چه  كنند، و چنان چه كه مخالف عقول ايشان باشد آن را تكذيب مي خودشان است، و هر آن

 .نامند كنند، و اين عمل خود را تأويل مي راهي براي تكذيب آن نيابند آن را تحريف مي

_________________________________________________________________________ 
ذهبي در العلو با اسنادي صحيح آن را روايت كرده، و الباني در مختصر .  باشد اين اثر صحيح مي -1

 .تصحيح نموده استآن را ) 184(العلوص 
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اثبات  صچه را خدا و رسولش توان آن آيد كه مي از مذهب آنان چنين برمي -5
 :فرمايد براي مثال قول خداي متعال را كه مي. نموده اند نفي كرد

        )22 / فجر( 
 . »و خداوند بيايد«

 :فرمايد را كه مي صو قول رسول اكرم. آيد خدا نمي :گويند تأويل نموده و مي

تأويل نموده و  .»آيد پروردگارمان به آسمان دنيا فرود مي« )ينزل ربنا ايل السامء الدنيا(

چون نسبت دادن آمدن و نزول به خداوند نزد آنها . كند خداوند نزول نمي :كنند ادعا مي
ترين عالمت مجاز به نزد قائلين اين مذهب اين است كه بتوان  و برجسته. مجازي است

اند از هر  اثبات نموده صچه خدا و رسولش و بديهي است نفي آن آن را نفي كرد
به امر و فرمان، امكان ندارد ايشان   )نزول(و ) ء مجي(و تأويل كردن . تر است باطلي باطل

 .وجود ندارد) امر(را از اين باطالن رها سازد چون در سياق نص دليلي بر 
و روش خود را در رابطه با ه قاعده ك وانگهي در ميان اهل تعطيل كساني هستند

تمامي صفات خدا تعميم داده اند و حتي اين قاعده را در خصوص اسماء خدا نيز 
ماتريديه دچار چون اشعريه و  اي از اهل تعطيل نيز هم و دسته. دانند صادق مي

كنند و برخي را نه؛ پس  اند و برخي از صفات را براي خدا اثبات مي گوئي شده تناقض
كند براي خدا اثبات  كه عقل بر آنها داللت مي صفات را با استناد به ايناي از  دسته

كند، از او  كه عقل آنها را از خدا نفي مي نمايند و برخي از صفات را با استناد به اين مي
 .نمايند نفي مي

كه عقل بر آنها داللت  آن دسته از صفات را ـ كه با استناد به اين :گوييم ما به آنان مي
ي همان داليل عقلي اثبات نمود كه با آن برخي  توان به وسيله ايد، مي ند ـ رد نمودهك نمي

 .چنان كه اين امر به دليل سمعي ثابت است هم. كنيد صفات را براي خدا اثبات مي
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توان به همان  ايد مي چه را كه به دليل عقلي رد نموده آن :گوييم در جواب آنان مي
چنان كه به دليل سمعي  ك اثبات است، اثبات نمود همدليل عقلي كه به نزد شما مال

 .ثابت است
صفت اراده را . آنها صفت اراده را اثبات و صفت رحمت را نفي كرده اند :براي مثال

 .اند به دليل سمع و عقل اثبات كرده
 :دليل سمعي

            )253 / بقره( 
خلوقات و تخصيص بعضي از آنان به ويژگي هايي در تفاوت ميان م :دليل عقلي

 .ذات يا صفت كه در بعضي ديگر نيست دليل بر اراده خداوند متعال است
اين صفت مستلزم نرمي از  :گويند صفت رحمت را نفي كرده و ميدر همان حال 

جانب راحم و رقت او در حق مرحوم است، و اين رقت در حق خداوند متعال محال 
كند به فعل يا اراده فعل تأويل كرده  يل سمعي كه صفت رحمت را اثبات ميو دال. است
 .شود تأويل مي» مريد انعام«يا » منعم«به » الرحيم« :گويند و مي

صفت رحمت براي خداوند به دليل سمعي ثابت است، و داليل  :گوييم در جواب مي
هم با اسم وارد شده  ست،نوع از داليل ثبوت اراده بيشتر اثبوت آن از حيث تعدد و ت

 :هم در قالب صفت آمده است مانند) الرحمن الرحيم( :است مانند

            )58 / كهف( 
 :و هم در قالب فعل وارد شده است، مانند

         )21 / عنكبوت( 
هايي كه از هر سو بر عباد نازل  تآن امكان دارد؛ در حقيقت نعم و با عقل نيز اثبات

گردد، همگي بيانگر ثبوت رحمت  هايي كه همواره از عباد دفع مي شود و بدبختي مي
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باشند،  تر از دالئل تخصيص اراده مي تر و روشن ف و اين داليل شفا. است خداوند
چون داليل ثبوت اراده فقط براي خواص آشكار است ولي داليل ثبوت رحمت براي 

 .عام آشكار است خاص و
اما نفي آن به اين بهانه كه رحمت به معناي نرمي و رقّت است و رقّت مناسب شأن 

توان به  مي  اگر اين حجت راست و درست باشد، :خداوند نيست، بايد درجواب گفت
اراده عبارت است از ميل مريد به  :همين دليل و بهانه اراده را نيز نفي نمود، و گفته شود

شود و اين، به معناي نياز بوده و  وسيله آن منفعتي حاصل يا ضرري دفع مي امري كه به
 .خداوند منزه از نياز است

اين اراده مخلوق است كه چنين معنايي دارد نه اراده خالق، در جواب  :اگر گفته شود
گونه است، يعني رحمتي به معناي نقص است  قضيه درباره رحمت نيز همين :گوييم مي

 .مخلوق باشد نه خالقكه از جانب 
وسيله بطالن مذهب اهل تعطيل روشن شد خواه تعطيل عام باشد يا تعطيل  و بدين

خاص، نيز معلوم گرديد كه روش اشاعره و ماتريديه درباره اسماء اهللا و صفات او و 
 :زله و جهميه را دفع و برطرف سازدات متعتواند شبهه داليل آن، به دو دليل نمي

و سلف و  صاشاعره و ماتريديه بدعت بوده و در عهد رسول خداراه و روش  :اول
شود و تنها راه دفع بدعت  ائمه نبوده است، و واضح است كه بدعت با بدعت دفع نمي

 .سنت است و بس
اشاعره و ماتريديه براي نفي صفات از  رتوانند در براب معتزله و جهميه هم مي :دوم

اند و  برابر اهل سنت و جماعت بدان متوسل شده همان داليلي استفاده كنند كه آنان در
كنيد عقلي است  شما براساس دليلي كه ادعا مي :خطاب به اشاعره و ماتريديه بگويند

نفي صفاتي را براي خود مباح دانستيد و دليل سمعي آن را تأؤيل نموديد، پس چرا نفي 
ل سمعي آن را تأويل ايم و دلي صفاتي كه به نظر خود با داليل عقلي آن را نفي كرده
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چنان كه  ايم هم دانيد؟ پس بدانيد ما هم داراي عقل و انديشه ايم براي ما حرام مي نموده
باره به خطا رفته است چرا عقل  شما داراي عقل و انديشه هستيد و اگر عقل ما در اين

ما شما به خطا نرفته و راه صواب پيموده است؟ يا اگر عقل شما به خطا نرفته چرا عقل 
به خطا رفته است؟ در حالي كه شما براي انكار عقيده ما به غير از تحكم و پيروي از 

 .هوي دليلي نداريد
هميه و معتزله براي اشعريه و ماتريديه تي است كوبنده و الزامي از طرف جو اين حج

كه به مذهب  اي ندارند جز اين گذارد، و آنان چاره و راه دفاعي را براي آنان باقي نمي
اند و اسماء و اين باب و بحث را تعميم داده  سلف روي آورند؛ كساني كه قاعده در

اش  اند كه خداوند متعال خود در كتابش يا بر زبان فرستاده صفاتي را براي خدا اثبات كرده
اي اثبات كرده كه عاري از تمثيل و تكييف است، و  آن را براي خود به گونه صمحمد

و اگر خداوند براي . فرموده كه به دور از تعطيل و تحريف استذات خود را چنان تنزيه 
 .بهره خواهد ماند آدمي روشنايي و نور نيافريند از هر نعمت و نوري بي

چه گذشت روشن شد كه هر اهل تعطيلي اهل تمثيل است و هر اهل تمثيلي اهل  از آن
 .باشد تعطيل مي

باشد كه اعتقاد دارد  ه اين دليل مياما تعطيل معطل ظاهر و روشن است ولي تمثيل او ب
به تعطيل روي  اثبات صفات مستلزم تشبيه است، پس ابتدا معتقد به تمثيل شده و بعداً 

 .كه به وسيله تعطيل نمودن خداوند را به مخلوقات تمثيل كرده است آورده است، كما اين
 :نيز آشكار و روشن است، ولي تعطيل آن از سه راه استتمثل ممثَّل 

براي اثبات صفت از آن استفاده كرده است به  وتعطيل نموده  نصي كهاز همان   :ولا
كه در اين نص براي اثبات تمثيل هيچ  داند، حال آن صورتي كه آن را دليلي بر تمثيل مي

 .باشد دليلي وجود ندارد، بلكه تنها بر صفتي داللت دارد كه اليق به شأن خداوند
 .كند ت بر نفي مماثله خداوند با خلقش باشد تعطيل ميو هر نصي را كه دالل  :دوم



 69 فصل سوم

را از كمال واجب تعطيل كرده است، چون او مثال خدا را با  او خداوند :سوم
 .مخلوقي ناقص آورده است
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 پاسخ به برخي شبهات :فصل چهارم
بعضي از اهل تأويل شبهاتي را در رابطه با نصوص كتاب و سنت كه بر صفات 

كنند اهل سنت آن صفات را از معاني ظاهري  ر اهل سنت وارد و ادعا ميداللت دارند، ب
اند تا بدان وسيله اهل سنت را ملزم به موافقت و همسويي با اهل  منصرف و دور نموده

چطور شده  :گويند ازشكاري متهم نمايند، و ميتأويل كنند و آنان را در اين باب به س
 اند؟ خودشان مرتكب آن شده پذيرند در حالي كه تأويل را از ما نمي

 .را به صورت مجمل و مفصل جواب خواهيم داد به ياري خدا اين شبهات
 :شود جواب مجمل در دو بند خالصه مي

اند قبول نداريم،  ما اين گفته را كه سلف معاني صفات را از ظواهر آن دور كرده :اول
د و اين امر به حسب آن معني است كه به سرعت به ذهن انتقال ياب ،چون ظاهر كالم

باشد، زيرا اختالف در كيفيت تركيب كلمات و  سياق و كيفيت تركيب كالم متفاوت مي
 .گردد تشكيل آن موجب اختالف در معاني آن مي

اند  اين را قبول كنيم كه سلف معاني آنها را از ظواهرشان دور كرده  اگر فرضاً :دوم
اند كه آن داليل يا متصل  انجام داده اين كار را به استناد داليلي از كتاب و سنت

را برهان قطعي باشند، و يا منفصل، و تنها به مجرد شبهاتي نبوده كه اهل تأويل آن  مي
تلقي نموده و بدان وسيله به نفي چيزي مبادرت كنند كه خداوند آن را هم در كتاب و 

 .براي خودش ثابت نموده است صهم بر زبان پيامبر
ره نصوصي كه ادعا شده سلف آنها را از معاني ظاهري صرف اما جواب مفصل دربا

 :اند كرده
 مد غزالي از بعضي از علماي حنبليدر آغاز به روايتي خواهيم پرداخت كه امام ابوحا

 :امام احمد جز در سه چيز راضي به تأويل نبود :گويند ايشان مي. نقل كرده است
 :اول
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 )احلجر االسود يمني اهللا يف االرض(
 .»السود دست راست خدا در زمين استحجرا«

  :دوم

 )و قلوب العباد بني اصبعني من اصابع الرمحن(
 .»و قلوب بندگان ميان دو انگشت از انگشتان خداوند رحمان قرار دارد«

 :سوم

 )و اين أجد نفس الرمحان من قبل اليمن(
 .»كنم و به را ستي من نَفَس خدا را از جانب يمن احساس مي«

اين  :نقل كرده و گفته است 398، ص 5تيميه در مجموع فتاوا جلد اين را ابن 
 .اند داستان را به دروغ از احمد نقل كرده

 18F1 )احلجر االسود يمني اهللا يف االرض( :جواب حديث اول

به ثبوت نرسيده است  صاين حديث، باطل بوده و گفتن آن از جانب رسول خدا
اين حديث صحيح نيست و ابن  :ته استگف» العلل المتناهيه«ابن الجوزي در كتاب 

اين حديث  :ابن تيميه گويد. شود اين حديث باطل است و به آن اعتنا نمي :العربي گويد
بنابراين نيازي به تعمق و . كه ثابت نيستروايت شده  صبا سندي از رسول خدا

 .تالش در معناي آن نيست
 :س آن را نقل كرده و گفته استمشهور اين است كه عبداهللا بن عبا :ولي ابن تيميه گويد

 20F3و 19F2 )الحجر االسود يمين اهللا في االرض فمن صافحه و قبله فكانما صافح اهللا و قبل يمينه(

_________________________________________________________________________ 
 .تضعيف نموده است) 223(اين حديث ضعيف است، شيخ الباني آن را در الضعيفه  -1

 .75، ص 1الميزان جلد  ـ  257، ص 1الباني جلد  -2

 ).1/257(بسيار ضعيف است، الضعيفه محمد ناصرالدين الباني  -3
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حجراالسود دست راست خدا در زمين است، هركس با آن مصافحه كند يا آن را «
 .»ببوسد مانند آن است كه با خدا مصافحه كرده و دست راستش را بوسه زده باشد

يابد كه در آن اشكالي وجود ندارد زيرا گفته، دست  كس در آن تدبر كند درميهر
و حكم لفظ مقيد با حكم . دست خدا :راست خدا در زمين است و به طور مطلق نگفته

هركس با آن مصافحه كند يا آن را ببوسد  :و در ادامه آن گويد. لفظ مطلق تفاوت دارد
 .و يا دست راست خدا را بوسه زده باشدمانند آن است كه با خدا مصافحه كرده 

رساند كه شخص مصافحه كننده با دست  اين روايت به صراحت اين مطلب را مي
بنابراين . راست خدا مصافحه نكرده بلكه به كسي تشبيه شده كه با خدا مصافحه كند

كند كه حجر جزء صفات خدا نيست،  اول و آخر حديث اين مطلب را روشن مي
 21F1 .باشد كه بر هيچ عاقلي پوشيده نمي چنان

 )قلوب العباد بني اصبعني من اصابع الرمحن( :جواب حديث دوم
22Fمسلم در باب دوم كتاب القدر. اين حديث صحيح است

از عبداهللا بن عمرو بن  2
 :گفت مي صشنيدم رسول خدا :گويد عاص آن را روايت كرده كه مي

ان قلوب بني آدم كلها بني اصبعني من اصابع الرمحن كقلب واحد يرصفه حيث (

 ).يشاء
هاي خداي رحمن  ي قلوب بني آدم مانند يك قلب ميان دو انگشت از انگشت همه«

 .»سازد قرار دارد و هر طور مشيت كند آنها را منقلب مي
 :فرمود صسپس رسول خدا

 ).ف القلوب رصف قلوبنا عيل طاعتكمرص اللهم(

_________________________________________________________________________ 
 .398، ص 6مجموع فتاوا جلد  -1

 ).17) (2654(يف شاء باب تعريف اهللا تعالي القبول ك -2
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 .»هاي ما را متوجه طاعت خودت فرما ها، قلب اي گرداننده قلب! پروردگارا«
خداوند داراي  :گويند حديث را بر ظاهر آن معني كرده و مي] سلف[اهل سنت 

براي خداوند ثابت  صرسول خداحقيقي بوده و ما اين را به مانند هاي  انگشت
آيد كه  چنين برنمي» ن دو انگشت خداوند باشدآدم ميا هاي بني دل«اين كه  و ازدانيم،  مي

اين حديث موهم  :كند، تا آن وقت بگوييم هاي بندگان را لمس مي انگشتان خدا دل
 :گويند براي مثال مي. حلول است پس بايد آن را از معني ظاهريي كه دارد صرف نماييم

. لي كه نه به آسمان متصل شده و نه به زمينو زمين مسخر است در حاابر ميان آسمان 
ميان مكه و مدينه قرار گرفته است هرچند از هر طرف با دو شهر » بدر« :شود يا گفته مي

قلوب بني آدم « :فرموده است صمذكور فاصله زيادي دارد، بنابراين اگر رسول خدا
معناي حلول نه به » هاي خداوند رحمان قرار گرفته است ميان دو انگشت از انگشت

 .است و نه به معناي تماس
 

 مثال سوم
 )اين اجد نفس الرمحن من قبل اليمن( :جواب حديث سوم

 :گويد روايت كرده كه مي امام احمد در مسند خود اين حديث را از ابي هريره
 :فرمود صرسول خدا

 23F1 )اال ان االيامن يامن و احلكمه يامنيه واجد نفس ربكم من قبل اليمن(

را از جانب يمن   كه ايمان و حكمت يماني هستند و من نفس پروردگارتان بدانيد«
 .»كنم احساس مي

_________________________________________________________________________ 
 ).2/541(مسند امام احمد  -1
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در كتاب مجمع الزوائد آمده است كه رجال اين حديث، رجال صحيح بوده، به غير 
او  :و در كتاب التقريب نيز درباره شبيب چنين آمده است. از شبيب كه وي ثقه است

و بخاري نيز در كتاب التاريخ . شود سوم محسوب ميي  مورد اعتبار بوده و از طبقه
 .الكبير چنين روايتي دارد

در آن اسم مصدر بوده و » نفس«و واژه . معناي اين حديث برحسب ظاهر مي باشد
اهل . از باب تفعيل بوده است مانند فرج يفرج تفريجاً و فرجاً باب آن نفس ينفس تنفيساً

نهايه و قاموس و مقاييس اللغه نيز چنين آمده  هاي و در كتاب :لغت اين چنين گويند
. رهايي يافتن هر چيزي از تنگنا را نفس گويند :در مقاييس اللغه آمده است. است

ها را از  يله اهل يمن، غم و غصهخداوند به وس«آن حديث چنين است  بنابراين، معناي
در واقع اهل  :فرمايد چنان كه شيخ االسالم ابن تيميه مي هم. »سازد مسلمانان برطرف مي

يمن بودند كه با اهل رده جنگيدند و شهرها را فتح كردند و خداوند به وسيله اهل يمن 
 .بزرگي را از سر مؤمنين برداشت مصائبشدايد و 

]398ص  ،6مجموع فتاواي شيخ االسالم، جلد [  

 
 مثال چهارم

 :تفسير آيه

           )29 / بقره( 
 :اهل سنت درباره اين آيه دو تفسير دارند :در جواب بايد گفت

است، و ابن جرير در تفسير خود » الي السماءارتفع «به معناي » استوي«كلمه  :اول
 :گويد رد دارند، اين معني را ترجيح داده و ميوپس از ذكر اختالفي كه مفسران در اين م

 ترين معناي آيه  اولي

                   )29 / بقره( 
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بر  »برهن بقدرته و خلقهن سبع سمواتو ارتفع فد، علي عليهن« :چنين است
ها استعال يافت و با قدرت خود به تدبير آنها پرداخت و آنها را هفت آسمان  آسمان
 .آفريد

ن سلف اين معني را نقل كرده و بغوي نيز در تفسير خود از ابن عباس و اكثر مفسرا
] استعال[تمسك جسته و آگاهي از كيفيت استوا ) استوي(مبني بر اين كه به ظاهر لفظ 

 .اند حواله كرده را به خداي
ابن كثير در تفسير سوره بقره و بغوي در . به معني قصد تام است) استوي(كلمه  :دوم

. يعني خداوند قصد آسمان كرد :ابن كثير گويد. تفسير سوره فصلت بر اين رأي هستند
بغوي . متعدي شده است» الي«چون با . جا متضمن معني قصد است استوا در اين

 .»به سوي آسمان قصد كرد« :گويد مي
مقارن با حرفي ) استوي(اين قول به معني صرف كالم از ظاهر آن نيست، زيرا فعل 

داشت شده كه مناسب با حرف است كه بر انتها و غايت داللت دارد، و منايي از فعل بر
 :فرمايد مي خداي. باشد» الي«

         )6 / انسان( 
 . »شوند اي كه بندگان خدا از آن سيراب مي چشمه«

است، در نتيجه به سوي معني مناسب آن » باء«مقترن با حرف ] يشرب[چون فعل 
تضمن معنايي است كه متناسب با معناي و فعل م. منتقل شده كه سيراب شدن است

حرف متعلق به آن باشد آن هم به خاطر اين است كه كالم از حيث معني هماهنگ و 
 .مرتبط باشد

 

 مثال پنجم
 :در تفسير
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               )4 / حديد( 
 . »و خدا با شما است هرجا كه باشيد«

 :و تفسير

                         

 )7 / مجادله( 
كه خدا با ايشان است، در هر  و نه كمتر از اين و نه بيشتر از اين، مگر اين... «

 . »كجا باشند

تفسير اين دو آيه بنابر حقيقت و ظاهر آنها است ولي كدام  :گويم در جواب مي
 حقيقت و كدام ظاهر؟

اي  ظاهر و حقيقت معناي اين دو آيه آن است كه خداوند به گونه :توان گفت يا ميآ
 همراه خلق است كه با آنان مختلط و در اماكن آنان مكاني براي خود اشغال كرده است؟

اي با خلق خود  ظاهر و حقيقت آن بدين معناست كه خداوند به گونه :يا بايد گفته شود
ساير معاني ربوبيت ... سمع و بصر و تدبير و سلطان و  است كه از نظر علم و قدرت و

 .باشد مخلوق را احاطه كرده و همزمان با عرش خود بوده و باالتر از جميع خلقش مي
وجه بر آن داللت ندارد،  بدون شك قول اول با سياق كالم همخواني نداشته و به هيچ

از آن است كه يكي از  تر و واالتر چون معيت به خدا نسبت داده شده، و خدا بزرگ
قرآن بر آن نازل شده است مخلوقاتش او را احاطه نمايد، زيرا معيت در زبان عربي كه 

مستلزم اختالط يا مصاحبت در مكان نيست، بلكه مستلزم مطلق مصاحبه است و در هر 
 .شود موضعي به حسب آن تفسير مي

اختالط باشد از چند اي كه مقتضي حلول و  تفسير معيت خداوند با خلقش به گونه
 .جهت باطل است
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كدام از سلف چنين تفسيري از آن  اين تفسير مخالف اجماع سلف بوده و هيچ :اول
 .اند اند بلكه به اتفاق آن را انكار نموده نكرده

اين تفسير با علو منافات دارد كه با كتاب و سنت و عقل و فطرت و اجماع  :دوم
چه منافي منابع فوق باشد طبق همان دليلي كه از  آنسلف ثابت گرديده است، و طبعاً هر 

بنابراين تفسير معيت خدا با خلق، به معناي حلول و اختالط . آن بهره جسته، باطل است
 .با خلق، براساس داليلي از كتاب و سنت و عقل و فطرت و اتفاق سلف باطل است

. سبحان نيست اي است كه الئق به خداي چنين تفسيري مستلزم لوازم باطله :سوم
كسي كه خدا را شناخته و قدرت او را دانسته و بر مدلول معيت در زبان عربي كه قرآن 

معيت خدا با خلقش به اين معناست  :با آن نازل شده، واقف باشد، ممكن نيست بگويد
و يا معنايي از اين قبيل كه . نديكه با آنها مختلط شود و در اماكن ايشان اسكان گز

گويد كه به زبان عربي جاهل باشد و عظمت  شد، و تنها كسي چنين ميمستلزم آن با
 .را درك نكرده باشد پروردگار

اكنون كه بطالن اين قول ثابت گرديد، معلوم شد كه قول صحيح تنها قول دوم است 
معيت خداوند متعال با خلقش مقتضي آن است كه از حيث علم و قدرت و  :گويد كه مي

سلطان و ديگر صفاتي كه الزمه ربوبيت و علو وي بر عرش و  سمع و بصر و تدبير و
 .تفوق بر خلقش است بر آنان محيط باشد

بدون شك معناي دو آيه فوق از حيث ظاهر همين است كه بدان اشاره كرديم و 
گاه ممكن  تواند باشد، و هيچ حقيقت همان است و ظاهر حق به جز حق چيز ديگر نمي

جلد  از كتاب مجموع فتاوا،» فتوي الحمويه«ابن تيميه در . نيست ظاهر قرآن باطل باشد
حكم معيت به حسب موارد متفاوت است، براي مثال وقتي كه  :گويد ، مي103، ص 5

 :فرمايد در صدر آيه مي
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                )4 / حديد( 
و هر . شود داند چه چيزي به زمين داخل و چه چيزي از آن خارج مي و او مي«

 . »كجا باشيد او با شماست

معيت مقتضي است كه خدا بر شما مطلع و شاهد و  :ظاهر اين آيه بيانگر آن است
ول سلف اين است كه خداوند به سبب و معني ق. مهيمن است، و از شما آگاه است

 .رساند علمش با آنهاست، و ظاهر و حقيقت آيه همين را مي
 :و در مورد آيه

                         

                            

 )7 / مجادله( 
هيچ سه نفري نيست كه با همديگر رازگويي كنند مگر اين كه خداوند چهارمين 

 . »خدا با آنهاست هرجا كه باشند... ايشان است 

 :به يار غارش فرمود صگاه كه نبي اكرم و آن

             )40 / توبه( 
 . »ا خداوند با ماستاندوهگين مباش، همان«

كند  معني اين آيه نيز در حقيقت معني ظاهري است، و حال و مقام چنين حكم مي
 .جا به معني معيت اطالع و نصر و تأييد باشد كه معيت در اين

واژه معيت در مواضع متعددي در كتاب و سنت استعمال شده  :گويد در ادامه آن مي
كدام از آن مواضع را  توان معني هيچ ده و نميكه هر موضعي داراي داللت ويژه خود بو

يعني داللت آنها يا به حسب مواضع خاص خود است يا بر . بر ديگر مواضع تعميم داد
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باشد هرچند كه هريك از آن مواضع داراي معناي  قدر مشترك ميان جميع مواضع مي
 .خاص خود باشد

با خلق مختلط  دگارمقتضي آن نيست كه ذات پرور» معيت«بنابر هر دو احتمال، 
 .»آن از ظاهر منصرف شده است يعني« :باشد تا بگوييم

و قول خداي متعال در سوره مجادله بر اين مطلب داللت دارد كه ذات پروردگار با 
اي ذكر كرده كه اول و آخر آن بحث  خلقش مختلط نيست، چون معيت را در وسط آيه

 :رمايدف جا كه مي آن. پيرامون عموم علم خداوند است

                            

                           

                                

                 )7 / مجادله( 
ها و چيزي را كه در  داند چيزي را كه در آسمان اي كه خداوند مي مگر نديده«

هيچ سه نفري نيست كه با همديگر رازگوئي كنند مگر اين كه خدا . زمين است
شان ايشان است و نه  كه ششمين ان است و نه پنج نفري مگر اينچهارمين ايش

كه خدا با ايشان است هركجا باشند،  كمتر از اين و نه بيشتر از اين مگر اين
سازد و خدا  اند آگاه مي سپس خداوند در روز قيامت آنان را از چيزهايي كه كرده

 . »چيز آگاه است به همه

ه معيت خدا عبارت از معيت علم خدا با بندگان رساند ك ظاهر آيه اين مطلب را مي
نه به اين معني كه با آنها . است و هيچ چيزي از اعمال ايشان بر خدا پوشيده نيست

 .مختلط و در زمين با ايشان است
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بر عرش، فراگيري  ءولي در سوره حديد، خداوند به ترتيب به بحث پيرامون استوا
 :فرمايد رداخته است و ميدانش، معيت بصيرتش بر اعمال بندگان پ

                          

                                 

                                 

 )4 / حديد( 
ز آفريد و سپس بر عرش استعال وها و زمين را در شش ر او است كه آسمان«

رود و چه چيزي از آن خارج  داند چه چيزي در زمين فرو مي نمود و او مي
رود، و  ال ميآيد و چه چيزي در آن با گردد، و چه چيزي از آسمان پائين مي مي

 . »كنيد بيند چيزي را كه مي در هرجا باشيد با شما است و خدا مي

ظاهر آيه مقتضي اين است كه اين نوع از معيت عبارت از اشراف علمي بر بندگان و 
باشد، نه بدين معنا كه  بصيرت بر اعمال آنها همراه با علو بر ايشان و استوار بر عرش مي

گاه با آغاز آيه كه از علو و استواء بر  ن با آنها باشد، زيرا آنبا آنان درآميخته و در زمي
 .كند گويد، منافات پيدا مي عرش سخن مي

با اين توضيحات روشن شد كه همراه بودن خدا با بندگان به اين معنا است كه بر 
نها است؛ او است كه زنده  احوال آنان آگاه و بيننده و شنونده اقوال و تدبيركننده شئون آ

نمايد؛ به هركس كه بخواهد ملك عطا  كند و نيازمند مي نياز مي ميراند، بي مي كند و مي
گيرد؛ به هر كس كه بخواهد عزت  فرمايد و از هر كس كه بخواهد ملك بازمي مي
دهد و هركس را كه بخواهد ذليل گرداند و ديگر اوصافي كه با ربوبيت و كمال و  مي

كسي كه . سازد او را از خلقش غايب و دور نميسلطان او متناسب است، هيچ چيزي 
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داراي چنين شأن و شوكتي است حقيقتاً همراه بندگانش است اگرچه حقيقتاً باالتر از 
 .آنان و بر عرشش باشد

، در 142ابن تيميه در كتاب العقيده الواسطيه در فصل كالم درباره معيت، ص 
د سبحان ذكر كرده كه او بر عرش چه خداون همه آن :گويد ، مي3مجموع الفتاوي، جلد 

است، و با بندگانش است، بر معناي حقيقي حمل شده و نيازي به تحريف ندارد، ولي 
 .هاي دروغين مصون داشت بايد آن را از گمان

چكيده مطلب اين  :گويد مجموع الفتاوي مي 5، جلد 103و  102در فتاوي الحمويه، ص 
قصد اتباع حق را داشته و از تحريف كلمات  است كه هركس در كتاب و سنت تدبر كند و

و قطعاً . يابد و الحاد در اسماء و آيات خدا روي گرداند، به كمال نور و هدايت دست مي
چه در  آن :مانند اين كه بگويد. بعضي ديگر تناقض دارندنبايد گمان كند كه بعضي از آنها با 

و ) و هو معكم(ت با ظاهر آيه كتاب و سنت است از قبيل اين كه خداوند باالي عرش اس

هرگاه يكي « 24F1 )اهللا قبل وجهه اذا قام احدكم ايل الصلوه فان( صفرموده حضرت رسول

و امثال آن، تناسب ندارد، در حقيقت . »از شما به نماز ايستد حقاً خداوند مقابل اوست
است و هم با ماست چنين گماني غلط است، چرا كه خداوند حقيقتاً هم بر عرش 

 :فرمايد كرده و مي دو مطلب را در اين آيه با هم جمعچه اين  نچنا

                          

                                 

                                 

 )4 / حديد( 

_________________________________________________________________________ 
 ).50) (547(مسلم، كتاب المساجد ). 416( ةبخاري، كتاب الصال -1
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 .ترجمه آن را در صفحه قبل مالحظه فرمائيد
داند و هر كجا باشيم با  خداوند خبر داده كه بر باالي عرش است و همه چيز را مي

 :فرمايد مي )األوعال(در حديث  صچه رسول خدا چنان. ماست

 25F1 )و هو يعلم ما انتم عليه شفوق العرواهللا (

 .»چه را كه شما برآنيد داند آن خداوند بر باالي عرش است و مي«
بايد دانست كه تفسير ظاهري معيت بر همان حقيقتي كه الئق شأن خداوند است 

ين كند و ا هيچ تناقضي با آن نصوص ندارد كه علو ذات خدا را بر عرش اثبات مي
 :اثبات نمود توان مسئله را از سه ناحيه مي

ه از تناقض است هر دو را با هم جمع نموده است، و خداوند در قرآن كه منز :اول
و . چه را كه خداوند در كتابش با هم جمع فرمايد ميان آنها تناقضي نيست قطعاً هر آن

خوب بينديشي و چه كه در قرآن آمده و به ظاهر داراي تناقض است   هرگاه نسبت به آن
 :فرمايد متعال مي خداوند. گردد تدبر نمايي حقيقت امر برايت روشن مي

                          

     )82 / نساء( 
خدا آمده بود قطعاً در آن و اگر از سوي غير ! انديشند؟ آيا درباره قرآن نمي«

 . »كرديد اختالف فراواني پيدا مي

نگرديد بر شما است كه منهج راسخين در علم را در پيش پس اگر برايتان روشن 
 :گويند گيريد كه مي

               )7 / آل عمران( 
 . »آن ايمان داريم، همه از جانب پروردگار ماست به «

_________________________________________________________________________ 
 .ابن ابي عاصم آن را تضعيف نموده است) السنه(شيخ الباني در تخريج . باشد اين حديث ضعيف مي -1
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اين امر را به خدايي ارجاع بده كه آن را نازل فرموده و بر آن آگاه است، و بدان كه 
 .گونه تناقضي وجود ندارد و در قرآن هيچ. قصور در دانش و فهم تو است

خداوند دو مطلب را در كتاب عزيز  :فرمايد تر به اين موضوع اشاره كرده و مي پيش
 .خود با هم جمع فرموده است

در سياق كالمش بر  410ص » مختصر الصواعق ابن موصلي«القيم در  چنين ابن هم
به تحقيق خداوند خبر داده « :گويد مي. گويد آن مجاز است مثال نهم درباره قولي كه مي

و ميان دو امر مقارنه  باشد، بر عرش همراه خلقش مي باال بودنش  كه همزمان با تفوقش
سپس . د به اين موضوع پرداخته استچه در سوره حدي چنان. به وجود آورده است

ها و زمين را آفريده و همانا بر عرشش استعال نمود و  خداوند خبر داده كه آسمان :گويد
چه  بيند، چنان در همان حال همراه با خلقش بوده و از باالي عرش اعمال آنان را مي

 :فرمايد مي) االوعال(در حديث  صرسول خدا

 )تم عليهو اهللا فوق العرش يري ما ان(
 26F1.»بيند چه را كه به آن مشغول هستيد مي و خداوند بر عرش است و آن«

كدام  بنابراين، علوش متناقض با معيت، و معيتش متناقض با علوش نيست، و هيچ
 .كند و هر دو امر حقيقت دارند ديگري را باطل نمي

وق ممكن علو ندارد، و اجتماع آن دو براي مخل عني معيت تناقضي باحقيقت م :دوم
ين گفته هيچ تناقضي ا در. رفتيم و ماه با ما بود پيوسته ما راه مي :شود گفته مي مثالً. است

. ماه به زمين آمده باشد هكند ك كس از اين عبارت برداشت نمي شود، و هيچ ديده نمي
 پس مادام چنين امري براي مخلوق تناقضي در بر نداشته باشد، براي خالقي كه توأم با

اولي تناقضي ندارد، چون در حقيقت معيت مستلزم  ر همه احاطه دارد به طريقعلوش ب
 .گرد آمدن در مكاني نيست

_________________________________________________________________________ 
 .حديث ضعيف است -1



 اسماء و صفات خداوند متعال

 

84 

، مجموع الفتاوي به آن اشاره 5، جلد 103ابن تيميه در كتاب الفتوي الحمويه، ص 
هرگاه به طور مطلق ذكر شود ظاهر آن فقط به معناي ) مع(زيرا كلمه « :گويد نموده و مي

كه تماس يا برابري در سمت راست يا چپ از حيث معني  لق است بدون اينمقارنه مط
واجب باشد، بنابراين هرگاه به يكي از معاني مقيد شود داللت بر مقارنه در آن معني 

و . رفتيم و ماه همراه ما بود يا ستاره همراه ما بود ما پيوسته مي :شود دارد، زيرا گفته مي
باشد، هرچند كاال باالي سرش  چون با وي مي  ا من استاين كاال ب :شود نيز گفته مي

كه حقيقتاً بر  رسيم كه خداوند همراه خلقش است، كما اين پس به اين نتيجه مي. باشد
 .»باشد باالي عرشش مي
زيرا كسي به تو  مثال راست و درستي براي موضوع آورده است، /امام ابن تيميه 

گويي بشنود و ببيند و هرگونه كردار تو  ه را كه ميچ آگاه باشد و بر تو مسيطر باشد و آن
همراه تو   ً را مشاهده كند و به تدبير تمام امورت بپردازد، در واقع چنين كسي حقيقتا

 .چون معيت مستلزم اجتماع در مكان نيست. است، هرچند كه حقيقتاً بر عرشش باشد
وع باشد الزم نمخلوق مماگر فرض كنيم كه اجتماع معيت و علو در حق  :سوم

نيست در حق خالق نيز ممتنع باشد؛ خالقي كه براي خود آن دو را جمع كرده 
 :فرمايد كه مي چنان. چون هيچ چيزي از مخلوقاتش همانند او نيست است،

                 )11 / شوري( 
 . »و بيناست هيچ چيزي همانند او نيست و او شنونده«

الفتاوي به آن اشاره كرده و  3، ج 143ص  عقيده واسطيه،«ابن تيميه در كتاب 
چه كه در كتاب و سنت درباره قرب و معيت خداوند آمده است منافي علو  آن :گويد مي

و رفعتي نيست كه ذكر شد، چون خداوند سبحان در تمامي اوصافش همانندي ندارد و 
باشد و همزمان با اين واال بودن از  زديك به ماست، واال ميخداي متعال در حالي كه ن

 .تر است همه چيز به ما نزديك
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 اند مردم در موضوع معيت خدا با خلقش بر سه دسته

همراهي خداوند با خلقش دو نوع است؛ همراهي عام كه از راه علم  :گويند دسته اول مي
طريق نصر و تأييد براي اولياء و گيرد، و همراهي خاص كه از  ي خاص صورت مي و احاطه

 .يابد، و در همان حال علو ذات و استواءش بر عرش ثابت باشد دوستانش تحقق مي
 .چه گذشت تنها مذهب ايشان حق است اين دسته همان سلف صالح هستند، و چنان

طلبد كه در زمين با آنان باشد علو و  معيت خدا با خلقش مي :گويند دسته دوم مي
اين دسته عبارتند از فرقه حلوليه كه بازماندگان جهميه . عرش منتفي گردد استواءش بر

تر به  نكار آن اجماع دارند كه پيشبطالن و او غيره هستند مذهب آنان باطل و سلف بر 
 .آن اشاره شد

طلبد كه همزمان با ثبوت علوش بر  معيت خدا با خلقش مي :گويند دسته سوم مي
اين مطلب را ابن تيميه در كتاب مجموع الفتاوا، . ن باشدعرش در زمين نيز همراه آنا

 .آورده است  ،229، ص 5جلد 
اند قبول دارند ولي در  اين دسته ظاهر نصوصي كه درباره معيت و علو خدا وارد شده

اند چون نصوص معيت مقتضي حلولي نيست كه  زعم خود صادق نيستند، و گمراه گشته
ادعاي آنان باطل بوده و ممكن نيست ظاهر كالم خدا و زيرا اين   كنند، آنان ادعا مي

 .رسولش باطل باشد
گويند كه معيت خدا با خلقش از طريق علم و آگاهي اوست، و اين  سلف صالح مي

اش با مخلوقات است،  هرگز بدان معني نيست كه پروردگار تنها از طريق علم و آگاهي
ل آن از معاني ربوبيت بر بندگانش بلكه از طريق سمع و بصر و قدرت و تدبير و امثا

 .احاطه دارد
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تر اشاره كرديم كه علو خداي متعال از طريق كتاب و سنت و عقل و فطرت و  پيش
 .اجماع ثابت است

         )255 / بقره( 
 . »و اوست كه واال و بزرگ است«

 :مانند. ستن سخن به ميان آورده ا از آ» فوق«و گاهي با تعبير 

          )18 / انعام( 
 . »و اوست كه بر بندگان خويش چيره است«

 :مانند. و يا با لفظ استوا به ذكر آن پرداخته است

               )5 / طه( 
 . »خداي رحمان كه بر عرش استعال نموده است«

 :مانند. آمده است» من في السماء« :عبارت و گاهي با

                  )16 / ملك( 
 . »ايد كه شما را در زمين فرو برد آيا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده«

تعبير شده  و يا با الفاظي مانند صعود و عروج و باال بردن اشياء به سوي ايشان از آن
 :مانند. است

           )10 / فاطر( 
 . »رود سخنان پاكيزه به سوي او باال مي«

                )4 / معارج( 
 . »روند باال مي] او[فرشتگان و روح، به سوي «

                  )55 / آل عمران( 
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اي عيسي، من تو را برگرفته و به سوي  :هنگامي كه خدا فرمود] ياد كن[«
 . »برم خويش باال مي

 :و گاهي با لفظ نزول اشياء و امثال آن از سوي ايشان تعبير شده است، مانند

                 )102 / نحل( 
 . »آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرو آورده است :بگو«

                  )5 / سجده( 
 . »كند تا زمين اداره مي] گرفته[سمان  را از آ] جهان[كار «

راري بسيار زياد كه هاي گوناگون در سنت قولي و فعلي و اق تعبير از علو به صورت
 :به هنگام سجود صمانند قول رسول خدا :اند، آمده است به حد تواتر رسيده

 .»گويم پروردگار متعال را تسبيح مي« 27F1 )یسبحان ريب االعل(

 :و فرموده آن حضرت

 28F٢ )ان اهللا ملا قيض اخللق كتب عنده فوق عرشه ان رمحتي سبقت غضبي(

را به پايان رساند در نزد خود بر ) هان هستيج(همانا خداوند زماني كه آفرينش «
 .»گمان رحمتم بر خشم و غضبم پيشي جسته است بي :باالي عرشش نوشت

 :صو مانند گفته آن حضرت

 29F٣ )اال تأمنوين و أنا أمني من يف السامء(

_________________________________________________________________________ 
الباني ). 888(، ابن ماجه )262(ترمذي ) 871(وداود و ، اب)203) (772(حديث صحيح از امام مسلم  -1

 .آن را صحيح دانسته است) 59(ص ) الكلم الطيب(اين حديث را در 

 ).7422( :كتاب التوحيد :اخرجه البخاري -2

 ).144) (1064( :و مسلم) 4351( :كتاب المغازي :اخرجه البخاري -3
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هستم كه در  )خدا(دانيد در حالي كه من امين كسي  آيا من را امين خويش نمي«
 .»!آسمان است؟

هاي خود را به طرف  ثابت گرديده كه روز جمعه بر منبر دست صرسول خداو از 
 :آسمان بلند كرد و گفت

 30F1 )اللهم أغثنا(

 »بر ما بباران! پروردگارا«
 :فرمودها را بلند كرد و  هم چنين در روز عرفه در حالي كه مشغول خواندن خطبه بود دست

 31F2 )اللهم اشهد(

 .»تو خود گواه باش! خدايا«
گفته او  در آسمان، ايشان  :خدا كجا است؟ در جواب گفت :كه پرسيدندآن كنيز  ازيا 

 32F3 .او را آزاد كن چون او اهل ايمان است :فرمودندرا تأييد كرد و به مواليش 
كند كه خداوند داراي اوصاف كاملي است و از هر عيب و  دليل عقلي هم حكم مي

ل است و بايد خدا آن را داشته باشد، باشد، و بديهي است علو، صفت كما نقصي مبرا مي
 .سفل و پايين بودن نشانه نقص است كه واجب است از آن منزه باشدأو 

كند كه خداوند متعال داراي علو شأن و منزلت رفيع است، و  فطرت نيز اعتراف مي
كند كه  بينيم كه هر انساني در حال نيايش و حاالت خوف و ترس قلباً احساس مي مي

 .ورزد ه سمت باال كند و از روي كردن به سمت راست و چپ ابا ميبايد روي ب
دلهايشان به ) سبحان ربي االعلي( :گويند نمازگزاران نيز در حالت سجده كه مي

 .آورد سمت باال روي مي
_________________________________________________________________________ 

 ).8) (894(و مسلم ) 1014( :بخاري -1

 ).147) (1218( :اب الحجكت :مسلم -2

 ).33) (537( :مسلم كتاب الجنائز -3
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ها  اجماع صحابه و تابعين و امامان نيز بر اين است كه خداوند تعالي باالتر از آسمان
امام . چون نصي ظاهر در اين باب مشهور است شان همو بر عرش است، و كالم اي

عقيده داريم كه خداوند تعالي بر عرش است، و به  ما و همه تابعيين« :اوزاعي گويد
و بسياري از اهل اجماع علما را  33F1.»چه سنت از صفات خدا آورده است ايمان داريم آن

اختالف باشد، و به و محال است كه در چنين موضوعي . اند بر اين موضوع نقل كرده
درستي كه اين داليل قوي بر آن داللت و تطابق دارند، داليلي كه جز انسان زورگو و 

جو كه قلبش كور شده و شيطان او را از فطرت خويش دور ساخته است با آن به  ستيزه
 .نماييم سالمت و عافيت را از خداوند متعال مسئلت مي. پردازد مخالفت نمي

ر ذات و صفاتش متعالي است، و داراي رفعت و اعتاليي كه از هر بنابراين خداوند د
 .تر است تر و ظاهرتر و در واقع از هر چيزي ثابت ف دليلي شفا

اي از جانب من براي بعضي از طالب منتشر شده كه سخنان  نوشته! خواننده گرامي
با خلقش اينجانب در بعضي از مجالس را در بر دارد در اين رساله درباره معيت خدا 

ام كه خداوند متعال داراي معيتي ذاتي و الئق به  ام و در آن تصريح نموده سخن گفته
طلبد كه از حيث علم و قدرت و سمع و بصر و سلطه و  خود است، و اين معيت مي

تدبير، بر همه ذرات هستي احاطه داشته باشد، و خداوند از اختالط با خلقش يا اسكان 
علو  .خداوند در ذات و صفاتش واالست نزه است، بلكهگزيدن در اماكن ايشان م

گونه كه شايسته شأن و  ن و آ. شود خداوند از صفات ذاتي و الينفك وي محسوب مي
منزلت اوست بر باالي عرش است و اين استواء هيچ منافاتي با معيت او با خلقش 

 :فرمايد خداوند مي. نداشته و ندارد

_________________________________________________________________________ 
، ص )العلو(، ذهبي در كتاب )408األسماء و الصفات، ص (بيهقي در كتاب . باشد اين اثر صحيح مي -1

راويان اين اثر از  :گويد مي) 138مختصر العلو، ص (الباني در . اند آن را روايت كرده) ـ مختصر 138(

 .عتماد هستندامامان و مورد ا
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                 )11 / شوري( 
 . »هيچ چيزي همانند او نيست و او شنونده و بيناست«

تأكيد بر حقيقت معيت خداوند تبارك و تعالي » صفات ذاتي«منظور من از لفظ 
كه در آن  حال آن. باشد و منظورم اين نبود كه خداوند در زمين همراه خلقش مي. است

هاي آنان  داوند سبحان منزه از آن است كه با خلقش درآميزد و در مكانخ :ام رساله گفته
اسكان گزيند، چرا كه خداوند داراي علو ذات و صفات است، و علو خداوند از صفات 

عقيده ما بر اين است كه هركس  :ام در آن رساله گفته. ذاتي است كه از وي جدا ناپذيرند
ني است يا كافر است يا گمراه، و اگر آن را به سلف گمان برَد كه خداوند ذاتاً در هر مكا

 .باشد و امامان امت نسبت دهد دروغگو مي
خداوند در  :امكان ندارد عاقلي كه خدا را شناخته و قدرت او را دانسته باشد، بگويد

ام، و از  جانب پيوسته و در هر مجلسي آن را انكار كردهاين. برد به سر ميزمين با خلقش 
هم من و برادران مسلمانم را در زندگي دنيا و آخرت بر گفتار حق ثابت نگه خوا خدا مي

 .دارد
  ه 1404دوشنبه چهارم محرم سال  زكه رو) الدعوه(اي نوشتم در مجله  سپس مقاله

در آن مقاله به موضوعي اشاره نموده . چاپ رسيد و بهآن در رياض منتشر  911شماره 
كه معيت خدا با خلقش حقيقت  است، و آن اين ن اشاره كرده به آ/ كه ابن تيميه 

داشته و اين معيت به معناي حلول و اختالط با خلقش نبوده و اصالً مقتضي آن نيست 
را از آن بزدايم، » ذاتيه«كه مستلزم آن باشد، و بر خود واجب دانستم واژه  چه رسد به اين

 .ام ن داشتههاي جمع ميان علو خداوند و حقيقت معيت را بيا و در آن راه
و بدان هر كلمه و گفتاري كه مستلزم آن باشد خداوند متعال در زمين به سر ببرد و 
يا با مخلوقاتش اختالط داشته باشد و يا علو و بلندي و يا استواي او را بر عرشش نفي 
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باطل بوده و آن را ـ از هركس  ،ايي كه سزاوار ذات متعال او نيستنمايد و ديگر چيزه
 .به هر طريقي آن را بيان كند ـ بايد منكر شدكه باشد و 

بنابراين واجب است از هر كالمي كه تصوري ناروا نسبت به خدا در اذهان ايجاد 
چه خداوند در  كند اجتناب نمود تا نسبت به خدا سوءظن ايجاد نشود، ولي در مقابل؛ آن

اثبات  براي خود ثابت كرده است، واجب است آن را صكتابش يا بر زبان رسولش
 .و بر ماست كه توهمات كساني را كه نسبت به خدا گمان بد دارند باطل گردانيم. نماييم

 

 مثال هفتم و هشتم
  :اهل سنت آيات

              )16 / ق( 
 . »تريم به او نزديك] او[و ما از شاهرگ «

 و

          )85 / واقعه( 
 . »تريم از شما نزديك] محتضر[ اوو ما به «

 .كنند به قرب مالئكه تفسير مي) اقرب(كلمه 
در دو آيه به ) اقرب(يابد كه تفسير  هركس تدبر كند در مي :در جواب بايد گفت

 .گردد قرب مالئكه، منصرف ساختن معناي دو آيه از ظاهر محسوب نمي
. كند اول مقيد به چيزي است كه اين تفسير را تقويت ميدر آيه ) اقرب(بلكه 

 :گويد چه مي چنان
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 )16-18 / ق( 
گاه كه دو فرشته در سمت راست و  تريم، بدان ما از شاهرگ گردن به او نزديك«

، انسان مي نويسد دارند اند و اعمال او را دريافت مي در سمت چپ انسان نشسته
 . »اي مراقب آن سخن است كه فرشته راند مگر اين هيچ سخني را بر زبان نمي

 .ه استنويسند، قرب دو فرشته )اقرب(كه مراد از  اين آيه بيانگر آن است
در آيه دوم مقيد به حال احتضار است، و كساني كه در حال مرگ آدمي ) اقرب(و اما 

 :فرمايد چه مي هستند چنان هاند مالئك به او نزديك

                          

 )61 / نعاما( 
گيرند و  چون مرگ هر يكي از شما فرا رسيد، فرستادگان ما جان او را مي«

 . »كنند كوتاهي نمي

 :نيز آيه

        )85 / واقعه( 
 . »بينيد ولي نمي«

هستند، چون بيانگر آن است كسي كه  هكه مراد از آن مالئك دليلي آشكار است بر اين
بينيم، و آنان همان مالئكه  جا حضور دارد ولي، آنان را نمي ت در همانبه ميت نزديك اس

 .هستند، زيرا اعتبار چنين قربي در حق خداوند محال است
آيد كه چرا خداوند قرب را به خود نسبت داده است؟ و آيا  حال اين سئوال پيش مي

 موردي ديگر متشابه آن را سراغ  داريد كه مراد قرب مالئكه باشد؟
خداوند قرب مالئكه را به خود نسبت داده است، چون قرب  :جواب بايد بگوييمدر 

و موردي ديگر نيز وجود دارد . مالئكه به امر اوست و مالئكه جنود و فرستادگان اويند
 :مانند قول خداي متعال. باشد هكه مراد مالئك
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             )18 / قيامت( 
 . »خواندن آن را دنبال كن] گونه همان[چون آن را برخوانديم پس «

 صكه مراد قرائت قرآن توسط جبرئيل است كه قرآن را به امر خدا بر نبي اكرم
بينيم كه خداوند قرائت را به خود نسبت داده است، چون اين  كرد، ولي مي تالوت مي

 :از اي ديگر عبارت است نمونه. قرائت به امر خداوند بوده است

              

 )74 / هود( 
به او رسيدف درباره ] فرزنددار شدن[پس وقتي ترس ابراهيم زايل شد و مژده «

 . »كرد چون و چرا مي] به قصد شفاعت[قوم لوط با ما 

نيم كه ابراهيم با مالئكه به مجادله پرداخته است كه فرستادگان خدا بي در اين آيه مي
 .اند  بوده
 

 مثال نهم و دهم
 :در تفسير آيه

         )14 / قمر( 
 :و تفسير آيه

           )39 / طه( 
 :رسد دو سئوال به ذهن مي

كه كشتي در چشم خدا به حركت ادامه آيا ظاهر و حقيقت آن به اين معناست  -1
 بر باالي چشم خدا تربيت شده است؟ ؛داده و موسي
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يا اين كه معناي ظاهري آن اين است كه كشتي در پناه و رعايت خداوند در  -2
 دريا جاري است و تربيت موسي نيز زير نظر و حفظ خداوند انجام گرفته است؟

يقت خود بوده ولي كدام ظاهر و معني دو آيه بر ظاهر و حق :در جواب بايد گفت
 :كدام حقيقت؟ شكي در اين نيست كه قول اول از دو جهت باطل است

 :چنان چه فرمايد. مقتضاي خطاب كه به زبان عربي نازل شده اين نيست :اول

                )2 / يوسف( 
 . »عربي نازل كرديم، باشد كه بينديشيد همانا ما آن را قرآني«

 :و مانند

                   

        )193-195 / شعراء( 
] را آن[دهندگان باشي،  جبرئيل آن را بر قلب تو نازل كرده است تا از زمره بيم«

 . »]نازل كرده است[با زبان عربي و آشكار 

من راه  چشمفالني زير «) فالن يسير بعيني( :كس از جمله بديهي است كه هيچ
نيز از . دهد كند كه او در چشم وي به راه رفتن ادامه مي ، اين را برداشت نمي»رود مي

كسي اين » من تحصيل كرده است فالن كس زير چشم«) تخرج علي عيني فالن(جمله 
و اگر كسي چنين ادعايي كند، . كند كه او سوار بر ديدگانش شده باشد معنا را فهم نمي

 .سفيهان از گفته او به خنده افتند چه رسد به عقال و اهل خرد
چنين تفسيري بسيار ممتنع است، و هركس كه خدا را شناخته و قدر و منزلت او را  :دوم
تصوري پيدا كند، زيرا خداوند مستوي بر عرش  كن نيست در حق خداوند چنينمبداند م

باشد، و هيچ چيزي از مخلوقاتش در وي حلول نيافته و او نيز در  خود و جدا از خلقش مي
 .تر از آن است و خداوند باالتر و منزه. هيچ كدام از مخلوقاتش حلول نخواهد يافت
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حقيقت كالم  حال كه بطالن اين تفسير از حيث لفظي و معنوي ثابت شد، ظاهر و
همان قول دوم است، كه كشتي زير حفظ و حمايت خداوند در دريا جاري است و 

و گفته سلف همان معني را . موسي نيز تحت نظر و حراست خداوند تربيت شده است
بيند و ديدن  چون مادام خداوند با چشم خود او را حفاظت كند لزوماً او را مي. رساند مي

كه از داللت مطابقي و تضمني و التزامي لفظ  است، چناناو بخشي ازحمايت خداوند 
 .پيدا است

 

 مثال يازدهم
 :در تفسير حديث قدسي

 ببته كنت سمعه الذي يسمعحلنوافل حتي احبه فاذا او ما يزال عبدي يتقرب ايل با(

ويده التي يبطش هبا ورجله التي يميش هبا وإن سألني ألعطينه يبرص به  یبه و برصه الذ

 )تعاذين ألعيذنهولئن اس
نوافل به من نزديك بنده راستين من پيوسته در تالش است تا خود را به وسيله «

آيد، و هرگاه بدين مقام دست يافت تصرف  كه به مقام حب من نايل مي نمايد تا اين
كنند در اين  گوش و چشم و دست و پايش در راستاي خشنودي من حركت مي

به تأكيد هرچه از من بخواهد به او خواهم داد و اگر  و. تصرفات او را ياري خواهم داد
 .»جويد قطعاً به او پناه خواهم دادباز من پناه مي 

» التواضع«باب » الرقاق«است و امام بخاري آن را در كتاب  اين حديث، صحيح
 .آورده است

سلف و اهل سنت و جماعت حديث را مطابق معناي ظاهري تفسير و آن را بر 
 ولي بايد پرسيد ظاهر حديث چيست؟. اند معني كردهحقيقت ظاهرش 
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توان گفت ظاهر حديث به اين معني است كه خداي متعال گوش و چشم و  آيا مي
 شود؟ دست و پاي بنده صالح مي

بلكه بايد گفت ظاهر آن به اين معناست كه خداوند در وظايف گوش و چشم و 
اي كه تمامي كردار و ادراكش در  هرساند، به گون دست و پا به بنده صالح خود ياري مي

 .شود راه خدا و به خاطر خدا و به مدد او انجام مي
نزد اهل فكر و تدبر با ظاهر كالم سازگاري نداشته و  درشكي نيست كه گفته اول 

 :كند باشد، زيرا فحواي حديث آن را از دو جهت منع مي مقتضاي آن نمي
من به وسيله نوافل به من نزديكي  پيوسته عبد« :خداي متعال فرموده است :اول

اگر چيزي از من بخواهد « :نيز فرموده است. »آيد جويد تا به مقام محبت من نايل مي مي
پس در اين . »او را پناه خواهم داد  حتماً به او خواهم بخشيد، و اگر به من پناه آورد قطعاً

گيرنده و پناه ، سائل و مسئول، بخشنده و بحديث به عبد و معبود، محب و محبو
آورنده و پناه دهنده اشاره شده است، بنابراين سياق حديث بر دو امر متباين داللت دارد 

تواند وصف يا جزءي از ديگري  كه هر كدام از ديگري جدا است و هيچ كدام نمي
 .باشد

ي خدا جملگي اجزاي يكي از  ه درحقيقت گوش و دست و چشم و پاي بند :دوم
براي هيچ عاقل و اند، و   عد از عدم، پاي به ميدان حدوث نهادهمخلوقات هستند كه ب

خردمندي ممكن نيست تصور كند كه آفريدگاري كه از همان ابتدا وجود داشته و قبل از 
او هيچ موجودي نبوده است، گوش و چشم و دست و پاي مخلوق و آفريده خود شود، 

به آن الل است، اگرچه بر سبيل  بلكه نفس از چنين پنداري متنفر گشته و زبان از تلفظ
ظاهر حديث قدسي همين « :چطور ممكن است گفته شود. فرض و تقدير هم باشد

پاكي تنها توراست و ما سپاس   !خدايا» است و حديث از ظاهر آن منحرف شده است؟
 .اي تو گوييم و نتوانيم ثناي شايسته تو گوييم چنان كه خودت خويشتن را ثنا كرده
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الن قول اول و امتناع آن روشن گرديد، صحت قول دوم آشكار شد، به اكنون كه بط
فرمايد  اين معنا كه خداوند ولي و بنده صالح خود را در شنيدن و ديدن و كردار تأييد مي

و شود،  اي كه تمامي حواس و ادراكش كه از طريق سمع و بصر وي حاصل مي به گونه
گيرد در راه خدا و در  و پاهايش انجام مينيز تمامي كردارش كه به وسيله دست و زبان 

وسيله كمال اخالص و  و بدين. مسير استعانت و تبعيت از شريعت او خواهد بود
اين . استعانت و تبعيت از شريعت را كسب خواهد كرد، و پيروزي واقعي همين است

اند و در واقع تفسيري است كه با  تفسيري است كه سلف از آن حديث قدسي كرده
گونه  طلبد، و هيچ لفظ و حقيقت آن مطابق است و سياق آن همين تفسير را ميظاهر 

 .سپاس و منت تنها براي خدا است. تأويل و تحريفي در آن صورت نگرفته است
 

 مثال دوازدهم
 :حديث قدسي

من تقرب مني شرباً تقربت منه ذراعا و من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا و من (

 )ولهأتاين يميش اتيته هر
شوم، و  يك ذراع به وي نزديك مي] من[هركس يك وجب به من نزديك شود «

شوم، و هركس  دو ذراع به وي نزديك مي] من[هركس يك ذراع به من تقرب جويد 
 .»آرام به طرف من بيايد من با شتاب به سوي او خواهم رفت

34Fاين حديث صحيح است و مسلم

روايت  راز ابوذ» الذكر و الدعاء«آن را در كتاب  1
35Fكرده و از ابوهريره

چنين بخاري همانند اين حديث  مشابه اين روايت شده است، هم 2
 36F1 .آورده است  را از ابوهريره

_________________________________________________________________________ 
 ).22) (2687(مسلم  -1

 ).2) (2675(مسلك كتاب الذكر و الدعاء  -2
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اين حديث نيز مانند نصوصي است كه داللت بر قيام افعال اختياري به خداي متعال 
چه در كتاب و  دهنده هر چيزي است كه اراده كند، چنان دارد و بر اين كه خداوند انجام 

 :مانند گفته خداوند. سنت ثابت است

               

 )186 / بقره( 
و هنگامي كه بندگانم از تو درباره من بپرسند، من نزديكم و دعاي دعا كننده را «

 . »اسخ گويمبدان گاه كه مرا بخواند پ

 :و فرموده

                 )22 /فجر( 
 . »و پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف حاضر آيند«

  :و فرموده

                        )158 / انعام( 
كه پروردگارت به  ه فرشتگان به سراغشان بيايند يا اينآيا جز اين انتظار دارند ك«

 . »آيد؟] به سويشان[هاي پروردگارت  اي از نشانه سوي آنان بيايد يا پاره

 :و آيه

               )5 / طه( 
 . »خداوند مهربان بر عرش است«

 :صو فرموده رسول خدا

                                                                                                                                                    
 ).7405) (وليحذركم اهللا نفسه(ي خداوند  كتاب التوحيد باب فرموده :بخاري -1
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 37F1 )يا حني يبقي ثلث الليل االخرينزل ربنا ايل السامء الدن(

 .»ماند شود هنگامي كه يك سوم شب باقي مي پروردگار ما به آسمان دنيا نازل مي«
 :صه رسول خدارمودف و مانند اين

 38F2 )ما تصدق احد بصدقه من طيب و ال يقبل اهللا اال الطيب اال اخذها الرمحن بيمينه(

جز حالل قبول ندارد ـ خداوند و خدا به  د صدقه بدهد ـوهركس از مال حالل خ«
 .»آن را با دست راست خودش دريافت خواهد كرد

 .و امثال آن از آيات و احاديثي كه بر افعال اختياري خداوند داللت دارند

به «. )تقربت منه و أتيته هروله( :فرمايد حضرت كه از قول خداوند مي نو فرموده آ

 .از اين قبيل است  »آيم وي نزديك شده و با شتاب به سوي او مي
اند كه  و سلف اهل سنت و جماعت اين نصوص را بر ظاهر و حقيقتي حمل نموده

 .الئق به خداوند است و به دور از تكييف و تمثيل
، از مجموع فتاوا 5، جلد 466شيخ االسالم ابن تيميه در شرح حديث نزول، ص 

ان صالح خود، امري و اما نزديك شدن و تقرب خداوند به بعضي از بندگ« :گويد مي
است كه هركس به آمدن خدا در روز قيامت و نزولش به آسمان دنيا و استوايش بر 
. عرش و قيام افعال اختياري به او ايمان داشته باشد، به اين امر نيز ايمان خواهد داشت

و اين مذهب امامان سلف و پيشوايان مشهور اسالم و اهل حديث است و روايات از 
 .»باب متواتر استآنان در اين 

_________________________________________________________________________ 
 .تخريج اين حديث گذشت -1

 ).1410(بخاري كتاب الزكاه  -2
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بنابراين چه مانعي دارد اگر بگوييم خداوند هرطور كه اراده كند همزمان با علوي كه 
هرگاه مشيت خدا  :چه بگوييم شود؟ و يا چه مانعي دارد چنان دارد به بندگان نزديك مي

 آيد؟ ي خود يا در روز قيامت مي جاري گردد، بدون هيچ تكييف و تمثيلي به سوي بنده
 ز اين است كه اين امر نشانه كمال اوست؟آيا ج

با « )أتيته هروله( :مراد از قول خداي تعالي در حديث قدسي« :گويند بعضي مي

اش  سرعت اجابت و قبول خداي تعالي و روي آوردن به بنده ،»آيم شتاب به سوي او مي
ر اين و منظو. باشد؛ بنده اي كه با قلب و جوارحش خود را به او نزديك كرده است مي

و اين عده در . »تر از عمل عامل است تر و كامل پاداش خداوند بسي بزرگ :است كه
و «) و من أتاني يمشي( :خداوند فرموده است« :گويند خصوص تأييد مذهب خويش مي

، و معلوم است كسي كه طالب تقرب و وصول به خدا »هركس آرام به نزد من بيايد
اد في سبيل اهللا و امثال آن و گاهي در قالب باشد به سوي مساجد و مشاعر حج و جه

روايت شده كه  صو از رسول خدا. ركوع و سجود و غيره به سوي او خواهد رفت
 :فرموده است

 )ان اقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد(
 .»تر است حالت سجده است ترين حالتي كه عبد در آن به خدا نزديك نزديك«

طلب وصول به او در حالت دراز كشيدن بر پهلو به گاهي تقرب به خداي تعالي و 
 :فرمايد چه خداوند مي آيد، چنان دست مي

                     

 )191 / آل عمران( 
 .»...كنند  كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده ياد مي«

  :به عمران بن حصين فرمود صو پيامبر
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 39F1 )ن مل تستطع فعيل جنباصل قائام فان مل تستطع فقاعداً ف(

و ]. نماز را در حال ايستاده بخوان، پس اگر توانايي نداشتي در حال نشسته بخوان«
 .»اگر باز هم ناتوان بودي بر پهلو بخوان

نده در مقابل عملش بنابراين مراد از حديث بيان اعطاي ثواب خداوند به ب»  :گويند
كه اگر كسي در روي آوردن به خدا صادق باشد ـ هرچند كه سستي هم  باشد، و اين مي

تر از عملش به او خواهد داد، و با توجه به قرينه شرعي كه  خداوند پاداشي كامل ورزد ـ 
 .»گردد ايد، از ظاهر حديث همين معني استنباط مي از سياق حديث به دست مي

آيد، و  شد طبق قرينه شرعي از ظاهر حديث همين معني به دست ميحال كه ثابت 
از معني ظاهري آن عدول نشده، و مانند اهل تعطيل حديث تأويل نشده است، در نتيجه 

. تواند آن را حجتي براي خود و عليه اهل سنت و جماعت برگيرند اهل تأويل نمي
 .سپاس تنها براي خداست

تر و به  رسد ولي قول اول ظاهرتر و سالم ه نظر ميگفتار اين عده هرچند سنجيده ب
 .تر است مذهب سلف نزديك

» شود تقرب به خدا و رسيدن به او تنها در رفتن آرام خالصه نمي«كه  در پاسخ اين
المثلي ذكر شده نه به عنوان حصر، بنابراين، معناي  اين حديث به مانند ضرب  :بايد گفت

عبادتي كه نياز به راه رفتن دارد به سوي من بيايد، هركس به وسيله »  :ن چنين است آ
كه ماهيت آن عبادت از راه رفتن و تحرك  مانند رفتن به مساجد براي نماز، يا اين

 .واهللا اعلم... » تشكيل شده باشد مانند طواف و سعي
 

 مثال سيزدهم
 :آيه

_________________________________________________________________________ 
 ).1117(بخاري كتاب تقصير الصاله  -1
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                        )71 / يس( 
گمان ما به قدرت خويش چهارپاياني را براي آنان  اند كه بي آيا نديده«

 . »ايم؟ آفريده

را همانند آدم با ] احشام[توان گفت كه ظاهر آيه اين است كه خداوند انعام  آيا مي
ت آيه چيس ظاهر و حقيقت اين :دست خود آفريده است؟ جواب اين است كه گفته شود

كه ظاهر آيه اين  يا اين. گاه گفته شود كه آن از ظاهرش مايل و منصرف شده است تا آن
كه خداوند  و يا اين. است كه خداوند احشام را همانند آدم با دست خود آفريده است

آنها را با دست خود نيافريده است، بلكه آن عمل را به دست نسبت داده و در حقيقت 
، كه اين روش در لغت عربي كه قرآن با آن نازل شده است، مراد از آن، صاحب آن است

 .معروف است
 :تواند ظاهر لفظ باشد اما در جواب قول اول بايد گفت كه اين قول به دو دليل نمي

مدنظر نيست، چرا در جايي ديگر ) بأيدينا(اي زبان عربي ظاهر واژه بنابر مقتض -1
 :فرمايد خداوند مي

                     )30 / شوري( 
رسد به خاطر كارهايي است كه خود  چه از مصائب و باليا به شما مي آن«

 . »...ايد  كرده

 :و آيه

                       

              )41 / روم( 
تباهي و فساد در دريا و خشكي به خاطر كارهايي پديدار گشته است كه «

ها  اند، بدين وسيله خدا سزاي برخي از كارهايي را كه انسان مردمان انجام داده
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چشاند تا آنان بيدار شوند و از ارتكاب معاصي  دهند بديشان مي انجام مي
 . »برگردند

 :و آيه

            )182 / آل عمران( 
 . »ايد اين عذاب به خاطر چيزي است كه خودتان انجام داده«

آيات چيزي است كه انسان براي خود كسب كرده و پيشاپيش  گونه اينمراد در 
من  :گويدكه ب به خالف اين. فرستاده است، هرچند كه آن را با دست انجام نداده باشد

 :كه در اين آيه آمده است چنان. ام آن را با دست خودم انجام داده

                        

  )79 / بقره( 
اين از  :گويند گاه مي نويسند و آن واي بر كساني كه كتاب را با دست خود مي«

 . »...جانب خدا آمده است 

 .كه داللت بر عمل مستقيم دست دارد
اگر مراد از آيه اين بودكه خداوند اين احشام را با دست خود آفريده است  -2

 :فرمايد چه در شأن آدم مي ، چنان)خلقنا لهم بايدينا انعاما( :بايست بفرمايد مي

               )75 / ص( 
كه سجده ببري براي چيزي كه من آن  اي ابليس چه چيز تو را بازداشت از اين«

 . »ام را با دو دستم آفريده

 :چون قرآن روشن و شفاف و به دور از هرگونه ابهامي نازل شده است

                )89 / نحل( 
 . »چيز است را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همهو ما اين كتاب «
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اكنون كه بطالن قول اول آشكار شد معلوم گرديد قول دوم صحيح است و ظاهر 
گونه كه غير آن را آفريده  لفظ بيانگر آن است كه خداوند متعال احشام را آفريده همان

ش به دست بت دادن آفرينه وسيله دست او صورت نگرفته و نساست و آفريدن آنها ب
مطابق لغت عربي همانند نسبت دادن عمل به نفس است برخالف حالتي كه عمل به 

صورت گيرد، بنابراين الزم » باء جاره«نفس نسبت داده شود ولي تعديه آن به وسيله 
هاي موجود ميان  است به اين تفاوت توجه شود، و به راستي كه توجه به تفاوت

توان بسياري  انديشي مي م است، و با اين توجه باريكترين انواع علو متشابهات از ظريف
 .از اشكاالت را برطرف ساخت

 مثال چهاردهم
 :تفسير آيه

                   

 )10 / فتح( 
و در [بندند  پيمان ميبندند در حقيقت با خدا  گمان كساني كه با تو پيمان مي بي«

 . »...دست خدا باالي دست آنان است ] اصل

 :اين آيه دربرگيرنده دو جمله است :در جواب بايد گفت
كه سلف و اهل سنت آن را بر همان ) ان الذين يبايعونك انما يبايعون اهللا( :جمله اول

 اند كه به طور صريح بيعت اصحاب با رسول معني ظاهري و حقيقي تفسير كرده
 :فرمايد چه بعد از آن مي چنان. كند را بيان مي صخدا

                    

 )18 / فتح( 
 . »...گمان خداوند از مؤمناني راضي گرديد كه در زير درخت با تو بيعت كردند  بي«
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چنين برداشت كند كه اينان مستقيماً ) ايعون اهللانما يب(و ممكن نيست كسي از جمله 
اند، و چنين ادعايي داشته باشد كه ظاهر لفظ اين معني را  با خداوند بيعت كرده

رساند، چون با واقعيت وابتداي آيه منافات دارد و اين امر در حق خداوند متعال  مي
 .محال است

نده است به اين خاطر را بيعت با خود خوا صبيعت با رسول خداو اگر خداوند 
رسول ايشان بوده است، و اصحاب بر جهاد في سبيل اهللا با ايشان  صاست كه پيامبر

براي جهاد در راه خدا بيعت با  صو مسلم است كه بيعت با رسول خدا. بيعت كردند
چنان كه اطاعت از رسول  خدا است، چون او فرستاده و مبلغ از جانب او است، هم

 :فرمايد چه مي چنان. است اطاعت از خدا صخدا

             )80 / نساء( 
 . »هركس از رسول خدا اطاعت كند در واقع از خدا اطاعت كرده است«

را به خداي متعال بيانگر شرافت رسول  صنسبت دادن بيعت با رسول اكرم
عت و تعظيم و رفعت منزلت و تأييدش از جانب حق تعالي و تأكيد بر اين بي صخدا

 .و اين امر بر كسي مخفي نيست  كنندگان است، بيعت
باشد،  اين جمله نيز بر ظاهر و حقيقت خود مي. است) يداهللا فوق ايديهم( :جمله دوم

كنندگان است، چون دست خدا يكي از صفات  زيرا دست خداوند باالي دست بيعت
نتيجه دست خدا باالي دست آنان است  در. خدا بوده و خداوند نيز بر عرش خود است

بيعت با  صو ظاهر و حقيقت لفظ همين است، چون تأكيد شده بيعت با رسول
و لزوماً به اين معني نيست كه دست خدا به طور مستقيم با دست آنان . است خداي

هرچند از ما جدا و دور » آسمان باالي ما است« :شود گفته مي. تماس پيدا كرده باشد
 صكنندگان با رسول خدا پس دست خدا باالي دست بيعت. با ما فاصله دارداست و 

 .است، اگرچه ذات خداوند از خلقش جدا و مافوق آنان است
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چنين برداشت كند كه مراد از آن ) يداهللا فوق ايديهم(امكان ندارد كسي از جمله 
زيرا شود،  است و يا ادعا كند از ظاهر لفظ اين معني فهم مي صدست رسول خدا

را به خود نسبت داده و آن را توصيف نموده كه باالي دست » يد«خداوند متعال واژه 
باالي دست آنها نبود بلكه  صآنها است، و به هنگام بيعت اصحاب، دست رسول خدا

كند، و  دست خود را به سوي دست ايشان دراز كرد درست همانند كسي كه مصافحه مي
 .االي دست ايشاندست او در دستان اصحاب بود نه ب

 

 مثال پانزدهم
 )يا بن آدم مرضت فلم تعدين( :حديث قدسي

شماره » دابالبر و الصله و اآل«اين حديث را مسلم در باب عيادت مريض از كتاب 
 :طبق ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي روايت كرده است 1990، ص )43(

يابن آدم  :وم القيامهان اهللا تعايل يقول ي :صقال رسول اهللا :قال عن ايب هريره(

قال اما علمت ان . يا رب كيف أعودك و انت رب العاملني؟ :قال. مرضت فلم تعدين

يابن آدم . عبدي فالنا مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لوعدته لوجدتني عنده؟

اما  :قال. يا رب و كيف اطعمك و انت رب العاملني؟ :قال. استطعمتك فلم تطعمني

ي فالن فلم تطعمه؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت علمت انه استطعمك عبد

يا رب كيف اسقيك و انت رب  :ذلك عندي؟ يابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال

 ).اما انك لو سقيته وجدت ذلك عندي. استسقاك عبدي فالن فلم تسقه :العاملني؟ قال
مت خداوند متعال در روز قيا :آورده است صبه نقل از رسول خدا ابوهريره«
 :بنده او گويد. مريض شدم ولي شما از من عيادت نكردي! اي فرزند آدم :فرمايد مي

چگونه تو را عيادت كنم در حالي كه تو پروردگار عالميان هستي، خداوند ! پروردگارا
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دانستي فالن بنده من مريض گشته بود و تو از او عيادت نكردي؟ و  مگر نمي :مي فرمايد
 .يافتي رفتي مرا نزد او مي چه به عيادت او مي چنان

! پروردگارا :بنده او گويد. از تو غذا خواستم ولي تو به من غذا ندادي! اي فرزند آدم
مگر  :فرمايد چگونه به تو غذا بدهم در حالي كه تو پروردگار عالميان هستي؟ مي

غذا  دانستي كه فالن بنده من از تو غذا خواست و تو او را غذا ندادي، و اگر به او نمي
از تو طلب آب كردم ولي تو به من آب ! اي فرزند آدم. يافتي دادي آن را نزد من مي مي

چگونه به تو آب بدهم در حالي كه پروردگار عالميان ! پروردگارا :بنده او گويد. ندادي
ب ندادي، و اگر به او  فالن بنده من از تو آب خواست ولي تو به او آ :فرمايد هستي؟ مي

 .»يافتي آن را نزد من ميدادي  آب مي
اند و به ميل خود  سلف حديث را مطابق ظاهرش تفسير كرده :در جواب بايد گفت

 صكه بر زبان رسول خدا اند ند، و آن را طوري تفسير كردها معني آن را تحريف ننموده
مريض گشتم، و از تو غذا خواستم، و از « :فرمايد مثالً خداوند كه مي. جاري شده است

دانستي كه  مگر نمي« :فرمايد ، آن را با جمله بعدي تفسير كرده و مي»خواستمتو آب 
فالن بنده من مريض گشت و فالن بنده من از تو غذا خواست و فالن بنده من از تو 

كند كه مراد اين است يكي از بندگان خدا مريض  اين توضيح بيان مي» آب خواست؟
. و يكي از بندگان خدا آب خواسته است شده و يكي از بندگان خدا تقاضاي غذا كرده

. خداوند به مرادش داناتر است و حديث را گوينده آن كه خداوندن تفسير كرده و مسلماً
پس اگر رنجوري و غذا و آب خواستن خدا را به رنجوري و غذا و آب خواستن بنده 

ند است زيرا متكلم آن كه خداو. ايم تفسير كنيم، كالم را از ظاهر آن منحرف نكرده
گونه آن را تفسير نموده است، و اگر خداوند آن را به خود نسبت داده به خاطر  اين

 :مانند آيه. ترغيب و تشويق است

           )245 / بقره( 
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 . »كيست كه به خداوند قرض بدهد«

فات ترين داليل كوبنده اهل تأويل است؛ كساني كه نصوص ص اين حديث از بزرگ
كه دليلي از كتاب و سنت  كنند، بدون اين را با ميل خود از معني ظاهري آن منحرف مي

باشد كه خود  هاي باطلي مي داشته باشند، و تأويل ايشان تنها به خاطر شبهه صرسول
چون اگر مراد از ان خالف ظاهر بود ـ . اند گويي و سرگرداني گشته در آن دچار تناقض

و اگر ظاهر آن . كردند ـ به تأكيد خدا و رسولش آن را بيان مي كنند چه ادعا مي چنان
شماري  اند ـ بايد دانست كه در كتاب و سنت اوصاف بي چه گمان برده ممتنع بود ـ چنان

آيند، در حالي كه  وجود دارد كه به حسب ظاهر همگي آنها بر خدا ممتنع به نظر مي
 .ترين محاالت است چنين چيزي از بزرگ

هاي  كنيم، اميد است در پرتو آن به پيدا كردن مثال مقدار از مثال اكتفا ميبه همين 
ديگري راه يابيد، هرچند روش اهل سنت و جماعت معروف و مشهور است و آيات و 
احاديث صفات را بر ظواهر امر حمل نموه و آنها را به دور از هرگونه تحريف و تعطيل 

 .كنند و تكييف و تمثيل تفسير مي
ايم، و سپاس خداي را  ن بحث كرده واعد نصوص صفات به حد كافي از آو در ق

 .است كه پروردگار عالميان است
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 بخش پاياني :فصل پنجم
به درستي كه بطالن مذهب اهل تأويل در مبحث صفات را  :هرگاه كسي بگويد

 متوجه شديم، و معلوم است كه اشاعره در اكثر صفات از اهل تأويل هستند، اما چگونه
شود نود و پنج درصد مسلمين  امكان دارد مذهب آنان باطل باشد در حالي كه گفته مي

شود در حالي كه  دهند؟ گذشته از اين، چگونه مذهب اينان باطل ناميده مي را تشكيل مي
توان آن را باطل دانست  امام ايشان در اين مذهب، ابوالحسن اشعري است؟ و چگونه مي

ادي از ميان آنان سر برآورده و همگي براي خدا و كتاب او و در حالي كه دانشمندان زي
 اند؟ گر بوده و امامان و عموم مسلمين خيرخواه و نصيحت صرسول خدا

پذيريم كه نسبت اشاعره در مقايسه  اوالً ما اين را نمي :در جواب سئوال اول بايد گفت
 .به شمارش دقيق داردبا ساير فرق مسلمان تا اين حد باال باشد و چنين ادعايي نياز 

ثانياً اگر اين را هم بپذيريم كه آنها چنين نسبت و درصد بااليي يا حتي بيشتر از آن 
را دارند به معناي عصمت آنان از خطا و لغزش نيست، چون عصمت از آن اجماع 

 .مسلمين است نه اكثر آنان
و . ويل دارنداز قديم اجماع مسلمين برخالف مذهبي بوده كه اهل تأ :باز بايد گفت

پيشوايان هدايتگر سلف صالح از صدر اين امت كه همانا اصحاب و تابعين صديق و 
اند همگي بر اين امر اجماع  خيرالقرون بوده صهستند و بدون شك بعد از نبي اكرم

اند كه هر اسم و صفتي كه خداوند مستقيماً يا از زبان رسولش براي خود اثبات  داشته
و نصوص را بر ظاهري كه به خداي تعالي الئق است بدون تحريف كرده باشد، پذيرفته 

 .اند و تعطيل و تكييف و تمثيل، تفسير كرده
ايشانند كه خيرالقرون هستند و اجماع ايشان  صو مطابق نص فرموده رسول خدا

حجت است، چون اجماع آنان به مقتضاي كتاب و سنت صورت گرفته است، در قاعده 
 .صفات، اهميت اجماع ايشان را بحث كرديمچهارم از قواعد نصوص 
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در جواب سئوال دوم نيز بايد گفت ابوالحسن اشعري و ديگر پيشوايان مسلمان 
اند، بلكه زماني به رتبه امامت در دين نائل  گاه ادعاي عصمت از لغزش را نداشته هيچ
ند و در ا اند كه خوب نفس خود را شناخته و آن را در جايگاه شايسته قرار داده آمده
اند كه ايشان را شايسته منزلت  هاي خود تعظيم كتاب و سنت را تا حدي داشته قلب

 :فرمايد خداوند متعال مي. امامت بگرداند

                          

  )24 / سجده( 
و برابر قوانين ما، [ائيل پيشواياني را قرار داديم كه بر فرمان ما و از بني اسر«

در راه خدا بر تحمل [گاه كه بني اسرائيل  راهنمايي نمودند، بدان] مردمان را
 . »شكيبايي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند] ها سختي

 :و در رابطه با ابراهيم فرمايد

                       

                   

 )120-121 / نحل( 
پيشوايي ] كنيد كه شما مشركان و يهوديان به او افتخار مي[به درستي ابراهيم «

بيزار باطل و [و حقگراي ] فرمان الهي[و مطيع ] جامع همه فضائل اخالقي[بود 
سپاسگر . نبوده است] چون شما[و او از زمره مشركان ] ها گير از بدي كناره

 . »هاي خدا بود، او را برگزيد و به راه راست هدايتش كرد نعمت

دهند به طور شايسته به او  و متأخريني كه خود را به ابوالحسن اشعري نسبت مي
 :اند، چون دوران ابوالحسن در مبحث عقيده داراي سه مرحله بوده است اقتدا نكرده
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مرحله اعتزال، شيخ ابوالحسن اشعري به مدت چهل سال مذهب معتزله داشته و  -1
از آن دفاع و در راه آن مجادله كرد، بعد از چهل سال از آن روي گرداند و به صراحت 

 40F1 .وش بسيار تالش كرداين فرقه را گمراه دانست و در رد اين راه و ر
مرحله ميان اعتزال محض و سنت محض، كه در اين مرحله راه ابي محمد عبداهللا  -2

در مجموع فتاوا، جلد شانزدهم، ص ابن تيميه  41F2 .بن سعيد بن كالب را در پيش گرفت
اشعري و امثال او موضعي ميان سلف و جهميه در پيش گرفتند كه از اين  :گويد، 471

حيح و از آن گروه اصولي عقلي را كه به گمان خود آن را صحيح گروه كالمي ص
 .دانستند ولي در حقيقت فاسد بود ـ برگرفتند و مذهب خود را بر آن بنا نمودند مي

 ابو الحسن در اين مرحله. مرحله پيروي از مذهب اهل سنت و حديث است -3
اال (در كتاب خود به نام  ، و اين رامذهب اهل احديث و ائمه اربعه اقتدا كرده اشعري به

 .هاي اوست، تقرير كرده است كه از آخرين كتاب) بانه عن اصول الديانه
كتاب عزيزي را براي ما آورده كه از  صپيامبر« :در مقدمه اين كتاب نوشته است

حميد نازل شده و هيچ جهت باطل به آن راه نخواهد يافت و از جانب خداي حكيم 
شود، و فرائض دين را به وسيله آن به حد كمال  آن يافت ميتمامي دانش پيشينيان در 

اين كتاب صراط مستقيم خدا و حبل متين او بوده و هركس بدان تمسك جويد . رساند
نجات يابد و هركس با آن مخالفت ورزد گمراه شود و در وادي جهالت دست و پا 

 :فرمايد يخواهد زد، و خداوند همه را به تمسك به سنت رسولش امر كرده و م

                      )7 / حشر( 
چه كه شما را از آن باز  چه پيغمبر به شما بدهد آن را بگيريد و از آن و آن«

 . »دارد باز آييد مي

_________________________________________________________________________ 
 .4، ج 72يميه ص مجموع الفتاوي ابن ت -1

 .5، ج 56مجموع الفتاوي ص  -2
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چنان  ند، همخداوند به مؤمنين امر كرده تا از رسولش اطاعت كن« :در ادامه آن گويد
فراخوانده و به  صكنند، و آنان را به تمسك به سنت رسولش كه از خودش اطاعت مي

آنان امر كرده كه به كتابش عمل كنند، ولي بسياري از آنان كه بدبختي و شهوت بر آنان 
را پشت سر  صهاي رسول خدا نان غالب گشته است سنت سيطره يافته و شيطان بر آ

گرويده و در برابر ديانت آنها گردن كج  دكيشان خو سالفي از همخود نهاده و به سوي ا
را باطل و آن را كنار نهاده و انكار نموده و بر خدا افترا  صكرده و سنت رسول خدا

 .»اند و هدايت نخواهند يافت اند و حقيقتاً گمراه شده بسته
اشاره  به ذكر اصول فقه مبتدعه پرداخته و به بطالن آن /سپس امام ابوالحسن 

حال كه عقيده معتزله و جهميه و حروريه و رافضه  :اگر كسي بگويد« :گويد كند و مي مي
اي داريد و ديانت شما چيست؟ در  كنيد و قبول نداريد، چه عقيده و مرجئه را انكار مي

عقيده و ديانتي كه ما برآنيم تمسك به كتاب پروردگار و سنت  :گويند جواب مي
ست كه از اصحاب و تابعين و پيشوايان حديث به ما رسيده و ما اي ا و عقيده صپيامبر

چه كه ابوعبداهللا احمد بن محمد بن حنبل ـ  چنين به آن محكم چنگ بدان زده ايم و هم
اش را رفعت بخشد و ثواب او را فراوان فرمايد ـ  اش را نوراني كند و درجه خدا چهره

چون به . جوئيم او باشد دوري ميمعتقد بوده اعتقاد داريم و از هركس كه مخالف 
بعد از آن امام احمد را به . »راستي امام احمد فاضل و رئيس كامل در اين منهج است

خاطر حقيقتي كه به وسيله او ظاهر گشت از قبيل ذكر ثبوت صفات و مسائلي پيرامون 
قضا و قدر و شفاعت و مسايلي ديگر كه با داليل نقلي و عقلي اثبات كرده، ستوده 

 .است
كنند مرحله دوم عقيدتي او را  آن دسته از متأخرين هم كه خود را به او منتسب مي

اند و به غير از هفت صفتي كه در بيت  منهج خود قرار داده و راه تأويل را در پيش گرفته
 .اند آتي آمده هيچ صفتي ديگر را براي خدا اثبات نكرده
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 اراده و كذك السمع و البصر              حي عليم قدير و الكالم له    

 .البته ميان آنان و اهل سنت در كيفيت اثبات اين صفات نيز اختالف وجود دارد
، به ذكر اقوالي 359شيخ االسالم ابن تيميه در كتاب مجموع فتاوا، جلد ششم، ص 

منظور ايشان آن فرقه از اشاعره است كه ... « :گويد پردازد و مي در شأن اشعريه مي
كه ابوالحسن اشعري در ) االبانه(كنند، ولي آن گروه كه به كتاب  ريه را نفي ميصفات خب

اي در  گونه مقاله آخرين دوران زندگي خود آن را تأليف نموده ـ پايبند هستند و هيچ
. »شوند تناقض با آن كتاب از جانب آنان صادر نشده است، از اهل سنت محسوب مي

اشعريه عكس آن فرقه عقيده دارند و قول ايشان « :گويد نيز مي 310قبالً در صفحه 
كه خداوند نه داخل جهان است و نه خارج  و گفته آنان مبني بر اين. مستلزم تعطيل است

كه معني آيه الكرسي و  از آن، و معني كالم خدا يكي است، نيز اعتقاد آنان مبني بر اين
 .»آيه الدين و تورات و انجيل يكي است قطعاً فاسد است

 :گويد ، درباره آن دسته مي312گرد ايشان ابن القيم نيز در نونيه، ص شا

 »ن طريقهم عكس الطريق املستقيم ملن له عيناناو اعلم ب«
و بدان كه راه ايشان عكس راه مستقيم است و هركس داراي چشم باشد اين مطلب «

 .»كند را درك مي
 :و در ادامه آن گويد

 
 ون املقلد صاحب الربهانك  فاعجب لعميان البصائر أبرصوا

 بغري ما برص و ال برهان  و رأوه بالتقليد من سواه

 معنا مها عجبا لذي احلرمان  و عمواعن الوحيني اذ مل يفهموا

اند در شگفتم كه چگونه مقلد را  از آناني كه كوراند و بصيرت خود را از دست داده
 .دانند صاحب برهان مي
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 .دانند دون بصيرت و برهان از ديگران بهتر ميكه مقلد است او را ب و با اين
اي شگفتا از حال . فهمند در برابر قرآن و سنت كورند، چون معناي آن دو را نمي

 !كسي كه از بصيرت و فهم اين دو منبع محروم است
وره بيان، در تفسير آيه استوا كه در سشيخ محمد امين الشنقيطي در تفسيرش اضواء ال

شماري از متأخرين در تفسير اين  بدانيد كه تعداد بي« :گويد مي اعراف وارد شده است
قرآن   اند چيزي كه ـ مثالً ـ از معني استواء و دست در آيه دچار اشتباه شده، و گمان برده

نها مشابهت با صفات مخلوقات است، پس بر همه ما كند تنها و ت به ذهن تبادر مي
هركس كه « :گويد در ادامه مي. »اريمواجب است كه آنها را از ظاهرشان مصروف د

خداوند متعال  :داند كه معني قول آنها اين است كه كمترين بهره از عقل داشته باشد مي
نيز از ظاهر اين . آيد كفر به نظر مي  اي توصيف كرده كه ظاهراً در كتابش خود را به گونه
ته است سخن گونه كه شايس شود كه خدا در شأن خويش آن آيات چنان برداشت مي

 :و پيامبر هم كه خدا در شأن او فرموده است. نگفته است

                    )44 / نحل( 
و قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم چيزي را كه براي آنان فرستاده شده «

 . »است روشن سازي

موضوع حتي يك حرف بر زبان نياورده، در حالي كه اجماع علماء بر اين يان پا در
هم در  جائز نيست به وقت حاجت مسايل را بيان نكند، آن صاست كه براي رسول خدا

بحث عقائد و به ويژه پيرامون نصوصي كه معني متبادر از آنها كفر و گمراهي آشكار 
 .است

مان بردند كه خداوند وصفي را بر سپس اين گروه جاهل از متأخرين آمدند و گ
اين را كتمان كرده است كه ظاهر  صخويش اطالق كرده كه الئق به او نيست و پيامبر

و همه . بنابراين بايد لفظ را از ظاهر آن صرف نمود. متبادر از آن كفر و گمراهي است
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كه گفتار و بر كسي پوشيده نيست . هاي نفساني آنان است اند ناشي از خواهش چه گفته آن
 .باشد اش مي و رسول گرامي ترين افترا بر خداي ترين گمراهي و عظيم آنها بزرگ

اي از عقل داشته باشد با مشاهده صفتي كه خداوند خويشتن را  هركس كمترين بهره
آن را وصف خداوند قرار داده است، به ذهنش تبادر  صبدان توصيف كرده يا رسولش

در ادامه . »شابهي با صفات مخلوقات منزه و پاك استكند كه خداوند از هرگونه ت مي
چه به ذهن انسان عاقل و  آيا هيچ انسان خردمندي منكر آن است كه آن« :گويد مي

! گردد آن است كه خالق در ذات و صفاتش با مخلوق متفاوت است؟ هوشمند متبادر مي
كند  غگويي انكار نميجو و نادان و درو نه، قسم به خدا اين را جز انسان زورگو و ستيزه

] خالق با مخلوق[كه مستلزم كفر و تشبيه  برد آيات صفات به دليل اين كه گمان مي
و تنها چيزي كه او را به اين ورطه كشانده است مبتال شدن به مرض تشبيه بين . است

و عدم  خالق و مخلوق است، تا جايي كه اين امر او را به وادي نفي صفات خداوند
پس . انداخته، گرچه اين خداوند است كه خود را به آنها توصيف كرده است ايمان به آن
چنين شخص جاهلي مشبه و معطل بوده و مرتكب چيزي گشته كه هرگز  :بايد گفت

چه شايسته است معرفت و  آن چناناگر چنين فردي در واقع . سزاوار خداوند نيست
، اولين معنايي كه به ذهن او تعظيم خدا را داشت و به نجاست تشبيه مبتال نشده بود

اي از كمال است كه هرگونه توهمي  كرد اين بود كه صفت خداوند داراي درجه تبادر مي
شمرد و قلبش آماده  را در رابطه با مشابهت ميان خدا و مخلوق به شدت مردود مي

گرديد كه در قرآن و سنت صحيح وارد شده  پذيرش ايمان به صفات كمال و جاللي مي
 :گونه كه فرمايد همان. باشد مشابهت با صفات خلق منزه ميو از 

                 )11 / شوري( 
 . »هيچ چيزي همانند او نيست و او شنونده و بيناست«
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چه  در آخر عمرش بر مذهب اهل سنت و حديث بود و به آن /ابوالحسن اشعري 
كتابش يا بر زبان رسولش براي خدا اثبات كرده است به دور از هرگونه  كه خداوند در

و پرواضح است كه آخرين گفتار و . تحريف و تعطيل و تكييف و تمثيلي ايمان داشت
دهد، و آن زماني است كه ديدگاه و نظر  هاي يك نفر، مذهب او را تشكيل مي ديدگاه

اي كه  به گونه[ي بيان كرده باشد خود را به صورت منحصر و قطعي در رابطه با چيز
چنان كه اين وضعيت در رابطه با ابوالحسن  هم]. هيچ تأويل و برداشت ديگري را نپذيرد

تقليد التزام و پايبندي   بنابراين،. نمايد كند، و در كتاب ابانه هم به آن اشاره مي صدق مي
تي است كه به مذهب اهل حديث و اهل سنت است، چرا كه آن، مذهب صحيح و درس

 .به آن پايبند بودبايد از آن اتباع نمود؛ مذهبي كه خود ابوالحسن 
 :جواب سئوال سوم نيز از دو ناحيه قابل طرح است

ها به واسطه حق سنجيده  شود بلكه انسان ها سنجيده نمي حق به وسيله انسان -1
و موقعيت  البته اين را هم بايد دانست كه مقام. شوند، و ميزان صحيح همين است مي

چنان كه گفتار و ادعاي  اشخاص تأثير به سزايي در پذيرش گفتارهايشان دارد، هم
پذيريم و در پذيرش گفتار و ادعاي شخص فاسق تأمل  شخص عادل و درستكار را مي

چرا كه انسان بشر است و گاهي   ورزيم، اما اين در همه جا ميزان سنجش نيست، مي
گاهي اوقات اشخاص متدين و . دهد م را از دست مياوقات بخشي از دانش و قدرت فه

شوند اما دانشي ناقص يا فهمي ضعيف دارند، و به  داراي اخالق و رفتار نيك يافت مي
دهند، و گاهي افرادي  ي نقص و ضعفي كه دارند حق و صواب را از دست مي اندازه

ر از آن طريق و اند و چه بسا غي شوند كه بر طريقه و مذهبي معين رشد كرده يافت مي
 .برند كه حق و صواب منحصراً نزد آنان است مذهب را نشناسند در نتيجه گمان مي

يابيم كساني كه  هرگاه علماء اشعري مذهب را با علماء سلف مقايسه كنيم در مي -2
تر از اشاعره  تر و راسخ اند جليل القدرتر، بزرگوارتر، هدايت يافته بر طريق سلف بوده
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اند،  اي نمونه ائمه اربعه كه داراي مذاهب متبوع هستند بر مذهب اشاعره نبودهبر. اند بوده
بينيم كه ايشان هم بر طريق اشاعره  و اگر به تابعين كه باالتر از ايشانند بنگريم، مي

يابيم كه  و اگر باالتر از آنان و به عصر صحابه و خلفاء راشدين نگاه كنيم درمي  اند، نبوده
در مورد اسماء و صفات خداوند و غيره تعبيري  كه شود ي يافت نميدر ميان آنان كس

 .همانند تعبير اشاعره داشته باشند
با وجود اين، ما منكر اين حقيقت نيستيم كه بعضي از دانشمندان اشعري از جايگاه 

اي در اسالم برخوردار بوده و قدم صدق داشته و از آن دفاع كرده و به كتاب خدا  ويژه
ر داشته و به سنت رسولش از حيث روايت و درايت تمسك و توجه فراوان عنايت واف

يابي و هدايت مسلمين بوده است، ولي اين به  مبذول داشته و تمام هم و غم ايشان بهره
هاي ايشان  تواند دليلي براي قبول تمام گفته معناي عصمت ايشان از لغزش نيست و نمي

نان و ارائه راه حق و صواب و هدايت براي هاي آ يا مانعي براي روشن نمودن لغزش
 .مردم گردد

اند نيت نيكو  چه گفته ما منكر اين حقيقت نيز نيستيم كه بعضي از ايشان در آن
و رفتارش اند ولي براي قبول گفتار تنها نيت خير كافي نيست بلكه بايد گفتار  داشته

نپذيرفت و مردود  چه اگر مخالف آن باشد بايد آن را باشد، موافق شريعت خداي
 :فرمايد صچون پيامبر. كه از جانب چه كسي است نظر از اين ف شمرد، صر

 42F1 )من عمل عمال ليس عليه امرنا فهو رد(

 .»هركس عملي خالف امر ما انجام دهد مردود است«
جويي حق شهرت  وانگهي اگر گويند آن به نصيحت و خيرخواهي و صداقت در پي

شود، وگرنه به سبب نيت بد و مخالفتش  شناخته مي داشت در اين مخالفت معذور
 .شود گونه كه سزاوار اوست با وي رفتار مي آن
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 )حكم اهل تأويل(
 توان اهل تأويل را كافر يا فاسق دانست؟ آيا مي :اگر كسي بگويد
محول كس در صالحيت ما نيست، اين امر  تكفير و تفسيق هيچ :گفتدر جواب بايد 

اي است كه به قرآن و سنت مربوط  ولش بوده و از احكام شرعيهبه خدا و رسو موكول 
باشد، در اين مسئله بايد نهايت احتياط را به خرج داد، و تنها به تكفير و تفسيق كسي  مي

 .مبادرت كرد كه كتاب و سنت بر كفر و فسق او حكم كنند
ود باقي اصل بر اين است كه اسالم و عدالت انسان ظاهراً مسلمان وعادل به حال خ

انگاري  كه مطابق دليل شرعي زوال دو وصف مذكور ثابت شود، پس سهل بماند مگر اين
در تكفير و تفسيق هيچ احدي جائز نيست، زيرا در اين امر با دو مسئله خطرناك مواجه 

 :شويم مي
ايم بر خداوند متعال افترا و دروغ بسته، و نيز در وصفي  در حكمي كه صادر كرده -1

 .ايم ايم دچار گمراهي و انحراف از راه حق و صواب گشته رد متهم قايل شدهكه براي ف
 .با اين عمل خود به چاهي درخواهيم افتاد كه براي برادر پاك خود كنده ايم -2

 :فرمايد مي صنقل است كه رسول خدا در صحيح مسلم از عبداهللا بن عمر

 )اذا كفر الرجل اخاه فقد باء هبا احدمها(
همراه كفر برخواهد  برادر خود را تكفير نمود در حقيقت يكي از اين دو، هرگاه يكي«

 .»گشت
 :فرمايد و در روايتي مي

 43F1 )ان كان كام قال واال رجعت عليه(

_________________________________________________________________________ 
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 .»گردد اگر چنان باشد كه او گفته است كه هيچ، وگرنه كفر به خودش باز مي«
 :فرمايد صنقل است كه رسول خدا و در همان منبع از ابوذر

 44F1)ال حار عليهإعدواهللا و ليس كذلك  :من دعا رجال بالكفر او قال و(

اي دشمن خدا و چنان نباشد تهمت   :هركس يكي را به كفر بخواند يا به او بگويد«
 .»بر خودش بازگردد

كه به مسلماني تهمت كفر يا فسق بزنيم به دو امر  بنابراين واجب است قبل از اين
 :توجه كنيم

سنت، سندي براي قول خود داشته باشيم كه چنان گفتار يا رفتاري در كتاب يا  :اول
 .موجب كفر يا فسق است

اي باشد كه شروط تكفير يا تفسيق در  اطالق اين حكم بر شخص معين به گونه :دوم
 .حق وي فراهم بوده و موانع منتفي باشد

لفت مخان است كه بايد شخص عالم به عواقب و نتيجه  ترين شروط آ يكي از مهم
 :فرمايد خداوند مي. گردد باشد خود، كه به موجب آن، آدمي كافر يا فاسق مي

                          

                        

 )115 / نساء( 
كه راه هدايت از راه ضاللت براي او  و كسي كه با پيغمبر دشمني كند بعد از آن«

او را به همان جهتي كه . روشن شده است، و راهي جز راه مؤمنان در پيش گيرد
گردانيم، و به  شود و دوستش داشته است رهنمود مي به دوزخ منتهي مي

 . »اهي استكنيم و دوزخ چه بد جايگ دوزخش داخل مي
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   )115-116 / توبه( 
و در [سازد  وقت قومي را كه هدايت بخشيده است گمراه نمي و خداوند هيچ«

] گيرد كند به عقاب و عذابشان نمي برابر اشتباه و لغزش ناشي از اجتهادي كه مي
شبهه و  و بي[مگر زماني كه چيزهايي را كه بايد از آنها بپرهيزند روشن و آشكار 

گمان خداوند به هر چيزي اگاه  براي آنان بيان كند، بي] وسط پيامبراشكال ت
كند و  ها و زمين از آن خداست؛ زنده مي همانا فرمانروايي آسمان. است

 . »ميراند، و جز خدا ياور و مددكاري براي شما نيست مي

كند و  تكفير نو مسلماني كه فرائض را انكار مي« :اند به همين دليل اهل علم گفته
 .»هنوز براي او تبيين احكام صورت نگرفته جائز نيست

و از جمله آن . از جمله موانع تكفير و تفسيق، صدور رفتار كفرآميز غيرارادي است
گردد، ولي قلبش  موانع، اكراه و اجبار فرد بر انجام اموري است كه موجب كفر مي

 :فرمايد مي خداوند. مطمئن به ايمان است

                       

                        

       )106 / نحل( 
شار شوند، به جز آنان كه تحت ف كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي«

گردند، و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان  اجبار وادار به اظهار كفر مي
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چنين كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدد كفر گشاده ! است، آري
 . »شود، و عذاب بزرگي دارند دارند خشم تند و تيز خدا گريبانگيرشان مي مي

ترس يا خوشحالي و غيره  و از آن جمله حالتي است كه انسان بر اثر شدت غم يا
 .گويد چنان دچار تشويش فكر شود كه نداند چه مي آن

آمده است كه رسول  به دليل حديثي كه در صحيح مسلم از انس بن مالك
 :فرموده است صخدا

عبده حني يتوب اليه، من احدكم كان عيل راحلته بارض فاله  ةاهللا اشد فرحا بتوب(

ابه فايس منها فايت شجره فاضطجع يف ظللها قد أيس فانفلتت منه و عليها طعامه و رش

 ةمن راحلته فبينام هو كذلك اذا هو هبا قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شد

 )الفرح ةخطا من شدأاللهم انت عبدي و انا ربك  :الفرح
45F

خداوند به خطار توبه «1

حال  رو علف دآب  بر مركب در بيابان بيتر از كسي است كه سوار  اش شادمان بنده
گذارد، و غذا و آبش را  سفر است و ناگاه مركب وي از دستش رها شده و پا به فرار مي

كشد، در اين حالت تلخ و  برد، پس نااميد و مأيوس زير سايه درختي دراز مي با خود مي
را بيند، پس ناباورانه افسار آن  نوميدكننده ناگهان مركبش را ايستاده بر باالي سرش مي

خدايا تو بنده مني و من خداي تو، يعني از شدت  :گويد يرد و از شدت شادماني ميگ مي
 .»شود شادماني چنين خطايي مرتكب مي

و اما در قضيه تكفير « :گويد ، مي180، ص 12در مجموع الفتاوا جلد  /ابن تيميه 
اجتهاد كند و قصد حق داشته باشد  صصواب اين است كه هركس از امت محمد

ولي آن كس . شود شود، بلكه لغزشش بخشوده مي ر لغزش گردد تكفير نميوليكن دچا
ورزد و راهي  دشمني مي صاست و با رسول خدا صكه آگاه بر شريعت رسول خدا
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كند  و آن كس كه از هواي خود پيروي مي. كافر استگيرد،  غير از مؤمنين را در پيش مي
مورد خدا و رسولش ـ سخن ورزد و ناآگاهانه ـ در  ميو در جستجوي حق كوتاهي 

گويد، عاصي و گناهكار است؛ پس گاهي اوقات فاسق است و گاهي اوقات  مي
 .»آيد حسناتش بر كارهاي بدش غالب مي

اين را به ياد داشته باش، با « :گويد ، مجموع الفتاوا مي3، جلد 229ابن تيميه در ص 
همنشين هستند اين را خوب ام، و كساني كه با من  وجود اين هميشه بر اين عقيده بوده

كه شخص معيني را به  ترين مخالفان اين عقيده هستم؛ اين دانند كه من از سرسخت مي
كه دليل و حجتي قاطع عليه آن  كافر و فاسق گناهكار به حساب بياورند، مگر اين

محسوب  مخالفت كند كافر يا فاسق يا عاصي شخص قائم باشد؛ حجتي كه هركس با آن
خداوند از لغزش اين امت درگذشته  :گويم ام و قاطعانه مي ر اين عقيدهو من ب. شود

و هميشه . كه لغزش در مسائل خبري و گفتاري يا مسائلي رفتاري باشد است اعم از اين
كس عليه  اند با اين وجود هيچ سلف پيرامون بسياري از اين مسائل با هم تنازع داشته

 .»نكرده است ديگري فتواي كفر يا فسق يا معصيت صادر
من هميشه اين « :گويد پردازد و مي هايي مي ابن تيميه به ذكر مثال االسالم سپس شيخ

هركس چنين و چنان  :اند ام كه سلف و ائمه به صورت اطالق گفته نكته را روشن ساخته
اي ايشان حق است لكن بايد ميان راند، و اين  گويد كافر است ولي از كسي نام  نبرده

تهديد است،   )وعيد(تكفير، نوعي از  :گويد در ادامه مي. يين تفاوت قائل شداطالق و تع
آورده است ولي امكان دارد  صاهللاشريعتي باشد كه رسول و گفته هرچند تكذيب 

گوينده آن تازه مسلمان يا بيابانگرد باشد و از تمدن و همنشيني با مسلمانان دور باشد، 
شود، تا روزي كه  از ضروريات ديني تكفير نميچنين كسي به خاطر انكار كردن يكي 

امكان دارد آن شخص چنين نصوصي را اصالً نشنيده و يا شنيده و   حجت بر وي باشد،
كه به ظن خود دليلي معارض آن در دست دارد كه  برايش ثابت نشده باشد، يا اين
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د كه در شود ـ هرچند كه اشتباه باشد ـ من هميشه داستان آن مر موجب تأويل نص مي
46Fصحيحين

هرگاه مردم مرا بسوزانيد سپس خاكستر مرا  :ام كه گفته است آمده ذكر كرده 1
دهد كه  در دريا اندازيد چون به خدا قسم اگر خدا به من دست يابد مرا چنان عذاب مي

خداوند  گونه عذاب نخواهد داد، بعد از مرگش با جسد او چنان كردند، كس را اين هيچ
در اين حديث . از خوف تو، خداوند از وي درگذشت :كردي؟ گفت چرا چنين :فرمود

اش بر اين  بيني كه آن مرد در قدرت خدا و زنده شدن خود شك داشته، بلكه عقيده مي
اي به اتفاق مسلمين كفر است ولي چون  گردد، و چنين شك و عقيده بوده كه زنده نمي

ا در دل داشته خدا او را بخشيده نسبت به آن جاهل بوده اما مؤمن به خدا و ترس خدا ر
كند، در همان حال بر  است، و آن كس كه اهل اجتهاد است و از روي اجتهاد تأويل مي

 .»حريص است، از آن مرد به مغفرت خداوند سزاوارتر است صاهللاپيروي از رسول 
توان  ئل و فعل و فاعل روشن شد، بنابراين نميا اين توضيح تفاوت ميان قول و قاب
 .و فاعل هر قول يا فعلي كفري يا فسقي را محكوم به كفر و فسق كرده ندگوي

اصل بر اين است هر « :گويد ، مجموع فتاوي مي35، جلد 165ابن تيميه در ص 
اي كه بر اساس كتاب و سنت و اجماع كفر به شمار آيد در مورد آن به طور مطلق  مقاله

ين امر وجود دارد، چرا كه ايمان از كه دالئل شرعي بر صحت ا چنانشود،  كفر گفته مي
شود، نه چيزي كه مردم از روي  جمله احكامي است كه از خدا و رسولش دريافت مي

دهند، و واجب نيست هركسي را كه  گمان و با هواي نفس خود درباره آن حكم مي
اي از وي صادر شود محكوم به كفر كنيم، تا وقتي كه شرايط تكفير در او  چنين گفته

خمر يا ربا حالل است، يا  :مانند نومسلماني كه بگويد. د و موانع زير منتفي باشدموجو
يا آن كس كه كالمي را . كسي آن را بگويد كه بيابانگرد باشد و از جامعه دور شده باشد

چه بعضي از  بشنود ولي معتقد نباشد كه قرآن يا حديث است و آن را انكار كند، چنان
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 صشد كه گفته پيامبر پرداختند تا روزي كه برايشان ثابت مي سلف به انكار مسائلي مي
گمان  بي« :گويد در ادامه بحث مي. »پذيرفتند است آن وقت آن را بدون چون وچرا مي

گردند  چنين كساني تا به واسطه رسالت حجت برايشان تمام نشود كافر قلمداد نمي
 :فرمايد چون خداوند مي

               )165 / نساء( 
 . »تا بعد از آمدن پيامبران حجت و دليلي براي مردم بر خدا باقي نماند«

 .»به درستي كه خداوند از خطا و نسيان اين امت درگذشته است
اما . تواند كفر يا فسق باشد از اين بحث روشن گرديد كه چه گفتار يا رفتاري مي

. وان حكم كرد كسي كه آن گفتار يا رفتار را انجام داده كافر يا فاسق استت لزوماً نمي
چون شايد شرايط تكفير در آن فرد منتفي باشد يا موانع شرعي جهت تكفير و تفسيق او 

 .موجود باشد
اي كه دارد يا بزرگ  اما آن كس كه حقيقت برايش روشن شده ولي به خاطر عقيده

كند و يا به علت طمع دنيايي بر مخالفت با آن اصرار  شمردن كسي كه از وي پيروي مي
 .ورزد مستحق تبعات آن است

 صبر شخص مؤمن است عقيده و عملش را براساس كتاب خدا و سنت رسولش
برداري نمايد  ريزي كند و آن دو منبع را پيشواي خود قرار دهد و از نور هر دو بهره پايه
چون تنها راه راست همين است و بس، و خداوند آن مسير به راه خود ادامه دهد،    و بر

 :تنها به پيروي از آن امر فرموده است

                          

                    

 )153 / انعام( 
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هايي پيروي  و به درستي كه اين راه مستقيم من است، از آن پيروي كنيد و از راه«
ها چيزهايي است كه خدا شما  سازد، اين نكنيد كه شما را از راه خدا پراكنده مي

 . »كند تا پرهيزگار شويد را بدان توصيه مي

د كرده، و و بايد از سلوك راه گروهي كه عقيده و عمل خود را بر مذهبي معين مقي
چنان چه نصي از كتاب و سنت را برخالف رأي و نظر خود مشاهده كنند براي صرف 

كنند تا آن را موافق رأي خود نمايند، و درا ين راه به هرگونه  آن از ظاهرش تالش مي
كه از كتاب و سنت تبعيت كنند آن دو  شوند و به جاي اين تعسف و تكلفي متوسل مي

سازند، بنابراين انسان مسلمان نبايد از اين راه پيروي كند  ميرا تابع رأي و نظر خود 
مورد مذمت را زيرا اين راه، راه اصحاب هوي است نه اتباع هدي، و خداوند اين راه 

 :فرمايد قرار داده و مي

                         

                       

 )71 / مؤمنون( 
ها  كرد، آسمان هاي ايشان پيروي مي ها و هوس و اگر حق و حقيقت از خواست«

گرديد، نه، ما قرآن را به  برند تباه مي و زمين و همه كساني كه در آنها به سر مي
 . »نان از يادنامه خويش رويگردانند ي آشان است ول آنان داديم كه يادنامه

هاي گوناگون مردم در اين مبحث بنگرد از اين  ها و راه در واقع اگر كسي به مسلك
ماند و به شدت خود را نيازمند آن خواهد ديد كه  همه تفرق و تشتت آرا در تعجب مي

و از گمراهي و  به پروردگارش پناه برَد و از او طلب هدايت كند تا بر حق استوار بماند
 .انحراف مصون گردد
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نيازي او و نيازمندي  و به بيو هركس از روي صدق و اخالص از خدا بخواهد 
چه  چنان. واقف باشد، شايسته آن است كه خداوند دعايش را استجابت كند خودش

 :فرمايد خودش مي

                          

               )186 / بقره( 
دعاى . به راستى كه من نزديكم:] بگو[و چون بندگانم درباره من از تو بپرسند، «

پس بايد كه از من . دارم بخواند، روا مى] به دعا[دعا كننده را هنگامى كه مرا 
 . »فرمان پذيرند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند

بينند و از آن  خواهم ما را از زمره كساني قرار دهد كه حق را مي از خداوند مي
و ما را هدايت . ورزند ن اجتناب مي دهند و از آ كنند، و باطل را تشخيص مي پيروي مي

عد ازهدايت منحرف نگرداند، و از هاي ما را ب گر بفرمايد، و دل يافته و صالح و اصالح
جانب خود بر ما رحمت ارزاني دارد، كه تنها او بخشنده است، و سپاس براي پروردگار 

رسد، و درود و سالم  عالميان، خداوندي كه به وسيله نعمت او كارهاي شايسته به انجام مي
 آمين. دبر پيغمبر و رحمت و هادي امت، و بر آل و اصحاب و تابعيت راستين آن با

 
 والحمد هللا رب العالمين                                            

 محمد صالح عثيمين                                            

 ق.   ه 1404پانزدهم ماه شوال                                          
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