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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه 

تنها از او ياري و كمک  و يميستا سزد، )ازاين رو( او را ميرا « اهلل»ثنا و ستايش فقط 

هاي درونمان و گناهان اعمالمان به او پناه  و از بدي طلبيم گيريم و از او آمرزش مي مي

و هر  گمراه كند تواند او را هدايتش كند، هيچكس نمي« اهلل»گمان هر كه را  بريم، بي مي

كنم  دهم و اعتراف مي گواهي مي ؛هيچ هدايتگري براي او نخواهد بودكس گمراه شود، 

و  است و هيچ انباز و شريكي ندارد نيست، او يكتا و يگانه« اهلل»هيچ معبود بحقّي جز 

 ي اوست. بنده و فرستاده كنم كه محمد دهم و اعتراف مي گواهي مي

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُقوا َٰٓٱَٰٓء ام  قذََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓتذ اتِهََِٰٰٓٓح  ََٰٰٓٓۦُتق  ل  ََٰٰٓٓت ُموُتنذََٰٰٓٓو  نُتمَٰٓإِلذ

 
أ س ََٰٰٓٓو   ﴾١٠٢َٰٓلُِمون َٰٓمُّ

 [.102عمران:  ]آل

آنچنان كه بايد از خدا ترسيد، از او بترسيد )و با انجام واجبات  ،ايد آوردهاي كسانيكه ايمان »

سعي كنيد غافل نباشيد تا چون ) و دوري از منهيات گوهر تقوي را به )دامان گيريد( و شما

 .«ناگاه در رسد( نميريد مگر آنكه مسلمان باشيده مرگتان ب

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ُقوا َٰٓٱَٰٓنلذاُسَٰٓٱَٰٓأ بذُكمََُٰٰٓٓتذ ِيٱَٰٓر  ُكمََّٰٓلذ ل ق  ِنَٰٓخ  َٰٓنذف ََٰٰٓٓم  ة َٰٓو  ََٰٰٓٓس  ل ق ََِٰٰٓٓحد  اِمن ََٰٰٓٓو خ  و ََٰٰٓٓه  از  ه  ب ثذََٰٰٓٓج  َٰٓو 

اِمن َٰٓ اٗلََُٰٰٓٓهم  ثِيََٰٰٓٗٓرِج  ا ََٰٰٓٓاك  نِس  ُقوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓٗء َٰٓو  ِيٱَّٰٓللذ َٰٓٱَٰٓتذ ا َََّٰٰٓٓلذ َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦبِهََِٰٰٓٓء لُون َٰٓت س 
ام  َٰٓر َٰٓل   ن ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََٰٰٓٓح  ل ي َََٰٰٓٓك  َُٰٓكم َٰٓع 

 [.1]النساء:  ﴾١َٰٓار قِيبَٰٓٗ

از )خشم( پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يک انسان بيافريد  ،اي مردمان »

و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني )بر روي زمين(  و سپس( همسرش را از نوع او آفريد)

و بپرهيزيد از  دهيد كه همديگر را بدو سوگند مي منتشر ساخت و از )خشم( خدايي بپرهيزيد

گمان خداوند  اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد )و رحم را ناديده گيريد(، زيرا بي

 .«ماند( ...  نمي ي او پنهان و كردار و رفتار شما از ديده مراقب شما است )
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اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ِديدََٰٰٓٗٓٗلَٰٓق و ََٰٰٓٓو قُولُوا ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱَٰٓء ام  ٧٠َََٰٰٰٓٓٓاس  ع ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓلِح َٰٓيُص 

 
ي غ ََٰٰٓٓل ُكم َٰٓم  َٰٓأ َٰٓفِر َٰٓو 

نَُٰٓذنُوب ُكم  ََٰٰٓٓل ُكم َٰٓ ََُّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓو م  ر ُسول  د ََٰٰٓٓۥو  ق  ِظيًمآًَٰزاف و ََٰٰٓٓف از ََٰٰٓٓف   [.71-70]األحزاب:  ﴾٧١َٰٓع 
از عذاب او  ها و دوري از بدي ها از اهلل بترسيد )و خويشتن را با انجام خوبي ،اي مؤمنان »

دهد و( اعمالتان را  يد در نتيجه اهلل )توفيق خيرتان مييو درست بگو امان داريد( و سخن حق در

بخشايد. اصالً هر كه از اهلل و پيغمبرش فرمانبرداري كند، قطعاً به  كند و گناهانتان را مي بايسته مي

 .«يابد پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي

مكلف است و از  لين واجب ديني يک انساناو -تعالي-« اهلل»از آنجايي كه شناخت 

با آگاهي يافتن از اسماء مگر  شود نميگر  املترين شكل خود جلوهكبه سويي اين شناخت 

ء وصفات متعلق به اين اسمااقرار به  بر اين اساسفات و افعال او در آفريدگانش و وص

را در كتابش و بر زبان فرستاده اش بيان داشته است، از اين رو به پژوهش اين  پروردگار

آن را براي خودم و ساير مسلمانان مفيد و  «اهلل»اميدوارم   مباحث گرانقدر روي آوردم،

 سودمند گرداند. 

ي اهل سنت در اسما و صفات  در بيان عقيده از من اين نوشتار تالش ناچيزي است

 ها نقشهو  منحرف و گمراه طرحها ،هاي مبتدع گروهكه اين عصر  يژه دراهلل تعالي بو

 اند و مبادرت ورزيده سيس مدارس، دانشگاهها و نوشتن كتابهاي زيادأتاند و به  ريخته

و  اي از عقايد فالسفه آميزه  مشتبه ساخته و آنان را با -بويژه نسل جوان-مسأله را برمردم 

اي كه در پيش  كنند شيوه اينان ادّعا مي. اند گمراه كردهكه در صدد نشر آن هستند  معتزله

اند، همان شيوه و خط مشي اهل سنت است! و از آنجايي كه يكي از اولويتهاي  گرفته

و از ديگر سو حال و روز  شناخت اسماء و صفات اوست -تعالي-« اهلل»دعوت به سوي 

و يارانش  ي رسول اهلل كه همان عقيده -ي درست  مسلمانان به سبب عدم فهم عقيده

از آنجايي كه علت اصلي تفرقه وجدايي  و .وضعيت اندوهباري بخود گرفته است -است

 و ناجور ، تفويضو تأويل نادرست ي ناب و زالل ن، اختالف در عقيدهميان مسلمانا

از علما و  -تعالي-و از آنجايي كه اهلل  در سرزمينهاي اسالمي است رت بدعتكث
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 -كه در كتاب و سنت وارد شده-پژوهشگران اسالمي پيمان گرفته تا حقايق دينش را 

 عزّوجلّ« اهلل»را برگزيدم و از  و از كتمان آن بپرهيزند .. اين پژوهش براي مردم بيان كنند

و  ز نصوص كتاب و سنت پا فراتر ننهماين كار اطلبم ياريم دهد تا در فروتنانه مي

ار و اند، از اين رو از آث و درک كنم كه سلف صالح ما فهميدهكوشم آنها را آنگونه فهم  مي

دهم،  ي نقليّه را در اولويت قرار مي و براي بيان داليلم ادلّه اقوال آنان پيروي خواهم كرد

ز فراموش نكنم، در پايان از تمام كساني كه ي عقليّه را ني اگر چه تالش خواهم كرد ادلّه

نهايت سپاسگزارم، و همواره در دعاهايم آنان را از ياد  اين كار ياري كردند، بي مرا در

 نخواهم برد.

 علي محمد الصّالبي



 
 

 خط سیر مباحث این کتابطرح و 

 ام: يک مقدمه و چهار باب و يک خاتمه تقسيم كردهمباحث اين كتاب را به 

و به اين نكته نيز  ام ت انتخاب چنين مباحثي پرداختهدر مقدمه به اهميت موضوع و علّ

ي اسماء و صفات الهي، در  ام كه در بيان سخنان سلف صالح درباره اشاره كرده

بعد از آن به طرح و خط  و ام ودهي اهل سنت، بر كتاب و سنت تكيه نم چهارچوب عقيده

 از تمام كساني كه مرا در -سبحانه و تعالي -« اهلل»پس از  در پايان  سير كتاب پرداختم و

 ام. اند سپاسگزاري كرده اين راه ياري داده

ير اهل سنت و وجوب پيروي : در اين بخش از كتاب به بيان شيوه و خط سباب اول

ترين  ترين و محكم آگاهانه ،ترين كه چنين راهي سالمو بيان اين از آنان و اهتمام علما بدان

 ام، اين باب شامل سه فصل است: پرداخته راه شناخت اسماء و صفات است

ام كه شامل سه  اي از مصطلحات مهم اين بحث را به پژوهش گذاشته : پارهفصل اول

 مبحث زير است:

 .مبحث اول: تعريف لغوي و اصطالحي عقيده

 .و القاب اهل سنت نتمعاني لغوي و اصطالحي: سنت، اهل سمبحث دوم: بيان 

 .مبحث سوم: مشخص نمودن معاني لغوي و اصطالحي صفت

ي آنان، در اين فصل دو ها و ويژگي« اهل سنت»: آغاز پيدايش اصطالح فصل دوم

 مبحث زير مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است:

 .ول: تاريخ پيدايش اصطالح اهل سنتمبحث ا

 .ي اهل سنت هاي عقيده دوم: ويژگي مبحث

و نگرش  استدالل ،قواعد پذيرش ،اصول ،ي سلف صالح : توجه علما به عقيدهفصل سوم

 درست به نقش عقل. در اين بخش پنج مبحث زير آورده شده است:
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 .ي سلف صالح مبحث اول: توجه علماء به عقيده

 .سنتهاي پذيرش و استدالل نزد اهل  مبحث دوم: اصول و روش

 .مبحث سوم: نگرش درست به نقش عقل در نزد اهل سنت

ورت پاي بندي به شيوه و مبحث چهارم: داليل وجوب پيروي از اهل سنت، و ضر

 .روش آنان

 هاست. ترين شيوه ترين و محكم ترين و آگاهانه مبحث پنجم: روش اهل سنت سالم

اهل سنت در اسماء  ي : اهميت شناخت توحيد اسماء و صفات، و بيان عقيدهباب دوم

اي از  و صفات، و بيان بنيادهايي كه اين شناخت بر آنها استوار است، و ذكر پاره

بيان اسماء و  ترين قواعد در گفتارهاي سلف صالح در اين باره، و اقسام صفات، و مهم

 صفات. اين باب شامل پنج فصل زير است:

 : شامل چهار مبحث است:فصل اول

 .ت اسماء و صفاتمبحث اول: اهميت شناخ

 .ي اهل سنت در اسماء و صفات الهي مبحث دوم: بيان عقيده

 ي اهل سنت در اسماء و صفات بر آن استوار است. مبحث سوم: بنيادهايي كه عقيده

 .در نزد اهل سنت« بدون تحريف وتعطيل»مبحث چهارم: معناي جمله مشهور: 

 .اي از گفتارهاي سلف : پارهفصل دوم

 چهار مبحث است:: شامل فصل سوم

ي  در خالل سوره -سبحانه و تعالي-« اهلل»اثبات صفت كمال براي  مبحث اول:

 .«اخالص»

 .تقسيم صفات به عقليه وخبريه و ذاتيه و فعليه اختياريه مبحث دوم:

 .اند الزم و برخي متعدّي -تعالي-اي از افعال اهلل  مبحث سوم: پاره

 .فعليمبحث چهارم: فرق ميان صفات ذاتي و 

 خوانيم: اين فصل چهار مبحث زير را مي : درفصل چهارم
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 .اي از صفات ذاتي مبحث اول: پاره

 .مبحث دوم: گروهي از صفات فعلي

 .گيرند مورد بحث قرار مي« مقابله»مبحث سوم: برخي از صفاتي كه در باب 

از هر نوع صفاتي كه بر عجز و نقص  -تعالي-مبحث چهارم: پاک و منزه داشتن اهلل 

 داللت دارند.

  .: برخي از قواعد اسماء و صفاتفصل پنجم

اهل سنت در برابر تأويل  و موضع ط ميان ذات و افعال و صفات با هم: ارتباباب سوم

ي زندگي،  و در هستي و پهنه ها ها و روان هاي صفات الهي در جان ان نشانهبي و و تفويض

 شود. با حاكميت. در اين باب سه فصل زير پيگيري ميو ارتباط صفات 

 : داراي چهار مبحث زير است:فصل اول

 .ارتباط و پيوند ميان صفات و ذات مبحث اول:

 .مبحث دوم: ارتباط و پيوند ميان صفات و افعال

 .مبحث سوم: سرشت پيوند ميان صفات با همديگر، از حيث آثار و معاني

 .معاني اسماء و صفاتم: نفي تحريف مبحث چهار

 داراي دو مبحث است: فصل دوم:

 .موضع اهل سنت در برابر تأويل مبحث اول:

 .مبحث دوم: موضع اهل سنت در برابر تفويض

 : چهار مبحث است:فصل سوم

 .زندگي و جهان هستي ،هاي صفات الهي در نفس نشانه مبحث اول:

 گذارند. ميمبحث دوم: تمام صفات الهي بر جان و دل تأثير 

 .روي نمود مبحث سوم: غفران الهي به اين معني نيست كه در گناهان زياده

در صفات كمال، يگانگي  -تعالي-ي شايستگي اهلل ها مبحث چهارم: يكي از ويژگي

 او در حاكميت است. 
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آنان  ي بوسيله -سبحانه و تعالي-: گفتارهايي از علما و مفسريني كه اهلل باب چهارم

به ي برخي از متكلميني كه بعدها ها و انديشه و بيان آراء مذهب سلف را ياري داده است
 اين رابطه، اين باب شامل چهار فصل است: و اندرزهايي در مذهب سلف بازگشتند

 : پنج مبحث است:فصل اول

 .مبحث اول: ابن جرير طبري

 .امام بغوي در برابر آيات صفات مبحث دوم: موضع

 .وم: موضع حافظ ابن حجرمبحث س

 .مبحث چهارم: موضع عالمه قاسمي

 .پنجم: موضع عبدالرحمان بن ناصر السعدي مبحث

 .: سه مبحث استفصل دوم

 .احمد بن حنبل مبحث اول:

 .مبحث دوم: ابن تيميه

 .مبحث سوم: محمد بن عبدالوهّاب

 : چهار مبحث است:فصل سوم

 .مبحث اول: ابوالحسن اشعري

 .ابوحامد غزاليمبحث دوم: 

 .امام جويني  مبحث سوم:

 .امام فخر رازي  مبحث چهارم:

 : چهار مبحث است:فصل چهارم

 .بدون علم و آگاهي -تعالي-مبحث اول: پرهيز از سخن گفتن از صفات اهلل 

 .مبحث دوم: موضع سلف در برابر بدعت و بدعتگزاران

 ؟مبحث سوم: حكم انكار يكي از اسماء يا صفات الهي چيست

  -تعالي-مبحث چهارم: حكم سوگند خوردن به يكي از صفات اهلل 

 .خاتمه



 
 

 باب اول:

 پیروی از آنان اهل سنت و وجوب  روشی ها در باب ویژگی

و  علما بدانوجوب پيروي از آنان و اهتمام  و اهل سنت روشهاي  بيان ويژگيدر 
ترين راه شناخت اسماء و صفات  ترين و محكم آگاهانه ،ترين سالم روشيبيان اينكه چنين 

 است.

اي از اصطالحات مهم در اين بحث، كه شامل سه مبحث  تعريف پاره فصل اول:

 است:
 .مبحث اول: تعريف لغوي و اصطالحي عقيده

 .و القاب اهل سنت ني لغوي و اصطالحي: سنت، اهل سنتمبحث دوم: بيان معا

 .مبحث سوم: معاني لغوي و اصطالحي صفت

ي اهل سنت، كه  ي عقيدهها و ويژگي «اهل سنت»آغاز پيدايش اصطالح  فصل دوم:

 شامل دو مبحث است:
 .تاريخ پيدايش اصطالح اهل سنت مبحث اول:

 .ي اهل سنت هاي عقيده مبحث دوم: ويژگي

و  استدالل ،قواعد پذيرش ،اصول ،ي سلف صالح توجه علما به عقيده فصل سوم:

 نگرش درست به نقش عقل. اين فصل شامل پنج مبحث است:
 .ي سلف صالح مبحث اول: توجه علما به عقيده

 .ي پذيرش و استدالل در نزد اهل سنت مبحث دوم: اصول و قواعد صحيح در شيوه

 .مبحث سوم: نگرش درست به نقش عقل در نزد اهل سنت

بندي به برنامه و روش وجوب پيروي از اهل سنت و لزوم پايرم: داليل مبحث چها
 .آنان

 ست.ها ترين شيوه ترين و محكم آگاهانه ،ترين سالم پنجم: روش اهل سنتمبحث 



 
 

 فصل اول:

 اصطالحات مهم این بحثای از  تعریف پاره

 مبحث اول: تعریف لغوی و اصطالحی عقیده

ه و ب معناي بستن و محكم گره بستن استه ، ب«الَعْقد»ي  از ماده عقيده در لغت:

بندي و التزام، ستوار كردن، استحكام بخشيدن، پايآمده است، از جمله: ا  معناي ديگري نيز

 .1بهم فشردن، اثبات، تأييد و تصديق

در كتاب و سنت و منابع مهم لغوي قديم « عقيده»ي  كلمه معناي اصطالحي آن:اما 

كارگرفت، قشيري ه ( جمع آن را بالرسالةاولين كسي كه دركتاب خود ) وجود ندارد،

و در صدر اول وجود نداشته  ه نوظهور استملق بود، از اين رو اين ك.ه 437درسال 

 .2است

 -تعالي-ايمان راسخ و يقيني به اهلل »دكتر ناصر العقل آن را چنين تعريف كرده است: 

و ايمان به فرشتگان،  وبيت و اسماء و صفات او واجب استرب ،و هر آنچه كه در الوهيّت

و تمام آنچه كه در  خرت، قدر )اعمّ از خير و شرّ آن(هاي آسماني، پيامبران، روز آ كتاب

و هر آنچه  آخرت وارد شده است امور غيبي و اخبار ز اصول دين ونصوص صحيح اعمّ ا

شريعت  ،تقدير ،امر ، و تسليم و فرمان برداري از حكم ندا سلف صالح بر آن اجماع داشته

و تسليم داوري و قضاوت او  با اطاعت و فرمانبري و پيروي از رسولش  اهلل تعالي

 .3«بودن

ت، قدر، اخبار، امور غيبي، نبوّت و رسال  اسالم،و لفظ عقيده شامل: توحيد، ايمان، 

                                           
 .(328-1/327« )عقد»ي  ماده :قاموس الـمحيطال(، 300-3/295« )عقد»ي  : مادهلسان العرب -1

 .242شيخ بكر ابوزيد، ص / مناهي اللفظيةـمعجم النگا:  -2

 . 9: ص اجلامعةهل السنّة وأعقيدة  يفمباحث  -3
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يدتي و ردّ هوي پرستان و مبتدعين و ساير عق ،و ساير اصول ديني اصول قطعي احكام
شود. بنابراين:  و موضعگيري در برابر آنان نيز مي مذاهب گمراه و منحرف ،ملل و نحل

 آيد، يا به تعبيري: ميحساب ه و اصول دين از مدلوالت اين علم ب توحيد، سنت عقيده،
 مسماي اين علم هستند.

 «سنّت»مبحث دوم: معنای لغوی و اصطالحی 

 معناي لغوي سنت: -1
معناي راه و روش است، خواه خوب يا بد، پسنديده يا زشت باشد. ه سنت در لغت ب

همان  سنت رسول اهلل [راه و روش استو ]معناي سيره ه ابن فارس گويد: سنت ب
 روش اوست . هذلي گويد:سيرت و راه و 

 ََلَلفََلَلَ  َ ََلَل
َ
َن   َلَل أ تَهَلَل َ  َت َزَعَن ِمَلَلَن نَّ  ِِسَ

 

ََ َمَلَلَلَلَن  َ َلَلَلَلِ ََّ    َلَلَلَل أ ُن نَّ ٍَس  ََّ  أ
َ
 1فََلَلَلَلل

 

تابي مكن * زيرا اولين كسي كه  اي بي ريزي كرده از راه و روشي كه خودت آن را پي»
لسان  و در« از راه و روشي راضي و خشنود باشد كسي است كه آن را پيموده است

آمده است: سنت عبارتست از هر راه و روشي كه خواه خوب يا بد باشد و   العرب چنين
همان ه اما در اصل ب  وفور بكار رفته است،  در حديث نبوي اين واژه و مشتقات آن به

 توان به حديث زير اشاره كرد: . از جمله مي2معني طريقه و روش است

« ََ َجِر َمَن َعِمَل بَِه ، َ  ال َمَن َننأ يف سَْلَن ِم نَّ ََّ
َ
ِتَب ََلَّ ِمثَلَّ   ِمَل بَِه  َبَعَدهَّ، كَّ ، َفعَّ ََ َحَ  َ

ََ نَ  ٌء،   َمَن َننأ يِف سَْلَن ِم نَّ أ وٍِِ َم ََشَ جَّ
َّ
ِتَب َعلَيَ ی  َي َقَّصَّ ِمَن   ِمَل بَِه  َبَعَدهَّ كَّ ََ َفعَّ ِه ِمثَلَّ ئَ

ٍِ َمَن َعِمَل بِ  َ َزسٍِِ َم َشَْيءٌ َه ، َ  ال َي َقَّصَّ مِ ِ َز
َ
 .3«َن  

مماتش( بدان عمل و پس از او )در حياتش يا  راه و روش نيكي وضع كندهر كه در اسالم »

و اين در حالي است كه  شود ه است، برايش پاداش نوشته ميكه بدان عمل كردشود، مانند كسي 

                                           
 .(20/455زهير عبدالمحسن سلطان ) و بررسي ، تحقيقجممل اللغة :ابن فارس -1

 .(13/225« )سنن»ي  ماده :لسان العرب -2

 .(1017(، ح)4/2059، )من سّن سنة حسنة، باب: العلم كتاب صحيح مسلمروايت  -3
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وضع كند، كه پس از شود و هر كه در اسالم راه و روش بدي   نمي هيچ چيزي از پاداششان كم

ده است، بر او گناه او در حياتش يا مماتش بدان عمل شود، مانند گناه كسي كه بدان عمل كر

 .«شود   نمي و اين در حالي است كه هيچ چيزي از گناهانشان كم شود نوشته مي

 معناي اصطالحي سنّت: -2

معناي  دينول ، واعظان و علماي اص ءفقها، اصوليون، محدثينسنت در اصطالح 

است، ولي  فاق دارند كه مراد همان سنت رسولچه همگي اتمتفاوتي دارد، اگر

 .1اختالفشان در تعريف و تفصيل آن است

ما ه ب بعنوان مثال: سنّت در نزد محدثين عبارتست از تمام آن چيزي كه از رسول اهلل

ي ها ويژگي بر كاري[]تقرير:صحه گذاشتن  عمّ از گفتارها، كردارها، بياناترسيده است، ا

 .2ي او پيش از بعثت و پس از آن اخالقي، راه و روش و سيره

اي اطالق  ... بر عبادات نافله»گفته است: « مدياآل»همانگونه كه  اما در نزد اصوليّون

اي اطالق  ي شرعيه روايت شده است. و گاهي نيز به ادّله شود كه از رسول اهلل مي

شوند و نه )مانند قرآن(  ادر شده است كه نه تالوت ميص شود كه از رسول اهلل مي

ت، در اينجا مراد همين نوع اخير اس كه گيرند ي اعجاز قرار مي و نه در دايره معجز هستند

 .3«رنداين حيطه قرار دا در و كردارها و بيانات رسول اهلل

كه نه فرض اي در دين  ه شدهراه و روش پيمود: »اند كردهها آن را چنين تعريف و فق

م معناي شوي نگريم، متوجه مي وقتي به سخنان اهل سنت )سلف( مي« 4و نه واجب باشد

 اصوليون و فقهاست. ،تر از معناي محدثين آن بسي گسترده

                                           
 .17تصرف ص  باشيخ محمد باكر بن محمد، : وسطية أهل السنة بني الفرق -1

 .64قاسمي، ص  :قواعد التحديث -2

 .(1/127مدي، )اآل  :صول األحكامأاإلحكام يف  -3

جممل و  منهج االستدالل يف مسائل االعتقاد، و دراين بحث از دو كتاب مهم: 48، سباعي، ص /السنّة ومكانتها -4

 ام. ي فراوان برده استفاده اجلامعةصول السنة وأ
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ي سنّت در سخنان سلف شامل تمام عبادات  واژه»گويد:  مي /شيخ االسالم ابن تيميه

، مرادشان ند ا هسنت كتاب نوشت و اعتقادات است، اگر چه بسياري از كساني كه در

 .1«اعتقادات است

بندي به راه و روش رسول پايسنت عبارتست از تمسکّ و »گويد:  مي /ابن رجب

 شود او، كه شامل: اعتقادات، رفتارها و گفتارهاي آنان مي و خلفاي راشدين پس از اهلل

و اين همان سنت كامل و به تمام معنايي است كه سلف صالح ما در گذشته مسماي 

 .2«كردند فقط بر اين تعريف اطالق ميسنت را 

شيخ ناصر العقل تعريف جامعي از اصطالح سنت در شريعت دارد كه در زير بدان 

ده است، با خود آور اي كه رسول اهلل رنامهسنت عبارتست از آئين و ب»كنيم:  اشاره مي

شود، مانند: سنت در  و مدلوالتي است كه از آنها منشعب مي هدايت ،عمل ،كه شامل علم

ه معناي مشروعيت كه خالف آن بدعت است، يا سنت به مقابل قرآن كريم، يا سنت ب

 .3«و يا نافله... معناي حديثه معناي اصول دين و اعتقاد سالم، يا ب

 اصطالح سنت در نزد اهل سنت:
 اصطالح به دو معني است:اين 

و رافضه از  گيرد تسبين به اسالم را در بر ميمعناي اول: معناي عامي است كه تمام من

يا اين  شود: اين فرد رافضي است مي در اصطالح عاميانه گفته ت، يعني وقتيآن خارج اس

 .4استسُنّي  فرد

عامّه رافضي را  ايجمهور علم»گويد:  در بيان اين معني مي /شيخ االسالم ابن تيميه

                                           
 .78ص  :منكرـالنهي عن المعروف وـمر بالاأل -1

 .249ص  :احلكمعلوم وجامع ال -2

 .47ص  :اجلامعةهل السنة وأمفهوم  -3

 .36ص  ي دكترا رساله :هل السنة بني الفرقأوسطية  -4
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ام، مرادش اين است كه رافضي  گويد: من سني و وقتي يكي مي دانند ضد سني مي

 .1«نيست

عبارتست از مقدم داشتن شيخين »پاسخ پرسشي درباره سنت فرمود:  سفيان الثوري در

 .2«بر ساير خلفا بابوبكر و عمر

طبق اين تعريف مبتدعين، تر و محدودتر از معناي عام است،  معنايي خاص  معناي دوم:

 ند. ا خوارج، مرجئه، قدريه و ساير گروههاي گمراه و منحرف از اين معنا خارج

گويد: اهل سنت كسي است كه خالفت راشده، را ثابت بداند و به  /ابن تيميه

 و تمام طوايف و گروههاي اسالمي، جز معتقد باشد عمر و عثمان ،كرخالفت ابوب

اين  و گاهي نيز مراد اهل حديث و سنت محض است، در تعريفندرافضه، شامل اين 

د و دانن شود كه صفات را براي اهلل تعالي ثابت مي صورت فقط كساني را شامل مي

ل و يساير مساو  شود و قدر مي و اهلل در آخرت ديده معتقدند: قرآن غير مخلوق است

 .3«دانند اهل حديث و سنت را ثابت ميقضاياي معروف در نزد 

آنان عقايد و   هستند، زيرا بنابراين اهل سنت در حقيقت همان ياران رسول اهلل 

ترين پيروان  ترين و كامل و آگاه يماً از ايشان دريافت كرده بودندعبادات خود را مستق

 نسبت به پيامبرشان بودند. 

كنند، يعني كساني كه در  و نيز تابعيني هستند كه به نيكويي از آنان پيروي كرده و مي

عني گيرند، ي گذارند. در رأس آنان اهل حديث قرار مي جا پاي آنان مي مكانيهر عصر و 

و درست و نادرست و سره و  را به ما رساندند همان كساني كه سنت رسول اهلل

و به مدلوالتش  و معلوم ساختند و خود بدان عمل كردنديمان مشخص اا بري آن ر ناسره

 معتقد گشتند. 

                                           
 .(3/356) :ىالفتاو -1

 .(1/152) :رشح أصول اعتقاد أهل السنةالاللكايي،  -2

 .(2/220) تحقيق محمد رشاد سالم :منهاج السنة النبوية -3
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اهل سنتني كه ما آنان را اهل حق و »در بيان اهل سنت گويد:  /امام ابن حزم

اهلل  ةرمحو برگزيدگان تابعين ) ناميم عبارتند از: صحابه مخالفينشان را اهل بدعت مي

اند. سپس  را به بهترين شيوه در پيش گرفته ( يعني همان كساني كه راه و روش آنانعليهم

و ساير مردمي كه در  اند امروز از آنان پيروي كرده  أهل حديث و فقهايي كه نسل به نسل، تا

 .1«كنند ي زمين به آنان اقتدا مي تمام كره

 القاب اهل سنت: 
 اين القاب مشهور عبارتند از:

 ثر:ا اهل حديث و -1
مشغول و سره را از ناسره  و آثار صحابه  از آنجايي كه به احاديث رسول اهلل 

در  /امام احمد  اند. كنند، به اين نام ملقب شده و خود بدان عمل و استدالل مي مشخص

 ،اين باره چنين سروده است

 خبـــــــارأديـــــــن النبـــــــي  مـــــــد 
 

ـــــــــ  ـــــــــم ال ــــــــــنع ـــــــــار ىمطية للفت  آث
 

 تــــر بّن عـــــن احلــــديث وأهلـــــ  ال
 

فـــــــالرأا ليـــــــل واحلـــــــديث  ـــــــار 
2

 
 ج

ما رسيده است، اين ه عبارتست از اخبار و احاديثي كه از او ب دين پيامبرمان محمد »

 .«)سعادت و رستگاري( براي فرد است آثار بهترين وسيله

لتزام به عقل و رأي همچون بندي و ااهل آن روي بر متاب، چرا كه پاي از حديث و»

 .«است روشنچون روز هث حديشب است و 

                                           
 .2/113 :النحلهواء وملل واألـل يف الَص الف   -1

 .2/43 محل ينبغي يف روايت  وجامع بيان العلم وفضل  وما نگا:  -2



 25 از آنان يروياهل سنت و وجوب پ  روش يها يژگيوباب اول: 

 

 سلف صالح: -2
اند،  رگواري است كه ازآنان پيروي كردهي عادل و بز ائمه ،تابعين ،مراد همان صحابه

ت واالي آنان در دين اتفاق دارند و پيشوايي و منزل ،امامت  امت بر  يعني همان كساني كه

امل با طيب خاطر و رضايت ك سخنان و گفتارشان را نسل اندر نسل، مسلمانان

امامان مذاهب چهارگانه، سفيان ثوري، ليث بن سعد، عبداهلل بن مبارک،   اند، مانند رفتهپذي

كساني چون خوارج، روافض،  و ساير اصحاب سنن، از اين رو امام بخاري  ابراهيم نخعي،

 .1ندا خارج يالقاب ناپسند هستند، از اين مسم معتزله و جبريه كه متهم به بدعت يا ساير

 ي ياري شده )فرقه ناجيه(: يافتهگروه نجات  -3
 روايت است كه فرمود:  در حديثي از رسول اهلل

قَّ ...  َ » ِِت ََعَ  َتَفََتِ ٍن  َ سَّمأ ََ َ سِحَدةَ  ََ  ٍِ إالأ ِملأ َم يف سنلأ  َّهَّ ََ ُكَّ  .«َنبَعِِيَ ِملأ

در دوزخ ي آنها جز يک گروه  شوند، همه امتم به هفتاد و سه دسته و گروه تقسيم مي و »

 ؟ فرمود:اي رسول اهلل   آن گروه چه كساني هستند گفتند:  .«خواهند بود

 َ  َعلَيَِه  َ »
َ
َصَح ِب َم   

َ
 »2. 

 و در حديث ديگري فرمود:. «گروهي كه پيرو سنّت من و يارانم باشند»

ٌَ ِمَن » ََّ ط ئِف ِِت ظ ِ ريَن ََعَ  اَل تََزس َم مَ  سَّمأ َّ ُّ ِتَ َن سَْلَق  اَل يَُضَّ
َ
َم َحِتأ يَل َم  مرَّ سهلِل  َ   َخَذلَهَّ َّ 

 .3«َكِذلَك 

امتّم پشتيبان حق و حقيقت خواهند بود، )و بر دشمنان دين و مخالفان  پيوسته گروهي از»

پيروز خواهند شد( و به سبب ثباتي كه در دين دارند مخالفت و دشمني آنان هيچ آسيب و 

رسد آنان  فرمان اهلل تعالي مبني بر  برپايي قيامت فرا ميرساند و تا زماني كه  گزندي به آنان نمي

                                           
 .1/33: مسائل االعتقاد ستدالل عىلمنهج اال -1

 ( روايت كرده است.2641)يمان به ش ( و در كتاب اإل5/26ترمذي آن را در سنن خود ) -2

 .( روايت كرده است1920)ي  به شماره مارةاإل( و در كتاب 3/1523امام مسلم در صحيحش )  اين حديث را - 3
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 .«بر همين روش باقي خواهند ماند

 «صفت»مبحث سوم: معنای لغوی و اصطالحی 

هَّ » يم:يگو معناي لغوي صفت: هر گاه مي : َح أ ََ  « ََصَف سليشَء ََلَّ  ََعلَيَِه  ََصف َ  ِصَف
مصدر است و «: الوصف»اند:  نمود، برخي گفتهين يي: آن چيز را براي او آراست و تزيعن

 و ليث گويد: وصف يعني تو چيزي را .معناي آراستن و زينت دادن استه : ب«الصفة»

يف يک شود كه از توص به كسي گفته مي« وصّاف»و  براي ديگري با آب و تاب بيارايي

 .1«چيز و آراستن آن آگاه باشد

سَنتَوََصَف سلطبيبَّ »شود:  گويد: هرگاه گفته مي «خمتار الصحاح»ي كتاب  نويسنده
يعني پزشک از او پرسيد تا بيماريش را برايش توصيف كند، تا بتواند او را درمان «: ِِلسئِهِ 

 نمايد. 

اما   توان صفت ناميد، هايي چون: علم، جهل، سياهي، سپيدي و غيره را مي اصوالً واژه

 .2صفت مشبّهه است اسم مفعول و ،اسم فاعل از صفت، مشتقاتي چون: نحويّون مرادشان

و در آنها مجالي براي  صفات اهلل تعالي توقيفي هستند: »يعنيصفت و در اصطالح 

اجتهاد يا استحسان نيست، بلكه واجب است هرگاه او صفتي از صفات را براي خود 

آن را بيان نمود، در همان حدّ توقف نمود، زيرا كسي جز اهلل  اثبات نمود، يا رسولش 

وصف  به ميان آفريدگانش كسي جز رسولشو در تر نيست خود آگاهتعالي به توصيف 

و نبايد در بيان صفاتش قائل به مجاز بود، بلكه تمام صفاتش  او آشنا نبوده و نخواهد بود

از اين رو ايمان به صفات او در حقيقي هستند،  -ي عظمت اوست آنچنانكه شايسته-

و  گويند يم ميحقيقت ايمان به ذات اوست، كه اصطالحاً به آن ايمان اثبات و تسل

و ايمان به اهلل تعالي و صفات او در  تحريف و تعطيل را به او راه نيست ،تشبيه ،چگونگي

                                           
 .9/356: العرب لسان - 1

 .275-274ص  :خمتار الصحاح - 2
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تشبيه و اثبات صفاتي است كه به  پرتو كتاب و سنت و همراه با تنزيه و تقديس كامل و

انجامد. اين نصوص با داليل عقليه نيز سازگار است كه انسان را به ايمان به  تجسيم نمي

كمال صفات و كمال  ،كماالتي چون: كمال ذات يخواند، تمامي كماالت پرورگار فرا م

ميان صفات ذاتي چون: قدرت، علم، اراده و صفات افعالي چون: افعال. در نزد سلف 

آمدن هيچ فرقي نيست، زيرا تمامي اينها در   و به آسمان دنيا )نزول(ين آمدن ياستواء پا

كند، بلكه به  و عقل سليم نيز نه تنها آن را ردّ نمي اند ارد شدهنصوص كتاب و سنت و

 .1«گشايد ن خود را براي پذيرش آن ميسرعت دل و درو

                                           
 .85-84با اندكي تصرف  :السنةالصفات اإلهلية يف الكتاب و -1



 
 

 های آنان پیدایش اصطالح اهل سنت و ویژگی بیان فصل دوم:

 مبحث اول: تاریخ پیدایش اصطالح اهل سنت:

ه ي طاليي سها ي اهل سنت به صدر اسالم، يعني همان عصر نبوّت و دوره اطالق واژه

 ي زير سخنان جالبي دارد: در تفسير آيه گردد. ابن عباس قرن اول باز مي

َٰٓت ب ََٰٰٓٓم َٰٓي و َٰٓ﴿ ت س ََٰٰٓٓوُُجوه ََٰٰٓٓي ضُّ  .[106عمران:  ]آل ﴾وُُجوه ََٰٰٓٓو دَُّٰٓو 

 .«گردند روزي ، روهايي سفيد و روهايي سياه مي»

همان اهل سنت و هايشان سپيد و تابناک است،  اما كساني كه چهره»فرمايند:  ايشان مي

هايشان سياه است، همان بدعتگزاران و  و كساني كه چهره صاحبان علم هستند

 .1«گمراهانند

ي سلف از جمله ايوب سختياني  را بسياري از بزرگان و ائمهسپس بتدريج اين واژه 

 اند. ( بكار بردهق - ه68-131)

شنوم،  گاه خبر مرگ يكي از اهل سنت را ميمن هر»ي به نقل از او ميفرمايد: اللكاي

همين سعادت و »فرمايد:  و همچنين مي«. ام اي از تنم را از دست داده گويي پاره

شان دهد، عالمي از اهل سنت كافي است كه خداوند توفيق ها خوشبختي براي غير عرب

 .2«را درميانشان پديد آورد

در « السنة»ي كتاب  مقدمه در /امام احمدو بر توست برادرم توجه كني به آنچه  

اصحاب اثر و اهل سنتي  ،اينها مذاهب اهل علم»...فرمايد:  اهب اهل سنت ميبيان مذ

ر و بدان معروف ومشهوو از آن پيروي كردند چنگ زده  سنتهاي  كه به دستگيره ندسته

                                           
 .1/398: تفسير ،ابن كثير -1

 .61-1/60: هل السنةأصول أرشح اللكايي،  -2
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 .1«اند امروز به آنان اقتدا كرده بهتا  ي رسول اهلل مردم از زمان صحابه و اند. شده

  در نزد سلف« اهل سنت»ي  شود كه واژه بنابراين با توجه بدانچه گذشت معلوم مي

ل يبدعتگزاران تمايز و جدايي قان و و با اين لقب ميان خودشا امري معروف بوده

آن را واضح و روشن ثقه و مورد اطمينان ئمه همچنان كه امام احمد و ا اند. شده

 اند. ساخته

 ی اهل سنت های عقیده مبحث دوم: ویژگی

، كه در زير هاي برجسته و ممتازي است ي اهل سنت وجماعت داراي ويژگي عقيده

خالصه  وصورت چكيده  ي كالم به به دليل واضح بودنشان و ترس از اطاله اي از آنها پاره

مگر براي يادآوري فردي كه فراموش كرده، توجه و هشدار  و نيازي نيست بيان مي شود

هاي ازشمند، به  داند. پس اين ويژگي ها را نمي به غافل و ياد دادن به كسي كه اين ويژگي

 اين ترتيب هستند: 

گونه تأثيرات يعني كتاب و سنت و بدور از هر :مي اسال برگرفته از منابع اوليه -1

هاي هوي  ت عقلي و انگيزهو از تأويال اند ه بر محيط اسالمي تسلط يافتهاي است ك بيگانه

 و منازعات گروهي بري و پاک است. و مجادالت پرستانه

ا به دل و ه نفوذ شيطان رو را دارد ترديد و اوهام بدور مي ،مسلمان را از شک -2

كند. و  آرامش و رضايت كامل عطا مي ،هايشان طمأنينه و به جان نمايد درون آنان سد مي

اين همان موقفي است كه مورد رضايت و خشنودي اسالم است، چرا كه اهلل تعالي 

 فرمايد: مي

ا﴿ ِين َٰٓٱَِٰٓمُنون َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱَٰٓإِنذم  ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ََِٰٰٓٓء ام  َِٰٓٱب ر ُسوِلََِّٰٰٓٓللذ ج  ََٰٰٓٓت ابُوا َٰٓي ر ََٰٰٓٓل م ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓۦو  ُدوا َٰٓو  م ََٰٰٓٓه 
 
نُفِسهِم ََٰٰٓٓلِِهم َٰٓو  َٰٓبِأ

 
أ َِٰٓفََٰٰٓٓو 

بِيلَِٰٓ ِ َٰٓٱَٰٓس  ل  ََّٰٰٓٓللذ و 
ُ
 .[15]الحجرات:  ﴾١٥َِٰٓدقُون َٰٓلصذ َٰٓٱَُٰٓهمََُٰٰٓٓئِك َٰٓأ

. سپس هرگز شکّ و ند مؤمنان )واقعي( تنها كسانيند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آورده»

                                           
 .اجلهمية یالرد عل، و كتاب: 34-33ص  :ةالسن -1
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به جهاد اند و  خويش در راه خدا به تالش ايستادهو با مال و جان  ،ندا ترديد بخود راه نداده

 .«اند. آنان )بلي آنان در ايمان خود( درست و راستگويند برخاسته

و اين در حالي است كه بسياري از پيروان گروههاي ديگر در اعتقادات فاسدشان 

 ند. ا دچار بهت و حيرت

وص كتاب و سنت، شكوه و عظمت به نگرش وموقف انسان مسلمان در برابر نص -3

و در آن  آنچه در آنها آمده حق و صواب استد هر ندان بخشند، زيرا به تحقيق مي مي

نجات و رستگاري عظيم نهفته است، چرا كه او را از دست ردّ زدن به معناي متون كتاب 

 دارد.  و سنت و بازي كردن با الفاظ آنها و تحريف و تفسيرشان با هوي و هوس باز مي

خار و افت ،دهد و بر عزت وار خود پيوند ميانسان مسلمان را به سلف و پيشينيان بزرگ -4

و چرا اينگونه نباشد در حاليكه او را گام به گام در مسير دين و  افزايد دينش ميبينش او در 

و  امت و بزرگان اولياء و سلف پرخير و بركت اين  دهد كه صحابه ي عظيمي قرار مي برنامه

و در مسيري بوده اند كه هيچ جدالي درآن نيست بلكه  اند ي پرهيزگار پيشتر آن را پيموده هائم

 .1شود افزوده مي نسبت به دينش بر يقين انسان ،به آن با توجهِ

اي گام  يابد كه در مسير و سايه سار گروه نجات يافته چنين فردي به يقين در مي

 آنان را چنين ستوده است: د كه رسول اهللدار برمي

ِِت ََعَ   َنتََفََتِقَّ  َ » ٍِ إاِلأ  سِحَدةَ  سَّمأ ُّه َ يف سنلأ  ََ ُكَّ ٍن َ  َنبَعِِيَ فَِرقَ  ََ». 

ي آنها جز يک گروه در آتش دوزخ  شوند، همهامتم به هفتاد و سه گروه تقسيم مي به زودي»

 .«خواهند بود

 اي رسول اهلل؟ فرمود: گفتند: آن گروه كدام است

 َ  َعلَيه  َ َمَن ََكَن ََعَ »
َ
َصَح ِب  ِمثَِل َم   

َ
 »2. 

 .«كه من و يارانم بر آن قرار داريم اي هستند گروهي كه پيرو خط مشي و برنامه»

                                           
 .12-1/11المحقق رضا بن نعسان  :بانة عن رشيعة الفرقة الناجيةاإلنگا:  -1

 .2641ي  ، شماره298، 5/26، االيامن، كتاب سنندر ترمذا  يتروا -2
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امت نفي نمايد، يا   تواند اين ويژگي بزرگ را از پيشينيان اين  نمي در حقيقت هيچكس

اند، زيرا در حقيقت چنين  ينشان نداشتهدروشن و آشكاري در  ادّعا كند آنان هيچ دليل

از آنان داشته است، آنجا كه   ادّعايي ردّ ضمني توصيفي است كه اهللنگرش و 

 فرمايد: مي

ي  ََُٰٰٓٓكنُتم َٰٓ﴿ ة ََٰٰٓٓخ  مذ
ُ
خ ََٰٰٓٓأ

ُ
َٰٓأ ت  ََٰٰٓٓلِلنذاِسََٰٰٓٓرِج 

 
ََُِٰٰٓٓمُرون َٰٓت أ َٰٓٱب

ع َٰٓل  ت ن ََُٰٰٓٓروِفَٰٓم  و َٰٓو  نََِٰٰٓٓن َٰٓه  رَِٰٓل َٰٓٱَٰٓع 
تُؤ ََُٰٰٓٓمنك  َِٰٓمُنون َٰٓو 

َِٰٓ َِٰٓٱب  .[110عمران:  ]آل ﴾ّللذ

امر به   ايد، دهها پديدار ش هستيد كه به سوي انسانامتي   شما )اي پيروان محمد( بهترين»

 .«نماييد و به خدا ايمان داريد ... معروف و نهي از منكر مي

كنند،  آيند، به راه و روش آنان اقتدا مي و هيچ گماني نيست كساني كه پس از آنان مي

ي است و اين همان سخن ، يا گروه نجات يافته خواهند بوددر حقيقت همان راه يافتگان

امام علي بن المديني  .ند ا و بر آن مهر تأييد گذاشته حققين اهل علم بر آن اذعان دارندكه م

 گويد:

 .1«گروه نجات يافته همان اهل حديثند»

و دوري  وي از مسلمانان پيشتاز صدر اسالمبندي و پيرقرآن كريم به ضرورت پاي -5

 فرمايد: و پرهيز از تبعيّت از غير آنان اشاره فرموده است، آنجا كه مي

اقِقََِٰٰٓٓو م ن﴿ آَٰدَِٰٓب ع ََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓيُش  ََُٰٰٓٓت ب ّيذ ََٰٰٓٓم  ى َٰٓل َٰٓٱَٰٓل  ي تذبِع ََُٰٰٓٓهد  ي  ََٰٰٓٓو  بِيلََِٰٰٓٓغ  ََِٰٰٓٓمِنِّي َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱَٰٓس  ِ ل  آَٰۦنُو  َٰٓم 
ّلذ َٰٓ ََٰٰٓٓت و  نُص  نذم  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓو  ه  ا ََٰٰٓٓج  ِصًيآَٰء ت َٰٓو س    .[115]النساء:  ﴾١١٥َٰٓم 

راه ضاللت براي او( روشن ي كند، بعد از آنكه )راه( هدايت )از كسي كه با پيغمبر دشمن»

و )راهي( جز راه مؤمنان درپيش گيرد، او را به همان جهتي كه ) به دوزخ منتهي  شده است

يم كه ايشان ينما )و با همان كافراني همدم مي گردانيم شود( و دوستش داشته است رهنمود مي مي

و دوزخ چه  سوزانيم گردانيم و با آنان مي ميرا به دوستي گرفته است( و به دوزخش داخل 

 .«بدجايگاهي است

                                           
 .27ابن جوزي، ص  :تلبيس إبليس -1
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  و نيز فرمود:

ر  َٰٓٱَِٰٓدن اه َٰٓٱ﴿ ِ َٰٓلص    [.6: الفاحتة] ﴾٦َٰٓت قِيم َُٰٓمس َٰٓل َٰٓٱَٰٓط 
 .«ما را به راه راست راهنمايي فرما»

 است، و خداوند بديشان نعمت هدايت دادهو اين راه كساني است كه مقربان درگاهند 

و مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است. آن 

راستروان و راستگوياني كه  ،واهد بود، عبارتند از: پيغمبرانمقرباني كه او همدمشان خ

راه آنان رفتند و شهيدان يعني آنان كه خود را در راه خدا  و بر پيغمبران را تصديق كردند

فدا كردند و شايستگان يعني ساير بندگاني كه درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت 

 ان چه اندازه دوستان خوبي هستند.آراسته شد و آن

برايشان پسنديده  -تعالي-گرداند كه اهلل  براي مسلمانان توصيفي را محقق مي -6

 فرمايد: ست، آنجا كه ميا

﴿َٰٓ ب ِك ََٰٰٓٓف ل  ر  ََٰٰٓٓو  ّتذ ََِٰٰٓٓمُنون َٰٓيُؤ ََٰٰٓٓل  ُِموك ََٰٰٓٓح  آَُُٰي ك  ر ََٰٰٓٓفِيم  ج  ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓن ُهم َٰٓب ي ََٰٰٓٓش  ُِدوا ََٰٰٓٓل  نُفِسِهم ََِٰٰٓٓف َََٰٰٓٓي 
 
ر جََٰٰٓٗٓأ َٰٓاح 

ا ِمذ ي ََٰٰٓٓم  َٰٓق ض  ل ُِموا ََٰٰٓٓت  يُس    [.65]النساء:  ﴾٦٥َٰٓالِيمَٰٓٗت س ََٰٰٓٓو 
آيند تا تو را در اختالفات و   نمي شماره كه آنان مؤمن ب ، نه! ... به پروردگارت سوگنداما»

ي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و كامالً ها گيريدر

 .«تسليم )قضاوت تو( باشند

اي  كند، زيرا از عقيده سخنانشان را يكنواخت مي و ي مسلمانان را يكپارچهها صف -7

تحقيق عملي و لبيک راستيني است  و سنت است ته كه برگرفته از كتاب وسرچشمه گرف

 فرمايد: كه مي -تعالي-به نداي اهلل 

َِٰٓٱَٰٓلَِِِٰٓب ب ََٰٰٓٓت ِصُموا َٰٓع َٰٓٱو َٰٓ﴿ ِيعََّٰٰٓٗٓللذ  .[103عمران:  ]آل ﴾اَج 

 .«ي ناگسستني قرآن اهلل چنگ زنيد ... همگي به رشته»

و اگر  ي اين عقيده، پايبنديش به سنت نبوي است بارز و يگانه يها از ديگر ويژگي -8

ده باشد، دست ردّ به آن كنند، در آن گرد آم شروطي كه پذيرش يک حديث را ايجاب مي



 33 از آنان يروياهل سنت و وجوب پ  روش يها يژگيوباب اول: 

 

ل نيستند، بنابراين با اين يامر عقيده هيچ تمايزي قا  و ميان متواتر و آحاد آن در زنند نمي

اند، زيرا  ههاي منحرف و بدعتگزار جدا كردهكار صف خود را از متكلمين و ساير گرو

حقيقت تحقيق همان سخن رسول  پذيرش كامل سنت )با رعايت شروط اخذ آن( در

 فرمايد: است، كه مي اهلل

َم » نأِِت  َ فََ َ َی سَخِت ف َ كثبَعدی فَإِ أهَّ َمَن يَِعَش ِم َكَّ َم بِ َّ َِ سخلَّلََف ِء  سَ َفَعلَيَكَّ نَّ أ
وس كَّ سِشديَن َتَم أ وس َعلَيََه  بِ نلأوسِجذِ بَِه   َ  سلرأ  .1«َعضُّ

هر كس پس از من زنده بماند اختالفات بسياري را خواهد ديد )در هنگام بروز چنين »

و با  و سنت خلفاي راشدين پس از من پايبند و ملتزم باشيدبه سنتم پس بر شماست اختالفاتي( 

 .«چنگ و دندان محكم به آن بچسبيد

ي بدعت و انحراف محافظت  ور شدن درگرداب كشندهمسلمانان را از غوطه -9

اي  دارد، زيرا عقيده مي بدور -تعالي-كند، در حقيقت آنان را از انديشيدن در ذات اهلل  مي

هاي  از نشانهسختي و پيچيدگي است، اصوالً يكي  ،ساده و بدور از هر گونه معما ،آسان

ي سلف صالح در برخورد با مسائل و قضاياي ديني سهولت و سادگي است،  برجسته

بنابراين هر تالشي براي حذف فطرت يا به حاشيه راندن آن، در حقيقت تالش براي كنار 

 .2زدن دين خواهد بود

                                           
 اند. روايت كرده 1/44و دارمي  2676ي  ، ترمذي به شماره4607ي  شماره امام ابوداود به  اين حديث را -1

 .18-1/17: الناجيةبانة عن رشيعة الفرقة اإلنگا:  - 2



 
 

اصول و  و ی سلف صالح علما به عقیده و اهتمام توجه فصل سوم:

 قواعد پذیرش و استدالل و نگرش درست به نقش عقل

 ی سلف صالح مبحث اول: توجه علما به عقیده

مين سبب ه ي سلف صالح داشته و دارند، به اي به عقيده علماي اهل سنت توجه ويژه

ديگر سو به ردّ دشمنان و از  اند آن نگاشته و ايضاح هاي بسياري در بيان از يک سو كتاب

، اين عقيده تنها با روايت و ند ا ي منحرفه پرداختهها و مخالفان آن اعمّ از گروهها و فرقه

ري كه بدعتگزاران كا ؛و كذب گمان، شود نه با زعم وم ميسند از آنان مشخص و معل

علماي اهل ، از اين رو ند ا هي  خود را به صرف گمان بنا نهاد ند و عقيدها شده بدان دچار

ح است با دليل و سند تدوين ي سلف صال سنت عقيده و مذهب خود را كه همان عقيده

مو با ذكر سند درست همانگونه كه با تواتر به آنان رسيده، ه ب و الفاظ آن را مو نموده

از مسلمانان كه در فقه پيرو مذاهب  ي، ما اين مسأله را در گروههايند ا براي ما بيان داشته

ه ي اهل سنت قرار دارند ب مشي و برنامهو و نيز اهل حديثي كه بر خط  ند ا چهارگانه

 كنيم. وضوح و روشني مشاهده مي

به پاي  ي سلف صالح پا يم عقيدهيايم اگر بگو گزاف نگفتهبعد از تحقيق و موشكافي 

اند، در  كه به تدوين سنت همت گماشتهپيش رفته است، يعني همان كساني  سنت نبوي

، البته بسياري از ند ا كه به نگاشتن عقيده نيز روي آورده ند ا حقيقت اولين كساني بوده

و  ند ا ي عقيده نيز پيشتاز بوده دانند كه آن بزرگواران در عرصه امامان چهارگانه نمي  پيروان

 مانده است، در جاه ن زمينه روايت يا باينكه گفتارها و تأليفاتي كه از برخي از آنان در اي

امام   آيد. بعنوان مثال: ي اهل سنت و جماعت به شمار مي حقيقت آغاز تدوين عقيده

 دارد« الوصية»و « كربالفق  األ»نام: ه ( در عقيده دو كتاب ارزشمند ب.ق.ه 150ابوحنيفه )

ي قدر اختصاص داده  به مسأله مبحثي را« موطأـال»ق( در كتاب . ه 179امام مالک )  و
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.ق( گفتارهاي فراواني روايت شده كه در آنها به بيان .ه 204امام شافعي )  و از  است

متكلمين و غيره  ،هوي پرستان ،و جماعت پرداخته و بر اهل بدعت ي اهل سنت عقيده

 ي حجت نموده است. تاخته و بر آنان اقامه

و در  ي اهل سنت و جماعت بوده از عقيدهپيشتق( پرچمدار و ..ه 241امام احمد )  اما

راه دچار اذيت و اين كار بر ساير ائمه پيشي گرفته و به دفاع از آن پرداخته است، دراين 

تدوين شده،  1شماري گشته است، او عالوه بر آنچه در مسندش آزار و مصايب بي

از آنها اشاره هايي  هاي خاصي نيز در عقيده نگاشته است كه در زير به نمونه كتاب

 شود: مي

 .السنة

 .االيامن

 .الزنادقة واجلهمية الرّد عىل

 .ل الصحابةئفضا

 . ندا ل زيادي را در عقيده از زبان او بيان كردهيو شاگردانش نيز مسا

و از محدّثين بزرگي كه سنت نبوي را تدوين كرده و در صحاح خود ابواب مهمي را 

 :اشاره كردافراد زير به توان  اند مي به عقيده اختصاص داده

االعتصام ق( در صحيح خود: كتاب االيمان، كتاب ..ه 256) /امام بخاري  -1

هاي  است. و نيز كتاب  امر اختصاص داده  و كتاب التوحيد را به اين بالكتاب والسنة

ي صحيح و ردّ مخالفين  صورت اختصاصي به بيان عقيدهه مستقل ديگري دارد كه ب

 جمله:  از پرداخته است،

 .كتاب االعتصام بالكتاب والسنة -الف

 .خلق أفعال العباد -ب

                                           
 .280-279و ذم التفرق. ص  وجوب لزوم اجلامعة -1
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درست و ردّ  ي ق( نيز در صحيح خود ابوابي را به بيان عقيده..ه 261امام مسلم )  -2

 .كتاب القدركتاب االيامن واست، از جمله:  مخالفين اختصاص داده

 گونه عمل كرده است.  مينه .ق( نيز بهه 279امام ترمذي )  و -3

اي در ردّ كساني آغاز كرده كه  ق( سنن خود را با ذكر مقدمه.ه 273امام ابن ماجه )  -4

 ي سلف صالح در اين راستا پرداخته است.  و سپس به بيان عقيده ندا مخالف سنت

خود مانند او عمل كرده و در پايان سنن ه نيز درست ب ق(.ه 275امام ابوداود )  -5

 ،نام نهاده، در آن بر اهل بدعت« كتاب السنة»و آن را  را به سنت اختصاص دادهمبحثي 

 هاي گمراه تاخته است. و نحله ها فرقه

مخالفين سنت  نشسن  آغازدر ق( در ضمن مؤلفاتش خصوصاً  ه 255امام دارمي )  -6

 را به خوبي به نقد كشيده است.

ق( در مصنف  ه 235بي شيبه )أق( و ابن  ه 211عبدالرزاق بن همام الصنعاني ) -7

نام ه البته ابن أبي شيبه كتاب مفصلي در اين زمينه ب ، گونه عمل كرده همينه خود ب

 .1دارد« يامناإل»

جماعت  و ردّ مخالفين نگاشته  ي اهل سنت و اي كه در عقيده هاي ويژه اما كتاب  و

يابيم   نمي امروز  همان آغاز اسالم تا به اي را از شده، بسيار است از اين رو هيچ عصر و دوره

 اين زمينه نپرداخته باشد.  اي به تأليف كتاب در كه عالم برجسته

قرن چهارم هجري  پردازيم كه تقريباً تا اواخر در  اينجا به ذكر مشهورترين علمايي مي

دن و اما قصد ما منحصر كر ندا ي عقيده زده قمري دست به تدوين كتابي مستقل در زمينه

به عقيده سلف صالح و  بيان اهتمام علمامحدود كردن نام علما نيست بلكه مثال زدن و 

 آن مي باشد. از مشهورترين علما در اين باب مي توان به:تدوين 

 .«يامناإل». ق(، صاحب كتاب ه 272محمد بن يحيي العدني )

                                           
 .281،282: دكتر جمال احمد بادي، ص :ذّم التفرق وجوب لزوم اجلامعة و -1
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 «.ةالسن» ، صاحب كتاب. ق(ه 272ابوبكر بن األشرم )

 :هاي زير ق( صاحب كتاب ه 276عبداهلل بن مسلم بن قتيبه )

 .اجلهمية الرّد عىل -الف

 .تأويل مشكل القرآن -ب

 .تأويل خمتلف احلديث -ج

 . ق( با دو كتاب مشهور:ه 282عثمان بن سعيد الدارمي )

 .)چاپ شده( اجلهمية الرّد عىل -الف

 .)چاپ شده( يسيمرـبرش ال الرّد عىل -ب

 كه چاپ شده است. « ةالسن». ق( داراي كتاب ه 287بي عاصم )أ ابن

 .«ةالسن». ق( داراي كتاب ه 290حمد بن حنبل )أمام ا پسر عبداهلل

 ق( با دو كتاب معروف: ه 294محمد بن نصر مروزي )

 .)چاپ شده( السنة -الف

و  يان داشته كه متعلق به ايمان است، كه در آن مسائلي را بتعظيم قدر الصالة -ب

 گزار را به نقد كشيده است. برخي از گروههاي منحرف و بدعت

 هاي مشهور زير: . ق( با كتابه 310امام طبري )

 .)چاپ شده( رصيح السنة -الف

 .)چاپ شده( هتذيب اآلثار -ب

به اثبات صفات پروردگار جهانيان « التوحيد». ق(، كه در كتاب ه 311ابن خزيمه )

 پرداخته است. 

بي العز أزد است. كه ابن او زبان« عقيدة الطحاويةال»كتاب  ق(، ه 321امام طحاوي )
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 .1ق( آن را شرح كرده است ه 792الحنفي )

 از جمله: ،هاي زيادي دارد ابوالحسن اشعري، كتاب 

 معروف آن را مورد تحقيق قرار كه چندين پژوهشگر ،صول الديانةأبانة عن اإل -الف

 اند. داده

 .الثغررسالة إلی أهل  -ب

ي اصحاب الحديث را بيان  سالميين، كه در آن به صورت چكيده عقيدهمقاالت اإل -ج

 نموده است. 

 .ق( ه 327)عبدالرمحن بن أيب حاتم 

 .صل السنةأ -الف

 .اعتقاد الدين -ب

 .«السنة»ق(، صاحب كتاب  ه 329) احلسن بن عيل الربهبارا

 .. ق(ه 360ي )بن الحسين اآلجر ابوبكر بن محمد

 .)چاپ شده( الرشيعة -الف

 .)چاپ شده( التصديق بالنظر إلی اهلل تعالی -ب

ق(، داراي كتاب:  ه 369ابومحمد عبداهلل بن محمد جعفر بن حبان االصفهاني )

 .«العظمة»

 ق(، كه چندين كتاب دارد، مشهورترين آنها عبارتند از:  ه 385امام الدار قطني )

 .الصفات -الف

 .حاديث النزولأ -ب

 .ةفضائل الصحاب -ج

                                           
 .283-282ص  :و ذم التفرق وجوب لزوم اجلامعة -1
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 .نفاة الرؤية الرّد عىل -د

ق(، كه دو كتاب  ه 387العكبري ) ةبطعبداهلل بن محمد بن حمدان بن  امام عبيداهلل بن

 آيند: هاي او به شمار مي زير از مشهورترين كتاب

 .ىاالبانة الكرب -الف

 .ىاالبانة الصغر -ب

 هاي زير:  . ق(، داراي كتابه 395امام ابوعبداهلل محمد بن اسحاق بن يحيي بن منده )

 .اجلهمية الرد عىل -الف

 .يامناإل -ب 

 .التوحيد -ج

 .معرفة الصحابة -د 

 .«صول السنةأ». ق(، كتاب ه 399ابن أبي زمنين )

ق( كه كتاب  ه 418ي )ئن الحسن بن منصور الطبري الاللكااهلل ب هبةابوالقاسم 

 . 1است  «اجلامعةهل السنة وأصول اعتقاد أرشح »مشهورش در اين زمينه: 

 .هاي پذيرش و استدالل نزد اهل سنت : اصول و روشمبحث دوم

 صورت خالصه عبارتند از:ه اين اصول ب

اصول و فروع و  دريافت و پذيرش احكام ،تمسک و پايبندي به كتاب و سنتاول: 

و اينكه عقل، انديشه، قياس،  هنگام اختالف و تنازعه رجوع به آنها ب دين تنها از آن دو،

 .2ذوق، وجد، مكاشفه، خواب و غيره نبايد با آن دو تعارض داشته باشند

                                           
 .285-284-283 ص :ذم التفرقوجوب لزوم اجلامعة و -1

 .(252، 272، 471،273، 16/251( ج )145،141،136،135،68،63،62،60،58،29، 8/13ج ) :یجمموع الفتاو -2
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 .1و منابع عقيده در نزد آنان عبارتند از: كتاب، سنت صحيح، و اجماع سلف صالح

ب است، به صحت رسيده باشد، اعتقاد بدان واج هر روايتي كه از رسول اهللدوم: 

 .2چه أحاد باشداگر

توجه  امامان اهل سنت و جماعت  سنت صحيح و ثابت حجت است، از اين رو

و آن را تدوين و صحيح و ضعيفش را مشخص  اند داشته اي به حديث رسول اهلل ويژه

، و ع اختصاص داداحاديث ضعيف و موضو ، و تأليفات خاصي را بهندا و معلوم ساخته

 .3ند ا توضيح و حفاظت از سنت پرداخته ،ر ساخته و به تبيينمردم را از آنها برحذ

و آنگاه  ا احاديث قطعي هرگز تعارضي نداردعقل سالم با نقل صحيح موافق و بسوم: 

 ايجاد توهم و التباس كند، نقل مقدم است. ،كه تعارض

ها اشاره  اوقات عقلي است، كه شارع بداناي  گاهي داليل شرع، سمعي و پارهچهارم: 

 .4كرده است

و دور افكندن تأويل نادرست، نزد اهل سنت اصل بر ظاهر  يبندي به نصّپاپنجم: 

 .5الفاظ و حقيقتي است كه بر آن داللت دارد

خواهد خوب آن را فهم و درک  و هر كه مي و قرآن به زبان عرب نازل شده است

 .6بياموزد كند، بايد اين زبان را خوب

و از الفاظ بدعي چون الفاظ فالسفه و  ندبآنان در عقيده به الفاظ شرعي پاياز اين رو 

 كنند.  متكلمين دوري مي

                                           
 .7ص : اجلامعة يف العقيدة للعقلصول السنة وأجممل نگا:  -1

 .7 ص :همان -2

 .262،263جمال بادي، ص  :لزوم اجلامعة وترك التفرق -3

 .138-13/137 :جمموع الفتاوى، 1/198: درء تعارض العقل -4

 .1/320ابن قيم  :الصواعق الـمرسلة -5

 .301-2/293: ، شاطبياالعتصامو  64- 2/61شاطبي  :الـموافقات -6
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ي بيشتر از يک معني است، در استعماالت خود  و نيز الفاظ مجملي را كه در بردارنده

خواهند  آن را بكار ببرند، از آنان مي -اعمّ از بدعتگزاران-و اگر ديگران  گيرند  نمي بكار

و اگر باطل باشد ردّش  پذيرند د و اگر حق باشد آن را ميشان تفسير كنن معناي آن را براي

 .1كنند مي

ن راه و هما نبوي تعبير درست از الفاظ شرعي»گويد:  مي /ابن أبي العز الحنفي

 .2«روش اهل سنت و جماعت است

منبع و مرجع اصلي قرآن و اي  از بيان حكم هر مسألهدله و پيش أدرجمع ميان ششم: 

ي ديگر  آيه اي از قرآن، نبايد با آيه ،ند ا بيان كرده و همانگونه كه رسول اهلل سنت است

وعد و وعيد، احاديث شفاعت، يا احاديثي را كه در  نصوص عنوان نمونهه في كرد، برا ن

وارد شده و بر شروط آن داللت دارند و غيره را با هم جمع « اخالص»ي  فضل كلمه

 .3نمود

براي درک درست نصوص كتاب و سنت الزم است به فهم سلف صالح از آن هفتم: 

و با  بودند و رسولشترين مردمان به شناخت مراد اهلل تعالي  رجوع كرد، زيرا آنان آگاه

ي گفتار و رفتار او  دهو بيان كنن ي مكتب رسول اهلل  پرورش يافته و عصر نزول قرآن هم

و  آنان نازل شدترين و شيواترين آنان بودند، از اين رو قرآن به زبان  و فصيح براي مردم

 و رسولش د مدح و ستايش قرار دادكتابش آنان و موضعشان را مور اهلل تعالي بارها در

ترين مردمانند، بنابراين كساني كه تا روز قيامت پس از  شهادت داد كه بهترين و فاضل

و راه و روششان را در پيش  ضروري است كه از آنان اقتدا كنندآيند الزم و  ايشان مي

 .4گيرند
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ند و بر گمراهي ا امت نيز در مجموع معصوم  و ثابت است عصمت رسول اهللهشتم: 

ن و اختالفاتي كه ميان ائمه و ديگرا و هيچ فردي به تنهايي معصوم نيست آيند  نمي گرد

امت در   و ذكر اين نكته الزامي است كه مجتهدين رخ داده، مرجعش كتاب و سنت است

 .1خطاهايشان معذورند

ي از غيب به و اخبار د دارند كه به آنها الهامامت اسالم كساني وجو  در مياننهم: 

و فراست صادقه براي مؤمن ثابت است، از اين  و رؤياي صالحه حق گردد ميايشان القاء 

هايي است كه اهلل تعالي به  ها و كرامت رو مادامي كه مخالف شريعت نباشند از بشارت

 آنان عطا كرده است، ولي بايد دانست كه مصدر عقيده و قانونگذاري )تشريع( نيستند.

اما مشاجره و داد   حق يک خواست شرعي است،مجادله و گفتگوي نيک براي بيان دهم: 

 و تا بتوان بايد از آن دوري كرد و به اهلل پناه برد. داد مورد نهي است و بي

جنگ  روي نبايد به شود و با غلو و زياده  نمي بدعت با بدعت پاسخ گفتهيازدهم: 

و در ردّ بدعت درست مانند اعتقادات بايد از برنامه و راه و روش  تفريط و كوتاهي رفت

 پيشنهادي وحي تبعيّت كرد. 

و سرانجام  امر دين بدعت است و هر بدعتي گمراهي  چيز نوظهوري درهر دوازدهم: 

 .2گمراهي آتش دوزخ است

 .3دنمعاني آيات متشابه را بايد به آيات محكم برگردانسيزدهم: 

 درست به نقش عقل نزد اهل سنت مبحث سوم: نگرش

و عظمت اهلل تعالي، عقل سليم در نزد اهل سنت همان عقلي است كه در برابر شكوه 

ي اهلل  ي سترگ و پراكندهها و مطمئن است، همان عقلي كه در آفريده خشنود ،راضي

                                           
 .8ص  :اجلامعة يف العقيدةهل السنة وأصول أجممل  -1

 .9-8ص  :همان - 2
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 آورد.  و سرانجام سر تسليم فرود مي نشيند ي گيتي به تفكر و تدبر مي عزوجل در پهنه

دهند و مباحث عقلي را مطلقاً   نمي اهل سنت مانند مسيحيان عقل را در حاشيه قرار
ي شرعي مقدم  دانند كه بر ادله دانند، بلكه فقط زماني آن را مذموم مي  نمي ناپسند ،زشت

 شوند يا با آن مخالف باشند. 
باا سامع   ل عقيدتي كه يان مساامور غيبي يا هم  ي شايان ذكر است عقل سليم در زمينه

ر يگاانگي و يكتاا   لي كه با آنها بياما در مسا  شوند، هيچ دخل و تصرفي ندارد، حاصل مي
شاود،   پاداش و غياره اساتدالل ماي    ،رستاخيز، جزا ،حكمت، قدرت ،علم ،بودن اهلل تعالي

خواهد تا با انديشيدن در آنها به هدايت دسات ياباد. زيارا چناين      قرآن از عقل بشري مي
كنناد، از ايان رو كساي كاه انادک       درست متون و تثبيت اعتقاد كمک ماي  اي به فهم ادله

، را باه تفكار  شود كاه عقال بشاري     تدبري در آيات قرآن داشته باشد، با آياتي روبرو مي
 د.نخوان انديشه فرا مي بصيرت و

 ي گيتي به حركت در آيد، در آن صورت اگر مجال عقل بشري گشوده شود تا در پهنه
و انسان را به شاهراه تمدن، كه همان راه رسيدن باه   ها و مشكالت را رام و مسخر سختي
گماان حركات عقال در چناان مسايري ناه تنهاا         بي ؛سعادت است، خواهد رساند خير و

باه  اماا وقتاي     و بس! پسنديده و زيباست، بلكه مسير طبيعي و درستش همان خواهد بود
غيبي فرو رود، يا بدان تشاويق و ترغياب شاود، در آن    ل يعقل اجازه داده شود تا در مسا

و باا   ايام  چار خطاي فاحش و حماقت بزرگي شدهامروز و آينده د  صورت در حق انسان

خاوار و زباونش    ،تگااه كشاانده  لي در حقيقات او را باه پر  يدرگير كردنش در چنين مسا
بر ايان بااوريم   ايم. آري! اين است نگرش درست به نقش عقل در نزد اهل سنت و  كرده

و  دو را چراغ فراروي خود قارار دهاد   و آن نور خود را از كتاب و سنت بگيرد اگر عقل
ل عقيدتي، عبادتي، اخالقي، معاامالتي و غياره   ياعم از مسا-به كمكشان احكام دينش را 

ترين نعماتي به شمار خواهد آمد كه از شاكر آن   فهم و درک كند، در آن صورت از بزرگ
 .1م بودعاجز خواهي

                                           
 .1/17،16،15 :اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية -1
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بندی به شیوه وب پیروی از اهل سنت و ضرورت پایمبحث چهارم: دالیل وج

 و روش آنان

 قرآن كريم -1
 شود: در اين باره آيات فرواني وجود دارد كه به دو مورد زير بسنده مي

اقِقََِٰٰٓٓو م ن﴿الف:  آَٰدَِٰٓب ع ََٰٰٓٓمِن ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓيُش  ََُٰٰٓٓت ب ّيذ ََٰٰٓٓم  ى َٰٓل َٰٓٱَٰٓل  ي تذبِع ََُٰٰٓٓهد  ي  ََٰٰٓٓو  بِيلََِٰٰٓٓغ  ََِِٰٰٓٓمنِّي َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱَٰٓس  ِ ل  َٰٓۦنُو 
ا ّلذ ََٰٰٓٓم  ََٰٰٓٓت و  نُص  نذم  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓو  ه  ا ََٰٰٓٓج  ِصًيآَٰء ت َٰٓو س   .[115]النساء:  ﴾١١٥َٰٓم 

راه ضاللت براي او( روشن ي كند، بعد از آنكه )راه( هدايت )از كسي كه با پيغمبر دشمن»

كه )به دوزخ منتهي همان جهتي ه و )راهي( جز راه مؤمنان در پيش گيرد، او را ب شده است

يم كه ايشان ينما )و با همان كافراني همدم مي گردانيم شود و( دوستش داشته است رهنمود مي مي

سوزانيم و دوزخ چه بد  گردانيم و با آن مي را به دوستي گرفته است( و به دوزخش داخل مي

 .«جايگاهي است! ...

 كنند و و تمام كساني كه از آنان پيروي مي الي پيشتازان مهاجرين و انصار راو اهلل تع

خشنود  و بيان داشته كه از آنان راضي و بند، مورد مدح و ستايش قرار دادهيا هدايت مي

 است:

َٰٓٱَٰٓبُِقون َٰٓلسذ َٰٓٱو َٰٓ﴿ ب:
لُون َٰٓل   َٰٓٱو ََِٰٰٓٓجرِين َُٰٓمه  َٰٓل َٰٓٱَِٰٓمن ََٰٰٓٓوذ

ارَِٰٓل   ِين َٰٓٱو ََٰٰٓٓنص  ب ُعوُهمٱََّٰٓلذ َُٰٓٱَٰٓرذِض ََٰٰٓٓن َٰٓس  َٰٓبِإِح ََٰٰٓٓتذ َّٰٓللذ
ن َٰٓ ر ُضوا ََُٰٰٓٓهم َٰٓع  ن ََٰٰٓٓو   .[100: التوبة] ﴾هَُٰٓع 

و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه  پيشگامان نخستين مهاجر و انصار»

 .«ايشان را بخوبي پيمودند، خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند

 سنت: -2
وارد شده  رسول اهللوي از اهل سنت از زبان احاديثي كه بر وجوب تبعيت و پير

 است، بسيارند از جمله:

 فرمود:  روايت است كه رسول اهلل از عبداهلل بن مسعود  -الف
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ِ خَ » َم، ثَّمأ سّلأ  َّ سنلأ ِس قََرين ثَّمأ سّلأ َحِد ِ يَن يَلَّوَنهَّ
َ
ةَّ   ََ ءَّ قََوٌم َََ ِبقَّ َشه  ِِ َم، ثَّمأ يَ َم يَن يَلَّوَنهَّ

  ، تَهَّ َيمي َّهَّ يَِمي َهَّ ََ  .1«َشَه 

دنبال آنان ه پس كساني كه بي من هستند، س دوره عصر و هم بهترين مردمان همان مردمان هم»

كنند، سپس گروهي خواهند آمد )كه پرهيز  و سپس مردماني كه پس از آنان ظهور مي آيند مي

و سوگندشان  شمارند و( شهادتشان بر سوگندشان امر شهادت و قسم را خوار و ناچيز مي  كنند و نمي

 .«گيرد بر شهادتشان پيشي مي

 فرمود: بن ساريه روايت است كه رسول اهللو در حديثي از عرباض  -ب

َم فََ َ ی سخَ  يَ دِ َبعَ فَإِ ََّهَّ َمَن يَِعَش » نأِِت  َ ِت ف َ كِم كَّ َم بِ َّ َِ سخَلَّلَف ِء ث سَ، َفَعليكَّ نَّ أ
سِشديَن سلَمَهِدي َِي ِمنَ  وس بَِه    سلرَّ كَّ َم  َ َعضُّ َبَعِدي، َفتََم أ ََدَ ِت وس َعلَيَه  بِ نلََّوسِجِذ، َ إيَّ كَّ ُمَّ

 
َّ
، فَ سَل ٍِ و ،   نأ إِ مَّ ٌَ َن بَِدَع ََدََ أ ُمَّ ُّ ُكَّ ٌَ  كَّ َن َض ل  .2«بَِدَع

هر كس پس از من زنده بماند، اختالفات بسياري را خواهد ديد در هنگام بروز چنين »

ا و ب از من پايبند و ملتزم باشيد ي پس سنت خلفاي راشدين هدايت يافته اختالفاتي به سنتم و

امر   امر دين( بپرهيزيد، زيرا هر از چيزهاي نوظهور )در  ؛چنگ و دندان محكم به آن بچسبيد

 .«و هر بدعتي گمراهي و تباهي است نوظهوري )در دين( بدعت

نگام وقوع تفرقه و اختالف از سنتش ه امتش را فرمان داده تا به  بنابراين رسول اهلل

در همان گونه كه ي پس از خودش تبعيت كنند،  و سنت خلفاي راشدين و هدايت يافته

  ( فرمود:ةالناجي ةالفرقدر توصيف گروه نجات يافته )« تفرقه»حديث 

   َعلَيِه سيلَوَم   َصَح ِب »
َ
 .3«َم   

امروز من و يارانم بر آن قرار   كه ند ا آنان كساني هستند كه بر راه و روشي قرار گرفته»

 .«داريم
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 اقوال اهل سنت:
ي شادابي  كه مايه بركتي در اين زمينه دارند، اهل سنت آثار و پژوهشهاي گرانمايه و پر

بندي سلف صالح را به كتاب و سنت پيامبرشان خوبي تمسک و پايه و ب دل و درون است

 شود: يي از اين گفتارها اشاره ميها به نمايش گذاشته است، در ادامه به نمونه

تبعيت و  از آثار و سنت رسول اهلل»فرمود: روايت است كه  از عبداهلل بن مسعود 

 .1«كند نشويد، همين شما را كفايت ميو هرگز به بدعت نزديک  پيروي كنيد

 و از سنت پيامبرمان دهيم  نمي و از خود كاري انجام كنيم ما صرفاً اقتدا مي»فرمود:  و

تا زماني كه به سنت ملتزم و  ؛يمآور و به بدعت روي نمي كنيم تبعيت و پيروي مي

 .2«، هرگز گمراه نخواهيم شديبنديمپا

اقتدا كند،  و اقتدا است، به ياران رسول اهللهر كس از شما خواهان پيروي »و فرمود: 

دانشي عميق و گسترده داشتند و از تكلف لم و و ع  را آنان قلبي نيكوكار و پرهيزگارزي

و بهترين آنان از نظر حال و روز بودند، آنان گروهي بودند كه  دمانترين مر و راه يافته بدور

رگزيد، از اين رو به فضل و و برپايي دينش ب براي همراهي رسولش -تعالي-اهلل 

ر و پيروي كنيد، زيرا آنان ب و از آثارشان تبعيت اعتراف كنيد و قدرشان را بدانيد شان برتري

 .3«شاهراه هدايت قرار گرفته بودند

و در  ند باشيد و بر آن استقامت بورزيديبپا به سنت رسول اهلل»اوزاعي گويد:  و

، يا در اظهار نظر در اين باره توقف ندا چيزهايي كه يارانش از آن سخني بميان نياورده

و  امتناع كنيد  اند شما نيز امتناع ورزيده  آنچهو از بيان هر ما نيز سخن مگوييداند، ش كرده

 .4«كند ، زيرا همين شما را كفايت ميرا در پيش گيريد سلف صالحبرنامه و راه و روش 
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سام و اج [جواهر] ،ي اعراض ي متكلميني كه درباره هبه ابوحنيفه گفتند: نظرت دربار

ه است، به آنها توجه نكنيد و پايبند فالسف يها اينها گفته»گويند چيست؟ فرمود:  سخن مي

امر دين برحذر باشيد، زيرا آنها بدعتند و  و از هر نوپديدي در راه و روش سلف باشيد

 .1«سرانجام بدعت گمراهي و تباهي است

 هاست راهترین  ترین و محکم آگاهانه ،ترین مبحث پنجم: راه سلف سالم

ش اسماء و صفات و در پژوه]ي سلف  نزد متكلمين متأخر چنين شايع شده كه شيوه

ترين راههاست،  ترين ومحكم نهي خلف آگاها و شيوه ترين روش سالم[ نفي صفات سلبيه

 زيرا هاست ترين راه ترين ومحكم ي خلف آگاهانه شيوه گويد: يكي از نفي كنندگان مي

كه نزدشان حق  -وان با نفي صفات سلبيه از اهلل تعاليت ي خلف مي اند به شيوه گمان كرده

و معاني نصوص اثبات را بهتر  شناخت بهتري حاصل كرد ؛مطلب همان است و بس

و  اند تأويل منقول نام نهاده ي خود را علم به معقول و توان تأويل كرد، اين گروه شيوه مي

و با آن به ردّ كساني  يافتتوان   نمي ي سلف چنين چيزي را براين باورند كه در شيوه

 بندند.كه تنها به مدلول نصوص پاي ندا پرداخته

نظر اينان مذهب سلف به علت تعارض احتماالت توجهي به فهم آن نصوص ه ب

، زيرا اگر يک لفظ داراي معناي باشد شيوه نزد آنان مي ينتر سالم اين ،ندارد، از اين رو

اير معاني، كاري و ناديده گرفتن س ک تفسيرک معني يا يمتعددي باشد، در نظر گرفتن ي

امان ماندن از اين خطر عظيم   و روي گرداندن از آن در حقيقت در آميز است مخاطره

 .است!

فهم و تدبر  ،ي سلف تنها اثبات ن شود كه شيوهدر حاليكه اگر براي چنين افرادي بيا

ي نفي كنندگان و  و به تعبيري ابطال شيوه ي است كه نصوص بر آن داللت دارندصفات

دانست  بيان مخالفت آن شيوه با عقل صريح و نقل صحيح است، در آن صورت خواهند

                                           
 .332و ص  32سيوطي، ص  :منطق من الكالمـصون ال-1
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و راه نفي  ترين راههاست ترين و هدايت يافته سالم ،ترين محكم ،ترين كه راه سلف آگاهانه

سيده است، از اين ما ره ب نافي اخباري است كه از رسول اهللكنندگان درست مخالف و 

باشد و اينكه كساني بر اين باورند كه  اي از نظرگاه شرعي و عقلي باطل مي رو چنين شيوه

توان   نمي و يا از صفات شود  نمي معاني آيات علم درستي حاصل ي سلف از در شيوه

و  چه عمداً اين سخن را گفته باشند اثبات را فهم كرد، قطعاً سخن نادرستي است، حال

امامان   سلف صالح و ،رسول او ،حقيقت بر اهلل سبحانه ز روي جهل و خطا، دريا ا

 ي مردم را نيز مشتبه ن عقول عامهو صد البته با اين دروغشا ندا بزرگوار دروغ و افترا بسته

 .1ند ا ي عقليه و داليل نقليه را نيز ناديده گرفته و ادله

و راه  ترين ي سلف سالم معتقدند شيوهديشي كه و اگر خوب در حال و روز كساني بين

امروزي در علم و حكمت چيز   بيني متأخرين ترين است، مي ترين و محكم خلف آگاهانه

شان تكلف و بازي با كلمات است و  خلف خود ندارند، بلكه ويژگي اصليبيشتري از 

 راههاست. ترين سالم ،ترين محكم ،ترين راه سلف آگاهانهاما  .بس!

داند  وضوح ميه ب ي[ كه خداوند به وي علم وايمان عطا نموده استمنمؤكس ]و هر 

اند كه پيشتر سلف آن را بيان  ي بهره بردهيكه متأخرين صرفاً از همان تحقيقات و پژوهشها

در عمل هيچ سبقتي بر آنان ندارند و نيز كساني كه از ، از اين رو نه در علم و نه ند داشته

همواره بر  ي سلف دانند كه شيوه نظري و عملي آگاهي دارند، به سادگي مي ،ل عقلييمسا

 .2تر است ي پيشينيان راجح گفته

 داليل قرآني: -الف
 تر است، آيه زير است: تر و محكم آگاهانه ،تر ي سلف سالم يل بر اينكه شيوهبهترين دل

ذ  َٰٓ﴿ ك  ل ََٰٰٓٓلِك َٰٓو  ع  ةََُٰٰٓٗٓكم َٰٓن  َٰٓج  مذ
ُ
طََٰٰٓٗٓأ ِ ُكونُوا ََٰٰٓٓاو س  ا ََّٰٰٓٓل  د  ََٰٰٓٓء َُٰٓشه  ي ُكون ََٰٰٓٓنلذاِسَٰٓٱََٰٓع   ل ي ََٰٰٓٓلرذُسوُلَٰٓٱَٰٓو  َُٰٓكم َٰٓع 
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ِهيدَٰٓٗ  .[143: ة]البقر ﴾اش 

و نه در آن  ورزيد نه در دين افراط و غلّو ميايم، ) ي كردهرو گمان شما را ملت ميانه و بي»

اي از حيوان و  داريد و آميزه شناسيد، حق روح و حق جسم را رعايت مي تفريط و تعطيلي مي

 .«.ايد( تا گواهاني بر مردم باشيد، و پيغمبر نيز بر شما گواه باشد.. فرشته

رگزيده و عادلي يعني همان ملت ب رو در اين آيه، ياران رسول اهلل  امت ميانه  مراد از

و از سوي اهلل تعالي اين  نيت و اراده بهترين مردمان بودند ،رفتار ،در گفتاراست كه 

 .1شايستگي را يافتند كه در روز رستاخيز بر مردم گواه باشند

 داليل سنت: -ب
 فرمايد: مي [«بهترين دوره»در حديث ] رسول اهلل

َم، ثَّمأ  َخ َّ سنلأ ِس قََرين ثَّمأ » يَن يَلَّوَنهَّ َم ....يَن سّلأ  سّلأ  .2«يَلَّوَنهَّ

سخنان بسيار ]امت وسط،  يا همان« ملت ميانه رو»در بيان مراد از  /ابن قيم

علم و فضل  ،بهترين بودن آن ملت از جهت دين»فرمايند:  ، ايشان مي[شمندي داردارز

ي آرماني از حق و صواب خالي باشد، تا در  است، از اين رو جايز نيست آن دوره

كساني ظهور كنند و دين را به آنان ياد بدهند، زيرا در صورت چنين ي بعدي ها دوره

تابعين و تبع تابعين بهتر و و دوران  عصر رسول اهلل أخرين از مردمان همفرضي مت

تر خواهند بود، در حاليكه نص حديث مذكور بر بطالن آن داللت دارد، بنابراين  فاضل

 .3«و كارهاي نيک، برتر و مقدم دانست الزم است آنان را بر پسينيان در تمام فضايل

 ترين راههاست ترين و محکم بر اين كه راه سلف آگاه دليل اجماع -ج
نظر دارند كه راه سلف اهل سنت و جماعت اتفاق برادر مسلمان بر توست كه بداني 

                                           
 .1/276،275: تفسير ابن كثير -1
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ي  اتفاق همه /. شيخ االسالم ابن تيميهترين راههاست ترين و محكم گاهانهآ ،ترين سالم

ي  گمان مردمان آن سه دوره بي: »كند مي بيان اجماع چنين گروههاي اهل سنت را در مورد

، فضايل اعم از علماعتقاد و ساير  ،گفتار ،، در كردار«بهترين مردمان»حديث مذكور در 

گشايي از مشكالت ديني و  ، آنان در گرهند ا عبادت و ...بهترين بوده ،دين ،عقل ،ايمان

و جز متكبران كسي با اين فضايل سر  ن در اولويت بيشتري قرار دارندريعقيدتي از ساي

 .1«ستيز ندارد

كافي و بيان شد سنت و اجماع از كتاب، شايد توضيحاتي كه در اين باب با دليل وبرهان 

روش  ترينترين ومحكم  آگاه ترين، درآن بركت باشد در اين كه روش و نهج سلف سالم

  است.

                                           
 .4/158،157ابن تيميه  :یالفتاونگا:  -1



 
 

 باب دوم:

ی اهل  شناخت توحید اسماء و صفات و بیان عقیده اهمیتِ

 سنت در اسماء و صفات

 ي اهل سنت در اسماء و صفات عقيدهو بيان  اهميت شناخت توحيد اسماء و صفات

 .و ذكر بنيادهايي كه اين شناخت بر آنها استوار است

ترين قواعد  و مهم سام صفاتو اق  باره گفتارهاي سلف صالح در اين اي از و بيان پاره

 در بيان اسماء و صفات. اين باب شامل پنج فصل زير است:

 : شامل چهار مبحث است:فصل اول

 .مبحث اول: اهميت شناخت اسماء و صفات

 .ي اهل سنت در اسماء و صفات مبحث دوم: بيان عقيده

 .ي اهل سنت در أسماء و صفات بر آن استوار است مبحث سوم: بنيادهايي كه عقيده

 .در نزد اهل سنت« بدون تحريف»ي مشهور:  چهارم: معناي جملهمبحث 

 .اي از گفتارهاي سلف : پارهفصل دوم

 : چهار مبحث است:فصل سوم

ي  در خالل سوره -سبحانه و تعالي-مبحث اول: اثبات صفات كمال براي اهلل 

 .اخالص

 .ذاتيه و فعليه اختياريه ،خبريه ،صفات به عقليهمبحث دوم: تقسيم 

 .اند الزم و برخي معتدي -تعالي-اي از افعال اهلل  مبحث سوم: پاره

 .مبحث چهارم: فرق ميان صفات ذاتي و فعلي

 خوانيم: : در اين فصل چهار مبحث زير را ميفصل چهارم
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 .اي از صفات ذاتي مبحث اول: پاره

 .فعليمبحث دوم: گروهي از صفات 

 گيرند. مورد بحث قرار مي« مقابله»مبحث سوم: برخي از صفاتي كه در باب 

از هر نوع صفاتي كه بر عجز و نقص  -تعالي-مبحث چهارم: پاک و منزه داشتن اهلل 

 داللت دارند.

 

ء و صفات.بعضي قواعد براي اسمافصل پنجم: 



 
 

 فصل اول

 مبحث اول: اهمیت شناخت توحید اسماء و صفات

است، آنگونه كه يكي از ضروريات توحيد، انديشيدن در اسماء و صفات الهي 

و فهم و درک  عقل ورزيدن در اسماء و صفات الهيزيرا انديشيدن و ت»ي اوست:  شايسته

ترين  ترين و با شكوه ظيمع ،از آنها، يكي از مهمترين -تعالي-مراد اهلل  آن درست مطابق با

و بالتبع نتايج سودمند بر  د بسيار وااليي وجود دارديكارهاست و در اين كار منافع و فوا

همواره به تأليف  -جديد اعم از قديم و-آن مترتّب است. از اين رو علماي اسالمي 

و كساني را كه  ند ا شروح و تعليقاتي بر آن پرداخته هايي مستقل در اين باب، يا كتاب

 .1«ند ا ، مورد تاخت و تاز قراردادهندا  ي آنها را ردّ كرده اي از آنها يا همه پاره

ي باب ايمان به اهلل تعالي است، چرا كه هر  توحيد اسماء و صفات در حقيقت نيمه

 داند كه توحيد دو نوع است:  پژوهشگري به سادگي مي

و پاک  ثبات صفات كمالي براي اهلل تعاليكه متضمن ا يد علمي خبري اعتقادي:توح

 و منزه دانستن او از هر نوع تشبيه و تمثيل، يا صفات نقص است. 

مواره بايد با او و ه  ون شريک استيگانه و بد ،به اين معني كه او تنها  توحيد عبادت:

فقط بر او توكل  ؛اميد داشت  بيم و تجديد محبت كرد و بدو اخالص ورزيد و تنها از او

و هيچ  ردگار و فرمانروا و سرپرست دانستو فقط او را پرو و به قدرش راضي بود كرد

 كس و هيچ چيز را با او برابر ندانست.

بيان كرده است، « اخالص و كافرون: »ي هسور اهلل تعالي اين دو نوع توحيد را در دو

و اينكه او پاک و منزه از هر نقص و  است ي اخالص سخن از صفات كمالي هدر سور

 عجزي است:

                                           
 .100سعدي، ص  :توضيح العقيدةنگا:  -1
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َُٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ د ََّٰٰٓٓللذ ح 
 
 .[1خالص: ]اإل ﴾١َٰٓأ

 .«ي يكتا است بگو: خدا يگانه»

كه متضمن توحيد علمي و ارادي است، بحث از وجوب « كافرون»ي  و در سوره

عبادتي براي اينكه بايد از هر  و  تعالي و عدم شرک ورزي به اوستعبادت فقط براي اهلل

 غير او پرهيز كرد.

اي  ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ع ََٰٰٓٓل  َٰٓ ١َٰٓفُِرون َٰٓك  َٰٓل َٰٓٱَٰٓأ

 
آَُٰبدَُٰٓأ  .[2-1]الكافرون:  ﴾٢َُٰٓبُدون َٰٓت ع ََٰٰٓٓم 

 .«پرستم  نمي پرستيد، من * آنچه را كه شما )جز اهلل( مي اي كافران  بگو:»

و براي همين  تنياز از ديگري نيس و هيچكدام بي حيد مكمل يكديگرنداين دو نوع تو

هر دوي اين دو سوره را با هم  مغرب و وتر، و در سنت صبح بود كه رسول اهلل

 .1«ش را با توحيد همراه ساخته باشد خواند تا آغاز و پايان روز مي

و شناخت آن بر ساير علوم اهميت  رين علوم استترين وگرانبهات اين علم يكي از ناب

سبحانه و -افعال اهلل  و در خالل أسماء و صفاتزيرا بنده و اولويت بيشتري دارد، 

 پروردگارش را خواهد شناخت. -تعالي

توحيد اسماء و صفات »فرمايد:  در اين باره سخنان گرانبهايي دارد، او مي /قيمابن 

و علم به  -تعالي- و ترديدي نيست كه شناخت اهلل ترين علوم است ترين و مهم مطلقاً شريف

و  ترين انواع علوم است ترين و با شكوه ناب ،ترين و افعال او، يكي از فاضل اسماء و صفات

كنار ساير معلومات و نسبت آن با ساير علوم مانند نسبت يک چيز معلوم و بديهي در 

 .2«بديهيات است

و  ک علم به شرافت معلوم بستگي دارداصالت و شرافت ي»گويد:  /عربي مالكيالابن 

ترين معلومات است، از اين رو علم و آگاهي به  ترين و ارزشمند شريف -تعالي-باري 
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  .1«ترين نوع معلومات است ات او شريفاسماء و صف

 /هاست، شيخ سعدي توحيد اسماء و صفات موجب سرزندگي و شادابي دل: اول
 اي از آن را كه با موضوع كه در زير چكيده  ي اهميت اين علم سخنان جالبي دارد در باره

اين علم كه با اهلل تعالي پيوند دارد، يكي از »فرمايد:  كنيم، او مي رد ذكر ميما پيوند دا

كوشد تا آن  و كسي كه با بحث و پژوهش مي ترين انواع علوم است ين و باشكوهتر شريف

و اگر لطف اهلل  به بهترين كارها مشغول داشته استگمان خود را  را فهم و درک كند، بي

ي  ترين عطيه اي شود و آن را بخوبي فهم كند قطعاً به بهترين و شريف ندهتعالي شامل ب

 .«الهي دست يافته است

 كند اميد و اخالص مي  ،بيم ،براي بنده ايجاد محبت -تعالي-گمان شناخت اهلل  بي: دوم

عالي، فقط با شناخت و سعادت فرد در گرو آنهاست، بنابراين يگانه راه شناخت اهلل ت

 آيد. و فهم معاني و مفاهيم آنها حاصل مي اتاسماء و صف

و اين همان  تا او را بشناسند و عبادتش كنند بندگان را آفريده -تعالي-همانا اهلل سوم: 

، بنابراين مشغول شدن به اين علم در ندا غايت و مقصودي است كه برايش آفريده شده

و بالعكس اگر آن را رها و مهمل  ندا حقيقت اشتغال به چيزي است كه برايش آفريده شده

و بنده را  انگاري كرده است بر چيزي كه برايش آفريده شده سهليا تباه سازد، قطعاً در برا

اما از   آيند، نسزد كه نعمات بي شمار پروردگارش را ببيند، كه از هر سو بر او فرود مي

 شناخت آن سرباز زند.

و اين با تدبر در اسماء و صفات او  ستيش ايمان همان شناخت پرودگار او راه افزا

شود، به اين صورت كه هرگاه با يكي از اسماء و صفات او روبرو  در قرآن حاصل مي

چه ضد آن و او را از هر و به شموليت آن ايمان داشته باشدشود، معناي آنرا ثابت بداند 

 .2«است پاک و منزه بداند

                                           
 .2/993العربي، ابن  :حكام القرآنأ -1

 .1/26،25،24 :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم الـمنان -2
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در بيان اهميت اين علم بسيار سخن گفته است، از جمله  /شيخ ناصر السعدي

همانا شناخت اهلل تعالي، پايه و اساس تمام اشياء است و هر كس خواهان آن »فرمايد:  مي

خوبي بشناسد، بايد اين شناخت را از طريق اسماء وصفات حاصل كند، ه است كه او را ب

دهد به  يرا او هر كاري كه انجام مييا به تعبيري از طريق افعال و احكام تشريعي او، ز

و صفات اوست، افعال او در حقيقت عين عدل و فضل و حكمت است،  مقتضاي اسماء

فضل و عدل او  ،كند كه حكمت ر آن چيزي تشريع مياز اين رو احكامش را فقط به اعتبا

 حكيمانه اش عادالنه و و اوامر و نواهي صادقو  دارد، پس تمامي اخبارش حقاقتضاء 

تر از آن  تر و با شكوه خاطر روشني و وضوحي كه دارد بسي بزرگه و اين علم ب است

 .1«ي حقير آن را بيان دارم اين بندهاست كه 

 ترين ضروريات است: صفات يکي از بزرگ توحيد اسماء و

 و نياز نيست و مالكي دارد كه يک دم از او بي نفس نياز شديدي به شناخت پروردگار

ر برابر چه بنده دو هر شود ماء و صفات او حاصل ميفقط با معرفت اس صالح و سامانش

تر  تر باشد، قطعاً ايمانش عظيم آگاهعيب و نقص پروردگارش  اسماء و صفات كمالي و بي

و ستايش و به اعتبار اين شناخت است كه شايستگي ثنا  تر خواهد بود و سترگ

 .2«كند پروردگارش را كسب مي

را  -تعالي-ي مؤمن شناخت اسماء و صفات اهلل  بنده»گويد:  عمر االشقر مي شيخ

خواهد  ي جالل و عظمت اوست، فقط در كتاب و سنت پيامبرش آنگونه كه شايسته

 .3«يافت

ثنا و ستايش  ،شناخت حقيقي اهلل تعالي و بزرگداشت :اين علم شمار د بيييكي از فوا

 فرمايد: زيرا اهلل تعالي مي« او با اسماء و صفاتش و دعا كردن با آنهاست

                                           
 .1/26: سري السعدافت -1

 .61،62 سعدي، با اندكي تصرف :الربانيةمواهب ـال -2

 .193/194 :العقيدة يف اهلل، عمر األشقر -3
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﴿َِٰٓ ّلِلذ َٰٓٱَٰٓو 
ا َٰٓس َٰٓل   آَُٰعوهَُٰٓد َٰٓٱف ََٰٰٓٓن  َٰٓس َٰٓل َُٰٓٱَٰٓءَُٰٓم   .[180]األعراف:  ﴾بِه 

نمايند  ترين صفات داللت مي ها است )كه بر بهترين معاني و كامل اهلل داراي زيباترين نام»

ها ياد  سبحانه و تعالي( او را بدان نام -درخواست حاجات از اهلل  يزدان وپس به هنگام ستايش 

 .«داريد و بخوانيد...

 -تعالی-ی اهل سنت در اسماء و صفات اهلل  عقیدهبیان مبحث دوم: 

به صورت  ند كه در قرآن كريم و سنت صحيحاهل سنت به اسماء و صفاتي ايمان دار

كنند كه در  خوانند و دعا مي هايي مي تعالي را با نام اثبات يا نفي وارد شده است. و اهلل

كاهند و نه چيزي از سوي خود  و از آنها نه مي ش يا بر زبان رسولش بيان شده استكتاب

 افزايند.  مي

برند، كه اهلل تعالي  و يا اوصافي را برايش بكار مي دانند صفاتي را براي او ثابت مي و

اين كار هيچ  جاري شده است و در زبان پيامبرش ش بيان داشته يا برخودش در كتاب

 دارند.  نمي يا چگونگي و تشبيهي را روا ،تعطيل ،تحريف

و  دانند آنان نيز آنها را منتفي مي، ند ا نفي نموده صفاتي را كه اهلل تعالي يا رسولشو 

 معتقدند كه اهلل تعالي متصف به صفات كماليه است. 

اند، يعني  ي قرآن و سنت صحيح عمل كرده ن باب به شيوهاز اين رو سلف صالح ما دراي

اند، آنان نيز آن  هر اسمي يا صفتي كه اهلل تعالي در كتابش يا رسولش در بياناتش ثابت دانسته

كماالت او در تضاد باشد، اعم از انواع اعتقاد به و بالعكس هر صفتي را كه با  ندا را اثبات كرده

 .1كنند از او نفي مي داللت دارند،نقص  صفاتي كه بر عيب و
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ای اهل سنت در اسماء و صفات بر آن  مبحث سوم: بنیادهایی كه عقیده

 استوار است:

 اين عقيده بر سه ركن اساسي استوار يافته است:

كه در نصوص قرآن و  -اعم از ثبويته و سلبيه-بنياد اول: ايمان به اسماء و صفاتي 

 سنت صحيح وارد شده است. 

ترين شباهتي به صفات  از اينكه در صفاتش كم بنياد دوم: پاک و منزه دانستن اهلل

 آفريدگان داشته باشد.

 به آن صفات. -سبحانه و تعالي-اميد از فهم و درک چگونگي اتصاف اهلل   قطع بنياد سوم:

اين بنيادهاي عظيم براي هر پژوهشگري كه خواهان تفحص دراين باب است بسيار مهم 

و صفات بر روي بنده ي آنها تمام درهاي بسته شده در شناخت اسماء  وسيله هزيرا ب ،1است

گمان اهلل  و بي كند خود را از اهل تعطيل مشخص ميو در خالل آنها صف  شود گشوده مي

 فرمايد: تعالي بندگانش را به راه راستش هدايت مي

َُٰٓٱَٰٓع لََِٰٓي  ََٰٰٓٓلذم ََٰٰٓٓو م ن﴿ ََُّٰٰٓٓللذ آَٰانُورََٰٰٓٗٓۥل  م  ََُٰٰٓٓف   .[40]النور:  ﴾نُّور ََِٰٰٓٓمنَٰٓۥل 

 .«ي او نكرده باشد، او نوري ندارد و كسي كه اهلل نوري بهره »

 عنای اصطالحات این بابمبحث چهارم: م

« وال متثيل»، «من  ري تكييف»و « تعطيل وال»، « من  ري حتريف»معناي اصطالحات: 

 در نزد اهل سنت:

 «:من غير تحريف و ال تعطيل» -1
 شود. ي اهل تعطيل باز شناخته مي ي اهل سنت از عقيده عقيدهبا اين عبارت 

                                           
 .25ص  ،امين شنقيطي  شيخ محمد :منهج الدراسات آليات األسامء والصفات -1
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 1معناي تحريف و بيان انواع آن: -الف
گاه گفته و هر بد تفسير كردن يک چيز است تبديل و ،معناي تغييره تحريف در لغت ب

ییَء َعَن  ََجِههِ »شود:  مي فَتَّ سلشأ  تغيير دادم. يعني صورت مسأله را ؟.«َحرأ

و خارج اعتبار كردن  بد تفسير كردن نصوص ديني، با بي شرع يعني:و در اصطالح 

 شان، در كنار اقرار و اعتراف به الفاظ آنها. ساختن آنها از حقيقت اصلي

 .2به عبارت ديگر يعني: برگرداندن و منحرف ساختن كالم از معناي درست آن

معاني آنها از  و در باب اسماء و صفات يعني: تغيير واژگان نصوص اسماء و صفات و

 .3مراد و مقصودي كه اهلل تعالي در نظر دارد
 

 انواع تحريف: 

 تحريف لفظ: -نوع اول

 يعني تغيير شكل اصلي لفظ، كه داراي چهار صورت زير است:

 .افزايش در لفظ

 .كاهش در لفظ

 .تغيير حركت اعرابي آن

 .4تغيير حركت غيراعرابي

 فرمايد: ، آنجا كه اهلل تعالي ميند  ا آيه روا داشتهدر اعراب اين « جهميه»مانند تحريفي كه 

ذم َٰٓ﴿ َك  َُٰٓٱَٰٓو   .[164]النساء:  ﴾الِيمَٰٓٗت ك ََُٰٰٓٓموس  ََّٰٰٓٓللذ

 .«با موسي سخن گفت و اهلل در حقيقت )بدون واسطه( »

                                           
 .50امين شنقيطي، ص  شيخ محمد :األسامء والصفاتمنهج الدرسات آليات  -1

 .1/215: مرسلةـالصواعق ال -2

 .50ص :منهج الدراسات آليات األسامء والصفات -3

 .51ص  :همان -4
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به اين  ،در حالي كه مرفوع بود ند ا را در اين آيه منصوب خوانده« اهلل»ي  آنان واژه

سخن گفت، نه اينكه اهلل با او سخن گفته  -سبحانه و تعالي-با اهلل  معني كه موسي 

 باشد.

-: پس با اين سخن اهلل ندا در برابر اين تحريف گفته [ و اهل توحيداهل سنت]اما 

 سخن گفت:  فرمايد پروردگار با موسي  كنيد كه به صراحت مي چه مي  -تعالي

ا﴿ ل مذ ا ََٰٰٓٓو  هََُٰٰٓٓتِن الِِميق  ََُٰٰٓٓموس  ََٰٰٓٓء َٰٓج  ذم  َك  بُّهََُٰٰٓٓۥو   .[143]األعراف:  ﴾ۥر 

 .«آمد و پروردگارش با او سخن گفت  و هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما»

 خورد. پس اينجاست كه تحريف كننده شكست مي

 .تحريف معني -نوع دوم

 .1«يعني برگرداندن معناي صحيح يک لفظ به معناي ديگر )بدون تغيير خود لفظ(»

 :ي اند، در آيه ير روا داشتهدر معناي آيات ز« معطله»مانند تحريفي كه 

ََٰٰٓٓنَُٰٓم  َٰٓلرذح َٰٓٱ﴿ ر َٰٓل َٰٓٱََٰٓع    .[5]طه:  ﴾٥َٰٓت و ى َٰٓس َٰٓٱَِٰٓشَٰٓع 

 .«استواء يافته است عرشآن را فرو فرستاده( است كه بر اهلل مهرباني )قر»

. و يا در ندا ، معني كردهچيره شدن ويعني استيال « استولي»را به معناي « استوي»آنان 

 ي: آيه

ا َٰٓ﴿ بُّك ََٰٰٓٓء َٰٓو ج   .[22]الفجر:  ﴾ر 

 .«و پروردگارت بيايد»

يعني وقتي فرمان « َُر َربِّكمْ أَ   اءَ َج وَ » :دانند يعني ذوف ميحيک مضاف را م در اينجا نيز

 بيايد.  تپروردگار

اهلل تعالي در آيات بسياري به ذكر تحريف پرداخته و آن را مذموم و ناپسند شمرده 

و منحرفان و كجروان از آنان  ل كار يهوديان و علماي آنان بودهاصاست، تحريف در 

                                           
 .1/201: مرسلةـالصوا عق ال -1
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تحريف لفظ  كردند، آنان در ابتدا در تحريف مي چرا كه الفاظ تورات را ،ندا پيروي كرده

ريف نمودند، براي همين است كه تدريج معناي آن را نيز تحه افراط كردند، سپس ب

آنان در قرآن بيان شده است. روافض و صورت اختصاصي نام ه ها ب امت  ميان سايردر

را در متون ديني اسالم در  همان شيوه راهه ب مثل برادران يهوديشان نيز بعدها دقيقاً جهميه

 .1پيش گرفتند

 معني تعطيل: -ب
آمده است: تهي بودن، بيكار بودن،   به معناي زير« العَطَل»ي  تعطيل در لغت از ماده

انداختن و غيره. در قرآن نيز به يكي از مشتقات اين ماده عاطل و باطل ماندن، از كار 

 فرمايد: اشاره شده است، آنجا كه مي

﴿َٰٓ 
بِئ  ل ة ََٰٰٓٓو  طذ ع   .[45]الحج:  ﴾مُّ

 .«استفاده رها گشته است هايي كه بي و چاه»

منطقه آن را به حال خود شود كه اهالي يک  : به چاهايي گفته مي«معطله»در اين آيه 

 يا حيواناتشان را براي آب دادن به كنار آن]كنند،   نمي و از آن آب برداشت رها كرده

 .[2برند  نمي

 شود: تعطيل به نسبت اهلل تعالي به سه بخش تقسيم مي

و « دهريه»و اين قول گروههاي مثل  ارشبخش اول: عدم پيوند ميان آفريده و آفريدگ

 منكرند. است كه وجود آفريدگار را براي جهان هستي« مالحده»

بخش دوم: رها كردن و مهمل گذاشتن عبادت اهلل تعالي، مانند مشركاني كه حقيقت 

 .ندا و به عبادت غيراهلل روي آورده اش رها كرده استحقاق اهلل تعالي را در بندگي توحيد و

اوصاف و افعال اهلل سبحانه و تعالي و  ،وم: تعطيل و متروک گذاشتن اسماءبخش س
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نفي و اشاره  بخش صفات خداوند عزوجل ]نعوذ باهلل[اين  در .1او مقدس نفي كماالت

 ي خداوند به آنها. دارد به انكار سيطره

 شوند: اهل تعطيل )يا معطّله( به دو بخش اصلي تقسيم مي

 كه آنان نيز دو گروهند: ندا بخش اول: همان فالسفه

 .اهل فلسفه محض گروه اول: 

 :ند ا آنان نيز دو دسته ي باطنيه، كه گروه دوم: اهل فسلفه

 .صوفيه -2رافضيه،  -1

 بخش دوم: متكلمين كه چهار گروهند:

 .2ماتريديه -4 كالبيه -3معتزله  -2جهمّيه  -1

 ال تمثيل:من غير تکييف و -2
 ،«تكييف»شود.  بازشناخته مي« مشبهه»ي  ي اهل سنت از عقيده با اين جمله عقيده

عبارتست از قرار دادن يک حقيقت معين و مشخص براي يک چيز، بدون آنكه آن را 

 .3مقيد به مشابهي )مثل خودش( نمود

گونه كيفيتي كه  از نظر اهل سنت يعني: بدون هيچ« من  ري تكييف»ي:  بنابراين جمله

و  عقل بشري بتواند آن را درک و فهم كند، البته مراد آن نيست كه آنان مطلق كيفيت

  چگونگي را نفي كنند، چرا كه الجرم هر چيزي بايد داراي كيفيت و چگونگي باشد،

داند  خالصه اين جمله يعني: كيفيت و چگونگي ذات و صفات اهلل تعالي را فقط خود مي

 .4و بس!
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پس بديهي است ما هيچگونه علم و شناختي به نسبت كيفيت و چگونگي صفات اهلل 

اما از كيفيت آنها   از دارا بودن بعضي از صفات آگاه ساخته، تعالي نداريم، زيرا ما را

امام مالک كه فرمود:   با استناد به سخن در اختيارمان نگذاشته است، گونه معلوماتي هيچ

و  واجبو ايمان بدان  ما مجهول و كيفيت و چگونگي آن بر استواء مشخص و معلوم»

اند  اي ]منهجي[ در اين باب گرفته قاعده اين را به عنوان او علم« ال از آن بدعت استسؤ

 .1كه بايد بر آن سير نمود

 «:وال تمثيل»ي:  معناي جمله
 نظير و همانند است.  ،معناي شبيهه در لغت ب«: المثيل »

: يعني اعتقاد به اينكه صفات آفريدگار درست مثل صفات آفريدگان و «تمثيل»و 

و نيروي   هلل تعالي دستاني مانند دستان ماا گويند: مخلوقات است. مانند قول كساني كه مي

شنوايي ماند نيروي شنوايي ما دارد. در حاليكه اهلل تعالي به مراتب واالتر و برتر از آن 

اگر چه در   رانند. و تمثيل و تشبيه دراينجا به يک معني است، چيزي است كه بر زبان مي

 .2اصل لغت با هم فرقهايي دارند

 شباهت يک چيز با ديگري در تمام صفات. يعني:« مماثله» اما

 يعني: برابري يک چيز با ديگري در بسياري از جهات.« مشابهه»و 

 فرمايد: با لفظ خود قرآن بيشتر تناسب دارد آنجا كه مي« تمثيل»اما تعبير 

َٰٓل ي َٰٓ﴿ ِمث ََٰٰٓٓس   .[11]الشوري:  ﴾ء َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك 

 .«نه در صفات و نه در افعال( مانند اهلل نيست ،هيچ چيزي )نه در ذات»

﴿َٰٓ ََِٰٰٓٓف ل  ََُِٰٰٓٓبوا َٰٓت ض  َٰٓٱَّٰٓلِلذ
  .[74]النحل:  ﴾ث ال َٰٓم َٰٓل  

 .«پس براي اهلل شبيه و نظير قرار ندهيد»

                                           
 .57ص  :الصفاتسامء ومنهج الدراسات آليات األ -1

 .7ص  :القواعد الـمثىل -2
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كساني هستند كه در اثبات تمثيل و تشبيه براي صفات اهلل تعالي به مبالغه روي  مشبهه

 .1ند ا حقيقت به آفريدگان و مخلوقات تشبيه كردهتا جايي كه آفريدگار را در  ،ند ا آورده

                                           
 .58ص  :األسامء والصفاتمنهج الدراسات آليات  -1



 
 

 اسماء و صفات ای از اقوال سلف در فصل دوم: پاره

اين و بنيادهايي كه  ايد اهل سنت در باب اسماء و صفاتاي از عق پس از بيان چكيده

اي از گفتارهاي علماي اهل سنت را  مناسبت نخواهد بود پاره بي ،اعتقاد بر آن استوار است

به غناي اين هاي مختلف اسالم در باب اسماء و صفات بيان داريم، تا هم  در طول دوره

و در ضمن توانسته باشيم كساني را كه   و هم مؤيدي براي آن بحث كمكي كرده باشيم

مين سبب ه قانع كنيم. به ند ا فتهي سلف در اين باب در پيش گر راهي جز شيوه و برنامه

را گواه  ندا ي آنان عمل كرده ي اهل سنت و كساني را كه به شيوه اقوال چند تن از ائمه

ست فطرت و عقل سليمي ا ،سنت ،اين اقوال برگرفته از نور قرآن گمان ام، زيرا بي آورده

 گيرد.   مين پيشي سنت سرور و ساالر پيامبران  ،كه بر كتاب پروردگار جهانيان

را  و از آن اقوالي  بيكراني از علم و حكمت روبرو شدمدر اين پژوهش با درياي 

و اين همان   ي داليل و براهينم باشد يت كنندهو تقو  برگزيدم كه با اين بحث مناسب

امامان   اقوال ؛ورزيدم، از آن ميان بدان عشق مي و  ي آن بودم ت كه سخت تشنهچيزي اس

ابن خزيمه، ابن   امام احمد، ابوبكر آجري،  امام شافعي،  را انتخاب كردم:و بزرگان زير 

امام ابن عبدالبر، ابن قيم، ابن رجب حنبلي و غيره و از   تيميه، خطيب بغدادي، اصبهاني،

اميدوارم در گزينش آنان راه   ميان معاصرين: عبدالرحمن سعدي، عبدالمحسن العباد،

زياد ديگري از  اقوالام كه  و بر توست برادر خواننده درست و صحيح را پيموده باشم.

 مطالعه كني.هاي آينده  را در صفحه ها آن

 امام احمد  امام شافعی و

 ه اهلل و هر آنچه از سوي او آمدهب»گويد:  /امام ابوعبداهلل، محمد بن ادريس شافعي

و هر آنچه از او به ما رسيده و به هر آنچه مراد و  و به رسولش به مراد و مقصود او و
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 .1«صود او باشد ايمان و اعتقاد دارممق

كه  ي اين حديث رسول اهلل درباره /امام ابوعبداهلل احمد بن محمد بن حنبل

 فرمايد:  مي

ََّ إ»
 .2 «م ِء سِلُّ ي سل أ  ىلإَنَّ سهلَل َيَْنِ

 .«آيد اهلل تعالي به آسمان دنيا فرود مي»

 فرمايد: شود و غيره مي دارند اهلل تعالي در روز رستاخيز ديده مي و يا احاديثي كه بيان مي

فيت و چگونگي و براي آنها كي كنيم به اين احاديث ايمان داريم و آنهار ا تصديق مي»

نيم هر دا به يقين مي ؛كنيم  نمي و معنايشان را تحريف يا ردّ ل نيستيميو توجيه و تأويل قا

تعالي را  اهلل و  زنيم  نمي و دست ردّ به اقوال او آورده است، حق است سول اهللآنچه ر

يم كه آنها را براي خود برگزيده است. از اين رو فقط چيزهايي را يستا صافي ميفقط با او

تن را با آنها توصيف و برايش صفاتي قائليم كه خويش رانيم كه او بيان داشته زبان مي بر

و كيفيت و چگونگي كُنه آنها را فقط با  نهيم  نمي از قرآن و حديث پا فراتر .نموده است

 .3«دانيم خبر قرآن يا تصديق رسول ثابت مي

 ابوبکر آجری

اهلل ما و -بدانيد »گويد:  ( ميالرشيعةشيخ ابوبكر محمد بن الحسين آجري در كتابش )

كه اهل حق، اهلل تعالي را با اسماء و صفاتي توصيف  -شما را توفيق علم و عمل دهد

او را بدانها توصيف  ، يا صحابهخود را بدان وصف نموده، يا رسولشكنند كه  مي

و از  ست كه هرگز به بدعت روي نياوردنداين همان مذهب علماي تابعين ا و  ندا كرده

برابرشان سر مان داريم و در كيفيت و چگونگي آنها نپرسيدند، از اين رو ما هم به آنها اي

                                           
 .37ابن قدامه ص  :الرشادإىل سبيل معة االعتقاد اهلادا ـل -1

 .66، ص 2، ج يللالصالة يف آخر الو ءالدعا، باب التهجدكتاب  بخاریروايت  -2

 .35ابن قدامه  : إىل سبيل الرشادمعة االعتقاد اهلادا ـل -3
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 .1«آوريم تسليم فرود مي

 اسماعیل صابونی

محدثيني : »گويد مي. ق( ه 449بن عبدالرحمان الصابوني )متوفي سال / اسماعيلشيخ 

و  نند، كه قرآنك بندند، پروردگارشان را با صفاتي توصيف ميكه به كتاب و سنت پاي

مطمئن و  ،راويان عادل يان داشته است كهب آنها رابنا بر روايات صحيحي  اكرم  رسول

كنند و   نمي هرگز صفاتش را به صفات مخلوقات تشبيه  ،اند كردهقابل اعتماد آن را نقل 

معتزله و جهميه با تأويالت و تحريفات  همانند ؛ل نيستنديكيفيت و چگونگي برايش قا

اين منت را بر آنان نهاده كنند، زيرا اهلل تعالي  مينناجور، كالم و صفات او را تحريف 

ي اسماء  و به شناختي كه شايسته داست، تا بتوانند مفاهيم آنها را بدرستي فهم و درک كنن

 تنزيه و ،بندگي ،قرار بگيرند كه همان راه توحيد و برشاهراهي دست يابندو صفات اوست 

و تشبيه است  ل به تعطيليعقلي را كه قا و   تعالي از هر نوع نقص و عجز استتقديس اهلل

 و به مصداق اين آيات عمل نمايند: 2و به نفي نقايص بسنده كنند وانهاده

َٰٓل ي َٰٓ﴿ ِمث ََٰٰٓٓس  ِميعَُٰٓٱَٰٓو ُهو ََٰٰٓٓء  َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك   .[11]الشوري:  ﴾ِصيَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓلسذ

 .«هيچ چيزي مانند اهلل نيست و او شنوا و بيناست»

ل م َٰٓ﴿ ََُٰٰٓٓي ُكنَٰٓو  ُد ََُٰٰٓٓكُفًوآَٰۥلذ ح 
 
 .[4]االخالص:  ﴾٤َٰٓأ

 .«باشد  نمي كسي همتا و همگون اوو »

 ابن خزیمه

امام ابن   آمده است كه «كرمي» صفاتالقاويل الثقات يف تأويل األسامء وأكتاب  در

ي بزرگ و  ائمه»تعالي سؤال شد، در پاسخ فرمود: ي اسماء و صفات اهلل  درباره /خزيمه

يحيي بن يحيي، ابن  سفيان، اوزاعي، شافعي، احمد، اسحاق، صاحبان مذاهبي چون: مالک،

                                           
 .277آجري، ص  :كتاب الرشيعة -1

 .4، ابن تيميه، ص الـمنطق به نقل از كتاب : -2
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نشان را و يارا اند ويوسف در اين باره سخن نگفتهمبارک، ابوحنيفه، محمد بن الحسن و اب

و همواره آنان را به كتاب و سنت ارجاع  ندا ور شدن در چنين مباحثي باز داشته از غوطه

 .1«ند ا داده

فرمايند:  روايت جالبي دارد، ايشان مي« السنة »اللكايي در كتاب عظيم و مشهورش 

آمدن پروردگار به آسمان   روزي احمد بن حنبل مردي را ديد كه حديث نزول )فرود»

يا تغيير حال فرود  و  انتقال بدون حركت وپروردگار »گفت:  كرد و مي را روايت ميدنيا( 

را  سخن رسول»گفت:  و [رو به آن مرد كرداش را انكار نمود ] گفتهامام احمد  .«آيد مي

و به تأويل ناجور  خودت مطالبي را بر آن اضافه نكن از و] بيان كن آنچنانكه وارد شده،

 .2«به نسبت پرودگارش از تو غيورتر است رسول اهلل چرا كه [متمسک نشو

 خطیب بغدادی

، ثابت ندا مذهب سلف صفاتي را كه در سنن و صحاح روايت شده »فرمايند:  ايشان مي

گونه كيفيت و تشبيهي را از آنها نفي و هر و آنها را بر ظواهرشان حمل دانند قطعي مي و

اما گروهي آن صفات را نفي و با  اين كارشان آنچه را اهلل براي خود ثابت   كنند، مي

اي نيز در اثبات آنها به تشبيه دچار و در  و دسته اند ته است، مهمل و متروک گذاشتهدانس

ي اهلل تعالي ميان اين دو گروه به انحراف  ر آمدند، از اين رو دين و برنامهدام كيفيت گرفتا

تا اينكه سلف صالح راه ميانه را كه همان راه درست است  و تعطيل كشيده شده بود،

 .3برگزيدند

 امام ابن عبدالبرّ

رآن و سنت وارد شده، ايمان جماع به تمام صفاتي كه در قاهل سنت باإل»فرمايد:  او مي

                                           
 .62ص  :األسامء والصفاتأقاويل الثقات يف تأويل  -1

 .3/452: اللكايي ،السنة -2

 .284-18/283: سري أعالم النبالء -3
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و او  ل نيستنديكنند و برايشان كيفيت و چگونگي قا آنها را بر حقيقتشان حمل ميو  دارند

 .1«كنند  نمي را به يک صفت خاص محدود

 اسماعیل اصفهانیامام 

ي  درباره سلف صالح با بررسي اخبار متواتري كه از رسول اهلل»فرمايد:  مي /او

صفات اهلل تعالي به آنان رسيده و كامالً با قرآن موافق و مطابق است، آنها را ثابت دانسته 

اند. آنان  نقل كرده تسليم در برابرشان، آنها را درست به همان شيوه براي ما و با ايمان و

ز و بر اين باورند هر كسي يكي ا ندا گونه تشبيه و چگونگي آن صفات را نفي نمودههر

اشته، انكار بيان د ي براي خود ثابت دانسته يا رسولشاسماء و صفاتي را كه اهلل تعال

پيشتر وجود  ؛د كه آنها صفاتي نو پديد هستندو هر كس گمان بر كند، قطعاً كافر است

آنها را با صفات مخلوقات كه  وشود و دچار تشبيه  اند داشته و بعدها موجوديت يافتهن

تشبيه كند، ره به بيراهه زده و گمراه خواهد بود، چرا كه اهلل تعالي خود  ند ا ناپايدار و فاني

را به آن صفات متصف و مدح و ستايش كرده و بندگانش را فرا خوانده تا با آنها او را 

تصديق و مراد اصلي اهلل تعالي  نيز آنها را به فريادرسي بخوانند و رسول اهللبستايند و 

فاتش براي مسلمانان بيان داشته است، واين درست همان مفهومي ي اسماء و ص را درباره

 .2«يازي به تأويل و تعبيرشان ندارنداست كه عرب با آن آشنايند و هيچ ن

 هایی از اقوال ابن تیمیه گزیده

صحابه و تابعيني كه از همه بيشتر پيرو كتاب و سنتند، بر »فرمايد:  مي /ابن تيمه

و صفاتش داللت دارد، اتفاق آنچه شريعت اسالم در باب ايمان به اهلل تعالي و اسماء 

 .3«دارند

                                           
 .7/145: التمهيد -1

 .1/169: مجحةـاحلجة يف بيان ال -2

 .1/192: النقلدرء تعارض العقل و -3
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اهلل تعالي را با اسماء و  امامانشان،   گويد: اهل سنت و بزرگان و مي« منهاج السنة»و در 

 ،به تحريف و يان نموده استب ر قرآن آنها راكنند، كه خودش د صفاتي توصيف مي

دانند كه  از اين رو فقط صفاتي را براي او ثابت مي  ل نيستند،يچگونگي قا تشبيه و ،تعطيل

و او را  ند ا گونه شباهتي را به مخلوقات از او نفي كردهو هر د آنها را اثبات نموده استخو

دانند قرآن در رد كساني كه  زيرا مي ،ند ا از هر نوع نقص و عجزي پاک و منزه دانسته

 1فرمايد: معتقد به تشبيهند مي

َٰٓل ي َٰٓ﴿ ِمث ََٰٰٓٓس   .[11]الشوري:  ﴾ء َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك 

 فرمايد: ل به تعطيلند مييو در پاسخ كساني كه قا

ِميعَُٰٓٱَٰٓو ُهو َٰٓ﴿  .[11]الشوري:  ﴾ِصيَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓلسذ

ل به يمانند جهميه قاسنت دراين باب نه ... بنابراين اهل »افزايند:  و در ادامه مي

ميان جبريه  ،و در باب افعال اهلل تعالي حد وسط ل به تشبيهيمانند مشبهه قا و نه تعطيلند

و در باب  جئه و وعيديه )از گروههاي قدريه(ي عذاب ميان مر و در باب وعده قدريه و

و در  يّهجهم ، ميان حدوديه و معتزله و مرجئه وند ا اسماء ايمان و كساني كه ايمان آورده

 .2«ند ا رخ داده ميان رافضه و خوارج قرار گرفته ي رسول اهلل فاتي كه ميان صحابهاختال

 فرماید: در مورد صفات می ابن قیّم

 ميانترين ايمان را در كه كامل-صحابه )رضوان اهلل عليهم أجمعين( »فرمايد:  او مي

، ولي بحمد اهلل حتي در يک ند ا ل احكام اختالف ورزيدهيدر بسياري از مسا -امت دارند 

، بلكه همگي متفق القول هر آنچه ند ا مسأله از مسائل اسماء و صفات و افعال تنازع نداشته

جايگاههاي خود تحريف  و آنها را از  ندا را در كتاب و سنت وارد شده، ثابت دانسته

از حقيقت و هيچكس از آنان نگفته كه الزم است  ندا ل به تشبيه نبودهينكرده و قا
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مجاز كنيم، از اين رو در كمال ايمان و تسليم آنها را  خارجشان سازيم و آنها را حمل بر

 .1«اند ها را يكي دانسته و آن  ي آنها نگاه كرده پذيرفته و با يک چشم به همه

 فرمايد: ي مشهورش مي ي نونيه يدهو در قص

 العلُم َقاَل اهللُ َقاَل َرُسوُل ُ 
 

َحابُة ُهم   رَفان  أَقاَل الصَّ  وُلوا الع 
 

الَف  َسَفاهة   لُم َنصبَُك ل لخ 
 َما الع 

 ج

ُسول  َوَبنَي َرأا ُفاَلن     َبنَي الرَّ
 

 

ناَ   لَربِّ
فات   َكالَّ َواَل َجحَد الصِّ

 

بَحان     يف َقالب  التَّنزي  َوالسُّ
 

اطر  األَكوان    َكالِّ َو اَل ل نَفي   اُلُعلّولف 
 

 نوَق ََجيع  ذا  األَكوافَ  
 

 َل النُّصُوص َوَأ َّاَْكالَّ َواَل َعز
 

يُد حقائ َق اإل   يامن  َليَست ُتف 
 

يُدُكم َيقينا  اَل واَل   إ ذ اَل ُتف 
 

يقان    َلت َعن اال   علام  َفَقد ُعز 
 

نَدُكم   هاريب غ ناليَ والعلُم ع 
 

 األفكار  واألذهان   لةب زبا 
 

و  است كه اهلل تعالي در كتابش و رسولش در سنت صحيحهعلمي علم )شرعي( »

اند. * اين علم آن  صحابه كه همان صاحبان علم و معرفتند با اجماع خود آن را بيان داشته

ل به يو ميان رأي فالن شخص قا نيست كه تو از روي نابخردي ميان سخن رسول اهلل 

بري( * و آن علم نيست كه با آن خالف باشي )و با جدال باطل بخواهي حقّ را از بين ب

صفات پروردگار را ناديده بگيري و ادّعا كني با اين كارت داري اهلل تعالي را از عيب و 

داري. * و نيز نفي علّو خالق جهانيان كه بر تمام هستي علّو دارد،  مي نقص پاک و منّزه

و  يقين نيستند دِنيست * و همچنين كنار نهادن و ترک نصوص سنت به اين اعتبار كه مفي

يقين نيستند بايد آنها را  گويند چون مفيدِ مان داللت ندارند * زيرا آنان ميبر حقايق اي

بنابراين اين علم، علمي نيست كه از  كه داللتشان ظنّي است نه يقيني( كنار گذاشت )چرا

 از غير اين سه چيز: )كتاب، سنّت يقين كنار نهاده شود * شما )اهل تعطيل( علم خود را

كار و دان اف و در حقيقت علمي است كه از زباله آوريد مي دسته اقوال صحابه( ب و
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 .«اذهانتان سرچشمه گرفته است

مين ه ائمه و سلف صالح به ،تابعين ،عصر صحابه »فرمايد:  ي ديگري ميو در جا

  ب و سنتمان صورت كه در كتاه منوال سپري شد، آنان كامالً به اسماء و صفات الهي به

ق القول و حتي در يک مسأله اختالف نورزيدند، بلكه همه متف آمده است، ايمان داشتند

 .1«تحريف و تبديل روي نياوردند ،يلو هيچگاه به تأو دانستند آنها را ثابت مي

 در مورد صفات ابن رجبسخن 

اند، درست  صفات عمل كردهي اسماء و  آنچه سلف صالح درباره»فرمايند:  ايشان مي

تشبيه و تمثيل  ،چگونگي ،ل به كيفيتيت و بس! زيرا آنان در اين بحث قاهمان اس

امام احمد( و در معناي آنها   و هيچكدام به خالف ديگري عمل نكردند، )خصوصاً نبودند

د امام احم  عصر در دام تشبيه و تمثيل گرفتار نشدند، اگر چه گروهي كه هم و فرو نرفتند

اما در شمار كساني نيستند كه مورد الگوي ديگران   بودند اندكي به تشبيه گرايش يافتند،

امامان بزرگي چون: ابن مبارک، مالک، ثوري،   باشند، بلكه الگو و مقتداي ما در اين كار

 .2«عي، احمد و ابوعبيد و غيره هستنداوزاعي، شاف

 در مورد صفات عبدالباقی حنبلیسخن 

تأويل و »گويد:  مي( هل األثرأالعني و األثر يف عقائد گرانقدرش: ) شيخ در كتاب

و « استواء»ي  تفسير صفاتي كه متعلق به اهلل تعالي باشد، حرام است، مانند تفسير آيه

يا برخي از  و غيره، مگر صفاتي كه رسول اهلل حديث نزول اهلل تعالي به آسمان دنيا

در پاک و  و اين مذهب عموم سلف است، از اين رو ما اند تفسير نموده آنها را صحابه

 كنيم، بلكه صفات و  نمي عمل« معطله»منزه دانستن اهلل تعالي ) از برخي از صفات( مانند 

 تفسير و چگونگي نيستيم ،ل به تحريفيدانيم و قا ر كتاب و سنت ثابت ميي او را د ارده
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و روش  ي فرعي است مسأله گفتن از ذات يکو سخن گفتن از صفات به نسبت سخن 

 .1«نفي تشبيه و تأويل ناجور است ،هارد ،باره همان اثبات اسماء و صفات نما در اي

 در مورد صفات: حافظ احمد الحکمیسخن 

و يا  لي كه خودش را با آنها وصف نمودهي اهلل تعا صفات عاليه »گويد:  /شيخ

اسماء غير مشتقي چون: علم،  و افعاليه ،ت ذاتيهرسولش آنها را بيان داشته، اعم از صفا

و ساير اسمايي كه خود يا رسولش از  مع، بصر، حكمت، رحمت، عزت و غيرهقدرت، س

مؤمنان و پرهيزگاران و آن خبر داده و اسمي از آنها مشتق نشده مانند: محبتش نسبت به 

آئين  كه دين اسالماش از اين و خشنودي نيكوكاران و يا رضايتش از بندگان مؤمن

و اثبات وجه و دو دست  هتش از منافقان و خشمش از كافرانو يا كرا  مسلمانان باشد

 .2وغيره، با نصوص كتاب و سنت و فطرت سليم ثابت گشته است

 فرمايد: و در ابياتي زيبا مي

َفات   َما ُكلُّ وَ  َن الصِّ  َلُ  م 
 

تََها يف ُ َكم اآلَيات     َأثبَ
 

  ُ اَم َقاَل ُسوُل َأو َصحَّ في   الرَّ
 

ُ  التَّسل يُم َوالَقُبوُل   َفَحقُّ
3

 
" 

و تمام صفاتي كه دارد و در قرآن كريمش آن را اثبات نموده است * و يا از رسولش »

به صحّت رسيده است، حق اين است كه در برابر آنها تسليم بوده و خالصانه آنها را 

 .«بپذيريم

 فرمايد: و در ابياتي ديگر مي

ها  رُّ
ََية  َكاَم َأَتْت ُنم   رَص 

 

َنا ل    ُ  اقتََضْت  اَم ـَمَع اعت َقاد   َل
 

يٍف َواَل  ن َ ري حَتر   َتعط يلٍ  م 
 

 َوَ ري  َتك ييٍف َواَل مَتث يلٍ  
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مة  اهلُدَ أبل َقوُلنا َقوُل   یئِّ
 

َدِي  م َقد  اقْ  ِل َنْ  یُطوب  یتَدَ هب 
1

 
 

به صراحت و  ندا كه وارد شده ما تمامي آيات و احاديث صفات را درست همانگونه»

كنيم و به مقتضياتي كه بر آن داللت دارند و همانگونه كه  مي روشني بر ظواهرشان حمل

مان صورتي كه ذكر نموده است ايمان داريم * و الفاظ و ه ي عظمت اوست و به شايسته

و  كنيم مي و از تفسير چگونگي آنها خودداري آنها را تحريف و تأويل نمي كنيم معاني

  صفات او را به صفات آفريدگانش تشبيه نمي كنيم. و راه و روش و سخن ما همان سخن

و خوشا  امامان اهل سنت و جماعت( است  تابعين و، مان هدايت يافته )اعم از صحابهاما

 .«كنند مي حال آنان كه از هدايت آنان پيرويه ب

 در بیان اسماء و صفات شیخ سعدیسخن 

در صفات كماليه از هر حيث  ما معتقديم پروردگار»گويد:  /شيخ ناصر السعدي

و  و كمال، با او شريک يا شبيه نيستو هيچكس در صفات جالل  منحصر به فرد است

و  ندا ها را ثابت دانسته آن دانيم كه خودش يا پيامبرش صفاتي را براي او ثابت مي

داريم، بدون اينكه آنها  همانگونه كه در كتاب و سنت آمده، معاني و احكامشان را بيان مي

و صفات سلبيه يا نقايص و عيوبي را كه  يميي يا تعطيل يا تحريف و تشبيه نمارا نف

 .2«نماييم في مي، را نند ا خودش يا رسولش نفي نموده

 در این باب عبدالمحسن العبادسخن شیخ 

ي صفات اثبات اهل سنت و  در مسأله»گويد:  بدالمحسن )حفظه اهلل( ميشيخ ع

به نفي هستند و نه تأويل و ل ياند، از اين رو نه قا جماعت راهي ميانه در پيش گرفته

و به تشبيه و تمثيل معتقد  دانند پاک و منزه از هر عيبي مي او را و صفاتش را ؛تفسير

اند، بعنوان مثال: مشبهه در اثبات  هم آميختها را ب اما مشبه و معطله خوب و بد  نيستند،
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 75 ....اسماء و صفات ديشناخت توح تِياهمباب دوم: 

 

اما در اينكه به تشبيه و تمثيل روي   ،ند ا خوبي عمل كردهه صفات و عدم نفي آن ب

امان ماندن  اما اهل سنت و جماعت با در  .ندا روي دوري گزيده از انصاف و ميانه ،ند ا آورده

تاب و سنت وارد شده، صفاتي را كه در كاز نفي صفات و دچار نيامدن به دام تشبيه، 

، درست ند ا اهلل تعالي را از شبيه كردن به مخلوقاتش پاک و منزه داشته و ثابت دانسته

 نگونه كه اهلل تعالي فرموده است:هما

َٰٓل ي َٰٓ﴿ ِمث ََٰٰٓٓس  ِميعَُٰٓٱَٰٓو ُهو ََٰٰٓٓء  َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك   .[11]الشوري:  ﴾ِصيَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓلسذ

مذهب اهل سنت دراين مسأله به نسبت معطله و مشبهه، مانند شير خالص و گوارايي 

 .1«[آيد مي شاننوشندگان را خوش]است كه از ميان تفاله و خون بيرون ميتراود و 
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 شرح تفصیلی صفات الهی  فصل سوم:

ی  در خالل سوره -تعالی سبحانه و-اثبات صفات كمال برای اهلل  مبحث اول:

 اخالص

 است كه او يكتا و يگانه استبا صفات كمال توصيف شده  اهلل عزوجلدر قرآن كريم 
ي اخالص  ه در سورهبا اسماء و صفاتش با او انباز نيست، از جمل كس و هيچ چيز و هيچ

 :خوانيم كه مي

َُٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ د ََّٰٰٓٓللذ ح 
 
َُٰٓٱ١ََٰٰٓٓأ دَُٰٓٱَّٰٓللذ م  ل م ََٰٰٓٓي ِل ََٰٰٓٓل م ٢َََٰٰٰٓٓٓلصذ ل م ٣َََٰٰٰٓٓٓيُول  ََٰٰٓٓو  ََُٰٰٓٓي ُكنَٰٓو  ُد ََُٰٰٓٓكُفًوآَٰۥلذ ح 

 
 ﴾٤َٰٓأ

 [.4-1]االخالص: 
ي  اميدها و برطرف كننده  ي است * اهلل سرور و واال برآورندهي يكت بگو: اهلل يگانه»

 .«باشد  نمي * و كسي همتا و همگون او هاست * نزاده است و زاده نشده است نيازمندي

ما معرفي كرده است كه ه ب« احد و صمد»خودش را با دو صفت:  اهلل ،در اين سوره
 .1بر اتّصاف او به نهايت كمال مطلق داللت دارند

بي نياز است و همه يعني او از همه كس  »فرمايد:  مي« صمد»در بيان معني  ابوهريره
 .2«بدو نيازمندند

در بيان تفسير اين كلمه بر اثبات و تنزيه داللت دارد، اثبات به اين  سخن ابوهريره
كنند، چرا كه  يشان به او رو ميها معني كه مردمان در برآورده كردن تمام نيازها و گرفتاري

ه كند به چه ارادو هر بر هر چيزي قادر و تواناستاو به تمام صفات كماليه آراسته و 
و مردمان اگر نيرو و  دست اوسته جزا و پاداش ب ،خلق ،امر  و گيرد سرعت انجام مي

گيرد يا ابقا  گاه بخواهد آنها را پس مي، همه را او عطا كرده است، كه هرقدرتي دارند
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 .1سوي اوسته كند، بنابراين بازگشت همه ب مي
 يچه و به و همه چيز است همه كس نياز از و تنزيه وتقديس به اين معني كه او بي

ز او كسي و نياز متوجه او نبوده و نخواهد بود، چرا كه او اولي است كه پيش اوجه فقر و 
يده و كسي از او زاده نشده است. و براي بقايش نيز به يچيزي وجود نداشته است و نزا

و  و خود نيازي به آن ندارد دهد را او به همه طعام وخوراک ميكسي نيازمند نيست، زي

كند، زيرا نه شريكي دارد و نه   نمي سوي كسي دراز در انجام كارهايش دست ياري به
 .2پشتيباني و نه يار و ياوري!

لت اگر چه اين دو صفت )احد و صمد( بر اتصاف اهلل تعالي به صفات كمال مطلق دال
و آن نيز نفي والدت است، به اين معني كه از كسي زاده  دارند، معناي ديگري نيز دارند

امعاء و  ،كسي است كه شكم« صمد »ند: ا نشده است، زيرا برخي در بيان معناي آن گفته
ي انعام  احشاء ندارد، بنابراين به خوردن و آشاميدن نيازمند نيست، همانگونه كه در سوره

 و ذاريات بدان اشاره فرموده است:

ي  ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ غ 
 
َِٰٓٱَٰٓأ ِذََُّٰٰٓٓللذ َّتذ

 
ِل ََٰٰٓٗٓأ م  َٰٓٱَٰٓف اِطرََِٰٰٓٓاو  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ

ََٰٰٓٓعِمَُُٰٓيط ََٰٰٓٓو ُهو ََِٰٰٓٓضَٰٓۡرل   ل  ُم َُٰٓيط ََٰٰٓٓو  مِر ََٰٰٓٓإِن ِ ََٰٰٓٓقُل ََٰٰٓٓع 
ُ
ن ََُٰٰٓٓتَٰٓأ

 
َٰٓأ

ُكون َٰٓ
 
ل ََٰٰٓٓأ وذ

 
ن ََٰٰٓٓأ س ََٰٰٓٓم 

 
ََٰٰٓٓل م  َٰٓأ ل  َِٰٓل َٰٓٱَٰٓمِن ََٰٰٓٓت ُكون نذََٰٰٓٓو   .[14]األنعام:  ﴾١٤َٰٓكِّي َُٰٓمش 

ها و زمين  ي آسمان كه او آفريننده بگيرم؟! در صورتيآيا غيراهلل را معبود و ياور خود   بگو:»

 او رازق همگان است و همه بدو نيازمندند( و به او روزي داده و)دهد  است واو روزي مي

نيازمند كسي نيست( بگو: به من دستور داده شده است كه نخستين كسي باشم كه  شود )و  نمي

من دستور ه ( مسلمان باشد )و نيز اهلل بورا خالصانه تسليم فرمان خدا كند امت، خويشتن  )از اين

 .«ي مشركان مباش داده است كه( از زمره

ا﴿ ل ق ََٰٰٓٓو م  َِٰٓٱو ََٰٰٓٓنذَٰٓل َِٰٓٱَُٰٓتَٰٓخ  َٰٓل  ََٰٰٓٓنس  ا ٥٦َََُٰٰٰٓٓٓبُدونَِِٰٓل ع ََٰٰٓٓإِلذ رِيدََُٰٰٓٓم 
ُ
ِنَُٰٓهمِمن ََٰٰٓٓأ ِز ََٰٰٓٓم  ا ََٰٰٓٓق َٰٓر  رِيدََُٰٰٓٓو م 

ُ
نَٰٓأ

 
َٰٓأ

 .[57]الذاريات:  ﴾٥٧َٰٓعُِمونَُِٰٓيط َٰٓ
* من از آنان نه درخواست  ام ها را جز براي پرستش خود نيافريده و انسان ها جنو من »

                                           
 .28/29با اندكي تصرف، ص  :خلق  علو اهلل عىل -1

 .28/29ص  :همان -2
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 .«خواهم كه مرا خوراک دهند و نه مي كنم گونه رزق و روزي مي هيچ

نظير ندارد و بالتبع داراي همسر  شبيه و ،همگون ،كسي است كه همتا« أحد»بنابراين 

است كه در آيات زير به زيبايي بدان اشاره نيز نيست، چرا كه والدت ناشي از دو چيز 

 شده است:

م  َٰٓٱَٰٓب ِديعَُٰٓ﴿ َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
نذ ََِٰٰٓٓض َٰٓۡرل  

 
ََُٰٰٓٓي ُكونََُٰٰٓٓأ ل  ََٰٰٓٓۥل  ل م ََٰٰٓٓو  ََُٰٰٓٓت ُكنَٰٓو  ل ق ََِٰٰٓٓحب ة  َٰٓص  ََٰٰٓٓۥلذ َٰٓو ُهو ََٰٰٓٓء  َٰٓش  ََُٰٰٓٓكذََٰٰٓٓو خ 

َِٰٓ لِيم ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََٰٰٓٓبُِكل    .[101]األنعام:  ﴾١٠١َٰٓع 

از نيستي به هستي آورده است. چگونه ممكن است اهلل كسي است كه آسمانها و زمين را »

د از جنس شوهر باشد فرزندي داشته باشد، در حالي كه او همسري ندارد. )همسر و فرزند باي

يكتا و بي همتا است ( و همه چيز را او آفريده است ) از جمله اشخاص و اشيايي را  ،واهلل يگانه

 .«سازند( و او آگاه از هر چيز است كه شريک او مي

ل م َٰٓ﴿ ََُٰٰٓٓي ُكنَٰٓو  ُد ََُٰٰٓٓكُفًوآَٰۥلذ ح 
 
 .[4خالص: ]اإل ﴾٤َٰٓأ

 .«باشد  نمي و كسي همتا و همگون او»

 نيست، زيرا:بنابراين هيچ مخلوقي همتا و همگون آفريدگار 

ََِٰٰٓٓدَُٰٓم َٰٓل  َٰٓٱ﴿ ِيٱَّٰٓلِلذ ل ق َََّٰٰٓٓلذ م  َٰٓٱَٰٓخ  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
َٰٓۡرل   ع ل ََٰٰٓٓض  لُم  َٰٓٱَٰٓو ج  ِين َٰٓٱَُٰٓثمذََٰٰٓٓنلُّور  َٰٓٱو ََِٰٰٓٓتَٰٓلظُّ ُروا َََّٰٰٓٓلذ ف  َٰٓك 

ب ِِهم َٰٓ ع ََٰٰٓٓبِر    .[1]األنعام:  ﴾١َِٰٓدلُون َٰٓي 

و روشنايي را ايجاد  ها و تاريكي ها و زمين را آفريده است ستايش اهلل را سزاست كه آسمان»

ولي با اين وصف، كساني كه منكر وجود پروردگار خويشند )براي آفريدگار خود  كرده است

 .«دهند كساني و چيزهايي را( همتا و همگون قرار مي

دهند، يا به  مي همتا و همگون قرار ،ي كسي و چيزهايي را با او برابريعن« يعدلونَ»

 كنند. شبيه ميتعبيري ديگر: او را به مخلوقاتش 

 مين موضوع است:ه اي ديگر به ي زير نيز اشاره آيه

﴿َٰٓ م  َٰٓٱَٰٓرذبُّ َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
آَِٰضَٰٓۡرل   اب ي ََٰٰٓٓو م  ِب َٰٓص َٰٓٱو ََٰٰٓٓهَُُٰٓبد َٰٓع َٰٓٱف ََٰٰٓٓن ُهم  تِهَِٰٓلِعِب  ََٰٰٓٓط  َٰٓد  ل ََٰٰٓٓۦ  ََُٰٰٓٓل مَُٰٓت ع ََٰٰٓٓه  ِمي ََٰٰٓٗٓۥل   ﴾٦٥َٰٓاس 

 .[65]مريم: 

ي  زمين و آنچه در ميان اين دو است. پس )حال كه چنين است و همه ،ها پروردگار آسمان»
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دوام و شكيبا باش. مگر شبيه  اشود( تنها او را پرستش كن و بر عبادت او ب تهي ميخطوط بدو من

و ... باشد( پيدا خواهي كرد )تا  لق، رازق، عالم، قادر، حيّ، قيومو همانندي براي اهلل )كه خا

 .«دراز كني؟(دست نياز به سوي او 

ِمي َٰٓٗ﴿ يعني هيچ چيز و هيچكس همتا و همگون او نيست، تا كسي با او برابر  :﴾اس 

باشد، بنابراين اين آيه با نفي تشبيه از اهلل تعالي به اين نكته اشاره دارد كه پاک و منزه 

واجب  -ي اخالص بدان اشاره دارد همانگونه كه سوره-داشتن او از هر عيب و نقصي 

 .1است

 مبحث دوم: تقسیم صفات

فعليه و اختياريه تقسيم ، ذاتيه ،خبريه ،به صفات عقليه -سبحانه و تعالي-صفات اهلل 

 شود.  مي

توان گفت:  صورت چكيده ميه اين مبحث نيازمند تفصيل و توضيح بيشتري است، ب

 .عقليه و خبريه خبر داده شده است در قرآن و سنّت نبوي از صفات

و راه اثبات آنها  توان بدانها استدالل كرد عقل مي صفاتي هستند كه با صفات عقليه:

ون: از اين رو اتصاف اهلل تعالي به صفاتي چ شنوايي و بينايي است )سمع و بصر(نيروي 

توان  ، بصر، كالم، رحمت، حكمت، علوّ و غيره را ميعلم، قدرت، اراده، حيات، سمع

 .2صفات عقليه نام نهاد

 .توان آنها را ثابت كرد فاتي هستند كه فقط از راه وجود نصوص ميص صفات خبريه:

زيبايي دارد، او به  ي در اثبات صفات از طريق عقل اشاره /شيخ االسالم ابن تيميه

اي كوتاه و چكيده به آن  كه در زير اشاره  تفصيل به بيان اين مبحث پرداخته است،

 خواهيم داشت:

                                           
 .34-28درويش، با اندكي تصرف، ص  :خلق  علو اهلل عىل -1

 .61-60-59، با اندكي تصرف، ص خلق  علو اهلل عىل -2
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امر اتفاق نظردارند كه  اند، بر اين  اثبات صفات پرداخته كساني كه به»فرمايند:  ايشان مي

: حي، عليم، قدير و مريد است -سبحانه وتعالي-توان دريافت كه اهلل  ي عقل مي وسيلهه ب

علو بر مخلوقات  غضب، ،خشم، رضا ،سخن گفتن، حب ،بينايي ،و داراي نيروي شنوايي

 .«اند آن را اثبات كردهئمه كه ا وغيره است

ي اهل سنت و پيروانشان در مقام استدالل عقلي، راهكار  ائمه»رمايد: ف ادامه ميو در 

گويند: اگر اهلل تعالي به صفت حيات متصف و  ، آنان ميندا اين باب ارائه داده زير را در

و نيز اگر به صفت قدرت متصف نباشد،  ، قطعاً در برابرش مرگ قرار داردآراسته نباشد

و نيز اگر از جهان و جهانيان جدا نباشد،   و ناتواني خواهد بودمتهم به عجز در مقابل 

قطعاً در داخل آنها يا جزء آنها قرار خواهد گرفت. و در صورتي كه يكي از آن دو صفات 

و از آنجايي كه ما صفات نقص را از   نيم، قطعاً ديگري اثبات خواهد شدرا نفي ك

تر از هر عيب و  جهان بسي پاک تر و منزه دانيم، بطريق اولي آفريدگار مخلوقات منزه مي

 .1نقصي است

تواند آنها را درک كند،  اي كه عقل فقط از راه نصوص مي اما راه اثبات صفات خبريه

استواء بر  و بر اثبات وجه، دو دست، چشم، پاورود خبر صادق است، مانند اخباري كه 

 .2عرش داللت دارند

نند صفات عقليه ايمان و باور داشت، بدون الزم است به اين صفات خبريه درست ما

همانگونه كه اهلل تعالي بدان اشاره كرده  3چگونگي تحريف و ،تعطيل، گونه تشبيه هيچ

 است:

َٰٓل ي َٰٓ﴿ ِمث ََٰٰٓٓس  ِميعَُٰٓٱَٰٓو ُهو ََٰٰٓٓء  َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك   .[11]الشوري:  ﴾ِصيَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓلسذ

                                           
 .3/88: شيخ االسالم ابن تيميهفتاوي  -1

 .60، با اندكي تصرف، ص علو اهلل عىل خلق  -2

 .61ص   :خلق  علو اهلل عىل -3
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آفريدگانش تشبيه كند، يا هر كس اهلل تعالي را به » گويد: 1و نعيم بن حماد الخزاعي

قطعا كفر ورزيده است، چرا كه هيچ چيز يا هيچكس در  يكي از صفاتش را انكار كند،

 .2«صفاتش به او شبيه نيست

 صفات ذاتيه و فعليه و اختياريه
امر داللت دارند كه صفات باري تعالي به دو  نصوص قرآن و احاديث نبوي بر اين

 شوند: دسته تقسيم مي

، مانند: حيات، ندا جدا نيستند، بلكه در ازل با او بوده : كه از ذات او صفات ذاتيه

 و غيره. 3مجد، علو، جالل، وجه ، قدم علم، قدرت، قوّت، ملک، عظمت، كبريا،

قت و اراده و قدرت اهلل تعالي در هر و ،ات فعليه: صفاتي هستند كه خواستصف

چه افعال( تحت مشيت اويند، اگرت )و و تک تک آن صفا گيرند اي بدان تعلق مي لحظه

نوع آن افعال قديمند، ولي  اما بايد دانست  ذات اهلل تعالي در ازل به آنها متصف است،

شوند، بنابراين اهلل سبحانه وتعالي هر آنچه اراده كند، قطعاً صورت  شان حادث مي تک تک

گويد و  خن ميشود، بنابراين او همواره و هميشه: س گيرد و حادث مي خود ميه فعلي ب

دريج ته و افعالش ب كند امور جهان هستي و مردمان را تدبير و ساماندهي مي  آفريند و مي

ين يمانند: استواء بر عرش، آمدن، پا شوند، اش واقع مي درست مطابق با حكمت و اراده

آمدن به آسمان دنيا، خنديدن، رضايت وخشنودي، خشم، كراهيت و ناخشنودي، محبت، 

 .4امور و غيره رزق و روزي، زنده كردن، ميراندن، انواع تدبيرآفرينش، 

                                           
ت بر جهميه تاخته است و از هايش سخ الحارث الخزاعي است، او در نوشتهبن  همراد نعيم بن حماد بن معاوي -1

در زندان در سال « خلق قرآن»ايام مصيبت ترين مردمان عصر خود به نسبت احكام و فرائض بود، در  آگاه

 .462-460-1/458: هتذيب التهذيب، 298و گفته شده . ق( وفات يافته288)

 .25شرح هراس ص : العقيدة الواسطية -2

 .65ص  :خلق  علو اهلل عىل -3

 .106-105: واسطيهي  شرح عقيده -4
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 اند ای متعدی مبحث سوم: برخی از افعال اهلل تعالی الزم و دسته

آمدن و غيره الزمند و نيازي به مفعول  آمدن، فرود عنوان مثال افعالي چون: استواء،ه ب

اماته )ميراندن(، احياء )زنده   ، ولي افعالي چون: خلق، رزق،ئم به فعل هستندو قا ندارند

 .1ندراد مفعولينياز به  متعدي و ...كردن( اعطاء )بخشيدن و عطا كردن(، منع و غيره

 آمده است:  ي زير هر دوي اين افعال در آيه

ِيٱ﴿ ل ق َََّٰٰٓٓلذ م  َٰٓٱَٰٓخ  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
َٰٓۡرل   آَٰض  اب ي ََٰٰٓٓو م  يذام ََِٰٰٓٓستذةََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓن ُهم 

 
ى َٰٓس َٰٓٱَُٰٓثمذََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓت و  ر َٰٓل َٰٓٱََٰٓع   َٰٓنَُٰٓم  َٰٓلرذح َٰٓٱَِٰٓش َٰٓع 

َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓف س  بِيََٰٰٓٗٓۦبِهََِٰٰٓٓل   .[59]الفرقان:  ﴾٥٩َٰٓاخ 

 آن دو را در شش دوره آفريده است ي چيزهاي ميان ها و زمين را و همه آن كسي كه آسمان »

استواء يافت، او داراي رحمت فراوان و فراگير است. پس از شخص آگاه و  عرشو آنگاه بر 

 .«فرزانه بپرس

هرحال اهلل تعالي ه الزم است، ولي ب« استوي»متعدي و فعل «: خلق»فعل ي باال  در آيه

 شوند. ي او حاصل مي به هر دو متصف است و به خواست و اراده

آيند و هم  اي از صفات اهلل تعالي، هم صفت ذات به شمار مي الزم به ذكر است پاره

 .2صفت فعل، مانند: صفت كالم، خلق و رحمت

بر اتصاف اهلل تعالي به صفات ذاتيه و فعليه داللت دارند، از  آيات و احاديث بسياري

 آن جمله:

ي ب َٰٓ﴿ ب ِك ََٰٰٓٓهَُٰٓو ج ََٰٰٓٓق  َٰٓو  َِٰٓٱو ََٰٰٓٓلَِٰٓل  َٰٓل  َٰٓٱَُٰٓذوَٰٓر  امَِٰٓك َٰٓل   .[27]الرحمن:  ﴾٢٧َٰٓر 

 .«ماند و بس و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي»

د َٰٓ﴿ ل ق  ل ق ََٰٰٓٓو  ر ََُٰٰٓٓثمذََُٰٰٓٓكم َٰٓن  َٰٓخ  وذ ل  َٰٓلِل ََٰٰٓٓن اقُل ََُٰٰٓٓثمذََُٰٰٓٓكم َٰٓن  َٰٓص  ةَِٰٓم  ُدو ََٰٰٓٓد م َٰٓٓأِلَُٰٓجُدوا َٰٓس َٰٓٱَٰٓئِك  ج  َٰٓإِب ََٰٰٓٓإِلذ ََٰٰٓٓا َٰٓف س  َٰٓلِيس 
ِن ََٰٰٓٓي ُكنَٰٓل م َٰٓ  [.11]األعراف:  ﴾١١َِٰٓجِدين َٰٓلسذ َٰٓٱَٰٓم 

از جمله ابليس كه در ) ي كرديم. بعد از آن به فرشتگانشما را آفريديم و سپس صورتگر»

                                           
 .66ص  :خلق  علو اهلل عىل -1

 .66ص  :خلق  علو اهلل عىل -2
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و ي )خضوع و تواضع( كنيد ) سجدهدم براي آ :صف آنان قرار داشت. ولي از ايشان نبود( گفتيم

ي فرشتگان به فرمان يزدان( سجده كردند )و تعظيم و تكريم  بزرگ و گراميش داريد( پس )همه

 .«(جاي آوردند( مگر ابليس كه )از جنيان بود و فرمان نبرد و سجده نكرده ب

ث ل ََٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿ َِٰٓٱَِٰٓعند ََِٰٰٓٓعيس  ََٰٰٓٓم  ث لََِّٰٰٓٓللذ م  هََُٰٰٓٓء اد م  ََٰٰٓٓك  ل ق  اب ََٰٰٓٓمِنَٰٓۥخ  ََُٰٰٓٓق ال ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓتُر  ي ُكونََُُٰٰٓٓكنَٰٓۥل   ﴾٥٩َٰٓف 
 .[59عمران:  ]آل

ي )آفرينش( آدم است كه او را از خاک  ي )آفرينش( عيسي براي اهلل، همچون مسأله مسأله»

 .«آمد  آي و )بي درنگ( پديد بيافريده سپس بدو گفت: پديد

نذُهمََُٰٰٓٓلِك َٰٓذ  َٰٓ﴿
 
ب ُعوا َٰٓٱَٰٓبِأ ا ََٰٰٓٓتذ س ََٰٰٓٓم 

 
َٰٓأ ط  رُِهوا ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓخ  ك  ح ََٰٰٓٓۥن هَُٰٓو  َٰٓرِض ََٰٰٓٓو 

 
َٰٓف أ ع ََٰٰٓٓب ط 

 
 .[28]محمد:  ﴾٢٨َٰٓل ُهم َٰٓم  َٰٓأ

ند كه اهلل را بر رو اينگونه )جان برگرفتن ايشان( بدان خاطر است كه آنان بدنبال چيزي مي»

لذا اهلل كارهاي  و آيد موجب خشنودي او است بدشان ميو از چيزي كه  آورد سر خشم مي

 .«گرداند سود مي)نيک( ايشان را باطل و بي 

َُٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓبِب َُُٰٓي ََٰٰٓٓتذبُِعوِنَٰٓٱف ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَُُٰٓتِبُّون ََُٰٰٓٓكنُتم ََٰٰٓٓإِنَٰٓقُل َٰٓ﴿ ي غ ََّٰٰٓٓللذ َُٰٓٱو ََُٰٰٓٓذنُوب ُكم  ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓفِر َٰٓو  ُفور ََّٰٰٓٓللذ َٰٓغ 
 .[31عمران:  ]آل ﴾٣١َٰٓرذِحيم َٰٓ

كنيد تا اهلل شما را دوست بدارد و گناهانتان  داريد، از من پيروي اگر اهلل را دوست مي :بگو»

 .«ي مهربان است و اهلل آمرزنده را ببخشايد

 فرمود: آمده است كه رسول اهلل  و در روايتي به نقل از انس

ٍِ  َ  يَّلََق » ََّ يف سنلأ  ََّ َقَط َقَط  َ َل ِمَن َمزيدن َحَِتَّ  :تَقوَّ و  .1«يََضَع قََدَمهَّ َفتَقَّ

گويد: آيا افزون بر اين هم هست؟ تا  و دوزخ مي شوند انداخته ميدوزخيان( در آتش )»

 .«گويد: مرا بس است، مرا بس است و دوزخ مي نهد كه )اهلل( پايش را بر آتش مياين

اي را نزد  ي گوشت پختهآمده است: روز  و در روايتي ديگر به نقل از ابوهريره

 از يشانيشان تقديم كردند، ابه اي دست آن گوشت را  و ناحيه آوردند رسول اهلل

هايش جدا كرد و خورد و  اي از آن را با دندان آمد، تكه خوشش ميگوشت  دستِ قسمت

                                           

ل َٰٓ﴿ :یقول  تعالتفسير سوره ق، باب  ، كتاب6/173ش  صحيح بخاري -1 زِيد ََِٰٰٓٓمنَٰٓه   .[30]ق:  ﴾مذ
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 سپس فرمود:

َِ     َنِيَّدَّ سنلأ »  .« ِس يََوَم سلَِقي َم

 .«من در روز رستاخيز سيد و ساالر مردمانم»

 تا جايي كه فرمود:

ََمَ  تَّونَ َفيَل» َّوَن ََلَّ:   َت  بوَّسلبَ  آ ول ٍَّ ِحِه، ََش َخلََقَك سهللَّ بِيَِدهِ،  َ َفيَقَّ َنَفَخ فيَك ِمَن 
  

َ
  ََ ب َك،  ال تَرَ  نَل  إىل َفعَ شَ سِ فََ َجدَّ س لَك،  َمَر سلَمَ ئَِك َم  قَد  إىَل  َى م  ََننَّ ِفيِه،  ال تَر ىٍَ

: إنأ  ََمَّ ََّ آ ،  َ قَبلَهَّ ِمثَ  َضَب َغَضب َ لَم َيغَ َب َغِض  ٍَّب   بَلََغ َ ، َفيَقوَّ  .1«لَهَّ ثَ لَن َيَغَضَب َبَعَدهَّ مِ لَهَّ

گويند: تو پدر آدميان هستي، اهلل ترا با دستان  و به او مي آيند مي  سپس مردم نزد آدم»

و به فرشتگان دستور داد تا برايت سجده كنند، نزد  روحش در تو دميد از خويش آفريد، و

ايم. و چه  اي گرفتار آمده بيني در چه مخمصه  نمي پروردگارت براي ما واسطه و شفيع شو، آيا

گويد: پروردگار از دوزخيان چنان خشمگين است كه پيشتر مثل آن  كشيم؟ آدم مي رنجي مي

 .«هد گرفتچنان خشم نخوا خشم نگرفته است و پس از آن نيز

اي را كه در كتاب و سنت وارد  سلف صالح تمام صفات ذاتيه و فعليه ،بنابراين

 .2دانند تشبيه و تمثيلي ثابت مي ،تعطيل ،گونه تحريف اند، بدون هيچ شده

 مبحث چهارم: فرق میان صفات ذات و صفات فعل

دانند، زيرا صفات ذات  سلف صالح صفات فعل و صفات ذات را از هم جدا مي

ي او نيستند، بلكه ضد آنها نيز  و نه تنها متعلق به خواست و مشيت و اراده ندا قديمي

و ضد آنها نيز وجود دارد  ي اويند ل مرتبط به مشيت و ارادهاما صفات فع وجود ندارد،

 .3مانند: رضا، غضب، محبت

                                           

ِيذة َٰٓ﴿: كتاب تفسير، باب ،4/286ش یبخارروايت  -1 ن ََُٰٰٓٓذر  ع ََٰٰٓٓن اَح  ل ََٰٰٓٓم  ََٰٰٓٓم   .﴾نُوح 

 .69ص  :خلق  علو اهلل عىل -2
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دارند كه از نظر تأكيد « ةهلينوار اإللوامع األ»در تعليق خود بر كتاب  /شيخ عبداهلل بابطين

صفاتش مانند »ر سخنان سفاريني كه معتقد است: و در تعليقش ب ند ا اهل سنت صفات دو دسته

، همانگونه كه در ندا گويد: از ظاهر آنها پيداست كه تمام صفات قديمي مي «ندا ذاتش قديمي

داشت، زيرا  تفاصيلي را در نظراين قول بايد جزئيات و  اما در  شرحش بدان اشاره نموده است،

صفات ذاتيه مانند: حيات،  -1: ندا ميان اهل سنت معروف است كه صفات اهلل تعالي دو دستهدر

، زيرا صفاتي ندا علم، قدرت، صورت، دو دست و غيره، اينها بدون هيچ ترديدي صفات قديمي

كه اگر حكمت او هستند،  ،اراده ،واستمتعلق به خ صفات فعليه -2ي ذات اويند  زمههستند كه ال

ق، بخشد، در غير اين صورت متحقق نخواهند شد، مانند: خل حكمتش اقتضا كند آنها را فعليت مي

چه آسمان دنيا، استواء و غيره، اگر آمدن به )ميراندن(، كالم، فرود ت امارزق، احياء )زنده كردن(، 

و بديهي است  تنداما نوعاً و جنساً قديمي هس  گيرند هر يک از اينها گاهي صورت فعلي بخود مي

ميان صفاتي چون: حيات و قدرت و ميان صفتي چون استواء فرق وجود دارد، زيرا هيچ ترديدي 

پس از اما استواء   نيست كه اهلل تعالي در ازل و ابد به صفات قدرت وحيات موصوف بوده است،

و اگر  و صفت فرودآمدنش به آسمان دنيا نيز همينگونه است. آفرينش عرش صورت گرفته است

اما اهلل تعالي هر چه اراده كند، قطعاً انجام خواهد   چه صفات فعليه از جنس صفات قديمي هستند

 .1«گرفت...

                                           
 .1/112: نوار البهية وسواطع األرسار األثريةلوامع األنگا:  -1



 
 

 ای از صفات ذاتی و گروهی از صفات فعلی فصل چهارم: پاره

 ای از صفات ذاتی مبحث اول: پاره

 صفت حيات -1
از آيات و احاديث وارده در اين باب به اثبات اين صفت پرداخته  اي بيهقي با ذكر پاره

 از جمله: 1است

َُٰٓٱ﴿ ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  ََّٰٰٓٓللذ َُّٰٓل َٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓإِلذ يُّومَُٰٓل َٰٓٱَٰٓح   .[255: ة]البقر ﴾ق 

 .«ي پايدار )و جهان هستي را( نگهدار است جز اهلل نيست، او زندهه هيچ معبودي ب»

َُّٰٓل َٰٓٱَُٰٓهو َٰٓ﴿ ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓح   .[65]غافر:  ﴾ُهو ََٰٰٓٓإِلذ

 .«و هيچ معبودي بجز او نيست ي پايدار است او زنده»

ت و ّكذ َٰٓ﴿ ََٰٰٓٓو  ِيٱَٰٓح  َِٰٓل َٰٓٱََٰٓع   َََّٰٰٓٓلذ ُموُتََٰٰٓٓل    .[58]الفرقان:  ﴾ي 

 .«ميرد  نمي خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز امور( بر  ي و )در همه»

در  كند، آنجا كه رسول اهلل اشاره مي بذكر احاديث به حديثي از ابن عباسو در 

 فرمود: دعاهايش مي

َ سَ » مأ ل نَ  َك للأهَّ
َ
،  َ لَمَ   ،  َ َءسَم َ  َك بِ تَّ َ  َك َعليتَّ ، َ إِ تََوّکأ َنبَ  َك يَل تَّ

َ
، َ بِ      َك تَّ

تِ َخ َصمَ   وذَّ بِعزأ ،  عَّ  إ، اَل َك تَّ
َ
وَّت،  سجِلنُّ  يسّلأ  سلَحُّ  ،   َت َت  ن تَِّضلأين َ ََل إالأ    اَل َيمَّ

وتَّونَ  َ   .«سْلنسَّ َيمَّ

به و كنم تو تو توكل ميه و تنها ب تو ايمان دارمه و ب ا! تنها تسليم و فرمانبردار توامبار اله»

ي حجت به  و در اقامه برم( امورم به تو پناه مي تدبير آورم )و در ام را به سوي تو مي پشيماني

و از عزت و قدرتت استمداد  اي من تلقين و عطا نمودهه كه تو ب برم براهين و استدالالتي پناه مي

                                           
 .163ص  :ياتهلالبيهقي وموقف  من اإل -1
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 ي پايداري هستي كه حقي جز تو نيست، مرا گمراه مساز، همانا تو زندهه جويم، هيچ معبود ب مي

 .«ميرد، ولي جنيان و انسانها خواهند مرد  نمي

و در توصيفش گفته شد: او  وقتي ثابت شد اهلل موجود است»افزايد:  مه مياو در اد

ايم كه افزون بر ذات است، اين  ت، در حقيقت او را با وصفي ستودهزنده و پايدار اس

شود  است، زيرا اثبات هر اسمي، شامل اثبات صفتي نيز مي« حيات»وصف همان صفت 

كه بر آن داللت دارد، در غير اين صورت اهلل سبحانه و تعالي فقط به اسمايي محدود 

 .1«دهند ه و فقط خبر از وجود ذات ميد كه خودش را به آنها متصف ساختشو مي

 صفت علم: -2
 اين صفت در آيات قرآن ثابت است، از جمله:

﴿َٰٓ ل  ِن ََٰٰٓٓء َٰٓبِش  ََُُٰٰٓٓيِيُطون ََٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓۦ َِٰٓمهَِِٰٓعل ََٰٰٓٓم  آَٰإِلذ ا ََٰٰٓٓبِم   .[255: ة]البقر ﴾ء َٰٓش 

 .« خود او بخواهد و آنان به چيزي از علم و دانش او احاطه نيابند، مگر به آنچه »

َُٰٓٱَِٰٓكنَِٰٓلذ َٰٓ﴿ دَُٰٓي ش ََّٰٰٓٓللذ ا ََٰٰٓٓه  ل ََٰٰٓٓبِم  نز 
 
ََُٰٰٓٓك  َٰٓإِل  ََٰٰٓٓأ ل  نز 

 
 .[166]النساء:  ﴾ۦِمهَِٰٓبِعِل ََٰٰٓٓۥأ

كنند( ليكن خداوند بر آنچه )از قرآن( بر تو نازل  هر چند كه كافران نبوت تو را انكار مي»

 .«كرده است...دهد، اين اهلل است كه آن را با دانش خويش نازل  شده است گواهي مي

 و در سنت نبوي نيز بدان اشاره شده است، از جمله:

گنجشكي بر روي »خوانيم كه:  ي صالح اهلل تعالي مي و آن بنده موسي در داستان

به موسي گفت: دانش من و تو به  شتي نشست و نوكي به دريا زد، خضري ك لبه

ياست، همانگونه كه نوک نسبت دانش اهلل تعالي مانند نوک زدن اين گنجشک به آب در

 .2«كاهد  نمي علم ما نيز از علم اهلل تعالي هيچ كاهد،  نمي زدن گنجشک از آب دريا هيچ

و اين يكي از  پردازد دح و ستايش اهلل تعالي مياين حديث در حقيقت به بيان م

                                           
 .163ص  :ياتالبيهقي وموقف  من اإلهل -1
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اساليب علم بالغه است آنجا كه گاهي در نصي يا بيتي كه ظاهرش بر ذمّ و سرزنش 

 :[ي ذبياني نابغه]پردازند درست مانند اين بيت از  داللت دارد، به مدح ديگران مي

م َ رَي   نَّ ُسيُوَفُهمأَ َواَل َعيَب ف يه 
 

ن ق راع  الَكتَائ ب    نَّ ُفلوٌل م  هب 
1

 
 

برخورد با شمشير لشكريان  جز اينكه شمشيرهايشان در هيچ عيبي ندارند،آنان »

 .«دشمنان شكاف برداشته )و شيار دار شده( است

 اين آيه:  در تفسير /و ابن خزيمه

آَٰل م َٰٓع َٰٓٱف ََٰٰٓٓل ك ََٰٰٓٓت ِجيُبوا َٰٓي س ََٰٰٓٓلذم ََٰٰٓٓف إِن﴿ نذم 
 
ه ََٰٰٓٓي تذبُِعون ََٰٰٓٓأ

 
ا َٰٓأ  . [50]القصص:  ﴾ء ُهم َٰٓو 

 .«كنند و هوسهاي خود پيروي مي يهو ، بدان كه ايشان فقط ازندادندجوابت را پس اگر »

و  ه با علمش قرآن را نازل كرده استاهلل تعالي در اين آيه اشاره دارد ك»فرمايند:  مي

و اين علمي كه  آورد ازآن آگاه است ي به دنيا ميشود يا فرزند اينكه هر زني كه حامله مي

اما جهميه منكر  بعلمه(. -ت خود اضافه نموده است )علمه سازد به ذا ما را از آن مطلع مي

اليكه او بسي ، در حندا اضافه شدن علم به ذات اهلل تعالي هستند، از اين رو كفر ورزيده

 .2«ندا تر از افترايي است كه دروغگويان بر علم او وارد ساخته واالتر و بلندمرتبه

 صفت قدرت: -3
داللت دارند بسي معلوم و آشكار است، از ميان آيات و احاديثي كه بر اين صفت 

 توان دو مورد زير را گواه آورد: آيات مي

نََٰٓع   ََِٰٰٓٓدرِين َٰٓق  ََٰٰٓٓب ل  َٰٓ﴿
 
ِي ََٰٰٓٓأ و  ُّس   .[4: القيامة] ﴾٤َٰٓۥب ن ان هََُٰٰٓٓن

ترين  قيقسرانگشتان او را )كه يكي از دتوانيم  آوريم( ما حتي مي آري! )آنها را گرد مي»

 .«بدن است( كامالً همسان خودش بيافرينيم )و به حال اول بازگردانيم( هاي  قسمت

نََٰٓع   ََِٰٰٓٓإَونذا﴿
 
آَٰنُّرِي ك ََٰٰٓٓأ   .[95]المؤمنون:  ﴾٩٥َِٰٓدُرون َٰٓل ق  ََٰٰٓٓن عُِدُهم ََٰٰٓٓم 
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 .«تو بنمايانيمه دهيم ب توانيم آنچه را كه بديشان وعده مي ما قطعا مي»

روايت است كه فرمود: رسول  حديثي به نقل از جابربن عبداهلل و در سنت نبوي در

داد و  آموزش مي ماه ا نيز بداد، استخاره ر ما ياد ميه اي از قرآن را ب همچنانكه سوره اهلل

 گفت: مي

« 
َ
مأ إذس َ مأ   َل: سلألهَّ ، ثَّمأ يَلَقَّ َِ كَعتَِِي ِمَن َغِ  سلَفِريَض ٍَ َم بِ َلمِر فَلََ َكَع  كَّ نتَِخ ََّك َحدَّ

َ
إِِّن   

تَِك....بِِعلِمَك   ٍَ َد ٍََّك بِقَّ  .1« َنتَقِد

گاه به دل يكي از شما خطور كرد و در نظر داشت كاري را انجام دهد، ابتدا دو ركعت هر »

ي از علم و ترين دانم تو آگاه خواند و سپس بگويد: بار الها! از آنجا كه مينماز )غير واجب( ب

)و  من قدرت عطا كنيه خواهم كه بر انجام آن كار ب و از تو مي كنم دانشت طلب خير مي

 .«مقدماتش را فراهم آوري...(

واضح و آشكار است و نيازي به ذكر  ،ال سلف در اثبات اين صفت فراوانو اقو

 نيست.

 صفت اراده -4
، هديا با حضور قلب گوش فرا د صفت اراده براي كسي كه دلي آگاه داشته باشد،

و آيات و احاديث فراواني در بيان آن وارد شده است، كه در زير به  ظاهر و آشكار است

 شود: هايي اشاره مي نمونه

ا﴿ َُٰٓٱَٰٓيُرِيدََُٰٰٓٓم  ل ي ََٰٰٓٓع ل َِٰٓل ج ََّٰٰٓٓللذ ِن ََُٰٰٓٓكمع  ج ََٰٰٓٓم  ر  ل  ََٰٰٓٓح  ُكم ََٰٰٓٓيُرِيدََُِٰٰٓٓكنو  ِر  ه  ِلُتِمذََِٰٰٓٓلُط  ت هَُٰٓنِع ََٰٰٓٓو  ل ي ََٰٰٓٓۥم  َُٰٓكم َٰٓع 
لذُكم َٰٓ   .[6: ة]المائد ﴾ُكُرون َٰٓت ش ََٰٰٓٓل ع 

حيث  از)خواهد شما را  بلكه مي تنگ آورد و به مشقت اندازد.ه خواهد شما را ب  نمي اهلل»

شايد كه و با بيان احكام اسالمي( نعمت خود را بر شما تمام نمايد. ظاهر و باطن( پاكيزه دارد )

 .«جاي آوريده شكر )انعام و الطاف( او را )با دوام بر طاعت و عبادت( ب
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َُٰٓٱَٰٓيُرِيدَُٰٓ﴿ ََٰٰٓٓيُس  َٰٓل َٰٓٱَٰٓبُِكمََُّٰٰٓٓللذ ل   .[185: ة]البقر ﴾ُعس  َٰٓل َٰٓٱَٰٓبُِكمََُٰٰٓٓيُرِيدََُٰٰٓٓو 

 .«خواهد و خواهان زحمت شما نيست اهلل آسايش شما را مي»

 فرمود: روايت است كه رسول اهلل و در حديثي به نقل از معاويه

يِن » َههَّ يف سِل  َفق  َِ سهللَّ بِِه َخ سَ يَّ  .1«َمَن يَِّر

 .«كند هر كه را خداوند خير خواه او باشد، به او فهم درست دين عطا مي»

ي  اراده»معناي مشيت است، ه اي كه ب اراده اراده و مشيت هر دو به يک معني است، به

 ي تشريعي فرق دارد. ارادهگويند. كه با « تكويني

 صفات سمع و بصر -5
آيات و احاديث فراواني نيز در اثبات اين دو صفت وارد شده است، كه در مطالب 

 شود: بعدي به دو آيه و دو حديث اشاره مي

ََِٰٰٓٓت عِذ َٰٓس َٰٓٱف َٰٓ﴿ ِ َٰٓٱب ِميعَُٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓۥإِنذهََُّٰٰٓٓللذ  .[56]غافر:  ﴾ِصيَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓلسذ

 .«بيند شنود و مي او ميخود را در پناه اهلل دار كه »

ن َٰٓ﴿ َك  َُٰٓٱَٰٓو  ِميع  ََّٰٰٓٓللذ  .[134]النساء:  ﴾اب ِصيََٰٰٓٗٓاس 

 .«است اعمال ايشان()و اهلل شنواي )اقوال بندگان( و بيناي »

ي  در غزوه آمده است كه فرمود: ما با رسول اهلل  و در روايتي از ابوموسي اشعري

 رفتيم تكبير گويان صدايمان را بلند مي ينياز هر فراز و فرودي كه باال وپا )خيبر( بوديم،

 ما نزديک شد و فرمود:ه ب كرديم، پس از مدتي رسول اهلل مي

َم، فَ ِ » َنفَِّ كَّ
َ
وس لََعَ   َه  سنلأ سَّ سٍَبعَّ يُّ

َ
َصمأ  َ أ

َ
وَن   م اَل تَدعَّ وَن  اَل ََغئِب َ، أكَّ إِ مأ  تَدعَّ

قَربَّ 
َ
َون   ٍَسِحلِتِه ... إِىل َنمِيع َ بَصِ سَ، إِنأ سأِّلي تَدعَّ م ِمن عَّ َِّق  َحِدكَّ

َ
 »2. 

ين بياوريد( زيرا شما يا خسته نكنيد )و صداهايتان را پااي مردم! آرام باشيد و خودتان ر »
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زنيد كه شنوا  زنيد كه كر و ناشنوا يا غائب و پنهان باشد، بلكه كسي را صدا مي  نمي كسي را صدا

زنيد به شما از گردن  پايد(، همانا كسي را كه صدا مي ميو بيناست )و با علم محيطش شما را 

 .«شنود( او قطعا صدايتان را مي تر است ) شترتان نزديک

روايت است  از رسول اهلل ي آن هم به نقل از ابوموسي اشعريو در حديث ديگر

 كه فرمود:

َصََبَ ََعَ »
َ
ذ َم   َحٌد  

َ
م يَ َنِمَعهَّ ِمَن سهلِل إ َى   م َ يَّع ِفيَ ََلَّ َ َِلسَ  َ َن وعَّ دَ نأهَّ هَّ قَّ َو يَرزَّ  .1«مهِ  َّ

هيچكس از اهلل تعالي در برابر اذيت و آزار )مشركاني كه با سخنانشان پيامبران خود را »

دهد و  اما او روزيشان مي  ند،ا لياتر نيست، آنان براي او فرزند قا( شكيبندا تكذيب كرده

 .«كند  نمي مجازاتشان

و بصير  است كه نيروي شنوايي داشته باشد دانند: سميع كسي مياهل سنت بوضوح 

حكمت متصور  و قدير و حكيم نيز با قدرت و نيز كسي است كه داراي بينايي است

ي  از ماده« ضارب»، همانگونه كه يع صفتي است كه از سمع گرفته شدهاست، زيرا سم

چون از  ؛شده استي است كه فعل از آن صادر باشد، بنابراين ضرب مصدر ضرب مي

و چون  ي آن صفت هم از فعل مشتق شده استدر آن صورت بنا مصدر گرفته شده

يم سميع يه در آن صورت درست خواهد بود بگواخذ شد« سمع»سيمع صفتي است كه از 

 وجود داشته باشد.« سمع»امكان پذير يا متصور است كه نيروي   فقط زماني

اده است، زيرا اگر سمع از كار افتد، در آن از نظرگاه عقلي نيز درک اين مسأله س

كند،  و در مورد بينايي هم اين مسأله صدق مي ت كري و ناشنوايي مطرح خواهد بودصور

اما   دانند دارد. بنابراين كساني كه سميع را ثابت مي زيرا در مقابل بينايي، كوري قرار

يا بصيري  نند كه كر و ناشنوادا ا سميعي ميدر حقيقت اهلل تعالي ر را قبول ندارند« سمع»

و صرفاً  اهد داشتنام صفات وجود نخوه و در آن صورت چيزي ب. كه نابينا است و .. 

ها و افتراهايي كه  گمان اهلل تعالي از دروغ الفاظ و واژگاني بدون معنا خواهد بود. بي
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 .1«پاک و منزه است، بافند بسي واال هم ميه معطله ب

پر واضح و روشن است كه اهل سنت در استدالالت عقلي و  شددر خالل آنچه گفته 

، زيرا آنان با نور ندا زنند، از همه بهتر عمل كرده قانع كردن مخالفاني كه دم از عقل مي

 .(هادانند. )نه مخالف آن مت آن دو ميو عقل را ابزاري براي خد ند ا قرآن و سنت راه يافته

 صفت كالم -6
اجماع سلف صالح ثابت است. كه  سنت و ،ت كه با كتابيز يكي از صفاتي اسكالم ن

 شود: ها اشاره مي در زير به ترتيب بدان

ِن َٰٓ﴿ نَُٰٓهمم  ذم ََٰٰٓٓمذ َُٰٓٱََٰٓك   .[253: ةالبقر] ﴾ّللذ

 .«اهلل با برخي از آنان سخن گفت»

ذم َٰٓ﴿ َك  َُٰٓٱَٰٓو   .[164النساء: ] ﴾الِيمَٰٓٗت ك ََُٰٰٓٓموس  ََّٰٰٓٓللذ

 .«اهلل در حقيقت با موسي سخن گفت»

  روايت است كه فرمود: سنت نبوي از رسول اهلل و در

َمِرهِ تََكلأَم بِ لََوِح»
َ
ن يَّوِِحَ بِل

َ
ََ سهللَّ   ٍس

َ
 .2«إَذس  

 .«گويد اراده كند كه فرمانش را وحي كند، با وحي سخن مي« اهلل»آنگاه كه »

تعطيل و  ،تبديل ،گونه تحريف سلف صالح بر ثبوت كالم براي اهلل تعالي، بدون هيچ

 حقيقي كه به خواست او مرتبط است و معتقدند كالم او كالمي است تشبيه اجماع دارند

 .3«شود و داراي حروف و اصواتي است كه شنيده مي

 شود، اين آيه است: اش متحقق مي اينكه كالم او با خواست و اراده و دليل
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ا﴿ ل مذ ا ََٰٰٓٓو  هََُٰٰٓٓتِن الِِميق  ََُٰٰٓٓموس  ََٰٰٓٓء َٰٓج  ذم  َك  بُّهََُٰٰٓٓۥو   .[143األعراف: ] ﴾ۥر 

 .«آمد و پروردگارش با او سخن گفت هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما»

و بر  آمدن حاصل شده است سخن گفتن پس از شود، در اين آيه چنانكه مشاهده مي

 .اين نكته داللت دارد كه به خواست و مشيت او تعلق دارد

و مباحثم را با رواياتي از  تر كنم گستردهي بحث را  كي دامنهبينم اند در اينجا الزم مي

. ابن ندا هاي زيادي بهم بافته باره ياوه اين سلف تقويت كنم، چرا كه مخالفان در ي ائمه

ي اهل  سلف و ائمه»فرمايند:  در اين باب سخنان بسيار گرانبهايي دارد، ايشان مي /تيميه

و كالمش  گويد قدرتش سخن ميالي با مشيت و سنت و محدثين بر اين باورند كه اهلل تع

 .«مخلوق نيست، بلكه صفتي است كه قائم به ذات اوست

دارند، عبارتند از: ابوعبداهلل بن منده،  ي اهل سنت كه همين اعتقاد را كساني از ائمه

ابوعبداهلل بن حامد، ابوبكر عبدالعزيز، ابواسماعيل انصاري، ابوعمر ابن عبداهلل، عبداهلل بن 

 ن حنبل، بخاري، عثمان بن سعيد دارمي و ...مبارک، احمد ب

 حاق بن ابراهيماس ،احمد بن حنبل ،سماعيل كرماني از سعيد بن منصورو حرب بن ا

با خواست و « اهلل»اند كه آنان اتفاق نظر دارند كه  ساير اهل سنت و حديث روايت كرده و

هرگونه اهد و گاه بخواو همواره متكلم بوده است كه هر و گويد مشيت خود سخن مي

 .1«اراده كند، سخن خواهد گفت

و در  جدا نيستاز او  اين باورند كه صفت كالم، صفتي قائم به اوست و سلف بر

و كالمش  گويد ، زيرا هرگاه بخواهد سخن مياتّصافش به آن آغاز و انجام مطرح نيست

ر را نبايد با و هيچ شباهتي به سخنان آفريدگانش ندارد، زيرا آفريدگا هاست بهترين كالم

و به صورت  گويد هر كسي كه اراده كند سخن ميمخلوقاتش سنجيد، از اين رو با 

 و شنواند ه فرشتگان و پيامبرانش مياش، سخنان خود را ب حقيقي با همان صداي اصلي

درست همانگونه كه   شنوند، بندگانش در روز آخرت با همان صورت صدايش را مي
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همان صداي به نزديک آن درخت رسيد، او را مورد ندا قرار داد و با  وقتي موسي

و موسي سخنانش را شنيد. بنابراين سخنانش هيچ نهايت و  اش با او سخن گفت اصلي

پاياني ندارد، قرآن كالم اوست، تورات و انجيل نيز پيش از تحريف سخن او به شمار 

 .1آيند مي

 قرآن كالم اهلل تعالي است:
از  گردد، ميسوي او بر مخلوق است، از او آغاز شده و به م اهلل تعالي و غيرقرآن كال

 اين رو حروف و معاني آن نيز سخن اوست. بهترين دليل ما اين آيه از قرآن است:

د ََِٰٰٓٓإَون َٰٓ﴿ ح 
 
ِن ََٰٰٓٓأ َِٰٓل َٰٓٱَٰٓم  ار ك َٰٓس َٰٓٱَٰٓكِّي َُٰٓمش  ِجر ََٰٰٓٓت ج 

 
ّتذ ََٰٰٓٓهَُٰٓف أ ع َٰٓي س ََٰٰٓٓح  ل  ََٰٰٓٓم  َِٰٓٱَٰٓم َٰٓك   .[6: التوبة] ﴾ّللذ

 .«پيغمبر!( اگر يكي از مشركان از تو پناهندگي طلبيد او را پناه بده تا كالم اهلل را بشنود)اي »

 و قرآن فرو فرستاده از سوي اوست:

ِيٱَٰٓت ب ار ك َٰٓ﴿ ل َََّٰٰٓٓلذ ب َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓق ان َُٰٓفر َٰٓل َٰٓٱَٰٓن زذ  .[1الفرقان: ] ﴾ۦِدهَِٰٓع 

ي  باطل( را بر بندهي حق از  واال مقام و جاويد كسي است كه فرقان )يعني جدا سازنده»

 .«خود )محمد( نازل كرده است

 و غير مخلوق است:

﴿َٰٓ ل 
 
ََُٰٰٓٓأ َٰٓٱو ََٰٰٓٓقَُٰٓل َٰٓل  َٰٓٱَٰٓل 

 .[54األعراف: ] ﴾رَُٰٓم َٰٓل  

 .«دهد آفريند و تنها او فرمان مي آگاه باشيد كه تنها او مي»

 است زيرا:« امر»امر از خلق جداست، و قرآن از   بنابراين

ذ  َٰٓ﴿ ك  و ََٰٰٓٓلِك َٰٓو 
 
ي َٰٓأ ِن ََٰٰٓٓاُروحََٰٰٓٗٓك َٰٓإِل  ََٰٰٓٓن ا َٰٓح  م ََٰٰٓٓم 

 
 .[52الشوري: ] ﴾رِن اأ

ايم، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي  ه كه به پيغمبران پيشين وحي كردههمانگون»

 .«هاست(... ي حيات دل ايم )كه قرآن نام دارد و مايه كرده

م ََٰٰٓٓلِك َٰٓذ  َٰٓ﴿
 
َِٰٓٱَٰٓرَُٰٓأ ََُّٰٰٓٓللذ ل  نز 

 
 .[5الطالق: ] ﴾ُكم َٰٓإِل  ََٰٰٓٓۥ َٰٓأ
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 .«فرمان اهلل است كه آن را براي شما فرستاده استاين )قانونگذاري( »

و دليل اينكه از او آغاز  يكي از صفات او و غير مخلوق است بنابراين كالم اهلل تعالي

شده اين است كه آن را به ذات خويش اضافه نموده و بديهي است زماني كالم اضافه 

گردد، رواياتي  او باز مي سويه و دليل اينكه ب ود كه كسي پيشتر آن را گفته باشدش مي

 از جمله: است از رسول اهلل

ٍِ يِف آِخِر سلزأ يَّرَفعَّ ِمَن سلَمَص ِحِف  َ    ه» دَّ   .1«َم نِ سلصُّ

 .«شود برداشته مي ها و سينه ها در آخر زمان كالم اهلل تعالي از مصحف»

فرو اهلل تعالي و قرآن كالم »گويد:  مي« ةرصيح السن»و ابن جرير طبري در كتاب 

و از آنجايي كه اعتقاد به اينكه قرآن كالم اوست از مقتضيات توحيد  ي اوست فرستاده

 .2«م كالم اهلل تعالي غير مخلوق استيياهد بود بگواست، پس در آن صورت درست خو

خطاب و فرو  ،قران كالم اهلل تعالي و كتاب» و شيخ عالء الدين عطار گويد:

رزيده، و غير مخلوق است، كسي كه معتقد به خلق قرآن باشد، قطعاً كفر و ي او فروستاده

 .3«چرا كه كالم از صفات اوست

 علوّ مقام اهلل تعالي بر بندگانش: -7
نيز در  وصف نموده و پيامبرش  در آسمان و واال مقامي علو تعالي خويشتن را به اهلل

ائمه و فقها  ،و تمام علماي صحابه صفت را براي او ثابت دانسته است احاديثي چند اين

ر اين باب به حد تواتر رسيده و اخبار وارده د صفت براي اهلل تعالي اجماع دارندبر اين 

اهلل تعالي در سرشت  علو و واالمقاميو موثوق و قابل اعتمادند. اصوالً اعتقاد به  است

گاه به مصيبتي گرفتار رامري فطري است، چرا كه ه  يعت نهاده شده و وده تمام آفريدگان ب

                                           
 .79-78بااندكي تصرف :معة االعتقادـلنگا:  -1

 .18ص  :رصيح السنة -2

 .35ص  :االعتقاد اخلالص من الشك -3
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سوي او بلند  و دستانشان را با دعا كردن به ددوزن آيند، چشمانشان را به آسمان مي مي

گزاران يا كساني كه در دام تقليد  و جز بدعت طلبند از او گشايش ميو با زبانشان  كنند مي

 .1كسي منكر آن نيست ند ا آمده و گمراه گشته گرفتار

 او بر بندگانش داللت دارند عبارتند از: واالمقاميعلو و آياتي كه بر 

ِمنُتم﴿
 
أ نَٰٓء  ا َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓمذ م   .[16الملک: ] ﴾ءَِٰٓلسذ

 .«دانيد امان مي آيا از كسي كه در آسمان است خود را در»

ل  َٰٓل َٰٓٱَُٰٓرجَُٰٓت ع َٰٓ﴿ ةَُٰٓم  وحَُٰٓٱو ََٰٰٓٓئِك   .[4المعارج: ] ﴾هَِٰٓإِل  ََٰٰٓٓلرُّ

 .«روند باال ميكشند( و  فرشتگان و جبرئيل به سوي او )پر مي»

اهِرَُٰٓل َٰٓٱَٰٓو ُهو َٰٓ﴿ ََِٰٰٓٓق َٰٓف و ََٰٰٓٓق   .[18األنعام: ] ﴾ۦِعب ادِه

 .«او بر سر بندگان خود مسلط است»

 اما احاديث وارده:  و

 روايت است كه فرمود:  از رسول اهلل -1

ٍَ سِ »
َ
َم ءِ ُِ يَرََحَّ ٍََحَم َمَن يِف سل  .2«َك َمَن يِف سل أ

 .«تو رحم كنده آنكه در آسمان است ببه كساني كه در زمينند رحم كن، تا »

)بلندي شأن و اجماع امّت را بر علوّ « ح الكافية الشافيةتوضي»شيخ السعدي در كتاب 

 .3اهلل تعالي بر بندگانش نقل نموده استعظمت( 

بن الحكم السلمي روايت است كه گفت: كنيزي داشتم كه  هدر حديثي از معاوي و -2

چراند، روزي  اي ميان كوه احد و جوّانيه )در شمال مدينه( مي گوسفندانم را در منطقه

و من هم مثل تمام  و يكي از گوسفندانم را برده است اطالع پيدا كردم گرگي به گله زده

فاصله(  ک سيلي به او زدم، )بالو ي شدم و دستم را بسويش دراز كردم ها خشمگين آدم

                                           
 .63مقدسي، ص  :ثبات صفة العلوإ -1

 .(655) :صول السنةأاللكايي، رشح  -2

 .(69ص ) :الكافية الشافيةتوضيح  - 3
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از  جريان را به او گفتم، رسول اهلل رفتم و و نزد رسول اهلل ارم پشيمان شدماز اين ك

صدا  او را« ْدُعَهااُ »آيا او را آزاد كنم؟ فرمود:  !اي رسول اهلل  اين كارم ناراحت شد، گفتم:

در آسمان   اهلل كجاست؟ گفت:« أين اهلل؟»به او گفت:  بزن، صدايش كردم، رسول اهلل

 فرمود:  هستي، رسول اهلل« اهلل»است، گفت: من كيستم؟ گفت: تو پيامبر 

« ٌَ َعِتَقَه  فَإِ أه  مؤِم َ
َ
 »1. 

 .«آزادش كن، زيرا او مؤمن است»

 اما اقوال سلف:
 ،پيشتازان نخستين از مسلمانانقرآن و سنت متواتر و كالم »فرمايد:  مي /ابن تيميه

و واال  علواز نكات زيبايي است كه  ي ممتاز( پر بع تابعين )مردمان آن سه دورهتابعين و ت

دهند  خبر از آن ميقرآن و سنت و گاهي  دانند ثابت مي اهينانواع براهلل تعالي را با  مقامي

و زمين را در شش روز بيافريد و سپس بر عرش استواء يافت و در هفت   كه او آسمان

گيرند و  او عروج مياشياء به سوي  به اين ترتيب اين استواء بيان شده است در قرآنجا 

آيند و ... علما با استدالل به اين آيات و  ين مييروند و بعضي اوقات از سوي او پا باال مي

 .2«صفت پرداخته و بر آن اجماع دارنداحاديث به اثبات اين 

 (السامء اهلل يفاهلل در آسمان است )
گوييم: اهلل تعالي در آسمان است، منظور اين است كه او بر آسمان استواء  ميوقتي 

« اهلل»معناي ظرفيت، زيرا آسمان بر ه است نه ب« علي»معناي ه ب« في»دارد، در اينجا حرف 

معناي علوّ است نه آسماني كه ساخته و ه يا آسمان ب« سماء»محيط نيست، بنابراين 

 .3تپرداخته دستان اهلل تعالي اس

                                           
 .1/382، 537 ،الـمساجدكتاب  :صحيح مسلم - 1

 .(1/200الرسائل و المسائل ) همجموع - 2

 .(68، ص )ملعَ سالعتق َ - 3
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اهلل تعالي با همراهي و نزديک بودن به  أن و عظمت()شآيا علوّ 

 بندگانش تناقض ندارد؟
 اهلل تعالي در آيات بسياري همراهي و معيّت خودش را با مؤمنان بيان داشته است، در

 .همراهي خصوصي -2همراهي عمومي  -1  حقيقت اين همراهي دو نوع است:

 آيات زير سراغ گرفت:توان در  اش را مي همراهي عمومي

ِيٱَُٰٓهو َٰٓ﴿ ل ق َََّٰٰٓٓلذ م  َٰٓٱَٰٓخ  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
َٰٓۡرل   يذام ََِٰٰٓٓستذةََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓض 

 
ى َٰٓس َٰٓٱَُٰٓثمذََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓت و  ر َٰٓل َٰٓٱََٰٓع   ع ََِٰٰٓٓش َٰٓع  آَٰل مَُٰٓي  َِٰٓفََٰٰٓٓي لِجََُٰٰٓٓم 

َٰٓٱ
آَِٰضَٰٓۡرل   اِمن ََُٰٰٓٓرجَُٰٓي  ََٰٰٓٓو م  آَٰه  ا َٰٓٱَٰٓمِن ََٰٰٓٓي زنُِلََٰٰٓٓو م  م  آَٰءَِٰٓلسذ ع ََٰٰٓٓو م  ا ََُٰٰٓٓرجَُٰٓي  ع ُكم ََٰٰٓٓو ُهو ََٰٰٓٓفِيه  ي ََٰٰٓٓم 

 
آَٰن َٰٓأ َُٰٓٱو ََُٰٰٓٓكنُتم  ََٰٰٓٓم  َّٰٓللذ

ا لُون َٰٓت ع ََٰٰٓٓبِم   .[4الحديد: ] ﴾٤َٰٓب ِصي ََٰٰٓٓم 

و او  استواء يافت عرشبر و سپس  ها و زمين را در شش روز آفريد اوست كه آسمان»

و بدان  آيد ين مييشود و چه چيز از آسمان پا ه زمين نازل و از آن خارج ميداند چه چيز ب مي

 .«كنيد بيند هر چيزي را كه مي و او در هر كجا كه باشيد با شما است. و اهلل مي رود باال مي

ل م َٰٓ﴿
 
نذََٰٰٓٓت ر ََٰٰٓٓأ

 
ع ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓأ آَٰل مَُٰٓي  م  َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓم  آَٰتَِٰٓو  َٰٓلسذ َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓو م 

آَِٰض َٰٓۡرل   ََٰٰٓٓث ة َٰٓث ل  ََٰٰٓٓو ى َّٰٓنذ ََِٰٰٓٓمنَٰٓي ُكونََُٰٰٓٓم  َُٰٓهو ََٰٰٓٓإِلذ
ابُِعُهم َٰٓ ََٰٰٓٓر  ل  ة َٰٓخ  ََٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓس  ادُِسُهم ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓإِلذ ل  ََٰٰٓٓس  د ََٰٰٓٓو 

 
ل  ََٰٰٓٓلِك َٰٓذ  ََِٰٰٓٓمنَٰٓن  َٰٓأ ك ََٰٰٓٓو 

 
ََٰٰٓٓث  َٰٓأ ُهم ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓإِلذ ع  ي ََٰٰٓٓم 

 
آَٰن َٰٓأ نُوا  ََٰٰٓٓم  ََٰٓك 

آَٰيُن ب ُِئُهمَُٰٓثمذَٰٓ ِملُوا ََٰٰٓٓبِم  ةِ َٰٓقِي  َٰٓل َٰٓٱَٰٓم َٰٓي و ََٰٰٓٓع  لِيم ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََٰٰٓٓبُِكل ََِّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََٰٰٓٓم   .[7: لةالمجاد] ﴾٧َٰٓع 

را كه در زمين است؟ هيچ  ها و چيزي داند چيزي را كه در آسمان اي كه اهلل مي مگر نديده»

و نه پنج   گر اينكه اهلل چهارمين ايشان استسه نفري نيست كه با همديگر راز گويي كنند، م

تر از اين و نه بيشتر از اين مگر اينكه اهلل با  و نه كم ري مگر اينكه او ششمين ايشان استنف

آگاه  ندا از چيزهايي كه كرده ايشان است، در هر كجا كه باشند. سپس اهلل در روز قيامت آنان را

 .«سازد. چرا كه اهلل از هر چيزي با خبر و آگاه است مي

ََٰٰٓٓنلذاِسَٰٓٱَِٰٓمن ََُٰٰٓٓفون َٰٓت خ َٰٓي س َٰٓ﴿ ل  َِٰٓٱَِٰٓمن ََُٰٰٓٓفون َٰٓت خ َٰٓي س ََٰٰٓٓو  ُهم ََٰٰٓٓو ُهو ََّٰٰٓٓللذ ع   .[108النساء: ] ﴾م 

دارند، كه توانند آن را از اهلل پنهان   نمي دارند، ولي آنان خيانت خود را از مردم پنهان مي»

 .«هميشه با آنان است
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 همراهي خصوصي:

ع ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱ إِنَٰٓ﴿ ِين َٰٓٱَٰٓم  وا َٰٓٱََّٰٓلذ ق  ِين َٰٓٱوذََٰٰٓٓتذ  .[128النحل: ] ﴾ِسُنون َّٰٓمُّ ََُٰٰٓٓهمََّٰٓلذ

 .«گمان اهلل همراه كساني است كه تقوا پيشه كنند و با كساني است كه نيكوكار باشند بي»

ََٰٰٓٓق ال َٰٓ﴿ ا ََٰٰٓٓإِنذِنَََّٰٰٓٓت  اف ا  ََٰٰٓٓل  ُكم  ع  س ََٰٰٓٓم 
 
عَُٰٓأ ى ََٰٰٓٓم  ر 

 
أ  .[46طه: ] ﴾٤٦َٰٓو 

 .«بينم شنوم و مي فرمود: نترسيد! من با شما هستم مي»

م﴿ ِنَٰٓك  ََٰٰٓٓق لِيل ة ََٰٰٓٓفِئ ة ََٰٰٓٓم  ل ب ت  ثِي ة  ََٰٰٓٓفِئ ةََٰٰٓٗٓغ  ِ َٰٓٱَٰٓنَِٰٓبِإِذ ََٰٰٓٓك  َُٰٓٱو ََّٰٰٓٓللذ ع ََّٰٰٓٓللذ  .[249: ةالبقر] ﴾ِبِين َٰٓلصذ َٰٓٱَٰٓم 

شده است و( بر گروههاي چه بسيارند گروههاي اندكي كه به فرمان اهلل )توفيق نصيبشان »

 .«. اهلل با شكيبايان )و در صف استقامت كنندگان( استندا فراواني چيره شده

﴿َٰٓ ت د ََٰٰٓٓت ِهُنوا ََٰٰٓٓف ل  ََٰٰٓٓا َُٰٓعو َٰٓو  ل َٰٓٱَٰٓإِل  نُتمََُٰٰٓٓمَِٰٓلسذ
 
أ َٰٓٱَٰٓو 

َُٰٓٱو ََٰٰٓٓن َٰٓل و َٰٓع َٰٓل   ع ُكم ََّٰٰٓٓللذ  .[35محمد: ] ﴾م 

برتريد واهلل با بنابراين سست مشويد و )كافران را( به صلح نخوانيد، چرا كه شما »

 .«شماست

 ي ويژگي خاص خود را دارد:تهر همراهي و معي
معناي علم و ه در آن صورت ب «اهلل با آفريدگانش است»شود:  ميعام گفته  وقتي بطور

و اين همان قول سلف  امور و قدرتش بر آنان است تدبير كردار و ،رفتار ،آگاهي از اعمال

 در بيان همراهي عمومي است. 

 :اين آيهو در 

ل م َٰٓ﴿
 
نذََٰٰٓٓت ر ََٰٰٓٓأ

 
ع ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓأ آَٰل مَُٰٓي  م  َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓم  آَٰتَِٰٓو  َٰٓلسذ َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓو م 

 .[7: لَالمجاد] ﴾ِضَٰٓۡرل  

 .«داند چيزي را كه در آسمانها و چيزي را كه در زمين است اي كه اهلل مي مگر نديده»

آورده  با علم و پايانش را نيز با علم شود اهلل تعالي آغاز آيه را چنانچه مالحظه مي

و اين در حالي است كه بر عرش  ا گرفتهاست، بنابراين علم او تمام آفريدگانش را فر

 .1خود استواء يافته است

                                           
 .287آجري، ص اثر  الرشيعة -1
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 و همراهي خصوصي به معناي ياري و كمک بندگانش است، مانند اين آيه:

﴿َٰٓ ت د ََٰٰٓٓت ِهُنوا ََٰٰٓٓف ل  ََٰٰٓٓا َُٰٓعو َٰٓو  ل َٰٓٱَٰٓإِل  نُتمََُٰٰٓٓمَِٰٓلسذ
 
أ َٰٓٱَٰٓو 

َُٰٓٱو ََٰٰٓٓن َٰٓل و َٰٓع َٰٓل   ع ُكم ََّٰٰٓٓللذ  .[35محمد: ] ﴾م 

بنابراين سست مشويد و )كافران را( به صلح مخوانيد، چراكه شما برتريد و اهلل با »

 .«شماست

 .1يعني: در پيروزي شما بر دشمنانتان با شماست

و نزديک بودن اهلل تعالي هيچ منافاتي وجود  عظمت(و علو)شأنميان 

 ندارد:
 نكته داللت دارند، از جمله:نصوص آيات و احاديث نبوي نيز بر همين 

ل ك ََِٰٰٓٓإَوذ ا﴿
 
أ ََِٰٰٓٓعب ادِيَٰٓس  ِ ن  ََٰٰٓٓع  ِجيُبََٰٰٓٓق رِيب  ََٰٰٓٓف إِن ِ

ُ
اعَِٰٓٱَٰٓو ة َٰٓد ع ََٰٰٓٓأ ِن ََٰٰٓٓإِذ آَٰلذ َِٰٓلََٰٰٓٓت ِجيُبوا َٰٓي س َٰٓف ل ََٰٰٓٓد َع 

َُٰٓ ل  لذُهم ََِٰٰٓٓبََِٰٰٓٓمُنوا َٰٓؤ َٰٓو   .[186: ةالبقر] ﴾١٨٦َُٰٓشُدون َٰٓي ر ََٰٰٓٓل ع 

من نزديكم يا دور بگو:( من نزديكم و  ي من بپرسند )كه و هنگامي كه بندگانم از تو درباره»

سازم( پس  و نياز او را برآورده ميگويم ) پاسخ مي دعاي دعا كننده را هنگامي كه مرا بخواند،

من ايمان بياورند ه روزه و زكات( بپذيرند و ب ،ا )با ايمان و عباداتي چون نمازآنان هم دعوت مر

 .«رسند(تا آنان راه يابند )و با نور ايمان به مقصد ب

اُهم ََٰٰٓٓث ُمود ََِٰٰٓٓإَول  َٰٓ﴿ خ 
 
و َٰٓي  ََٰٰٓٓق ال ََٰٰٓٓا َٰٓلِحَٰٓٗص  ََٰٰٓٓأ آَّٰللذ َٰٓٱَُٰٓبُدوا َٰٓع َٰٓٱَٰٓمَِٰٓق  ِن ََٰٰٓٓل ُكمَٰٓم  ََُٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓم  ي  ُكمَُٰٓهو ََٰٰٓٓۥ َٰٓهَُٰٓغ 

 
أ نش 
 
َٰٓأ

ِن َٰٓ َٰٓٱَٰٓم 
ُكم َٰٓت ع َٰٓس َٰٓٱو ََِٰٰٓٓضَٰٓۡرل   ر  آَٰم  ََٰٰٓٓإِنذََٰٰٓٓهِ َٰٓإِل  ََٰٰٓٓا َٰٓتُوبُو ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓفُِروهَُٰٓت غ َٰٓس َٰٓٱف ََٰٰٓٓفِيه  ِ ب  ِيب ََٰٰٓٓق رِيب ََٰٰٓٓر   .[61هود: ] ﴾٦١َُّٰٓمُّ

به بر( فرستاديم كه صالح نام داشت )عنوان پيغمه سوي قوم ثمود يكي از خودشان را )ب  به»

)و كسي غير او  ! اهلل را بپرستيد كه معبودي جز او براي شما نيستاي قوم من  آنان( گفت:

باشد( اوست كه شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را به شما   نمي مستحق پرستيدن

يد و به سوي او برگرديد يبنما آمرزش )گناهان خويش( را ذار نموده است، پس از او طلبواگ

 . «)ي دعا( است رم )به بندگانش( نزديک و پذيرندهگمان پروردگا بي

                                           
 .140: الزنادقةاجلهمية و الرد عىلنگا:  -1
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 روايت است كه فرمود: و در حديثي از ابوموسي اشعري

َه  سنلََّ سَّ سٍَبعَّوس َع» يُّ
َ
م إِ  أ  فَِّ كَّ

َ
وَن   م اَل تَدعَّ َصمأ  َ  أكَّ

َ
وَن اَل   م تَدعَّ  إِ أكَّ

ََغئِب َ
ميَنمِ  :  َ  ،ع َ قَِريب َ َمَعكَّ و َهَّ  قََربَّ إِىَل  َ يف لَفظن ي تَدعَّ مَ  سّلأ َحِدكَّ

َ
ٍَسِحلَتِ     .1«هِ ِمن عَّ َِّق 

ين يهنگام دعا و عبادت پاه هايتان را بآرام باشيد و خودتان را خسته نكنيد )و صدا اي مردم!»

زنيد كه كر و ناشنوا يا غائب و پنهان باشد، شما كسي را   نمي كسي را صدابياوريد( زيرا شما 

زنيد به شما  كسي راكه صدا مي » كه شنوا و به شما نزديک است و در لفظي ديگر: زنيد صدا مي

 .«تر از گردن شترتان است نزديک

 و شود فرمايد به بندگانش نزديک مي اين باورند كه اهلل تعالي هر گونه اراده سلف بر

او كند، بلكه  يم در آن هنگام عرش خود را خالي ميياين گفته مستلزم آن نيست كه بگو

آمدنش است، يعني   ينيبر باالي عرش خود استواء دارد و نزديک شدن او مانند پا

گانش هر آيد و عرش از او خالي نيست، همچنان به بعضي از بند همانگونه كه او فرود مي

 .2«ون اينكه عرش از وجودش خالي باشدشود بد گونه كه بخواهد نزديک مي

ن هيچ ترديدي باشد، بنابراي قربي كه از لوازم ذات اوست مانند علم و قدرتش مي»

و از حال و  امور به تمام بندگانش نزديک است  قدرت و ساماندهي ،نيست كه او با علم

 .3«انا استآگاه و بر آنان قادر و توروزشان 

 صفت وجه )صورت(اثبات  -8
ي آن در  و ادله باشد است كه صفتي ذاتي مي« وجه» يكي از صفات اهلل تعالي، صفت

 قرآن و سنت بسيارند:

ي ب َٰٓ﴿ ب ِك ََٰٰٓٓهَُٰٓو ج ََٰٰٓٓق  َٰٓو  َِٰٓٱو ََٰٰٓٓلَِٰٓل  َٰٓل  َٰٓٱَُٰٓذوَٰٓر  امَِٰٓك َٰٓل   .[27الرحمن: ] ﴾٢٧َٰٓر 

 .«ماند و بس و تنها ذات با عظمت پروردگار تو مي»

                                           
 .2077-4/2076 ،الصوت يف الدعاءاستحباب خفض ، باب: الدعاءالذكر وكتاب  :مسلمروايت  -1

 .6/13سالم مجموع فتاوي شيخ اإل -2

 .162و  1/166ينام ن اهلل الإ  :فرموده پيامبركتاب االيمان، باب  :مسلمروايت  -3
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الِك ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََُٰٰٓٓكَُّٰٓ﴿ ََٰٰٓٓه  هَُٰٓو ج ََٰٰٓٓإِلذ ََُٰٰٓٓۥ َٰٓه  ُعون َٰٓتُر ََٰٰٓٓهَِِٰٓإَول  ََٰٰٓٓمَُٰٓك َٰٓل َُٰٓٱَٰٓل   .[88القصص: ] ﴾ج 

و همگي شما به  شود. فرماندهي از آن اوست و بس يهمه چيز جز ذات او فاني و نابود م»

 .«شويد سوي او برگردانده مي

ميان ما  در روايت است كه روزي رسول اهلل و در حديثي از ابوموسي اشعري

  برخاست و به موعظه پرداخت و چهار جمله گفت، فرمود:

َُّ سلِق َط  اَل يَنبيَغَي َ مَّ  َ إنأ سهلَل اَل » ِف ََ ن َي َ َم 
َ
،  ََلَّ   هَّ َ يَّرَفعَّ ِسيَلَِه َعَملَّ سللأيَِل َقبََل َيرَفعَّ

 َ  ، ٍِ ٍَّ سنلأه  ٍِ َقبََل سللأيَِل، ِحَج بَّهَّ سنلأ  أ َشیَیءن َعَملَّ سنلأه  بََّح تَّ  ََجِهِه ُكَّ لََو َكَشَفهَّ َلَحَرقََت نَّ
هَّ  كهَّ بَََصَّ ٍَ ََ  »1. 

ي او نيست كه بخوابد )چرا كه خوابيدن در حق او محال است(،  خوابد و شايسته اهلل نمي»

و  برد ندگان وزن شد( آن را باال ميآورد )و سپس كه اعمال ب ميزان )ترازوي عدل( را فرود مي

و كارهايي  شود سوي او باال برده مي  م شده پيش از )فرا رسيدن( روز بهه در شب انجاكارهايي ك

شود، حجاب او  سوي او رفعت داده مي  م شده، پيش از )فرا رسيدن( شب بهرا كه در روز انجا

از آتش است، اگر پرده از آن بردارد، شكوه و عظمت صورتش تمام چيزهايي كه چشمش آن را 

 .«سوزاند درک كند، خواهد

ََ تَبَتَِِغ بَِه   ََجَه سهلِل إالأ سَِّجَرَت َعلَيََه  َك إ أ »  .«لََن تَّ َِفَق َنَفَق

اي را كه به خاطر كسب رضايت اهلل تعالي هزينه كني، بر آن پاداش داده  قطعاً هر نفقه»

 .2«خواهي شد

 چگونگي و تشبيهي اجماع دارند ،تعطيل ،ر اثبات وجه بدون هيچگونه تحريفسلف ب

 .3ي اوست و بر اين باورند كه مراد از وجه همان صورت حقيقي است كه شايسته

                                           
 .162-1/161ينام ن اهلل الإ : فرموده پيامبرباب ، يامناإلمسلم كتاب روايت  -1

 .103، ص 2 ، جسعد بن خول رثاء باب:  اجلنائزبخاري كتاب روايت  -2
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 صفت يَدَيْن )دو دست(اثبات  -9
 حديث و اجماع سلف در اثبات اين صفت بسيار روشن و آشكار است: ،آيات

اهََُٰٰٓٓب ل َٰٓ﴿ ب ََٰٰٓٓي د  ت انَِٰٓم   .[64: ةالمائد] ﴾ُسوط 

 .«باز و گشوده استبلكه دو دست اهلل »

ا﴿ ن ع ك ََٰٰٓٓم  نَٰٓم 
 
آَُٰجد َٰٓت س ََٰٰٓٓأ ل ق ََٰٰٓٓلِم  يذََُٰٰٓٓتَٰٓخ   .[75ص: ] ﴾بِي د 

چه چيزي تو را بازداشت از اينكه سجده ببري براي چيزي كه من آن را مستقيماً با دستان »

  .«خود آفريدم

 روايت است كه فرمود: و در حديثي از رسول اهلل

َق ِ » ٍن َعَن يَمِِي سلرأَحَِن ِطَِي ََعَ ِسنأ سلَمَّ ِ سَ ِّکَتَ  يََديَِه يَمِِيٌ  َ  َم َ بَِر ِمَن  َّو َّون ِِف ّلأ ين َيَعِدل
كِمِهَم  َ   .1«وسَم   ل َ ِلِهَم،  حَّ

)و در قرار دارند  دادگران در روز رستاخيز بر منبرهايي از نور در طرف راست رحمان»

عطا و  در قدرت و توانايي،)و هر دو دستش،  حالتي نيكو و منزلتي واال قرار دارند(

هايشان و در  هستند كه در ميان خانوادهاين عادالن كساني دست راست است.  (مانند بخشش

سرپرستي دارند، به دادگري رفتار  و بر هر كس كه بر او واليت و هايشان احكام و قضاوت

 .«كنند مي

 روايت است كه گفت: رسول اهلل بو در حديث ديگري از عبداهلل بن عمر

 فرمود:

:   َ  سلََملِ » ََّ و نأ بِيَِدهِ سيَلَّمََن، ثَّمأ َيقَّ ذَّ َّ ، ثَّمأ يَلخَّ َِ َموسِت يََوَم سلَِقيَ َم  .2«...كَّ َيَطِوی سهللَّ سل أ

و  گيرد ها را با دست راستش مي س آنپيچد، سپ ها را در هم مي روز رستاخيز، اهلل آسمان»

 .«گويد: منم پادشاه و فرمانرواي حقيقي... مي

و بر  چگونگي و تشبيه اجماع دارند ،تعطيل ،سلف بر اثبات دو دست بدون تحريف

                                           
 .3/1458، مام العادلفضل اإل، باب: ةماركتاب اإل :صحيح مسلم -1
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 .1ي عظمت اوست كه شايسته چنان آنرند كه آن دو دست، حقيقي هستند. اين باو

هاي دستانش را گاهي به صورت مفرد و گاه تثنيه و گاه  ويژگي -سبحانه و تعالي-اهلل 

 جمع بيان كرده است، به آيات زير دقت كنيد:

ِيٱَٰٓر ك َٰٓت ب  َٰٓ﴿ َََِّٰٰٓٓلذ  .[1الملک: ] ﴾ُكَُٰٓمل َٰٓل َٰٓٱَٰٓبِي ِده

بزرگوار و داراي بركات بسيار، آن كسي است كه فرمانروايي جهان هستي به دست »

 .«اوست

اهََُٰٰٓٓب ل َٰٓ﴿ ب ََٰٰٓٓي د  ت انَِٰٓم    .[64: ةالمائد] ﴾ُسوط 

 .«بلكه دو دست اهلل باز و گشوده است»

و َٰٓ﴿
 
و ََٰٰٓٓل م ََٰٰٓٓأ نذآَٰا َٰٓي ر 

 
ل ق ََٰٰٓٓأ آَٰل ُهمَٰٓن اخ  ِمذ ََٰٰٓٓم  ِمل ت  ي ََٰٰٓٓع 

 
ن ََِٰٰٓٓدين ا َٰٓأ

 
 .[71يس: ] ﴾امَٰٓٗع  َٰٓأ

 .«ايم؟ اند كه با دستانمان برايشان چهارپاياني آفريده مگر نديده»

مفرد مضاف است، « يده»ي اول:  در توفيق و تفسير ميان اين وجوه بايد گفت: در آيه

و جمع  براي اهلل تعالي داللت دارد و هيچ منافاتي با تثنيه ندارد« يد»از اين رو بر اثبات 

ثالً: بر سه يا كه م و تفخيم است، نه بيان حقيقي عدد آمدن آن در آيه سوم براي تعظيم

و با تثنيه هيچ تعارضي ندارد، چرا كه در ميان نحويون مشهور است كه  داردبيشتر داللت 

گويند: كمترين حالت جمع، دو چيز يا دو نفر است، بنابراين وقتي بر كمترين آن حمل 

 .2«شود هيچ تعارضي با تثنيه و جمع ندارد

 اثبات دو انگشت از انگشتان رحمن: -10
بت شده است، عبد اهلل گويد: از رسول ثا باين صفت با حديث عبد اهلل بن عمر

 شنيدم كه فرمود: اهلل

فَّهَّ َكيََف  إنأ قَّلَّوَب بيَِن » َصبََّعَِيِ ِمَن  َص بِِع سلرأَحَِن، َكَقلَبن َ سِحدن يَََصِ
َ
أَه  َبَِيَ   َم ُكَّ ََ آ

                                           
 .49ص  :لـمعة االعتقاد -1

 .50ص  :لـمعة االعتقاد -2
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 .1« ََش ءَّ 

دارد، كه هاي آدميان همگي مانند يک قلب ميان دو انگشت از انگشتان رحمان قرار  دل»

 .«دارد( مي دهد )يا در آن دخل و تصرف روا هرگونه بخواهد آن را تغيير مي

 صفات يمين و قبضاثبات  -11
ثابت شده است، آنجا  )دست راست( با حديثي به نقل از ابوهريره« يمين»صفت 

 فرمايد:  مي كه رسول اهلل

: يَ  بَ ََ سقَ » هَّ َم   َِفَق، سَّ َِفَق َعلَيَ  يِن هللَّ َجلأ سَنمَّ ََ َه  َك َءس ی اَل يَِغيضَّ
َ
، ، إِنأ يَِمَِي سهلِل َمَْل ٌَ َنَفَق

ٍِ َنحأ ءَّ سللأيَِل  َ   .2«سنلأه 

! انفاق كن، تا بر تو انفاق كنم، همانا دست اهلل پُر فرمايد: اي آدميزاد ه و تعالي مياهلل سبحان»

 .«شب و روز است در  او بسيار بخشندهكاهد،  ز آن نمياست و هزينه و نفقه هيچ ا

به صفت )گرفتن و قبض كردن( اين چنين اشاره  و در حديثي از ابو موسي اشعري

 شده است:

« ُِ ٍَ َ
َم ِمَن َقبََضهن َقبََضَه  ِمَن ََجيِع سَل ََ  .3«إنأ سهلَل َخلََق َءس

 .«آدم را از يک مشت خاک بيافريد كه آن را از تمام زمين گرفته بود اهلل»

 صفت عين )چشم(:اثبات  -12
ي اهلل تعالي است با آيات و احاديث فراواني ثابت  كه شايسته  چنان اين صفت نيز آن

شود كه او چشماني مانند چشمان ما  اما بايد دانست كه از آن چنان فهم نمي  باشد، مي

جالل  ،ي عظمت اما چشمي است كه شايسته  اگرچه داراي چشم حقيقي است، دارد، بلكه

 و قدمت اوست.

                                           
 .2654ي  ، به شماره4/2045 ترصيف اهلل تعالی للقلوب كيف يشاء، باب: القدركتاب  :صحيح مسلم  1

 .8/352: فتح الباری، 4684ي  ي هود، به شماره ، سورهالتفسريكتاب  :صحيح بخاري -2

 .64، صالتوحيدكتاب  ه:ابن خزيم -3
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و نبايد آن را با  ن تناسب داردضعف و نقصشا ،ظاهر ،روز ،چشم مخلوقات با حال

توان مشاركت لفظي بين چشم خدا و چشم  فقط مي) .چشمان اهلل تعالي قياس كرد

صفات مخلوقات مشترک باشد  كه از نظر لفظي با يي صفات و همه .(1مخلوقات قايل شد

 .اينگونه است

شد، با نصوص كتاب و سنت ثابت كه گفته  عين از صفات خبريه ذاتي است و چنان

به « طه»ي  و در سوره را به او راه نيست [ونگي و تشبيهيو چگ]گونه كيفيّت  و هيچ است

 فرمايد: جا كه مي صراحت به آن اشاره شده، آن

﴿َٰٓ ِّلُص  ي َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓن ع َٰٓو    .[39طه: ] ﴾ِن َٰٓع 

 .«هدف اين است تا جلوي چشم من چنان كه بايد پرورش يابي»

به صورت مفرد به كار رفته، بدان معني نيست كه اهلل « عين»اينكه در اين آيه صفت 

تعالي فقط يک چشم دارد، زيرا اسم مفرد هرگاه مضاف واقع شود، بر بيشتر از يكي هم 

 دارد مانند آيات زير:داللت 

وا ََِٰٰٓٓإَون﴿ َٰٓنِع ََٰٰٓٓت ُعدُّ َِٰٓٱَٰٓم ت  ََّٰٰٓٓللذ ا َُُٰٓت ََٰٰٓٓل   .[18و النحل:  34براهيم: إ] ﴾ُصوه 

ها را شمارش  توانيد آن اهلل را بشماريد )از بس كه زيادند( نمي (هاي) و اگر بخواهيد نعمت»

 .«كنيد

ع ََٰٰٓٓرِيت  َٰٓ﴿
 
 .[14القمر: ] ﴾ُينِن ابِأ

 .«كرد حركت مياين كشتي جلوي چشمان ما »

ضمير  به به صورت جمع مكسّر« عين»ي  واژه شود در اين آيه چنانچه مالحظه مي

 .اضافه شده است جمع

روايت است كه رسول  بو در داستان مسيح و دجّال در حديثي از عبد اهلل بن عمر

 فرمود: اهلل

مَ إِنأ س» َََف َعلَيَكَّ ََ ٍَ  َ  هلَل اَل  ٍَ بِيَِدهِ إىَل َعيَِ ِه،  َ  شَ إنأ سهلَل لَیََس بِلَعَو ََ   نأ   جأ  سلََمِ يَح سِلأ
                                           

 .319ص  :هليةالصفات اإل -1
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 ٍَّ ٌَ َط ِفيَهٌ   َعَو  .1«سلََعَِيِ سيَلََّمََن، َكأ أه  ِع َبَ

 ن و مخفي نيست، اهلل يک چشم نيست و با دستش به چشمش اشاره كردبر شما پنها اهلل»

 .«ي انگور پُف كرده و برآمده است و همانا مسيح دجّال چشم راستش كور است، گويي دانه

 صفت ساق )ساق پا(اثبات  -13
 فرمود:  روايت است كه پيامبر در حديثي از ابو سعيد خدري

َؤِمنن  ِِ ... َفيََكِشفَّ َعَن َن قِه» ُّ مَّ دَّ ََلَّ ُكَّ  .2«فَیََ جَّ

و هر مرد و زن مؤمني برايش سجده  سازد ساق پايش را نمايان ميعالي )روز رستاخيز( اهلل ت»

 .«كنند مي

و اينكه در روز رستاخيز  پا براي اهلل تعالي ثابت شده استدر اين حديث صحيح ساق 

، تمام مؤمنان سازد و وقتي ساق پايش را نمايان مي تي ميان او و بندگان مؤمنش اسا نهنشا

 .افتند برايش به سجده مي

چگونگي و  ،تعطيل ،تحريفي اوست، بدون  ما اين صفت را نيز آنگونه كه شايسته

 دانيم و بدان ايمان داريم. تشبيهي ثابت مي

 اثبات پا و قدم: -14
 فرمايد: مي بن مالک است، آنجا كه رسول اهلل و دليل اثبات آن، حديث انس    

« : ََّ و ََّ َجَه أمَّ َتقَّ ِة ِفيهَ  «َ َل ِمَن َمِزيدن »اَل تََزس ََّ َقَط، َحِتأ يََضَع ٍَبُّ سلَِعزأ و ، َفتَقَّ   قََدَمهَّ
ُن  يَيَْنَ ِ  َ  َه  ََعَ َبَع  .3«َبَعضَّ

ربّ - تا اينكه اهلل« آيا افزون بر اين هم هست؟» گويد: وز رستاخيز پيوسته جهنم ميدر ر»

                                           
شرح  ،60-59، ص 18ج  ذكر الّدجال،باب  :، مسلم13/92 ذكر الّدجال، باب: تنالفبخاري، كتاب روايت  -1

 .نووي

ئِذ َٰٓي و ََٰٰٓٓوُُجوه َٰٓ﴿، باب التوحيدكتاب  ،13/431، ج فتح الباریدر  بخاريروايت  -2  .7439ي  شماره به ﴾م 

ت ُقوُلَٰٓ﴿: التفسري، باب قول كتاب  :بخاريروايت  -3 ل ََٰٰٓٓو  زِيد ََِٰٰٓٓمنَٰٓه   .242-8/241 ﴾مذ
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 .«آيد و جهنّم به هم مي گويد: بس است، بس است و جهنّم مي گذارد پايش را در آن مي -العزّه

 است. -جلّ شأنه -جاي پاي اهلل « كرسي»سلف بر اين باورند كه 

و اهلل تعالي دو پايش را بر روي آن  كرسي در زير عرش است» گويد 1ابن أبي مالک

 .2«نهاده است

 صفت نَفْس:اثبات  -15
 سنّت و اجماع سلف ثابت است. ،اين صفت با كتاب

 ي زير است: آيهداليل قرآني آن، دو 

﴿َٰٓ ت ب  بُُّكم ََٰٰٓٓك  ََ َِٰٓسهَِٰٓن ف َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓر   .[54األنعام: ] ﴾ سلَرََّحَ

 .«پروردگارتان بر خويشتن رحمت واجب نموده است»

آَٰل مَُٰٓت ع َٰٓ﴿ ل  ََِٰٰٓٓسَٰٓن ف ََِٰٰٓٓفََٰٰٓٓم  ع ََٰٰٓٓو 
 
آَٰل مَُٰٓأ  .[116: ةالمائد] ﴾ِسك َٰٓن ف ََِٰٰٓٓفََٰٰٓٓم 

ولي من )چون انساني بيش تو )عالوه از ظاهر گفتار من( از راز درون من هم با خبري، »

 .«نيستم( از نفس تو آگاهي ندارم

 توان دو مورد زير را گواه آورد: از ميان احاديث نبوي نيز مي

 فرمود:  روايت است كه رسول اهلل در حديثي قدسي از ابوهريره

ََّ سهللَّ   َ  َمَع َعبَدِ » و يِن  يَيقَّ رَّ إَن ،  َ َنَفِس  َذَكَرتَّهَّ يِف ِ ِه َنفَ  يِف  فَ َِن َذَكَريِن  ِحَِيَ يََذكَّ
ن َذَكَرتَّهَّ يِف  يِف  َذَكَريِن  ن َخَ ن ِم َهَّ  َمَْل  .3«َمَْل

هدايت و  ،توفيق ،كند، من )با رحمت مرا را ياد ميام  فرمايد: آنگاه كه بنده مي اهلل»

ثواب و  او اگر مرا در نهان خود )با تنزيه و تقديس( ياد كند، من نيز در نفسم )ب مراقبت( با اويم

                                           
اش مشهور است، اهل كوفه و از ابن عباس روايت كرده است،  مراد عزوان بن مالک الغفاري است، كه به كُنيه -1

 .273 تقريب التهذيب

 .70عبد اهلل أحمد، ص ابو :السنة -2

ِرُُكمَُٰٓ﴿: التوحيد، باب: قول  تعالیبخاري كتاب روايت  -3 ذ  ُيح  َُٰٓٱَٰٓو  هَُٰٓن ف ََّٰٰٓٓللذ به شماره حديث .  [28عمران:  ]آل ﴾ۥس 

 .14/384: فتح الباری، 7405
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و اگر مرا در ميان گروهي از مردمان ياد كند، در ميان گروهي بهتر از  كنم رحمت( او را ياد مي

 .«كنم آنان، او را ياد مي

 فرمايد: و در حديثي ديگر مي

وٌع ِع َدهَّ -لَمأ  قَََض سهللَّ سخلَلََق َكتََب ََعَ َنَفِ ِه » َو َموضَّ  .1«َنبََقَت َغَضِب  إِنأ ٍََحَِِت  -َفهَّ
بر  آنگاه كه اهلل تعالي مردمان را آفريد، در لوح محفوظش كه در برابرش نهاده شده بود»

 .«نفس خود واجب نمود و فرمود: همانا مهر و رحمتم بر خشم و غضبم پيشي گرفته است
 و فرمود:

ََ َعرَِشِه » ََ َخلَِقِه، َ ٍَِض  َنَفِ ِه، َ ِز َ بََح َن سهلِل َ ِِبََمِدهِ، َعَد ََ َُكَِم تِهِ  َ نَّ  .2«ِمَدس
هر  و به تمامي مخلوقاتش و من به حمد و ستايش او به تعداد پاک و منزه است اهلل تعالي»

داند( و  ي وزن عرشش )كه كسي جز او وزنش را نمي و به اندازه اندازه كه او را راضي گرداند

 .«ي جوهر كلماتش، مشغولم به اندازه

ما ا  است،« نفس»ثابت نموده كه داراي  در كتابش و بر زبان رسولش بنابراين اهلل

و احاديثي از اين قبيل را ناديده گرفته و بدان كفر  جهميّه اين آيات و اين احاديث
ي مقام و عظمت اوست  جماع اين صفت را آنگونه كه شايستهباإل 3اما سلف  اند، ورزيده

 .4دانند ثابت مي

 صفات فعلیای از  مبحث دوم: پاره

 استواء اهلل تعالي بر عرشش:اثبات  
ي علمي، از حكم اهلل  استواء از مسائل بسيار مهمي است كه الزم است هر جوينده

در بياناتي زيبا، در همين موضوع كه آن  /ي آن آگاهي داشته باشد، ابن قيّم تعالي درباره

                                           
 .223ص ، 4 ج :بخاری يتروا -1

 .27-26 عند النومول النهار وألدعاء، باب التسبيح االذكر وكتاب  :مسلم روايت -2

 .51، ص ابن قدامة :معة االعتقادـلنگا:  -3

 .8، ص هابن خزيم :التوحيدكتاب  -4
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و  ز ابتدا تا انتهايشا -تعاليكتاب اهلل -قرآن »فرمايد:  نسبت داده، مي /را به ابن تيميه

تابعين و ساير ائمه، پر از نصوصي است كه داللت  ،و عموم كالم صحابه سنت رسولش

ها و عرش  و بر باالي آسمان [همه كس]فوق همه چيز و  -سبحانه و تعالي-دارند اهلل 

 .1«استواء يافته است

 داليل قرآني:

بذُكمََُٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿ َُٰٓٱَٰٓر  ِيٱَّٰٓللذ ل ق َََّٰٰٓٓلذ م  َٰٓٱَٰٓخ  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
َٰٓۡرل   يذام ََِٰٰٓٓستذةََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓض 

 
ََٰٰٓٓت و ى َٰٓس َٰٓٱَُٰٓثمذََٰٰٓٓأ ر َٰٓل َٰٓٱََٰٓع   َِٰٓش َٰٓع 

ار َٰٓٱَٰٓل َٰٓلذ َٰٓٱَِٰٓشَُٰٓيغ َٰٓ ط ََٰٰٓٓنلذه  ثِيثََٰٰٓٗٓۥلُُبهَُٰٓي  م َٰٓٱو ََٰٰٓٓاح  َٰٓلشذ ر َٰٓل َٰٓٱو ََٰٰٓٓس  م  ر  ََٰٰٓٓنلُُّجوم َٰٓٱو ََٰٰٓٓق  خذ م ََٰٰٓٓت َُٰٓمس 
 
َِٰٓبِأ َٰٓرِه ََٰٰٓٓۦ  

ل 
 
ََُٰٰٓٓأ َٰٓقَُٰٓل َٰٓل  َٰٓٱَٰٓل 

َٰٓٱو َٰٓ
َُٰٓٱَٰٓت ب ار ك ََُٰٰٓٓر َٰٓم َٰٓل   ََّٰٰٓٓللذ  .[54األعراف: ] ﴾٥٤َٰٓل ِمّي َٰٓع  َٰٓل َٰٓٱَٰٓر بُّ

پس بر عرش ها و زمين را در شش روز بيافريد، س است كه آسمان« اهلل»پروردگار شما »

به دنبال روز روان است.  پوشاند و شب شتابان ي تاريک( شب، روز را مي يافت. با )پرده واءاست

و جملگي مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد كه تنها  ماه و ستارگان را بيافريده است ،خورشيد

دهد. بزرگوار و جاويدان و داراي خير فراوان اهلل است كه  آفريند و تنها او فرمان مي او مي

 .«پروردگار جهانيان است...

ّكذ َٰٓ﴿ ت و  ََٰٰٓٓو  ِيٱَٰٓح  َِٰٓل َٰٓٱََٰٓع   َََّٰٰٓٓلذ ب ِح ََٰٰٓٓي ُموُتََٰٰٓٓل  َِِِٰٓب م ََٰٰٓٓو س  َِٰٓده ف  ََٰٰٓٓۦ  ك  ََِٰٰٓٓبُِذنُوبََِٰٰٓٓۦبِهََِٰٰٓٓو  بًِيآَٰۦِعب ادِه ٥٨ََٰٰٓٓخ 
ِيٱ ل ق َََّٰٰٓٓلذ م  َٰٓٱَٰٓخ  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ

َٰٓۡرل   آَٰض  اب ي ََٰٰٓٓو م  يذام ََِٰٰٓٓستذةََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓن ُهم 
 
ى َٰٓس َٰٓٱَُٰٓثمذََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓت و  ر َٰٓل َٰٓٱََٰٓع   َٰٓنَُٰٓم  َٰٓلرذح َٰٓٱَِٰٓش َٰٓع 

َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓف س  بِيََٰٰٓٗٓۦبِهََِٰٰٓٓل   .[59-58الفرقان: ] ﴾٥٩َٰٓاخ 

و حمد و ثناي او  ميرد هميشه زنده است و هرگز نمي امور بر اهلل تكيه كن كه  ي و در همه»

ها و  را بجاي آور و همين كافي است كه اهلل از گناهان بندگانش آگاه است * آن كسي كه آسمان

يافته  واءي چيزهاي ميان آن دو را در شش روز آفريده است و آنگاه بر عرش است زمين را و همه

 .«ست، پس از شخص آگاه و فرزانه بپرساست، او داراي رحمت فراوان و فراگير ا
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 111 ....اسماء و صفات ديشناخت توح تِياهمباب دوم: 

 

 داليل نبوي:
ها به حدّ تواتر رسيده است، تا  و عبور او از طبقات آسمان داستان معراج رسول اهلل

او را به خود  -سبحانه و تعالي-رسد، اهلل  جايي كه در پايان به حضور اهلل تعالي مي

آمد ميان  ت وو در چند مورد رف نماز بر ايشان واجب گرداند 50نزديک كرد و 

و سوال موسي  موسي نزد اش[ پايين آمدن ]دوباره و ميان پروردگارش و موسي

  دوباره[ به كه  ]در نهايت[ پيشنهادشو  استاز او كه چند نماز بر او واجب كرده[

فرض )كه  5ها را به  آن  سرانجام اهلل صورت گرفت. و خواهان تخفيف شود، باال برود

 .1دهد ثواب پنجاه فرض دارند(، كاهش مي

 اقوال علماي سلف:
ي  مالک بن أنس درباره : )شرح حديث النزول( كه ازگويد مي در كتابش /ابن تيميه

 وال شد:اين آيه س

ََٰٰٓٓنَُٰٓم  َٰٓلرذح َٰٓٱ﴿ ر َٰٓل َٰٓٱََٰٓع    .[5طه: ] ﴾٥َٰٓت و ى َٰٓس َٰٓٱَِٰٓشَٰٓع 

اش غير معقول و ايمان  كيفيّت و چگونگي ،اشناختهاستواء براي ما ن»در پاسخ فرمود: 

، دانم گمراهي عاً ميوال كننده گفت: قطبه آن واجب و سوال از آن بدعت است و به س

 «.سپس دستور داد او را از مجلس درسش بيرون كنند

ما بر اين باوريم »... كند كه گفت:  و با سند ثابت خود از عبد اهلل بن مبارک روايت مي

جهميه و مانند  پروردگارمان بر باالي هفت آسمان و از آفريدگانش جداست كه

 .2«و با دستش به زمين اشاره كرد گوييم كه او همين جاست نمي

بدون پس واجب است اثباتش بر اثبات استواء اهلل تعالي بر عرشش اجماع دارند سلف 

آن استواء حقيقي و به و بر اين باورند كه  چگونگي و تشبيه ،تعطيل ،گونه تحريف هيچ
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 .1«اوست [ظمت و شكوه]عي  معناي علوّ و استقراري است كه شايسته

 ي مالکيه بر صفت استواء: تعليقي بر قاعده
كه ي استواء  درباره /امام مالک  ي زيبايي بر كالم حاشيه /شيخ االسالم ابن تيميه

و ايمان به آن واجب و سوال از  مجهول و ناشناختهاش  كيفيّت و چگونگيمعلوم، استواء 
امام مالک با اين سخنانش در حقيقت گفته: خود »فرمايند:  مي دارد و آن بدعت است

و اين درست همان قول  فيّت آن مجهول و ناشناخته استاما كي  استواء معلوم و مشخص،
 آشكارر اثبات استواء صريح و امام مالک د سخن»افزايد:  ، سپس مي«اهل اثبات است...

مترين و ما ك يّتي دارد كه بر ما ناشناخته استكيف و است معلومآن  گويد:[ است ]و مي
را كه سوالش در مورد  وال كنندهسامام مالک  از چگونگي آن نداريم و از اين رودانشي 

 «.ي خواندبدعت كيفيت استواء بود؛
نگي آن هيچ مشخص است، ولي از چگو ي استواء براي ما معلوم و بنابراين مسأله

ند داراي چگونگي و ا ي آن چيزهايي كه معلوم و مشخص و صد البته همه دانيم نمي
 .2«كيفيت نيستند، تا كيفيتشان براي ما معلوم باشد

ي مالكيه  بيشتر كساني كه تصريح دارند اهلل تعالي بر عرش خود استواء دارد، ائمه
 :[شود كه در زير به چند نفر از آنان اشاره مي]هستند 

 .اآلداب و ، جامع النوادرةالّرسالجمله:  بي زيد در چند كتاب ازأابو محمد ابن 

 كند. كه نيز مالكي مذهب است به آن اذعان مي قاضي ابوبكر باقالنيكه  

 .به آن پرداخته است «سامء احلسنیاأل»ابو عبد اهلل قرطبي، در كتاب 

ي  علماي مالكيهبزرگان و از  ديگر افراديو  الطلمنكي، ابو عمر بن عبد البرّو همچنين 
 .3اندلس
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 صفت نزول:اثبات 

 .و اجماع سلف ثابت استاين صفت هم با سنت 

 اما در سنت: 

 فرمايد: مي رسول اهلل 

م ِء سِلُّ » بُّ َ  إىَل سل أ ٍَ  ََّ
وِِن فَلَنتَِجيَب  يَ  ِحَِيَ َيبََق ََّلَّثَّ سللأ َيَْنِ ََّ َمَن يََدعَّ و يَِل سآلِخرَّ َفيَقَّ

ِِن فَلَغِفَر ََلَّ  ، َمَن  ََ تََغِفرَّ  .1«ََلَّ، َمَن  ََ للََِّن فَ ََّعِطيَهَّ

آيد و  ماند، پروردگارمان به آسمان دنيا فرود مي وقتي يک سوم از پايان شب باقي مي»

خواند، تا او را اجابت كنم، چه كسي از من )رفع نيازهايش را(  گويد: چه كسي مرا مي مي

 .«كند، تا او را ببخشم آمرزش مي  چه كسي از من طلب و نمبدو عطا ك طلبد، تا مي

كرد، سخنان  امام دارمي، عثمان بن سعيد در ردّ بشر المريسي كه اين مسأله را انكار مي

او با اين انكارش مدّعي است كه اهلل به آسمان دنيا نزول : »گويد ايشان ميد، جالبي دار

ر روي عرش و در و خودش ب آيند ين مييهستند كه پا اورحمت  و امر  كند، بلكه اين نمي

و زوال براي او متصور نيست، زيرا او زنده و پايدار است، او گمان  همه جا وجود دارد

 «.شود كند پايدار كسي است كه زايل نمي مي

ماند،  چنين استداللي به براهين زنان و كودكان مي»يم: يگو مي كننده عتراضدر پاسخ ا

امر   داليلشان بر هيچ پايه و اساسي استوار نيست، زيراهيچ بياني ندارد و كه همان كساني 

 كه !و ديگر پيامبر چه كاره است شود اي نازل مي ر ساعت و هر لحظهو رحمت الهي در ه

از آن، يا بامدادان اي  و در شب نيز پاره تعيين كندو نه روز را براي نزولش فقط شب را 

 امرش بندگان را به استغفار فرا خواند، يا با قدرتش به  و با رحمت و را مشخص سازد

و از ما بخواهند آنها را صدا بزنيم تا  ش فرمان دهد كه با ما سخن بگويندامر و رحمت 

آمرزش قرار دهند، نيازهايمان را   آمرزش بطلبيم، تا ما را مشمول  مان دهند، از آنها پاسخ

امر و   اي، در حقيقت د و ...؟ تو با اين تأويلي كه در پيش گرفتهبخواهيم، تا به ما عطا كنن
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بدون توجه  اي تا پاسخت دهند و با كالمشان برايت استغفار كنند رحمت را فرا خوانده

... و اين عملكردي است كه انسانهاي سفيه و احمق نيز از آن گريزانند، تا چه رسد  به اهلل

 .1«ورزي و سر عناد داري! اما كبر مي  داني ه خوبي ميبه فقها و محدّثين؟ و تو اين را ب

چگونگي و  ،تعطيل ،گونه تحريف از اين رو سلف بر ثبوت اين صفت بدون هيچ

 .2«ي كمال و جالل اوست دانند كه شايسته و آن را نزولي حقيقي مي تشبيهي اجماع دارند

 صفت مَجيء )آمدن(:اثبات 
امور ميان بندگانش در روز رستاخيز از طريق   ي فيصلهآمدن اهلل تعالي براي داوري و 

 سنت و اجماع سلف ثابت است: ،قرآن

 قرآن: - 1

ا َٰٓ﴿ بُّك ََٰٰٓٓء َٰٓو ج  ل ُكَٰٓل َٰٓٱو ََٰٰٓٓر  ف ََٰٰٓٗٓم  ف ََٰٰٓٗٓاص   .[22الفجر: ] ﴾٢٢َٰٓاص 

 .«و پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف حاضر آيند»

ل َٰٓ﴿ نَٰٓإِلذ ََٰٰٓٓي نُظُرون ََٰٰٓٓه 
 
ََٰٰٓٓأ

 
َُٰٓٱَٰٓتِي ُهمَُٰٓي أ  .[210: ةالبقر] ﴾ّللذ

 .«آيا انتظار دارند كه اهلل تعالي به سويشان بيايد»

 سنّت نبوي: -2

َم ٍَبُّ سلََع لَِمِيَ »  .3«َحِتأ لََم َيبََق إالأ َمَن َيَعبَّدَّ سهلَل  تَ  َّ

كنند، پروردگار جهانيان نزد آنان  تا اينكه فقط كساني باقي بمانند كه اهلل را عبادت مي»

 .«آيد مي
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 اجماع: -3
تشبيه و  ،لتعطي ،)آمدن( پروردگار را بدون تحريف سلف صالح صفت مجيء

 .1ي عظمت اوست دانند كه شايسته آمدني حقيقي مي  چگونگي ثابت دانسته و آن را

 صفت رضا:اثبات  

سنت و اجماع ثابت است. اهلل تعالي در بيان رضايتش از  ،اين صفت نيز با كتاب

 فرمايد: مؤمنان مي

َُٰٓٱَٰٓرذِض َٰٓ﴿ ن ََّٰٰٓٓللذ ر ُضوا ََُٰٰٓٓهم َٰٓع  ن ََٰٰٓٓو   .[119: ةالمائد] ﴾هَُٰٓع 

 .«ي ايشان( از آنان خشنود و ايشان هم از اهلل خشنودند اهلل )به سبب اعمال گذشته»

 فرمايد: مي رسول اهلل

َل سَل » هَّ َعلَيََه   َ إنأ سهلَل لََ َََض َعِن سلََعبَِد  َن يَلکَّ هَّ  َََشَبَّ َکلََ َفيََحَمدَّ بََه َفيََحَمدَّ َ سلَشُّ
 .2«َعلَيََه 

نوشد و سپس سپاس و  اي آب مي خورد و جرعه اي غذا مي از بنده كه لقمه همانا اهلل»

 .«آورد، راضي و خشنود است جا ميه ستايش او را ب

ه براي اهلل تعالي ثابت چگونگي و تشبي ،تعطيل ،سلف اين صفت را بدون تحريف

ي شكوه و عظمت  دانند كه شايسته و آن را رضايت و خشنودي حقيقي مي دانند مي

 .3اوست

 صفت محبّت:اثبات 
 سنت و اجماع مسلمانان ثابت است. ،صفات اهلل تعالي است كه با كتابمحبّت از 

  در قرآن به آن چنين اشاره شده است:
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 دليل از قرآن:     
و َٰٓ﴿         َٰٓف س  ََٰٰٓٓف 

 
َُٰٓٱَِٰٓتَٰٓي أ و ََّٰٰٓٓللذ يُِحبُّون هََُُُٰٰٓٓيِبُُّهم ََٰٰٓٓم َٰٓبِق   .[54: ةالمائد] ﴾ۥ َٰٓو 

دارد و آنان  اهلل گروهي را )به جاي ايشان بر روي زمين( خواهد آورد كه اهلل دوستشان مي»

 .«دارند هم اهلل را دوست مي

 در جنگ خيبر روايت است كه فرمود: و در حديثي از رسول اهلل

« ََ سيَ وََلَّ  َ  اَلََّعِطَِيأ سلرأ ٍَنَّ ِبُّ سهلَل َ  َ  ُیَّ ٍَجَّ بُّ َغدسَ  ِ َّ هَّ سهللَّ  َ ُیَّ وَلَّ  .1«ٍَنَّ

 و رسولش او اهللنيز و  اد كه اهلل و رسولش را دوست داردفردا پرچم را به مردي خواهم د»

 .«دوست دارند را

دانند و  بّت براي اهلل تعالي اجماع دارند و آن را صفتي حقيقي ميسلف بر اثبات مح»

 .2«چگونگي و تشبيه نيستند ،تعطيل ،ل به تحريفيقا برايش

 صفت غضب:اثبات 
 سنت و اجماع ثابت است. ،اين صفت با كتاب

 دليل از قرآن: 
﴿َٰٓ َُٰٓٱَٰٓو غ ِضب  ل ي ََّٰٰٓٓللذ ن هََُٰٰٓٓهَِٰٓع  ل ع   .[93النساء: ] ﴾ۥو 

 .«سازد و او را از رحمت خود به دور مي گيرد اهلل بر او خشم مي»

 روايت است كه فرمود: رسول اهللو در حديثي به نقل از 

 .3«َنبََقَت َغَضِب  فََوَق سلََعَرِش إنأ ٍََحَِِت  إنأ سهلَل َكتََب ِكتَ ب َ ِع ََدهَّ »

اهلل در كتابي )به نام لوح محفوظ( در نزد خود بر باالي عرش نوشته است كه: همانا مهر و »

 .«رحمتم بر خشم و غضبم پيشي گرفته است
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چگونگي و تشبيه  ،تعطيل ،فت براي اهلل تعالي، بدون تحريفص سلف بر ثبوت اين

ي جالل و جمال  دانند، كه شايسته و آن را خشم و غضب حقيقي مي اجماع دارند

 .1اوست

 صفت سخط )عصبانيّت شديد(اثبات 

نذُهمََُٰٰٓٓلِك َٰٓذ  َٰٓ﴿فرمايد: خداوند مي 
 
ب ُعوا َٰٓٱَٰٓبِأ ا ََٰٰٓٓتذ س ََٰٰٓٓم 

 
َٰٓأ ط  رُِهوا ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓخ  ك  ح ََٰٰٓٓۥن هَُٰٓو  َٰٓرِض ََٰٰٓٓو 

 
َٰٓف أ ع ََٰٰٓٓب ط 

 
َٰٓل ُهم َٰٓم  َٰٓأ

 .[28محمد: ] ﴾٢٨

روند كه اهلل را  اينگونه )جان برگرفتن ايشان( به آن خاطر است كه آنان به دنبال چيزي مي»

 .«آورد بر سر خشم مي

 فرمود: اين بود كه مي پيامبر اسالم [هميشگي]ي از دعاهاي يك

وذَّ بِرَِض » مأ إِّن   عَّ َع فَ تِ َك ِمَن َنَخطِ  كَ  للأهَّ وبَتِ  َك ، َ  بِمَّ قَّ  .2«َك ِمَن عَّ

و از عذاب و عقوبتت به  بانيّت شديدت به رضايت و خشنوديتبار الها! از خشم و عص»

 .«شوم( برم )و متوسّل مي عفوت پناه مي

چگونگي و تشبيه اجماع دارند و  ،تعطيل ،ن تحريفو سلف بر ثبوت اين صفت بدو

 .3ي جالل اوست دانند كه شايسته آن را خشم و عصبانيت حقيقي مي

 خنديدن(: و شادي ،صفت ضحک )سروراثبات 
 امت ثابت است.  اين صفت با سنت و اجماع سلف

 فرمايد: مي در حديثي رسول اهلل

َم   كَّ يََضحَ » لََِيِ َيَقتَّلَّ  َحدَّ َّ ٍَجَّ َ نِ سهللَّ إىَل  َق تِلَّ َ َذس يِف  سآلَخَر يََدخَّ ، يَّ ََ َنِبيِل سهلِل  سجَلَ أ

                                           
 .55ص  :لـمعة االعتقاد -1

( حديث 1/352(، )ج 486ي ) ، به شمارهالركوعالسجود و ما يقال يف، باب: ةكتاب الصال :مسلمروايت  -2

 .لعايشه

 .56ص  :معة االعتقادـل -3



 توحيد اسماء و صفات الهي  118

 

، ثَّمأ َيتَّوبَّ سهللَّ ََعَ سلََق تِِل فَیََّ تََشَهدَّ   .1«َفيََّقتَلَّ

كشد و هر دو داخل بهشت  و يكي ديگري را مي جنگند الي به دو مرد كه با هم مياهلل تع»

شود( و ديگري  هشت ميو )داخل ب شود كشته مي جنگد و خندد، يكي در راه اهلل مي شوند، مي مي

شود )و  و سپس در راه اهلل شهيد مي پذيرد اش را مي اهلل تعالي توبه كند و توبه مي كه قاتل است

 .«شود( او نيز داخل بهشت مي

 ل،تعطي ،اما بدون تحريف  دانند، سلف صالح اين صفت را براي اهلل تعالي ثابت مي

 .2چگونگي و تشبيه

 صفت عجب )تعجّب(اثبات 
 سنت و اجماع به اثبات رسيده است. ،ت از صفات ثابتي است كه با كتاباين صف

از انكار مشركان و كافران در برانگيخته   در بيان تعجّب پيامبر اسالم]عالي اهلل ت

 فرمايد: ، مي[شدن دوباره

ِجب ََٰٰٓٓب ل َٰٓ﴿ ي س ََٰٰٓٓت َٰٓع  ُرون َٰٓو    .[12الصافات: ] ﴾١٢َٰٓخ 

از ناباوري ايشان( تعجّب  بيني كه ي معاد را مسلّم و واضح مي قدر مسألهاما تو )آن »

دانند كه هم تو و هم معاد را(  ي معاد را محال و ناممكن مي و ايشان )آن قدر مسأله كني مي

 .«كنند مسخره مي

 )حديث الضيف( روايت است كه: و در حديثي به نقل از ابوهريره

ََ ِمَن فَّ نن  َ  -َك َضحِ  َ   - لََقَد َعِجَب سهللَّ »  :فََّ  ََ فَل ََز

يُؤ َٰٓ﴿ نُفِسِهم َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓثُِرون َٰٓو 
 
ل و ََٰٰٓٓأ ن ََٰٰٓٓو  ة ََٰٰٓٓبِِهم َََٰٰٓٓك  اص  ص   .3[9الحشر: ] ﴾خ 

اهلل تعالي از عملكرد فالن مرد و فالن زن )مؤمن( از پذيرايي از مهمانشان تعجب كرد )و از »

                                           
 .(6/47(، )ج 2826ي ) ، به شمارهمسلم ثم يسلمـكافر يقتل ال، باب: اجلهادكتاب  :بخاريروايت  - 1

 .61ص  :معة االعتقادـل -2

ُيؤ َٰٓ﴿، باب التفسري، كتاب فتح الباری در بخاريروايت  -3 نُفِسِهم َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓثُِرون َٰٓو 
 
ل و ََٰٰٓٓأ ن ََٰٰٓٓو  ة ََٰٰٓٓبِِهم َََٰٰٓٓك  اص  ص  ج . [9]الحشر:  ﴾خ 

8/500. 
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نازل فرمود: )و ايشان را بر خود ترجيح ي آنان  آن خشنود و شاد شد( و اين آيه را درباره

 .«دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند باشند مي

چگونگي  ،تعطيل ،گونه تحريف سلف بر ثبوت صفت عجب براي اهلل تعالي بدون هيچ

 .1ي ذات اوست دانند كه اليق و شايسته و آن را عجب حقيقي مي و تشبيه اجماع دارند

 نپسنديدن(:صفت كراهت )ناخشنودي، اثبات 
سنت و اجماع سلف  ،ند، با كتابهست ناخشنودي اهلل تعالي از كساني كه مستحق آن

 ثابت است:

ل  َٰٓ﴿ رِه ََِٰٰٓٓكنو  َُٰٓٱَٰٓك  اث ُهم َٰٓۢنٱَّٰٓللذ  .[46: التوبة] ﴾بِع 

 دليل از قرآن:
 .«اهلل بيرون شدن و حركت كردن آنان را )به سوي ميدان نبرد( نپسنديد»

 روايت است كه فرمود: و در حديثي از رسول اهلل

،  َ  إنأ » ََ َم: ِقيَل َ قَ  ،  َ كَ سهلَل َكِرَه لَكَّ َِ ؤس َة سل ُّ َِ َْثَ ََ سلََم   .2«إَض َع

بسيار پرسيدن و تباه كردن مال و دارايي ناخشنود است )و آن  ،همانا اهلل تعالي از قيل و قال»

 .«پسندد( را نمي

چگونگي و تشبيه  ،تعطيل ،بدون تحريف -تعالي-سلف بر ثبوت كراهت براي اهلل 

 .3دانند ي مقام وااليش مي و كراهيّت او را حقيقي و شايسته اجماع دارند

 شادي( و شحاليخو ،)سرورصفت فرح: اثبات 
در  و اند، ثابت شده است آن را پذيرفتهاين صفت با سنت صحيحي كه اهل سنت 

 حديثي روايت است كه:

                                           
 .59ص  :معة االعتقادـل -1

 .10/419ج  ،5975ي  ، شمارهعقوق الوالدين من الكبائر، باب: دباألكتاب  :صحيح بخاري -2

 .57ص  :عتقادمعة اإلـل -3
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« َِ َم َنَقَط ََعَ بَِع هِ  َ َعبَِدهِ ِمَن  حَ سهللَّ  فََرحَّ بِتََوَب ُِ فََ ة ِدكَّ ٍَ َ  ِِف -قََد  َضلأهَّ ِِف  
: ٍَسِحلَِتِه  -ٍ سيَ مَّ لمن َم ََكَن ََعَ  َحِدكَّ

َ
َِ َعبَِدهِ ِحَِي َيتَّوبَّ إيَِلَِه، ِمَن   َشدُّ فَرََح  بِتََوَب

َ
  َّ ّلََلأ

ُِ فََ ةن، فَ َنَفلَتََت ِم َهَّ  ََعلَيَ  ٍَ َ
ََت َشَجَرَة، فَ َضَطَجَع يِف بِل

َ
 َِس ِم ََه ، فَل

َ
، فَل سبَّهَّ هَّ َ ََشَ َه  َطَع مَّ

َط ِمَه ،  َخَذ ِِبِ
َ
ََ ِع ََدهَّ، فَل َو بَِه ، قَ ئَِم َو َكَذلَِك إَِذس  َّ ٍَسِحلَِتِه، َفبَیَ َ   َّ  َِس ِمَن 

َ
ََ ِظل َه ، قََد   ثَّمأ قَ 

 ََت 
َ
مأ   ِة سلََفَرِح: سللهَّ ِة سلََفَرِح  ِمَن ِشدأ  ِمَن ِشدأ

َ
َخَطل

َ
بَُّك،   ٍَ   َ 

َ
  .1«َعبَِدي َ  

و آن را در بياباني  ز كسي است كه از روي شترش افتادهاش بسي شادتر ا ي بنده اهلل از توبه»

اش  ي بنده امام مسلم: همانا اهلل تعالي از توبه  خشک و برهوت گم كرده است. و در روايتي از

كند( شادتر از يكي از شماست كه بر روي شترش در بيابان خشک و بي آب  مي)آنگاه كه توبه 

آب و نانش روي آن  ،كه غذا گريزد، درحالي كند و مي رود، ناگهان شترش رم مي و علف راه مي

برد و در سايه سارش دراز  فرط خستگي به درختي پناه مي شود، از و از يافتنش نااميد مي است

بيند شترش در كنارش  شود، در چنين حالتي ناگهان مي يافتنش مأيوس ميو به كلّي از  كشد مي

ي مني،  گويد: پروردگارا! تو بنده گيرد و از فرط شادي اشتباهي مي ايستاده است، افسارش را مي

 .«و من پروردگار توام

 دانند تشبيه و چگونگي ثابت مي ،ين حديث، صفت فرح را بدون تأويلاهل سنت با ا»

ت و چگونگي اما كيفيّ  امري معلوم است، و بر اين باورند كه شادي و خوشحالي اهلل تعالي

و ايمان بدان از مقتضيات و  ي سلف نيست باشد و سخن از آن شيوه آن ناشناخته مي

 «.لوازم دين است

 :صفت غيرتاثبات 
كه  كند روايت مي ثابت است. ابوهريره ن صفت با نصّ حديثي از رسول اهللاي

 فرمود: رسول اهلل

« َ  ، ٍَّ َؤِمَن َيَغ  ، َ إنأ سلَمَّ ٍَّ ةَّ سهلِل  َن يَلِتَ إنأ سهلَل َيَغ  َم َعلَيَهِ  َغَ َ َؤِمنَّ َم  َحرأ  .2«سلَمَّ

                                           
 .2102، 4ج/، الفرح هبااحلض علی التوبة و يف، باب: التوبةكتاب  :مسلمروايت  -1

 .2761ي  به شماره ،4/2114: مسلمروايت  -2
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و غيرت  آيد شود( و مؤمن نيز به غيرت مي آيد )و خشمگين مي ه غيرت ميهمانا اهلل تعالي ب»

 .«اهلل تعالي آن است كه مؤمن چيزهايي را انجام دهد كه اهلل بر او حرام نموده است

 شود ای از صفاتی كه در باب تقابل بیان می مبحث سوم: پاره

عدالت و مقابله  ،الي آنها را بر خود بر سبيل جزادر قرآن افعالي وارد شده كه اهلل تع

اطالق نموده است، اين صفات در حقيقت بيانگر ثنا و ستايش اهلل تعالي و كماالت اويند. 

و فقط بايد در همان آياتي كه در آن به كار  دو نبايد از آنها اسمايي را براي او مشتق كر

 اند، مورد بحث و بررسي قرار بگيرند، مانند آيات زير: رفته

 .[142النساء: ] ﴾ِدُعُهم َٰٓخ  ََٰٰٓٓو ُهو ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَِٰٓدُعون َٰٓيُخ  ََّٰٰٓٓي َٰٓفِقَُِٰٓمن  َٰٓل َٰٓٱَٰٓإِنذَٰٓ﴿

كه اهلل ايشان را گول  زنند، درحالي گمان منافقان )به خيال خام خود( اهلل را گول مي بي»

 .«زند مي

ُروا َٰٓ﴿ ك  ر ََٰٰٓٓو م  ك  ُ َٰٓٱَٰٓو م  َُٰٓٱو ََّٰٰٓٓللذ ََُّٰٰٓٓللذ ي   .[54عمران:  آل] ﴾٥٤َِٰٓكرِين َٰٓم  َٰٓل َٰٓٱَٰٓخ 

و اهلل بهترين  ي نموديي آنان( چاره جو طال حيلهو اهلل نيز )براي اب كردندگري  و آنان حيله»

 .«جويان است چاره

 .[67: التوبة] ﴾ف ن ِسي ُهم ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓن ُسوا َٰٓ﴿

 .«اند، اهلل هم ايشان را فراموش كرده است اهلل را فراموش كرده»

ل و ََِٰٰٓٓإَوذ ا﴿ ي  ََٰٰٓٓإِل  ََٰٰٓٓا َٰٓخ  ع ُكم ََٰٰٓٓإِنذآَٰا َٰٓق الُو ََِٰٰٓٓطينِِهم َٰٓش  آَٰم  َُٰٓٱ١٤ََٰٰٓٓزُِءون َٰٓت ه َُٰٓمس ََٰٰٓٓنَُٰٓن  ََٰٰٓٓإِنذم   ﴾بِِهم ََٰٰٓٓزِئَُٰٓت ه َٰٓي س ََّٰٰٓٓللذ
 .[15-14: ةالبقر]

و هنگامي كه  ايم ما هم ايمان آورده گويند: گردند، مي وقتي كه )منافقان( با مؤمنان روبرو مي»

را مسخره يم و )مؤمنان( يگويند: ما با شما نشينند، مي مي با رؤساي شيطان صفت خود به خلوت

 .«نمايد... يم... *اهلل ايشان را مسخره ميينما مي

 و گر(، ناسي )فراموش كننده( )حيله ماكر ،هاي: مخادع )گول زننده( رو واژه از اين

از تر  بزرگ ،شود، زيرا او بسي واالتر ق نميكننده( بر اهلل تعالي اطال  مستهزي )مسخره

كند، يا  و نيز نبايد گفت: اهلل مسخره مي كننداست، تا او را بدانها توصيف چنين صفاتي 
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و آناني كه اين صفات را در شمار  كند كند، يا فراموش مي گري مي لهزند، يا حي گول مي

گري  اند، زيرا گول زدن و حيله اند، دچار خطاي فاحشي شده اسماء اهلل به حساب آورده

ا را بر اهلل تعالي اطالق و فقط بايد وقتي آنه هي اوقات ممدوح و گاهي مذموم استگا

 .1كنيم كه آن احتمال مذموم زايل شده باشد، درست مانند آيات مذكور

 مبحث چهارم: اهلل تعالی از هر عیب و نقصی پاک و منزّه است

و  سرشت پاک و سليمي آن را پذيراست و هر اين مبحث از بديهيات عقلي است

. پاک و منزّه استخداوند از هر نقصي ، اند آيات و احاديث فراواني به تبيين آن پرداخته

از غفلت و فراموشي به هر شكل و صورتي كه باشد پاک و منزّه است،  بنابراين اهلل

ش همه چيز را ا آگاهيو علم و  آشكار همه كس و همه چيز آگاه استزيرا او از نهان و 

هيچ آگاهي  م و معارفاي از علو و همچون مخلوقاتش نيست كه از پاره فرا گرفته است

 و يا دچار فراموشي و نسيان شود، زيرا: نداشته باشد

 فرمايد: خداوند مي

اِعل ََٰٰٓٓق ال َٰٓ﴿ ََِٰٰٓٓعند ََُٰٰٓٓمه  ِ ب  ََٰٰٓٓب  َٰٓكِت  ََِٰٰٓٓفََٰٰٓٓر 
ََٰٰٓٓي ِضلََُّٰٰٓٓلذ ِ ب  ََٰٰٓٓر  ل  ََٰٰٓٓو   .[52طه: ] ﴾٥٢َٰٓي نس 

)موسي( گفت: اطالعات مربوط بديشان در كتابي عظيم و شگفت )به نام لوح محفوظ، »

رود و  تنها پروردگارم از آن مطلّع است و بس، پروردگار من به خطا نميمكتوب( است و 

 .«كند فراموش نمي

حقيقت او روزي دهنده و  و از هرگونه نياز به روزي و غذا پاک و منزّه است، زيرا در

 و همه بدو محتاج و نيازمندند: ات استي تمام مخلوق طعام دهنده

 فرمايد: خداوند مي

ا َٰٓ﴿ رِيدََُٰٰٓٓم 
ُ
ِنَُٰٓهمِمن ََٰٰٓٓأ ِز ََٰٰٓٓم  ا ََٰٰٓٓق َٰٓر  رِيدََُٰٰٓٓو م 

ُ
نَٰٓأ

 
زذاُقَٰٓٱَُٰٓهو ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذ٥٧َََٰٰٰٓٓٓعُِمونَُِٰٓيط ََٰٰٓٓأ َِٰٓل َٰٓٱَُٰٓذوَٰٓلرذ َُٰٓقوذة

تِّيَُٰٓل َٰٓٱ  .[58-57الذاريات: ] ﴾٥٨م 
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خواهم كه مرا خوراک  و نه مي كنم واست هيچ گونه رزق و روزي ميمن از آنان نه درخ»

 .«است و بس...رسان و صاحب قدرت و نيرومند  تنها اهلل روزي دهند *

ََٰٰٓٓعِمَُُٰٓيط ََٰٰٓٓو ُهو َٰٓ﴿ ل  مَُُٰٓيط ََٰٰٓٓو   .[14األنعام: ] ﴾ع 

 .«شود و به او خوراک داده نمي دهد و او خوراک و غذا مي»

از ستم كردن به بندگان پاک و منزّه است، به اين معني كه بر گناهانشان  و اهلل

كند،  اند مجازاتشان نمي كه انجام نداده كاريكاهد، يا بر  هايشان نمي يافزايد، يا از نيك نمي

اما اهلل تعالي از   آورد كه در حقيقت نيازمند بدان است، زيرا كسي به ستم كردن روي مي

دادگر و ستوده است، او را به ظلم و ستم چه  ،او عادل ؛نياز است ز بندگانش بيهر حيث ا

 كار؟

ا﴿فرمايد: خداوند مي بُّك ََٰٰٓٓو م  لذ ََٰٰٓٓر  بِيدَِٰٓل ِل ََٰٰٓٓم َٰٓبِظ   .[46فصلت: ] ﴾ع 

 .«كند ترين ستمي به بندگان نمي و پروردگار تو كم»

 ،است، از اين رو هيچ چيز را باطلامر پاک و منزّه  و اهلل از بيهوده آفريني در خلق و

ا او هاي عظيم و بزرگ بنا نهاده، زير و شريعتش را با حكمت بيهوده و عبث نيافريده است

آن است كه هم مخلوقات و هم  جا و درستشه و يكي از كارهاي ب كاربجا و ستوده است

 .1«آئين و شريعتش را در نهايت زيبايي و استحكام آفريده است ،دين

                                           
 .10، ابن سعدي، ص مبنيـاحلق الواضح ال -1



 
 

 ای از قواعد اسماء و صفات فصل پنجم: پاره

 اهمّیت شناخت این قواعد نزد علما معلوم و مشخص است:

ها  ترين دانش شان يكي از مهم گويد: شناخت اين قواعد و بكارگيري /شيخ سعدي

توان به سادگي حفظ  عد را ميو از آنجايي كه قوا ها را دربردارد ترين فايده بزرگ بوده و

از علما براي هر علمي  ،وجيهبه خاطر همين داليل وعشان را نيز مشخص كرد، و فر نمود

و هيچ قسمتي از علوم را نمي بيني مگر داراي اصول و  اند قواعد خاصي را بنا نهادهعلوم 

از علومي كه اين قواعد برايش پايه ريزي شده  حفظ كردن آن علم هكه بقواعدي است 

 .كند كمک مي است

يا  يک ساختمان،قواعد هر علمي در حقيقت به سان پي و اساس به راستي اصول و 

دانيم رشد و  و چنانكه مي كه بدون آن استقرار ندارد ي يک درخت است ريشه براي تنه

و هرچه ريشه تنومندتر  درخت يعني همان ريشه بستگي دارد ها به اصل بالندگي شاخه

بالند. بنابراين قواعد و اصول به  گيرند و به خود مي ها نيز قدرت مي باشد، فروع و شاخه

و با  رسانند ي آن هستند مي كه شايسته بات و قوّت بخشيده و آنها را به رشديعلوم ث

و يا ميان مسائلي كه ايجاد  شود ع و مراجع اصول بازشناخته ميهمين قواعد است كه مناب

هاي  و نظاير و اشباهي را كه از زيبايي توان تمايز و جدايي حاصل كرد مي كنند شبهه مي

 .1...«فوايد ديگري كه ما ذكر نكرديم گرد آورد وک علم است در كنار هم ي

اند، به  از اين رو علما در تمام علوم و فنون به وضع قواعدي خاص روي آورده

اي كه هيچ علمي را نخواهي يافت مگر اينكه برايش قواعد و اصولي تدوين شده  گونه

 .2است
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ء و در شناخت اسما« عقل»بر « سمع»وجوب مقدّم كردن » ی اول: قاعده

 .«صفات إلهی

 باشد. «عقل»بر« سمع»همانا وجوب شناخت اهلل تعالي و صفاتش بايد بر مقدم كردن 

 فرمايد: ي عام مي اما اراده  با لفظ خاص  تعالي با مخاطب نمودن پيامبرشاهلل

نذهََُٰٰٓٓل م َٰٓع َٰٓٱف َٰٓ﴿
 
ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓۥأ َُٰٓٱَٰٓإِلذ  .[19محمد: ] ﴾ّللذ

  .«اهلل وجود ندارد بدان قطعاً هيچ معبود به حقي جز»

ا ََٰٰٓٓتذبِع َٰٓٱ﴿خداوند مي فرمايد: وِح ََٰٰٓٓم 
ُ
ب ِك  ََِٰٰٓٓمنَٰٓك َٰٓإِل  ََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓرذ ع ََُٰٰٓٓهو  ََٰٰٓٓإِلذ

 
أ َٰٓو  نََِٰٰٓٓرِض  َِٰٓل َٰٓٱَٰٓع  َٰٓكِّي َُٰٓمش 

 .[106األنعام: ] ﴾١٠٦

پيروي كن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي شده است. هيچ معبود به حقي جز او »

 .«مشركان دوري كن )و به آنان اهمّيت مده(وجود ندارد. و از 

ا َٰٓ﴿خداوند مي فرمايد: ر ََٰٰٓٓو م 
 
ل َٰٓأ ب ََِٰٰٓٓمنَٰٓن اس  ََٰٰٓٓرذُسول ََٰٰٓٓمِنَٰٓلِك َٰٓق  نذهََُٰٰٓٓهَِٰٓإِل  ََٰٰٓٓنُوِح ََٰٰٓٓإِلذ

 
ن ا ََٰٰٓٓإِلذ ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓۥأ

 
َٰٓأ

 .[25األنبياء: ] ﴾٢٥َُٰٓبُدونَِٰٓع َٰٓٱف َٰٓ

ايم كه معبودي جز  وحي كردهايم، مگر اينكه به او  ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده»

 .«من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد

در اين آيات اهلل تعالي به پيامبرش خبر داده كه هم او و هم پيامبران پيش از او با سمع 

 .1اند و وحي با توحيد و يكتاپرستي آشنا شده

 فرمايد: مي و بر زبان رسولش

ل ل ََٰٰٓٓإِنَٰٓقُل َٰٓ﴿ ا ََُٰٰٓٓتَٰٓض  م  ِضلََُّٰٰٓٓف إِنذ
 
ي َٰٓه َٰٓٱَِٰٓإَونََِِٰٰٓٓس َٰٓن ف َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓأ آَُٰتَٰٓت د  ذََٰٰٓٓيُوِح ََٰٰٓٓف بِم  ِ  ََٰٰٓٓإِل  ب  ِميع ََٰٰٓٓۥإِنذهََُٰٰٓٓر  َٰٓس 

  .[50]سبأ:  ﴾٥٠َٰٓق رِيب َٰٓ

)به مشركان بت پرست( بگو: اگر من )با ترک بتها و دوري از آئين شما( گمراه شده باشم، »

در پرتو چيزهايي  بينم( و اگر راهياب شده باشم، ام )و كيفر آن را مي به زيان خود گمراه شده

 .«فرمايد. او شنوا و نزديک است است كه پروردگارم به من وحي مي
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 امكان پذير است: و اصوالً وجوب شناخت پيامبران نيز با سمع

ا﴿ بِّي ََُٰٰٓٓكنذآَٰو م  ِ ذ  ّتذ ََُٰٰٓٓمع    .[15اإلسراء: ] ﴾ر ُسوٗلََٰٰٓٓع ث َٰٓن ب ََٰٰٓٓح 

اينكه پيغمبري )براي آنان ... وما )هيچ شخص و قومي را( مجازات نخواهيم كرد، مگر »

 .«مبعوث و( روانه سازيم

همان گونه كه اهلل تبارک كند  داللت مي شناخت اهلل تعالي و پيامبرانش اين برپس 

 .1وتعالي بدان خبر داده است و اين مذهب اهل سنت وجماعت است

 در كنیم، فقط ابت میدالیلی كه با آنها اسماء و صفات الهی را ث ی دوم: قاعده

 و نمی توان بغیر از این دو آنها را ثابت نمود. كتاب و سنت است

 و دليل اين قاعده سمع و عقل است:

 به آيات زير به خوبي دقت كنيد:اما سمع: 

ه  َٰٓ﴿ او  َٰٓكِت  ََٰٰٓٓذ  ل ََٰٰٓٓب  نز 
 
ُقوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓتذبُِعوهَُٰٓٱف ََُٰٰٓٓمب ار ك ََٰٰٓٓهَُٰٓن  َٰٓأ لذُكم ََٰٰٓٓتذ ُون َٰٓتُر ََٰٰٓٓل ع   .[155األنعام: ] ﴾١٥٥ََٰٓح 

و )از  ايم، پس از آن پيروي كنيد رستادهكتاب مباركي است كه ما آن را فرو فاين )قرآن( »

 .«مخالفت با آن( بپرهيزيد تا مورد رحم اهلل قرار گيريد

﴿َٰٓ ََِٰٰٓٓاِمُنوا ََٰٰٓٓ  َٰٓف  َِٰٓٱب ر ُسوِلََِّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓنلذِب َِٰٓٱَٰٓو 
ُ ِ َِٰٓل  ِيٱَٰٓم  ََِِٰٰٓٓمنَُٰٓيُؤ َََّٰٰٓٓلذ َِٰٓٱب ِم  ََّٰٰٓٓللذ َك  لذُكم ََٰٰٓٓتذبُِعوهَُٰٓٱو ََٰٰٓٓۦتِهَِٰٓو   ﴾ت ُدون َٰٓت ه ََٰٰٓٓل ع 

 .[158األعراف: ]

اي كه ايمان به اهلل و  اش، آن پيغمبر درس نخوانده پس ايمان بياوريد به اهلل و فرستاده»

 .«سخنهايش دارد، از او پيروي كنيد تا هدايت يابيد...

ا َٰٓ﴿ آَٰف ُخُذوهََُٰٰٓٓلرذُسوُلَٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓء ات ى ََٰٰٓٓو م  ى ََٰٰٓٓو م  ن ََُٰٰٓٓكم َٰٓن ه    .[7الحشر: ] ﴾نت ُهوا َٰٓٱف ََٰٰٓٓهَُٰٓع 

و از چيزهايي كه شما را از آن  ر براي شما آورده است اجراء كنيدچيزهايي را كه پيغمب»

 .«بازداشته است، دست بكشيد

 سنت نيز شرح دهنده و بيانگر قرآن است.
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 دليل عقلي:
پر واضح است سخن گفتن از چيزهاي ممتنع يا واجب يا جائز در حق اهلل تعالي، 

و بايد براي آگاهي يافتن از آنها به  شوند و فهم نميست كه با عقل درک امور غيبي ا از
 كتاب و سنت رجوع كرد.

و  -سبحانه و تعالي-آوريم كه اهلل  ما هر آن چيزي را بر زبان مي»گويد:  /ابن قتيبه

و نفي  يميگو دهيم و از پيش خود سخن نمي اند و خود را فريب نمي گفته رسولش
خودش را با آنها توصيف صفاتي شويم كه اهلل تعالي  دارد كه منكر تشبيه ما را بر آن نمي

كه اهلل تعالي ما را از انديشيدن  پرسيم، چرا و از كيفيّت و چگونگي آنها نمي نموده است
و در چيزهايي كه در توانمان نيست مكلّف  ي آن صفات يا تأويلشان باز داشتهدر چگونگ

 سازيم موده است، خود را محدود ميفرنساخته است، از اين رو صرفاً بر آنچه اهلل تعالي 
و در چيزهايي كه سكوت كرده يا از آن سخني به ميان نياورده است، خودداري 

 .1«ورزيم مي

نصوص قرآن و سنت را باید بدون تحریف بر ظاهرشان حمل  ی سوم: قاعده

 كنیم

كنيم، به ويژه در نصوص قرآن و سنت را بايد بدون تحريف بر ظاهرشان حمل »
و دليل آن نيز سمع  ل و انديشه را در آنها راه نيستكه عق صفات، چرا و[اسماء ]ي  مسأله

 .«و عقل است

 دليل سمع:

 خداوند عزوجل مي فرمايد:

ل َٰٓ﴿ وحَُٰٓٱَٰٓبِهََِٰٰٓٓن ز  َٰٓٱَٰٓلرُّ
ان ١٩٤َََُٰٰٰٓٓٓمنِذرِين َٰٓل َٰٓٱَٰٓمِن ََِّٰٰٓٓل ُكون ََٰٰٓٓبِك َٰٓق ل َََٰٰٓٓع   ١٩٣َََٰٰٰٓٓٓمِّيَُٰٓل   ِب  ََٰٰٓٓبِلِس  ر  بِّي ََٰٰٓٓع   ﴾١٩٥َٰٓمُّ

 .[195-193الشعراء: ]
ي بيم دهندگان باشي * با زبان  جبرئيل آن را فرود آورده است * بر قلب تو، تا از زمره»
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 .«عربي روشن و آشكاري

ا َٰٓ﴿ ل ََٰٰٓٓإِنذ نز 
 
بِي ََٰٰٓٗٓنًاَٰءقُر ََٰٰٓٓهَُٰٓن  َٰٓأ ر  لذُكم ََٰٰٓٓاع   .[2يوسف: ] ﴾٢َٰٓقِلُون َٰٓت ع ََٰٰٓٓلذع 

ايم، تا اينكه شما )آن  به زبان( عربي فرو فرستادهما آن را )به صورت( كتاب خواندني )و »

 .«را( بفهميد )و آنچه را در آن است به ديگران برسانيد(...

داللت دارند،  لغت عربيفهم و معني كرد كه ظاهرشان بر  بنابراين بايد آيات را آنگونه

 مگر اينكه دليلي شرعي مانع آن باشد:

ل ََٰٰٓٓإِنذا﴿ ع  بِي ََٰٰٓٗٓنًاَٰءقُر ََٰٰٓٓهَُٰٓن  َٰٓج  ر  لذُكم ََٰٰٓٓاع   .[3الزخرف: ] ﴾٣َٰٓقِلُون َٰٓت ع ََٰٰٓٓلذع 

 .«ايم، تا شما آن را درک كنيد ما قرآن را به زبان عربي فراهم آورده»

 دليل عقل:

و اين  تر است از ديگران به درک آن آگاهمسلماً كسي كه اين آيات را نازل كرده است، 

است، بنابراين  خطاب قرار داده شكار، ما را مورددرحالي است كه قرآن با زبان عربي آ

امت   و آمده به وجود الزم است ظاهر آن را پذيرفت، زيرا در غير اين صورت آراء مختلف

 شود. دچار تفرق مي

دش يا واجب است صفاتي را براي اهلل تعالي ثابت بدانيم كه خو»گويد:  /ابن قتيبه

ن آشنايند تغيير و تحريف نكنيم، و الفاظ را از آنچه عرب با آ اند رسولش بدان اذعان كرده

 .1«و آنها را بر معاني حمل نكنيم كه با مرادشان بيگانه باشد

به یک اعتبار برای ما مشخص و  [و آیات]ظواهر نصوص  ی چهارم: قاعده

 معلوم و به اعتبار دیگر ناشناخته و مجهول است

به يک اعتبار براي ما مشخص و معلوم و به اعتبار ديگر  [و آيات]ظواهر نصوص »

ناشناخته و مجهول است، به اعتبار معني معلوم و مشخص، ولي به اعتبار چگونگي و 
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 .1«اند كيفيتي كه دارند، مجهول و ناشناخته

 و سمع و عقل نيز بر اين قاعده داللت دارند:

 دليل سمع:

 خداوند مي فرمايد: 

َٰٓكِت  َٰٓ﴿ ل ََٰٰٓٓب  نز 
 
بذُرو ََٰٰٓٓر ك َُٰٓمب  ََٰٰٓٓك َٰٓإِل  ََٰٰٓٓهَُٰٓن  َٰٓأ ِ دذ ر ََٰٰٓٓۦتِهَِٰٓء اي  ََٰٰٓٓا َٰٓل  كذ ِل ت ذ  لُوا ََٰٰٓٓو  و 

ُ
َٰٓٱَٰٓأ

  .[29ص: ] ﴾٢٩َٰٓبَِٰٓب  َٰٓل َٰٓل  

ي  م تا دربارهاي )اين قرآن( كتاب پر خير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستاده»

 .«...و خردمندان پند بگيرند هايش بينديشند آيه

نل  َٰٓ﴿ نز 
 
أ ِك َٰٓٱَٰٓك َٰٓإِل  ََٰٰٓٓا َٰٓو  ِ ََٰٰٓٓر ََّٰٓل  آَٰلِلنذاِسََِّٰٰٓٓلُب ّي  ِل ََٰٰٓٓم  لذُهم ََِٰٰٓٓهم َٰٓإِل  ََٰٰٓٓنُز  ل ع  ُرون ََٰٰٓٓو  كذ ت ف   .[44النحل: ] ﴾ي 

ايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان  و قرآن را بر تو نازل كرده»

 .«فرستاده شده است، )كه احكام و تعليمات( اسالمي است( و تا اينكه آنان بينديشند

امكان دسترسي به فهمشان موجود   تدبّر و انديشيدن قطعاً در چيزهايي مطرح است كه

براي   و مسلّماً تبيين قرآن از سوي رسول اهلل تا انسان مطابق فهمش متذكّر شود باشد،

 مردم شامل هم بيان لفظي است و هم بيان معناي آن.

 اما عقل:  و

و اين  فرمايد و با آن با رسولش سخن بگويدي را نازل محال است اهلل تعالي كتاب

معاني آن  ؛مهم ، ضروري ول بزرگيبيان مسادر اما   سخن مايه هدايت مردم باشد،

اي باشد كه چيزي از آن فهم نشود،  و يا مانند حروف هجائيه ناشناخته و مجهول باشد

 .تهوده كاري پاک و منزّه اسگمان حكمت اهلل تعالي از چنين سفاهت و بي بي

 مي فرمايد: زيرا

َٰٓكِت  ََٰٰٓٓر َٰٓال َٰٓ﴿ ح ََٰٰٓٓب 
ُ
َٰٓأ ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓۥُتهَُٰٓء اي  ََِٰٰٓٓكم ت  ل ت  ِ ن ََٰٰٓٓمِنَٰٓفُص  ُ ِكيم ََٰٰٓٓلذ بِي ََٰٰٓٓح   .[1هود: ] ﴾١َٰٓخ 

هاي آن )توسط اهلل( منظم و  الف، الم، را. )اين قرآن( كتاب بزرگواري است، كه آيه»

هم حكيم است و محكم گرديده است و نيز آيات آن از سوي اهلل شرح و بيان شده است كه 
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 .«هم آگاه...

به ذهن  [لبداهها ]فیظاهر نصوص همان معانی است كه  ی پنجم: قاعده

 كند خطور می

اما همين   كند، به ذهن خطور مي [لبداهها في]ظاهر نصوص همان معاني است كه »

كنند، به عنوان  شود، اختالف پيدا مي معاني به اعتبار ساختار يا آنچه كالم بدان اضافه مي

ياق ديگر معناي ديگري داشته و در س يک ساختار به يک معنياي در  مثال: چه بسا كلمه

و از ديگر سو مقيد  مله گاهي از لحاظي داراي يک معنيو گاهي تركيب يک ج باشد

 .1«استمعاني ديگري 

و  يا اهالي آن [يک روستا يا شهر]آن  گاهي مراد از «القريه»ي  به عنوان مثال: واژه

گاهي به معناي مساكن آنان است. كه در آيات زير اين اختالف به خوبي به نمايش 

  گذاشته شده است:

ِنَِٰٓإَون﴿اول:  ََٰٰٓٓي ة َٰٓق ر ََٰٰٓٓم  اُمه ََٰٰٓٓنَُٰٓن  ََٰٰٓٓإِلذ ب ََٰٰٓٓلُِكوه  ةَِٰٓقِي  َٰٓل َٰٓٱَٰٓمَِٰٓي و ََٰٰٓٓل َٰٓق  و ََٰٰٓٓم 
 
آَٰأ بُوه  ِ ذ  ابََُٰٰٓٗٓمع  ذ  ِديدََٰٰٓٗٓاع   ﴾اش 

 .[58]اإلسراء: 

رسانيم  هر شهر و دياري را )كه اهل آن ستمكار باشند( پيش از روز قيامت )به مجازات مي»

 .«يمينما ن را به عذاب سختي گرفتار ميگردانيم، يا )اهالي( آ و( نابودش مي

  فرمايد: مي و بر زبان فرشتگان مهمان ابراهيم 

ه ََٰٰٓٓا َٰٓلُِكو َُٰٓمه ََٰٰٓٓإِنذا﴿: دوم
 
َِٰٓه  ََٰٰٓٓلَِٰٓأ ر َٰٓل َٰٓٱَِٰٓذه  .[31العنكبوت: ] ﴾ي ةَِٰٓق 

 .«)گفتند(: ما اهل اين شهر را هالک خواهيم كرد»

ی»گوييم:  و وقتي مي ي  اين چيز را با دستم ساختم، مسلّماً واژه«: َصنَْعُت َهَذا ب يَد 

 زير فرق دارد:ي  اهلل تعالي در آيه« يد»به كار رفته در اين مثال، با « يد»

ا﴿ ل ق ََٰٰٓٓلِم  يذََُٰٰٓٓتَٰٓخ   .[75ص: ] ﴾بِي د 
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 .«ام براي چيزي كه آن را با دست خودم آفريده»

آن مخلوق  [جسمي]و با ساختار  وق اضافه شدهبه مخل« يد»ي  زيرا در مثال اول واژه

ي مقام و  اضافه شايستهو اين  ي مذكور به خالق اضافه شده است هاما در آي  مناسب است،

پذيرد كه دست خالق با دست  و هيچ عقل سالم، يا سرشت پاكي نمي اوستعظمت 

 .1«مخلوق )و بالعكس( مانند هم باشند

 ..صفات اهلل تعالی همگی صفات كمالند ی ششم: قاعده

شود،  و هيچ نقص و عجزي در آنها ديده نمي فات اهلل تعالي همگي صفات كمالندص»

صفاتي از قبيل: حيات، علم، قدرت، سمع، بصر، رحمت، عزّت، حكمت، علوّ، عظمت و 

 غيره... 

 .2عقل و فطرت نيز بر آن گواهند ،سمع

 به آيات زير توجّه كنيد:دليل سمع: 

ِين َٰٓ﴿خداوند مي فرمايد: ََٰٰٓٓلَِّلذ ََِِٰٰٓٓمُنون َٰٓيُؤ ََٰٰٓٓل  ث ُلََِٰٰٓٓخر ةَِٰٓٓأۡلٱب و َٰٓٱَٰٓم  ََِٰٰٓٓءِ َٰٓلسذ ّلِلذ ث ُلَٰٓل َٰٓٱَٰٓو  َٰٓٱَٰٓم 
زِيزَُٰٓل َٰٓٱَٰٓو ُهو َََٰٰٓٓع    َٰٓل   َٰٓع 

 .[60النحل: ] ﴾٦٠َِٰٓكيمَُٰٓل  َٰٓٱ

و او  ند، و اهلل داراي صفات عاليه استا كساني كه به آخرت باور ندارند، داراي صفات دانيه»

 .«است  با عزّت و با حكمت

﴿َُٰٓ ل  ث ُلَٰٓل َٰٓٱَٰٓو  َٰٓٱَٰٓم 
م  َٰٓٱَِٰٓفَََٰٰٓٓع   َٰٓل   َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ

 .[27الروم: ] ﴾ِكيمَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓع زِيزَُٰٓل َٰٓٱَٰٓو ُهو ََِٰٰٓٓض َٰٓۡرل  

سنجيده  ،اقتدار ،ها و زمين متعلق به اهلل است و او بسيار با عزت باالترين وصف در آسمان»

 .«بجا است و كار

 است. [يا صفات عاليه]در اين دو آيه به معناي وصف برتر «: مثل أعلي»

 دليل عقلي:
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هاي منحصر به فرد باشد، خواه  داراي صفات و ويژگيهر موجودي در حقيقت بايد 

و مسلّماً صفات دانيه )يا نقص( از پروردگار  كماليه باشند و خواه صفات دانيه اين صفات

و از همين روست كه اهلل تعالي  تحق عبادت است باطل و به دور استكاملي كه مس

 فرمايد: و مي ته استو عجز باطل دانس ها را با متصف كردنشان به نقص الوهيّت بت

ن َٰٓ﴿ لََُّٰٰٓٓو م  ض 
 
نَٰٓأ َِٰٓٱَُٰٓدونََِِٰٰٓٓمنَُٰٓعوا َٰٓي د ََٰٰٓٓمِمذ ََٰٰٓٓم نَّٰٓللذ ََُٰٰٓٓت ِجيُبَٰٓي س ََٰٰٓٓلذ ةَِٰٓقِي  َٰٓل َٰٓٱَٰٓمَِٰٓي و ََٰٰٓٓإِل  ََٰٰٓٓۥ َٰٓل  َٰٓع نَٰٓو ُهم ََٰٰٓٓم 

  .[5]األحقاف:  ﴾٥َٰٓفِلُون َٰٓغ  ََٰٰٓٓئِِهم َُٰٓدَع  َٰٓ

تا  تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه )اگر( چه كسي گمراه»

گويند؟ )نه تنها پاسخش  روز قيامت )هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند( پاسخش نمي

شنوند( و اصالً آنان از پرستشگران و به فرياد خواهندگان  دهند، بلكه سخنانش را هم نمي را نمي

 .«خبرند غافل و بي

ِين َٰٓٱو َٰٓ﴿ َِٰٓٱَُٰٓدونََِِٰٰٓٓمنَُٰٓعون َٰٓي د َََّٰٰٓٓلذ ََّٰٰٓٓللذ ََٰٰٓٓلُُقون َٰٓي  ََٰٰٓٓل  ي  م ٢٠َََٰٰٰٓٓٓل ُقون َُٰٓي ََٰٰٓٓو ُهم ََٰٰٓٓآَٰ َٰٓٗش 
 
ََُٰٰٓٓت َٰٓو  َٰٓأ ي  ح ََٰٰٓٓغ 

 
آَٰء  َٰٓي ا َٰٓأ َٰٓو م 

يذان ََُٰٰٓٓعُرون َٰٓي ش َٰٓ
 
ُثون َُٰٓيب ََٰٰٓٓأ   .[21-20]النحل:  ﴾٢١َٰٓع 

نمايند، آنان نمي توانند چيزي  خوانند و پرستش مي آن كساني را كه به جز اهلل به فرياد مي»

دانند چه وقت زنده و  و نمي نه زندگانمردگانند  گردند * را بيافرينند و بلكه خودشان آفريده مي

 .«گردند برانگيخته مي

 يل فطرت:دالو از 

 ،تر بزرگ -سبحانه و تعالي-دانند كه آفريدگار  تمام آفريدگان با فطرت سالمشان مي

و اين سرشتي است كه در نهاد  است [و هر كس]تر از هر چيز  و كاملتر  عظيم ،واالتر

در مورد افرادي كه فطرت سليمي  امر ضروري است  همه به وديعت نهاده شده و يک

كه هر  امري واضح و آشكار است، چرا  ، از اين رو داللت فطرت بر صفات الهيدارند

و اين پديد آورنده حتماً بايد توانا، آگاه، با اراده و  اي است اي نيازمند پديد آورنده هپديد

و سرانجام نيكش  يص آن به ارادهتخص ،دانش ،شد، زيرا انجام هركاري به آگاهيحكيم با

به حكمت بستگي دارد. و انسان بالفطره به اهلل تعالي و كمال مطلق او معترف است و 
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 داند هيچ نقص و عجزي متوجه او نيست و او پاک و منزّه است. مي

گويد و  و مي كند كسي كه آگاه است و تقدير مي داند لبداهه ميفي اسرشت هر انساني 

تر و واالتر از آن كسي است كه از آن صفات بهره نبرده  بيند، بسي كامل شنود و مي مي

اين مسأله را با اسلوب استفهام انكاري بيان داشته  -سبحانه و تعالي-است، از اين رو اهلل 

ي ساده است و در نهاد همه به صورت فطري نهاده شده و  تا بگويد اين قضيه يک مسأله

 .فطرت را نفي كرده است د در حقيقتكسي كه منكر آن باش

م ن﴿خداوند مي فرمايد:  ف 
 
نَٰٓلُقَُٰٓي  ََٰٰٓٓأ م  ََٰٰٓٓك  ََٰٰٓٓلُُق َٰٓي  ََٰٰٓٓلذ ف ل 

 
ُرون ََٰٰٓٓأ كذ  .[17النحل: ] ﴾١٧َٰٓت ذ 

 .«شويد؟ آفريند؟ آيا يادآور نمي آفريند، همچون كسي است كه نمي پس كسي كه مي»

امري  ]كه  مساوي و برابر قرار دادن صفات اهلل تعالي با صفات بندگان از بنابراين

و كسي كه چنين پنداري داشته باشد، در ] [ نهي شده استناپسند و نامشروع است

كسي كه فاقد صفات كمال باشد، ، زيرا [حقيقت سخن ناپسند و زشت بر زبان رانده است

 مر فطري است، همانگونه كه ابراهيم خليلا  و اين يک ار و معبود باشدتواند پروردگ نمي

 بدان اشاره كرده است:

ب ِتَٰٓي  َٰٓ﴿
 
آَُٰبدَُٰٓت ع ََٰٰٓٓلِم ََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓم  عَُٰٓي س ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓم  ل  ََِٰٰٓٓصَُُٰٓيب ََٰٰٓٓو  ل  نك ََِٰٰٓٓنَُٰٓيغ ََٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓع  ي   .[42مريم: ] ﴾آَٰ َٰٓٗش 

ي از تو به يو بالبيند و اصالً شرّ  شنود و نمي كني كه نمي اي پدر! چرا چيزي را پرستش مي»

 .«دارد نميدور 

 فرمايد: ي بني اسرائيل مي و در بيان گوساله

ل م َٰٓ﴿
 
و ََٰٰٓٓأ نذهََُٰٰٓٓا َٰٓي ر 

 
ََٰٰٓٓۥأ ل ُِمُهم ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓيُك  ل  ه ََٰٰٓٓو  بِيًلآََِٰٰٓديِهم َٰٓي  نُوا َََّٰٰٓٓتذ ُذوهَُٰٓٱَٰٓس  َك   .[148األعراف: ] ﴾لِِمّي َٰٓظ  ََٰٰٓٓو 

گويد و به راهي ايشان را  اي با آنان سخن نمي مگر نديدند كه چنين پيكر گوساله گونه»

 .«كند، او را به خدايي گرفتند و به خود ستم كردند راهنمايي نمي

 .شوند ی: ثبوتیه و سلبیه تقسیم می صفات اهلل تعالی به دو دسته ی هفتم: قاعده

و  [برگزيدهاثبات ]و تعالي براي خود  مراد صفاتي است كه اهللصفات ثبوتيه: 

ها را بيان كرده است، تمامي اين صفات، كماليه هستند و هيچ نقص و  آن رسولش
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شود، از قبيل: حيات، علم، قدرت، استواء، نزول به آسمان دنيا،  ها ديده نمي عجزي در آن

 وجه، يدين و غيره.

ي عظمت اهلل تعالي است، با دليل سمع و  الزم است اين صفات را آنگونه كه شايسته

 .1ت دانستعقل براي او ثاب

 ي زير بهترين گواه است: آيهدليل سمع: 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنو َََّٰٰٓٓلذ اِمُنوا ََٰٰٓٓا َٰٓء ام  ََِٰٰٓٓء  َِٰٓٱب ر ُسوِلََِّٰٰٓٓللذ ِيٱَٰٓبَِِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦو  ل َََّٰٰٓٓلذ َٰٓبَِِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦر ُسوِلَََِٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓن زذ

ِي َٰٓٱ ل َََّٰٰٓٓلذ نز 
 
ب ََِٰٰٓٓمنَٰٓأ نَُٰٓل َٰٓق  ََُِٰٰٓٓفر َٰٓي ك ََٰٰٓٓو م  َِٰٓٱب ل  ََّٰٰٓٓللذ تِهَِٰٓو م  ُكتُبِهََِٰٰٓٓۦئِك  رُُسلِهََِٰٰٓٓۦو  د ََِٰٰٓٓخرَِٰٓٓأۡلٱَٰٓمَِٰٓو َٰٓل  َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦو  ق  لذََٰٰٓٓف  َٰٓض 
ل  َٰٓ  .[136النساء: ] ﴾١٣٦َٰٓب عِيًدآَٰل  َٰٓض 

ايد، به اهلل و پيغمبرش )محمد( و كتابي كه بر پيغمبرش نازل كرده  اي كساني كه ايمان آورده»

و هر  ايمان بياوريدن( نازل كرده است، است )و قرآن نام دارد( و به كتابهايي كه پيشتر )از قرآ

كس به اهلل و فرشتگان و كتابهاي اهلل و روز رستاخيز كافر شود، واقعاً در گمراهي دور و درازي 

 .«افتاده است...

فرموده من داراي ]داده و خبر در مورد خودش زيرا اهلل تعالي از آن صفات دليل عقل: 

تر است، از اين رو الزم است گفتار  تر و راست و مسلّماً او از ديگران آگاه [آن صفاتم

و بدون كمترين  [بدون كم و كاست و يا افزايش]اده، همانگونه كه خود از آنها خبر د

 شک و ترديدي آنها را ثابت دانست.

 صفات سلبيه:

نفي نموده، يا  در كتابش آنها را از خود -سبحانه و تعالي-مراد صفاتي است كه اهلل 

پروردگار را از آنها مبرّا دانسته است، چنين صفاتي در حق اهلل تعالي، صفات  رسولش

و بايد اهلل تعالي را از اتصاف به آنها پاک و منزه دانست، صفاتي از  آيند شمار مينقص به 

قبيل: موت )مرگ(، نوم )خوابيدن(، جهل )ندانستن(، نسيان )فراموشي(، عجز )ناتواني(، 

گي( و غيره، از اين رو الزم است ضمن نفي آنها از اهلل تعالي، به تعب )خستگي و درماند

                                           
 .21ص  :القواعد الـمثلی -1
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اثبات متضاد آنها به بهترين شيوه بپردازيم، زيرا نفي يک صفت فقط زماني كمال محسوب 

 .1«شود كه متضمن صفاتي باشد كه بر آن كمال داللت دارند مي

 ي زير است: و مثال بارز آن آيه

ت و ّكذ َٰٓ﴿ ََٰٰٓٓو  ِيٱَٰٓح  َِٰٓل َٰٓٱََٰٓع   َََّٰٰٓٓلذ ُموُتََٰٰٓٓل   .[58الفرقان: ] ﴾ي 

 .«ميرد و بر اهلل تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي»

 بنابراين نفي مرگ متضمن كمال حيات اوست.

﴿َٰٓ ل  ظ ََٰٰٓٓو  بُّك ََٰٰٓٓلِمَُٰٓي  دََٰٰٓٗٓر  ح 
 
 .[49الكهف: ] ﴾اأ

 .«كند و پروردگار تو به كسي ستم نمي»

 اوست.در اين آيه نيز نفي ظلم، متضمن كمال عدل و داد 

 ...ندا صفات ثبوتیه صفات مدح و كمال ی هشتم: قاعده

و هر اندازه كه داللتشان متنوع و زياد باشد، كمال  ندا صفات ثبوتيه صفات مدح و كمال»

اي كه اهلل تعالي از آنها  شود، از اين رو صفات ثبوتيه موصوف بدانها آشكار و پديدار مي

 .2«همان طور كه معلوم است خبر داده، به مراتب بيشتر از صفات سلبيه است

 :شود بيان مي در موارد زيرصفات سلبيه غالباً 

 براي بيان عموميّت كمال اهلل تعالي: -1

َٰٓل ي َٰٓ﴿ ِمث ََٰٰٓٓس  ِميعَُٰٓٱَٰٓو ُهو ََٰٰٓٓء  َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك   .[11الشوري: ] ﴾ِصيَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓلسذ

ل م َٰٓ﴿ ََُٰٰٓٓي ُكنَٰٓو  ُد ََُٰٰٓٓكُفًوآَٰۥلذ ح 
 
  .[4]االخالص:  ﴾٤َٰٓأ

 اند: نفي ادعاهاي ناروايي كه دروغگويان در حق او روا داشته - 2

ن﴿
 
و ََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٗٓلِلرذِنَٰمۡحَٰٓا َٰٓد ع  ل  ا٩١ََٰٰٓٓاو  نَٰٓلِلرذِنَٰمۡحَٰٓب ِغَٰٓي ۢنَٰٓو م 

 
تذِخذ ََٰٰٓٓأ آَٰي  ً ل   .[92-91مريم: ] ﴾٩٢َٰٓو 

ها به خاطر اين سخن از هم متالشي گردد و ...( از اينكه به رحمان  )نزديک است آسمان»

                                           
 .23ص  :القواعد الـمثلی -1

 (24همان، ص ) -2
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 .«و براي رحمان سزاوار نيست كه فرزندي برگيرد... دهند * فرزندي نسبت مي

 زدودن توهم هر نوع نقص و عجزي از كماالت او: -3

ا﴿ ل ق ََٰٰٓٓو م  م  َٰٓٱَٰٓن اخ  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
َٰٓۡرل   آَٰض  اب ي ََٰٰٓٓو م   .[38الدخان: ] ﴾٣٨َٰٓعِبِّي َٰٓل  ََٰٰٓٓن ُهم 

 .«ايم ها و زمين و آنچه در ميان آن دو است بيهوده و بي هدف نيافريده ما آسمان»

د َٰٓ﴿ ل ق  ل ق ََٰٰٓٓو  م  َٰٓٱَٰٓن اخ  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
َٰٓۡرل   آَٰض  اب ي ََٰٰٓٓو م  يذام ََِٰٰٓٓستذةََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓن ُهم 

 
آَٰأ ن آَٰو م  سذ ُغوب ََِٰٰٓٓمنَٰٓم 

ق: ] ﴾٣٨َٰٓلُّ

38].  

گونه درماندگي و خستگي به ما  ايم و هيچ ها و زمين را در شش روز آفريده ما آسمان»

 .«نرسيده است

 صفات اهلل تعالی توقیفی هستند ی نهم: قاعده

و عقل را در آنها هيچ مجالي نيست، از اين رو فقط  صفات اهلل تعالي توقيفي هستند»

و داللت  اب و سنت بر ثبوت آن داللت دارنددانيم كه كت صفاتي را براي او ثابت مي

 1«:كتاب و سنّت بر ثبوت يک صفت بر سه وجه است

 .مانند: عزّت، قوّت، رحمت، بطش، وجه، يدين و غيره تصريح به آن صفت -1

كه « السميع»و  كه متضمن مغفرت« الغفور»مانند:  متضمن بودن اسم براي آن، -2

 ...اين گونهمتضمن سمع است و 

استواء بر عرش، تصريح با ذكر فعل يا وصفي كه بر آن داللت داشته باشد، مانند:  -3

و انتقام از  خيز براي داوري كردن ميان بندگانآمدن در روز رستا نزول به آسمان دنيا،

 .2ر به روشني بر آن داللت دارندبزهكاران كه آيات و احاديث زي

ََٰٰٓٓنَُٰٓم  َٰٓلرذح َٰٓٱ﴿ ر َٰٓل َٰٓٱََٰٓع     .[5طه: ] ﴾٥َٰٓت و ى َٰٓس َٰٓٱَِٰٓشَٰٓع 

 فرمايد: كه مي روايتي از رسول اهلل و

                                           
 .28ص  :القواعد الـمثلی -1

 .29ص  :القواعد الـمثلی -2
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َم ِء سِلُّ يَ » بُّ َ  إىَل سل أ ٍَ  ََّ
 .1«َيَْنِ

 .«آيد پروردگامان به آسمان دنيا فرود مي»

ا َٰٓ﴿ بُّك ََٰٰٓٓء َٰٓو ج  ل ُكَٰٓل َٰٓٱو ََٰٰٓٓر  ف ََٰٰٓٗٓم  ف ََٰٰٓٗٓاص    .[22]الفجر:  ﴾٢٢َٰٓاص 

 .[22: ةالسجد] ﴾ُمنت قُِمون ََٰٰٓٓرِمِّي َُٰٓمج َٰٓل َٰٓٱَِٰٓمن ََٰٰٓٓإِنذا﴿

 .«مسلّماً ما همگي بزهكاران را كيفر خواهيم داد»

 ی دهم: قاعده

ي كمال و  و صفاتي كه دربردارنده صفات نقص ،صفات سه نوعند: صفات كمال»

ست، يعني: امتضمن چهارمي نيز  كه تقديري است ين تقسيم بندينقص نيستند، اگرچه ا

اما پروردگار از اين سه قسم اخير منزه و پاک   ي كمال و نقصند! صفاتي كه دربردارنده

است و فقط موصوف به قسم اول يعني صفات كمال است، بنابراين صفات او همگي 

 .2«صفات كمال محض است

 ی یازدهم: قاعده

تند از: قدرت كامل، سه صفت هستند كه عبار ي و تقسيم شدهصفات افعال متعلق »

 سبحانه و اهلل اينها متعلق به اهلل تعالي هستندي  كه همه تام شامل و حكمت و ي نافذ اراده

و تمامي آنچه در هستي از آنها ناشي  و تعالي متصف به آنهاست و آثار و مقتضيات آنها

خواه -ان، خفض و رفع شود اعمّ از تقديم و تأخير، نفع و ضرر، عطاء و حرم مي

صفات افعال  توصيف كه اين معني همه فعل اوست -محسوس يا معقول، ديني يا دنيوي

 .3«است

                                           
 .176-2/175، آخر الليل الدعاء و الذكر يف الرت يب يف، باب صالة الـمسافرين :مسلمروايت  -1

.168ع الفوايد: ابن قيم صئبدا-1  

 .132-131ص  :توضيح الكافية الشافية -3
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 ی دوازدهم: قاعده

ي  در آن صورت از جمله شوند، اگر اسم ذات باشند اسمايي كه به اهلل اضافه مي»

 .1«شوند و اگر اوصاف باشند، از صفات اهلل تعالي محسوب مي مخلوقاتند

كند يا اسم ذاتند، كه در آن صورت به  اسمايي كه اهلل تعالي به خودش اضافه مي و

بيت  ،اهلل ةناقاهلل،  شود مانند: عبد ا تشريفي گفته ميي تخصيصي ي چنين اضافاتي، اضافه

 و مانند اين آيه: اهلل

 [63الفرقان: ] ﴾لرذِنَٰمۡحٱَٰٓو ِعب ادَُٰٓ﴿

اما اهلل   ي مخلوقات، اسم ذاتند و از جملهشود اسماء مذكور همه  چنانچه مشاهده مي

آنها  [تشريف]و تفضيل يا تعظيم و  [ترجيح]تعالي آنها را به خود اضافه نموده تا اشاره به 

و  كالم، حيات و غيره به اهلل تعاليي اوصافي مانند: علم، قدرت، اراده،  اما اضافه  باشد،

قتضي اهلل تعالي است، يعني به تعبيري اصوالً هر آن چه خود از آن خبر داده، قيامشان م

اوست   ي هاست. و اگر اسم ذات باشد، مانند روحي كه از ناحيه اهلل تعالي موصوف بدان

 در آن صورت هم از حيث خلقت و هم از جهت تقدير از اوست:

ر َٰٓ﴿ خذ آَٰل ُكمَٰٓو س  م  َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓمذ آَٰتَِٰٓو  َٰٓلسذ َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓو م 
ِيعََِٰٰٓٗٓضَٰٓۡرل   ِن ََٰٰٓٓاَج   .[13: اجلاثية] ﴾هَُٰٓم 

ي خود مسخّر شما  ها و آنچه را كه در زمين است همه را از ناحيه و آنچه را كه در آسمان»

 .«نموده است

 «انگیز حق و باطل وجود دارد در الفاظ وهم» ی سیزدهم: قاعده

ند و الزم است بدانها ايمان داشت، ا صفاتي كه در كتاب و سنّت وجود دارند، حق

اطالق  -سبحانه و تعالي-اما صفاتي كه مردم آنها را بر اهلل   نكنيم،اگرچه معنايشان را فهم 

اند، آنها را ثابت  و علما در آن اختالف ورزيده اند د و در كتاب و سنت وارد نشدهكنن مي

 اش را از آن مشخص سازيم. كنيم، تا اينكه مراد گوينده يا نفي نمي

                                           
 .30همان، ص  -1
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يم: يگو تعالي نفي كرد، به او مياهلل را از « جهت»ي  به عنوان مثال اگر كسي واژه

مرادت از جهت چيست؟ اگر منظورت اين است كه اهلل تعالي در درون حجم آسمان قرار 

يم: اهلل تعالي در يه است، در آن صورت درست نيست بگوگرفته و آسمان او را احاطه كرد

ي يک جهت قرار گرفته است. و اگر مرادت از جهت اين است كه اهلل سبحانه و تعال

هاست اين گفته حق است، تحيّز )يا در محدوده  باالتر از مخلوقات يا باالتر از آسمان

 مكان و زمان بودن( نيز از اين قبيل است، اگر مراد اين باشد كه مخلوقات بر او احاطه

و  و از مخلوقات جداستو اگر منظور اين باشد كه ا دارند، قطعاً اين گفته باطل است

 .1ارد، اين سخن حقّ استكسي بر او احاطه ند

و اوصاف  عَلَم )خاص( هستند اسماء الهی همگی اسماء» ی چهاردهم: قاعده

 .«مدح و ثنایی هستند كه بر معانیشان داللت دارند

اسماء الهي، اسماء خاصي نيستند كه بر هيچ  ؛: همانگونه كه معتزله باور دارنديعني

اما آنها را   دانند، معنايي داللت نكنند، زيرا معتزله اگرچه اسماء الهي را ثابت مي

اي از آنان اسمايي چون: عليم، قدير، سميع و  دانند، عدّه ي هيچ نوع صفتي نمي دربردارنده

نند، يعني در حقيقت آنان اهلل ك دانند كه بر هيچ صفتي داللت نمي بصير را اسم خاص مي

و بصيري بدون بصر  عقدرت، سميعي بدون سمسبحانه و تعالي را قديري بدون 

 .2دانند مي

سخن گفتن از صفات اهلل تعالی درست همانند سخن » ی پانزدهم: قاعده

 .«گفتن از ذات اوست

ندارد، از صفات و افعالش هيچ شبيه و نظيري  ،از آنجايي كه اهلل تعالي در ذاتيعني 

اين رو اگر داراي ذاتي حقيقي است كه شبيه ساير ذوات نيست، پس بديهي است كه 
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 .1داراي صفاتي باشد كه به صفات ديگران شبيه نباشد

اند كه وقتي صفتي را  بعضي گمان كرده»فرمايد:   در بيان اين قاعده مي /شيخ سعدي

اما   ايم، دانيم، در حقيقت او را به آفريدگان و مخلوقات تشبيه كرده براي اهلل تعالي ثابت مي

سبحانه و -بايد دانست سخن از صفات، تابع سخن از ذات است، يعني همانگونه كه اهلل 

دارد كه شبيه ساير ذوات نيست، در حقيقت صفاتي هم  ذاتي است كه شبيه -تعالي

ه صفات آفريدگان تابع و اين صفات تابع ذات اويند، همچنانك صفات آفريدگان نيست

 .2«ايم ل به تشبيه نشدهيرو در اثبات آنها به هيچ وجه قا ، از اينهستند ذات آنها

فتن از سایر ای از صفات مانند سخن گ سخن گفتن از پاره» ی شانزدهم: قاعده

 .«صفات است

ل به تفريق و جدايي هستند، يي است به كساني كه ميان صفات قااين قاعده پاسخ ردّ

كنند، يا اسماء را ثابت و  اي از آنها را ثابت و بعضي را نفي مي به اين معني كه دسته

جاز الهي را م« محبّت و رضا»دانند. به عنوان مثال: در پاسخ كسي كه  صفات را منتفي مي

تفسير كرده است، بايد گفت: در حقيقت هيچ فرقي ميان آنچه نفي يا « اراده»دانسته و به 

اي، وجود ندارد، بلكه سخن گفتن از هر يک از اين دو، درست مانند سخن  اثبات كرده

ي مقام واالي اوست،  اي دارد كه شايسته و اگر بگويي: او اراده ستگفتن از ديگري ا

ل و روز آنان است، در پاسخ اي دارند كه مناسب حا ت نيز ارادههمانگونه كه مخلوقا

و مخلوقات نيز داراي  ي عظمت اوست بّتي دارد كه شايستهيم: اهلل تعالي نيز محيگو مي

 حُبّي هستند كه با احوالشان سازگار است.

ي ساير صفاتي كه بعضي آنها را ثابت و گروهي نفي  توان درباره اين قياس را مي

اند و در چيز  اند، جاري دانست، در حقيقت اين گروه از مردمان از چيزي فرار كرده كرده
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كه اگر آنان در سخن گفتن از صفات از يک برنامه و  اند، درحالي بدتر از آن گرفتار آمده

دانستند، در  و آنها را به بهترين شيوه براي اهلل تعالي ثابت مي كردند روش واحد پيروي مي

 .1كردند اي سقوط نمي كهچنين مهل

 ...برخی از اسماء اهلل بر چند صفت داللت دارند ی هفدهم: قاعده

يعني همانگونه كه گاهي يک اسم بر يک صفت داللت دارد، برخي از اسماء نيز بر 

صمد از اين دسته  و : عظيم، مجيدمثل كه قبال هم آمد چند صفت داللت دارند، اسمايي

و آقايي  سيد«: صمد»فرمايد:  مي« صمد»ير در تفس بن عباسا آيند، ياسماء به شمار م

ي كه در عظمتش ، عظيمي كه در شرافتش كاملشريف ،بزرگي و سيادتش كاملدر كه 

كه در علم و آگاهيش در اوج كمال  و عليمي اش كامل ي كه در بردباريحليم ،كامل

 اين فقط اهلل سبحانه و تعالي را سزا است. است.

اند، از آن  از كساني كه در تفسير اسماء اهلل سخن گفته يكه بسيار و اين بحثي است

بينيم برخي از اسماء بدون رعايت اين مهم تفسير شده و  اند، از اين رو مي غفلت ورزيده

است، چرا « اسم اعظم»ناآگاهانه از عظمت آنها كاسته شده است. نمود آن بيشتر در تفسير 

اند، آنگونه كه شايسته است حق مطلب را  ير آن پرداختهكه بسياري ناآگاهانه وقتي به تفس

 .2اند اداء نكرده

امر   صفت هرگاه قائم به موصوف باشد، رعایت چهار ی هیجدهم: قاعده

 ی آن الزامی است: درباره

امر لفظي همان صفات ثبوتي و   امر ديگر معنوي است، آن دو  امر آن لفظي و دو  دو

اما سلبي   كه براي موصوف بتوان از آن اسم اشتقاق كرد،ثبوتي آن است ]سلبي هستند، 

ي  امر معنوي نيز به دو دسته  امكان پذير نيست، دو  اشتقاق اسم از آن براي موصوف
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به موصوف برگردد و از آن ، ثبوتي آن است كه حكمش [شود ثبوتي و سلبي تقسيم مي

و اين  آن خبر ندهد ف برگردد و ازو سلبي آن است كه حكمش به غير موصو خبر دهد

ي بسيار مهمي در شناخت اسماء و صفات الهي است، به عنوان مثال صفت كالم را  قاعده

نظر بگيريد، هرگاه اين صفت قائم به يک محلّ )يا يک موصوف( باشد، قطع نظر از  در

اينكه كسي بدان اقدام نكرده باشد، يا از آن خبر نداده باشد، خود اين صفت همان اسم 

گردد و نه كسي ديگر، در چنين حالتي  و حكمش هم به متكلم برمي خواهد بود« ممتكلّ »

توان از اين صفت )و حتي خود موصوف( خبر داد، افعالي از قبيل:  با افعال ديگر نيز مي

 َأخرَبَ )مناجات كرد(،  یَناج)ندا داد(،  َنادی)نهي كرد(،  َ َی)فرمان داد(،  مرأ )گفت(، َقاَل 

)سخن گفت( و ... چنين  َكلَّمَ وَ  َتَكلَّم)مورد خطاب قرار داد(،  َخاَطَب )خبر داد(، 

توان بر  اء ميو با اين احكام و اسم ن براي غير اين موصوف به كار بردتوا احكامي را نمي

م قيامشان به موصوف استدالل و سلب آن از غير موصوف و عد قيام صفت به موصوف

م است كه اهل سنت با آن به ردّ معتزله و جهميه ي مه يک اصل و قاعده 1و اين نمود

 اند. پرداخته

 .ایمان به اسماء و صفات و احکام آنها واجب است ی نوزدهم: قاعده

امت، كه كتاب و سنّت نيز بر آن داللت   يكي از قواعد مورد اتفاق ميان ائمه و سلف

ضروري است، به دارد، اين است كه ايمان به اسماء و صفات و احكام آنها واجب و 

است، يعني او داراي رحمت « رحمن و رحيم» عنوان مثال: آنان ايمان دارند كه اهلل

توان  ، از اين رو مي[كه همه كس و همه چيز را شامل شده است]واسعه و بزرگي است 

توان  ي ساير اسماء نيز مي هاي رحمت اويند. و درباره گفت تمام نعماتش از نشانه

شود كه همه چيز و همه كس  به ذاتي گفته مي« عليم»، به عنوان مثال: همينگونه عمل كرد

قادر و توانايي است كه بر همه چيز تواناست، «: قدير»شود، يا  ي او معلوم مي وسيلهه ب
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اي از صفات يا اسماء يا احكامي را كه اهلل تعالي براي خود ثابت  بنابراين هركس پاره

ار ثابت بداند، عالوه بر مخالفت با نقل و عقل، ك ي ديگر را دانسته است نفي و دسته

 .1«است متناقض و باطلي را انجام داده

معلوم و مشخص و كیفیّت آنها مجهول و  ،معانی صفات» ی بیستم: قاعده

 «.شان بدعت است وال از چگونگیناشناخته و ایمان بدانها واجب و س

امام   والي است كهگي صفات الهي، درست مانند پاسخ سسخن گفتن از چگون

استواء معلوم »گويند:  مي ي استواء اهلل تعالي بر عرش فرموده است، ايشان درباره /مالک

و پرسش از آن بدعت  و مشخص و كيفيّت آن مجهول و ناشناخته و ايمان بدان واجب

يا چگونگي خلق و تدبيرش بپرسد، به او  از اين رو كسي كه از كيفيّت علمِ اهلل«. است

وييم: همانگونه كه ذات اهلل تعالي هيچ شباهتي به ذوات ديگر ندارد، صفاتش نيز هيچ گ مي

شناسند و  را مي  شباهتي به صفات آفريدگان و مخلوقات ندارد. آفريدگان بالفطره اهلل

داند و  مي با صفات و افعالش آشنايند، ولي تأويل كيفيّت و چگونگي آنها را فقط خود

 .2«بس!

 و یکم:ی بیست  قاعده

و  كند. ، داللت ميگيرد آن را در برميكه  يصفتو  هللت اهر اسمي از اسماء اهلل بر ذا»

 .3«شود نيز داللت دارد اگر اين اسم متعدي باشد بر اثري كه بر آن مترتب مي

ي باال را ثابت  گيرد كه قاعده ايمان به اسماء اهلل فقط زماني صورت كامل به خود مي

كه غير متعدّي است، ايمان كامل بدان يعني اينكه « العظيم»مثال: اسم دانست، به عنوان 

اوالً آن را اسمي از اسماء اهلل دانست، كه بر ذات واالي او و هرآنچه متضمن آن است 
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كه متعدّي است، ضمن ايمان به اينكه اسمي از اسماء اهلل « الرحمن»اما اسم   داللت دارد،

كه متضمن آن است داللت دارد، بايد بر اثري كه اين است كه بر ذات او و صفت رحمتي 

بر هر كس كه بخواهد رحم »و آن اينكه:  بر آن مترتب است نيز ايمان داشت صفت

 .1«كند مي

است كه  سول اهلل. و دليل آن حديثي از ر2اسماء اهلل بر عدد معيّني محصور نيست

 فرمايد: مي

« َّ َنلل
َ
َ  َك ...   َو ل ل  سَنمن  َّ يََت بِِه َنَف َ نَ  َك بِكَّ ،  َ  َعلأَمتَهَّ  َحدسَ َك ،  َ    ََزَْلَهَّ ِِف ِكتَ بِ َك مأ
 َك ِمَن َخلَقِ 

َ
 .3«كَ بِِه ِِف ِعلَِم سلََغيَِب ِع َدَ َََرَت ،  ِ  سَنتَل

اي، يا به يكي از  اي، يا در كتابت از آن نام برده )بار الها!( با هر اسمي كه بر خود نهاده»

اي، تو را  اي، يا در لوح محفوظي كه نزدت است آن را به خود اختصاص داده دادهمخلوقاتت ياد 

 .«)تا به دادم برسي(  خوانم به فرياد مي

 ی بیست و دوم: قاعده

ت، زيرا هر اسم متضمن يک صفت تر از باب اسماء اس باب صفات بسي گسترده»

 .4«اي از آنها متعلق به افعال اهلل تعالي هستند كه هيچ انتهايي ندارند و پاره است

 ي زير اين قاعده به خوبي به نمايش گذاشته شده است: در آيه

ل و َٰٓ﴿ آَٰو  نذم 
 
َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓأ

ة ََِٰٰٓٓمنَِٰٓضَٰٓۡرل   ر  ج  ق ََٰٰٓٓش 
 
هََُٰٰٓٓرَُٰٓح َٰٓل  َٰٓٱو ََٰٰٓٓم َٰٓل  َٰٓأ ُمدُّ َِٰٓب ع ََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓۥي  ب ََٰٰٓٓۦِده ةَُٰٓس  ََُٰٰٓٓع  ِب 

 
آَٰر َٰٓأ ت ََٰٰٓٓمذ َٰٓن فِد 

ِم  َٰٓ ِ َٰٓٱَُٰٓتََٰٓك  زِيز ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََّٰٰٓٓللذ ِكيم ََٰٰٓٓع    .[27]لقمان:  ﴾٢٧َٰٓح 

و دريا )براي آن مركّب گردد( و هفت  شوندي درختاني كه روي زمين هستند قلم  اگر همه»

شكنند و مركبها  ها مي دريا كمک اين دريا شود )و با آن مخلوقات اهلل يادداشت گردد، قلم
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 .«گيرند، اهلل عزيز و حكيم است... اهلل پايان نميشوند، ولي( مخلوقات  خشک مي

)گرفتن(،  االخذ)آوردن(،  تياناإل)آمدن(،  مجیـالبه عنوان مثال: صفاتي چون: 

 ...)گرفتن شديد، عذاب سخت( و غيره البطشاالمساک )امساک و خودداري كردن(، 

 همگي متعلق به افعال اهلل تعالي هستند، همانگونه كه در آيات زير بدانها اشاره رفته است:

ا َٰٓ﴿ بُّك ََٰٰٓٓء َٰٓو ج  ل ُكَٰٓل َٰٓٱو ََٰٰٓٓر  ف ََٰٰٓٗٓم  ف ََٰٰٓٗٓاص   .[22الفجر: ] ﴾٢٢َٰٓاص 

 .«و پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف حاضر آيند»

ل َٰٓ﴿ نَٰٓإِلذ ََٰٰٓٓي نُظُرون ََٰٰٓٓه 
 
ََٰٰٓٓأ

 
َُٰٓٱَٰٓتِي ُهمَُٰٓي أ ل ََِٰٰٓٓفََّٰٰٓٓللذ

ِن ََُٰٰٓٓظل  امَِٰٓل َٰٓٱَٰٓم  م   .[210: ةالبقر] ﴾غ 

 .«هاي ابر به سوي ايشان بيايند بان آيا انتظار دارند كه اهلل و فرشتگان در زير سايه»

ُيم َٰٓ﴿ ا َٰٓٱَِٰٓسُكَٰٓو  م  نَٰٓء َٰٓلسذ
 
ع ََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓت ق  َٰٓٱََٰٓع  

ََِٰٰٓٓضَٰٓۡرل    .[65الحج: ] ﴾ۦ َٰٓنِهَِٰٓبِإِذ ََٰٰٓٓإِلذ

 .«گذارد آسمان بر زمين فرو افتد مگر او اجازه دهد و اهلل نمي»

َٰٓب ط ََٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿ ب ِك ََٰٰٓٓش  ِديد ََٰٰٓٓر   .[12البروج: ] ﴾١٢َٰٓل ش 

 .«به كيفر رساندنش سخت و شديد است تاخت بردن و ،يورشدر گمان پروردگارت  بي»

َُٰٓٱَٰٓيُرِيدَُٰٓ﴿ ََٰٰٓٓيُس  َٰٓل َٰٓٱَٰٓبُِكمََُّٰٰٓٓللذ ل   .[185: ةالبقر] ﴾ُعس  َٰٓل َٰٓٱَٰٓبُِكمََُٰٰٓٓيُرِيدََُٰٰٓٓو 

 .«و خواهان زحمت شما نيست خواهد اهلل آسايش شما را مي»

 -اند درست به همان صورت كه وارد شده-از اين رو اهلل تعالي را به اين صفات 

كنيم، مثالً او را با اين صفات فرا  گذاري نمي ها نام اما او را بدان  دانيم، متّصف مي

ه با اين بلكو غيره، اجلائی، اآلتی، اآلخذ، اِلمسک، الباطش، اِلريد، النازل خوانيم:  نمي

 .1«پردازيم و به وصفش مي دهيم صفات از او خبر مي

 ،ات و صفات، از نوع داللت مطابقتداللت اسماء بر ذ» ی بیست و سوم: قاعده

 «.تضمّن و التزام است

 ،اي توانا ي است كه درک آن انديشهترين و سودمندترين قواعد و اين يكي از عظيم
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ش درست استفاده از اين اصل سودمند آن است كه طلبد، رو و نيّت سالم مي تدبير نيک

در آغاز داللت معنايي آن لفظ را خوب فهم كني، وقتي آن را خوب فهم كردي، بايد به 

پيش شرط فهم آنها  شود و به تعبيري اموري باشي كه آن معاني بدون آنها حاصل نمي فكر

ين تفكر و انديشه بايد چنان و به ا ساختار و فروع آنها نيز بينديشي و نيز بايد در هستند

ادامه دهي كه فرو رفتن در معاني و نكات ريز و دقيق اسماء و صفات برايت ملكه شود. 

و  هم هرآنچه برآن حق متوقف باشد حقو ف ي حق نيز حق است قرآن حق و الزمهزيرا 

 هرچه از حق منشعب شود، حق است و از اين گريزي نيست.

الفاظي هستند كه بر صفت رحمت گسترده « و رحيمرحمن »به عنوان مثال: اسماء 

مانند ه هيچ رحمتي بو  قتي درک كردي رحمت وصف ثابت اوستداللت دارند، و

كس حتي در پلک زدني  و هيچ ورزد همواره به مخلوقاتش رحمت مي رحمت او نيست،

 ي احاطه ،قدرت ،فهميد كه اين صفت بر كمال حيات بهره نيست، خواهي از رحمت او بي

اش  ي نافذ و حكمت به تمام معناي او داللت دارد، سپس با رحمت گسترده اراده ،علمي

پردازي كه آئين و شريعتش نور و رحمت است، براي همين است كه  به اين استدالل مي

اهلل تعالي بسياري از احكام شرعيه را با رحمت و احسانش تشريع نموده است، يعني 

 .1از مقتضيات و آثار رحمت اوست در حقيقت ي اهلل احكام شرعيه

اسمایی كه بر صفاتش داللت دارند، بهترین و » ی بیست و چهارم: قاعده

 .«زیباترین اسماء هستند

ر اسماء و ساي و كامل نيست ميان اسماء اهلل هيچ اسمي مانند اين دسته از اسماء زيبادر

سماء دارند، توان معنايي را كه اين دسته از ا و با ساير اسماء نمي كنند جاي آنها را پر نمي

تواند هم معني يا مترادف آنها  د، چنين تفسيري نميو اگر تفسير شون تفسير يا تأويل نمود

باشد، بلكه فقط بر سبيل تقريب و يا تفهيم خواهد بود، وقتي اين مسأله را به خوبي فهم 
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ترين و با معناترين  املك ،صفات اهلل تعالي بهترين صفتي ازكردي، خواهي دانست هر 

يم: يگو نقايص است، بنابراين وقتي مي ترين آنها از عيوب و و دورترين و پاک اسم الهي

اهلل تعالي عليم و خبير است، از متصف كردن او به صفاتي چون عاقل و فقيه خودداري 

ي  قل و فقيه شائبهاما در عا  رند،ورزيم، زيرا دو صفت عليم و خبير بر كمال داللت دا مي

گونه است، كمالي كه در اين دو صفت وجود  و سميع و بصير نيز همين نقص وجود دارد

گاه در صفاتي چون: سامع و مبصر وجود ندارد، از اين رو از اطالق آنها بر اهلل  دارد، هيچ

 كنيم. تعالي پرهيز مي

صفاتي كه بر نيكي و احسان داللت  [ل:اند، به عنوان مثا گونه ساير اسماء نيز همين]

اما از متصف كردن او به   دانيم و غيره را ثابت مي« البرّ، الرحيم، الودود»دارند از قبيل 

و نيز وقتي از اسمايي چون  ورزيم و غيره خودداري مي« الشفوقالرفيق، »اسمايي چون 

بريم از  نام مي« غيرهو العفومصور، الغفور، ـلعلی، العظيم، الكريم، اخلالق، البارئ، الا»

الرفيع، الرشيف، السخی، الفاعل، الصانع، به اسمايي چون:  -جلّ و عال-اتصاف او 

به اسمايي اكتفاء و بسنده كنيم، بلكه فقط  امتناع مي  غيرهو مشكل، الصفوح، الساترـال

، چراكه يم كه خود را با آنها به بهترين و زيباترين وجه ممكن متصف ساخته استينما مي

كند، پس بايد دانست اسماء و صفات او زيباترين  هيچ اسم ديگري جاي آنها را پر نمي

في كه براي خود برگزيده عدول نكن و اسماء و صفات است، بنابراين از اسماء و اوصا

 .1را در پيش نگير [و ملحدين]جهميه  ،راه معطّله
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 :باب سوم

 و برخی از صفات با یکدیگر... افعال ،ارتباط ذات پیوند و

و موضع اهل سنّت در  پيوند و ارتباط ذات و افعال و برخي از صفات با يكديگر

زندگي و ارتباط آنها با  ،گيتي ،ض و بيان آثار صفات الهي در جانبرابر تأويل و تفوي

 حاكميّت.

 چهار مبحث است: -فصل اول

 ارتباط ميان صفات و ذات. -مبحث اول

 پيوند ميان صفات و افعال. -مبحث دوم

 طبيعت پيوند ميان صفات با هم از حيث آثار و معاني. -مبحث سوم

 .است اهلل تعالي از تحريف يا انكار آننفي معاني اسماء زيباي  -مبحث چهارم

 دو مبحث است: -فصل دوم

 موضع اهل سنت در برابر تأويل. -مبحث اول

 موضع اهل سنت در برابر تفويض. -دوممبحث 

 چهار مبحث است: -فصل سوم

 جهان و زندگي. ،هاي صفات الهي در جان ر و نشانهآثا -مبحث اول

 تمامي صفات الهي بر قلب تأثير گذارند. -مبحث دوم

روي در گناهان  آمرزش به معناي زياده اتصاف اهلل تعالي به مغفرت و -مبحث سوم

 نيست.

، يگانگي در  هاي مستحق بودن اهلل تعالي به صفات كمال از ويژگي -مبحث چهارم

 حاكميّت است.



 
 

 فصل اول: پیوند و ارتباط ذات و افعال و بعضی از صفات با یکدیگر

 مبحث اول: ارتباط میان ذات و صفات:

جودي كه وجودش حقيقي واجب الوو   تعالي، يعني ايمان به ذات واالايمان به اهلل

و اسماي نيک و زيباي او با هم است، وقتي مؤمن  يز ايمان به صفات عاليهو ن است

كه ذات او مانند ساير ذوات  شاملايمان  همان تعالي ايمان دارم، يعني گويد: به اهلل مي

و صفاتش هم شبيه صفات آفريدگان نيست، زيرا صفات او داراي حقيقتي است و  نيست

صفات آفريدگانش حقيقتي ديگر. پس با توجه به اصل بودن چنين ايمان كامل و شاملي، 

است، يا به تعبير « تالزم»توان گفت: ارتباط ميان ذات و صفات از نوع پيوند و ارتباط  مي

و ايمان به ذات مستلزم ايمان به صفات  م همديگرندات و صفات الزم و ملزوديگر: ذ

و وجود صفات بدون ذاتي  وجود ذات بدون صفات متصوّر نيست است و بالعكس، زيرا

و اگر ذاتي يا صفتي را به صورت جداگانه تصور  امكان پذير نيست  كه در آن قائم باشد

ن روست كه خواهد بود، از ايكنيم، در حقيقت چيزي جز يک تصوّر ذهني صرف ن

 است.« تالزم»ي  يم: پيوند ميان اين دو از نوع عالقهيگو مي

و تمامي اسماء و  ماء و صفاتش يگانه و يكتا استبا اس -سبحانه و تعالي-پس اهلل 

اند. و اگرچه اسمايي چون: اله، خالق، رازق را  آمده گرد« اهلل»صفاتش در اسم اعظم 

ه صفاتش در حقيقت چيزي جز او نيستند، ب توان صفت ناميد، ولي تمامي اسماء و نمي

 و صفات او معنا و مفهوم ديگري داشته باشد. اين معنا كه ذات او به يک معنا

وم ذات تصور كنيم، در حقيقت وقتي ما براي صفات معنا و مفهومي غير از معنا و مفه

 .1ايم ل به مغايرت شدهيميان آن دو قا

دانند كه متصف به  به پروردگاري مي اهل سنت و جماعت ايمان صحيح را ايمان
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آيند، به اين معني كه از اسماء و  اسماء و صفاتي است كه يک حقيقت واحد به شمار مي

 صفاتش جدا نيست.

و  مت آن را به خوبي فهم كرده بودندا  و اين همان مفهوم درستي است كه سلف اين

كه در حقيقت  ماندند، چرا امان ور شدن در مباحث ارتباط ميان ذات و صفات در از غوطه

اي روي نداده بود تا به موضعگيري  و اصوالً چيز تازه] .اي براي ورود به آن نداشتند گيزهان

هرحال با داليل نقلي و عقلي ثابت است كه صفات اهلل تعالي  . ولي به[نياز داشته باشند

پناه ببرد، يا با  داخل در مسمّاي اسماء او هستند، بنابراين كسي كه به يكي از صفات او

 .1آنها سوگند ياد كند، در حقيقت به اهلل تعالي پناه جسته يا به او سوگند خورده است

يرتي ميان ذات و صفات وجود ندارد و هر دو الزم و واضح است كه هيچ مغا پس پر

و از هم جدا و گسسته نيستند، يعني هر كس به اهلل تعالي ايمان داشته  ملزوم يكديگرند

و هر كس يكي از صفات او را  اسماء و صفات او ايمان آورده استباشد، در حقيقت به 

 .2ناديده يا انكار كند، در واقع به اهلل تعالي و ساير صفاتش كفر ورزيده است

 مبحث دوم: پیوند میان صفات و افعال

كه  تابع حكمت او هستند -سبحانه و تعالي-سنت ثابت است كه افعال اهلل  نزد اهل

 پايان و سرانجام نيكي در تمامي آنها نهفته است، زيرا: هيچ بخلي در آنها نيست و

﴿َٰٓ ََٰٰٓٓل  آَُٰلََٰٰٓٓ  َٰٓيُس  مذ ف ََٰٰٓٓع  ُلَٰٓي  ََٰٰٓٓو ُهم ََٰٰٓٓع   .[23األنبياء: ] ﴾٢٣َٰٓلُون ََٰٰٓٓ  َٰٓيُس 

گيرد، ولي ديگران مورد  كند، مورد بازخواست قرار نمي در برابر كارهايي كه مي -تعالي-اهلل »

 .«گيرند بازخواست و پرسش قرار مي

توان رخنه  نمي زيرا تمامي كارهايش سنجيده و بجاست، از اين رو بر عملكرد او 

كاري به دور  توان يافت، چرا كه او از بيهوده و در آنها هيچ خلل و نقصي نمي گرفت
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 ، زيرا فقط[كند كسي او را بازخواست نمي]و  دهد است و هرچه اراده كند انجامش مي

قطعاً  دهد مگر كاري انجام نمي گيرند و مخلوقاتند كه مورد بازخواست و سوال قرار مي

 ظلم ،تباهي ،فساد ،ت و حكمت است و هرگز به شرّرحم ،مصلحت ،تمام كارهايش خير

ء و آورد به خاطر كمال اسما روي نمي خالف مقتضاي حكمت اوستو كاري كه  و ستم

 .1نياز و ستوده و آگاه و كاربجاست و او بيصفاتش 

ال َٰٓ﴿ -سبحانه و تعالي-يم اهلل يگو وقتي مي عذ آَٰف  چيز به است، يعني همه  ﴾يُرِيدََُٰٰٓٓل ِم 

ي خارج از خواست و مشيّت او و هيچ چيز در جهان هست پذيرد او صورت ميي  اراده

گيرند و از قدر او گريزي  ر او صورت خارجي به خود ميو همه بر تقدير و تدبي نيست

هرچه شود، مخلوقات و مردمان  و از آنچه در لوح محفوظ مقدر شده، تجاوز نمي نيست

ز را توان مخالفت با او ند هيچكس و هيچ چيو اگر اراده ك ي اوست انجام دهند به اراده

شان است و  ها و خالق روزي شوند، او خالق انسان و اگر بخواهد همه مطيع او مي نيست

 2كند: و هركه را بخواهد با حكمتش هدايت مي مرگ و مير همه به دست اوست

ل ق ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََُٰٰٓٓكذََٰٰٓٓإِنذا﴿ ر ََٰٰٓٓهَُٰٓن  َٰٓخ  د 
 .[49القمر: ] ﴾٤٩َٰٓبِق 

 .«ايم ي الزم و از روي حساب و نظام آفريده را به اندازهما هر چيزي »

ل ق َٰٓ﴿ ر هََُٰٰٓٓء َٰٓش  ََُٰٰٓٓكذََٰٰٓٓو خ  دذ ق   .[2الفرقان: ] ﴾اِديرَٰٓٗت ق ََٰٰٓٓۥف 

 .«گيري و كامالً برآورد كرده است و آن را دقيقاً اندازه و همه چيز را آفريده است»

ا ََٰٰٓٓ﴿ ََٰٰٓٓم  اب  ص 
 
ِصيب ة ََِٰٰٓٓمنَٰٓأ َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓمُّ

ََِٰٰٓٓضَٰٓۡرل   ل  نُفِسُكم ََِٰٰٓٓف ََٰٰٓٓو 
 
ََٰٰٓٓأ ِنَٰٓب َٰٓكِت  ََِٰٰٓٓفََٰٰٓٓإِلذ ب ََٰٰٓٓم  نَٰٓلَِٰٓق 

 
ا َٰٓنذب  ََٰٰٓٓأ ه 

 
 ﴾أ

 .[22الحديد: ]

دهد، مگر اينكه پيش از  پيوندد، يا به شما دست نمي هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي»

آفرينش زمين و خود شما، در كتاب بزرگ و مهمي )به نام لوح محفوظ ثبت و ضبط بوده 

 .«است(
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 پیوند صفات با هم از حیث آثار و معانیمبحث سوم: طبیعت 

و  [نيكند]و تمام اسمايش زيبا و  همگي صفات كمالند  دانيم صفات اهلل ما مي
يم: اسماء و صفات با هم ارتباط دارند، به اين يگو تضمن اوصاف او هستند، وقتي ميم

اند،  و غالباً از آنها گرفته شده آيند از معاني اسماء به حساب مي معني است كه صفات
تمام صفات نيز اسماء حسني  و تمام اسماء اهلل، صفات كمال [گفت:توان  بنابراين مي]

و وصف بودنشان منافي  شوند و هم صفت هم عَلَم محسوب ميو در عين حال  هستند
سماء رسول ت آنان است، جز ااما اوصاف بندگان غالباً منافي علميّ  عَلَم بودن آنها نيست.

ي اوصاف او نيز هستند، مانند: الحاشر، العاقب، الماحي،  زيرا اسماء او دربردارنده اهلل
 و غيره. محمّد 

اسمايي چون: عليم، حكيم، سميع، بصير و غيره أعالمي هستند  از اسمهاي اهلل تعالي
و ساير  سمع و بصر است داللت دارند ،حكمت ،كه بر ذاتي واال كه متصف به علم

ي آنها به نسبت ارتباطي كه با ذات دارند  توان گفت: همه اند، زيرا مي صفات نيز همينگونه
اما بعضي   داللت دارند. -آنگونه كه شايسته است-كه بر يک موصوف ا مترادفند، چر

ديگر به لحاظ معني مترادف يا متقاربند، ازجمله صفاتي چون: محبّت، رحمت، فرح، 
توان گفت: صفاتي كه پس از محبّت در باال ذكر شده  ره حتي ميتعجّب، ضحک و غي

اما صفاتي چون: رفع و   است غالباً از آثار محبّت هستند، زيرا آثار محبّت بسيار است،
و غيره معاني متقابل دارند،  1خفض، اعزاز و اذالل، عطاء و منع، ظاهر و باطن، نفع و ضرّ

 ء خداوند مي پردازد:مدح و ثنا كه به اين حديث از رسول اهلل مانند 

ََّ فَلَیََس َقبَلَ »   ََت سلظأ ِ رَّ فَلَیََس َشیَیٌء،  َ  كَ   ََت سآلِخرَّ فَلَیََس َبَعدَ َشیَیٌء  َ  َك   ََت سَل أ
 .2«َشَْيءٌ  َك فََوقَ 

و تو همان آخري هستي  ش از تو كسي و چيزي نبوده و نيستتو همان اوّلي هستي كه پي»

و تو همان ظاهر و آشكاري هستي كه در ماوراي تو  كسي و چيزي نخواهد بودبعد از تو كه 
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 .«كسي و چيزي نيست

هستند، مانند: غضب و  ود دارند كه از حيث معني متضادبعضي از صفات نيز وج
سخط، در مقابل رضا، كراهت با حبّ. اتصاف اهلل تعالي با صفات مترادف در معنا يا 

ز نيست، اي است كه هيچكس را با او انبا مار صفات كماليهمتباين و متضاد با هم، در ش
كنند، كه  و يگانه بودن در تدبير جهاني داللت مي حكمت بالغه ،زيرا بر قدرت خيره كننده

 .1هيچكس را در آن سهمي نيست

 مبحث چهارم: نفی معانی اسماء زیبای اهلل تعالی از تحریف یا انکارِ آنها

 2فرمايد: ميكه اهلل تعالي  چرا

ذ ُروا َٰٓ﴿ ِين َٰٓٱَٰٓو  س ََِٰٰٓٓف ََِٰٰٓٓحُدون َٰٓيُل َََّٰٰٓٓلذ
 
َٰٓئِهَِٰٓم  َٰٓأ ُيج ََٰٰٓٓۦ  و َٰٓس  آَٰن َٰٓز  نُوا ََٰٰٓٓم  ع َََٰٰٓٓك  لُون َٰٓي   .[180األعراف: ] ﴾م 

يازند، آنان كيفر كار خود را  هاي اهلل به تحريف دست مي يد كه در ناميو ترک كساني بگو»

 .«خواهند ديد

داللت نداشته باشند، قطعاً جائز نيست با زيرا اگر اين اسماء بر معاني و اوصافي 
دانيم اهلل تعالي با آنها  اما مي  مصادرشان از آنها خبر داد، يا اهلل تعالي را با آنها وصف نمود،

نيز در كالمش آنها را  و رسولش براي خودش ثابت دانسته از خود خبر داده و آنها را
 فرمايد: مي -تعاليسبحانه و -جمله اهلل آن اثبات كرده است، از 

زذاُقَٰٓٱَُٰٓهو ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذَٰٓ﴿ تِّيَُٰٓل َٰٓٱَُٰٓقوذةَِٰٓل َٰٓٱَُٰٓذوَٰٓلرذ  .[58الذاريات: ] ﴾٥٨َٰٓم 
 .«صاحب قدرت و نيرومند است و بس ،تنها اهلل روزي رسان»

و به معناي كسي است كه موصوف به  يكي از اسماء اهلل تعالي بوده« يقو»بنابراين 
 فرمايد: نيرو و قدرت است. و وقتي مي

ةَُٰٓل َٰٓٱَٰٓف لِلذهَِٰٓ﴿ ِيًعآَٰعِزذ  .[10فاطر: ] ﴾َج 
 .«هرچه عزت و قدرت است در دست اهلل است»
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و اگر عزت و  سي است كه داراي عزّت و شوكت استك« عزيز»در آن صورت 
گرفت، ساير اسماء  هم نام نمي« قوي و عزيز»قدرت براي او ثابت نبود، در آن صورت 

 اند. نيز همينگونه
امّا الحاد در اسماء اهلل يعني تحريف معاني درست و صحيح آنها، يا خارج نمودن آنها 

 شان، از جمله: از معاني حقيقي

هاي اهلل تعالي، يا از يكي از اسمايش نامگذاري برخي از معبودات با يكي از نام -1
و « الت»نامي براي آنها اقتباس نمود، مانند نامگذاري برخي از بتهاي مشركين به نام 

ناميدند. و  مي« لههآ»و گاهي نيز آنها را  از نام مبارک اهلل و العزيز بود كه مأخوذ« عُزّي»
ک اهلل هاي ني كه از نام ست چراآنچنانكه پيداست اين كار تحريف و الحاد در اسماء اهلل ا

 گذاشتند. و آنها را بر بتهايشان مي تعالي عدول كرده
از « پدر»ي  ي او نيست، مانند تسميه هايي كه شايسته نامگذاري اهلل تعالي با نام -2

از سوي  ه...و غير« علت فاعلي»، «موجب لذاته» الق تراكيبي چون:سوي مسيحيان، يا اط
 فالسفه و بعضي از متكلمين.

با صفاتي كه از آنها پاک و منزّه است، درست مانند  -سبحانه و تعالي-توصيف اهلل  -3
 اند، از قبيل اينكه: اهلل با آن او را توصيف كرده )لعنت خدا بر آنها( صفاتي كه يهوديان

هاي  پرداخت، يا دست فقير است، يا پس از اينكه مخلوقات را آفريد، مدتي به استراحت
الفاظي ديگر كه دشمنان اهلل در گذشته وحال آن را به  خشش بسته است واو از انفاق و ب

 كار مي بردند.
شان، همانگونه كه معتزله عمل  قياني براي اسماء اهلل و انكار حقال نبودن معيقا -4
گويند: او سميعي  د و ميدانن اند، زيرا آنان اسماء اهلل را صرفاً الفاظي بدون معني مي كرده

 .عليمي است بدون علم و آگاهياست بدون نيروي شنوايي، يا 
 .1تشبيه اهلل سبحانه و تعالي به صفات آفريدگانش -5

 

                                           
 .1/169ابن قيّم، با اندكي تصرف  :بدائع الفوائد -1



 
 

 سنت در برابر تأویل و تفویضفصل دوم: موضع اهل 

 موضع اهل سنت در برابر تأویل: -مبحث اول

 در لغت به چهار معني است:« تأويل»

 .1بازگشت و سرانجامرجوع،  -1

 .تعبير -2

بر اين باور است كه تأويل و تفسير به يک  لسان العربتفسير )مؤلف كتاب  -3

 .2معني است(

تفسير يكي خواهد بود، زيرا وضوح و روشني، در اين صورت معنايش با معناي  -4

 .3تفسير نيز در لغت به معناي هويدا كردن و پرده برداشتن از يک چيز است

 شود: به دو بخش تقسيم ميو تأويل در اصطالح  اً:اصطالح يلوأمعني ت

 تأويل در استعمال سلف و اهل لغت گذشته. -1

 فقها و متصوّفه. ،اصوليّون ،اصطالح متأخرين اعمّ از متكلمينتأويل در  -2

مطابق اش  در اصطالح سلف و اهل لغت گذشته به همان معناي لغوياما نخست 

يز به همين معنا است، كه غالباً در قرآن ن« بازگشت و سرانجام»يعني: معناي لغوي جديد 

سلف و  ،ي تفسير است كه در اصطالح صحابهو گاهي نيز به معنا به كار رفته است

 .4بسياري از اهل علم وارد شده است

برگرداندن لفظ به خاطر يک دليل از احتمال »اصطالح متأخرين به معناي دوم در  اما
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 .1«راجح به احتمال مرجوح

و بر  تفصيل در اين باره سخن گفته است هايش به در كتاب /شيخ االسالم ابن تيميه

 جمله: است ازاين باور است كه تأويل داراي معاني متعددي 

جمله ابن  و اين همان معناي غالبي است كه در اصطالح مفسرين از به معناي تفسير   

فرمايد: حقيقتي  امام مفسرين در بيان معناي تأويل مي  شود. مجاهد جرير و غيره ديده مي

شود، همانگونه كه اهلل تعالي در اين آيه بدان اشاره  است كه كالم بدان برگردانده مي

 :2فرموده است

ل َٰٓ﴿ ََٰٰٓٓي نُظُرون ََٰٰٓٓه  ََٰٰٓٓإِلذ
 
ََٰٰٓٓم َٰٓي و ََٰٰٓٓۥ َٰٓوِيل هَُٰٓت أ

 
ََِٰٰٓٓتَٰٓي أ

 
ُقوُلََٰٰٓٓۥوِيلُهَُٰٓت أ ِين َٰٓٱَٰٓي  ب ََِٰٰٓٓمنَٰٓن ُسوهَََُّٰٰٓٓلذ ا ََٰٰٓٓق د ََُٰٰٓٓلَٰٓق  َٰٓرُُسُلََٰٰٓٓء ت َٰٓج 

ب ِن ا ََِٰٰٓٓر   َٰٓٱب
 .[53األعراف: ] ﴾ق َِٰٓل 

كنند،  باور( انتظار جز اين را دارند كه سرانجام تهديدهاي كتاب اهلل را مشاهده آيا )افراد بي»

اند و پشت گوش  و آنان كه در دنيا آن را فراموش كرده رسد مي روزي چنين سرانجامي فرا

 .«گمان پيغمبران پروردگارمان آمدند و حق را با خود آوردند... گويند: بي اند، مي انداخته

تعالي از آن در آن  به عنوان مثال تأويل اخبار معاد عبارتست از تمامي چيزهايي كه اهلل

است، اعمّ از رستاخيز، حسابرسي، جزا و پاداش، بهشت و دوزخ و غيره،  ز خبر دادهرو

 مادر و برادرانش فرمود: ،ي پدر نه كه يوسف به هنگام سجدههمانگو

ب ِتَٰٓي  َٰٓ﴿
 
اه  ََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓذ 

 
 .[100يوسف: ] ﴾ي َٰٓي  َٰٓرُء ََٰٰٓٓوِيُلَٰٓت أ

 .«!اي پدر! اين تعبير خواب پيشين من است»

از هرآنچه كه عمالً در خارج روي داده بود، به عنوان تأويل  در اين آيه يوسف

 برد. رؤيايش نام مي

تأويل به معناي عدول از احتمال راجح يک لفظ و در نظر گرفتن احتمال مرجوح،  -3

فقها و  ،همان اصطالح بسياري از متكلمين و اين ه خاطر دليلي كه با آن همراه استب
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اصوليون است، الزم به ذكر است اين مورد غالباً، تحريف كالم از مواضع خود به حساب 

 .1آيد مي

اي از اقوال سلف و موضعگيري صحيحشان در برابر صفات اهلل  پاره

 تعالي
ي صفات اهلل تعالي از  دانيم در مذهب اهل سنت اخباري كه خلف درباره همه مي

با كتاب او كامالً  اند، امروز از سلف روايت كرده  ا بههمان عصر صحابه و تابعين ت

برابر هرآنچه اهلل تعالي و و در  اند را ثابت و بدان ايمان داشته و همه آن هماهنگي دارد

انكار و تعطيل  ،چگونگي ،اند، تسليم و از تأويل پرهيز و كيفيت ادهاز آن خبر د رسولش

 اند.  را رها كرده

هرآنچه اهلل تعالي در كتابش از آن خبر داده اعمّ از »فرمايد:  مي /امام ابوحنيفه

دانيم كه چگونگي و كيفيّت را بدان راه  صفاتي چون: وجه، يد، نفس و غيره را صفاتي مي

ا نعمت اوست، زيرا در آن ، قدرت ي«يد»گوييم مراد از  نيست و مانند قدريه و معتزله نمي

ايم، بلكه در واقع او را داراي دستي حقيقي  ل به تفصيل اين صفت شدهيصورت قا

اش نيز  رضا و خشنودي ،غضب ،دانيم كه چگونگي و كيفيّت ندارد و خشم مي

 .2«اند همينگونه

اند، ايمان داريم،  به اين احاديث همانگونه كه وارد شده»اند:  زهري و مكحول نيز گفته

 .3[«كنيم و آن را حمل بر حقيقت مي]

آمده است، در ميان صحابه در   تمام آيات صفاتي كه در قرآن»د: گوي و ابن تيميه مي

تأويلشان اختالف نيست، تمام تفاسير منقول از صحابه و تمام احاديثي را كه روايت 
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رگ در اين ام و حتي به چيزي نزديک به صد تفسير كوچک و بز اند، مطالعه نموده كرده

ام كه يكي از  ک از صحابه نشنيده و نديدهي و تا اين ساعت از هيچ ام زمينه دسترسي داشته

آيات يا احاديث صفات را به خالف اقتضايي كه مفهومش دارد، تأويل كرده باشد، بلكه 

توان يافت كه كامالً با كالم  و در سخنانشان بياناتي را مي اند تقرير و تثبيت آن پرداختهبه 

 .1متأولين مخالف است

رند تنها وقتي ايمان شخص به توحيد اسماء و علماي اهل سنت و جماعت بر اين باو

بق مراد اهلل تعالي و آنچه صفات كامل است كه تأويل را رها و به تمام صفات درست مطا

 ، ايمان بياورد.ند فهم نموده و يا صحابه رسولش

ر به برخي از آنها نكات بسياري بر بطالن مذهب اهل تأويل داللت دارند كه در زي

 شود: اشاره مي

اند، همه از سوي اهلل تعالي نازل شده  ل عقيدتي را كه سلف اثبات نمودهيتمام مسا -1

 و كتاب و سنت بر آن داللت دارند.

اند،  توانند ادّعا كنند تمام آنچه را كه نفي كرده يک از اهل تأويل به يقين نمي اما هيچ

، از سوي اهلل تعالي نازل اند اند، يا معاني دور و درازي برايش ساخته يا به تأويلش پرداخته

 .2شده است

در حقيقت پيروي و تبعيّت از اهل تأويل، يا اعتقاد به تأويل، مستلزم آن است كه  -2

 امر باطل قرار بگيرند:  صحابه و سلف صالح ميان دو

و ظواهر  اند ونه كه شايسته است فهم نكردهيا صحابه در اين مسأله حق را آنگ -الف

 .نصوص باطلند!

و به واجب خود در قبال مسلمانان كه  اما آن را كتمان  اند يا حق را درک كرده -ب

 .اند! نصيحت و خيرخواهي است عمل ننموده
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 امت اجحاف است.  امر باطل بوده و در حق صحابه و سلف اين  بديهي است اين دو

 اهل تأويل با عملكردشان در واقع نصوص دين را در برابر عقل و احساس ناچيز -3

 اند. شمرده و از حدّ اتصاف به ايمان به غيب خارج شده

نصوص را اگرچه حجيّت و اثباتشان مبرهن و واضح است، با اعتقادات و اصول  -4

 اند. باطل خود تفسير نموده

امت و اختالف در اصول   گمان تأويل يكي از علل تفرقه و از هم پاشيده شدن بي -5

بينيم كه همديگر را لعن  مي [اند ا كه به آن دامن زدهوقات برخي ر]ادين است، زيرا گاهي 

آبرو  ،جان ،اند و مال نان به كشتار يكديگر پرداختهكنند و حتي گروههايي از آ و نفرين مي

داليل بيشمار ديگري در ابطال مذهب تأويل  .1اند و ناموس همديگر را حالل شمرده

 وجود دارد.

 تفویضموضع اهل سنت در برابر  مبحث دوم:

 معناي لغوي تفويض:
و به معناي اصل درستي است كه در هر كار بر آن تكيه و  [«فوض»ي  تفويض از ماده]

 .2اعتماد كنند و موارد اختالفي را به آن ارجاع دهند

 معناي اصطالحي تفويض:
در اصطالح يعني ارجاع معني و كيفيّت، يا صرفاً كيفيت نصوص صفات و معاد به اهلل 

 اين اساس تفويض دو نوع است:تعالي، بر 

 تفويض معني و كيفيّت: كه برخي از خلف بدان اعتقاد دارند. -الف

اما چنين   : كه همان مذهب اهل سلف است،بدون معني تفويض كيفيّت -ب

                                           
 .66-65-2/64با اندكي تصرف  :عتقاداال ستدالل يفمنهج اال -1

 .4/260: معجم مقاييس اللغة -2
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اصطالحي بر زبان آنان جاري نشده است، بلكه اصطالحي كه از آنان معروف است همان 

 .1باشد اثبات مي

 تفويضحقيقت مذهب اهل 
و چون بر اين باورند كه  باشند به سنت و پيروي از سلف مي آنان گروهي منتسب

گردان  هر دوي آنها روي معقول و منقول با هم تعارض دارند، از اين رو قلباً و عقالً از

اهل تفويض پس از ديدن تحريف نصوص و جناياتي كه عليه دين صورت  اند. شده

و ذكر بهشت و دوزخ،  اند كه اسماء و صفات اهلل تعالي گرفته است، به اين نتيجه رسيده

وعده و وعيد در قرآن و غيره همگي نصوصي متشابهند كه معاني حقيقي آنها را فقط اهلل 

ل به يقا« اهلل»ي  از واژه ي آل عمران پس ي هفتم سوره داند و بس! از اين رو در آيه مي

 فرمايد: آنجا كه مي 2وقف بودند

ا﴿ ع ََٰٰٓٓو م  ََٰٰٓٓل مَُٰٓي 
 
ََٰٰٓٓۥ َٰٓوِيل هَُٰٓت أ َُٰٓٱَٰٓإِلذ   .[7عمران:  آل] ﴾ّللذ

 .«داند و .... مي و تأويلش را فقط اهلل»

 تفويض مذهب سلف نيست
دانند كه تفويض معني و  كساني كه از اقوال اهل سنت اطالع دارند، به خوبي مي

 كنند، كيفيّت در نزد سلف مراد نيست، بلكه آنان فقط كيفيّت و چگونگي را تفويض مي

و به  كنند كه از ظواهر نصوص هويداست ياما معنا و مراد آيات و احاديثي را تفويض نم 

با آن مورد خطاب قرار  و رسولش زبان قرآن است نازل شدهزبان عربي كه همان 

 گرفته است. 

                                           
 .580-2/579: اجلامعةهل السنة وأمسائل االعتقاد عند  منهج االستدالل علی -1

تواند براي  ي گرامي مي ( خواننده531، ص )رشح الطحاوية(، 1/15با اندكي تصرف )« تعارض العقلدرء » -2

، رضا النعسان، و رسائل منهج االستدالل «التفويضعالقة االثبات و»استفاده بيشتر از مسائل اين باب به كتاب 

 في مسائل االعتقاد بنگرد.
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اگر مراد از ظاهر، صفات آفريدگان باشد »فرمايد:  در اين باره مي /ابن تيميه

ترديد چنين چيزي منظور ما نيست، ولي اگر مراد از ظاهر آنها، معاني آيات و احاديثي  بي

بلكه اليق جالل  هاي آفريدگان و مخلوقات ندارد است كه اختصاصي به صفات و ويژگي

شان اقدام  آنها ايمان دارند و هرگز به نفي، شكي نيست كه سلف به و عظمت اهلل است 

گمان به خطا  و هر كس معاني آيات و احاديث صفات را از سلف نفي كند، بي كنند ينم

رفته، يا به عمد بر آنان دروغ بسته است، زيرا نصوصي كه از آنان بجا مانده به صراحت 

بصر  ،ر گرفته و داراي سمعروي عرش قرادارند كه آنان معتقد بودند اهلل تعالي بر  بيان مي

 .1«و دست حقيقي است

واهي ديد ي آنان انداخته باشي، خ هاي سلف صالح و سيره و اگر نيم نگاهي به كتاب

ام كه  امر پي برده  و در خالل پژوهشهايم به خوبي به اين كه تفويض مذهب سلف نيست

 كنم: در زير به چند علل مهم آن به صورت چكيده اشاره مي

ي  كه دربردارنده و اقوال بعضي از صحابه قرآن و احاديث رسول اهلل آيات -1

برخي از صفات از قبيل: استواء، آمدن، رضا و خشنودي، خشم و غضب، محبت و غيره 

 است بر اين نكته داللت دارند كه مقصود و مراد از آنها صرفاً اثبات است نه چيز ديگر...

تابعين و گروهي از علماي سلف نيز بر اين نكته داللت  ،آثار وارده از صحابه -2

 دارند كه مذهب آنان همان اثبات صفات براي اهلل تعالي است.

ب اند اذعان دارند كه مذه بسياري از پيشينياني كه در عقايد به تأليف پرداخته -3

ق آنها تعلّ [و چگونگي]و تفويض فقط به كيفيّت  است [ظاهر]سلف همان اثبات معاني 

 دارد.

اند كه  هايشان در خالل مباحث عقيدتي، به بيان احاديثي پرداخته متقدّمين در كتاب -4

كتاب التوحيد »متعلق به صفات است، حتي ابن خزيمه كتابي كه در اين زمينه نگاشته: 

                                           
 .64ص  :الـمحوية -1
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 بندي نموده است: و آن را به ابوابي از اين قبيل دسته نام نهاده« ثبات صفات الّربإو

وجه براي اهلل تعالي(، باب )اثبات چشم براي اهلل سبحانه و تعالي(، باب  باب )اثبات

)بيان استواء براي آفريدگار واال و بلند مرتبه(، باب )صفت سخن گفتن اهلل تعالي با وحي( 

اند به همين گونه  ي سلف دست به نگارش زده و ... اصوالً بيشتر كساني كه در عقيده

امام احمد، ابن ابي عاصم، الهدوي، اللكايي، آجري، بيهقي،  مي،اند، از جمله: دار عمل كرده

 .ابوالحسن االشعري، ابن بطه و غيره

هايشان دليل قاطعي است بر  بندي محدثين براي احاديث صفات در كتاب باب -5

ا با آنها توصيف اينكه مذهب سلف همان اثبات صفاتي است كه اهلل تعالي خودش ر

 /امام بخاري ها به اثبات صفات پرداخته است، به عنوان مثال:با آن نموده، يا رسولش
در صحيح خود در مبحث صفات آنها را در ابوابي از قبيل ابواب زير گردآوري نموده 

 است:

الِك ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََُٰٰٓٓكَُّٰٓ﴿ قول  تعالی:باب ) ََٰٰٓٓه  هَُٰٓو ج ََٰٰٓٓإِلذ : باب قول اهلل تعالی. [88القصص: ] ﴾ۥه 

﴿َٰٓ ِّلُص  ي َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓن ع َٰٓو   (.و .... [39]طه:  ﴾ِن َٰٓع 

و اگر ترس به درازا كشيدن اين مباحث  كنيم در اينجا به همين اندازه بسنده مي

 شمرديم. بود، قطعاً علل ديگري را برمي نمي

 يک شبهه و پاسخ آن )اتهام سلف به تفويض صفات(
كنند كه عصر سلف در  گمان مي [اسماء و صفات]بعضي از محققين و پژوهشگران 

و بر اين  رده استحالي سپري شده كه هيچكدام از آنان در اين مسأله سخني به ميان نياو

باورند كه مذهب سلف همان سكوت و تفويض است، از اين رو خود را خسته نكرده و 

چون  تري امور مهم اند، زيرا از سويي به ي خاص به بحث و بررسي نپرداخته در اين مسأله

جهاد و نشر دعوت مشغول بوده و از ديگر سو درايت عقلي الزم براي پژوهش در 
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 .1اند؟! اموري را نداشته چنين

 جواب و ردي بر اين شبهه باطل:

جهل و ناآگاهي از موضع سلف  ،مغالطه ،انصافي چنين سخني در حق آنان بيگمان  بي

متكلمين متأخر بر اين   سخ دهيم:در اين باره است، در اينجا ناگزيريم اين شبهه را پا

اند، از آيات متشابهي به  ي صفات إلهي به بحث پرداخته باورند آيات قرآني كه درباره

و علم و اطاّلع از آن  ز فرو رفتن در مباحث آن بازداشتهآيند كه سلف خود را ا شمار مي

اند كه مذهب سلف  هاند، از اين رو در كتابهايشان شايع كرد را به اهلل تعالي تفويض كرده

در اين باره سكوت و تفويض است، درحاليكه اين سخن مطلقاً صحيح نيست، زيرا 

داند  ها را مي اند: آيات صفات متشابهند و فقط اهلل تعالي معاني آن هيچكدام از سلف نگفته

ُفورَُٰٓل َٰٓٱَٰٓو ُهو َٰٓ﴿: 2ي يک از آنان نگفته است آيه و بس! به عنوان مثال هيچ  ﴾١٤َٰٓو ُدودَُٰٓل َٰٓٱَٰٓغ 
 .[14البروج: ]

ي  داند، يا معنايش شبيه معناي آيه از آيات متشابهي است كه فقط او معنايش را مي 

زِيز َٰٓ﴿زير است:  ام َٰٓٱَٰٓذُوَٰٓع   .[4عمران:  آل] ﴾نتِق 

اند، زيرا با  بلكه به بيان معاني آيات صفات پرداخته و رأي و نظر خود را بيان داشته

اما چيزي كه   اند، آشنايي داشته و خود بدان تكلّم كردهزبان قرآن كه عربي آشكار است 

اند همان بيان كيفيّت و چگونگي صفتي  ور شدن در آن بازداشته سلف خود را از غوطه

و بر اين اساس است كه بايد فرقي بين اين دو موقف  است كه آيه از آن سخن گفته است

اما در مورد كيفيت و محدود  باشد كه سلف در بيان معاني صفات و آيات صحبت نمودند

  .3كردنشان سكوت نمودند

                                           
 .31، ص خالص العمل لوج  اهللإكتاب التوحيد مع  -1

ي  و به شيوه ام ي زيادي برده راوي، استفاده( مغثباتمفرسين بني التأويل واإلـالدر خالل اين موضوع از كتاب ) -2

 .(43-41، ص 1ام )ج  خود بعضي مطالب را افزوده

 .31ص  :خالص العمل لوج  اهلل تعالیإكتاب التوحيد مع  -3
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فقط در كيفيّت و  سلف در باب صفاتسخن اينكه: تفويض در نزد  ي چكيده

چگونگي صفات مطرح است، به اين صورت كه آنان بر اين باورند كه كُنه صفات را فقط 

داند و بس، از اين رو علم به كيفيّت و چگونگي آنها را به آفريدگار واال و  اهلل مي

مذهبي بدعتي است كه سلف از آنان ابراز بيزاري   اما مفوّضه  اند. بلندمرتبه ارجاع داده

و بر اين باورند كه معناي  را توفيض كردند. معني را آنان معناي لفظ واند، زي نموده

شمار آيات متشابه به  ظاهري صفات مورد نظر نيست، از اين رو آيات صفات را در

 است شكرام ي و صحابه ن درست خالف رأي و نظر رسول اهللو اي آورند مي حساب

ور شدن در  و جز گمراهي آشكار چيز ديگري نيست. شايان ذكر است سلف صالح غوطه

دانند،  داشته و آن را بدعتي مكروه و ناپسند مي صحيحمباحث و معاني صفات الهي را نا

( و ساير علماي اهل سنت محجةـبيان ال احلجة يفبه عنوان مثال: أصبهاني در كتابش )

كيفيّت ذات و صفات اهلل سبحانه و تعالي را مورد نهي قرار جستجوي چگونگي و 

 .1اند داده

 اند آنگاه كه فرمود: استناد جسته به نقل از رسول اهلل و به حديث ابوهريره

َم: َ َذس سهللَّ َخ لِقَّ ُكَّ  َشیَیءن َفَمَن َخلََق » َّوكَّ مَّ سنلأ سَّ َعَن ُكَّ  َشیَیءن َحِتأ  ََ لل  ََ للَّكَّ
 .2«سهلَل؟

دانيم اهلل آفريدگار تمام  گويند: ما مي پرسند، حتي مي ي همه چيز از شما مي مردم درباره»

 .«اما اهلل را چه كسي آفريده است؟  چيزهاست،

ور شدن در چنين  امساک و خودداري از فرو رفتن و غوطه  آن همان و عالج و دارو

 ي اخالص است. و خواندن سوره ه اهلل تعالي از شيطان رانده شدهمسائلي و پناه بردن ب

                                           
 .93-1/92ج  :محجةـاحلجة فی بيان ال -1

ي  (، به شماره13/279) يكره من كثرة السئوال ما، باب: عتصاماإل، كتاب فتح الباریشرح  :بخاري روايت - 2

 .216-1/215: مرسلةـالصواعق ال(، 7296)



 
 

 فصل سوم:

زندگی و تأثیر آنها بر  ،جهان ،های صفات إلهی در جان ر و نشانهآثا

 و پیوند صفات با حاکمیّت اهلل تعالی قلب

 جهان و زندگی: ،های صفات إلهی در جان ر و نشانهآثا -مبحث اول

هاست، به اين  ترين مناظر و زيباترين صحنه از باشكوهي اسماء و صفات يكي  منظره

متعلق به  -امر  اعم از جهان خلق و-صورت كه تمام جهان هستي و هرچه در آن است 

 اسماء و صفات زيباي اهلل تعالي، يا از آثار و مقتضيات آنهاست.

بيهوده و به اين معني است كه انسان « حميد و مجيد»به عنوان نمونه: نامهايي چون: 

امر و نهي، يا پاداش و جزا قرار نگيرد،   مهمل آفريده نشده است، تا مورد بازخواست يا

مدّ نظر است، همخواني نخواهد داشت، « الحكيم»زيرا با حكمتي كه در اسم مبارک 

نيست  شايستهداراي موجبات و صفاتي است كه هاي اهلل تعالي  بنابراين هر نامي از نام

كرد، زيرا پروردگار ل و مقتضياتشان جدا نمود، يا به قولي آنها را تعطيل آنها را از كما

است و عفو و بخشش را « عفوّ»اسماء و صفاتش را دوست دارد، او  ،جهانيان ذات

كند،  اش توبه مي و آنگاه كه بنده ه مغفرت و توبه را نيز دوست دارددوست دارد، همچنانك

 كند. كه به ذهن هم خطور نمي طوري شود خشنود مياش شاد و  از توبه

پذيرش توبه و گذشت  ،شكيبايي ،عفو و مغفرتش از گناهان بندگانش و حلم ،آمرزش

و حصول حبّ و رضايتش نيز  باشد ميها به موجب اسماء و صفاتش  از خطاها و لغزش

پردازند، يا  مي ثنا و ستايش او ،اش به حمد ابراين هرچه به وسيلههمينگونه است، بن

كنند، از موجبات كمال و  هرچه اهل زمين و آسمان دست ستايش به سوي او دراز مي

حمد  [جان كالم اينكه]سراغ داريم، « حميد و مجيد»مقتضاي حمدي است كه در اسماء 

 و مجد مقتضي آثار اين دو اسم هستند.
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 ها، عفو سيئات ن لغزشآمرزش گناهان، ناديده گرفت  هاي آن دو اسم: و از ديگر نشانه

تواند  و اين درحالي است كه او داراي كمال قدرت است و مي يات استو گذشت از جنا

و چه  اش چه جناياتي مرتكب شده است ندهداند ب و نيز مي حق را به تمام و كمال بستاند

و در عين  با اين وصف او شكيبا و حليم است اما  اندازه بايد عقوبت و مجازات شود،

و مغفرتش سرچشمه از كمال عزت و حكمت او  باشد آمرزش مي  ت اهل عفو وقدر

 است: شدهبدان اشاره  ، همانگونه كه از زبان عيسي1دارد

ب ََٰٰٓٓإِن﴿ ِ ذ  نت ََٰٰٓٓف إِنذك ََٰٰٓٓل ُهم ََٰٰٓٓفِر َٰٓت غ ََِٰٰٓٓإَونَِٰٓعب اُدك  ََٰٰٓٓف إِنذُهم ََُٰٰٓٓهم َُٰٓتع 
 
 .[118: ةالمائد] ﴾١١٨َِٰٓكيمَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓع زِيزَُٰٓل َٰٓٱَٰٓأ

و اگر از ايشان گذشت كني )تو خود داني و  را مجازات كني، بندگان تو هستند اگر آنان»

 .«توانا و حكيمي ،كه تو چيره تواني( چرا

آمرزش تو ناشي از كمال قدرت و حكمت توست، تو مانند   مغفرت و ،يعني: عفو

آورند، يا  آمرزش ديگران روي مي كساني نيستي كه از روي عجز و ناتواني به مغفرت و

ه تو به حق و حقوق خودت آگاهي و در كنند بلك از روي جهل و ناداني گذشت مي

هاي اسماء و  و در گرفتنش حكيم و فرزانه! كسي كه به آثار و نشانه ستاندن آن توانايي

يابد كه مصدر  نگرد، به خوبي درمي مي -او امر  در جهان هستي و در -تعالي-صفات اهلل 

ت و افعال واال است، ها از بندگان است، زيرا او داراي اسماء و صفا تمام جنايات و بدي

ربوبيت و الوهيّت مقتضاي آنهاست. بنابراين هر حكمي را كه حتمي  ،ستايش ،و ثنا

-ست. و اهلل ي او گردانده يا تقدير فرموده است، بر اساس حكمت بالغه و آيات باهره

و صفاتش به شناخت و معرفت او  بندگانش را فراخوانده تا با اسماء -سبحانه و تعالي

نچنانكه شايسته است و آ جا آورنده وده تا شكر و سپاسش را بامر فرم  و به آنان يندل آينا

كنند، زيرا هر اسمي از لحاظ شان را اثبات  و بندگي دوستش بدارند و به يادش باشند

ها از نظر  گمان كاملترين انسان و بي كند حال در انسان ايجاد بندگي ميعرفت و م ،عمل

عبوديت و بندگي كساني هستند كه در برابر تمام اسماء و صفاتي كه بشر از آنها اطالع 
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دارد، سر بندگي و تعظيم فرود آورد، به اين صورت كه هيچ نامي از اسماء اهلل تعالي بر او 

وار در برابر آنها موضع عبوديت بگيرد، به عنوان مثال: تعبّدش  كه بندهپنهان نماند، جز اين

نشود، « حليم و رحيم»اش در برابر اسمايي چون:  مانع بندگي« قدير»در برابر اسم مبارک 

و غيره « لطفمعطی، الرحيم، العفو، الغفور، الرّب، االحسان، الـال»يا اسمايي چون: 

منتقم، العدل، اجلربوت، العظمة، ـامنع، الـال»يگر چون: مانع عبوديتش در برابر اسمايي د

است،  به سوي اهلليدن به كمال براي رهپويان و غيره نشود. و اين همان راه رس« الكربياء

 فرمايد: يعني همان راهي كه از قلب قرآن گرفته شده است، آنجا كه مي

﴿َِٰٓ ّلِلذ َٰٓٱَٰٓو 
ا َٰٓس َٰٓل   آَُٰعوهَُٰٓد َٰٓٱف ََٰٰٓٓن  َٰٓس َٰٓل َُٰٓٱَٰٓءَُٰٓم   .[180األعراف: ] ﴾بِه 

 .«ها فرياد داريد و بخوانيد هاست، او را بدان نام اهلل داراي زيباترين نام»

 .1است و بندگي تعبّددعاي ثنا و  ي تعالي با اسماء او شامل: دعاخواندن اهلل فرا

با اسماء و صفاتش او را  كند تا بنابراين اهلل سبحانه و تعالي بندگانش را دعوت مي

و با بندگي و عبوديت بهره و نصيب خود را  بشناسند و به ثنا و ستايشش بپردازند

 برگيرند.

است و بندگان عالم و « عليم»اهلل تعالي موجبات اسماء و صفاتش را دوست دارد، او 

 اي را دوست دارد، او است، هر سخي و بخشنده« جواد»آگاه خود را دوست دارد، او 

است « عفو»ي را دوست دارد، او ياست، زيبا« جميل»دوست دارد، او  است، وتر را« وتر»

آن را دوست ء و اهل و حيا است« ييحَ»او اهل عفو و گذشت وآمرزش را دوست دارد،

است و شاكران را « شكور»، اوو نيک است و نيكوكاران را دوست دارد« بَرُّ»او  دارد،

ل است، اه« حليم»شكيبايان و صابران را دوست دارد، او است، « صبور»او  دوست دارد،

آمرزش را دوست دارد،  گذشت و ،عفو ،مغفرت ،حلم را دوست دارد. و چون توبه

و در تقدير خود  گذرد پذيرد و از آنان درمي شان را مي آمرزد و توبه ميبندگانش را 
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شود، يا  و گناهان ميها  شان در زشتي برايشان بيان نموده كه چه چيزهايي موجب سقوط

آورد، يا به چه چيزهايي متمسّک شوند كه محبوب اهلل شوند  چه چيزي او را به خشم مي

 .1اش را بدست آورند و رضايت و خشنودي

امري واضح   و جهان هستي بشريت نفس و در هور اسماء و صفات الهي در زندگيظ

ي بهينه از  يابي و استفاده انست راهاما بايد د  و هويداست، و هيچ نيازي به استدالل ندارد،

و اساساً خودِ توفيق از آثار رحمت اوست  نيازمند توفيق و هدايت الهي است ها، آن نشانه

 كه تمام جهان و جهانيان را فراگرفته است.

با چيزهاي شگفتي مواجه  اگر انسان در جهان پهناور و در روح و روان خود بينديشد،

كرد، به  هايي خواهد اندوخت كه در خواب هم فكرش را نمي و از آن بهره خواهد شد

شويم كه زبان تعبير در  اموري روبرو مي  انديشيم با عنوان مثال وقتي به مفاد اين آيه مي

 فرمايد: برابر آن ناتوان است، آنجا كه مي

ِسب َٰٓ﴿ ف ح 
 
آَُٰتم َٰٓأ نذم 

 
ل ق ََٰٰٓٓأ ب ثََُٰٰٓٗٓكم َٰٓن  َٰٓخ  نذُكم ََٰٰٓٓاع 

 
أ ََٰٰٓٓان َٰٓإِل  ََٰٰٓٓو  ُعون َٰٓتُر ََٰٰٓٓل  ت ع  ١١٥َََٰٰٰٓٓٓج  َٰٓف  َُٰٓٱَٰٓل  لُِكَٰٓل َٰٓٱَّٰٓللذ َٰٓقُّ َٰٓل  َٰٓٱَٰٓم 

ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  َٰٓ ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓإِلذ ر َٰٓل َٰٓٱَٰٓر بُّ رِيمَِٰٓل َٰٓٱَِٰٓشَٰٓع 
  .[116-115]المؤمنون:  ﴾١١٦َٰٓك 

شويد * پس  ايم و به سوي ما برگردانده نمي ايد كه ما شما را بيهوده آفريده آيا گمان برده»

كه فرمانرواي راستين است و هيچ معبودي جز او نيست و  آن استواال مقام و بلند مرتبه اهلل 

 .«صاحب عرش عظيم است

ي آن است  ميوه كند، ثمره و چيزي كه اهميت توحيد اسماء و صفات را چند برابر مي

يقين و نور بصيرت را به دنبال دارد، كه بنده را از وقوع در  ،ثبات ،كه افزايش ايمان

 .2كند شبهات گمراه كننده و شهوات حرام محافظت مي

خوف و خشيّت الهي بر روح و   وقتي اين شناخت در قلب بنده رسوخ كند، قطعاً

قلب هاي اهلل تعالي بر  شود، زيرا همانگونه كه پيشتر گفتيم هر نامي از نام روانش حاكم مي
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گذارند يعني هرگاه قلب معنا و مقتضاي يكي از اسماء اهلل را درک  و رفتار انسان تأثير مي

 كند، اين معرفت در انديشه و رفتار او نيز انعكاس خواهد يافت.

و هر صفتي عبوديّتي ويژه دارد، كه از موجبات و مقتضيات آن صفت به حساب 

تند، مراد ما از عبوديّت در اينجا انواع آيند، پس اسماء و صفات الهي مقتضي عبوديّ مي

گذارند، به عنوان مثال: شناخت و آگاهي  مختلف آن است كه بر دل و جوارح تأثير مي

بنده از اينكه پروردگار متعال در سود و زيان، منع و عطا، خلق و رزق، زنده كردن و 

كند كه در ظاهر  د ميميراندن و غيره يكتا و يگانه است، در باطن توكّل و اتّكا را ايجا

اندوزد،  بصر و علم او چشم مي ،شود و وقتي به سمع و لوازم آن به خوبي ديده مي ثمرات

و  آسمانها و زمين از او پنهان نيستي كوچكترين ذرّه در  يابد كه به اندازه به يقين درمي

قف است، ها به خوبي وا ها و پنهان كاري دل از خيانت چشم ن و آشكار آگاه است،از پنها

ي اين آگاهي حفظ زبان و جوارح، و قلب از تمام چيزهايي است كه اهلل تعالي از آن  ثمره

دوست دارد و  كند كه اهلل راضي نيست، از اين رو اعضايش را در مسيري راهنمايي مي

ي  و ثمره شود مي« حياء»ه رسيد، داراي صفت و وقتي به اين مرحل از آن خشنود است

نيكي و رحمت  ،احسان ،كرم ،بخشش ،ها و شناخت جود حرّمات و زشتيحياء پرهيز از م

اش باالتر  اميد بيشتر را به دنبال دارد و بالتّبع هرچه شناخت و آگاهي  اهلل تعالي است، كه

 .1شود رود عبوديتش در ظاهر و باطن نيز بيشتر و بيشتر مي

خضوع و فروتني، محبّت ي  و نيز معرفت و شناختش از جالل و عزّت اهلل تعالي، ثمره

نشاند كه انواع عبوديت ظاهري از موجبات آن  و حاالت زيباي دروني را برايش به بار مي

 است.

شود  اي را موجب مي محبّت ويژه كمال و صفات عاليه ،و نيز علم و آگاهي از جمال

 كه از بهترين انواع عبوديّت است، بنابراين تمام مظاهر عبوديت به مقتضاي اسماء و
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 .1گردد صفات برمي

ترين  و باشكوه ترين حاالت شود، بهترين و كامل اين احوال كه دلها بدان متصف مي

ممارست و ] ،اي با تمرين شود، وقتي بنده مي وصفي است كه قلب بدان متصف و آراسته

مطيع و تسليم  ،دهد، فرمانبردار بدان ادامه مي كند و به چنين حالتي خو مي [مجاهدت

يابند، از اهلل  و با همين اعمال قلبي است كه اعمال ظاهري كمال مي شود الهي مياوامر 

گمان او  محبت و انابت فرمايد، بي ،هايمان را سرشار از معرفت طلبيم دل تعالي مي

 .2ترين بخشندگان است ترين و بخشنده گرامي

 مبحث دوم: تمامی صفات الهی بر قلب مؤمن تأثیر گذارند

كنند شناخت  اي از علوم شريعت ندارند، گمان مي ن ديني كه هيچ بهرهبرخي از مدّعيا

ها يا در كاهش يا نقصان ايمان به اهلل تعالي هيچ تأثيري  و معرفت اسماء و صفات بر دل

ندارند، از اين رو بر شناخت يا عدم شناخت آنها، يا اثبات و انكارشان هيچ سود و 

اي اشاره كرد كه اهلل تعالي را با  توان به فالسفه اي مترتّب نيست. از آن جمله مي فايده

و صفاتي را كه اهلل  رآن يا سنت بدان اشاره نكرده استكنند كه ق صفاتي توصيف مي

اما شكّي نيست هر صفتي كه اهلل تعالي   اند، تعالي خود را بدانها متصف نساخته انكار كرده

داراي حكمت و منفعت و غايتي  آنها را ثابت دانسته در قرآن بيان نموده يا رسولش

 ،گويي او و كالم رسولش از بيهودهكرد، زيرا كالم  و اگر چنين نبود آنها را ذكر نمي است

 گويي پاک و منزّه است. لغو و زياده

كه گمان برد اهلل تعالي كالمش را با سخناني آغاز كرده است كه هيچ  از اين رو هر

قص و ب نيست، يا اهمّيتي ندارند، قطعاً او را به ناي ندارد، يا هدفي بر آن مترتّ فايده

 -سبحانه و تعالي-و از آنجايي كه هر صفتي از صفات اهلل  گويي متهم ساخته است بيهوده
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يابند، بنابراين هيچ  و در رفتارهاي او تجسّم مي گذارند بر قلب مؤمن اثر مي حبه وضو

اند و فقط جاهالن به انكار آن  صفتي را نخواهي يافت مگر اينكه داراي اثر و فايده

تر از  روشن و واضحو  هل سنت و جماعت بدان اقرار داشتهاند، زيرا علماي ا پرداخته

اند. در صفحات آينده به تفصيل به بيان اين تأثيرات  به بيان آن پرداخته خورشيد

 پردازيم. مي

 نشان صفت عظمت
و عظمت از صفاتي است كه قائم به مخلوقات  گرفته شده« العظيم»ن صفت از اسم اي

اما در   يک از آفريدگانش متّصف نمود، توان به هيچ نيست، يعني عظمت اهلل تعالي را نمي

ميان بندگانش تعظيم و اكرام را آفريده تا همديگر را مكرّم و گرامي بدارند. برخي 

 ،اي به جاه قدرت و عده اي به بسته به مال، گروهي به فضل و علم و دستهعظمتشان را وا

عالي در همه اما اهلل ت  مقام و غيره است، بنابراين تمام آفريدگان به شكلي داراي عظمتند،

 شايسته است كند حساس ميو كسي كه بزرگي و عظمت او را ا حال عظيم و بزرگ است

گشايد كه او را ناخوش آيد، يا مرتكب گناه و زبان به سخني ن باشدمراقب زبان خود 

اي عظمت  بنابراين وقتي بنده .1داند اهلل تعالي از گناهكاران راضي نيست گردد زيرا مي نمي

كند  پروردگارش را احساس كند، همواره از مواليش در خوف و هراس است، كاري نمي

 اش را جلب كند. كوشد تا رضايت و خشنودي كه او را خشمگين سازد بلكه مي

به اين صفت مبارک لت بر صفت عظمت دارد كه دالدر حديثي قدسي  رسول اهلل

 فرمايد: چنين اشاره مي

« ٍَ ََّ َتبَ  و ٍِی،  َ تَ    كَ َيقَّ ََّ إَزس َي ءَّ َع ىَل: سلََعَظَم سِِئ، َفَمَن  َ زََعَِن  َ  سلَِكََبِ ََ َم  قََذَفتَّهَّ ٍِ سِحدسَ ِم َهَّ
 ٍِ  .2«ِِف سنلأ 
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 [لباسي كه خاص آفريدگان است،همچون ]فرمايد: عظمت و بزرگي  اهلل تبارک و تعالي مي»

خاص من  [پوشاند مردمان را مي اي كه مانند خرقه]و كبرياء و بزرگي  ي من استها از ويژگي

هر كس يكي از آن دو را از من سلب كند، قطعاً  [كس را در آن مشاركتي نيست، هيچ]و  است

 .«او را در آتش دوزخ خواهم انداخت

 )دست(« يد»نشان صفت 
ي گذشته منكر  و زنادقه اسماء و صفات به نفي آن پرداخته ي كه منكرينيكي از صفات

در  و كرده استف يوصآن تبه را خودش كه  يا دست اهلل تعالي« يد»اند، صفت  آن شده

و مورد مدح و ستايش اهلل جلّ جالله و رسولش قرار گرفته  آيات و احاديث زيادي ثابت

است، در مبحث صفات ذاتي در صفحات گذشته به تفصيل از آن سخن گفتيم، اهلل 

به احسان و رسولش نيز در احاديثي چند  تعالي در آيات فراواني از كتابش سبحانه و

بخشش و انفاق  ،عطاي او همواره در  دست بخشنده و اينكه اند بيكرانش اشاره كرده

توان در روز رستاخيز مشاهده نمود، آنگاه  شدّت و عظمتش را مي ،جبروت ،است، قدرت

 كه آسمانها و زمين در آن روز در دست راست اوست:

ا﴿ ُروا ََٰٰٓٓو م  قذََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓق د  َِٰٓق د ََٰٰٓٓح  َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦرِه
ِيعََُٰٰٓٗٓضَٰٓۡرل   ب ََٰٰٓٓاَج  ُتهَُٰٓق  ةَِٰٓقِي  َٰٓل َٰٓٱَٰٓم َٰٓي و ََٰٰٓٓۥض  م  َٰٓٱو ََٰٰٓٓم  ط ََُٰٰٓٓتَٰٓو  َٰٓلسذ َُٰٓت َٰٓوِيذ َٰٓم 

َٰٓبِي ِمينِهَِٰٓ ت ع  ََٰٰٓٓۥن هَُٰٓح  َُٰٓسب ََٰٰٓٓۦ  آَٰل  َٰٓو  مذ ََِٰٰٓٓع   .[67]الزمر:  ﴾٦٧َُٰٓكون َٰٓيُش 

ي زمين يكباره  اند، در روز قيامت سراسر كره آنان كه آنگونه كه شايسته است اهلل را نشناخته»

بلند  ،منزه ،شود. اهلل پاک در هم پيچيده مي ها با دست راست او در مُشت او قرار دارد و آسمان

 .«ورزند مرتبه و بزرگ از آن چيزهايي است كه بدان شرک مي

 ،بزرگي ،بسزايي دارد، زيرا هيبتگمان اين صفت در دل و درون مؤمن تأثير  بي

و اينكه او پادشاه بزرگي است  گذارد ش ميمنزلت باشكوه او را به نماي ،خشيّت، خوف

ي قدرت او هيچ راه فرار يا  و از قبضه شاهان در برابرش ناتوان و عاجزندكه تمام پاد

 ندارند. -جز او-پناهگاهي 
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 «حميد» اهلل اسم و اثر نشان
و از صفات  با تمامي انواع و اشكال آن است« حمد»ي صفت  اين اسم دربردارنده

هر لحظه و ساعتي و آثارش پيوسته در  ه هيچگاه از اهلل تعالي جدا نيستاي است ك ذاتيه

اسماء و  ،حقّ انواع حمد است، زيرا در ذاتتنها او مست معنايش: و آشكار و هويداست

و كسي را جز او نسزد كه به كمال اين صفت  نياز است افعالش ستوده و بي و صفات

آراسته و مزيّن باشد. بنابراين نشان اين صفت در بنده به اين شكل است كه بايد در 

نديده و مورد رضايت اهلل تعالي اش راه و روشي در پي بگيرد كه ستوده و پس زندگي

و  آن كسي باشد كه حميد و ستوده استباشد، زيرا تمامي اعمالش بايد خالصانه از 

دنيا  گمان اگر هر كسي بكوشد تا اعمالش ستوده و مورد پسند باشد، قطعاً كار مردم در بي

ها از بين رفته و برادروار در كنار  و تمام منازعات و دشمني و آخرت به سامان خواهد بود

 .1هم گردآمده و يكديگر را به خاطر اهلل دوست خواهند داشت

 «مهيمن» اهلل اسم و اثر نشان
ي اهلل تعالي بر جهان و بندگانش آن است كه او مالک الملک  از آثار هيمنه و سيطره

دارد، زيرا مالک حق  و تصرف روا مي است و هرگونه كه بخواهد در مخلوقاتش دخل

هايي از  دارد در مُلک خود هرگونه كه بخواهد تصرّف كند، در قرآن بارها و بارها به نمونه

است، به عنوان  شدهاشاره  -به عنوان تذكّر و هشدار-ي او بر جهان و موجودات  هيمنه

 2نمونه به آيات زير توجه كنيد:

نَٰٓقُل َٰٓ﴿ يُكمَٰٓم  ِ ِنَُٰٓين ج  َِٰٓل َٰٓٱَِٰٓتَُٰٓظلُم  ََٰٰٓٓم   َٰٓٱو ََٰٰٓٓب  
َُّٗعََٰٰٓٓۥُعون هَُٰٓت د ََٰٰٓٓرَِٰٓح َٰٓل  ّن ى ََٰٰٓٓلذئِن ََٰٰٓٓي ةَٰٓٗو ُخف ََٰٰٓٓت ض 

 
َِٰٓه  ََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓن اأ َٰٓۦِذه

َُٰٓٱَٰٓقُل٦٣َََِِٰٰٰٓٓٓكرِين َٰٓلشذ َٰٓٱَِٰٓمن ََٰٰٓٓنل  ُكون نذَٰٓ يُكمَّٰٓللذ ِن ََُٰٰٓٓين ج ِ ام  ر ََُٰٰٓٓك ََِٰٰٓٓو ِمنَٰٓه  نُتم ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓب َٰٓك 
 
ََِٰٰٓٓأ َُٰٓهو ََٰٰٓٓقُل ٦٤َََُٰٰٰٓٓٓكون َٰٓتُش 

ادِرَُٰٓل َٰٓٱ نََٰٓع   ََٰٰٓٓق 
 
ب ََٰٰٓٓأ ل ي ََٰٰٓٓع ث َٰٓي  ابََُٰٰٗٓٓكم َٰٓع  ذ  ِنَٰٓاع  و ََٰٰٓٓقُِكم َٰٓف و ََٰٰٓٓم 

 
ر ََِٰٰٓٓتَُٰٓت  ََِٰٰٓٓمنَٰٓأ

 
و ََُٰٰٓٓجلُِكم َٰٓأ

 
ُكم َٰٓي ل ََٰٰٓٓأ َٰٓاِشي عََٰٰٓٗٓبِس 

                                           
 .59ي  شماره، 71، 70، شيخ سعد ندا، ص سالميةاجلامعة اإل ي: اي در مجله مقاله، مفهوم األسامء والصفات -1

 .59 ي ، شماره80ص  :همان -2
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يُِذيق َٰٓ ُكمب ع ََٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓض 
 
َٰٓب أ ي ََٰٰٓٓنُظر َٰٓٱَٰٓض  َٰٓب ع ََٰٰٓٓس  َٰٓك  لذُهم ََِٰٰٓٓتَٰٓي  َٰٓٓأۡلٱَٰٓنُص  ُِفََٰٰٓٓف  ف ََٰٰٓٓل ع  ُهون َٰٓي    [.65-63]األنعام:  ﴾٦٥َٰٓق 

بخشد، در آن حال كه او  دريا رهايي مي بگو: چه كسي شما را از اهوال و شدائد خشكي و»

خوانيد: اگر اهلل ما را از اين احوال برهاند، سوگند  را فروتنانه علني و نهاني به فرياد مي

رهاند.  خوريم كه از سپاسگزاران باشيم؟ *بگو: اهلل شما را از آن و از هر غم و اندوهي مي مي

ا از واند كه عذاب بزرگي از باالي سرتان و يت سازيد! بگو: اهلل مي سپس شما شريک و انباز مي

و دسته دسته و پراكنده گرديد،  اينكه كار را بر شما به هم آميزدو يا  زير پاهايتان بر شما بگمارد

 .«گردانيم تا بلكه بفهمند بنگر كه چگونه آيات را بيان و روشن مي

به او پناه  كند،ت پروردگارش را احساس و درک سلطه و قدر ،و آنگاه كه قلب هيمنه

خواهد برد و براي دفع ضرر و جلب هرگونه منفعتي تنها از او درخواست كمک خواهد 

كه اگر ترس به درازا كشيدن اين ]كرد، آيات و احاديث فراواني در اين باره وجود دارد 

 .[كرديم بود به تفصيل آنها را بيان مي مباحث نمي

 ه( در قلب بندصفت عُلُوّ )مافوق بودن نشان
و بر عرش خود بدون  ه اهلل تعالي بر باالي آسمان استوقتي بنده به يقين دريابد ك

به  -مانند گذشته-و هم اكنون نيز  كيفيّتي استقرار يافته )استواء( هيچگونه حصر يا

هايش تنها به  دعاها و درخواست ،راسته و مزيّن است در آن صورت در نمازهاصفاتش آ

باشد، بيگمان گمراه و حيران  از علوّ پروردگارش خبر نداشتهو كسي كه  آورد او روي مي

اما بايد دانست چنين   و چه بسا فقط با سمع يا بصر و يا قدمتش او را شناخته باشد، است

داند معبود  اما كسي كه مي  معرفتي بدون شناخت مافوق بودن اهلل تعالي ناقص خواهد بود،

د، قلبش را متوجه عرش كن شود و تكبير مي ميي چيزهاست، وقتي وارد نماز  مافوق همه

و در قدمت و ازليتش او را منفرد و يگانه  ستايد به پاكي و منزّهي او را ميو  سازد او مي

 خواهد دانست.

اما به بندگانش نزديک است و با   است، مافوقيابد با وصف اينكه  درميو به يقين 

يزها و بر و مافوق تمام چ مشيّت و ذاتش با آنان همراه ،قدرت ،احاطه ،بصر ،سمع ،علم
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ابزار و وقتي در نماز اين احساس به او دست داد، قلبش با  عرش استقرار يافته است

روح و جانش منعكس شده و  ،ظمت بر قلبو پرتو ع معرفت و ايمان نوراني گشته

ز ه دانستن پروردگارش او سرانجام با منز اش باال رفته و ايمانش قوي گشته ظرفيّت قلبي

ي معرفتي دست  به طعم و مزه حلول و غيره ،محدوديّت ،صفات آفريدگان اعم از: كيفيّت

 .1خواهد يافت كه پيشتازان مقرّب پيش از او دريافته بودند

لهي در قرآن يا احاديث اي كه به بررسي اسماء و صفات ا بنابراين بر هر پژوهنده

كه بر آن داللت دارند، خوب  معاني اين صفات پردازد، الزم است در مي رسول اهلل

را بر روح و روان خويش  -تعالي-بينديشد، تا مراقبت و نظارت دائمي و هميشگي اهلل 

 ت و سكناتش مهر پذيرش خواهد خورددرک كند، در آن صورت است كه تمامي حركا

آخرين مثال صفت سمع  هد چيد.ي ايمانش را خوا اش ثمره و با آن در زندگي علمي

 .2است ]كه به آن مي پردازيم[

 نشان صفت سمع
 كند: به اين صفت خود چنين اشاره مي« مجادله»ي  اهلل تعالي در سوره

ِمع ََٰٰٓٓق د َٰٓ﴿ َُٰٓٱَٰٓس  و ََِٰٰٓٓفََِٰٰٓٓدلُك َٰٓتُج  ََٰٰٓٓلذِّتَٰٓٱَٰٓل َٰٓق و ََّٰٰٓٓللذ از  ت ش ََِٰٰٓٓجه  ََٰٰٓٓت ِك َٰٓو  َِٰٓٱَٰٓإِل  َُٰٓٱو ََّٰٰٓٓللذ عَُٰٓي س ََّٰٰٓٓللذ ا  ََٰٰٓٓم  ُكم  َٰٓإِنذََُٰٰٓٓت  اُور 
ِميُع ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱ   .[1: لة]المجاد ﴾١َٰٓب ِصي ََٰٰٓٓس 

كند و به اهلل شكايت  ي شوهرش با تو بحث و مجادله مي اهلل گفتار آن زني را شنيد كه درباره»

 .«شنود، چرا كه اهلل شنوا و بينا است برد، اهلل قطعاً گفتگوي شما دو نفر را مي مي

 روايت است كه فرمود: لو از عائشه

هَّ سلصَوسَت، لََقد َج » ی  َِنَع َنمعَّ ََّ سْلَمدَّ هلِِل سّلأ ل ََ َج  هَّ  َ  ىَل سنلأب  إَءت سلمَّ     ِِف تََّكل مَّ
ََ سهلل َ فَل َز وَّ نَمعَّ َم  َتقَّ

َ
ِمع ََٰٰٓٓق د َٰٓ﴿ : َ ِحيَ سبَليِت، َم    َُٰٓٱَٰٓس  و ََِٰٰٓٓفََِٰٰٓٓدلُك َٰٓتُج  ََٰٰٓٓلذِّتَٰٓٱَٰٓل َٰٓق و ََّٰٰٓٓللذ از  َِٰٓجه 

                                           
 .50واسطي، ص  :عالصفات الّرب جّل و النصيحة يف -1

(25،26كتاب األربعين في دالئل التوحيد با اندكي تصرف از تعليق شيخ  علي بن ناصر ص ) -2   
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ت ش َٰٓ ََٰٰٓٓت ِك َٰٓو  َِٰٓٱَٰٓإِل  َُٰٓٱو ََّٰٰٓٓللذ عَُٰٓي س ََّٰٰٓٓللذ ا  ََٰٰٓٓم  ُكم  ِميُع ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََُٰٰٓٓت  اُور   .1«[1: لة]المجاد ﴾١َٰٓب ِصي ََٰٰٓٓس 

ست، زني شكايت خود سپاس اهلل را سزد كه نيروي شنوايي او تمام اصوات را دربرگرفته ا»

و  اي از خانه نشسته بودم ن در گوشهگفت كه م و با او درحالي سخن مي آورد را پيش پيامبر

ِمع ََٰٰٓٓق د َٰٓ﴿ شنيدم، پس از اندكي اهلل تعالي اين آيات را نازل كرد: گفت نمي بعضي از آنچه را مي َٰٓس 
َُٰٓٱ و ََِٰٰٓٓفََِٰٰٓٓدلُك َٰٓتُج  ََٰٰٓٓلذِّتَٰٓٱَٰٓل َٰٓق و ََّٰٰٓٓللذ از   ﴾...َِٰٓجه 

 .««كرد... ي شوهرش بحث و مجادله مي اهلل گفتار آن زني را شنيد كه با تو درباره»

به داللت اين  به بحث و بررسي مشغول استآري! اگر كسي كه در صفات الهي 

 و احوالش تحت مراقبت و نظارت استو بداند كه در تمام حال  صفات خوب بينديشد

و  شنود حال مي ها در همان راند پروردگارش از باالي هفت آسمان و هرچه را بر زبان مي

شش در جامعه اخالق و راه و رو ،كردار ،د، قطعاً نشان اين صفت بر رفتاررس بدادش مي

و دوست و وليّ اهلل تعالي  ق واال و ربّاني دست خواهد يافتو به اخال هد افكندپرتو خوا

هر اندازه از ايمان و  ؛اخالق واال از ثمرات توحيد استو در خواهد يافت كه  شود مي

رفتار و كردارش بيشتر پرتو  ،دار باشد، نشان آن صفت بر اخالقتوحيد بيشتري برخور

 كند.خواهد اف

روی در  آمرزش به معنای زیاده مبحث سوم: اتصاف اهلل تعالی به مغفرت و

 گناهان نیست

ور يعني از اهلل تعالي با عنوان: غفار و غف [احاديث]در بسياري از آيات و 

نامبرده شده است، تا  -اعم از صغيره و كبيره-ها  خطاها و لغزش ،ي گناهان آمرزنده بسيار

اش را  آمرزش بطلبد، توبه  و از پروردگارش دشرک هم توبه كني كه اگر بنده از يجا

 گذرد: پذيرد و از گناهش درمي مي

ِين َٰٓٱَٰٓعِب ادِي َٰٓي  ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ س  َََّٰٰٓٓلذ
 
نُفِسِهم َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓفُوا َٰٓأ

 
ََٰٰٓٓأ ِ َٰٓٱَٰٓةَِٰٓرذَح  ََِٰٰٓٓمنَٰٓن ُطوا َٰٓت ق ََٰٰٓٓل  غ ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََّٰٰٓٓللذ نُوب َٰٓٱَٰٓفِرَُٰٓي  ََّٰٓلُّ
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ِيًعا َٰٓ ُفورَُٰٓل َٰٓٱَُٰٓهو ََٰٰٓٓۥإِنذهَََُٰٰٓٓج   .[53الزمر: ] ﴾٥٣َٰٓلرذِحيمَُٰٓٱَٰٓغ 

ايد، از لطف و رحمت اهلل  روي هم كرده بگو: اي بندگانم، اي آنانكه در معاصي زياده»

آمرزگار و بس   كه او بسيار آمرزد، چرا ي گناهان را مي مأيوس و نااميد نگرديد، قطعاً اهلل همه

 .«مهربان است

ع ََٰٰٓٓو م ن﴿ ل َٰٓي  و ًََٰٰٓٓءاُسو ََٰٰٓٓم 
 
ظ ََٰٰٓٓأ هَُٰٓن ف ََٰٰٓٓلِم َٰٓي  ِدََِّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓفِرَِٰٓت غ َٰٓي س ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓۥس  ُفورََّٰٰٓٗٓللذ َٰٓٱََٰٓي  النساء: ] ﴾١١٠َٰٓارذِحيمََٰٰٓٗٓاغ 

110]. 

 آمرزش بطلبد، اهلل را  و هر كس كه كار بدي بكند يا بر خود ستم كند، سپس از اهلل»

 .«ي مهربان خواهد يافت آمرزنده

مغفرت و رحمت الهي بسي  ،آمرزش گمان هرچند گناه انسان بزرگ باشد، قطعاًً و بي

 تر از آن گناهي است كه مرتكب شده است، زيرا: بزرگ

بذك ََٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿ غ َٰٓل َٰٓٱَِٰٓسعَُٰٓو  ََٰٰٓٓر   .[32النجم: ] ﴾فِر ةَِٰٓم 

 .«آمرزش گسترده و فراخ است  پروردگار تو داراي»

آمرزش خود را براي كسي كه توبه كند و ايمان بياورد تضمين   و در آيات بسياري

 نموده است:

﴿َٰٓ ار ََِٰٰٓٓإَون ِ فذ نَٰٓل غ  ََٰٰٓٓل ِم  ن ََٰٰٓٓت اب  ِمل ََٰٰٓٓو ء ام  ى َٰٓه َٰٓٱَُٰٓثمذََٰٰٓٓالِحَٰٓٗص  ََٰٰٓٓو ع   .[82طه: ] ﴾٨٢َٰٓت د 

آمرزم كسي را كه برگردد و توبه كند و ايمان بياورد و كارهاي شايسته بكند و  من قطعاً مي»

 .«سپس راهياب بشود

جود و كرمش متعهد گشته گناه و خطاي گناهكاران را به حسنات تبديل  ،و از فضل

 كند: مي

﴿َٰٓ نَٰٓإِلذ ََٰٰٓٓم  ن ََٰٰٓٓت اب  ِمل ََٰٰٓٓو ء ام  ٗلََٰٰٓٓو ع  م  ل  ََٰٰٓٓالِحَٰٓٗص  ََٰٰٓٓع  و 
ُ
ُلََٰٰٓٓئِك َٰٓف أ ِ َُٰٓٱَُٰٓيب د  ََّٰٰٓٓللذ ِ ي  ن  ََٰٰٓٓاتِِهم ََٰٰٓٓ  َٰٓس  س  ن ََٰٰٓٓت  َٰٓح  َك  َٰٓو 

َُٰٓٱ ُفورََّٰٰٓٗٓللذ  .[70الفرقان: ] ﴾٧٠َٰٓارذِحيمََٰٰٓٗٓاغ 

كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، كه اهلل بديها و گناهان ايشان مگر كسي كه توبه »

 .«آمرزنده و مهربان است  و اهلل كند ها تبديل مي ها و نيكي را به خوبي



 توحيد اسماء و صفات الهي  178

 

معصيّت و زشتي زياده روي  ،ز نيست كه انسان مسلمان در گناهاما با اين وصف جائ

كاراني  آمرزش تنها از آن توبه مهربان است، زيرامرزنده و آ  كند، با اين توجيه كه اهلل تعالي

 1گردند: كشند و به سوي او باز مي است كه به سرعت از گناه دست مي

ن ََٰٰٓٓۥف إِنذهََُٰٰٓٓلِِحّي َٰٓص  ََٰٰٓٓت ُكونُوا ََٰٰٓٓإِن﴿ َََٰٰٓٓك 
ُفورََٰٰٓٗٓبِّي َٰٓوذ َٰٓلِل    .[25اإلسراء: ] ﴾اغ 

كاران  كه او در حق توبه بخشد( چرا اي باشيد )اهلل شما را مي اگر افراد شايسته و بايسته»

 .«هميشه بخشنده بوده است

 فرمايد: مي [«نمل»ي  در سوره]و 

﴿َٰٓ نَٰٓإِلذ ل م ََٰٰٓٓم  ل ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓظ  ََٰٰٓٓء َُٰٓسو ََٰٰٓٓد َٰٓب ع ََٰٰٓٓان  َُٰٓحس ََٰٰٓٓب دذ ُفور ََٰٰٓٓف إِن ِ   .[11النمل: ] ﴾١١َٰٓرذِحيم ََٰٰٓٓغ 

گمان  اما هر كس ستم كند و سپس بدي را به نيكي تبديل كند )او را خواهم بخشيد( بي  و»

 .«من بخشايشگر و مهربانم

و  آمرزش و مغفرت دست كشيدن از معاصي با توجه به آيات باال پيش شرط ،بنابراين

 ها و حسنات است. و روي آوردن به نيكي گناهان

ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذَٰٓ﴿فرمايد:  و آنجا كه مي غ ََٰٰٓٓل  نَٰٓفِرَُٰٓي 
 
 .[48النساء: ] ﴾ۦبِهََِٰٰٓٓك َٰٓيُش  ََٰٰٓٓأ

ورزد، گناهانش بخشوده  تا دم مرگ بر شرک اصرار ميبه اين معني است كه كسي كه 

ها روي نياورده، يا به  شود، زيرا او پس از كارهاي زشتش به انجام حسنات و نيكي نمي

و حال و روز منافقان نيز همينگونه است  نها را به حسنات تبديل نكرده استتعبيري آ

 زيرا:

ا َٰٓ﴿ و  ل ي ََٰٰٓٓء َٰٓس  س ََِٰٰٓٓهم َٰٓع 
 
ر َٰٓت غ َٰٓأ م ََٰٰٓٓل ُهم ََٰٰٓٓت َٰٓف 

 
غ ََٰٰٓٓل نَٰٓل ُهم ََٰٰٓٓفِر َٰٓت غ َٰٓت س ََٰٰٓٓل م ََٰٰٓٓأ َُٰٓٱَٰٓفِر َٰٓي   .2[6المنافقون: ] ﴾ل ُهم ََّٰٰٓٓللذ

و چه آمرزش نخواهي، هرگز اهلل  آمرزش بخواهي  براي آنان يكسان است چه براي ايشان»

 .«دهد ايشان را نخواهد بخشيد، اهلل قطعاً مردمان فاسق را هدايت نمي

و بعدها حال و روزشان را نيز اصالح  ر ادّعاي اسالمشان اخالص نداشتندزيرا د
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آمرزش  گفتند، قطعاً همراه با مؤمنان مشمول مغفرت و نكردند، درحاليكه اگر راست مي

 گرفتند آنچنانكه در اين آيه بدان اشاره شده است: قرار مي

﴿َٰٓ ِين َٰٓٱَٰٓإِلذ ص ََٰٰٓٓت ابُوا َََّٰٰٓٓلذ
 
أ ُموا َٰٓع َٰٓٱو ََٰٰٓٓل ُحوا َٰٓو  ََِٰٰٓٓت ص  َِٰٓٱب خ ََّٰٰٓٓللذ

 
أ ََِٰٰٓٓدِين ُهم ََٰٰٓٓل ُصوا َٰٓو  ل  ََّٰٰٓٓلِلذ و 

ُ
ع ََٰٰٓٓئِك َٰٓف أ َٰٓمِنِّي  َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱَٰٓم 

و َٰٓ َٰٓو س  َُٰٓٱَٰٓتَِٰٓيُؤ ََٰٰٓٓف  ج ََٰٰٓٓمِنِّي َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱَّٰٓللذ
 
ِظيمًََٰٰٓٗٓراأ   .[146]النساء:  ﴾١٤٦َٰٓاع 

مگر كساني كه توبه كنند و برگردند و به اصالح بپردازند و به اهلل متوسّل شوند و آئين »

و اهلل به مؤمنان پاداش  مؤمنان خواهند بود ي نان از زمرهخويش را خالصانه از آن اهلل كنند، پس آ

 .«بزرگي خواهد داد

شود فراهم آورد، ولي اگر  آمرزش مي بايد اسبابي را كه موجب مغفرت و ،بنابراين

كسي بميرد و بر گناهان كبيره اصرار بورزد و توبه نكند، اهل سنت و جماعت بر اين 

آمرزش و مهر ورزيدن بر او ندارد، بلكه به  درباورند كه اهلل تعالي درقبال آنان تعهّدي 

آمرزد و از گناهش  شود كه اگر خواست به فضل و كرمش او را مي مشيّت او سپرده مي

 گذرد: درمي

ي غ َٰٓ﴿ آَٰفِرَُٰٓو  نَٰٓلِك َٰٓذ  ََُٰٰٓٓدون ََٰٰٓٓم  ا ََٰٰٓٓلِم   .[48النساء: ] ﴾ءَُٰٓي ش 

يا به  و اگر اراده كند او را به عدلش در آتش دوزخ خواهد افكند، سپس به رحمتش

آورد و داخل  پس از مدتي او را بيرون مي گري شفاعت كنندگان مطيعش وسيله ميانجي

 .1و اين مورد اخير فقط خاص موحّدان و يكتاپرستان است كند بهشتش مي

های مستحق بودن اهلل تعالی به صفات كمال، یگانگی  از ویژگی مبحث چهارم:

 در حاكمیت است

اهلل تعالي در آيات فراواني صفات كساني را كه مستحقّ حاكميتند را بيان داشته است، 

ي مطلب به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت، از اين رو بر هر خردمندي الزم  كه در ادامه

مقايسه كند كه قانون وضع است در آن صفات بينديشد و آنها را با صفات انسانهايي 
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 ن دو با هم مطابقت دارند يا نه؟و ببيند آيا اي كنند مي

آن  در -كه هرگز چنين نخواهد بود-و اگر آن صفات با صفات الهي منطبق است 

 ،يابد كه قوانين بشري بسي حقيرترو اگر به يقين در صورت از قوانينشان پيروي كند

و قوانين  خود را ملزم به قوانين الهي كند از آنهاست، پستر  ، كم مايه و پايينناچيزتر

بشري را تا مقام ربوبيّت باال نبرد، زيرا اهلل تعالي بسي پاک و منزه است از اينكه در 

عبادت يا حكم يا مملكتش كسي را به شراكت بگيرد، يكي از آياتي كه در آن اهلل تعالي به 

 امر قانونگذاري پرداخته، آيه زير است: بيان صفات خود در

ا﴿ ََٰٰٓٓۥ َُٰٓمهَُٰٓف ُحك ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََِٰٰٓٓمنَٰٓفِيهََُِٰٰٓٓتم َٰٓت ل ف َٰٓخ َٰٓٱَٰٓو م  َِٰٓٱَٰٓإِل   .[10الشوري: ] ﴾ّللذ

 .«گردد در هر چيزي كه اختالف پيدا كنيد، داوري آن به اهلل واگذار مي»

 فرمايد: هاي آن داوري مي سپس در بيان ويژگي

َُٰٓٱَٰٓلُِكمَُٰٓذ  َٰٓ﴿ ََّٰٰٓٓللذ ِ ب  ل ي ََٰٰٓٓر  َكذ ََٰٰٓٓهَِٰٓع  نِيُبََٰٰٓٓهَِِٰٓإَول  ََُٰٰٓٓتَٰٓت و 
ُ
م  َٰٓٱَٰٓف اِطر١٠َََُٰٰٰٓٓٓأ َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ

ع ل ََِٰٰٓٓض َٰٓۡرل   ِن ََٰٰٓٓل ُكمَٰٓج  َٰٓم 
نُفِسُكم َٰٓ

 
ز ََٰٰٓٓأ

 
َٰٓٱَٰٓو ِمن ََٰٰٓٓاجَٰٓٗو  َٰٓأ

ز ََٰٰٓٓمَِٰٓع  َٰٓن َٰٓل  
 
ؤُُكم َٰٓي ذ ََٰٰٓٓاجَٰٓٗو  َٰٓأ َٰٓل ي ََٰٰٓٓفِيهِ ََٰٰٓٓر  ِمث ََٰٰٓٓس  ِميعَُٰٓٱَٰٓو ُهو ََٰٰٓٓء  َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك  َٰٓلسذ

اِلدََُٰٰٓٓۥل ١١َََُِٰٰٰٓٓٓصيَُٰٓل  َٰٓٱ ق  م  َٰٓٱَٰٓم  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
ِز َٰٓٱَُٰٓسُطَٰٓي ب ََِٰٰٓٓض َٰٓۡرل   ا ََٰٰٓٓلِم نَٰٓق َٰٓلر  ي ق ََٰٰٓٓءَُٰٓي ش  ََِٰٰٓٓۥإِنذهََُِٰٰٓٓدُر َٰٓو  َٰٓء َٰٓش  ََٰٰٓٓبُِكل 

لِيم َٰٓ  .[12-10الشوري: ] ﴾١٢َٰٓع 

بندم و به او مراجعه  چنين داوري اهلل است كه پروردگار من است و من بدو پشت مي»

و چهارپايان را به  است، او شما را به صورت مرد و زنها و زمين  ي آسمان او آفريننده كنم* مي

و هيچ چيزي مانند اهلل  افزايد بر آفرينش شما مين وسيله شكل نر و ماده درآورده است و بدي

كليدهاي آسمان و زمين در دست اوست. براي هركسي كه بخواهد روزي را فراوان و  نيست*

 .«گرداند او از همه چيز كامالً آگاه است يا كم مي

پردازند  امر قانونگذاري مي  هاي شيطاني به از اين رو آيا كافران و فاجراني كه در نظام

، شودند و در همه كار به آنان رجوع ستحق آن هستند كه در مقام پروردگاري قرار بگيرم

و اوست كه براي  ها و زمين است يا پشت به آنان بست، درحاليكه فقط اهلل خالق آسمان

و از هرنوع از چهارپايان هشت جفت  از جنس خودشان همسراني قرار دادهانسانها 
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 1آفريده است:

ز ََٰٰٓٓنِي ة َٰٓث م  َٰٓ﴿
 
ِن ََٰٰٓٓج  َٰٓو  َٰٓأ َٰٓٱَٰٓم 

 
أ َِٰٓث َٰٓٱَٰٓنَِٰٓلضذ  .[143األنعام: ] ﴾ن ّي 

َٰٓل ي َٰٓ﴿ [و هيچكس مانند او نيست:] ِمث ََٰٰٓٓس  ِميعَُٰٓٱَٰٓو ُهو ََٰٰٓٓء  َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك  ]الشوري:  ﴾ِصيَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓلسذ

  [ها و زمين در دست اوست: دهاي آسمانكلي] .[11

﴿َُٰٓ اِلدََُٰٰٓٓۥل  ق  م  َٰٓٱَٰٓم  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
ِز َٰٓٱَُٰٓسُطَٰٓي ب ََِٰٰٓٓض َٰٓۡرل   ا ََٰٰٓٓلِم نَٰٓق َٰٓلر  ي ق ََٰٰٓٓءَُٰٓي ش  ََِٰٰٓٓۥإِنذهََُِٰٰٓٓدُر َٰٓو  َٰٓء َٰٓش  ََٰٰٓٓبُِكل 

لِيم َٰٓ  .[12الشوري: ] ﴾١٢ع 

 .«گرداند براي هر كه بخواهد روزي را گسترده و فراخ يا تنگ مي»
ِز َٰٓٱَُٰٓسُطَٰٓي ب َٰٓ﴿ ا ََٰٰٓٓلِم نَٰٓق َٰٓلر  ي ق ََٰٰٓٓءَُٰٓي ش  ََِٰٰٓٓۥإِنذهََُِٰٰٓٓدُر َٰٓو  لِيم ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََٰٰٓٓبُِكل  َٰٓ.[12الشوري: ] ﴾١٢َٰٓع 

واجب است كه صفات كساني را كه شايستگي تشريع و  از اين رو بر هر مسلماني

و قوانين ديني خود را از كافران  ليل و تحريم را دارند خوب بشناسدقانونگذاري و تح

 .2سُست عنصر و جاهل نگيرد

 ي زير از آياتي است كه به وضوح بر اين نكته داللت دارد: آيه

﴿َُٰٓ ي ََٰٰٓٓۥل  م  َٰٓٱَُٰٓبَٰٓغ  َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓو  َٰٓلسذ
ب ََِٰٰٓٓض َٰٓۡرل  

 
س ََٰٰٓٓۦبِهََِِٰٰٓٓص َٰٓأ

 
أ آَِٰمع  َٰٓو  ِنَٰٓل ُهمَٰٓم  ِّل  ََِٰٰٓٓمنَٰٓۦُدونِهََِٰٰٓٓم  ََٰٰٓٓو  ل  ََِٰٰٓٓو  َِٰٓفََٰٰٓٓكَُٰٓيُش 

دََٰٰٓٗٓۦ َِٰٓمهَُِٰٓحك َٰٓ ح 
 
  .[26]الكهف:  ﴾اأ

داند، شگفتا او چه بينا و شنوا است! به جز اهلل  ها و زمين را مي تنها اوست كه غيب آسمان»

 .«گرداند نميشان سرپرستي نيست و در فرماندهي و قضاوت خود كسي را انباز  براي

پردازند كسي را خواهي  ميان كافران و فاسقاني كه به وضع قوانين بشري ميپس آيا در

يافت كه استحقاق صفت آگاهي از غيب آسمانها و زمين را داشته باشد؟ يا آيا نيروي 

هاي آسمانها و زمين  ها و ديدني اش آن اندازه است كه بر تمام شنيدني شنوايي و بينايي

و آيا جز  [و يكتا باشد؟را خواهي يافت كه يگانه  -جز اهلل-آيا كسي ]ته باشد؟ احاطه داش
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 .1داراي مقام و بزرگ استاهلل سبحان  دوست و سرپرستي خواهي يافت؟ ،اهلل ولي

 ي زير است: كند، آيه قانونگذاري و داوري اهلل تعالي داللت مي راز آيات ديگري كه ب

﴿َٰٓ ل  ع ََٰٰٓٓعَُٰٓت د ََٰٰٓٓو  َِٰٓٱَٰٓم  آًََٰٰٓهاإِل  ََّٰٰٓٓللذ ر  ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓء اخ  الِك ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََُٰٰٓٓكََُُّٰٰٓٓهو  ََٰٰٓٓإِلذ ََٰٰٓٓه  هَُٰٓو ج ََٰٰٓٓإِلذ ََُٰٰٓٓۥ َٰٓه  َٰٓهَِِٰٓإَول  ََٰٰٓٓمَُٰٓك َٰٓل َُٰٓٱَٰٓل 
ُعون َٰٓتُر َٰٓ   .[88]القصص:  ﴾٨٨َٰٓج 

همراه اهلل معبود ديگري را مپرست و به فرياد مخوان جز او هيچ معبود ديگري وجود »

شود. و فرماندهي از آن اوست و بس و همگي شما  ميندارد. همه چيز جز ذات او فاني و نابود 

 .«شويد به سوي او برگردانده مي

ميان فاسقان و كافران قانونگذار كسي را خواهي يافت كه در الوهيّت و و آيا در

ربوبيّت يگانه و واحد باشد؟ آيا جز ذات او كسي باقي و ماندگار خواهد بود؟ و آيا 

تر و  بزرگ ،گمان اهلل تعالي بسي واالتر شوند؟ بي نميمخلوقات به سوي او بازگردانده 

تر از آن است كه در يكي از صفاتش به آفريدگانش شباهت داشته باشد، يا مخلوقات  منزّه

 .2به صفات او متّصف شوند

 ي زير نيز مؤيّد اين ادّعاست: آيه

نذهََُٰٰٓٓلُِكمذ  َٰٓ﴿
 
َُٰٓٱَُٰٓدِع ََٰٰٓٓإِذ آَٰۥ َٰٓبِأ هَُٰٓو ح ََّٰٰٓٓللذ ر ََٰٰٓٓۥد  ف  ََِٰٰٓٓمَُٰٓك َٰٓل َُٰٓٱف ََِٰٰٓٓمُنوا  َٰٓتُؤ ََٰٰٓٓۦبِهََِٰٰٓٓك َٰٓيُش  ََِٰٰٓٓإَونَُٰٓتم َٰٓك  ِل َِٰٓل َٰٓٱَّٰٓلِلذ َٰٓع 

بِيَِٰٓل َٰٓٱ
  .[12]غافر:  ﴾١٢َٰٓك 

اين عذاب كه در آن هستيد بدان خاطر است كه شما هنگامي كه اهلل به يگانگي خوانده »

صورت داشتيد. پس در اين  شد باور مي پذيرفتيد و اگر براي اهلل انباز قرار داده مي شد نمي مي

 .«فرمانروايي و داوري از آنِ اهللِ واالمقام و بزرگوار است

و ي كمال و جاللت نباشد پاک و منزّهي، زيرا ت پروردگارا تو از هرآنچه كه شايسته

 .واال مقامي!

 و از ديگر آيات اين باب:
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 183 ...گريکدياز صفات با  يو ارتباط ذات، افعال و برخ ونديپباب سوم: 

 

َُٰٓٱَٰٓو ُهو َٰٓ﴿ ََٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓل  ََّٰٰٓٓللذ ََُُٰٰٓٓهو  ََٰٰٓٓإِلذ  َٰٓٱَٰٓل 
َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓدَُٰٓم َٰٓل 

ُ ةِ َٰٓٓأۡلٱو ََٰٰٓٓوّل  َٰٓل  ََُِٰٰٓٓخر  ل  ُعون َٰٓتُر ََٰٰٓٓهَِِٰٓإَول  ََٰٰٓٓمَُٰٓك َٰٓل َُٰٓٱَٰٓو  َٰٓقُل ٧٠َََٰٰٰٓٓٓج 
ر ء ي َٰٓ
 
ع ل ََٰٰٓٓإِنَُٰٓتم َٰٓأ َُٰٓٱَٰٓج  ل ي ََّٰٰٓٓللذ ًداس  ََٰٰٓٓل َٰٓلذ َٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓع  ةَِٰٓقِي  َٰٓل َٰٓٱَٰٓمَِٰٓي و ََٰٰٓٓإِل  ََٰٰٓٓم  ن ََٰٰٓٓم  ََُٰٰٓٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓم  ي  َِٰٓٱَٰٓغ  ََّٰٰٓٓللذ

 
َٰٓء  َٰٓبِِضي ا ََٰٰٓٓتِيُكمي أ

َٰٓ ف ل 
 
ُعون َٰٓت س ََٰٰٓٓأ ر ء ي ََٰٰٓٓقُل ٧١َََٰٰٰٓٓٓم 

 
ع ل ََٰٰٓٓإِنَُٰٓتم َٰٓأ َُٰٓٱَٰٓج  ل ي ََّٰٰٓٓللذ ار َٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓع  ًداس  ََٰٰٓٓنلذه  ةَِٰٓقِي  َٰٓل َٰٓٱَٰٓمَِٰٓي و ََٰٰٓٓإِل  ََٰٰٓٓم  ن ََٰٰٓٓم  َٰٓه َٰٓإِل  ََٰٰٓٓم 

َُٰٓ ي  َِٰٓٱَٰٓغ  ََّٰٰٓٓللذ
 
س ََٰٰٓٓل َٰٓبِل ي ََٰٰٓٓتِيُكمي أ

ََٰٰٓٓفِيهِ ََُٰٰٓٓكُنون َٰٓت  ف ل 
 
ون َُٰٓتب ََٰٰٓٓأ ع ل ََٰٰٓٓۦتِهَِٰٓرذَح  ََٰٰٓٓو ِمن٧٢ََِٰٰٓٓصُ َٰٓل َٰٓلذ َٰٓٱَٰٓل ُكمََُٰٰٓٓج 

ار َٰٓٱو َٰٓ ِّل ب ََٰٰٓٓفِيهََُِٰٰٓٓكُنوا َٰٓلِت س ََٰٰٓٓنلذه  لذُكم ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓف ض ََِٰٰٓٓمنَٰٓت ُغوا َٰٓو  ل ع   .[73-70القصص: ] ﴾٧٣َُٰٓكُرون َٰٓت ش ََٰٰٓٓو 

 پروردگار تو اهلل است و معبودي جز او نيست و هرگونه سپاس و ستايشي بدو تعلّق دارد»

سوي او بازگردانده  رماندهي و داوري از آن اوست و بهو ف چه در اين جهان و چه در آن جهان

روز قيامت هميشه ماندگار كند به جز اهلل كدام  يد: اگر اهلل شب را تاي* بگو: به من بگو شويد مي

بگو: مرا خبر دهيد اگر اهلل  شنويد؟ * معبودي است كه بتواند براي شما روشنايي بياورد؟ آيا نمي

روز را تا روز قيامت جاودانه و دائمي كند جز اهلل كدام معبودي است كه بتواند براي شما شبي 

بينيد؟ *اين از لطف و مرحمت الهي است كه شب را و  ميرا بياورد كه در آن بياراميد، مگر ن

 .«د و سپاسگزار باشيدييآن بياراميد و فضلِ اهلل را بجوروز را براي شما آفريده است تا در 

ي اين خواهي يافت كه در دنيا و آخرت  ميان قانونگذاران دنيوي كسي را شايستهآيا در

و در كمال  ي اوست آنكه شب و روز تحت سيطره ثنا و ستايش باشد؟ آيا، رد حمدمو

كند،  و نعمات عظيمش را همواره به آنان عطا مي كند امور بندگانش رسيدگي مي  قدرت به

واالتر و  ،تر گمان چنين كسي بسي باشكوه ها و زمين است؟ بي كسي جز خالق آسمان

 .1الوهيّت شريک و انباز بگيرد ،عبوديت ،داوري ،نرواييتر از آن است كه در فرما عظيم

خواند الزم است  بر هر دعوتگر و مبلّغي كه مردم را به تحكيم شريعت الهي فرا مي

ترين  پيش از هر چيز صفات پروردگارشان را به آنان آموزش دهد، زيرا اين كار بزرگ

از  امتثال اوامر و اجتناب  و ترغيب به مايه براي يادآوري عظمت پروردگارياور و دست

هايشان قوانيني  و خوار شمردن جبّاران و پادشاهاني است كه براي خود و ملت نواهي

امر نفرموده است!، اگر اين كار با موفقيّت صورت بگيرد   كنند كه اهلل تعالي بدان وضع مي
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رسند كه بايد  و به اين اقناع مي كنند كم و قضاوت آنان خودداري ميمردم از پذيرش حُ

داوري و حكم اهلل تعالي راضي و خشنود باشند، حُكم فرمانروا و مالکِ  ،فقط به قضاوت

 .1ها و زمين تحت سيطره و قدرت اوست متصرّف و جبّاري كه آسمان
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 باب چهارم:

 ای از مفسرین اهل سنت در مبحث آیات صفات... اقوال پاره

و ذكر علمايي كه اهلل  ث آيات صفاتدر مبحاي از مفسرين اهل سنت  اقوال پاره

ي كه بعدها به و بيان متکلّمين است ي آنان مذهب سلف را ياري داده لهتعالي به وسي

 و نصايح و احکامي در اين باب. مذهب سلف بازگشتند

 پنج مبحث است: -فصل اول

 .ابن جرير طبري -مبحث اول

 .امام بغوي در قبال آيات صفات موضع -مبحث دوم

 .موضع حافظ ابن كثير -مبحث سوم

 .موضع علّامه قاسمي -مبحث چهارم

 .موضع عبد الرحمن بن ناصر السعدي -مبحث پنجم

 سه مبحث است: -فصل دوم

 .احمد بن حنبل -مبحث اول

 .ابن تيميه -مبحث دوم

 .محمد بن عبد الوهاب -مبحث سوم

 چهار مبحث است: -فصل سوم

 .ابوالحسن االشعري -مبحث اول

 .ابوحامد غزالي -ث دوممبح

 .امام جويني  -مبحث سوم

 .فخر رازي -مبحث چهارم
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 چهار مبحث است: -فصل چهارم

 آگاهي از اهميّت سخن گفتن از صفات اهلل تعالي بدون علم و آگاهي -مبحث اول

 .موضع سلف در برابر بدعت و بدعتگزاران -مبحث دوم

 .حكم انكار يكي از اسماء يا صفات اهلل تعالي چيست؟ -مبحث سوم

 حكم سوگند ياد كردن به يكي از صفات اهلل تعالي. -مبحث چهارم



 
 

 فصل اول: اقوال برخی از مفسرین اهل سنت در مبحث آیات صفات

و خط مشي برخي از سلف در تفسير آيات صفات بينم به بيان روش  در اينجا الزم مي

 اند. بپردازم، زيرا برخي از علماي تفسير در بسياري از مواقع در اين مبحث به بيراهه رفته

هاي مختلف  هاي از گذشتگان و متأخرين در دور از اين رو به گردآوري مجموعه

 ام. ر طبري شروع كردهامام ابن جري و ابتدا از شيخ المفسرين يعني تاريخ اسالم پرداخته

 . ق( ه 310مبحث اول: امام ابن جریر طبری )متوفی سال 

حافظ و مورّخ عصر خويش  ،ير بن يزيد الطبري، علّامهامام ابو جعفر محمد بن جر

 .1بود

( به هنگام ذكر ابن جرير طبري االثباتمفرسون بني التأويل وـالمغراوي در كتابش )

و كسي پيش از او در اين باب  ميانه و درست را برگزيدهيرش راه او در تفس»فرمايد:  مي

پيشي نگرفته است، پس از او نيز كساني همچون ابن كثير يا به خالصه كردن تفسير او 

 .2«اند هاي او را برگزيده پرداخته، يا مانند ساير مفسرين آراء و انديشه

 امام ابن جرير در اسماء و صفات:  عقيده
و  سلف صالح يا اهل سنت و جماعت استامام در اين باب همان منهج   ي عقيده

دانند، او  و همه خود را مديون او مي اند حق دارد آمده برگردن تمام كساني كه پس از او

ي  ( عقيدهرصيح السنةبند بود و در كتابش ) در باب اسماء و صفات به منهج سلف پاي

 برداشتهو از شبهات و اوهام پرده  از آن زدودهبيان و غبار شرک را  اهل سنت را به خوبي
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هاي آن را بيان كرده است، اين كتاب اكنون چاپ شده و در دسترس خوانندگان  و نشانه

 است.

و به خوبي  يز اين عقيده به خوبي نمايان است و هيچ جاي بحث نيستدر تفسيرش ن

و  دازد و از آن دفاع كندين خود بپرتوانسته مذهب سلف را ياري و با آن به استدالل براه

در مبحث صفاتي چون: يد، رؤيت، استواء و غيره حق مطلب را اداء كرده است، ترديدي 

 امام در تفسير حجّت و در عقيده شهسوار اين ميدان است.  نيست

 تفسير صفت محبّت از ديدگاه او:
 امام در تفسير اين آيه:

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ نَٰٓء ام  نَٰٓمِنُكم ََٰٰٓٓت دذَٰٓي ر ََٰٰٓٓم  و ََٰٰٓٓۦدِينِهََِٰٰٓٓع  َٰٓف س  ََٰٰٓٓف 

 
َُٰٓٱَِٰٓتَٰٓي أ و ََّٰٰٓٓللذ َُُٰٓيِبُُّهم ََٰٰٓٓم َٰٓبِق 

ُيِحبُّون هَُٰٓ  .[54: ةالمائد] ﴾ۥو 

اي مؤمنان! هركس از آئين خود بازگردد، در آينده اهلل جمعيّتي را خواهد آورد كه اهلل »

 .«دارند دارد و آنان هم اهلل را دوست مي دوستشان مي

گويد كه به اهلل و رسولش ايمان  اهلل تعالي در آغاز آيه از كساني سخن مي»فرمايد:  مي

اي  َٰٓ﴿دارند:  ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ق كرده و به يعني همان كساني كه اهلل و رسولش را تصدي ﴾ء ام 

م َعن »با خود آورده اقرار و اعتراف دارند.  آنچه پيامبرشان محمد يِ ِهَمن يَرتَدأ ِم كَّ َِ» 
و با  بند است، باز گردد روز به آن پايام  ي حقي كه يعني: هركس از شما از دين و برنامه

نصراني و غيره شود، قطعاً با اين كارش به  ،و يهودي دخول در كفر دينش را تغيير دهد

 رساند. آسيب و گزندي نمي اهلل

سازد كه  جانشين آنان ميجمعيّتي را  -سبحانه و تعالي-ي نزديک اهلل  زيرا در آينده

را دوست دارند، يعني: مؤمناني را جايگزينشان  -سبحانه-دوستشان دارد و آنان نيز اهلل 

 .1اند سازد كه دينشان را تغيير نداده و مرتد نگشته مي
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پرواضح است كه ايشان در تفسير اين آيات صفت محبّت را ثابت دانسته و  ،بنابراين

پس خداوند به مسلمانان جزا وپاداش  به تحريف يا تأويل نادرست روي نياورده است.

 خير عطاء فرمايد.

 در قبال آیات صفاتهجری( 510)وفات امام بغوی  مبحث دوم: موضع

الحسين بن مسعود بن محمد، معروف به فرّاء امام، حافظ، احياگر سنّت نبوي، محمد 

و در  دانست فات اهلل تعالي را ثابت ميو ص بند مذهب سلف بود در عقيده پاي ،1بغوي

و  ي سلف در اسماء و صفات پرداخته ه( به بيان عقيدرشح السنةي كتابش: ) مقدمه

و خدا او را از  تعطيل  است شدهدچار ن [تحريف]هود است به تشبيه و آنچنانكه مش

 نجات داده است.

 )دست( در تفسير بغوي« يد»بيان صفت 
 ي مائده: در تفسير اين آيه از سوره

ق ال ِتَٰٓ﴿ َِٰٓٱَٰٓي دََُُٰٰٓٓهودَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓو  غ ََّٰٰٓٓللذ ََٰٰٓٓلُول ة  َٰٓم  ي ََُٰٰٓٓغلذت 
 
لُعُِنوا ََِٰٰٓٓديِهم َٰٓأ آَٰو  اهََُٰٰٓٓب ل ََٰٰٓٓق الُوا آََٰٰٓبِم  ب ََٰٰٓٓي د  ت انَِٰٓم   ﴾ُسوط 

 .[64: ةالمائد]

هايشان بسته باد!  گويند: دست اهلل به غلّ و زنجير بسته است! دست يهوديان مي )برخي از(»

 .«گويند نفرينشان باد، بلكه دو دست اهلل باز است و به سبب آنچه مي

ي اوست، زيرا  بصر و وجه از صفات ذاتيه ،دست اهلل تعالي مانند سمع»ايد: فرم مي

 فرمايد:  خود مي

ا﴿ ل ق ََٰٰٓٓلِم  يذََُٰٰٓٓتَٰٓخ    .[75ص: ] ﴾بِي د 

 .«ام از آنچه كه با دستانم آفريده»

 فرمايد: مي و پيامبر اسالم
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 .1«ُِكَتَ  يََديَِه يَِمِيٌ »

 «.عطا و بخشش مانند( دست راست است ،ييو هر دو دستش، )در قدرت و توانا»

تر است، از اين رو بر بنده الزم است كه  و از آنجايي كه فقط اهلل تعالي به صفاتش آگاه

ي اين  ي سلف از اهل سنت درباره و ائمه داشته و در برابرشان تسليم باشد آنها ايمانبه 

 گويند:  صفات مي

و چيزي بر آن  به آنها ايمان داريم]اند،  رد شدهدرست به همان صورت كه وا»

 .2«[كاهيم افزاييم يا نمي نمي

براي اهلل تعالي درست و غيره « يد»  امام بغوي در تفسير اين آيه و اثبات صفت  بيانات

اسماء و  گيتعطيل و چگون ،تشبيه ،هب سلف صالحي است كه بدون تحريفهمان مذ

 اند. صفات را ثابت دانسته

 . ق( ه 744مبحث سوم: موضع حافظ ابن كثیر )متوفی سال 

، 3امام، حافظ، مورخ، عماد الدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّ الشافعيّ

اش در اسماء و صفات  ناميده، به بيان عقيده« العقائد»ي ارزشمندي كه آن را  رسالهدر 

از آنجايي كه قرآن و اخبار صحيحه به روشني و »فرمايند:  پرداخته است، ايشان مي

وضوح به اثبات صفاتي چون: سمع، بصر، كالم، رضا، سخط، حبّ، بغض، فرح و ضحک 

ا صفات و ب م است آنها را حمل بر حقيقت كردزو غيره داللت دارند، از اين رو ال

يا چيزي بر آنها اند  و توجه نمود به آنچه خدا و رسولش گفته شان ننمود آفريدگان تشبيه

و مواظب باشد  تحريف و چگونگي روي نياورد ،تعطيل ،نيفزود يا كم نكرد، يا به تشبيه

ود نيايد و غير از آن تا در آنچه عرب فهم نموده است ]دخل[ و تصرف و كاستي به وج
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 .1«را بگيرد

 اثبات صفت محبّت

 در تفسير آيات:

َُٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓبِب َُُٰٓي ََٰٰٓٓتذبُِعوِنَٰٓٱف ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَُُٰٓتِبُّون ََُٰٰٓٓكنُتم ََٰٰٓٓإِنَٰٓقُل َٰٓ﴿ ي غ ََّٰٰٓٓللذ َُٰٓٱو ََُٰٰٓٓذنُوب ُكم  ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓفِر َٰٓو  ُفور ََّٰٰٓٓللذ َٰٓغ 
 .[31عمران:  ]آل ﴾٣١َٰٓرذِحيم َٰٓ

كنيد تا اهلل شما را دوست بدارد و گناهانتان  پيرويداريد، از من  بگو: اگر اهلل را دوست مي»

 .«ي مهربان است آمرزنده و اهلل را ببخشايد

ِطيُعوا ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿
 
لذو ََٰٰٓٓف إِنَٰٓلرذُسول  َٰٓٱو ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓأ ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓف إِنذََٰٰٓٓا َٰٓت و  ََٰٰٓٓل   .[32عمران:  آل] ﴾٣٢َٰٓفِرِين َٰٓك  َٰٓل َٰٓٱَُُٰٓيِبُّ

و اگر سرپيچي كنيد، اهلل كافران را دوست  پيغمبر اطاعت و فرمانبرداري كنيدبگو: از اهلل و »

 .«دارد نمي

ي كساني نازل شده است كه ادّعاي محبّت  اين آيات درباره»فرمايد:  مي /ابن كثير

كنند،  تبعيّت و پيروي نمي از سنت و راه و روش پيامبرش محمداما   اهلل تعالي را دارند،

ي كه از شريعت محمدي و آئين چنين كساني در حقيقت دروغگو خواهند بود مگر زمان

نقل است  يرا در روايتي صحيح از رسول اهللز .2«او و تمام اقوال و افعالش پيروي كنند

 كه فرمود: 

  َمَن َعِمَل َعَمَ  لَیََس َعلَيَهِ »
َ
   َ ٍَ َو   .3«َمرَّ َ  َفهَّ

باشد، قطعاً امر ما بر آن صورت نگرفته  امر دين( كاري انجام دهد كه فرمان و  هر كس )در»

 .«آن كار باطل و مردود خواهد بود

 فرمايد: و براي همين است كه اهلل تعالي مي

َُٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓبِب َُُٰٓي ََٰٰٓٓتذبُِعوِنَٰٓٱف ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَُُٰٓتِبُّون ََُٰٰٓٓكنُتم ََٰٰٓٓإِنَٰٓقُل َٰٓ﴿ ي غ ََّٰٰٓٓللذ َُٰٓٱو ََُٰٰٓٓذنُوب ُكم  ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓفِر َٰٓو  ُفور ََّٰٰٓٓللذ َٰٓغ 
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 .[31عمران:  ]آل ﴾٣١َٰٓرذِحيم َٰٓ

نيز در خالل تفسير اين آيات صفت محبّت را براي اهلل تعالي  /كثيرامام ابن   بنابراين

 و به تأويل يا تحريف روي نياورده است. ثابت و آن را حمل بر ظاهرش نموده

 . ق(ه 1322موضع علّامه قاسمی )متوفی سال  مبحث چهارم:

 نوادرمحمد جمال الدين القاسمي، از اصالحگران بزرگ در سرزمين شام بود، او از 

ي  ها حلقهيكي از تهذيب و تأليف بود و  ،تعليم، عمل ،زمان و احياگر سنت با علم

هاي سلف صالح و پيشرفت تمدني بود كه زمانه اقتضاء  ارتباطي ميان آراء و انديشه

 .1كرد مي

 ي او در اسماء و صفات عقيده
بسيار ي سلف صالح به صورت  تفسير قاسمي از منابع بزرگي است كه در آن عقيده

ساده و آسان ذكر شده است، عالمه قاسمي در اين تفسير اقوال ابن تيميه و ابن قيّم 

 در اين آيه:« استهزاء»به عنوان نمونه در تفسير  ،2)رحمهما اهلل( را با هم گرد آورده است

َُٰٓٱ﴿ ريشخند اهلل تعالي به آنان به خاطر خشمي »فرمايد:  مي .[15: ة]البقر ﴾بِِهم ََٰٰٓٓزِئَُٰٓت ه َٰٓي س ََّٰٰٓٓللذ

به همين گونه  باست كه از آنها دارد، زيرا در روايتي از ضحاک به نقل از ابن عباس

 .3تفسير شده است

جمان قرآن، تر بشود علّامه در تفسير آيات از ابن عباس چنانچه مشاهده مي

نياز از تعريفند( بهره برده  مشهور )كه بياهلل ي از چهار عبدو يك امت، عالم رباني وحبر

 است.
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 . ق( ه 1376مبحث پنجم: موضع عبد الرحمن بن ناصر السعدی )متوفی سال 

مفسر و فقيه گرانقدر ابو عبد اهلل عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ناصر السعدي  ،عالمه

او در عقيده،  ،1است [در علوم اسالمي]التميمي القصيمي، داراي تأليفات بسيار ارزشمندي 

سلفي بود كه به خوبي در كتابهايش به ويژه مبحث اسماء و صفات به نمايش گذاشته 

 شده است.

اينها دو اسم از اسماء اهلل تعالي »فرمايد:  مي. [2: الفاحتة] ﴾لرذِحيمَِٰٓٱَٰٓلرذِنَٰمۡحٱ﴿ در تفسير 

فرا گرفته  ه چيز و همه كس راي او داللت دارند، كه هم هستند كه بر رحمت گسترده

كنند رحمتش را بر  و براي پرهيزگاراني كه از پيامبران و رسوالن تبعيّت و پيروي مي است

و سايرين فقط نصيب  راين رحمت مطلق از آن مؤمنان استخود واجب دانسته است، بناب

امامان بزرگ بر اين قاعده اجماع دارند كه   امت و  اندكي از آن خواهند داشت. و سلف

رحمان و »سماء و صفات و احكام آنها ايمان داشت، به عنوان مثال: معتقدند كه بايد به ا

مند گشته است،  پروردگار صاحب رحمتي است كه تمام جهان از رحمت او بهره« رحيم

توان گفت: تمامي نعمات از آثار رحمت اوست و ساير اسماء نيز به همين  بنابراين مي

توانايي «: القدير» داند مي علمي است كه همه چيز راصاحب « العليم»گونه است، مثالً: 

 .2است كه بر همه چيز و همه كس قادر است

، او در آثارش به شيخ ناصر السعدي به حقيقت يار و پشتيبان مذهب سلف بوده است

ها و رسائلش بر آنها ردّ  و در دروس و خطبه معتزله و اشاعره تاخته ،تأويالت جهميه

 نوشته است.

                                           
 .2/422: علماء نجد -1

 .ناصر السعدي ،1/34: ي فاتحه تفسير سوره -2



 
 

ی آنان مذهب سلف را  لهفصل دوم: علمایی که اهلل تعالی به وسی

 است یاری داده

در خالل پژوهشهايم در بيان شخصيتهايي كه نقش مهم و بارزي در ياري مذهب 

را با نيروي آنان  -سبحانه و تعالي-اند، با بزرگاني روبرو شدم كه اهلل  سلف داشته

شان داشته است،  و منهج روشن گرامي [عقل سليم] ،تالش فراوان ،غيرت شديد ،استدالل

ها  شان بدعتي  و اهلل تعالي به وسيله الم بكار گرفتهن را براي نصرت اسآنان تمام توانشا

رشان را بر زبان ديگران قرار خي د ذكرخداون و م كوبيده و سنت را ياري داده استرا در ه

ام كه  شمار سه نفرشان را در مقاطع مختلف تاريخي انتخاب نموده از آن انبوه بي؛ داده

 امام محمد بن عبد الوهّاب.  و ميهامام ابن تي  امام احمد بن حنبل، عبارتند از:

 /مبحث اول: امام احمد بن حنبل
ابو عبد اهلل احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد بن ادريس بن عبد اهلل بن حبان 

ي اهل   ر ياري عقيدهي چهارگانه اهل سنت است، كه د يكي از بارزترين ائمه 1الشيباني

است، او در اين راه متحمّل و دفاع از آن نقش بسيار مهمي ايفا كرده  سنت و جماعت

شماري شد، عالوه بر آنچه در مسندش آمده، در عقيده  شكنجه و مصايب بي ،آزار ،اذيت

 عىلد الر»، «يامناإل»، «السنة»ترين آنها عبارتند از:  هاي بسياري نگاشته است، مهم كتاب

 .2«الصحابةل ئفضا»و « اجلهميةقة والزناد

او داناي زمان و زاهد عصر »گويد:  ي او مي درباره «مصعد األمحدـال» ذهبي در كتابش

 ،توان يافت و در علم ندرت چون او كسي را ميخود بود، در اين راه محنتها كشيد، به 

                                           
 .1/620:  في ت سالعي ن -1

 .281ص  :ذم سْلفرَّق جوب لز م سجلم عَ  نگا:  -2
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 اي توانا و صداقتي واال و اخالصي عميق داشت تمسّک به سنّت يگانه بود و انديشه ،عمل

درک و فهم او در وصف  ،ر عزيز و عليم هراسان بود، هوشو همواره در برابر پروردگا

تر از آن است كه من بتوانم او را بستايم يا در وصفش زبان  و بسي واالتر و بزرگ نيايد

 .1«بگشايم

 و انکار خلق قرآن امام احمد در دفاع از سنت  مصايب
ها و تأليفات بسياري نگاشته شده است، شيخ عبدالغني  امام كتاب  ي مصايب درباره

شاره كرده است، ابه بسياري از آنها  «امام اهل السنة  امحد بن حنبل»الدّقر در كتابش: 

اند، من نيز با تكيه بر اهلل  هاي فراواني برده محقّقين و پژوهشگران از اين كتاب استفاده

 ام. را گلچين كرده هايي از آن امام قسمت  تعالي در بحث مصايب

ي خلق قرآن از اعتراف بدان سر باز زد، از اين رو مأمون عباسي او  امام احمد در فتنه

را طلبيد، تا از نزديک سخنانش را بشنود، سربازانش او را درحالي به نزد مأمون آوردند 

چندي  و امام احمد مأمون را دعاي شرّ كرد  كه با محمد بن نوح زنجير شده بودند، در راه

اما دوستش   امام را به بغداد بازگرداندند،  نگذشت كه مأمون هالک گشت، از اين رو

ورد امام را م  ي راه وفات كرد، وقتي معتصم به خالفت رسيد، محمد بن نوح در ميانه

و در مأل عام همواره او را زير تازيانه  اش نمود اذيت و آزار فراوان قرار داد و زنداني

ماه در زندان بود، اذيت و آزارها  28ز انكار خلق قرآن دست بكشد، مدت گرفت، تا ا مي

به حدي رسيد كه قسمتي از بدنش فلج شد، از اين رو طبيب ناچار شد آن بخش از 

امام ايماني   بدنش را قطع كند، تا عفونتش موجب سرايت به ساير اعضاي بدنش نشود.

ر وصف نگنجد، به عزيمت توسّل داش آنچنان بود كه  و صبر و شكيبايي عجيب داشت

ي  سيلهو رخصت را براي اهلش واگذاشت، به همين خاطر بود كه اهلل تعالي به و جست

و او را  او بدعت را در نطفه خاموش و سنت را ياري و ياد و نامش را گرامي داشت

                                           
 .20ذهبي، ص  :مصعد األمحدـال -1
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و اهلل  امام را به جايگاه اليقش نشاند  و وقتي خالفت به الواثق رسيد، ي آفاق نمود شهره

 .1گرفتامثال او و پيروانش با دستان الواثق انتقام   تعالي از احمد بن داود و

 امام احمد  ستايش علما از
امام ما است، هر كس از او راضي و خشنود   احمد بن حنبل»بن سعيد گويد:  هقتيب

 .2«گزار است نباشد بدعت

بن حنبل را به بدي ياد هرگاه شنيديد كسي احمد »قي گويد: رواحمد بن ابراهيم الد

 .3«كرد، در مسلمان بودنش شک كنيد مي

در روز جمعه دوازدهم  سوم بود. ايشان در قرن امام اهل سنت و جماعت  امام احمد،

 سالگي دار فاني را وداع گفت. 77. ق در سن ه 241ربيع االول سال 

 مبحث دوم: ابن تیمیه

 بن ابي القاسم، الخضر بن محمد احمد بن عبد الحكيم بن عبد السالم بن عبد اهلل

پا به جهان « حرّان». ق در ه 661در سال  4معروف به ابن تيميه الحرّاني الدمشقي الحنبلي

 ،رفع خالفات ،و قلع و قمع بدعت در دفاع از راه و روش سلف صالح امام.  5گذاشت

اما پا   آمد،  گرفتارو مشكالت فراواني ستيز با فلسفه و كالم و غيره به مصايب  باطل، كشف

تر از آن است كه  او بسي بزرگ»گويد:  ي او مي ، ذهبي درباره[و هرگز خم نشد]واپس نكشيد 

ميان ركن و مقام )در كعبه( سوگند ياد كنم كه چشمانم ي او را بنگارم، اگر در انم سيرهمن بتو

 آري! به اهلل سوگند عالمي توانا چون او را [،ام قطعاً گزاف نگفته]اند،  چون او را هرگز نديده

                                           
 .با اندكي تصّرف ،196-146: عبدالغنی الدقر، هل السنةأمام إ محد بن حنبل أ -1

 .1/15: طبقات احلنابلة -2

 .1/18: همان -3

 .82، 6/81ج : شذرات الذهب -4

 .14/229: البداية والنهاية -5
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 .1«ام هرگز نديده

ي  سفهاو بيرق جنگ با فل»گويد:  «الدعوةرجال الفكر و»ابو الحسن ندوي در كتابش 

و در  يچ حالتي با آن سر سازگاري نداشتو هيچگاه و در ه يونان را به اهتزاز درآورد

فلسفي را به مانند يک منتقد آگاه، مقدمات منطق و مسائل  «منطقينيـالّرد علی ال»كتابش 

كه -اي كه با نقدهايش  و بنيادهاي آن را به لرزه درآورد، به گونه زير تيغ جرّاحي كشيد

اي ژنده سوراخ سوراخ كرده  جاي جاي آن را مانند جامه -بسان تيرهاي سهمگين بودند

 .2«بود

با دشمنان اهلل و رسولش اعمّ از: باطنيه، و در جنگ  ي نقد او هرگز كُند نشد تيشه

صوفيه، رافضه، نصاري، يهود، متكلمين معتزله و غيره دمي نياسود و خستگي به تن راه 

ره را امام الحرمين، غزالي، رازي و غي  و تأليفات: باقالني، هاي معتزله را نداد، او تمام كتاب

 اش اهل سنت را ياري داد. به وسيله و بدينوسيله اهلل تعالي مطالعه و بر آنها ردّ نوشت

 توان موارد زير را نام برد: هايش مي ترين كتاب از مهم

، كه در آن به زيبايي به ردّ فالسفه و متكلمين پرداخته النقلتعارض العقل ودرء  -1

 است.

 .صحاب اجلحيمأمستقيم خمالفة ـاقتضاء الرصاط ال -2

 .مسيحـمن بدل دين الـاجلواب الصحيح ل - 3

هاي اسالمي  و اختالف فرقه ي صفات الهي : كه در آن به قضيهالرسالة التدمرية - 4

و  ي توحيد در عبادت و معناي إله و نيز در مسأله ر اثبات و نفي آن پرداخته استد

و اقسام مردم در انجام عبادات به  اند ور شده ي قضا و قدر غوطه ألههايي كه در مس فرقه

                                           
 .6/82ج : شذرات الذهب -1

 .(229تا  2/95) الدعوةرجال الفكر و -2
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 .1تفصيل سخن گفته است

 ي آيات صفاتي چون:  : پاسخي است به سئوالي دربارهمحمديةـالعقيدة ال - 5

ََٰٰٓٓنَُٰٓم  َٰٓلرذح َٰٓٱ﴿ ر َٰٓل َٰٓٱََٰٓع    و احاديث وارده در اين باب. .[5طه: ] ﴾٥َٰٓت و ى َٰٓس َٰٓٱَِٰٓشَٰٓع 

 .شيطانولياء الأو لرمحناولياء ا – 6

 .رشح النزول - 7

 .الوسيلةالتوّسل و يف قاعدة جليلة - 8

 .است معروف در ردّ پاسخ به شبهات علي البكري : كتابياالستعانة - 9

 .مسلول علی شاتم الرسولـالصارم ال - 10

 .ةفتاوای ابن تيمي - 11

و ردّ مخالفين آنان با نقل و  زشمند در مجموع به بيان منهج سلفهاي ار اين كتاب

 .2عقل و فطرت پرداخته است

 .3. ق وفات يافتند ه 728امام در سال 

 بن عبد الوهّابمبحث سوم: محمد 

ي بني تيم از مضر از نسل خالص  محمد بن عبد الوهّاب بن سليمان بن علي، از قبيله
 .4عرب از نزار از عدنان بود

الوهاب يالدي( متولد و در آغوش پدرش عبدم 1703. ق )ه 1115در سال  هعينيدر 
و منصب قضاوت آنجا را نيز به عهده  شهر بودو علماء بزرگان  فت كه ازپرورش يا

ز ده تيزهوشي و فصاحت معروف بود، پيش ا ،فهم باال و اشت، در كودكي به درکد

                                           
.112-101ص  :جهوده فی التفسريابن تيمية و -  1 

 .هكبر ليل، ابراهيم خ112 -101همان، ص  -2

 .7/141ج  ،ابن كثير :النهايةالبداية و -3

 .41محمد بن عبد الوهاب، شيخ عبد العزيز سيد، ص  :داعية التوحيدكتاب  -4
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هاي مقدماتي علوم شريعت در  و پس از طي كردن دوره سالگي قرآن كريم را حفظ كرد
 ،حديث ،ت كرد و در آنجا به فراگيري لغتبصره و احساء مسافر ،نزد پدرش، به مدينه

 .1فسير و ساير علوم شرعيه پرداختت
 ،تعبد الوهاب در زماني ظهور كرد كه جهان اسالم در تاريكي خرافا محمد بن امام
ي او به  ساحري و گمراهي فرو رفته بود، اهلل تعالي به وسيله و سحر ،بدعت ،تصوف

و  ها ي دشمنانش با مخالفت احياي كتاب و سنّت پيامبرش پرداخت، از اين رو از ناحيه
و بر دعوتش بر اساس  اما صبر و خويشتنداري پيشه كرد  ستيزهاي فراواني روبرو شد،

 پافشاري نمود: -كه بدان اشاره خواهيم كرد-اصول زير 
هاي  توحيد عبوديّت )يا همان الوهيّت(، در اين رابطه به نگارش رسائل و كتاب -1

 اند. پرداختهمهمي پرداخت كه بعدها فرزندان و نوادگانش به شرح آنها 
 .2آميز و بيان توسّل مشروع منع توسّل بدعت -2

ي )مسجد الحرام،  منع سفر به قصد عبادت به هر مكاني جز مساجد سه گانه -3
مسجد النبي و مسجد األقصي( شايان ذكر است سفر به قصد طلب علم يا تجارت، ديدار 

 ثني است.بزرگان علم و عمل، يا صالحان و پارسايان از اين قاعده مست
و اعتكاف در صحنشان، او  منع ساختن بنا و گنبد بر قبور و چراغاني كردن آنها -4
 دانست. امور را بابي براي سقوط در شرک و گمراهي مي ي اين همه
چيزي كه در اين باره »فرمايد:  اي دارد، در آنجا مي در اسماء و صفات نيز رساله -5

 ،تبع تابعين ،تابعين ،ي آن اعمّ از صحابه امت و ائمه  بدان اعتقاد داريم همان مذهب سلف
ي چهارگانه و اصحاب آنان است به اين صورت كه به آيات و احاديث صفات  ائمه

تعطيل و  ،تحريف ،اند ايمان داريم، بدون تشبيه دهدرست به همان گونه كه وارد ش
 فرمايد: چگونگي، زيرا اهلل تعالي مي

اقِقََِٰٰٓٓو م ن﴿ آَٰدَِٰٓب ع ََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓيُش  ََُٰٰٓٓت ب ّيذ ََٰٰٓٓم  ى َٰٓل َٰٓٱَٰٓل  ي تذبِع ََُٰٰٓٓهد  ي  ََٰٰٓٓو  بِيلََِٰٰٓٓغ  ََِٰٰٓٓمِنِّي َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱَٰٓس  ِ ل  آَٰۦنُو  َٰٓم 

                                           
 .41ص  :همان -1

 .121 ،، با اندكي تصرفالصفات اإلهلية -2
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ّلذ َٰٓ ََٰٰٓٓت و  نُص  نذم  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓو  ه  ا ََٰٰٓٓج  ِصًيآَٰء ت َٰٓو س   .[115النساء: ] ﴾١١٥َٰٓم 
و جز راه مؤمنان در  بعد از آنكه هدايت روشن شده است كند، يكسي كه با پيامبر دشمن»

و به دوزخش داخل  گردانيم ستش داشته است رهنمود ميپيش گيرد، او را به همان جهتي كه دو

 .«و دوزخ چه بد جايگاهي است! سوزانيم با آن مي گردانيم و مي
ي مذكور اهلل تعالي به اين نكته اشاره دارد كه ياران پيامبرش و كساني كه به  در آيه

ي توبه در  و در سوره مؤمنند و در صدر مراد آيه هستند كنند، وي مينيكي از آنان پير
 فرمايد: ستايش ديگري از آنان مي

َٰٓٱَٰٓبُِقون َٰٓلسذ َٰٓٱو َٰٓ﴿
لُون َٰٓل   َٰٓٱو ََِٰٰٓٓجرِين َُٰٓمه  َٰٓل َٰٓٱَِٰٓمن ََٰٰٓٓوذ

ارَِٰٓل   ِين َٰٓٱو ََٰٰٓٓنص  ب ُعوُهمٱََّٰٓلذ َُٰٓٱَٰٓرذِض ََٰٰٓٓن َٰٓس  َٰٓبِإِح ََٰٰٓٓتذ ن ََّٰٰٓٓللذ َُٰٓهم َٰٓع 
ر ُضوا َٰٓ ن ََٰٰٓٓو  دذََٰٰٓٓهَُٰٓع  ع 

 
أ نذ ََٰٰٓٓل ُهم ََٰٰٓٓو  اُت  ََٰٰٓٓرِيت  ََٰٰٓٓت َٰٓج  َٰٓٱَٰٓت ه 

ا ََِٰٰٓٓلِين َٰٓخ  ََٰٰٓٓرَُٰٓه  َٰٓن َٰٓل   ب دََٰٰٓٗٓفِيه 
 
و َٰٓل َٰٓٱَٰٓلِك َٰٓذ  ََٰٰٓٓا َٰٓأ ِظيمَُٰٓل َٰٓٱَٰٓزَُٰٓف   ﴾١٠٠َٰٓع 

 .[100: التوبة]
و  نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و كساني كه به پيشگامان نخستين مهاجران و انصار»

و اهلل براي  ايشان هم از اهلل خشنودنداند، اهلل از آنان خشنود است و  ودهراه ايشان را به خوبي پيم

ها جاري است و جاودانه در آنجا  آماده ساخته است كه در زير درختانش رودخانه آنان بهشت را

 .«مانند، اين است پيروزي بزرگ و سترگ مي

روي امت تبعيت و پي بنابراين با آيات فوق ثابت گشته هركس از راه و روش سلف اين
و هركس به مخالفتشان بپردازد، بر باطل است، به عنوان  قرار داردكند، بر شاهراه حق 

ي اعتقاد، ايمان به اسماء و صفاتي است كه اهلل  مثال يكي از راههاي حق آنان در مسأله

بدون  ، يا رسولش و براي خود برگزيده است تعالي در كتابش آنها را براي خود ثابت
 .1اند به همان صورتي كه وارده شده افزايش و نقصان آنها را بيان داشته است

و در راه پروردگارش آنگونه كه شايسته  كرد انكار بدعت، سخت پافشاري مي امام در
-. ق وفات يافت و پس از او تاكنون ه 1206است به جهاد پرداخت و سرانجام در سال 

 دعوتش ادامه يافته است. -به اذن اهلل تعالي

                                           
 .132-127با اندكي تصرف  :ةالصفات اإلهلي -1



 
 

 فصل سوم: متکلمینی که بعدها به مذهب سلف بازگشتند

شدم كه در علم كالم  در خالل پژوهشهايم در مبحث اسماء و صفات با علمايي روبرو

بود، چيزي نمانده بود كه هالک شوند، در اين  و اگر رحمت اهلل تعالي نمي ور شده غوطه

پردازم تا بر هر كسي كه در پي حق  بخش از كتاب به نقل گفتارها و تجربيات تلخشان مي

باشد، از آن ميان بزرگان  [تذكّر و يادآوريدرس، عبرت گرفتن، ]ي  و حقيقت است، مايه

 امام الحرمين جويني.  شعري، ابوحامد غزالي، فخر رازي، وام: ابوالحسن ا زير را برگزيده

 مبحث اول: ابوالحسن اشعری

 ،قدريه ،كسي گويد حال كه شما سخن معتزلهاگر »فرمايد:  ( مياإلبانةدر كتابش )

و چه  كنيد، خودتان چه موضعي داريد؟ رافضه و مرجئه را انكار مي ،حروريه ،جهميه

ک به كتاب و سنّت گوييم: سخن ما و ديانت ما همان تمسّ در پاسخ او مي ديانتي داريد؟

ديث نقل شده است ي ح ابعين و ائمهت ،و رواياتي است كه از صحابه پيامبرمان محمد

و درست مطابق همان اقوال است كه ابو عبد اهلل احمد بن  بنديم و سخت به آن پاي

 از او راضي و خشنود باشد طلبيم ينيز بدان قائل است، از اهلل تعالي م /محمد بن حنبل

و به بهترين شيوه پاداشش دهد )آمين(، از  اش را در نزد خود واال گرداند بهو درجه و مرت

 .1«گزينيم اين رو ما نيز از هر آنچه مخالف اقوال او باشد دوري مي

نسبت اين كتاب را  -صرفاً به دروغ و افترا-برخي بدون هيچگونه دليل عقلي يا نقلي 

اما شيخ حمّاد االنصاري، يكي از شيوخ دانشگاه   اند، به ابوالحسن اشعري نفي كرده

وشن و به زيبايي با داليل قاطع و ر كه صفحات اندكي دارد ي كوچكي اسالمي در رساله

 و ه است، كه هركس داراي قلبي آگاهثابت دانست أبي الحسن امام  به انسبت اين كتاب ر
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 و گوشي شنوا باشد، به سادگي قانع خواهد شد. سالم

ي او( پس از ذكر اقوال علماي بزرگي كه  ايشان در كتابش )ابوالحسن اشعري و عقيده

آري! علماي اعالم و بزرگان اسالم اين »فرمايد:  دانند، مي مي /را از آنِ اشعري« ابانه»

اند كه كتاب  داشته بيان ناآگاه مقلدين ازبرخالف بعضي چنين به صراحت و روشني 

اين رو همگي بر اين باورند كه ابانه يكي از آخرين كتابهاي از از آن شيخ است، « ابانه»

«. ي سلف در پرتو قرآن كريم و سنت پيامبرش پرداخته است اوست كه به بيان عقيده

 ،ابوالحسن اشعري از قول به تعطيل»افزايد:  شيخ حماد پس از ذكر مطالب فوق مي

همان طوري كه بعد از آن از وي ثابت نشده كه صاحب  توبه نموده أويلت ،تحريف

به اثبات صفاتي كه اهلل تعالي از آن در كتابش خبر داده،  باشد بلكه تكييف، تشبيه وتمثيل

 «.روي آورده استمعتقد و به آن يا پيامبرش بيان نموده، 

 مبحث دوم: ابوحامد غزالی

اش مراحل زيادي را پشت سر گذاشته و هر  در زندگي /امام غزالي معروف است كه

به  فولسيفغزالي هي از اصول و تأثيرات خاص خود است، گا ،مرحله داراي مبادي

 ..تصوف و غيره.غزالي مم به لكغزالي متو گاه از  گري سوي باطني

 اند:  او بر اين باور بوده كه طالبين علم به چهار گروه زير تقسيم شده

 .كنند كه اهل رأي و نظرند ادّعا ميمتكلمون:  -1

امام معصوم   هاي خود را از آموزشاند و  آنها اهل علم  باطنيه: بر اين باورند كه -2

 .اند دريافت كرده

 .اند كه اهل منطق و برهانند فالسفه: مدّعي -3

 .1خواصند و اهل مشاهده و مكاشفهادعا مي كنند كه آنها صوفيه:  -4

حقي متصور باشد بايد در يكي از اين چهار صنف آن را امام بر اين باور است كه اگر 
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اند كه در پي حقند! او در پيمايش مكاتب مختلف به  ي آنها مدعي كه همه جست، چرا

 شانعمق سير كرده ودرمكاتب  اينتمامي  مسيرتجربيات نادري دست يافته بود، زيرا در 

و خودش بر اين باور است كه  دستاوردهاي گرانبها رسيده بودفرو رفته و به نتايج و 

جلام إهاي زيادي ببرد. در كتابش ) ها استفاده تواند از آن هركس خواهان حق باشد، مي

 فقط بايد به كتاب و سنت لي اهللإ( به اين نتيجه رسيده كه در سير العوام عن علم الكالم

 رجوع كرد. پيامبر

 عليهم( در اثبات نبوت محمداهلل  صحابه )رضوان»فرمايد:  در بخشي از آن كتاب مي

و اين داليل چيزي جز داليل قرآني  حيان نيازمند دليل و برهان بودندبراي يهوديان و مسي

و در مناظرات خود به قياس عقلي و  كردند بينيم به آن اكتفاء مي مي نبود، از اين رو

مصدر  دانستند آن علوم عامل اصلي فتنه و مقدّمات منطقي روي نياوردند، زيرا مي

و هركه داليل قرآني قانعش نكند، فقط شمشير و سنان او را  تشويش و اضطراب است

 .1«، بيان ديگري نيز وجود دارد؟خداوندكرد، اساساً آيا پس از بيان  ساكت خواهد

و راه راست  درياي بيكران علوم مختلف فرورفتهامام غزالي از كساني بود كه در   آري!

دوباره  [به لطف إلهي]اما   رها كرده بود، -همان راه ميانه است كه-اسالم و مسلمانان را 

 ي درست كه همان روش اهل سنت و جماعت است بازگشت. به عقيده

 مبحث سوم: امام الحرمین جوینی

م اسالمي و و علو در اقيانوس بيكران علوم فرو رفتههمانا »فرمايند:  ايشان خود مي

و اكنون اگر  اند ام كه مرا از آن نهي كرده دهمشغول ش و به چيزهايي مسلمانان را رها كرده

 اما اكنون تصميم  گمان در ويل و هالكت سقوط خواهم كرد، رحمت إلهي مرا درنيابد بي

برگردم و  [ي اهل سنت و جماعت است كه همان عقيده] مادرمي  ام دوباره به عقيده گرفته
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اين جمالت سعي دارد به ما گوشزد كند كه امام با   آنچنانكه مشهود است 1«بر همان بميرم

اند دوري جست و به يقين دريافته كه  كه بايد از چيزهايي كه مسلمانان از آن نهي شده

 اگر رحمت پروردگارش او را درنيابد، قطعاً هالک خواهد شد.

 مبحث چهارم: امام فخر رازی

اي  فايده اند، هيچ فتهاي كه متكلمين و فالسفه در پيش گر ترديدي نيست شيوه
امام   كند و ... از اين رو بود كه اي را سيراب نمي و هيچ بيماري را شفا، يا تشنه دربرندارد

من تمام مكاتب »فرمايد:  مي [در بيان اين بازگشت]فخر نيز به راه قرآن بازگشت، او 
اي  شفا يا تشنه و نديدم بيماري را فلسفي را مطالعه و زير و رو كردمهاي  كالمي و روش

و اگر در پي اثبات  دانم ي قرآن مي همان راه و شيوه و نزديكترين راه را را سيراب گرداند
 آيات صفات هستيد، به آيات زير توجه كنيد:

ََٰٰٓٓنَُٰٓم  َٰٓلرذح َٰٓٱ﴿ ر َٰٓل َٰٓٱََٰٓع     .[5طه: ] ﴾٥َٰٓت و ى َٰٓس َٰٓٱَِٰٓشَٰٓع 

ََٰٰٓٓهَِٰٓإِل  َٰٓ﴿ ِمَُٰٓل َٰٓٱَٰٓع دَُٰٓي ص  ي ُِبَٰٓٱََٰٓك   .[10فاطر: ] ﴾لطذ
 .«گيرد پاكيزه به سوي اهلل اوج ميگفتار »

 [كنيد در آيات زير انديشه كنيد: و اگر تشبيه و تعطيل را از اسماء و صفات او نفي مي]

َٰٓل ي َٰٓ﴿ ِمث ََٰٰٓٓس   .[11الشوري: ] ﴾ء َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك 

﴿َٰٓ ل   .[110طه: ] ﴾امَِٰٓٗعل ََٰٰٓٓۦبِهََُُِٰٰٓٓيِيُطون ََٰٰٓٓو 
 .«آنان از آفريدگار آگاهي ندارند»

ي گرانبهايي دست يابد، قطعاً به شناختي  به چنين تجربهگمان هركسي مثل من  و بي
 .2ام خواهد رسيد آمده كه بدان نائل

و به  شان داشت ني كه اهلل تعالي گراميي اقوال و گفتار برخي از كسا اين بود چكيده
مذهب سلف بازگشتند، بنابراين پرواضح است كه راه و روش اهل سنت و جماعت 
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هاست، زيرا اگر روش مخالفين  ترين راهها و برنامه آگاهانهترين و  محكم ،سالمترين
و به  كشيدند ي خود دست نمي بود، آن متكلمين بزرگ از شيوه تر مي تر و آگاهانه محكم

آري!  گرفتند. وآن را با چنگ و دندان نمي گشتند باز نمي ي رسول اهلل كتاب و برنامه
 ها است. ترين راهها و برنامه جماعت سالمآنان دريافته بودند كه راه و روش اهل سنت و 



 
 

 فصل چهارم: نصایح و احکامی در باب صفات

 مبحث اول: بدون علم و آگاهی نباید از صفات اهلل تعالی سخن گفت

و كسي كه وارد  هلل تعالي بسيار سخت و دشوار استبي گمان سخن گفتن از صفات ا

و هركس سخني بگويد يا  هاي بسياري روبرو خواهد شد شواريشود با د اين مباحث مي

باشد، يا پيروي از سنت رسول صفاتي را به اهلل تعالي نسبت دهد كه شايسته و مناسب او ن

را ترک و به بدعت روي آورد، قطعاً از شاهراه هدايت گمراه گشته است، زيرا اهلل  اهلل

رزنش قرار شوند، مورد س ور مي كساني را كه در آيات او بدون علم و آگاهي غوطه تعالي

 فرمايد: مي داده است و به پيامبرش

ي ََِٰٰٓٓإَوذ ا﴿
 
ِين َٰٓٱَٰٓت َٰٓر أ ُوُضون َََّٰٰٓٓلذ ع ََٰٰٓٓتِن اء اي  ََِٰٰٓٓف ََٰٰٓٓي 

 
َٰٓف أ ن ََٰٰٓٓرِض    .[68األنعام: ] ﴾ُهم َٰٓع 

 .«از آنان روي بگردان پردازند، هرگاه ديدي كساني به تمسخر و طعن در آيات ما مي»

فرمان داد، تا كالمش را  سپس به پيامبرو دستور داده است به روگرداني از آنها؛ 

 براي مؤمنان بيان كند:

نل  َٰٓ﴿ نز 
 
أ ِك َٰٓٱَٰٓك َٰٓإِل  ََٰٰٓٓا َٰٓو  ِ ََٰٰٓٓر ََّٰٓل  آَٰلِلنذاِسََِّٰٰٓٓلُب ّي  ِل ََٰٰٓٓم    .[44النحل: ] ﴾ِهمإِل  ََٰٰٓٓنُز 

چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان ايم تا اين كه  و قرآن را بر تو نازل كرده»

 .«فرستاده شده است

و  كند اند، ما را كفايت مي ن داشتهبيا ي يا رسولشهرآنچه را اهلل تعال ،بنابراين

ي هُدايي هستند كه الگوي  علما و ائمه ،اند مرجع ما صحابه ا بيان نكردههرآنچه ر

 فرمايد: مؤمنانند، زيرا اهلل تعالي مي

ل  َٰٓ﴿ و 
ُ
ِين َٰٓٱَٰٓئِك َٰٓأ ىََّٰٓلذ د  ُ َٰٓٱَٰٓه  ى ََّٰٰٓٓللذ   .[90األنعام: ] ﴾ت ِده َٰٓق َٰٓٱَُٰٓهمَُٰٓف بُِهد 

 .«آنان كسانيند كه اهلل ايشان را هدايت داده است، پس از هدايت ايشان پيروي كن»

( در اين باره سخن گفته محجةـاحلجة فی بيان الاصبهاني به تفصيل در كتابش )
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 .1است

 برابر بدعت و بدعتگزارانموضع سلف در  مبحث دوم:

اي بسيار ساده و آسان از موضع سلف در قبال بدعت و  در زير به بيان چكيده

پردازيم، زيرا ذكر آن را در اين بخش از كتاب بسيار مناسب و سودمند  بدعتگزاران مي

دانيم. موضع سلف در برابر بدعت از حيث ماهيّت و چيستي، يا بزرگي و خردي آن  مي

و نيز در برابر بدعتگزار از جهت پنهان داشتن بدعت در دل يا دعوت كردن  ختلف استم

ي آنها متفق القول بر  اما همه  بدان، يا به صورت گروهي عمل كردن و غيره متفاوت است،

 گزار بايد دوري جُست. اين باورند كه از بدعت و بدعت

ختلف بدعتگزاران با هاي م هاي آنان در برابر دسته اي از موضعگيري در زير به پاره

 2پردازيم: هاي مختلفشان مي گرايشات و انگيزه

بن عُسْل  غبا صِبَي زدن و حبس كردن، همانگونه كه عمرتأديب و تعزير با  -1

 .3برخورد كرد

 .5، و قطع رابطه و دوري از آنان4نهي از نشست و برخاست و گفتگو با آنان -2

 .7با خوارج رفتار كرد بهمانگونه كه ابن عباس، 6شان مناظره و تبيين حق براي -3

و فراخواني مردم براي  8با خوارج امام علي  جنگ و كارزار با آنان، مانند موضع -4

                                           
 .2/445: نیفهاصا، محجةـبيان ال احلجة يف -1

 .184-1/183ج  :حكامها، سعيد بن نارص الغامدیأحقيقة البدعة و -2

 .6/172: التعارض درء -3

 .1/114: الاللكايی -4

 .149-1/114: همان -5
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 .1امام احمد بن نصر الخزاعي  جنگ و خروج عليه آنان، مانند عملكرد

روافض ، با مرجئه و 2امام احمد بن حنبل  تبليغ سنت و دفاع از آن، مانند عملكرد -5

 .3زمان خود كه در طي چند مناظره با آنان به ردّ بدعتشان پرداخت

 يم اهل سنت در تعامل با بدعتگزاران داراي برنامه ويايم اگر بگو بنابراين گزاف نگفته

و بر هر طالب علم و مبلّغي الزم است كه آن شيوه  اند خط مشي و عملكرد درستي بوده

و در درياي  ايه سود و منفعت ديگران قرار دهدو را مرا خوب بياموزد، تا اهلل تعالي ا

كمت و رحمت به ح ،آگاهي ،ن زندگي چراغ فرا روي مردمان شود و با بصيرتبيكرا

هايش قدرتمندانه عمل كند. اصبهاني در كتابش  و در موضعگيري دعوت مردم بپردازد

اهل سنت بر اين »فرمايد:  مي( در بيان حال و روز بدعتگزاران محجةـاحلجة فی بيان ال)

باورند هر كسي به هوي يا بدعت متمايل شود، قطعاً گمراه و سرگشته شده و قلبش 

خن گفتن از ذات و نيز يقين دارند كه س و زبانش به باطل گشوده خواهد شد تعطيل

جلّ بدعت است، مگر اينكه با اوصافي او را ستود كه در قرآن بيان داشته، پروردگار عزّو

 .4«رسولش از آن خبر داده است يا

 مبحث سوم: حکم انکار یکی از اسماء یا صفات الهی چیست؟

الزم ديدم كه به بيان آن ترين مباحث اين باب است، از اين رو  اين مسأله يكي از مهم

و بهترين راهكار را فتوايي ديدم كه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين در پاسخ  بپردازم

ي حكم كسي كه يكي از صفات يا اسماء اهلل تعالي  بود، ايشان دربارهسئوالي ابراز داشته 

                                           
امام احمد بود در حديث حافظ  امام احمد بن نصر بن مالک الهيثم الخزاعي، مشهور به ابو عبد اهلل از همعصران - 1

وثقه بود، مخفيانه گروهي را براي تغيير منكر تشكيل داده بود، كارش برمال شد و الواثق او را كشت در سال 

 .2/69: شذرات الذهب. ق( ه 231)

 .340- 10/330: البداية و النهاية -2

 .1948-6/197: هتذيب التهذيب -3
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 انكار دو نوع است: »فرمايد:  را انكار كند، مي

باشد كه بدون هيچ ترديدي كفر است، يعني اگر كسي  انكار تكذيب مي -نوع اول

ارد، يكي از اسماء يا صفات ثابت در كتاب و سنت را انكار كند، مثالً بگويد: اهلل دست ند

كفر محسوب  ولشو رس به اجماع مسلمانان كافر خواهد بود، زيرا تكذيب خبر اهلل

 شود. ي اسالم و مسلمانان خارج مي شده و فرد با اين كارش از دايره

انكار تأويل: يعني اسماء و صفات را انكار نكند، بلكه به تأويلشان بپردازد  -نوع دوم

 كه اين خود نيز دو نوع است:

 اينكه چنين تأويلي در زبان عرب جائز باشد، بنابراين موجب كفر نخواهد بود. -1

در زبان عرب جائز نباشد، كه در آن صورت تأويلش موجب كفر است، زيرا اگر  -2

متوسّل شده است، مانند اينكه براي چنين كاري مجوّز نداشته باشد، قطعاً به دروغ 

ي چنين  ا به معني قدرت و نعمت نيست، گويندهيم: اهلل تعالي دست حقيقي ندارد، ييبگو

قولي كافر خواهد بود، زيرا به صورت اطالق آن را نفي نموده و در واقع تكذيب كرده 

اهََُٰٰٓٓب ل َٰٓ﴿است، و اگر به عنوان مثال بگويد: مراد از دو دست اهلل تعالي در اين آيه:  َٰٓي د 
ب َٰٓ ت انَِٰٓم  قطعاً كافر است، زيرا در زبان عرب ها و زمين است،  آسمان .1[64: ةالمائد] ﴾ُسوط 

چنين چيزي درست نبوده و مقتضاي حقيقت شرعي آن هم نيست، بنابراين چنين فردي 

 آيد. منكر و دروغگو به حساب مي

شود،  است تكفير نمي« قدرت»، يا «نعمت»ولي اگر بر اين باور باشد كه مراد از دست 

است، همچنانكه « قدرت»به معناي  و گاهي« نعمت»در لغت گاهي به معناي « يد»زيرا 

 شاعر بدان اشاره نموده است:

 ِمنَ  كَ َ َكَم لَِظَ ِم سللأيَِل ِع َدَ 
 

ََ تََكِذبَّ   ٍَّ  نأ سلََم  َِويأ َد   يَدن ُتَّ
 

دهد كه آئين،  تاريكي شب بسيار از نعمت تو برخوردار شده است و از آن خبر مي»

                                           
 .63-62ص  2ج : مجموع سثلمِيَلسل -1
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 .«مانويّت دروغ است

به گويد: تو در تاريكي شب  شاعر ممدوح خود را مورد خطاب قرار داده و به او مي]

شوي و اين درحالي است كه  و بر دشمنانت پيروز مي آوري كارهاي خير و نيک روي مي

اما تو در   در مذهب ثنويّت يا همان آئين مانويّت در شب و تاريكي هيچ خيري نيست،

 .[اي رسيده منانت پيروز و به مطلبتشب بر دش

معتقد است كه در  1، نعمت است، زيرا آئين مانويّت«يد»بنابراين در اين بيت مراد از 

 .2آفريند ظلمت و تاريكي هيچ خيري نيست، بلكه فقط شرّ مي

 حكم من نفی صفة ثابتة هلية يفالصفات اإلدر كتاب ) /مان الجاميأ  شيخ محمد

اي از آن را  الصهبه زيبايي به اين نكته اشاره كرده است، كه در زير خ 3(السنةبالكتاب و

از اش آن صفت منفي ثابت شده )اعم  يا نفي كننده به نصي كه به وسيله»...آوريم:  مي

و هيچ شبهه و ترديدي در تغيير مفهومش در آن نص  كتاب يا سنت( آگاه و عالم است

ن باور باشد كه ظاهر آن نصّ مراد نيست، يا مانند ندارد، مثالً تحت تأثير آن شبهات بر اي

هاي ساده لوح و كم اطالع شبهات ديگري برايش حاصل شده و گمراه گشته است،  انسان

پذيرد،  هاي متكلّمين مي ترين اين شبهات تأثيراتي است كه فرد از آراء و انديشه خطرناک

ند، چنين كسي كه عالمانه و عامدانه ده ها را تباه و مفاهيم را تغيير مي هايي كه دل انديشه

و صرفاً از روي انكار و عناد به نفي صفات الهي  ون وجود شبهات قابل تأويلو بد

و قطعاً چنين كساني  اند ار دالني است كه طبع قلب شدهگمان در شمار بيم پردازد، بي مي

                                           
ي عقايد و اخالق به  و در زمينه اسالم در سرزمين پارس بوده است آئين مانويّت يكي از اديان قديم پيش از -1

ميخته و جهان از آن آهم اند و با  انحرافات زيادي دچار گشته بود، آنان معتقد بودند كه نور و ظلمت قديمي

و بايد كوشيد  اند مدهآ مده، كساني كه اهل شرّند از ظلمت و آنهايي كه اهل خيرند از نور به وجودآ دو پديد

 نور را از ظلمت رهايي داد.

 .63ص  2ج  :الـمجموع الثمني -2
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را بدون  لشآگاهانه سخن اهلل تعالي و رسو ي اسالم خارجند، زيرا كافرند و از دايره

ي اسالم  دانيم كفري كه فرد را از دايره و همانگونه كه مي اند هيچ عذري تكذيب كرده

 سازد همان كفر عناد و انكار است. خارج مي

اميد دارم   يا نفي كننده جاهل است و از مفهوم صحيح آن صفت آگاهي ندارد،دوم: 

اختالف در اين است كه آيا عذر  اما در ميان علما  اين فرد در چنين حالتي معذور باشد،

 .1انساني كه در اصول دين جهل دارد پذيرفته است يا نه؟

مبادرت به تكفير و »فرمايند:  در اين باب سخنان جالبي دارد، ايشان مي /ابن تيميه

و بايد خوب در اين مسأله تحقيق و  امر بسيار خطرناكي است  تفسيق ديگران در اين باب

گرداند،  رش ميو كاف ارجي اسالم خ ، زيرا كفري كه فرد را از دايرهتفاصيل آن را شناخت

و از اصل  از آن خبر داده صفات و احكامي است كه رسول اهلل  ،همان انكار افعال

 گرفته شده است. )وحده والشريک له( توحيد

اي از دين را انكار كند، كافر  ي معلوم و شناخته شده و نيز هركس بالضروره مسأله

هد شد، البته اين مسأله نيازمند تفصيل بيشتر است كه اين مقال را مجال آن نيست، خوا

و گروه ديگر غير قابل قبول  امري مقبول  بسياري از علما در مسائل عقيده عذر به جهل را

 دانند. مي

 مبحث چهارم: حکم سوگند یاد كردن به یکی از صفات إلهی

اين مسئله   شود يا نه؟ سوگند محسوب مي سوگند ياد كردن به يكي از صفات إلهي

به كتاب  اي دارد، از مسائل فقهي بسيار دقيقي است كه با مباحث اين باب پيوند ويژهيكي 

؛ بعد از خالصه به تفصيل به اين مبحث پرداخته مراجعه كردم و ديدمابن قدامه « المغني»

ه كالم اهلل يک آيه از آن، يا ب هرگاه كسي به قرآن يا: »ام دهآور اي از آن را  چكيدهكردن 

و به سوگندش وفا نكند، كفّاره بر او واجب خواهد شد، صحابه و  تعالي سوگند ياد كند
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تابعين و بزرگاني از قبيل: ابن مسعود، الحسن، قتاده، مالک، شافعي، ابو عبيده، و عموم 

 .1«اهل علم و غيره بر همين باورند

و از كالم ابن قدامه به روشني  دانند ز صفات او ميعالي را يكي ااهل سنت كالم اهلل ت

نيز وقتي  /داند، ابن عثيمين معلوم است كه او نيز آن را يكي از صفات اهلل تعالي مي

وال شد، گفت: يكي از صفات اهلل تعالي از او س ي حكم سوگند ياد كردن به درباره

به عزّت اهلل تعالي قسم آن توان گفت:  سوگند به صفات اهلل تعالي جائز است، مثالً مي»

گويند:  كار را خواهم كرد، يا به قدرتش سوگند... اهل علم نيز بر همين باورند، حتي مي

ف قرآن شامل كالم اگر كسي به مصحف قرآن نيز سوگند بخورد جائز است، زيرا مصح

 .2«و كالم او نيز يكي از صفاتش است اهلل تعالي است

  ش بدون تمايز ميان اصول و فروع، عذر به جهل رادر فتاوا و بحثهاي /ابن تيميه

منقول لرصيح ـصحيح الدر اين باره به كتاب ) /داند، ابن عثيمين امري مقبول مي

( او اشاره كرده و مباحثي از آن را برگزيده است، كه من در اينجا به خاطر به معقولـال

ي شيخ  نظريهدرازا نكشيدن بحث از آوردن آن خودداري كردم. سپس براي صحت 

همچنين مجتهد و  و دانند امري مقبول مي  امثال او كه عذر به جهل را االسالم ابن تيميه و

استدالل نموده كه در  /امام بخاري به حديثي ازكسي كه در باب اصول دين اشتباه كند. 

 آوريم. زير نصّ آن را مي

رَ » ََ  َعِن سنلأِب   يََرةَعَن  ِِب  َّ هَّ سلََموَتَّ قَ  ََّْسِفَّ ََعَ َنَفِ ِه فَلَمأ  َحَُضَ ٌل   ٍَجَّ : ََكَن  ََ قَ 
 ٍُّ يِح، فََوسهلِل لَ بِلَنِيِه: إَذس   َ مَّتُّ فَلَحِرقَّوِِن ثَّمأ سَطَح َّوِِن ثَّمأ َذ َبَن  ِِن ِِف سلر  أ يَلََّعذ  ٍَ سهللَّ ََعَ ِِئَ قََد

َب بِه  َحدسَ، فَلَ  ِ َعذسب َ َم  َعذأ ََ لََه : سََجَِِع َم  فِ كم  َم َت فَِّعَل بِِه َذل ، َفَق  َُ ٍَ  ِك ، فَلَمَر سهللَّ سَل
ََ ََلَّ: َم  َحَلَ  َو قَ ئٌِم، َفَق  ، َفَفَعلََت، فَإَذس  َّ ََ َخَشیَتَّ  َك ِم َهَّ ، َفَغَفَر  كَّ ََعَ َم  َصَ َعَت؟ قَ  يَ  ٍَب 
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 .1«ََلَّ 

رسيد، به فرزندانش  بود و آنگاه كه مرگش فرامردي در ارتكاب گناه زياده روي كرده »

گفت: وقتي من مردم جسدم را آتش بزنيد و خاكسترم را آسياب كرده و بر باد دهيد، به اهلل 

سوگند اگر پروردگارم مقدر فرمايد مرا عذابي خواهد داد كه تا به حال كسي همچون آن عذاب 

ند، اهلل سبحانه و تعالي به زمين فرمان داد و داده نشده باشد، وقتي مرد فرندانش همان كار را كرد

ي جسد آن مرد در توست را گردآوري كن، زمين فرمان پروردگارش  گفت: هرآنچه از باقيمانده

به او فرمود: چه چيزي تو را  پاخاست، اهلله را اجابت كرد، ناگهان آن مرد زنده شد و ب

تو اي معبودم! سپس اهلل تعالي او را  واداشت كه چنين كاري را بكني؟ گفت: از خوف و خشيّت

 .«آمرزيد مورد مغفرت قرار داد و

چه بسا درک اين مطلب براي خواننده مشكل باشد كه چگونه كسي كه منكر رستاخيز 

 گيرد؟ آمرزش إلهي قرار مي  و زنده شدن مردگان است مورد مغفرت و

از اقوال آن مرد پيداست كه آن جمالت »فرمايد:  در پاسخ اين اشكال مي /ابن حجر

را در حالت شدّت ترس و هراس بر زبان رانده است، درست مانند كسي كه از ترس 

دهد، يعني در حقيقت قصد چنان كاري را نداشته است، بلكه حال  عطش را از دست مي

ست كه به خاطر چيزهايي كه از او سر او مانند غافل يا مست و بيهوش، يا فراموشكاري ا

 .2«گيرد زند، مورد مؤاخذه و عقوبت قرار نمي مي

 اهلل تعالي هاي نامفصل 
هاي مختلف بسياري از نامهاي زيباي اهلل تعالي در قرآن تكرار شده است،  به مناسبت

اشاراتي از آنجايي كه آگاهي از معاني آنها الزم و ضروري است، در زير به برخي از آنها 

 كوتاه خواهيم داشت:

به معناي پرورش دهنده و  [و در بسياري از آيات تكرار شده استاين اسم ] ربّ:
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توان آن را تربيّت يا پرورش عمومي نام  كه مي]امور بندگان با انواع نعمات است،   گررتدبي

ويژه گفته اما نوع ديگري از تربيّت نيز مطرح است كه به آن تربيّت يا پرورش   [نهاد،

ي آن دلها و جانها و  شود كه خاص دوستان و برگزيدگانش است، كه به وسيله مي

 دهد. اخالقشان را به بهترين شيوه پرورش مي

كنند، زيرا  بينيم كه در دعاهايشان بيشتر از اين اسم مبارک استفاده مي از اين رو مي

 خواهان آن پرورش ويژه هستند.

فريادرس و معبود است، بنابراين اهلل كسي است كه متصف به به معناي فرمانروا و : اهلل

 صفات كمال بوده و داراي حق الوهيّت و عبوديت بر تمام بندگانش است.

تقدير و تدبير  ،كبريايي ،ملک، پادشاه، اين صفات بر عظمت صاحب :كاملـ، الكملـال

ر جهان ام  و در حقيقت مالک كسي است كه حق دخل و تصرّف مطلق در داللت دارند

اعمّ از آسمانها -و ملک تمام جهان هستي  هستي و مخلوقات را داراست و جزا و پاداش

 و همه بدو نيازمندند. ها بنده و مملوک اويند ي انسان از آن اوست، همه -و زمين

و هيچ كس  مامي صفات كمال يگانه و يكتا استكسي است كه در ت :الواحد األحد

و بندگان بايد با قول و عمل او را  با او انباز و شريک نيستات و هيچ چيز را در آن صف

يگانه دانسته و به كمال مطلقش اعتراف نموده و در وحدانيّت و انواع عبادات فقط به او 

 توجه كنند.

متوجه اويند، زيرا او كسي است كه مخلوقات در تمامي نيازها و در همه حال  :الصمد

 دانند. يگانه و يكتا ميافعالش  ،صفات ،اسماء ،را در ذات

 ،واجبات اسرار و آشكار،اش ظاهر و باطن، كسي است كه علم و آگاهي :العليم اخلبري

و غيره را دربرگرفته  لوي و سفلي، گذشته و حال و آيندهممكنات، عالم ع ،مستحيالت

 است. از اين رو هيچ چيز از او مخفي و پنهان نيست.

و همه چيز را در نهايت  ت واال استداراي حكمامر   كسي كه در خلق و :احلكيم
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 اتقان و زيبايي آفريده است:

ن َٰٓ﴿ ح ََٰٰٓٓو م 
 
نَُٰٓأ َِٰٓٱَِٰٓمن ََٰٰٓٓس  و ََٰٰٓٓامَُٰٓٗحك ََّٰٰٓٓللذ  .[50: ةالمائد] ﴾يُوقُِنون ََٰٰٓٓم َٰٓل ِق 

 .«آيا براي گروهي كه يقين دارند، حكم چه كسي از حكمِ اهلل نيكوتر است»

و  زند كاري نمي بيهودهو دست به  آفريند پروردگار حكيم به عبث نمياز اين رو 

جزا و پاداش در ميان  ،قدر ،قضا ،كومت دنيا و آخرت را در دست دارد و با شريعتح

 كند. بندگانش داوري مي

 ي آن است. اي كه شايسته چيز در جايگاه و مرتبه عبارتست از قرار دادن هر :احلكمة

عاني و همگي اين اسماء م :الوّهابالرمحن، الرحيم، الرّب، الكريم، اجلواد، الرؤوف، 

بخشش جود،  ،نيكي ،رحمت ،ر اتّصاف پروردگار به مهرو ب مفاهيم نزديک به هم دارند

 داللت دارند، بنابراين رحمت او به مقتضاي حكمتش تمامي وجود را فرا گرفته است.

 ي بيشتر و كاملتري است، زيرا: مؤمنان را از رحمتش نصيب و بهره

ر َح  َٰٓ﴿ ََِّٰٰٓٓتَٰٓو  ك ََٰٰٓٓء  َٰٓش  ََُٰٰٓٓكذََٰٰٓٓو ِسع ت 
 
أ اف س  ِين ََُٰٰٓٓتُبه  تذُقون ََٰٰٓٓلَِّلذ   .[156األعراف: ] ﴾ي 

گرفته، آن را براي كساني مقرّر خواهم داشت كه  و رحمت من همه چيز را دربر»

 .«پرهيزگاري كنند

 جود و كرم اوست.، آخرت همه از آثار رحمتاز اين رو تمامي نعمات دنيا و 

عليرغم اختالفي كه در زبانها و نيازها وجود دارد، تمامي : كسي است كه السميع

 شنود. مي صداها را

 -گرچه در نهايت خردي و ناچيزي باشد-بيند   كسي است كه همه چيز را مي: البصري

و صداي پايش را  بيند ي سياهي مي شب، بر روي صخرهي سياهي را در دل  او مورچه

 شنود. مي

و  بيند ها باشد مي ي زمين يا بر باالي هفت آسمان هفتگانهو هرچه را در زير طبقات 

و اين  شنود بيند و صدايش را مي است مي حال و روز كسي را كه مستحق پاداش و جزا

 گردد. به حكمت او برمي
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ترين  او زيباترين اسماء و كامل صفات و افعالش ستوده است ،اسماء ،در ذات :احلميد

 احسان و عدالت است. ،ارش در نهايت فضلو كرد داردصفات و نيكوترين افعال را 

 ،بزرگي ،و كسي است كه متصف به صفات عظمتا :مجيد، الكبري، العظيم، اجلليلـال

و  تر و واالتر است تر و بلند مرتبه جالل و جبروت است و از هر چيز و هر كس بزرگ

، جالل ،فروتني ،برابر عظمت و كبرياي او از خشوعش در و اولياءا دگانهاي بن دل

 عظمت آكنده و ماالمال است.

آمرزش  كسي كه همواره و هميشه معروف به عفو و گذشت و :العفو، الغفور، الغفار

و به بندگانش  جود و كرم اوست ،رحمت ،مهر ،آمرزش  است، زيرا همه كس نيازمند

و او را  گذرد مي آمرزش را فراهم آورد، از گناهانش در وعده داده هر كس اسباب عفو و

 آمرزد: مي

﴿َٰٓ ار ََِٰٰٓٓإَون ِ فذ نَٰٓل غ  ََٰٰٓٓل ِم  ن ََٰٰٓٓت اب    .[82طه: ] ﴾و ء ام 

 .«آمرزم كسي را كه برگردد و ايمان بياورد من قطعاً مي»

و از گناهان كساني كه با توبه  پذيرد كاران را مي ه بازگشت توبهكسي كه پيوست: التواب

ي خالص به  گذرد، از اين رو هر كس با توبه گردند درمي و پشيماني به سوي او برمي

و متوجه  با اعطاي توفيق توبه به بندگانش و پذيرد ياش را م توبه سوي او برگردد اهلل

با پذيرفتن  ي واقعي س از توبهو پ آمرزد سوي خود، گناهانشان را مي هايشان به كردن دل

 دهد. و گذشت از خطاهايشان، آنان را مورد مغفرت وآمرزش قرار مي آن

ند، پاک و منزّه او از تمامي صفاتي كه بر عيب و نقص داللت ك :القّدوس، الّسالم

و بسي منزّه و واالست از اينكه كسي از بندگانش در يكي از صفات كمال با او  است

 شريک باشد:

َٰٓل ي َٰٓ﴿ ِمث ََٰٰٓٓس    .[11الشوري: ] ﴾ء َٰٓش  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓك 

ل م َٰٓ﴿ ََُٰٰٓٓي ُكنَٰٓو  ُد ََُٰٰٓٓكُفًوآَٰۥلذ ح 
 
  .[4االخالص: ] ﴾٤َٰٓأ
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ل َٰٓ﴿ ََُٰٰٓٓل مَُٰٓت ع ََٰٰٓٓه  ِمي ََٰٰٓٗٓۥل   .[65مريم: ] ﴾اس 

 .«آيا شبيه و همانندي براي اهلل پيدا خواهي كرد»

﴿َٰٓ لُوا َٰٓت  ََٰٰٓٓف ل  ََِٰٰٓٓع  ادََّٰٰٓٗٓلِلذ ند 
 
 .[22: ةالبقر] ﴾اأ

 .«وجود نياوريدپس شركاء و همانندهايي براي اهلل به »

قدوس نيز مانند سالم، به معناي نفي هرگونه عيب و نقصي از اهلل تعالي است، از اين 

رو اين دو اسم بر كمال مطلق داللت دارند، زيرا هرگاه نقص منتفي باشد، خود به خود 

 شود. كمال ثابت مي

صفات و  اعمّ از علوّ ذات و علوّ-كسي است كه علوّ و برتري مطلق  العلّی األعلی:

رش تمام يافته و سلطه و قه ءواوست، و بر عرش استاز هر جهت از آنِ ا -علوّ قهر

جمال و  ،جالل ،كبرياء ،متو متّصف به تمامي صفات عظ مملكت خويش را دربرگرفته

 ي اوست. و هر كمالي كه متصوّر باشد فقط زيبنده كمال است

كس  ي واقعي از آنِ اوست، از اين رو هيچ غلبه و سيطره ،قدرت ،ي عزّت همه :العزيز

و در برابر  ي آنان مقهور اويند ند، زيرا همهاز بندگانش را ياراي آن نيست كه بر او غلبه ك

 عظمتش خاشع و ناتوانند.

 است.« عزيز»به همان معاني  :متنيـالقوّی ال

اي رئوف و مهربان است، كه دلهاي و گاهي نيز به معن قهّار ،برتر ،به معناي واال :اجلبّار

 دهد. شكسته و ضعيفي را كه به او پناه ببرند، دلنوازي و تسلّي مي

 بري است از بدي،نقص و عيبها چون صاحب عظمت و كبرياي است.اِلتكرب: 

و با حكمتش  ا آفريدهكسي است كه تمام مخلوقات ر :مصّورـال و  البارئ ،اخلالق

معتدل و متناسب كرده است، اتصاف او به  ،و سامان داده و بعد شكل بخشيده آنها را سر

 اين صفات هميشگي و دائمي است.

الش خود را ستوده و و با كمالِ جالل و جم كسي است كه با صفات كمال :مؤمنـال
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هايش را با آيات و براهين محكم نازل كرده  و كتاب ثنا گفته است و رسوالنش را فرستاده

 اند، داللت كند. تا بر درستي و صحت آنچه با خود آوردهاست 

و بر كُنه دلها، همان كسي كه بر همه چيز و همه  امور آگاه بر زواياي پنهانِ :مهيمنـال

 ي علمي دارد. كس احاطه

ده و داراي كمال قدرت، كسي كه با قدرت و توانايي موجودات را آفري :القدير

ميراند و  و سپس آنها را مي پردازد امورشان مي م و نظامنظ ،قدرتمندانه نيز به ساماندهي

پاداش  دهد كه به مي جزااش  بدكار را با بدي و اش نيكوكار را با نيكيكند،  زنده مي

 .«بشو»و هرگاه اراده كند كافي است بگويد:  اليقشان برسند

ي ُكونََُُٰٰٓٓكن﴿  .[117: ةالبقر] ﴾ف 

و با قدرتش دلها را دگرگون و آنگونه كه  آيد مياين فرمان، آن موجود پديد با صدور 

 كند. خواهد در آنها تصرّف مي مي

مور ريز و ا  و پنهان، باطن، آگاهيش تمام زواياي ظاهركسي كه علم و  :اللطيف

و با لطف و احسانش  سبت به مؤمنان رئوف و مهربان استو ن درشت را دربرگرفته است

 كند. كنند مصالحشان را تأمين مي از راههايي كه خود درک نمي

 است.« رئوف»و گاهي به معناي  «خبير»پس گاهي به معناي 

د و توكّل كنند، عالم و آگاه به حال بندگان، كساني كه به او پشت ببندن: احلسيب

و از ريز و درشت  دهد ش بندگانش را جزا و پاداش ميو با حكمت كند كفايتشان مي

 باطنشان آگاه است.

را  و هرآنچه مردمان كسب كنند، همان كسي كه مخلوقات آگاه از كُنه دلها :الّرقيب

و به بهترين شيوه و كاملترين نظام آنها را ساماندهي و حفظ  آفريده و به آنها جان بخشيده

 كرده است.

كه دوستانش  ،كسي حافظ و نگهبان تمام مخلوقات و آگاه از حال و روزشان :احلفيظ
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وز در ر]و با مهر و دوستي  حفظ كرده ها و مهلكاتور شدن در گناه از غوطهرا 

و اعمالشان را شمارش و جزا و پاداششان را به تمام و  كند با آنان رفتار مي [رستاخيز

 دهد. كمال مي

 بر همه چيز و همه كس احاطه دارد. و قهرش رحمت، قدرت ،با علم :محيطـال

كمال و  ،بر همه چيز چيره و مسلّط است و تمام مخلوقات در برابر عزّت :القّهار

 قدرتش فروتن و تسليم و فرمانبردار هستند.

و با حكمتش  تمام موجودات را فراهم كرده است كسي كه قوت و روزي :مقيتـال

 دارد. هرگونه كه بخواهد در آنها تصرف روا مي

شمول  و كمال قدرت ،امور آفريدگانش را با علم  كسي كه ساماندهي :الوكيل

شان را  و يُسر و آساني دوست داردحكمتش متعهّد گشته است، دوستان و يارانش را 

كند،  ان را كفايت ميامورش  و دارد از سختي و مشقت بدورشان مي خواهد، از اين رو مي

 كند. بنابراين هركس او را كفيل و سرپرست خود كند، كفايتش مي

َُٰٓٱ﴿ ِّلََُّّٰٰٓٓللذ ِين َٰٓٱَٰٓو  ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ِن ََٰٰٓٓرُِجُهمُي ََٰٰٓٓء ام  لُم  َٰٓٱَٰٓم  ََِٰٰٓٓتَٰٓلظُّ   .[257: ةالبقر] ﴾نلُّورَِٰٓٱَٰٓإِل 

ها بيرون  اند. ايشان را از تاريكي امور كساني است كه ايمان آورده اهلل متولي و عهده دار»

 .«شود آورد و به سوي نور رهنمون مي مي

جود و احسان  ،مت و كبرياء، كسي كه داراي رحمتصاحب عظ :االكرامذو اجلالل و

شمارند،  و دوستان و برگزيدگاني كه دوستش دارند و بزرگش مي عام و خاص است

 دهد. مورد سپاس و تكريم قرار مي

يارانش را دوست دارد و آنان نيز او را دوست فرستادگان و  ،كسي كه پيامبران :الودود

ر و هايشان سرشا و دل محبوبتر از همه چيز و همه كس استاهلل تعالي در نزد آنان  ؛دارند

و با نهايت اخالص  انشان به ثنا و ستايش او مشغولو زب ماالمال از حبّ و دوستي اوست

 ي همه جانبه دلهايشان تنها متوجه اوست. و توبه
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 و كند ي خود ميان بندگانش داوري ميقدري و جزائ ،كسي كه با احكام شرعي :الفتّاح

شناخت و محبّت و انابت  و قلبهايشان را به به لطف و كرمش ديدگان راستگويان

ها به پيشوازشان  انواع روزيو با  شان باز ي مهر و رحمتش را به رويو درها گشايد مي

 تا به خير دنيا و آخرت دست يابند:شان فراهم نموده  و اسبابي را براي رفته

ا﴿ ف ََٰٰٓٓمذ َُٰٓٱَٰٓت حَِٰٓي  ََٰٰٓٓة َٰٓرذَح  ََِٰٰٓٓمنَٰٓلِلنذاِسََّٰٰٓٓللذ ا ََِٰٰٓٓسك َُٰٓمم ََٰٰٓٓف ل  آَٰل ه  ََِٰٰٓٓسك َُٰٓيم ََٰٰٓٓو م  ََُِٰٰٓٓسل َُٰٓمر ََٰٰٓٓف ل  َِٰٓب ع ََٰٰٓٓمِن ََٰٰٓٓۥل   ﴾ۦِده
 .[2فاطر: ]

تواند از آن جلوگيري كند  اهلل )درِ خزائن( هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي»

تواند آن را رها و  چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند، كسي جز او نميو اهلل هر 

 .«روان سازد

ي تمام بندگانش، هر موجودي كه بر روي زمين بجنبد و راه  روزي دهنده: الّرزاق

 و دو نوع رزق را براي بندگانش فراهم كرده است: اش را متكفّل شده است برود، روزي

ها اعم از كافر و مؤمن را در گذشته و  تغذيه، كه تمام انسان روزي مادّي يا همان -1

 گيرد. حال و آينده دربرمي

و روزي  ي دلها با علم و ايمان است تغذيهروزي معنوي يا همان رزق خاص، كه  -2

حالل كه خاص مؤمنان است كه مطابق حكمت و رحمتش از درجات مختلفي برخوردار 

 كند تا دين و دنيايش را به سامان آورد. ياست، اين نوع رزق به بنده كمک م

و  كند دگانش با عدل و داد داوري ميكسي كه در دنيا و آخرت ميان بن: احلكم العدل

ار گناه و هيچ كس ب دارد بركسي ظلم و ستم روا نميترين ذرّه نيز  ي كوچک به اندازه

و حقوق تباه  كند و كسي را بيشتر از گناهش مجازات نمي كشد ديگري را به دوش نمي

و كسي را نخواهي يافت مگر اينكه در آن روز  گيرد ي بندگانش را از ستمگران مي شده

امور و تقديراتش كامالً به عدالت   كند، بنابراين در تمام حقش را به تمام و كمال ادا مي

 كند: رفتار مي

ََٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿ ِ ب  س ََٰٰٓٓط َِٰٓصر  َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓر    .[56هود: ] ﴾ت قِيم َٰٓمُّ
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 .«معبود من بر صراط مستقيم قرار داردگمان  بي»

آمدن آن  روزي كه هيچ شكي دري مردمان و اعمالشان در  گردآورنده :جامع النّاس

ا به تمام و كمال شمارش و آنها ر نكرده و هيچ گناه كوچک و بزرگي را فروگذار نيست

و با علم و قدرت فراوانش پيكر مردگان را كه كامالً متالشي و از بين رفته  كرده است

 آورد. است دوباره گرد مي

ي احوال  زمين، ساماندهندهها و  ي آسمان ي پايدار، نگهدارنده زنده :احلّی القيّوم

 ي است كه جامع تمام صفات ذات استكس« حيّ»ي آنان، بنابراين  و روزي دهنده بندگان

 م نيز جامع صفات افعال.و قيّو

و  هدايت ،ايمان ،هاي عارفان را با معرفت ها و زمين، كسي كه دل نور آسمان :النور

و هرگاه  ا نورش، منوّر و نوراني كرده است و حجابش از نور استها و زمين را ب آسمان

ي جمال او بيافتد، در آتش خواهد  پرده از اين حجاب بردارد، هرچشمي كه به نظاره

 سوخت.

ها و زمين در نهايت زيبايي و  آفريدگار و خالق آسمان :رضاألبديع السموات و

 رود. نوآفريني، با نظام شگفت و محكمي كه در آنها سراغ مي

را گاهي به مقتضاي حكمت و رحمتش هايشان  روزي مردمان و جان :القابض الباسط

 دهد. تنگ و گاهي نيز بسط و گشايش مي

و  س و هيچ چيز را مانع نخواهي يافتدر برابر منع و عطايش هيچ ك :امنعـمعطی الـال

بخشد و از هر كه  تمام منافع و مصالح است، به هر كه بخواهد ميي  كنندهلب او ج

 دارد. ميبخواهد به مقتضاي حكمت و رحمتش دريغ 

و  شنود ا اعمّ از آشكار و پنهان ميآگاه از تمام چيزها، كسي كه تمام صداها ر :الشهيد

م و آگاهيش و عل بيند رشت، كوچک و بزرگ و غيره ميتمام موجودات را از ريز و د

 و برخي از بندگانش را بر ساير بندگان به گواهي گرفته است. همه چيز را فرا گرفته
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 فرمايد: ي روم با اشاره به اين دو صفت اهلل تعالي مي در سوره :معيدـمبدئ الـال

ِيٱَٰٓو ُهو َٰٓ﴿ ب َََّٰٰٓٓلذ ُؤا َٰٓي   .[27الروم: ] ﴾ۥيُعِيُدهََُُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓق َٰٓل َٰٓل  َٰٓٱَٰٓد 

 .«گرداند اوست كه آفرينش را آغاز كرده است و سپس آن را بازمي»

و پس از  د كه كدامشان عملكرد بهتري دارندمخلوقات را آفريده تا آنان را بيازماي

كند، تا كساني را كه به بهترين  شان مي ميراند و در روز رستاخيز زنده مدّتي آنان را مي

و نيز موجودات را به تدريج  داده و گناهكاران را مجازات كند شيوه عمل كرده، پاداش

 گرداند. آفريده و در همه حال آنان را به سوي خود بازمي

و اين ناشي از كمال قدرت و نافذ  رساند انجام ميآنچه بخواهد به : ام يريدـالفعال ل

 و كسي دهد ه هركاري را بخواهد انجام ميبودن اراده و خواستش است، به اين معني ك

گيرد، بلكه هرگاه  و كسي را به كمک يا پشتيباني نمي تواند مانع و مخالف او باشد نمي

يدآي! با صدور اين فرمان آن اراده كند چيزي را بيافريند كافي است كه به آن بگويد: پد

ي ُكونََُُٰٰٓٓكن﴿آيد:  موجود پديد مي و اگرچه هرچه بخواهد انجامش  .[117: ةالبقر] ﴾ف 

اش تابع حكمت و رحمت اوست. بنابراين اهلل تعالي در قبال هر آنچه در  اما اراده  دهد، مي

نافذ بودن گذشته انجام داده يا در آينده انجام خواهد داد متصف به كمال قدرت، و 

 خواست و اراده و شمول حكمت است.

و  نياز است و از هر حيث غناي مطلق دارد در ذات خود غني و بي مغنی:ـالغنی، ال

ز اين رو هيچ نقصي متوجه او نيست و همانگونه كه نيازي ناشي از كمال اوست، ا اين بي

و به هيچ  ذاتي اوستهاي  زيرا غنا از ويژگيقادر و رازق است بايد هم غني باشد،  ،خالق

دنيا و آخرت در دست  ،زمين ،هاي آسمان وجه نيازمند ديگري نيست، زيرا كليد گنج

و بندگان  ي تمام مخلوقات است: )غناي عام( نياز كننده و نيز غنابخش و بي اوست

سازد: )غناي  خاصش را با اعطاي معارف ربّاني و حقايق ايماني غني و ثروتمند مي

 خاص(

لغزش و  ،ا بر بندگانش عليرغم گناهي كه نعمات آشكار و پنهانش ركس :احلليم
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توسل شود، شكيبايي و از اينكه در مقابل گناهانشان به عذاب م كند خطايشان سرازير مي

دهد تا  و مهلتشان مي كند تا توبه كنند سرزنش بسنده ميو به عتاب و  دهد به خرج مي

 بازگردند.

و خطاها و  دگانش استار و شاكر اعمال اندک بنكسي كه سپاسگز :الشاكر، الشكور

ي آنان را چندين  نهو به غير حساب اعمال خالصا گيرد هاي فراوانشان را ناديده مي لغزش

نزد و هركس او را ياد كند، در  كند سگزاران و شاكران قدرداني ميو از سپا كند برابر مي

و هركس با اعمال صالحه به او تقرب جويد، با پاداش  فرشتگان او را ياد خواهد كرد

 شود. بسي بيشتر از اعمالشان به آنان نزديک مي

قُرب  -1اش دو نوع است:  و نزديكي است به همه كس نزديک :مجيبـالقريب، ال

و محبوبانش است، حقيقت و اهميّت اين قُرب  ، طالبي بندگان عابد خاص: كه ويژه

اين هاي آن معلوم و مشهود است، به  اما آثار و نشانه  نيست، براي ما معلوم و مشخّص

دهد و توفيق و هدايتشان  آنان را مورد عنايت قرار مي و معني كه به بندگانش لطف دارد

و همانگونه كه وعده داده، دُعاي  پذيرد شان را مي استجابه و توبه و دعاي آنان را دهد مي

سازد. بنابراين اجابت  دعاكنندگان را هركجا كه باشند، يا در هر حالي كه باشند برآورده مي

 ي كساني است كه تابع و اجابت خاصّه، كه ويژه -1اهلل تعالي نيز داراي دو صورت است: 

اميد   مخلوقاتش كه قطعاجابت عامّه: براي كساني از  -2پيرو قوانين و شريعت او هستند 

 اند. نموده و به حالت ناچاري درآمده

و به داد كساني  كند كفايت مي تمام نيازهاي بندگاني كه به او متوسّل شوند را :الكافی

از نيازهاي دين و دنيايشان را ، و حوائج اند به او توكل كردهن آورده و رسد كه بدو ايما مي

و در  تايش زيبايي از صفاتِ اهلل تعالياين صفت را در س كنند، پيامبر اسالم او طلب مي

 خطاب بدو، اين چنين زيبا تفسير كرده است:

ََّ فَلَیََس َقبَلَ » َشیَیٌء، َ   ََت سلظأ ِ رَّ فَلَیََس  كَ َشیَیٌء، َ   ََت سآلِخرَّ فَلَیََس َبَعدَ  َك   ََت سَل أ
 .«َشیَیءٌ  َك ََّ  َ   ََت سبَلَ ِطنَّ فَلَیََس  َشیَیٌء،  َ  َك فََوقَ 
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و تو آخري هستي كه  ستي كه پيش از تو چيزي نبوده است)بار الها!( تو اول و آغازي ه»

و تو هويدا و آشكاري هستي كه مافوق تو هيچ چيز نيست، و تو پنهان  چيزي نيستپس از تو 

 .«و نهاني هستي كه مادون تو هيچ نيست

اي كه كسي  گسترده است، به گونهصفات و متعلقات صفاتش بسي وسيع و : سلوسنع

وده تواند آنها را شمارش كند يا به ثنا و ستايششان بپردازد، و همانگونه كه خود را ست نمي

جود و كرم عظيم و بي پايان  ،احسان ،فضل ،قدرت، مُلک ،و ثنا گفته است، داراي عظمت

 است.

هدايت و رهنمون  فع مضارّكسي كه بندگانش را با جلب منافع و د :سهل َی، سلرَّشيد

دهد تا به  و توفيقشان مي دانستند آموزد كه پيشتر نمي ن ميو چيزهايي را به آنا سازد مي

و فرمانبر اوامرش  كند تا به سوي او بازگردند ام ميو به آنان تقوا را اله اه راست بازآيندر

ني كه در است به اين مع« حكيم»توان گفت گاهي رشيد، به معناي  باشند، از اين رو مي

ي كارهايش به مقتضاي حكمت اوست،  كند، زيرا همه اقوال و افعالش به درستي عمل مي

 درست و بجا است. ،نافع ،قوانينش سودمند ،عاز اين رو شراي

است  و نعت ها و واجب الوجود و كامل الصفاتدر ذات و صفاتش حق است،  :احلّق 

باشد، او  ابسته به وجود او ميو وجود تمام اشياء و و وجودش از لوازم ذات اوست

و پيوسته معروف به  جمال و كمال بوده ،واره و هميشه متصف به صفات جاللهم

و  دار با او در روز رستاخيز حق استو دي و نيكي است، بنابراين او حق است احسان

اند حق است و عبادت صرف براي او  كه با خود آورده يهاي پيامبران و رسوالن و كتاب

 تعالي حق است و مادون او و هر چيزي كه به او نسبت داده شود حق است، زيرا اهلل حق

 و او واال و بلند مرتبه است: باطل

ب ُِكم  ََِٰٰٓٓمنَٰٓقَُّٰٓل  َٰٓٱَٰٓو قُلَِٰٓ﴿ م نَٰٓرذ ا ََٰٰٓٓف  نَِٰٓمنُيؤ َٰٓف ل ََٰٰٓٓء َٰٓش  ا ََٰٰٓٓو م   .[29الكهف: ] ﴾ُفر َٰٓي ك َٰٓف ل ََٰٰٓٓء َٰٓش 

خواهد ايمان بياورد و هركس كه  ميبگو حق از سوي پروردگارتان است، پس هركس كه »

 .«خواهد كافر شود مي
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ا ََٰٰٓٓو قُل َٰٓ﴿ ز ه ق ََٰٰٓٓقَُّٰٓل  َٰٓٱَٰٓء َٰٓج  ن ََِٰٰٓٓطل َٰٓب  َٰٓل َٰٓٱَٰٓإِنذََِٰٰٓٓطُل َٰٓب  َٰٓل َٰٓٱَٰٓو   .[81االسراء: ] ﴾٨١َٰٓاز ُهوقَََٰٰٓٗٓك 

بگو: حق فرا رسيده است، و باطل از ميان رفته و نابود گشته است، اصوالً باطل هميشه از »

 .«استميان رفتني و نابود شدني 

اذ ا﴿ م  ََٰٰٓٓق َِٰٓل  َٰٓٱَٰٓد َٰٓب ع ََٰٰٓٓف  ل  َٰٓٱَٰٓإِلذ  .[32يونس: ] ﴾ُلَٰٓلضذ

 .«آيا سواي حق جز گمراهي است»

 .1گيرند و سپاس و ثنا اهلل را سزد كه با نعماتش، اعمال صالحه شكل مي

                                           
 .632-5/621ج : تفسري السعدینگا:  -1



 
 

 پایان

و از  يافتمدستاوردهاي بسيار مهمي دست با پژوهش در اين مباحث به نتايج و 

بينم، از اين  آنجايي كه آنها را براي اهل علم و كساني كه در پي حقند الزم و ضروري مي

 [:قرار گيردباشد كه مقبول ]آورم،  ترين آنها را به ترتيب در زير مي رو مهم

اشاره كرده است، اصطالح اهل سنّت از همان آغاز  بهمانگونه كه ابن عباس -1

 اسالم شايع بوده است.

ازگار شود، كه با فطرت سالم س ي مسلمانان از كتاب و سنّت گرفته مي عقيده -2

 و از طلسم و معمّا و چيستان به دور است. و بسيار ساده و آسان بوده

 پيروي و تبعيّت از كتاب و سنّت واجب است. -3

و دو دليل قطعي هرگز با هم مخالف  عقل صريح موافق نقل صحيح است -4

 دو تعارض ديده شود، نقل مقدّم است. نيستند، و هرگاه ميان آن

 براي فهم نصوص كتاب و سنّت نيازمند فهم سلف صالحيم. -5

امت )به صورت عام( و  ثابت و قطعي است عصمت براي رسول اهلل  -6

 آيند. بر گمراهي گرد نمي اند از اين رو معصوم

مورد اما ستيز و دشمني   امر شرعي است، ي نيكو در بيان حق يک بحث و مجادله -7

 نهي قرار گرفته است.

با غلوّ و  نبايد شود و در مقابل تفريط و كوتاهي بدعت با بدعت پاسخ گفته نمي -8

و همانگونه كه در مباحث عقيدتي واجب است، در مجادله و  روي برخورد كرد زياده

 بند بود. پاي ي پيشنهادي وحي ملتزم و  پاسخگويي بايد به شيوه

و سرانجام هر گمراهي  دعت و هر بدعتي گمراهيامر دين ب هرچيز نوظهوري در -9

 آتش دوزخ است.در 
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اي بكار گرفته شود كه  و بايد در زمينه سليم با كتاب و سنّت مخالف نيست عقل -10

 اهلل تعالي بيان داشته است.

ترين و  آگاهانه ،كه راه سلف سالمترين ثابت است با داليل عقل و نقل -11

 ترين راههاست. محكم

نسان مسلمان نقش بسيار فات و شناخت آنها در زندگي اتوحيد اسماء و ص -12

 شود. ترين مسائل دين محسوب مي ترين و ضروري و يكي از بزرگ مهمي دارد

و براي  ند كه اهلل تعالي از آن خبر دادهدان اهل سنت اسماء و صفاتي را ثابت مي -13

افزايند و نه  يا رسولش آن را بيان داشته است، از اين رو نه بر آنها مي خودش اختيار كرده

خوانند كه خودش را با آنها وصف نموده يا  كاهند، و او را با اوصافي مي از آن مي

 بدورند. مثيلچگونگي و ت ،تعطيل ،ولش او را بدانها متصف ساخته است و از تحريفرس

آن پرداخته را ي نموده، يا رسولش به انكار و صفاتي را كه اهلل تعالي از خود نف  -14

 و معتقدند اهلل تعالي متّصف به صفات كمال است. كنند از او نفي مي

اقوال و گفتار علماي اهل سنت در تمام ادوار تاريخي در اين باره يكي بوده  -15

 اند. بهره برده -كه همان كتاب و سنّت است-ي آنان از يک سرچشمه  است، زيرا همه

 شود. ي اختياريه تقسيم مي و فعليه ذاتيه ،خبريه ،لهي به صفات عقليهصفات إ  -16

ي علم بايد آنها را فرا بگيرد،  و جوينده ماء و صفات داراي قواعد مهمي استاس -17

 تا به زيبايي آنها را فهم و حفظ كند.

 .باشدسماء و صفات سمع بر عقل مقدّم معرفت ا واجب است در -18

 كنيم همان كتاب و سنّت است. إلهي را ثابت مي داليلي كه با آن اسماء و صفات -19

و به اعتبار ديگر مجهول و ناشناخته  ر نصوص به اعتباري براي ما معلومظواه  -20

اما به اعتبار چگونگي و كيفيّتي كه دارند   است، به اعتبار معنا و مفهوم معلوم و مشخصند،

 اند. مجهول و ناشناخته

و سمع  شود هيچ نقصي در آنها ديده نمي و فات كمالندتمام صفات اهلل تعالي ص -21
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 و عقل و فطرت بر آن داللت دارند.

 .شود و هم باطل در الفاظ مبهم هم حق يافت مي -22

 سخن گفتن از صفات مانند سخن گفتن از ذات است. -23

 اي از صفات، مانند سخن گفتن از ساير صفات است. سخن گفتن از پاره -24

 دارند.برخي از اسماء اهلل بر چند صفت داللت  -25

و كيفيّت آنها مجهول و ناشناخته و  اما چگونگي  معاني صفات معلوم و مشخص، -26

 و سئوال از چگونگي و كيفيتشان بدعت است. ايمان به آنها واجب

و اگر  صفتي داللت دارد كه متضمن آن استهر اسمي از اسماء اهلل بر ذات و   -27

 متعدي باشند بر اثر مترتب بر آن نيز داللت دارند.

تر است، زيرا هر اسمي متضمّن يک  صفات از باب اسماء وسيعتر و گسترده باب -28

دانيد افعال  اي از صفات متعلّق به افعالِ اهلل تعالي هستند، و چنانكه مي صفت است، و پاره

 او هيچ انتها و پاياني ندارند.

 داللت اسماء بر ذات و صفات از نوع داللت مطابقت و تضمّن و التزام است. -29

 ترين نوع اسماء هستند. كه بر صفات داللت دارند، زيباترين و كامل اسمايي -30

 گذارند. صفات إلهي در دلها و جانها و جهان تأثير مي -31

 هر صفتي از صفات إلهي جداگانه بر قلب تأثير گذار است.  -32

 آمرزش اهلل تعالي به اين معني نيست كه در گناهان غوطه ور شويم.  -33

تعالي در صفات كمال، يگانگي او در حاكميّت  هاي مستحق بودن اهلل از ويژگي -34

 است.

 آيد. د الحاد در آنها به حساب ميترين موار نفي معاني اسماء اهلل، يكي از بزرگ -35

اند بزرگان زير را  ي سلف عمل كرده از مفسراني كه در تفسير آيات به شيوه -36

 .(امام طبري، بغوي، ابن كثير، قاسمي، سعدي )رحمهم اهلل ميتوان نام برد:

ي سلف  ور شدن در علم كالم به راه و شيوه برخي از كساني كه پس از غوطه -37
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امام فخر رازي )رحمهم   امام جويني،  امام غزالي،  بازگشتند عبارتند از: ابوالحسن اشعري،

 .اهلل(

ي اهل  امام ابن تيميه و غيره را با دفاع از شيوه امام احمد بن حنبل و اهلل تعالي -38

 مي و مكرّم داشته است.سنت و جماعت گرا

سخن گفتن از صفات اهلل تعالي بدون علم و آگاهي كاري خطرناک است، و  -39

صفات اهلل  صفتي از شود، و سوگند ياد كردن به انكار بعضي از صفات او موجب كفر مي

 تعالي جائز است.            

     

 سنندج 1390والحمدهلل، فائق احمدي، تابستان    
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 للرتاث.
 1325هتذيب التهذيب، البن حجر، النارش: دار صادر، الطبعة األولی، سنة  -64

 عارف النظامية، اهلند.الـم، مطبعة دائرة ه
يخ عبدالرمحن بن نارص توضيح الكافية الشافية، تأليف عالمة القصيم الش -65

 م.1987-ه  1407السعدی، النارش: مكتبة ابن اجلوزی، السعودية، طبعة 
رشح قصيدة اإلمام ابن القيم  تصحيح القواعد يفو قاصدالـمتوضيح  -66

االنتصار للفرقة الناجية، للشيخ أمحد أبراهيم  وسوعة الكافية الشافية يفالـم

كتب اإلسالمی، الطبعة الثالثة الـمحتقيق زهري الشاويش، النارش: و عيسی،

 م.1986 -ه  1406
نان للشيخ عبدالرمحن بن نارص الـمتفسري كالم  تيسري الكريم الرمحن يف -67

بعنيزة،  (، النارش: مركز صالح بن صالح الثقايفه 1379السعدی، ت)

 .ه 1407السعودية، 
ن، القاهرة جامع البيان عن تأويل القرآن، ابن جرير الطربی، النارش: دارالريا -68
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 م. 1987. ه 1407
، الـمجموعة الثانية، حتقيق:  مد رشاد سالـمجامع الرسائل البن تيمية،  -69

 م. 1984. ه 1405الطبعة األولی 
الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين بن  احلكم لزين الدين أيبو جامع العلوم -70

ة الثانية ، النارش: موسسة الكتب الثقافية، الطبعاالبغداد امحدبن رجب احلنبيل

 م. 1990 ه 1410
عمر يوسف بن  محل ، لإلمام أيبو روايت  يفي ما ينبغو فضل و جامع بيان العلم -71

دينة الـمكتبة السلفية بالـم(، ه 463توفی سنة )الـمالقرطبی، ا عبدالرب النمر

 م. 1968 ه 1388نورة، الطبعة الثانية الـم
أحكامها، تأليف سعيدبن نارص الغامدی، النارش: مكتبة و حقيقة البدعة -72

 م. 1968 ه 1399الرشيد، الرياض، الطبعة األولی 
داعية التوحيد  مدبن عبدالوهاب، تأليف عبدالعزيز سيد، النارش: دارالعلم  -73

 م. 1978للماليني، بريوت، الطبعة الثانية 
الدين أمحدبن ي العباس تق النقل، البن تيمية، أيبو درء تعارض العقل -74

 م.1979 ه 1399، الطبعة األولی الـمعبداحلليم، حتقيق الدكتور  مد رشاد س
الصفات، للدكتور  مدبن خليفة و مباحث توحيد األسامء دراسات يف -75

أصول الدين باجلامعة اإلسالمية و ساعد بكلية الدعوةالـمالتميمی، األستاذ 

 اجلامعة. أصلها  ارضات علی طالبو نورة،الـمدينة الـمب
علق و العنيد، صحح  رييسالـمبرش  عثامن بن سعيد عيلي رد اإلمام الدارم -76

، ه 1358حمدية، الطبعة األولی الـممن َجاعة أنصار السنة ي علي  حامد الفق

 النارش: دارالكتب العلمية، بريوت.
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كتب اإلسالمی، الـمسلسلة األحاديث الصحيحة،  مد نارصالدين األلبانی،  -77

 .ه 1405بريوت، دمشق، الطبعة الرابعة 
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 م. 1988
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 محدان، دارطيبة، الرياض، الطبعة األولی
ة، تأليف أيب -84  ه 329ربهباری، بن خلف ال  مد احلسن بن عيل رشح السُّ ّنَّ
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 م. 1982 - ه 1492اإلسالمی، الطبعة السادسة 
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 م. 1988 - ه 1404األولی 
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(، النارش: دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان، ه 751 - 691ابن قيم اجلوزية، )

 98م. 1982 - ه 1402الطبعة األولی 
بمعرفة القواعد واألصول،  98-أمولالـمطريق الوصول إلی العلم  -98

 سسة العربية بالرياض.ؤالـمالنارش  /للسعدی
رشح متو ا بقلم و عرشون حديثا  من صحيح مسلم، دراسة أسانيدها -99
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ترقيم  مد فواد و ب،فتح الباری، ابن حجر، حتقيق  ب الدين اخلطي -102

 .ه 1407طبعة السلفية، دارالريان، الطبعة الثالثة سنة الـمعبدالباقی، دار
ا عافرالـم بكر  مد بن عبداهلل العريب أيب قانون التأويل لإلمام القايض -103

حتقيق  مد  السليامنی، النارش: دار و (، دراسةه 543توفی سنة )الـماألشبلی، 

 1406موسسة علوم القرآن، بريوت، الطبعة األولی، و القبلة للثقافة اإلسالمية

 م.1986. ه
قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث،  مد َجال الدين القاسمی،  -104
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 - ه1412، موسسة دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية ارصالـمي األفريق
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 م.1992
 مد عبداهلل  إلی سبيل الرشاد، لإلمام موفق الدين أيبا ِلعة االعتقاد اهلاد -106

خرج أحاديث  و حقق و رشح الشيخ  مد بن صالح العثيمني،و أمحد بن قدامة،

فية، الطبعة الدار السلو قصود، النارش: مكتبة اإلمام البخاری،الـمأرشف عبد

 م. 1992 - ه 1412الثانية 
عقيدة  ضيئة يفالـمسواطع األرسار األثرية، رشح الدرة و لوامع األنوار البهية -107

كتب الـمريضة، تأليف الشيخ  مد بن أمحد السفارينی، النارش: الـمالفرق 

 م. 1985 - ه 1405اإلسالمی، الطبعة الثانية 
 728الدين ابن تيمية، ت )ي ة تقمسائل لإلمام العالوالـم جمموعة الرسائل -108

صححها َجاعة من العلامء بإرشاف النارش: دار الكتب العلمية، و ( علق عليهاه

 م. 1983 - ه 1403بريوت، لبنان، الطبعة األولی 
العقيدة، د. نارص عبدالكريم العقل،  اجلامعة يفو جممل أصول أهل السنة -109

 .ه 1411ل شوا ،ولینارش: دارالوطن للنرش، الطبعة األال
توفی سنة الـماحلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغوی،  جممل اللغة أليب -110

حسن سلطان، موسسة الرسالة، الطبعة الـمحتقيق: زهري عبدو (، دراسةه 395)

 م. 1986 - ه 1404األولی 
، ه  1403(، سنة 57نورة، العدد )الـمدينة الـمجملة اجلامعة اإلسالمية ب -111

 من عمر اجلامعة.السنة اخلامسة عرشة 
، ه  1403(، سنة 59نورة، العدد )الـمدينة الـمجملة اجلامعة اإلسالمية ب -112

 السنة اخلامسة عرشة من عمر اجلامعة.
 اسن التأويل، تأليف  مد َجال الدين القاسمی، دار إحياء الكتب العربية،  -113
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 م. 1957 - ه 1376رشكاه، الطبعة األولی وي احللب عيسی البايب
بكر عبدالقادر الرازی، النارش:  صحاح، تأليف  مد بن أيبخمتار ال -114

 م. 1981 - ه 1401دارالكتاب العربی، الطبعة األولی 
الغفار، تأليف احلافظ شمس الدين الذهبی، اخترصه  مد  خمترص العلو للعيل -115

 م.1978 - ه1401تب اإلسالمی، الطبعة األولی كالـم، بن نارصالدين األلباين
 ، تأليف الشيخ شمس الدين أيب ختم مسند اإلمام أمحد يف صعد األمحدالـم -116

(، النارش: ه 833) يوسف بن اجلزری، تويف اخلري  مدبن  مد بن  مد بن عيل

 م. 1990 - ه 1410مكتبة التوبة، طبعة 
التوحيد، تأليف  معارج القبول برشح سلم الوصول إلی علم األصول يف -117

(، بتعليق عمر  مود أبوعمر، ه 1377توفی )الـم ،الشيخ احلافظ أمحد حكمی

 م. 1990 - ه 1410التوزيع، الطبعة األولی و النارش: دار ابن القيم للنرش
 ناره بمرص، بدون تاريخ.الـمالتنزيل تفسري االمام البغوی، مطبعة  الـممع -118
احلسني أمحدبن فارس بن زكريا، حتقيق عبدالسالم  مقاييس اللغة أليب معجم -119

 مطبعة مصطفی احللبی.و ، النارش: مكتبةه  1391بعة الثانية، هارون، الط
اجلامعة، د. نارص العقل، النارش: و اجلامعة عند أهل السنةو مفهوم أهل السنة -120

 دارالوطن للنرش.
الدين أمحد بن عبداحلليم، ي العباس تق يبمنهاج السنة النبوية البن تيمية أ -121

 .ه 1406ة، الطبعة األولی ، النارش: موسسة قرطبالـمحتقيق: د. رشاد س
اجلامعة، تأليف عثامن و منهج االستدالل علی مسائل االعتقاد عند أهل السنة -122

 م. 1992 - ه 1412بن حسن، النارش: مكتبة الرشد، الطبعة األولی 
الصفات للشيخ  مد األمني الشنقيطی، ت و دراسات آليات األسامءو منهج -123
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 .ه 1401(، النارش: اجلامعة اإلسالمية، الطبعة الثانية ه 1393)
 عبداهلل  مد بن أمحد بن عثامن الذهبی، حتقيق: عيل ميزان االعتدال، أليب -124

 م تذكر رقم الطبعة.ـعرفة، بريوت، لبنان، لالـم مد البجاو، النارش: دار
نطق، تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية، صحح   مد حامد الفقی، الـم نقض -125

 كتبة العلمية، بريوت، لبنان.الـمالنارش: 
ترک التفرق، للشيخ َجال بن أمحد بن بشري بادی، و وجوب لزوم اجلامعة -126

 .ه 1412النارش: دارالوطن، الرياض، السعودية، الطبعة األولی، ربيع 
وسطية أهل السنة بني الفرق، رسالة دكتوراه، للشيخ  مدبن كريم  مدبن  -127

بن  مد نارص الفقيهی، األستاذ بالدراسات  الدكتور عيل عبداهلل، بإرشاف فضيلة

 .ه 1409العليا باجلامعة اإلسالمية لعام 
بكر بن   مد بن أيب العباس أمحد بن أيب أبناء الزمان أليبو وفيات األعيان -128

 م. 1978 - ه 1398خلكان، حقق  إحسان عباس، النارش: دار صادر، طبعة 
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