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  حيمبسم اهللا الرحمن الر
  »هر خيري و پايان هر نعمتي استآغاز «

  پيشگفتار 
ها را به  ها را به نور كتابش روشن ساخت، و عقل حمد و ثنا سزاوار خدايي كه قلب

اي كه حق را ظاهر و آن را تعالي بخشد و باطل را پوچ و آن را نابود  سوي براهين و ادله
  . سازد راهنمايي فرمود

اش آن كسي كه رسالتش  بد منتخب و پيامبر برگزيدهبر عفرستم  و درود و سالم مي
را ادا نمود و ما را بر راهي روشن كه شب آن بمانند روزش را تبليغ كرد و امانتش 

از اين راه منحرف نخواهد شد مگر كسي كه  ص شت، و بعد از پيامبراباشد باقي گذ مي
ه اين دين را از ل و يارانش كتلف شده و هالك گشته، و همچنين درود و سالم بر آ

و براي كساني كه پس  و به بندگان خدا ياد دادند، آن را آموختند پيامبرشان فرا گرفتند،
دنيا با آن منور گشت و روشنائيش به تا جايي كه  از آنها آمدند و آن را تبليغ نمودند،

ند يرشان را طي كردرا پيمودند و مسو بر كساني كه راه آنان . سرزمين رسيدتمام مناطق 
   .تا روز قيامت
بر اين شريعت مبارك توجه من را جلب به تحقيق بزرگي جنايت تأويل : و اما بعد

و صفات خداوند در اعتقاد اهل سنت اسماء «بحث و بررسيم در مورد  نمود و در اثناء
شد  و غير مقبول واقع مي و بحث درباره تأويل و اثرات آن به درازا كشيد،. »تو جماع

آن را در لذا  كه بدانجا رسيده بود در كتاب مذكور جاي داد،صورتي كه آن را در 
  . اي ويژه جدا نمودم رساله

رگي است، كساني كه قصد انهدام اسالم را دارند از آن وارد زب رِشّ تأويل درِ مطمئناً
كردند و اگر حمايت و توجه آن را تأويل چيزي را باقي نگذاشتند مگر اين كه  شدند،

رفت و حدود آن ضايع  هاي آن از ميان مي نشانهبود  اين دين نميخداوند براي 
  . گشت مي
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به تأكيد گمراهان واجبات را تأويل نمودند پس آن را از صورت خود منصرف 
  . و براي اتباعشان پشت كردن به واجبات را آسان جلوه دادند ساختند،

گمراهي آنها گمراه  تأويل كردند كه كساني را كه بوسيلهحرام را به نحوي و مسائل 
  . ور شدن در آنها كشانده است و غوطهبر آنها شدند، به دست يازيدن 

 و روز واپسين ،هايش هاي آن، و قيامت و وحشت قبر و نعمت نصوص عذابو نيز 
اي كه نصوص تأثير  اعمال و بهشت و جهنم را تأويل نمودند بگونهو حشر و ترازوي 

  . داددل بندگان خدا از دست خود را در 
نصوص صفات را به نحوي شرح و توضيح دادند كه پيوند بندگان را با همچنين 

چه آن را  و هيبتي را كه نصوص دارا بود محروم ساخت، تضعيف نمود،پروردگارشان 
دستان تأويل كنندگان قرار داد، و شب و روز در تالشند كه با انواع گوناگون ي  بازيچه

  . ود منحرف سازندتأويل نصوص را از صورت واقعي خ
 ويل اسماء و صفات،أت ها بسنده كردم، اخير از تأويل شدهو من در اين رساله بر نوع 

تأويالتي كه اوامر و نواهي، و نصوص معاد و بهشت و جهنم را باطل نموده  كه حقيقتاً
  . اهل سنت نزد عوام اهل سنت هم رواج نيافته چه رسد به علماء

هايي شنونده پيدا  اين امت گوشمعي از خردمندان كن تأويل نصوص صفات نزد جل
تهمت و افترا در كساني نيز كه سهمي از تيزهوشي و فراست و رأي به آنان كرده، و اين 

  . عطا شده مؤثر بوده است
در آنان هايي هم تأليف شده كه كاتبانشان  به تحقيق در موضوع اين رساله كتاب

اي ساده  اين است كه اين مشكله را به گونه ر پيدو اين رساله  اند، داده جبه خريل صتف
  . دهد بواتكميل خوهدف و مقصود در برآوردن ) ان شاء اهللا(معالجه نمايد، ولي مختصر 

شود، و  كامل ميت وي صالحات منعله يو ستايش خدايي را كه به وسسپاس 
  . دست خداستبو عاقبت امر سرانجام 
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  رقعمر بن سليمان اش –د   

  دانشكده شريعت –ردن دانشگاه ا  
  اردن –عمان   
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  ادعاي باطل
و صفات خداوند آن  هايي كه با منهج كتاب و سنتي كه سلف صالح در مورد اسماءآن

خود را به تكليف وا  ،و خم كردن نصوصورزيدند در پيچ را درك كردند مخالفت 
و اين كار  ها از ظاهرشان منحرف سازند، انواع گوناگون نيرنگ را باتا نصوص  ،داشتند

و به گمان  كند رواج يابد، تا بر كسي كه باطلشان را درك نميخود را تأويل نام نهادند، 
عمل  را الزامي و اجباري ساخته،كه آنان به قرآن كه تأويل متشابه خود حدس زدند 

آيات قرآن را تأويل مقام ما را كه متشابهات  و خط مشي دانشمندان واال نمودند،
  . اند يش گرفتهاند در پ نموده

  . ن وجود نداردآاند باطل است و هيچ شكي در بطالن  و اين چيزي كه آورده
  

  اين تأويل نيست بلكه تحريف است
نصوص آن را  كه درشناسد، و معني تأويلي  كسي كه تأويل را در كالم عرب مي

به  همد،ف ميند، و نيز تأويل مورد نظر دانشمندان اصول و فقها را ك درك مي ،اند آورده
بلكه از نوع تغيير دادن  اند تأويل نيست، آن چيزي كه اينها آورده داند اكيداً طور قطع مي

. باشد كه قرآن اين نوع و اهل آن را مذمت كرده است خود ميمعني كلمات از جاي 
  : فرمايد ذكر اين شيوه از تأويل ميبعد از  /ابن تيميه سالم شيخ اإل

تغيير دادن كلمات از از نوع  ]و بطور كلي يا اكثراً[وارد اين تأويل در بسياري از م«
و اين همان  ت قرامطه و باطنيه،تأويالاز نوع . باشد ميهاي مناسب خودشان  جايگاه

اتفاق نظر دارند، و بر اهل آن بر مذمت آن تأويلي است كه سلف اين امت و امامانشان 
احمد و امام . شهاب پرتاب كردندنبالشان دند، و بدياقطار سرزمين فرياد كشاز تمام 

 »)والزنادقة ةجهميالرد علي ال(يف كرده و آن را نام نهاده صنبر آنها تكتابي را در رد 
  . )4/69سالم تاوي شيخ اإلمجموع ف(
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  : فرمايد و در جاي ديگر مي
و نيز كساني است  ي باطل همان تأويل اهل تحريف و بدعت، اين تأويل نكوهيده«

از مدلول لفظ كنند، و مدعي منصرف ساختن  مينامناسب آن را تأويل اي  كه به گونه
سالم وي شيخ اإلفتامجموع ( .»...ن دليلي مقتضيوبدهستند خود به سوي غير مدلولش 

  . )3/67ابن تيميه 
  

  تأويل در لغت عرب و در اصطالح واضع شريعت
شود چون  ق نمياند اطال اراده كردهمفهوم تأويل در لغت عرب بر اين معني كه آنان 

و است كه كاربردهاي آن در لغت عرب به معني رجوع كردن  )ولأ(ي  مدار تأويل ماده
  . برگشتن آمده است

   :ويدگ مي ابن منظور
يعني : لیه الشیئإول أيعني برگشت، و  مآالًیؤول وآل الشیئ  يعني برگشتن، ولأ

  . اين چيز را بر گرداند
و حتی آل إلی الثلث أ«را پختم  نبيذ: دوش ميو گفته  ،برگشتم ،)لت عن الشيئوأ(

3تا به  »الربع
4و يا  1

گويند  و به همين خاطر در ميان وحشيان به آهو مي رجوع كرد، 1
و در آنجا پناه گردد  ها بر مي گفته شده چون به كوه )ايل(به آهو : گويد فارسي مي ،)ايل(

  . )1/130لسان العرب ابن منظور ( .گيرد مي
، و اين معني از معني گذشته دور آيد معني تفسير نيز مي تأويل در لغت عرب به

گردد و  چون مفسر موقع شرح و بيان به خود باز مي پس تفسير تأويل است، يست،ن
. معني برگشتن و رجوع كردن موجود استپس در آن  كند، و ارزيابي ميكالم را تدبير 

 /ابن تيميه سالم شيخ اإل باشد، در كتاب و سنت از معني لغوي آن بعيد نميويل و تأ
مراد است، ولو اينكه با گردد  حقيقت آن چيز كه كالم بدان باز مي در تأويل، :گويد مي
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. و سنت استو اين همان معناي اراده شده از لفظ تأويل در كتاب  ق باشد،فظاهرش موا
تأويل در كتاب خداوند و : گويد شارح طحاويه مي )3/36 سالماإلفتاوي شيخ المجموع (
همان حقيقتي است كه كالم بدان باز  ]درود و سالم خدا بر او باد[رسولش ت نس
ويل امر نفس كاري است كه بدان و تأ باشد، ر به ميخبخبر عين مپس تأويل  گردد، مي

ن در اين موضوع و به تحقيق پژوهشگرا ).232ص  يةحاوطال ةشرح العقيد( .امر شده
اند كه بر اين امر داللت دارد كه معني تأويل در قرآن همان معنايي  وصي را ايراد كردهنص

  : ي خداوند متعال است فرمودهاز اين قبيل  اند، است كه آنان مقرر داشته
﴿öö≅ yδ tβρ ãÝàΖtƒ ω Î) …ã& s#ƒ Íρ ù's? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù'tƒ …ã& é#ƒ Íρù's? ãΑθ à)tƒ š⎥⎪Ï%©!$# çνθÝ¡nΣ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% ô‰s% 

ôNu™!% ỳ ã≅ ß™â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,ysø9$$ Î/ ﴾  )53/ اعراف(.  
انتظار جز اين را دارند كه سرانجام تهديدهاي كتاب خداوند ) باور بي افراد(آيا «

آن را ا يرسد، و آنان كه در دن روزي چنين سرانجامي فرا مي را مشاهده كنند،
گمان پيغمبران  بي: گويند مي اند، گوش انداختهاند و پشت  فراموش كرده

  .»پروردگارمان آمدند و حق را با خود آوردند
شود همان قرآن است، و نيز انتظار  چيزي كه در اين نص از آن سخن گفته مي

چيزي كه خداوند از آن خبر داده است مانند دچار عذاب باوران براي محقق شدن  بي
tΠöθ﴿: شده است به فرموده خداوندو اين همان معني اراده  روز قيامت،آنان در  نشد tƒ 

’ ÎAù'tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù's?﴾ و  كنند، بدان اقرار ميكردند  كساني كه در دنيا آنرا تكذيب مي عاين موق رد

%!™ô‰s% ôNu﴿ :گويند در آن باره مي ỳ ã≅ ß™â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,ysø9$$ Î/ ﴾   
  : فرمود در حال ركوعش مي ص و در سنت نيز چنين آمده است كه پيامبر

   »حبمدک یتأول القرآناللهم وسبحانک «



9  پيامدهاي خطرناك تأويل 

شما قرآن محقق كنم و با ستايش  و تقديس ميخداوندا تو را تنزيه : ترجمه حديث
آن را روايت كرده  ل عائشهحديثي متفق عليه است كه ام المؤمنين ( .د شدهخوا
  . )است
ق يعني خداوند آن چيزي را كه در كتابش بدان امر فرموده محق »يتأول القرآن«
  . كند مي

و هنگامي كه پيامبر خدا يوسف پدر و مادرش را باالي عرش برد، و پدر و مادر و 
  : تكريم كردند گفت وي را سجده برادرانش 

﴿ÏM t/r'̄≈ tƒ #x‹≈ yδ ã≅ƒÍρ ù's? }‘≈ tƒ ö™â‘ ⎯ÏΒ ã≅ö6 s%﴾  )100/ يوسف(.  
  .»ديده بودم پدر جان اين بود تعبير خواب من كه قبالً«

  . آن در عالم واقع ي به وقوع پيوستنپس تأويل رؤيا يعن
است از اين قبيل  آيد، به معني تفسير نيز ميو در كتاب و در سنت و تأويل در لغت 

في الدين فقهه اللهم «: ب اش عبداهللا پسر عباس براي عمو زاده ص دعاي پيامبر
  . خداوندا وي را در دين آگاه ساز و به وي تفسير قرآن بياموز »علمه التأويلو

كه بيشتر اوقات  طبري در تفسيرش آورده،جرير  كه ابن است آن چيزو از اين زمره 
سخن در مورد  »تعالي لهقوالقول في تأويل «: گويد ميبپردازد اي  به تفسير آيهخواهد  مي

  ... خداوند ي  اين فرمودهتفسير 
  

  يك اعتراض و جواب آن
تأويل را اينگونه ذكر  هاي لغت عربي معني كه برخي از فرهنگ: شود گفته مي

بخاطر دليلي كه  به معني مرجوحآن  يعني انتقال دادن لفظ از معني راجحتأويل : اند ه كرد
  . بدان ارتباط دارد
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پس چگونه گمان  به اين تعريف اشاره دارند،ابن منظور و ابن اثير و غير آنها نيز 
  كند؟  بريد كه عرب از كالم خود اين معني را فهم نمي مي

آن داخل شده است، لغت عربي  يها به تحقيق اين معني، تازگي در فرهنگ: جواب
از كالم عرب كه بدان احتجاج نه اينكه  اصول، ماالت فقهاء و علماءعهم به نقل از است

هاي لغت عربي  باشد، دليل بر صحت اين ادعا اين است كه فرهنگشود منقول  مي
ابن فارس كه هر دو در قرن چهارم  للغةاو مقاييس  ازهري، ةلغلتهذيب ا: امثال يقديم

آن را ذكر  اصول اند هيچ كدام از آنها به اين معني كه فقهاء و علماء شدههجري تدوين 
است اصطالحي  اين معني، كنند، و اين خود داللت دارد كه حقيقتاً اشاره نمياند  نموده

  . پس جايز نيست كه الفاظ قرآن را بر آن حمل كرد مخصوص آنها،
اصول آن را ايراد رض بر اينكه اين تأويل در لغت عرب همان معني است كه علماء ف
كه علماء اصول براي به شروطي كنند  ميرا تأويل ولي كساني كه نصوص  اند، كرده

ها  آن چنان كه بيان آن به اين نزديكي ،باشند نمياند ملتزم  جواز تأويل وضع نموده
  . سازد ن كار آنان تأويلشان را از تحريف خارج نميبه تحقيق ايرو  از اين خواهد آمد،

  
  گيرد از تأويلي كه طالب آن مورد ذم قرار ميمقصود 

 غيبياتي است تحقيقبارة  درشود همان پژوهش  اين تأويلي كه طالب آن مذمت مي
شعور خود از ادراك كه بندگان با مجرد آن چيزي  كه خداوند متعال به ما خبر داده،

هاي قبر و عذاب آن در عالم برزخ به ما خبر  از نعمتخداوند  مثالً اتوانند،حقيقت آنها ن
آنان و هول و گرد هم آوردن  ها، و زنده كردن مردههمين طور ما را از رستاخيز  داده،

و حوران آن و پرندگان ات ج هاي آن و ميوه و بهشت و رودخانهاين حالت  در هراس
 اش ما را آگاه كرده است، خونابه آب داغش و وو سمومش و نيز جهنم  موجود در آن،

متعال در كنيم، خداوند  به ما خبر داده است درك نميو ما حقيقت آن چيز را كه خدا 
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آن چيز كه خود از آن خبر داده از بندگان را نسبت به حقيقت اي دانش  فرموده
 ;Ÿξsù ãΝn=÷ès? Ó§øtΡ !$̈Β u’Å∀÷zé& Μçλm﴿ :فرمايد هشت نفي نموده است، وي ميهاي اهل ب نعمت

⎯ÏiΒ Íο§è% &⎦ã⎫ôã r&﴾ )و داند، چه چيزهاي شادي آفرين  هيچ كس نمي« :يعني). 17: سجده

لعبادی  تدعدأ«: و در حديثي قدس آمده. »پنهان شده استبخشي براي ايشان  مسرت

براي بندگان «: ترجمه »ال خطر علی قلب بشرما ال عین رأت وال أذن مسعت والصاحلین 
وشي نشنيده و بر گو هيچ  ام كه هيچ چشمي آن را نديده كردهحم چيزهايي آماده صال

صفات باري غيب است و ما از حقيقت . »نكرده استهم  خطورحتي هيچ بشري قلب 
ي ذات است، و ما از  هدربارسخن  فرعِ ،صفاتدر مورد آن آگاهي نداريم، و سخن 

  . تعالي نيز همين طور است پس صفات خداوند تبارك و م،آگاهي حقيقت ذات بي
دربارة تفسير اسماء ش و بررسي وشود همان كا مياما تأويلي كه طالب آن قدر داني 

  . باشد دارد ميخود آشنايي اي كه عرب از سخن  معاني آنان به گونهو شناخت و صفات 
 اسماءاز جمله معاني  كنيم، كه خدا به ما خبر داده درك ميپس ما معاني آن چيز را 

و روز  و بر پايي قيامت، قبر و عذاب قبر،هاي  و همچنين معاني نعمت صفات خدا، و
و محاسبه و  آن،هاي  گاه قيامت و وحشت و توقف ها، مردهو زنده گردانيدن رستاخيز 

هايش را  و هول و هراسهايش و جهنم  و بهشت و نعمت ،و ترازوي اعمالپاداش 
  . فهميم مي
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  بحث قبليع وموض پرتو آن چيز كه مقرر داشتيم در دري آل عمران  فهم آيه
  مقرر كرده كه او خود قرآن را نازل نموده آل عمران  در سورهتبارك و تعالي خداوند 

﴿çμ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u™ ìM≈ yϑ s3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9 $# ã yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tF ãΒ ﴾   )7/ آل عمران(.  
 دارندمشخص و اهداف روشن محكمات است و معاني هاي  بخشي از آن آيه«
  .»متشابهات استهاي  و بخشي از آن آيه آنها اصل و اساس اين كتاب هستند، و

 —u$̈Βr'sù t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy﴿كه و فرموده است . رود در آنها مي مختلفي التاكه احتم

tβθ ãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? çμ÷ΖÏΒ u™!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# u™!$ tó ÏG ö/$#uρ ⎯Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡§9$# uρ 

’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# tβθä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘﴾ كژي كساني كه در دلهايشان «: ترجمه
يل در حالي تأو افتند، و تأويل نادرست به دنبال متشابهات ميانگيزي  براي فتنههست 

آنها  ي هما به هم: گويند داند، و راسخان در دانش مي درست آنها را جز خدا كسي نمي
  . »ايمان داريم، همه از سوي خداي ماست

و كژي محكمات نموده است كه اهل زيغ  و به تحقيق خداوند در اين نص تصريح
بر كار، قصد و در پس اين  ،روند كنند و به دنبال متشابهات مي مينصوص را ترك 

  . از يكديگر را دارندها، و جدا كردن اين امت  و دل هادو تشويش خر ها، فتنهانگيختن 
و به متشابه  دهند، آنان به محكم حكم كرده و فتوا مي اما خبرگان در علم و دانش،

  دانند؟  در دانش تأويل متشابه را ميآيا راسخان  :اگر گفته شود. آورند نيز ايمان مي
كه آيا بر  در نص اختالف دارند،علم بر وقف كردن اهل : جواب اين است كه

از چيزهايي است كه خداوند به متشابه رو تأويل  توقف كنيم از اين »إال اهللا«ي  كلمه
=tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù﴿يا بر  داده است،خود اختصاص  Ïèø9$#﴾ پس چنين . توقف كنيم

  . گاهي داشته باشنددر دانش نيز به تأويل متشابه آرساند كه راسخان  مي



13  پيامدهاي خطرناك تأويل 

كه اگر هدف تأويل  شود، ث قبلي مقرر داشتيم جواب معلوم ميحدر پرتو آنچه در ب
 »ااهللالّإ«بايد بر  ،آن را بيان كرده از صفات خودكه خداوند حقيقت آن چيزي باشد 

كه در اين صورت تأويل از چيزهايي است كه خداوند علم آن را به خود  ،توقف شود
  . تمنحصر نموده اس
از آن خبر داده است، كه خداوند در مورد خود شناختن آن چيز باشد  و اگر مقصود،

با اينكه در ميان  دانند، اين همان تفسير است كه راسخين در دانش بطور كلي آن را مي
كساني يافت  بين آنها حتماًكن در و ل ماند، پنهان ميآنان كساني باشند كه معني برايشان 

اش را درك كنند، و معني مورد نظر وي را  خداوند از فرموده شوند كه مقصود مي
  . دنبفهم

ي  گان در علم و دانش بايد به واسطه نهو فرزا به لغت عرب نازل شده،پس قرآن 
ي  ارشان براي آنها نازل كرده از جاهالن و عامهاز معاني آنچه كه پروردگشناختشان 

به لغت د اين است كه قرآن راللت داو آنچه بر صحت اين قول د. مردم متمايز گردند
و در آن تدبر به ما امر فرموده كه آن را درك كنيم خداوند و به تحقيق  عرب نازل گشته،

   !اش ناشناخته بماند؟ چگونه در قرآن چيزهايي خواهد بود كه معنيپس  نمائيم،
  

  گويي اهل تأويل تناقض
ود اثبات نموده واجب آنهايي كه تأويل آنچه را كه خداوند از صفات براي خ

به نظر آنها تأويل اين نصوص را  ،سازند منصرف ميو آن را از معني ظاهريش  دانند، مي
  . كسي جز خداوند تبارك و تعالي آگاهي ندارد

  
چون وقتي كه به معاني نصوص صفات  كنند، ميگويي  ارا تناقضو آنان در اينجا آشك

منطق سليم آنان را  نصوص را دارند، آگاهي نداشته باشند، پس چگونه ادعاي تأويل
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ق ظاهر نصوص و چه مخالف آن بحث نكنند، چون فدارد كه از تأويل چه موا ملزم مي
يا معني دارد اما براي آنها غير مفهوم است، پس  شناسند، معنايي براي نصوص نمي چهي

ما به جهل به اين نصوص راضي  :چيزي كه برايشان واجب است اين است كه بگويند
كنيم و نه  رسانيم و نه آن را نفي مي هستيم و اين، راه ماست، و نه ظاهري را به اثبات مي

  . آن را تأويل خواهيم كرد
به سوي  ست كه الفاظ نصوص را از معني راجحبر ما واجب ا :اما اگر بگويند كه

مخالف اين تناقض  معني مرجوح بخاطر مرتبط بودن دليلي با آن منصرف سازيم،
  . فهمد هيچ احدي معني نصوص را نمي :گويند مين است كه ادعايشا

كنند هنگامي كه اين نصوص را به سوي نظير آنچه كه  گويي مي دوباره ايشان تناقض
آنان دست خدا را به قدرت وي  نمايند، منصرف مي )از معاني(اند  نفي كردهخودشان 
ده هم مانند آن است، و اگر اين درست بود و امكان داشت آنچه نفي ش كنند، تأويل مي

  . باشد ثابت شده نيز همينطور مي بود، اگر نفي شده باطل و غير ممكن مي
  

  آيا صفات خداوند از متشابهاتند
حكام توصيف إپس تمام قرآن به  حكام و تشابه برخي اوقات كلي خواهند بود،إ
اص خواهند و بعضي احيان خ ام قرآن تشابه بر شمرده خواهد شد،كما اينكه تم شود، مي

هاي قرآن محكم و برخي ديگر متشابه قلمداد  اين صورت بخشي از آيهبود، پس در 
  . شوند مي

سالم ابن تيميه اين مسئله را خيلي خوب روشن ساخته و به و به راستي شيخ اإل
 :فتاوي شيخ اإلسالمالكن به مجموع مراجعه (. آن را شرح داده استصورتي كامل 

 &!9# 4 ë=≈tGÏ. ôMyϑÅ3ômé﴿ :ي خداوند متعال آمده م در اين فرمودهپس احكام عا ،)66- 3/59

…çμçG≈tƒ#u™ §ΝèO ôMn=Å_Áèù ﴾ )خبر داده كه تمام آيات خداوند تبارك و تعالي در اينجا ). هود
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ي خداوند بدان اشاره شده  ودهو اما تشابه كلي در اين فرم. قرآن را محكم گردانيده است
  : است

﴿ª! $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ômr& Ï]ƒ Ï‰ ptø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ YγÎ6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sẄΒ﴾  )23/ زمر(.  
  . پس بيان كرده كه تمام قرآن متشابه است

بودن آن است به مقصود از احكام عام متقن : موده كهبيان ن /سالم و شيخ اإل
وسيله جدا كردن صداقت از دروغ در خبرهايش، و نيز مميز ساختن هدايت از گمراهي 

 !9# 4 y7ù=Ï? àM≈tƒ#u™ É=≈tGÅ3ø9$# ﴿. خداوند قرآن آن را حكيم نيز نام نهاده است و در اوامرش،

ÉΟ‹Å3ptø: و خداوند قرآن را  ،باشد و حكيم به معني حكم كننده مي). 1: يونس( ﴾∪⊆∩ #$
دارند فيصله دهد، و از اين قبيل  حكم قرار داده تا آن چيز را كه مردم در آن اختالف

  . بني اسرائيل در بيشتر چيزهايي كه در آن با هم اختالف كردنداست حكم قرآن ميان 
در تشابه عام با اختالفي كه از قرآن نفي شده مغايرت دارد،  و بيان فرموده كه حقيقتاً

  : ويدگ اين فرموده كه مي
﴿öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îö xî «!$# (#ρ ß‰ỳ uθ s9 ÏμŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF÷z$# #ZÏWŸ2﴾  )23/ زمر(.  
  .»يافتند بود اختالفات زيادي را در آن مي ر اين قرآن از جانب غير خدا مياگ«
   :اختالفي است كه در قول خداوند ذكر شدهو آن همان 
﴿ö/ä3̄Ρ Î) ’Å∀ s9 5Αöθ s% 7# Î= tG øƒ’Χ ∩∇∪ à7 sù÷σãƒ çμ÷Ζ tã ô⎯ tΒ y7 Ïù é& ﴾  )9-8/ ذاريات(.  
ن را تغيير اي كفار شما هر لحظه سخن و گفتار ديگري داريد و گفتارتا«

شوند كه به سبب پيروي از اهريمن و هوي  دهيد، كساني از ايمان منحرف مي مي
  .»منحرف شده باشندهوس و 

گردد همشكل بودن و متناسب بودن  و معني تشابهي كه تمام قرآن بدان توصيف مي
 نمايد مثالً اي كه بعضي از آن بخش ديگر را تصديق مي سخنان با همديگر است، به گونه
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بلكه يا به خود  گر قرآن به چيزي امر كرد در جايي ديگر به خالف آن امر نخواهد كرد،ا
كند، يا به شبيه آن و يا به مالزمات آن، و اگر از چيزي نهي نمود در جايي  آن امر مي
بلكه از آن و نظاير آن و چيزهايي كه بدان وابسته باشند نيز نهي كند،  امر نميديگر بدان 

  . نسخي در كار نباشد اگر ايد،نم مي
دهد، بنابراين پس  برخالف آن چيز كه مقرر داشته خبر نمي و همينطور در اخبار،

  . باشد تشابه همان توافق و شبيه هم بودن است، كه آنهم در مقابل اختالف و تضاد مي
معاني همشكل خواهند بود، پس اگر معاني  در با اينكه الفاظ با هم فرق داشته باشند

و با يكديگر همراهي و مناسبت داشتند، و بخشي از آن براي بعضي  بودهمديگر ق هفموا
بخشي  بر خالف سخني كه برخي از آن با ،اين كالم را متشابه گويند ديگر گواهي دهد،

  . مغايرت داردديگر 
كند، سپس شيخ  وي را تصديق مي بلكه عام منافي احكام عام نيست، پس تشابه

دارد  و بيان مي به ميان آورده، نخسم خاص و تشابه خاص در مورد احكا /سالم اإل
  . در تضاد هستندكه احكام خاص با تشابه خاص 

كند كه هدف از تشابه خاص اين است كه چيزي از جهتي شبيه ديگري  آنگاه بيان مي
به نحوي كه بر بعضي از مردم  با هم مخالفت داشته باشند،باشد و از جهتي ديگر 

  . و اينطور هم نيست كه آيا اين همان است، يا شبيه آن، مشكوك واقع شود،
اي كه يكي از آنها با ديگري اشتباه  به گونه حكام خاص يعني سوي بودن دو چيز،إو 

ي مشترك در آنها خواهد بود با  در حالي كه تشابه خاص تنها به اندازه گرفته نشود،
  . وجود جدايي ميانشان

ين آنها ره ي ب ان مردم كساني هستند كه براي فيصلهكه در مي: دارد بيان مي /و باز 
برند، پس تشابه در  و از مردم كساني به آن پي مي ماند، يابند پس بر آنها پنهان مي نمي
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خواهد بود به استثناي اينجا از امور نسبي اضافي است، بر بعضي از مردم مشكوك 
  . اشتباه را با آن برطرف كنندبرخي ديگر، و اهل دانش و ايمان آنقدر علم دارند كه اين 

و آن  اند، آن گمراه گشتهو از اين قبيل است شباهتي كه برخي از مردم به واسطه 
بر بعضي از مردم مشتبه خواهند  شوند، نهايتاً شبيه همديگر مياينكه در آن حق و باطل 

وي  برخوردار باشد حق و باطل برشد، اما كسي كه از دانش فيصله دادن بين اين و آن 
  . شود مشكوك واقع نمي

مردم  ه بر بسياري ازهاي فراواني آورده بر متشابهي ك نمونه /سالم و شيخ اإل
  . اند بين حق و باطل را در آن درك كردهماند و اهل دانش جدا كردن  موهوم مي
با وجود بنده و وجود هر موجودي بر بخشي از مردم  ،وجود پروردگار ،به تأكيد

مخلوق و وجود خالق  داشتباه آنان را به سوي عدم تمايز بين وجو شده و ايناشتباه 
بردند كه وجود مخلوق همان وجود ها گمان  وجوديحتي وحدت . سوق داده است

  . هيچ چيزي از شباهت خالق به مخلوق دورتر نيستبا اينكه شباهت  باشد، خالق مي
آنها موجودات را  اند اين است كه علت اين آشفتگي و كاستي كه آنان دچارش شده

و بين واحد  دارند، پس وجود را يكي دانستند،ديدند كه در مفهوم اسم وجود اشتراك 
  . ت، و واحد نوعي فرق نگذاشتندبالذا

در مدلول اسم موجودات  :و قسمتي ديگر از مردم گمان بردند كه اگر گفته شود
لفظ وجود با اشتراك : آيد، و گفتند يه و تركيب الزم ميوجود مشتركند از اين قول تشب

رغم تفاوت طبقاتشان بر آن متفقند كه وجود  و علي ءلفظي گفته شده، و با آنچه كه عقال
  . شود به قديم و جديد مخالفت ورزيدند منقسم مي

دانند كه وجود خالق منحصر به وي است و وجود مخلوقات به آنها  و اهل دانش مي
اما  اسم وجود شريكند، در مدلول پس اگر چه مخلوقات با خالق اختصاص دارد،

چون  شوند، و آنها با سخن متشابه گمراه نمي هايي هست كه تشابه را زايل سازد، فرق
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كند توافق و تناسب  آنان بين متشابه و بين محكمي كه فصل و جدايي بينشان را بيان مي
  . نمايند ايجاد مي

 ΡÎ) ß⎯øtwῩ$ ﴿فرموده و اگر يك مسيحي به اين قول خداوند متعال تمسك جست كه 

$uΖø9̈“tΡ tø.Ïe%!$# ﴾ )بر تعدد خدايان، اهل دانش  )نحن(و استدالل كرد به قول خدا ). 9: حجر

ادعاي آنان را رد ). 163: بقره( ﴾ö/ä3ßγ≈s9Î)uρ ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ﴿ي محكم كه فرموده  با اين آيه
ي جمع ذكر  كه در صيغهو آنچه را  گردد، به آن طريق اشتباه زايل مي. خواهند كرد

ه، خداوند تبارك و تعالي خود را با آن تعظيم كرده است، و همين سان است آنچه دنمو
هاي بهشت خبر داده از قبيل آب و شير و شراب  از نعمتكه خداوند تبارك و تعالي 

ها با چيزهايي كه در  با وجود اينكه اين نعمت حقيقتاًپاك و انگور و عسل و امثال اينها 
ها و معاني مشاركت دارند ولي به تأكيد حقيقت اين خيرات در  نياست از نظر نامد

هاي  شود، و كافيست اين كه خداوند بيان كرده كه اينها از نعمت بهشت شناخته نمي
كنيم از  مشاهده مي آن چيز كه در دنياها و بين  بهشت هستند تا ما بين اين نعمت

  . ل شويمئفرق قا. اند گذاري شدهها نام  چيزهايي كه به خود اين نام
هاي  ي اوست، به تأكيد معني و صفاتي كه ويژه و همينطور است اسماء خداوند 

با صفات خلق مشتبه اين صفات بر برخي از مردم  اما احياناً آنها شناخته شده و معلومند،
برند كه صفات مخلوقات همانند صفات خداوند است كه اينها  پس گمان مي شود، مي

تشبيه الزم برند كه از اثبات اين صفات  و گروهي ديگر گمان مي مشبهه نام دارند،
از اين رو الزم است كه صفات را به خاطر تنزيه باري جل و عال تأويل و يا نفي  آيد، مي

  . نمايند
پس  گردد آگاهي دارند، اي كه اشتباه بدان زايل مي و اهل دانش به متمايز كننده

باشد و صفات  ه ايشان و متناسب با جالل و كمال وي ميصفات باري منحصر ب
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مخلوقات متناسب با ناتواني و قصور آنان است، اما حقيقت صفات خداوند بنابر اصل 
سان خداوند تبارك و تعالي هيچ چيزي  بدينكنيم،  ما آنان را درك نمي خودشان اكيداً

  . شبيه و مثيل وي نيست
  دارند آنان در پي علماي اصول گام بر ميادعاي اهل تأويل مبني بر اين كه 

به تحقيق منهج و خط مشي ما كه بر طبق آن عمل  :گويند اهل تأويل و تحريف مي
ايم بسياري از اهل علم از اهل فقه و اصول برحسب آن عمل  پيمودهكنيم و آن را  مي

ا اينگونه تأويل ر همانا آن علماء منظورشان اهل اصول فقه و اصول دين است، اند، نموده
آن به معني مرجوحش  منصرف كردن لفظ از معني راجح: تأويل يعني :اند تعريف كرده

  . به خاطر دليلي كه به آن ارتباط دارد
  : باشد ما به آنان از چندين جهت ميو جواب 

به راستي اين تعريف براي تأويل تعريفي اصطالحيست از جانب جماعتي از : يك
بيان آن  كه قبالًي نيست كه در قرآن و سنت آمده است، و همان تأويل متأخر، علماء

  . گذشت
اند بر اين معني اصطالحي جديد  پس حمل كردن تأويلي كه نصوص آن را آورده

 كنند حمل خواهند شد، خود درك ميبلكه الفاظ بر آنچه عرب از سخن  باشد، جايز نمي
أويل را بدين گونه هاي بعدي از قرون برتر ت و هيچ يك از ياران پيامبر و نسل

  . اند نفهميده
در اصطالح بسياري از علماء متأخر تأويل « :فرمايد مي /ابن تيميه  سالمشيخ اإل

به سوي معني مرجوح است به خاطر دليلي كه  لفظ از معني راجحهمان منصرف كردن 
باشد، پس معني لفظ آن معني موافق آن نيست به خاطر دليلي ظاهري كه  مرتبط ميبدان 

اند كه مقصود خداوند تبارك  و گمان برده آنان بايد تأويل داشته باشد، ،نابر اصطالحيب
و براي نصوص تأويلي وجود دارد  گويند، و تعالي به لفظ تأويل همان است كه آنان مي
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داند و تأويل كنندگان نيز  كه مخالف مدلول ظاهريش است كه آن را جز خداوند نمي
 3/55،67 :و نيز مراجعه كن به. 5/35سالم ع فتاوي شيخ اإلمجمو[. »بدان آگاهي ندارند
   .]235ص  يةالطحاو ةنگاه شرح العقيداز مجموع فتاوي 

نامزد كردن اين نوع را به «: از ذكر اين نوع از تأويل فرموده و در جايي ديگر بعد
 اي از علماي متأخر، تأويل در عرف سلف وجود نداشته است، و اين نوع را تنها دسته

مجموع [ »اند نام نهادهچرخند تأويل  آناني كه دور علم فقه و اصول فقه و كالم مي
   .]4/69 :فتاوي شيخ اإلسالم

هاي اصطالحي  باشيم كه حمل كردن الفاظ بر معني و الزم است ما در اينجا آگاه
و درخشندگي آنها را  انجامد، ميجديد راهيست بس خطرناك كه به تحريف نصوص 

و به راستي بعضي از كساني كه به اسالم نيز انتساب دارند در اين التزام  پوشاند، مي
 »هلهاالمضنون بها علي غير أ«هايش كه آنان را  غزالي در كتاب ،اند خطير غرق گشته

را به عقل اول تفسير نموده  )قلم(را به نفس زكيه و لفظ  )لوح محفوظ(لفظ  ناميده،
  . است

را عبارت از نفس و عقل قرار  )و الملك ملكوت و جبروت( :لفظو همچنين 
بخششي است كه از جانب شفاعت كننده به مستدعي : و شفاعت نزد وي. دهد مي

  . شود با اينكه شفاعت كننده آن را نداند شفاعت عطا مي
وقت زايل نشده  چاز چيزي كه تا به حال هيو قديم نزد دانشمندان كالم عبارتست 

اگر خود وي نيز به  ر وجود بروي سبقت نداشته باشد،باشد، يا چيزي كه غير خودش د
  . مسبوق نباشدعدم و نيستي 

 آن آن را آورده است به معني خالفآن لغتي كه قر ص و اما قديم در لغت پيامبر(
   :ي خداوند ه مانند فرمود )تازه و غير جديد است و لو مسبوق باشد به غير خود

﴿yŠ$ tã Èβθã_ó ãèø9$% x. ÉΟƒ Ï‰s)ø9$#﴾  )39/ يس(.  
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قوسي شكل و (آيد  ي خوشه خرما بر درخت در مي ي كهنه به صورت ته مانده«
  .»)زرد رنگ

  : گويد نيز درباره برادران يوسف ميو 
﴿«!$$ s? y7 ¨ΡÎ) ’ Å∀ s9 šÎ=≈ n= |Ê ÉΟƒ Ï‰s) ø9$# ﴾  )95/ يوسف(.  
مجموع فتاوي شيخ [. »ات هستي به خدا سوگند تو هنوز در گمراهي گذشته«

  .]1/245 :اإلسالم
حمل حي اند كه لفظ قرآني را بر معني اصطال و به راستي آنان در اين به اشتباه رفته

  . كنند نه بر آن معني كه عرب از كالم خود فهم مياند  كرده
اند آن را تأويل  بسياري از چيزهايي كه كساني كه مسير تأويل را پيموده: دليل سوم

تأويل در مورد  و باشد، چه مجاز ز نمينصوصي است كه تأويل آنها جاي اند، نموده
و تنها در ظاهري كه براي  شوند، خل نمياش موجود باشد دا چيزهايي كه نصي درباره

  . رود دخيلند آن احتمال مي
  : شود ا دو چيز شناخته ميو نص بودن لفظ ب

 عشره: مانند .اش را نداشته باشد ، احتمال غير معني خاص وضعياينكه واژه: يك

  =)10(.  
س در معني خود پاي را كه در تمام موارد به يك شيوه به كار برده باشند  واژه :دوم

اگر هم تصور شود كه تأويل يا مجاز آن به  پذيرد، و مجاز را نمينص است و تأويل 
كه (گردد  خبر متواتري ميي  و اين معني به منزله هد رسيد،اذهن بعضي افراد خو

 ينكه به ذهن هر فردي از آن افرادو لو ا رود، نمين احتمال دروغ از آ )بصورت كلي
كه شما را بر نادرست بودن  و اين عصمتي است نافع، نمايد،خطور  )بطور خصوصي(

سمعياتي كه پي در  كند، انجام گرفته راهنمائي ميسمعيات بسياري از تأويالتي كه در 
لت اشتباه است، چه و تأويل آنها در اين حا اند، پي در معني ظاهريشان استعمال شده
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مخالف گيرد كه به صورتي شاذ  تأويل تنها هنگامي به خاطر ظاهرشان انجام مي اكيداً
 شوند تا ميان آنها توافق حاصل گردد، پس نيازمند تأويل مي باشند،غير خود از سمعيات 

ز ي نص و يا قويتر ني اما اگر همچنان تمام آنها بر يك منوال به كار رفته باشند، بمثابه
چه آنان براي  ي نيستند،اهل فقه و اصول هم راضبراي نصوص و تأويلشان گردد،  مي

در آن موجود پس اگر اين شروط  اند، هايي وضع نموده شرطصحت تأويل نزد خودشان 
و صاحب تأويل،  شود، نباشد و يا فاقد شرطي از شروط وضع شده بود تأويل فاسد مي

  . نصوص را بازيچه قرار داده است
  دانند يل گرد آمدنشان را واجب ميوطي كه علماء اصول براي تأوشر

منصرف كردن لفظ از   :گويد شروط را ذكر كرده است و مي اين / سالمشيخ اإل
كه از آن است، و نيز از حقيقتي ظاهرش كه اليق جالل و شكوه خداوند منزه و واالمقام 

مجازي كه منافي حقيقت  و شود به سوي معني پنهاني كه مخالف ظاهر است، فهم مي
  : م است چهار چيز در آن موجود باشداست، الز
چه قرآن و سنت و  به كار رفته باشد،مجازيش در معني بايد آن لفظ : اوالً
اند، و جايز نيست از آنها خالف لغت عرب و يا  هاي سلف با زبان عربي آمده فرموده
مجازي از چيزهايي باشد كه  پس الزم است كه آن معني تمام لغات اراده شود،خالف 

گويي هر لفظي  لفظ در آن معني نيز استعمال شده باشد، و گرنه امكان آن را دارد هر ياوه
اساسي در لغت نداشته با اينكه  را بر هر معني كه به ذهنش خطور كند تفسير نمايد،

   .]40ص  نةيالمد لةالرسا[. باشد
ي سخن در مورد  ي كه بزرگي فتنهد آن كسؤاابن ابي د :گفته است كه /ابن حجر 
قرآن را به عهده گرفته است در صدد آن بود كه ابن اعرابي براي وي پيدا مخلوق بودن 

آيد تا قول خداوند متعال  به معني استولي نيز مي »استوي«كند كه در لغت عرب 
﴿ß⎯≈oΗ÷q§9$# ’n?tã Ä ö̧yèø9$# 3“uθtGó™$# ∩∈∪﴾ )پس ابن . سازد را به اين معني منصرف). 5: طه
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فتح الباري [ .ام به خدا قسم تا به حال به اين معني برخورد نكرده: به وي گفتاعرابي 
13/406[.   

بايد دليلي در دست باشد كه موجب منصرف كردن لفظ از معني حقيقي به : ثانياً
  . معني مجازي شود

تعمال ال اگر به روش حقيقي در يك معني و از طريق مجاز در معني ديگري اسوإ
به اجماع  ،حمل كردن آن بر معني مجازي بدون دليلي كه موجب صرف لفظ باشد ،شود
  . باشد جايز نمي عقالء

الزم است برهاني اش باشد،  مدعي وجوب باز داشتن لفظ از معني حقيقيپس اگر 
را اقتضا كند، و اگر مدعي آشكار بودن كه صرف لفظ عقلي يا سمعي : قاطع داشته باشد

. ه حمل لفظ بر مجاز باشداز حقيقت شد دليلي الزم است كه ترجيح دهندصرف لفظ 
   .]40ص  ينةالمد لةالرسا[

بسياري از دانشمندان پژوهشگر به وجوب تحقق اين شرط اشاره و به تحقيق 
  . اند كرده

باز داشتن سخن از ظاهر آن به سوي : يعنيتأويل در اصطالح : گويد ي ميشزرك
 باشد، بود پس صحيح ميدليلي سپس اگر حمل به خاطر  ا دارد،كه احتمال آن رمعنايي 

يا حمل به خاطر دليلي مضنون انجام  گردد، حج ميامرجوح به خودي خود رو آنگاه 
دليلي موجود نباشد پس بازيچه قرار دادن الفاظ  و يا اصالً پس فاسد خواهد بود، ،گيرد
   .]3/437ي صول الفقه للزركشالبحر المحيط في أ[نه تأويل  است،

بيشتر تأويالتي كه انجام گرفته از نوع اخير است كه زركشي  )لفمؤ: (گويم من مي
اند  بر صحت آن اقامه نكردهآنها دليلي  چه حقيقتاً نام نهاده است،آن را بازيچه قرار دادن 

  . كه بشود بدان اعتماد نمود



24 پيامدهاي خطرناك تأويل

ال اگر دليلي قرآني و وإكننده معارضي نداشته باشد  صرف الزم است كه آن دليلِ :ثالثاً
  . ايماني اقامه شود و بيان كند كه معني حقيقي مراد است ترك آن ممكن نخواهد بود

و اگر هم ظاهر بود در آن  شود، آن توجه نمياين دليل قطعي بود به نقيض سپس اگر 
   .]40ص  ينةالمد لةالرسا. [وقع ترجيح الزم استم

اند تأويلشان واجب  أويل گمان كردهو به تحقيق اهل سنت در نصوصي كه اهل ت
اند كه بر واجب بودن ترك تأويل  در خود نصوص چيزهايي يافته و اند ل نمودهماست تأ

الحجر «: آنان ادعاي مرفوع بودنش را دارندداللت دارند از اين قبيل است حديثي كه 
  . استسود دست راست خداوند در زمين حجر األ: ترجمه »رضاألسود يمين اهللا في األ

دار ميان  قلب ايمان :ترجمه »صابع الرحمنمن أ ينعقلب المؤمن بين اصب« :و از جمله
  . نگشتان خداوند قرار داردادو انگشت از 

 ي من، بنده :ترجمه »جعت فلم تطعمنيعبدي «: ص قول پيامبر :آنهايكي ديگر از 
  . به من غذا ندادي گرسنه شدم و تو

ن فرموده كه در حديث اول چيزهايي هست كه بيا /سالم ابن تيميه و شيخ اإل
و نيز خود  باشد، خداوند نمي تسود همان صفبر اينكه حجر األ دداللت دار صريحاً

قبل فكأنما صافح اهللا وصافحه فمن قبله و«در حديث آمده ت راست هم نيست، چون سد
خداوند ن است كه با يو دست به آن بمالد مثل اكسي كه آن را ببوسد  :ترجمه »يمينه

و آشكار است كه مشبه همان مشبه به . و دست راستش را بوسيده باشد مصافحه كرده،
  . نيست

مصافحه  مالد با خداوند سود دست ميبه حجراأل در خود حديث بيان شده كسي كه
 پوشيدهظاهر حديث  د،شبا سود همان دست راست خدا نمينكرده است، و نيز حجر األ

اي كه به  به گونه اند، اهل تأويل آن را مقرر كردهكما اينكه  نيست تا محتاج تأويل باشد،
  . تأويل احتياج داشته باشد
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 شود كه اين حديث مرفوع بودنش صحت ندارد، سالم متذكر ميو به تحقيق شيخ اإل
  . و تنها معروف است كه قول ابن عباس باشد

به تأكيد  »صابع الرحمنمن أ أصبعينبين قلب المؤمن « :ص ي پيامبر و اما فرموده
اند تأويل كردنش الزم است به دليل  ل گمان بردهيولي اهل تأو محتاج تأويل نيست،

ي خود پي جويي كند دو  و هر كس از سينه محال بودن دو انگشت به صورت حسي،
پس آن را تأويل نمودند به چيزي كه زير و رو  كرد، درا در آن مشاهده نخواهانگشت 

و قلب انسان بين گروه فرشتگان و گروه شيطان است،  ي آن است، واسطهبه  كردن أشياء
پس دو انگشت را كنايه از  كند، ها را دگرگون مي اين دو گروه خداوند قلبي  به واسطه
   .]3/442البحر المحيط [. داده استآنها قرار 

 اند، رفتهبردند كه آنان در فهم آن به اشتباه  كردند پي مي و اگر آنها در نص تأمل مي
ميان دو انگشت از انگشتان خداوند است، و نموده كه قلوب بندگان تصريح چه حديث 

و اينكه مشاهده نكردن آنها اين  در تماسند،با قلوب انگشتان نكه ينكرده به اتصريح 
تأويل است، فهمي نادرست و اشتباه است از ي هر يك از ما، موجب  تماس را در سينه

و يا در آن اين نيست كه قلوب به انگشتان متصل است،  ده وتصريح نكرچه نص  نص،
شود ابر و اگر گفته  بندگان هستند،انگشتان در درون و نه اينكه  با آنها در تماس است،

ها و اختران بين آسمان و زمينند  و بسياري از ستارهمسخر است، ين آسمان و زمين ب
. حاصل شده باشدان و يا زمين و تماس با آسماين نيست كه پيوستگي ي ضاينها مقت

ن را درك آاز اين سرچشمه گرفته كه تأويل كنندگان براي اين حديث  پس تأويلِ
در يك يث هر حدظادر حديث اول قرار دادن در ضمن اينكه اشتباهشان  اند، ردهكن

سالم به مجموع فتاوي شيخ اإل. [در حالي كه آن طور هم نبود بود،معني باطل مردود 
   .]3/45 :كن همراجع
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اند اين  تأويل نمودهبودن تأويلش  ببه گمان واجويل أكه اهل تو از نصوصي 
نادرست كه اين حديث يك معني  :اند گفته »تطعمنيعبدي جعت ولم «: حديث است

لذا منصرف كردنش از ظاهر واجب است و  كند، اثبات ميگرسنگي است براي خداوند 
  . ص منزه و مبراستچه خداوند از صفات نق بايد تأويل شود،
آن ظاهر نص است، ظاهر ايد  آن چيزي كه شما گمان برده ،به تأكيد: و اما جواب

باشد و مقصود خداوند  حديث چيزهايي هست كه دليل بر اين ميي  و در ادامه نيست،
 »جعت فلم تطعمنيعبدي، : يقول اهللا« :سازد، در حديث است روشن ميرا از حديث 

  . و تو به من طعام نداديي من گرسنه شدم  بنده اي :فرمايد خداوند مي
به شما چگونه  پروردگارا، »نت رب العالمينوأ طعمك،أكيف  رب،« :گويد ه ميبند

   تمام جهانيان هستي؟در حالي كه تو پروردگار  بدهم،غذا 
مگر خبر  »ذلك عنديجدت ول طعمتهفلو أ ،ن عبدي فالنا جاعأما علمت أ«: فرمايد مي

آن را نزد من دادي ثواب  غذا ميي من فالني گرسنه بود، اگر به وي  ندهكه بنداشتي 
  . يافتي مي

  . مريض شدم و تو عيادتم نكردي ،بنده مناي  »فلم تعدنيعبدي مرضت «: فرمايد مي
چطور عيادتت كنم در  پروردگارا، »نت رب العالمينوأ عودك،أكيف  رب،«: گويد مي

  . يجهانيان هستحالي كه شما پروردگار 
انستي مگر ند ؟»تني عندهمرض، فلوعدته لوجد فالناًن عبدي أما علمت أ«: فرمايد مي
  . يافتي نمودي مرا نزد وي مي عيادت مياگر آن را  د،ي من فالني مريض ش كه بنده

است در اينكه خداوند پاك و منزه مريض و يا اين صراحت : گويد ابن تيميه مي
پس خداوند گرسنگي  شده و يا گرسنه گشته،ريض ي خدا م ولي بنده شود، سنه نميگر

تفسير و آن را  ه است،دمريضي خود قلمداد كرخود و مريضي وي را بنده را گرسنگي 
آن و اگر  يافتي، دادي پاداش آن را نزد من مي ي من غذا مي نموده به اينكه اگر تو به بنده
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نماند كه به  نمياقي پس لفظي در حديث ب يافتي، وي ميمرا جنب كردي  ميادت يرا ع
   .]44-3/43: سالممجموع فتاوي شيخ اإل[. تأويل احتياج داشته باشد

سخن  ظاهر و ضد حقيقتو خالف  سخن گفت، ص به تأكيد وقتي كه پيامبر: رابعاً
 است كه براي امتش تبيين كند كه حقيقت لفظ منظورش نيست،الزم  ،وي بودمورد نظر 

آن را تعيين كند و يا مساوي است كه  كرده است، را ارادهمجازي سخن بلكه معني 
كه در آن باور و دانش پيدا كردن مقصود باشد، بخصوص در خطاي علمي معين نسازد، 

   .هاي بدن و اندام عمل اعضاءنه اينكه 
ي  روشنايي و هدايت، و تبيين كنندهي  سبحان قرآن را مايهخداوند  ،چه به تأكيد

را  ص قرار داده است، و پيامبرهاست  ي آنچه در سينه دهو شفا دهن ،براي مردمحقايق 
ميان مردم كند ي رو داو تا براي مردم روشن سازد آنچه بر ايشان نازل شده،فرستاده 
بعد از فرستادگان براي مردم و تا حجتي  اند، هدپيدا كري چيزي كه در آن اختالف  درباره

   .]42ص : ابن تيميهسالم شيخ اإل ينةالمد لةالرسا. [باقي نماندبر خداوند 
دليلي را مگر اينكه  پس درست نيست سخني بگويد و خالف ظاهر مرادش باشد،

  . ابراز دارد كه مانع حمل لفظ بر ظاهرش شود
 ي سبا ملكهي خداوند درباره بلقيس  آشكار باشد مانند فرموده يا اينكه بايد عقالً

﴿ôMuŠÏ?ρé&uρ ⎯ÏΒ Èe≅à2 &™ó©x«﴾ )هر چيزي به وي داده شده به تأكيد هر كسي از ). 23: نمل
شود به وي  اين است از هر چيزي كه به امثال وي داده ميداند كه مراد  با عقل خود مي
خداوند به ). 62: زمر( ﴾»ª!$# ß,Î=≈yz Èe≅à2 &™ó©x ﴿طور قول خدا و همان  عطا شده است،
سياق اين عموم قرار فهمد كه خالق خود در  ميي هر چيزي است شنونده  وجود آورنده

  . گيرد نمي
كه برخي هايي از قرآن و سنت  دليلمانند  دليلي سمعي عيان باشد،ي  بايد به وسيلهيا 

  . سازند نصوص را از ظاهرشان منصرف مي
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افرادي از بين لفظ و معني ظاهري حائل گردد كه تنها كه دليلي پنهان و جايز نيست 
  . يسمعي باشد و يا عقلست مساوي ا كنند، آن را استنباط ميمردم 

آن را تكرار چه به تأكيد اگر سخني گفت كه يك معني از آن فهم شود، و به دفعات 
افرادي كه در ميان آنان ست  و بديهي قرار داد،را با آن مورد خطاب نمود، و تمام مردم 

آنان و بر  افرادي فقيه و يا غير فقيه وجود دارد،نادان و همچنين باهوش و نيز افرادي 
و به  و در آن بيانديشند و آن را درك كنند،ايند مكه در اين خطاب تدبر نواجب گرداند 

از ظاهر اين خطاب اعتقاد به هيچ چيز بر آنها واجب گرداند ، بعد معتقد شوندموجباتش 
كنند  از مردم آن را استنباط ميچون آنجا دليلي خفي كه تنها افرادي  نداشته باشند،

و اين نوعي خدعه خطاب مورد نظر نيست داللت دارد كه ظاهر ر اين موجود است كه ب
و ضد هدايت . گيرد بودن خطاب در تناقض قرار ميو با روشن  خواهد بود،اغفال 

بيشتر شباهت دارد تا به هدايت و هويدا به معما و چيستان و در اين صورت  شود، مي
  . نبود

از داللت به درجات قويتر باشد  پس اگر داللت آن خطاب بر مورد نظر بودن ظاهر
   چطور خواهد بود؟مبني بر اين كه ظاهر مراد نيست آن دليل پنهان 

با كمي  ينةالمد لةالرسا[اي بدون حقيقت باشد چطور؟  و يا اگر آن دليل خفي شبهه
   .]44-42ص  :اختصار

  
  مثالي كاربردي براي شروط گذشته 

ه در تأويالت دآنان را ذكر نموسالم مقامات چهار گانه كه شيخ اإلاگر در پرتو 
شود كه اهل  اند دقت كنيم برايمان روشن مي تأويل كردهكساني كه نصوص صفات را 

  . اند مرتكب گمراهي و تحريف گشتهتأويل تا چه اندازه 
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 كند، ميسازد و تبيين  مثالي آورده كه اين مسئله را روشن مي براي ماسالم شيخ اإل
و نصوصي بسيار و  خودش را وصف كرده كه دو دست دارد،تبارك و تعالي خداوند 

از دست نعمت و بخشش مقصود : اند گفتهسپس اهل تأويل  اند، زيبا بدان تصريح نموده
آسمان گفته  ،به باران و گياهبه اسم سبب آن، كما اينكه چيزي نامزد كردن است، از قبيل 

مرهون محبت فالني  »يادأ عندينصالن « :گويد و مانند اين قول عربي كه مي، شده
  . هستم

لواليدك «: گفتبه ابوبكر و در روايتي آمده كه عروه پسر مسعود در روز حديبيه 
  . دادم اگر به خاطر جبران لطف تو با من نبود جوابت را مي »جبتكبها ألجزك عندي لم أ

زي چياز نوع نام نهادن  كنند، تفسير ميو بعضي اوقات اهل تأويل دست را به قدرت 
آورد، و از اين جمله  حركت در ميبه اسم مسبب آن، چون قدرت است كه دست را به 

يا : ترجمه). 237: بقره( ﴾ρr& (#uθà÷ètƒ “Ï%©!$# ⎯ÍνÏ‰u‹Î/ äοy‰ø)ãã Çy%s3ÏiΖ9$#÷﴿ :متعالخداوند است قول 
  . وي است گذشت كندكسي كه عقد نكاح در اختيار 

و تنها معنيش اين است كه بر آن  شود، لي كه نكاح سخن است و گفته ميدر حا
ها را همانند نسبت دادن آن به  به دستنسبت دادن كاري  و عرب احياناً قدرت دارد،

اين را به كسي  »فوك نفخو وكتا،يداك أ«: از عرب وارد شدهدهند،  خود شخص قرار مي
ق شده شده باشد، چه اولين بار اينها بر كسي اطالجرم و جنايتي گويي كه مرتكب  مي

  . اند در آن كار مؤثر بودهكه دستانش و يا دهانش 
   :ه آمده اين قول خداوند متعال استبر اين شيوچيزهايي كه در قرآن و از 

﴿y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& ﴾  )182/ آل عمران(.  
  .»ايد خودتان انجام داده اين عذاب به سبب كارهايي است كه قبالً«
  . اند اند سخني است كه گفته انجام داده بالًاز آنچه ق چه بعضي
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: مائده( ﴾ö≅t/ çν#y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ﴿: متعالقول خداوند  ،تأويلاز اينجاست كه اهل و 

 tΒ y7yèuΖtΒ βr& y‰àfó¡n@ $yϑÏ9$﴿: كند ميكه شيطان را با آن مالمت و نيز اين فرموده ). 64

àM ø)n= yz £“y‰u‹Î/﴾ )اند حمل نمودهرت را بر نعمت و قد). 75: ص .  
و هم مقاماتي كه ذكر كرده در اين صفت كه جهميه در پرتو سالم و شيخ اإل

  . نده تا فساد اين تأويل را روشن سازداند نظر افگ آن را تأويل كردهرانشان يمس
واحد را در معني جمع به كار قبل از هر چيز بيان كرده است كه عرب برخي اوقات 

   :وندمانند قول خدابرند   مي
﴿ ¨βÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 A ô£äz ﴾  )2/ عصر(.  
  .»ها همه زيانمندند انسان«

  : كنند مانند ميي جمع را در معني واحد استعمال  كما اينكه صيغه

﴿tt⎦⎪Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3s9 öΝèδöθ t±÷z$$ sù ö﴾  

  .)173/ آل عمران(  
اند  مردمان بر ضد شما گرد هم جمع شده :گفتندنافقان بديشان آن كساني كه م«

  .»از آنان بترسيد
  : مانندگيرند  به كار ميز جمع را در اثنين يو ن

﴿β Î) !$ t/θ çG s? ’ n< Î) «!$# ô‰s) sù ôM tó |¹ $ yϑ ä3ç/θ è= è%﴾  )4 /تحريم(.  
كه چرا پذيرد  ي شما را مي اگر به سوي خدا برگرديد و توبه كنيد خداوند توبه«

  .»منحرف گشته استدلهايتان 
وقت استعمال و نيز لفظ اثنين را در واحد هيچ در اثنين  اكن عرب لفظ واحد رل

تثنيه توصيف نموده به صورت اين صفت كه خداوند خود را بدان و به تحقيق  اند، نكرده
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≅ö﴿. آمده است t/ çν#y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ﴾ ر كه سبب ددهد  توضيح مي /سالم و شيخ اإل
واحد در اثنين و اثنين در واحد اين است كه از جنس اين الفاظ نبودن به كار بردن جايز 

معني كنار آيد و از آن  و عدد هم در معني خود نص به حساب مي عدد وجود دارد،
و نزد من يك مرد است  »عندي رجل«: ه شودجايز نيست كه گفت سشود، پ نميگذاشته 
و مقصود جنس مرد باشد چه اسم  »عندي رجالن«: شود دو مرد باشد، و يا گفتهمنظور 

همينطور  و و جنس در آن معني شيوع يافتن موجود است، ،...واحد بر جنس داللت دارد
   .حاصل خواهد شدبا حصول واحد و جنس نيز  اسم جمع در آن معني جنس است،

در آن قدرت  مراد از يدجايز نيست  ﴾/yϑÏ9 àMø)n=yz £“y‰u‹Î$﴿: ي خداوند پس فرموده
ي اثنين از واحد  باشد كه به واسطه پذير نمي و امكان قدرت يك صفت است،چون  باشد،

هاي خداوند  چه نعمت مراد از آن نعمت باشد،تعبير نمود، و نيز ممكن نيست 
ي  واسطهبه حساب در نيايند به هايي كه  نخواهد بود از نعمتپس صحيح  شمارند، بي

   .تعبير شودي اثنين  صيغه
شخص خدا اراده  ﴾/yϑÏ9 àMø)n=yz £“y‰u‹Î$﴿ي خداوند  و همچنن جايز نيست به فرموده

كنند عرب اگر اين معني را اراده زيرا  يعني براي كسي كه خودم آن را خلق كردم،. شود
اين معني به دست اضافه نمودن پس اضافه كردن  دهند، دست نسبت مياين معني را به 

  : اي مثالبرخواهد بود آن به فاعل 
﴿$ yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% x8# y‰tƒ﴾  )10/ حج(.  

   .»به سبب آنچه خودت انجام دادي«
﴿$ yϑÎ/ ôM tΒ £‰s% öΝà6ƒÏ‰÷ƒ r& ﴾  )51/ انفال(.  

   :و از اين قبيل است ،»به علت چيزهاي كه خودتان تقديم نموديد«
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﴿$ £ϑ ÏiΒ ôM n= Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰÷ƒ r& $ Vϑ≈ yè÷Ρ r&﴾  )71/ يس(.  
  . »باشند ايم چهار پايان مي از چيزهايي كه ما آفريده«

 ءي حرف با و فعل را به سوي دست به واسطه اگر فعل را به فاعل اضافه كنند،اما 
بطور قطع  ﴾/yϑÏ9 àMø)n=yz £“y‰u‹Î$﴿در اين آيه بدين گونه است سازند كما اينكه متجاوز 

  . نص است در اينكه او كار را با دستش انجام داده است
فعلت هذا «: حرفي زده و يا راه رفته گفته شودبه كسي كه  و از اين رو جايز نيست

اين را  »هذا فعلته يداك«: دستانت انجام دادي، يا گفته شود اين كار را با »بيديكالفعل 
در اضافه  )فعلت(: علت اينكه مجرد قول وي كه بگويد به ،دستانت انجام داده است

  . كند كردن فعل به فاعل كفايت مي
با دستش انجام داده گفتن اين  اين نباشد كه اين كار را حقيقتاً پس اگر منظورش

  . اي محض و بدون فايده خواهد بود زياده) بيدي(كلمه 
اظهار دارد كه نه در كالم عرب و نه غير قاطعانه  /سالم و نزديك است كه شيخ اإل

و كردم اين كار را با دستانم  »فعلت هذا بيدي« :فصيح بگويد باشد كه عرب صحيح نمي
 شمگر اينكه هدف فالني اين را با دستانش انجام داده، »فعل فالن هذا بيديه«: يا بگويد

و نيز جايز نيست اين را  با دستانش آن را به انجام رسانده است، كه حقيقتاًاين باشد 
بگويد در حالي كه دست نداشته باشد، و يا دست داشته باشد در حالي كه كار به واسطه 

  . به وقوع پيوسته است ها غير دست
  : هسالم مقررداشته اشكال وارد نيست اينكه خداوند متعال فرمودو بر آنچه شيخ اإل

  
﴿$ u‹É)ø9 r& ’Îû tΛ©⎝ yγ y_ ¨≅ ä. A‘$ ¤Ÿ2 7‰ŠÏΖtã﴾  )24/ ق(.  
  .»ي سركشي را ياندازيد هر كفر پيشهبدر جهنم «
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به ) لقياأ( ده است؟نيه مورد خطاب قرار داثي ت واحد را با صيغهپس چرا  :اند گفته
) لقألق أ: (ست، گويي كه گفته استفاعل به علت تكرار فعل اخاطر اينكه مثني ساختن 

  . باشد هد مياخطاب در اين نص متوجه سائق و ش :و گفته شده كه
اين نص خطاب واحد است، به نظر ايشان هر انساني دو نفر با : گويد و كسي كه مي

 دوست من،: گويد در سمت چپش، مييگري يكي طرف راستش و د باشد، وي مي
شود، با اينكه آنان موجود نباشند، مثل اينكه خطابش  سپس خطاب واقع مي دوست من،

  . با دو نفر حاضر است
دو ي اين قول همانا مورد خطاب قرار دادن  نزد گوينده )لقياأ: (ي خداوند پس فرموده

  . كه وجود آنان را مقدر ساخته استنفر است 
سالم در مقام دوم شرح داده كه فرض بر اينكه مقصود از دست خ اإلسپس شي

و جايز است منظور از آن قدرت و نعمت نيز باشد، و ذكر دست را  حقيقت دست باشد،
از كار قرار دهد با وجود اين دليلي آنجا نيست كه موجب منصرف ساختن نص از كنايه 

  . گرددحقيقتش 
ه اطالق دست بر خداوند اينگونه توهم موجب صرف اين است ك: اگر گفته شود

  . باشد آن دست از نوع دستان مخلوقين مي ،كند مي
كن د متعال مردود و غير ممكن است، لاين معني بر خداون اكيداً: جواب اين شبهه

و شود دستي است اليق به عظمت  تبارك و تعالي اثبات مياين دست كه براي خداوند 
 اش استحقاق آن را دارد، زي است كه ذات بلند مرتبهمستحق چيآن دست  عيبي خدا، بي

ندارد رسانيم، لزومي  خداوند متعال به اثبات ميآن معني باشد كه ما براي  اين،پس اگر 
م سوم و در مقا. منصرف سازيماش به سوي معني مجازيش  كه دست را از معني حقيقي

خداوند  بر اينكه اكيداًداليلي آشكار و قاطع و روشن ذكر نموده دليل سالم شيخ اإل
  . متعال به صورت حقيقي دو تا دست دارد
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   :ن قبيل است خطاب خداوند به ابليسو از اي
﴿$ tΒ y7 yè uΖtΒ β r& y‰ àfó¡n@ $ yϑ Ï9 àM ø)n= yz £“y‰u‹ Î/﴾  )75/ ص(.  
چه چيزي تو را باز داشت از اينكه كسي را كه با دستان خودم خلق نمودم «

  .»يسجده كن
ظمت و واالمقام در اينجا چيزي را ذكر كرده كه با آن آدم را بر ع  خداوند با ،چه

چون حقيقتاً خداوند تبارك و تعالي آن را  ساير مخلوقات ديگر فضيلت بخشيده است،
ي  اگر خداوند بزرگ و بلند مرتبه آدم را به وسيلهپس  ،با دستان خودش به وجود آورده

آن به خود، در مجرد نسبت دادن خلق ي نعمت خود و يا به  قدرت خود و يا به واسطه
مخلوقات اعم از جمادات و گياهان و حيوانات با وي مشاركت ابليس و تمام اينها 
  . دارند

اي به سوي خداوند تبارك و  كند كه هر اضافه سالم يادآوري ميو در اينجا شيخ اإل
ر خود شرافت الزم است كه در آن اين معني باشد كه بر غي ي ارج نهادن، تعالي به گونه
و يا اگر در اين شتر  ،)بيت اهللا(و ). 64/ هود( ﴾#$!» Ïèπs%$tΡ﴿: مانند قول خدا و برتري يابد،

ها صاحب  ي شترها و خانه آشكار نبود كه با آن بر همههاي  در اين خانه آيات و نشانه
  . كردند استحقاق اين اضافه را پيدا نمي ،شوندامتياز 

صراحت دارد به خلق آدم با دستان خدا موجب و به اين ترتيب نصوصي كه 
البته كه  اختصاص آدم به چيزهايي است كه در آنها غير ايشان با وي مشاركت ندارد،

به استثناي غير او از  ،خداوند تبارك و تعالي با دستان خودش وي را به وجود آورده
  . خلق نموده است) كن(ي  مخلوقاتي كه آنها را با كلمه

   :شود را متذكر مي و نيز دو امر
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$﴿و ). 1: ملك( ﴾ xÍνÏ‰u‹Î/ à7ù=ßϑø9$#﴿: لي خداوند متعا عرب از امثال فرموده: اول £ϑ ÏiΒ 

ôM n= Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰÷ƒ r&﴾ نسبت دادن ملك و  - 2اثبات دست براي خدا  -1 :كند دو چيز فهم مي
  . كار به دست

  . زند خود شخص است كه تا حد زيادي كار از وي سر مي :اينكه دوم
 داراي دست باشد، يقتاًبرند مگر در جنسي كه حق م را به كار نميولي عرب اين كال

قول خداوند سپس  دست آب، )يد الماء(دست هوا و يا  »يد الهوي« :گويند پس نمي

 اگر هم گفته شده كه مراد از آن قدرت خداست، با وجود اين، ﴾ xÍνÏ‰u‹Î/ à7ù=ßϑø9$#﴿: متعال
  . ود مگر به كسي كه در حقيقت دست داشته باشدش اين تعبير گفته نمي

ي ميان اين دو قول خداوند  و موضوع دومي كه آن را متذكر شده است، جدا كننده
$﴿: متعال yϑ Ï9 àM ø)n= yz £“y‰u‹Î/﴾  و﴿$ £ϑ ÏiΒ ôM n= Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰÷ƒ r&﴾ باشد مي .  

  : از دو جهت ميان آنان جدايي افگنده
و بيان  كار را به خود نسبت داده، ي اول، در آيه ه،ك است از اين قرار :يكي از آن دو

ها مرتبط  ي دوم كار را به دست كرده كه آن را با دستانش انجام داده است، و در آيه
  . ساخته است

و اين كار نزد  نيه قرار داده است،ثبه تأكيد در آيه دوم اسم جمع را در جاي ت: دومي
  : ي خداوند متعال نند فرمودهما د،باش عرب اگر از التباس مصون بود جايز مي

﴿‰s) sù ôMtó |¹ $ yϑ ä3ç/θ è= è%﴾  )4/ تحريم(.  
  .»چرا كه دلهايتان منحرف گشته است«

ين قول باشد ا و از نصوصي كه تصريح دارند به اينكه خداوند داراي دو دست مي
  : خداوند تبارك و تعالي است
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﴿ÏM s9$ s% uρ ßŠθ åκ u ø9$# ß‰tƒ «! $# î' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ¯= äî öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïèä9 uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$ s% ¢ ö≅ t/ çν#y‰ tƒ 

Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß,ÏΨ ãƒ y# ø‹x. â™!$ t± o„﴾  )64/ مائده(.  
دستهايشان بسته  ،دست خدا به غل و زنجير بسته است :گويند و يهوديان مي«

بلكه دو دست خداوند باز است و  گويند نفرينشان باد، باد و به سبب آنچه مي
  .»بخشد كه بخواهد ميهر گونه 

  : و نيز اين قول
﴿$ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨, ym ⎯ ÍνÍ‘ ô‰s% ÞÚö‘ F{$# uρ $ Yè‹Ïϑ y_ …çμ çG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜ tΒ ⎯ ÏμÏΨŠÏϑ u‹ Î/﴾  )67/ زمر(.  
ي  قيامت سراسر كرهدر روز  اند، را نشناختهخدا آنان آنگونه كه شايسته است «

ها با دست راست وي در هم پيچيده  در مشت او قرار دارد و آسمانيكباره زمين 
  .»شود مي

سنت نيز نصوصي كه تصريح دارند به اين كه خداوند دو تا دست و به تحقيق در 
نور علي يمين المقسطون علي منابر من «: اند مانند اين فرموده واتر رسيدهدارد به حد ت

  . )اند ئي و احمد آن را روايت كردهنسا( »و كلتا يديه يمين الرحمن،
هايي از نور بر دست راست  دادگردان در روز قيامت بر جايگاه: ي حديث ترجمه

  . خداوند راست استو هر دو دست  گيرند، ميخداوند قرار 
 هبِيدي وأَرضيه سمواته وجلَّ عزَّ اللَّه يأْخُذُ« ص رسول اهللاي  و همين طور اين فرموده

 منْ يتَحرَّك الْمنْبرِ إِلَى نَظَرْت حتَّى» الْملك أَنَا -ويبسطُها أَصابِعه ويقْبِض- اللَّه أَنَا :فَيقُولُ
مسلم آن را روايت كرده و نيز ( »اللَّه بِرَسولِ هو أَساقطٌ :ألَقُولُ إِنِّى حتَّى منْه شَىء أَسفَلِ

  . )سنن خود آن را آورده است ابن ماجه در
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و در آن  گيرد، ميها و زمين را با دو دستش  خداوند عزوجل آسمان«: حديثترجمه 
تا اينكه نگاه  منم خداوند بخشاينده،: فرمايد و مي كند، بسته مي را باز وموقع دستانش 

 اهللاآيا رسول  :حتي من حدس زدم ترين قسمت آن به حركت در آمد، پايينكردم منبر از 
  . »اندازد مي نرا به پايي ص

برخي از سالم در اين مورد فراوانند، كه شيخ اإلو صحيح و از اين احاديث دلپذير 
كنند، در حالي  احاديث قبول تأويل ميآيا اين : فرمايد ل نموده و به دنبال آن ميآنها را نق
  اند؟  اند و بدان باور كرده امت با رضايت كامل آنان را پذيرفتهكه تمام 

توضيح داده كه اكيدا در هيچ يك از قرآن و يا  /سالم و در مقام چهارم شيخ اإل
را پيمودند و يا اماماني كه مسير آنان  ص از ياران پيامبرو نيز از هيچ كدام  سنت نيامده،

   باشد، ا ظاهر دست مقصود نمييمنقول نيست كه مراد از دست خالف ظاهر آن است، و 
ي سلف وارد  از ائمهو يا از هيچ يك از خداوند و يا از رسولش  هيچ نصيكما اينكه 

نفي نمايد، و نهايت آن چيز كه دست را براي خداوند بلند مرتبه نشده كه اثبات 
همان استدالل به نصوصي است كه منزه بودن خداوند را برند  معارضين بدان پناه مي

  ها  مانند اين فرمودهرساند  مي
﴿ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ym r&﴾  )1/ اخالص(.  
  .»ي يكتا است خدا، يگانه :بگو«

﴿}§ øŠs9 ⎯Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ﴾  )11/ شوري(.  
  .»يزي همانند خدا نيستهيچ چ«

﴿ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? … çμ s9 $ wŠÏϑ y™﴾  )65/ مريم(.  
  .»مگر شبيه و همانند براي خدا پيدا خواهي كرد«
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 باشد، يا داراي جسم نميو اين نصوص بر اين داللت دارند كه خداوند شبيه ندارد و 
نهايت  ندارند،اند داللتي  را به اثبات رسانيده كه خود نصوص آنبر نفي صفاتي اما اينها 

  . بر نفي شباهت دستان مخلوقين با دست باري تبارك و تعالي استداللتشان 
رسد و  به اينجا ميبراهين و داليل روشن در اين مورد سالم در طي آوردن و شيخ اإل

شود كه منافي اثبات حقيقت دست  نه در نقل و نه در عقل دليلي يافت نمي: دگوي مي
  . خداوند سبحان باشدبراي 

كنند  تأويل كنندگان آنها بدان احتجاج ميو تمام آنچه كه نفي كنندگان صفات و يا 
  . اي فاسد بيش نيست شبهه

مملو از ذكر  كه جايز نخواهد بود كه قرآن و سنت :گويد رسد و مي تا به اينجا مي
 و ستانش بازند،و اينكه د ق نمود،لخستش د ا دوبخداوند آدم را و به تأكيد ، دست باشد

سپس ، اند شماري از اين قبيل آمده بيدر سنت نيز احاديث  يا ملك در دست وي است،
باشد،  براي امتش بيان نكند كه هدف از اين سخنان حقيقت ظاهريشان نمي ص پيامبر

بيايند و ادعا جهم بن صفوان و بشر بن غياث مريسي و هم مسيرانشان  تا اينكه امثال
كه با كنند كه منصرف ساختن اين نصوص از ظاهرشان واجب است و راهي را بپيمايند 

آنچه اصحاب و بزرگان تابعين و با نصوص قرآني و حديثي، و همچنين آن به مخالفت 
   .]با تصرف 67- 44 ص ينةالمد ةلالرسا. [ه بر آن بودند بپردازندائم

  
  داليلي بر بطالن تأويل 

آنان را ملزم نموده كه نصوص صفات را  برند كه داليل عقلي، گمان مياهل تأويل 
و اثبات  كند كه رؤيت خداوند محال است، مي به گمان آنان عقل حكم تأويل كنند،

وي با براي خدا مستلزم همانند بودن  )قرار گرفتن بر عرش( و استواءگوش و صورت 
  . باشد مخلوقاتش مي
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  :و اما رد بر آنان از چندين جهت
هايي كه آنان  معني ي مستحيل بر خداوند، معاني تازه پيداشدهبه تأكيد  :اوالً
رف نصوص را بخاطرش از ظاهر منص ،اند به سبب بعيد بودن آن از خداوند خواسته

از هر چيز ديگر از بلكه ظاهر چيزي است كه قبل  سازند، همان ظاهر نصوص نيستند،
به . [كند كسي كه بدان تكلم نمايد لغتي كه آن را درك مي رسد، ميآن لغت به عقل سليم 

   .]31مراجعه كن ص  ينةالمد لةرسا
تبارك و اهل دانش و ايمان هنگامي كه سخن خدا و رسولش را در توصيف خداوند 

و  هنشان خواهد رسيد،و بزرگي خداوند به ذمنزه بودن  ،باعظمتي شنوند، و تعالي مي
  . كند خطور نمياين معاني كثيف و ناپاك به ذهنشان 

همان ظاهر ي رالزم است آگاه بود، كه اين معني فاسد كف: گويد ميشارح طحاويه 
ي و مكند به علت كم فه از آنها فهم مياين گونه باشد، و كسي كه  و مورد نظر نمينص 

   .]233ص : يةالطحاو ةالعقيدشرح [. وي استنقصان دانش 
  : گويد شاعر مي

  آفته من الفهم السقيمو   صحيحاً و كم من عائب قوالً
در حالي كه آفت ايشان از پندارند  چه بسيارند كساني كه سخن درست را معيوب مي

  . نشأت گرفتهسستي فهم خودشان 
تنها ي نفي صفات و يا تأويل آنها نخواهد بود، بلكه  نفي تشبيه به وسيله اكيداً :دوماً

شود، و اين را عقل غير  ي اثبات اين صفات است كه نفي تشبيه ممكن مي به واسطه
آيا منزه كردن خداوند با نفي : گويد شارح طحاويه مي گذارد، داند و كنار نمي ممكن نمي

غير  نفي رؤيت از صفات كمال نيست چون، ،به تأكيد شود؟ حاصل ميصفات كمال 
و نفي درك كردن تنها كامل بودن در اثبات رؤيت  شود، و موجود است كه ديده نمي

   .]231ص  :يةالطحاو ةشرح العقيد. [باشد فراگير مي دراكيبراي وي به صورت ابيننده 
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پس  به راستي اين روش آنان به داور قرار دادن عقل در نصوص انجاميده است،: ثالثاً
نب خدا آمده راضي كه از جااي يا حكمي و يا تشريعي  هر كس كه عقل وي به عقيده

كه تأويل آن ضرورت و از اينجاست  ندارد، كه حكم عقل اين را قبول :گويد مي نبود،
  . پيدا خواهد كرد

كنند و  گويي مي آنها تناقض چه،پريشانند هايشان  ها در حكم كه عقل است و همين
بن اسالم إلشيخ ا در بين خودشان مخالف يكديگرند،اشياء در مورد  دادنشاندر حكم 
خداوند  شوند، ميبا كدام عقل قرآن و سنت سنجيده دانستم  اي كاش مي: گويد تيميه مي
آيا هر وقت نفري پيش ما آمد كه از  :ك بن انس راضي باشد آنجا كه گفتهاز امام مال

آورده است  ص تواناتر باشد در بحث و مجادله آنچه را كه جبرئيل براي محمدديگري 
   .]5/29: مجموع فتاوي[. يمجدل آنها ترك كنبه خاطر 
 كنند، ها به محال بودن اثبات صفات براي خدا حكم نمي عقل مطمئناً :جواب

ي  ند كه به همههاي مريض و تنها عقل نمايند، نميهمانطور كه به وجوب تأويل نيز حكم 
  . دهند اينها حكم مي

با وجود  اشد،اند در تناقض ب ه نصوص آوردهچه عقل سليم امكان ندارد كه با آنچه ك
ناتوان بماند، آن چيزي كه قاطعانه  آنهاباشد كه عقل از فهم اينكه در نصوص تفصيالتي 

ها به تنهايي و بدون شرع توانايي رسيدن به يقين را در تمام  اينكه عقل: شود گفت مي
  . مطالب ندارند

پر را هاي آنان شده است شبهاتي است كه ذهنشان  دچار عقلي كه رو علت آن بيما
و نيز سبب  هاي اين شبهات را از ذهن آنها بزدايد، اند كه تاريكي كسي را نيافته وكرده 

هايي كه بدان ايمان دارند  و اصول عقايد و فلسفهاي است كه از اديان  گذشتهآن مقررات 
پس جدا  سرايت كرده است،با آن به آنها و يا در طي بررسي و هم زيستي . اند گرفته

سنگين بود كما اينكه مخالفت با ديني كه آنرا پذيرفته بودند ار برايشان شدن از اين افك
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 تأويل اقدامپس براي توفيق حاصل كردن بين آن دو به وسيله  آمد، ميبرايشان سخت 
خواهد سببي را كه بيشتر اهل تأويل  به نقل از زركشي كه ميعز بن عبدالسالم  .نمودند

 يگرايش هاي تأويل از علت: گويد مي و دارد ميان اند بي كردهنصوص را تأويل بخاطر آن 
با آن تمايل كه سبب حصولش الفت شود  شرعي حاصل مي است كه به سبب داليل

چه به تأكيد اين امور براي نفس انسان  و عادت كردن و تعصب داشتن است،گرفتن 
 شد،با دادن در نفس به جانب آن ميمقتضي ترجيح خواهد كرد اي پيدا  نگرش و غريزه

و اين و به ظن وي برتري داشتن دليل است،  كند، آن را درك نمياي كه بيننده  به گونه
و بر متقي الزم است كه  بزرگ است،و خطري بس  ترس دارد،است كه بسيار جاي 

   .]3/438 :الحر المحيط. [د را صرف آن نمايدي فكر خو و همه. متوجه آن باشد
نگري و  است محكم كه بر ژرفاي  اشته نظريهو آنچه ابن عبدالسالم آن را مقرر د

اني است كه از مسير قرآن و سنت سو آن حال بسياري از ك داللت دارد،نظر وي  دقت
اند كه فهم نصوص را  كه خود منحرف شده و خواستهاي  به گونه اند، منحرف گشته

و حق  باشد، كن خداوند خود حافظ دينش ميو لي به انحراف بكشانند،همانند خودشان 
  . ي راه راست دهنده و خداوند است هدايت گرداند،  و صواب را ظاهر مي

  
  ن آ اهميت تأويل و پيامدهاي ويرانگر

بلكه  ،اند دانشمندان از جنايت تأويل باطل بر اسالم و مسلمانان بحث كرده بسياري از
 دنياست، ي خرابي دين و تبيين نموده كه ريشه / و ابن القيم جنايت آن بر تمام اديان،

اسالم با و دشمنان  ها در مورد پيامبرانشان اختالف پيدا نكردند مگر با تأويل، و امت
  . اند ريخته شدههاي مسلمانان تنها به سبب تأويل  تأويل بر ما مسلط گشتند، و خون
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تصريح داشتند  ص هايي را كه بر صحت نبوت محمد ها مژده ها و مسيحي يهودي
ها و تغيير دادن آنها و پنهان داشتن و كتمان  بب تأويل اين مژدهباطل نمودند آن هم به س

   .آنها
  . ها فقط با تأويل به فساد كشيده شد دين مسيحي

دو گروه و  و به هفتادها  دسته و نيز مسيحي يك و به هفتادها  متفرق شدن يهودي
  . تموجب آن شده اساين امت به هفتاد و سه فرقه تنها تأويل همين طور جدا شدن 

ي عبداهللا ابن  جنگ جمل و صفين و حره و فتنههاي مسلمانان در روزهاي  و خون
  . زبير ريخته نشد مگر به علت تأويل

پيدا  ذنفونصيريه و اسماعيليه و فه و قرامطه و باطنيه سفالو دشمنان اسالم اعم از 
  . مگر از در تأويلنكردند 

  . دبوتنها تأويل ريخته شدن خون بني جذيمه و موجب 
در روز صلح حديبيه  ص اهللا لبا رسوو فقط تأويل بود كه اصحاب را از موافقت 

  . بسيار غضبناك شد ص نداخت تا جايي كه پيامبربه تأخير ا
و  ،طالب، و پسرش حسين عثمان ابن عفان، علي بن ابي: خون بهترين مردمانو 

نيز  غير ايشان جبير و و حجر بن عدي، و سعيد بن  عمار پسر ياسر، و پسر زبير،
هاي امام احمد را  كه پاشنه تنها به سبب تأويل بود ،ليي تأو مگر به واسطهريخته نشد 

اسالم كه شمشير تتارها را بر مملكت  دنبوو غير تأويل شالق زدند لخت كردند و او را 
   .]319-4/317 :أعالم الموقعين[. مسلط ساخت

هر « :كند ا در اين سخن خود خالصه مير تأويل باطلي دليل مفاسد  چكيده ،مابن قي
. پايه بوده است آن فقط و فقط تأويل نادرست و بي منشأ افتاده،كه اتفاق نابودي و تباهي 

   .]3/436: در البحر المحيطنموده زركشي اين قول را از وي [
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تا دين خدا را به تأويل براي اهل شرك و بدعت دري باز كرده به راستي : دوباره
به تحقيق شماها براي  :گويد حاويه خطاب به اهل تأويل ميشارح ط ،انندتباهي بكش

چه اگر شما  كه هرگز توانايي بستن آن را نداريد، دري باز نموديد،مشركين و مبتدعين 
در دست هاي قرآن را از داللت مفهوم از آنها منحرف سازيد بدون  آيهجايز دانستيد 

جايز لشان يتأوكه تعيين كند چه چيزهايي  اي هست پس چه قاعده داشتن دليلي شرعي،
  و يا ناجايز است؟ 

كنيم و  تأويل ميآنچه دليلي قاطع بر محال بودنش موجود باشد آن را : اگر گفتيد
   .شود به شما گفته مي ،نمائيم آن را اثبات ميگرنه 

 يباطن يمطاچه قر و با كدام عقل دليل قاطع عقلي را بسنجيم،: شود به شما گفته مي
برد  گمان ميو نيز فيلسوف  آورد، ي بر بطالن ظاهر شرع ميعقاطهاي  به گمان خود دليل

  . داردالبدها در قيامت ككه داليل قاطعي بر باطل بودن گرد هم آوردن 
خداوند هاي قاطعي بر غير ممكن بودن رؤيت  ند دليلاتو و معتزلي به ظن خود مي

ن دانش و سخن و رحمت به خداوند بلند ناپذيري قائم بود بر امكانمتعال و همچنين 
   .]236: يةالطحاو ةشرح العقيد. [اقامه كندمرتبه 

باوران بر  و بيكنند براي ملحدان  كه خود را به اسالم نيز منتسب ميو اهل تأويل 
كنند به اينكه  ميتأويل را ملزم چون ملحدان اهل  اند، كردهخودشان راهي هموار 

  . چيزي است كه اهل تأويل در نصوص صفات مدعي آنندهمانند آن نصوص معاد نيز 
ما : گويند اين است كه به آنها ميكردن دين ستيزان  ان در رديو حجت تأويل گرا

و اين در حالي  ،اند را آوردهها  از زنده شدن بدن )خبر(همة رسوالن دانيم كه  مي اجباراً
  . ايم ه شدن پي بردهمانع از زندهاي  نيو بطالن شبه افگپايگي  است كه به بي

را به صفات پيامبران دانيم كه  مي ما نيز به ناچار :گويند اهل سنت به اهل تأويل مي
تر از نصوص  هاي آسماني بيشتر و عظيم در كتاب و نصوص صفات اند، رسانيدهبات ثا
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اند بر  نيز معاد را انكار كردهو روشن است كه مشركين عرب و غير آن  باشند، معاد مي
صفات بزرگتر از اقرار آنها به ها به  اقرار عقلبريم كه  و با اين پي مي، صفات خالف

پس با اينها چگونه  باشد، تر مي مهممعاد است، با وجود اينكه انكار معاد از انكار صفات 
اين طور نيست كه خبر  از آن خبر داده،جايز خواهد بود كه آنچه را در مورد صفات 

مجموع [ به همان صورت است كه خبر داده؟ي معاد فرموده  رهبا آنچه را درولي  داده،
   .]5/33: شيخ اإلسالمفتاوي 

كه خود آنها آن جواب را در برابر كنند  را با جوابي ملزم ميو اهل سنت مؤولين 
  . اند آوردهنمايند  ميكه نصوص معاد را تأويل ملحدان 
اند  ردهع از اسالم به كار بكه به گمان خود تمام تالش خود را براي دفاويل أاهل ت
قواعدي باطل وضع نمودند كه چون آنها  باوران بايستند، كه جلو باطل بياند  نتوانسته
اند همانطور كه  را تضعيف نمودهبه سويشان و داليلشان اند  پيدا كردهاز آن نفوذ ملحدان 

و به همين اند  آشكارا اين را در خطي مشي اهل تأويل ديديم كه آن را در پيش گرفته
نه به اسالم ياري رساندند و نه : اند گفتهاهل تأويل ي  درباره دانشمندان،ت كه سخاطر ا
   .]ر گذشتهدمص[ .ست دادندشكرا فالسفه 

ها به معبود خود  قلبها را مشوش خواهد كرد، چه براستي  قلبويل أت: دوباره
ي كه و به نصوص ند،بشناسوقتي كه آن را با اسماء و صفاتش كنند  مياصل حاطمينان 

ي تأويل و  كه زمينه شوداي  ولي اگر نصوص به گونه باشند، هيقين داشتبحث كرديم 
اور به آن بو  دهد، نمودن در آن باشد، حرمت خود را از دست ميدو ركردن  قبول

و به تحقيق شارح طحاويه  خداوند منجر خواهد شد،به جهل شود و اينها  سست مي
: موجب آنست اينكهپرهيز شود و تأويل يزهايي كه بايد از آن چكي از ي روشن ساخته،

  . گردد ي ميلخاآن را آورده است  ص اتي كه رسول خداداشتن به معتقدها از يقين  قلب
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پس  باشد، و تأويالت هم ضعيف و ناقصند،چون مطمئن نيست كه ظاهرش مقصود 
ود به سوي آن چيز كه شته و راهنمايي كنار گذاش تلالداز كه قرآن و سنت آيد  الزم مي
نبوت همان خبر دادن است، و از اين روست كه ويژه ه و ب د،نده از آن خبر ميبندگان 

نند براي باور ك قرآن و سنت ذكر مي يابيم كه هر چه را از نصوص اهل تأويل را مي
اگر با آنچه كه مدعي هستند  پيدا كردن بدان، نو اطمينان است نه اعتماد آبه كردن 

و اگر  داشته باشد كه اگر عقل به آن داللت داشت آن را قبول خواهند كرد،فقت موا
در الحاد و خدا نشناسي و اين همان باز كردن  د،ننماي مخالف آن بود آن را تأويل مي

  . باشد مي
   .]237ص : يةالطحاو ةشرح العقيد[

  سازد  مثالي كه وخامت تأويل را روشن مي
مثالي براي آنان كه بعضي از قرآن را كند  از آن نقل مييم ابن رشد در آنچه كه ابن الق

به . كند ميبر اين دين را آشكار آورده است، كه در آن حجم جنايتشان اند  تأويل كرده
چيزي آن كس كه چيزي از شرع را تأويل كند به گمان اينكه اين همان  لتحقيق مثا

نموده كه ارويي را تركيب باشد همانند پزشكي است كه د شرع مياست كه مورد نظر 
يك نفر به سبب بد حالي كه دارد، آن  كند، همه مردم و يا بيشتر آنها را حفظ ميسالمتي 

اي كه اين  ها گمان بردند ادويه بعضيسپس  وي مناسب نباشد،با حالت جسماني  ودار
 است،بلكه دارويي ديگر مراد بوده  دارو نبوده،دارو از آن تركيب يافته هدف از آن اين 

زند اين دارو  ديگر جاي آن قرار دادند كه حدس ميو دارويي  اين دارو را كنار گذاشتند،
و گروهي نيز از آنان پيروي كردند و آن دارو را از  بوده است،مقصود پزشك اولي 

  . پس حال بسياري از مردم تباه و فاسد شد ،ايشان گرفتند
ن داروي تركيب يافته پي بردند و آمدند و به فساد احوال مردم از آسپس ديگراني 

از اين رو مريضي  خواستند آن را با دارويي تازه به غير از داروي اول اصالح نمايند،
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و هر چه  در پي آنان آمدند،قرار دادند آنگاه كساني كه آن دارو را بازيچه  افزونتر شد،
احوال مردم در  ها و تباه شدن انجام دهند مريضيدر تركيب داروي اول تغييراتي بيشتر 
برود تا منافع داروي اول را به كلي خواهد بود، و همچنان كار بدين شيوه پيش ازدياد 

  . فاسد كند
كند به  اي تأويل مي هر كدام از آنان شرع را به گونه و اين است حال اصحاب تأويل،

به گمان اينكه تأويل وي همان چيزي است كه  جز آن شيوه كه ديگري تأويل نموده
از نزد بسياري شريعت و  است تا در نهايت شرع را پاره پاره خواهد كرد،صود شرع مق

ه و و اين به تفرق ،ودش ميي و مغشوش عقاطآراء و تأويالت  زا  مردم در ميان آن توده
   .]4/320: أعالم الموقعين. [انجامد اختالف اين امت مي

و به ما استواري در قول  د،مصون داراز خداوند مسئلت داريم كه ما را از اشتباهات 
مرتب كردن اين  ،پروردگار جهانيان خدايو عمل عطا فرمايد و شكر و سپاس براي 

   .از سنتي دفاع  شبكه. انجام داده است )المنهج(كتاب را ابو عمر 


