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بسم اهلل الرحمن الرحیم

مقدمه
ثنا و ستايش فقط «اهلل» را سزد( ،ازاين رو) او را ميستاييم و تنها از او ياري و كمک
ميگيريم و از او آمرزش ميطلبيم و از بديهاي درونمان و گناهان اعمالمان به او پناه
ميبريم ،بيگمان هر كه را «اهلل» هدايتش كند ،هيچكس نميتواند او را گمراه كند و هر
كس گمراه شود ،هيچ هدايتگري براي او نخواهد بود؛ گواهي ميدهم و اعتراف ميكنم
هيچ معبود بحقّي جز «اهلل» نيست ،او يكتا و يگانه است و هيچ انباز و شريكي ندارد و
گواهي ميدهم و اعتراف ميكنم كه محمد بنده و فرستادهي اوست.
ُ ُ ذ ذ
ذ
ذُ
ذ ُ
ذ
ل َٰٓوأ ُ
نتم َٰٓ ُّمسَٰٓل ُِمونَٰٓ َٰٓ﴾١٠٢
ن َٰٓإ ِ َٰٓ
ق َٰٓتقات ِ َٰٓهِۦ َٰٓولَٰٓ َٰٓتموت َٰٓ
ّلل َٰٓح َٰٓ
﴿يَٰٓأ ُّيها َٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓءام ُنوآَٰ َٰٓٱتقوآَٰ َٰٓٱ َٰٓ
[آلعمران.]102 :
«اي كسانيكه ايمان آوردهايد ،آنچنان كه بايد از خدا ترسيد ،از او بترسيد (و با انجام واجبات
و دوري از منهيات گوهر تقوي را به (دامان گيريد) و شما (سعي كنيد غافل نباشيد تا چون
مرگتان به ناگاه در رسد) نميريد مگر آنكه مسلمان باشيد».

ُ ذ
ذ
ذ ُ ذُ
ذ
ُ
ثَٰٓ
اس َٰٓٱتقوآَٰ َٰٓر ذبك َُٰٓم َٰٓٱَّلِي َٰٓخلقكم َٰٓمِن َٰٓنفَٰٓسَٰٓ َٰٓوَٰٓحِدةَٰٓ َٰٓوخلقَٰٓ َٰٓمِنَٰٓها َٰٓزوَٰٓجها َٰٓوب َٰٓ
﴿يَٰٓأ ُّيها َٰٓٱنل َٰٓ
ذ ذ
ٗ
ُ
ذُ
ذ ذ
ُ
ّلل ََٰٓكنَٰٓ َٰٓعليَٰٓكمََٰٰٓٓ
ن َٰٓٱ َٰٓ
ّلل َٰٓٱَّلِي َٰٓتسآَٰءلونَٰٓ َٰٓب ِ َٰٓهِۦ َٰٓوَٰٓٱلَٰٓرَٰٓحامَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
يا َٰٓون ِسآَٰ َٰٗٓء َٰٓوَٰٓٱتقوآَٰ َٰٓٱ َٰٓ
ال َٰٓكث ِ َٰٗٓ
مِنَٰٓ ُهما َٰٓرِج َٰٓ
ِيبآَٰ[ ﴾١النساء.]1 :
رق َٰٗٓ
«اي مردمان ،از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد .پروردگاري كه شما را از يک انسان بيافريد
(و سپس) همسرش را از نوع او آفريد و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني (بر روي زمين)
منتشر ساخت و از (خشم) خدايي بپرهيزيد كه همديگر را بدو سوگند ميدهيد و بپرهيزيد از
اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد (و رحم را ناديده گيريد) ،زيرا بيگمان خداوند
مراقب شما است (و كردار و رفتار شما از ديدهي او پنهان نميماند) .»...
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ٗ
ذ
ذ ُ ُ
ذُ
ٗ
ُ
ُ
ِيدا ََٰٰٓٓ ٧٠يُصَٰٓل ِحَٰٓ َٰٓلكمَٰٓ َٰٓأعَٰٓمَٰٓلكمَٰٓ َٰٓويغَٰٓفِرََٰٰٓٓ
ل َٰٓسد َٰٓ
ّلل َٰٓوقولوآَٰ َٰٓقوَٰٓ َٰٓ
﴿يَٰٓأ ُّيها َٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓءام ُنوآَٰ َٰٓٱتقوآَٰ َٰٓٱ َٰٓ
ذ
ُ ُُ ُ
ولۥَٰٓفقدََٰٰٓٓفازََٰٰٓٓفوَٰٓ ًزآَٰع ِظ ً
يمآَٰ[ ﴾٧١األحزاب.]71-70 :
ّللَٰٓور ُس َُٰٓ
لكمََٰٰٓٓذنوبكمََٰٰٓٓومنَٰٓيُ ِط َِٰٓعَٰٓٱ َٰٓ
«اي مؤمنان ،از اهلل بترسيد (و خويشتن را با انجام خوبيها و دوري از بديها از عذاب او
درامان داريد) و سخن حق و درست بگوييد در نتيجه اهلل (توفيق خيرتان ميدهد و) اعمالتان را
بايسته ميكند و گناهانتان را مي بخشايد .اصالً هر كه از اهلل و پيغمبرش فرمانبرداري كند ،قطعاً به
پيروزي و كاميابي بزرگي دست مييابد».

از آنجايي كه شناخت «اهلل» -تعالي -اولين واجب ديني يک انسان مكلف است و از
سويي اين شناخت به كاملترين شكل خود جلوهگر نميشود مگر با آگاهي يافتن از اسماء
وصفات و افعال او در آفريدگانش و بر اين اساس اقرار به اين اسماء وصفات متعلق به
پروردگار را در كتابش و بر زبان فرستاده اش بيان داشته است ،از اين رو به پژوهش اين
مباحث گرانقدر روي آوردم ،اميدوارم «اهلل» آن را براي خودم و ساير مسلمانان مفيد و
سودمند گرداند.
اين نوشتار تالش ناچيزي است از من در بيان عقيدهي اهل سنت در اسما و صفات
اهلل تعالي بويژه در اين عصر كه گروههاي مبتدع ،منحرف و گمراه طرحها و نقشهها
ريختهاند و به تأسيس مدارس ،دانشگاهها و نوشتن كتابهاي زياد مبادرت ورزيدهاند و
مسأله را برمردم -بويژه نسل جوان -مشتبه ساخته و آنان را با آميزهاي از عقايد فالسفه و
معتزله كه در صدد نشر آن هستند گمراه كردهاند .اينان ادّعا ميكنند شيوهاي كه در پيش
گرفته اند ،همان شيوه و خط مشي اهل سنت است! و از آنجايي كه يكي از اولويتهاي
دعوت به سوي «اهلل» -تعالي -شناخت اسماء و صفات اوست و از ديگر سو حال و روز
مسلمانان به سبب عدم فهم عقيدهي درست  -كه همان عقيدهي رسول اهلل و يارانش
است -وضعيت اندوهباري بخود گرفته است .و از آنجايي كه علت اصلي تفرقه وجدايي
ميان مسلمانان ،اختالف در عقيدهي ناب و زالل و تأويل نادرست ،تفويض ناجور و
كثرت بدعت در سرزمينهاي اسالمي است و از آنجايي كه اهلل -تعالي -از علما و
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پژوهشگران اسالمي پيمان گرفته تا حقايق دينش را -كه در كتاب و سنت وارد شده-
براي مردم بيان كنند و از كتمان آن بپرهيزند  ..اين پژوهش را برگزيدم و از «اهلل» عزّوجلّ
فروتنانه ميطلبم ياريم دهد تا دراين كار از نصوص كتاب و سنت پا فراتر ننهم و
ميكوشم آنها را آنگونه فهم و درک كنم كه سلف صالح ما فهميدهاند ،از اين رو از آثار و
اقوال آنان پيروي خواهم كرد و براي بيان داليلم ادلّهي نقليّه را در اولويت قرار ميدهم،
اگر چه تالش خواهم كرد ادلّهي عقليّه را نيز فراموش نكنم ،در پايان از تمام كساني كه
مرا در اين كار ياري كردند ،بينهايت سپاسگزارم ،و همواره در دعاهايم آنان را از ياد
نخواهم برد.
علي محمد الصّالبي

طرح و خط سیر مباحث این کتاب
مباحث اين كتاب را به يک مقدمه و چهار باب و يک خاتمه تقسيم كردهام:
در مقدمه به اهميت موضوع و علّت انتخاب چنين مباحثي پرداختهام و به اين نكته نيز
اشاره كردهام كه در بيان سخنان سلف صالح دربارهي اسماء و صفات الهي ،در
چهارچوب عقيدهي اهل سنت ،بر كتاب و سنت تكيه نمودهام و بعد از آن به طرح و خط
سير كتاب پرداختم و در پايان پس از «اهلل»  -سبحانه و تعالي -از تمام كساني كه مرا در
اين راه ياري دادهاند سپاسگزاري كردهام.
باب اول :در اين بخش از كتاب به بيان شيوه و خط سير اهل سنت و وجوب پيروي
از آنان و اهتمام علما بدان و بيان اينكه چنين راهي سالمترين ،آگاهانهترين و محكمترين
راه شناخت اسماء و صفات است پرداختهام ،اين باب شامل سه فصل است:
فصل اول :پارهاي از مصطلحات مهم اين بحث را به پژوهش گذاشتهام كه شامل سه
مبحث زير است:
مبحث اول :تعريف لغوي و اصطالحي عقيده.
مبحث دوم :بيان معاني لغوي و اصطالحي :سنت ،اهل سنت و القاب اهل سنت.
مبحث سوم :مشخص نمودن معاني لغوي و اصطالحي صفت.
فصل دوم :آغاز پيدايش اصطالح «اهل سنت» و ويژگيهاي آنان ،در اين فصل دو
مبحث زير مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است:
مبحث اول :تاريخ پيدايش اصطالح اهل سنت.
مبحث دوم :ويژگيهاي عقيدهي اهل سنت.
فصل سوم :توجه علما به عقيدهي سلف صالح ،اصول ،قواعد پذيرش ،استدالل و نگرش
درست به نقش عقل .در اين بخش پنج مبحث زير آورده شده است:
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مبحث اول :توجه علماء به عقيدهي سلف صالح.
مبحث دوم :اصول و روشهاي پذيرش و استدالل نزد اهل سنت.
مبحث سوم :نگرش درست به نقش عقل در نزد اهل سنت.
مبحث چهارم :داليل وجوب پيروي از اهل سنت ،و ضرورت پاي بندي به شيوه و
روش آنان.
مبحث پنجم :روش اهل سنت سالمترين و آگاهانهترين و محكمترين شيوههاست.
باب دوم :اهميت شناخت توحيد اسماء و صفات ،و بيان عقيدهي اهل سنت در اسماء
و صفات ،و بيان بنيادهايي كه اين شناخت بر آنها استوار است ،و ذكر پارهاي از
گفتارهاي سلف صالح در اين باره ،و اقسام صفات ،و مهمترين قواعد در بيان اسماء و
صفات .اين باب شامل پنج فصل زير است:
فصل اول :شامل چهار مبحث است:
مبحث اول :اهميت شناخت اسماء و صفات.
مبحث دوم :بيان عقيدهي اهل سنت در اسماء و صفات الهي.
مبحث سوم :بنيادهايي كه عقيدهي اهل سنت در اسماء و صفات بر آن استوار است.
مبحث چهارم :معناي جمله مشهور« :بدون تحريف وتعطيل» در نزد اهل سنت.
فصل دوم :پارهاي از گفتارهاي سلف.
فصل سوم :شامل چهار مبحث است:
مبحث اول :اثبات صفت كمال براي «اهلل» -سبحانه و تعالي -در خالل سورهي
«اخالص».
مبحث دوم :تقسيم صفات به عقليه وخبريه و ذاتيه و فعليه اختياريه.
مبحث سوم :پارهاي از افعال اهلل -تعالي -الزم و برخي متعدّياند.
مبحث چهارم :فرق ميان صفات ذاتي و فعلي.
فصل چهارم :در اين فصل چهار مبحث زير را ميخوانيم:
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مبحث اول :پارهاي از صفات ذاتي.
مبحث دوم :گروهي از صفات فعلي.
مبحث سوم :برخي از صفاتي كه در باب «مقابله» مورد بحث قرار ميگيرند.
مبحث چهارم :پاک و منزه داشتن اهلل -تعالي -از هر نوع صفاتي كه بر عجز و نقص
داللت دارند.
فصل پنجم :برخي از قواعد اسماء و صفات.
باب سوم :ارتباط ميان ذات و افعال و صفات با هم و موضع اهل سنت در برابر تأويل
و تفويض و بيان نشانههاي صفات الهي در جانها و روانها و در هستي و پهنهي زندگي،
و ارتباط صفات با حاكميت .در اين باب سه فصل زير پيگيري ميشود.
فصل اول :داراي چهار مبحث زير است:
مبحث اول :ارتباط و پيوند ميان صفات و ذات.
مبحث دوم :ارتباط و پيوند ميان صفات و افعال.
مبحث سوم :سرشت پيوند ميان صفات با همديگر ،از حيث آثار و معاني.
مبحث چهارم :نفي تحريف معاني اسماء و صفات.
فصل دوم :داراي دو مبحث است:
مبحث اول :موضع اهل سنت در برابر تأويل.
مبحث دوم :موضع اهل سنت در برابر تفويض.
فصل سوم :چهار مبحث است:
مبحث اول :نشانههاي صفات الهي در نفس ،زندگي و جهان هستي.
مبحث دوم :تمام صفات الهي بر جان و دل تأثير ميگذارند.
مبحث سوم :غفران الهي به اين معني نيست كه در گناهان زيادهروي نمود.
مبحث چهارم :يكي از ويژگيهاي شايستگي اهلل -تعالي -در صفات كمال ،يگانگي
او در حاكميت است.
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باب چهارم :گفتارهايي از علما و مفسريني كه اهلل -سبحانه و تعالي -بوسيلهي آنان
مذهب سلف را ياري داده است و بيان آراء و انديشههاي برخي از متكلميني كه بعدها به
مذهب سلف بازگشتند و اندرزهايي در اين رابطه ،اين باب شامل چهار فصل است:
فصل اول :پنج مبحث است:
مبحث اول :ابن جرير طبري.
مبحث دوم :موضعامام بغوي در برابر آيات صفات.
مبحث سوم :موضع حافظ ابن حجر.
مبحث چهارم :موضع عالمه قاسمي.
مبحث پنجم :موضع عبدالرحمان بن ناصر السعدي.
فصل دوم :سه مبحث است.
مبحث اول :احمد بن حنبل.
مبحث دوم :ابن تيميه.
مبحث سوم :محمد بن عبدالوهّاب.
فصل سوم :چهار مبحث است:
مبحث اول :ابوالحسن اشعري.
مبحث دوم :ابوحامد غزالي.
مبحث سوم :امام جويني.
مبحث چهارم :امام فخر رازي.
فصل چهارم :چهار مبحث است:
مبحث اول :پرهيز از سخن گفتن از صفات اهلل -تعالي -بدون علم و آگاهي.
مبحث دوم :موضع سلف در برابر بدعت و بدعتگزاران.
مبحث سوم :حكم انكار يكي از اسماء يا صفات الهي چيست؟
مبحث چهارم :حكم سوگند خوردن به يكي از صفات اهلل -تعالي-
خاتمه.

باب اول:
در باب ویژگیهای روش اهل سنت و وجوب پیروی از آنان
در بيان ويژگيهاي روش اهل سنت و وجوب پيروي از آنان و اهتمام علما بدان و
بيان اينكه چنين روشي سالمترين ،آگاهانهترين و محكمترين راه شناخت اسماء و صفات
است.
فصل اول :تعريف پارهاي از اصطالحات مهم در اين بحث ،كه شامل سه مبحث
است:
مبحث اول :تعريف لغوي و اصطالحي عقيده.
مبحث دوم :بيان معاني لغوي و اصطالحي :سنت ،اهل سنت و القاب اهل سنت.
مبحث سوم :معاني لغوي و اصطالحي صفت.
فصل دوم :آغاز پيدايش اصطالح «اهل سنت» و ويژگيهاي عقيدهي اهل سنت ،كه
شامل دو مبحث است:
مبحث اول :تاريخ پيدايش اصطالح اهل سنت.
مبحث دوم :ويژگيهاي عقيدهي اهل سنت.
فصل سوم :توجه علما به عقيدهي سلف صالح ،اصول ،قواعد پذيرش ،استدالل و
نگرش درست به نقش عقل .اين فصل شامل پنج مبحث است:
مبحث اول :توجه علما به عقيدهي سلف صالح.
مبحث دوم :اصول و قواعد صحيح در شيوهي پذيرش و استدالل در نزد اهل سنت.
مبحث سوم :نگرش درست به نقش عقل در نزد اهل سنت.
مبحث چهارم :داليل وجوب پيروي از اهل سنت و لزوم پايبندي به برنامه و روش
آنان.
مبحث پنجم :روش اهل سنت سالمترين ،آگاهانهترين و محكمترين شيوههاست.

فصل اول:
تعریف پارهای از اصطالحات مهم این بحث
مبحث اول :تعریف لغوی و اصطالحی عقیده

عقيده در لغت :از مادهي «ال َع ْقد» ،به معناي بستن و محكم گره بستن است و به
معناي ديگري نيز آمده است ،از جمله :استوار كردن ،استحكام بخشيدن ،پايبندي و التزام،
بهم فشردن ،اثبات ،تأييد و تصديق.1
اما معناي اصطالحي آن :كلمهي «عقيده» در كتاب و سنت و منابع مهم لغوي قديم

وجود ندارد ،اولين كسي كه دركتاب خود (الرسالة) جمع آن را به كارگرفت ،قشيري
درسال  437ه.ق بود ،از اين رو اين كلمه نوظهور است و در صدر اول وجود نداشته
است.2
دكتر ناصر العقل آن را چنين تعريف كرده است« :ايمان راسخ و يقيني به اهلل -تعالي-
و هر آنچه كه در الوهيّت ،ربوبيت و اسماء و صفات او واجب است و ايمان به فرشتگان،
كتابهاي آسماني ،پيامبران ،روز آخرت ،قدر (اعمّ از خير و شرّ آن) و تمام آنچه كه در
نصوص صحيح اعمّ از اصول دين وامور غيبي و اخبار آخرت وارد شده است و هر آنچه
سلف صالح بر آن اجماع داشتهاند و تسليم و فرمان برداري از حكم ،امر ،تقدير ،شريعت
اهلل تعالي و پيروي از رسولش  با اطاعت و فرمانبري و تسليم داوري و قضاوت او
بودن».3
و لفظ عقيده شامل :توحيد ،ايمان ،اسالم ،امور غيبي ،نبوّت و رسالت ،قدر ،اخبار،
 -1لسان العرب :مادهي «عقد» ( ،)300-295/3القاموس الـمحيط :مادهي «عقد» (.)328-327/1
 -2نگا :معجم الـمناهي اللفظية شيخ بكر ابوزيد ،ص .242/
 -3مباحث يف عقيدة أهل السنّة واجلامعة :ص . 9
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اصول قطعي احكام و ساير اصول ديني ،عقيدتي و ردّ هوي پرستان و مبتدعين و ساير
ملل و نحل ،مذاهب گمراه و منحرف و موضعگيري در برابر آنان نيز ميشود .بنابراين:
عقيده ،توحيد ،سنت و اصول دين از مدلوالت اين علم به حساب ميآيد ،يا به تعبيري:
مسماي اين علم هستند.
مبحث دوم :معنای لغوی و اصطالحی «سنّت»

 -1معناي لغوي سنت:
سنت در لغت به معناي راه و روش است ،خواه خوب يا بد ،پسنديده يا زشت باشد.
ابن فارس گويد :سنت به معناي سيره و [راه و روش است] سنت رسول اهلل همان
سيرت و راه و روش اوست  .هذلي گويد:
َ
َ َّ أ َ َ َ َ َ َ
َلَلَلن َ
فََلَل َ َ ََلَل َز َع َ
َّ َ 1
فََلَلَلَلل أ ََّ ٍَسُ َّنَلَلَلَل أ ََ َمَل َ
َل
َل
ه
ت
ِس
ت
َل
َل
َ
َل
َل
ن
َلن
َل
م
ن
َلَلَل
َل
ِ
ن
ن
ِ
ِ
«از راه و روشي كه خودت آن را پيريزي كردهاي بيتابي مكن * زيرا اولين كسي كه
از راه و روشي راضي و خشنود باشد كسي است كه آن را پيموده است» و در لسان
العرب چنين آمده است :سنت عبارتست از هر راه و روشي كه خواه خوب يا بد باشد و
در حديث نبوي اين واژه و مشتقات آن به وفور بكار رفته است ،اما در اصل به همان
معني طريقه و روش است .2از جمله ميتوان به حديث زير اشاره كرد:
َ
َ
َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َّ َ َ
َل ِمثل ج ِر َم َن َع ِمل بِ َه  َ ،ال
« َم َن َن أن يف سْل َن مِ ن َ ح َ ،فع ِمل بِه بعده ،ك ِتب
َّ
َ
َّ أ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ
َ َّ
َي َ َّق َّص ِم َن َّجوٍ ِ َم َ َ
ب َعليَ ِه ِمثل
َش ٌءَ ،م َن َن أن ِيف سْل َن مِ ن َ نیئَ فع ِمل بِه بعده ك ِت
ِ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ ٌ 3
َ
َ
َّ
سٍ ِ م شْيء» .
ِ ز ٍِ من ع ِمل بِه  ،ال ي قص ِمن ز ِ

«هر كه در اسالم راه و روش نيكي وضع كند و پس از او (در حياتش يا مماتش) بدان عمل

شود ،مانند كسي كه بدان عمل كرده است ،برايش پاداش نوشته ميشود و اين در حالي است كه
 -1ابن فارس :جممل اللغة ،تحقيق و بررسي زهير عبدالمحسن سلطان (.)455/20
 -2لسان العرب :مادهي «سنن» (.)225/13
 -3روايت صحيح مسلم كتاب العلم ،باب :من س ّن سنة حسنة ،)2059/4( ،ح(.)1017
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هيچ چيزي از پاداششان كم نميشود و هر كه در اسالم راه و روش بدي وضع كند ،كه پس از
او در حياتش يا مماتش بدان عمل شود ،مانند گناه كسي كه بدان عمل كرده است ،بر او گناه
نوشته ميشود و اين در حالي است كه هيچ چيزي از گناهانشان كم نميشود».

 -2معناي اصطالحي سنّت:
سنت در اصطالح محدثين ،اصوليون ،فقهاء  ،واعظان و علماي اصول دين معناي
متفاوتي دارد ،اگرچه همگي اتفاق دارند كه مراد همان سنت رسول است ،ولي
اختالفشان در تعريف و تفصيل آن است.1
بعنوان مثال :سنّت در نزد محدثين عبارتست از تمام آن چيزي كه از رسول اهلل به ما
رسيده است ،اعمّ از گفتارها ،كردارها ،بيانات [تقرير:صحه گذاشتن بر كاري] ويژگيهاي
اخالقي ،راه و روش و سيرهي او پيش از بعثت و پس از آن.2
اما در نزد اصوليّون همانگونه كه «اآلمدي» گفته است ...« :بر عبادات نافلهاي اطالق
ميشود كه از رسول اهلل روايت شده است .و گاهي نيز به ادّلهي شرعيهاي اطالق
ميشود كه از رسول اهلل صادر شده است كه نه تالوت ميشوند و نه (مانند قرآن)
معجز هستند و نه در دايرهي اعجاز قرار ميگيرند كه در اينجا مراد همين نوع اخير است،
و كردارها و بيانات رسول اهلل در اين حيطه قرار دارند».3
و فقها آن را چنين تعريف كردهاند« :راه و روش پيموده شدهاي در دين كه نه فرض
باشد و نه واجب »4وقتي به سخنان اهل سنت (سلف) مينگريم ،متوجه ميشويم معناي
آن بسي گستردهتر از معناي محدثين ،اصوليون و فقهاست.
 -1وسطية أهل السنة بني الفرق :شيخ محمد باكر بن محمد ،با تصرف ص .17
 -2قواعد التحديث :قاسمي ،ص .64
 -3اإلحكام يف أصول األحكام :اآلمدي.)127/1( ،
 -4السنّة ومكانتها ،سباعي ،ص  ،48/و دراين بحث از دو كتاب مهم :منهج االستدالل يف مسائل االعتقاد و جممل
أصول السنة واجلامعة استفادهي فراوان بردهام.
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شيخ االسالم ابن تيميه /ميگويد« :واژهي سنّت در سخنان سلف شامل تمام عبادات
و اعتقادات است ،اگر چه بسياري از كساني كه در سنت كتاب نوشتهاند ،مرادشان
اعتقادات است».1
ابن رجب /ميگويد« :سنت عبارتست از تمسکّ و پايبندي به راه و روش رسول
اهلل و خلفاي راشدين پس از او ،كه شامل :اعتقادات ،رفتارها و گفتارهاي آنان ميشود
و اين همان سنت كامل و به تمام معنايي است كه سلف صالح ما در گذشته مسماي
سنت را فقط بر اين تعريف اطالق ميكردند».2
شيخ ناصر العقل تعريف جامعي از اصطالح سنت در شريعت دارد كه در زير بدان
اشاره ميكنيم« :سنت عبارتست از آئين و برنامهاي كه رسول اهلل با خود آورده است،
كه شامل علم ،عمل ،هدايت و مدلوالتي است كه از آنها منشعب ميشود ،مانند :سنت در
مقابل قرآن كريم ،يا سنت به معناي مشروعيت كه خالف آن بدعت است ،يا سنت به
معناي اصول دين و اعتقاد سالم ،يا به معناي حديث و يا نافله.3»...

اصطالح سنت در نزد اهل سنت:
اين اصطالح به دو معني است:
معناي اول :معناي عامي است كه تمام منتسبين به اسالم را در بر ميگيرد و رافضه از
آن خارج است ،يعني وقتي در اصطالح عاميانه گفته ميشود :اين فرد رافضي است يا اين
فرد سُنّي است.4
شيخ االسالم ابن تيميه /در بيان اين معني ميگويد« :جمهور علماي عامّه رافضي را

 -1األمر بالـمعروف والنهي عن الـمنكر :ص .78
 -2جامع العلوم واحلكم :ص .249
 -3مفهوم أهل السنة واجلامعة :ص .47
 -4وسطية أهل السنة بني الفرق :رسالهي دكترا ص .36
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ضد سني ميدانند و وقتي يكي ميگويد :من سنيام ،مرادش اين است كه رافضي
نيست».1
سفيان الثوري در پاسخ پرسشي درباره سنت فرمود« :عبارتست از مقدم داشتن شيخين
ابوبكر و عمرب بر ساير خلفا».2
معناي دوم :معنايي خاصتر و محدودتر از معناي عام است ،طبق اين تعريف مبتدعين،
خوارج ،مرجئه ،قدريه و ساير گروههاي گمراه و منحرف از اين معنا خارجاند.

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

خالفت ابوبكر ،عمر و عثمان معتقد باشد و تمام طوايف و گروههاي اسالمي ،جز
رافضه ،شامل اين تعريفند و گاهي نيز مراد اهل حديث و سنت محض است ،در اين
صورت فقط كساني را شامل ميشود كه صفات را براي اهلل تعالي ثابت ميدانند و
معتقدند :قرآن غير مخلوق است و اهلل در آخرت ديده ميشود و قدر و ساير مسايل و
قضاياي معروف در نزد اهل حديث و سنت را ثابت ميدانند».3
بنابراين اهل سنت در حقيقت همان ياران رسول اهلل  هستند ،زيرا آنان عقايد و
عبادات خود را مستقيماً از ايشان دريافت كرده بودند و آگاهترين و كاملترين پيروان
نسبت به پيامبرشان بودند.
و نيز تابعيني هستند كه به نيكويي از آنان پيروي كرده و ميكنند ،يعني كساني كه در
هر عصر و مكاني جا پاي آنان ميگذارند .در رأس آنان اهل حديث قرار ميگيرند ،يعني
همان كساني كه سنت رسول اهلل را به ما رساندند و درست و نادرست و سره و
ناسرهي آن را برايمان مشخص و معلوم ساختند و خود بدان عمل كردند و به مدلوالتش
معتقد گشتند.
 -1الفتاوى.)356/3( :
 -2الاللكايي ،رشح أصول اعتقاد أهل السنة.)152/1( :
 -3منهاج السنة النبوية :تحقيق محمد رشاد سالم (.)220/2
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امام ابن حزم /در بيان اهل سنت گويد« :اهل سنتني كه ما آنان را اهل حق و

مخالفينشان را اهل بدعت ميناميم عبارتند از :صحابه و برگزيدگان تابعين (رمحة اهلل
عليهم) يعني همان كساني كه راه و روش آنان را به بهترين شيوه در پيش گرفتهاند .سپس
أهل حديث و فقهايي كه نسل به نسل ،تا امروز از آنان پيروي كردهاند و ساير مردمي كه در
تمام كرهي زمين به آنان اقتدا ميكنند».1

القاب اهل سنت:
اين القاب مشهور عبارتند از:

 -1اهل حديث و اثر:
از آنجايي كه به احاديث رسول اهلل  و آثار صحابه مشغول و سره را از ناسره
مشخص و خود بدان عمل و استدالل ميكنند ،به اين نام ملقب شدهاند .امام احمد /در
اين باره چنين سروده است،

ديـــــــن النبـــــــي مـــــــد أ خبـــــــار

نعـــــــــم الــــــــــ مطية للفتـــــــــى آثـــــــــار

ال تــــر ب ّن عـــــن احلــــديث وأهلـــــ

فـــــــالرأا ليـــــــل واحلـــــــديث ـــــــار

2

ج

«دين پيامبرمان محمد  عبارتست از اخبار و احاديثي كه از او به ما رسيده است ،اين
آثار بهترين وسيله (سعادت و رستگاري) براي فرد است».
«از حديث و اهل آن روي بر متاب ،چرا كه پايبندي و التزام به عقل و رأي همچون
شب است و حديث هچون روز روشن است».

 -1الف َصل يف الـملل واألهواء والنحل.113/2 :
 -2نگا :جامع بيان العلم وفضل وما ينبغي يف روايت ومحل .43/2
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 -2سلف صالح:
مراد همان صحابه ،تابعين ،ائمهي عادل و بزرگواري است كه ازآنان پيروي كردهاند،
يعني همان كساني كه امت بر امامت ،پيشوايي و منزلت واالي آنان در دين اتفاق دارند و
مسلمانان سخنان و گفتارشان را نسل اندر نسل ،با طيب خاطر و رضايت كامل
پذيرفتهاند ،مانند امامان مذاهب چهارگانه ،سفيان ثوري ،ليث بن سعد ،عبداهلل بن مبارک،
ابراهيم نخعي ،امام بخاري و ساير اصحاب سنن ،از اين رو كساني چون خوارج ،روافض،
معتزله و جبريه كه متهم به بدعت يا ساير القاب ناپسند هستند ،از اين مسمي خارجاند.1

 -3گروه نجات يافتهي ياري شده (فرقه ناجيه):
در حديثي از رسول اهلل روايت است كه فرمود:
َ َ َ َ َّ َّ أ َ َ
أ أ أَ َ ََ
َع ََ ٍ َ َنبَ َ أ َ َّ َّ َّ َ
سحدة».
َتق سم ِِت
عِي ِملَ ُكهم يف سنل ٍِ إال ِملَ ِ
ن
ِ
« ...تف ِ

«و امتم به هفتاد و سه دسته و گروه تقسيم ميشوند ،همهي آنها جز يک گروه در دوزخ

خواهند بود» .گفتند :آن گروه چه كساني هستند اي رسول اهلل ؟ فرمود:
« َم َ َ َعلَيَه َ َ َص َ
ح ِب».2
ِ

«گروهي كه پيرو سنّت من و يارانم باشند» .و در حديث ديگري فرمود:
َ
َ ََ َ
َّ
َ َ َّ
ٌ
َّ
سْلَق َال يَ َّ ُّ
ت َّ
ُض َّ َم َم َن َخ َذل َ َّه َم َح أِت يَل ِ َ
هلل َ َم
«ال ت َزسَ ط ئِفَ ِم َن س أم ِِت ظ ِ رين َع
مر س ِ
َ َ
ك ِذلك».3
«پيوسته گروهي ازامتّم پشتيبان حق و حقيقت خواهند بود( ،و بر دشمنان دين و مخالفان
پيروز خواهند شد) و به سبب ثباتي كه در دين دارند مخالفت و دشمني آنان هيچ آسيب و
گزندي به آنان نميرساند و تا زماني كه فرمان اهلل تعالي مبني بر برپايي قيامت فرا ميرسد آنان

 -1منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد.33/1 :
 -2ترمذي آن را در سنن خود ( )26/5و در كتاب اإليمان به ش ( )2641روايت كرده است.
 -3اين حديث را امام مسلم در صحيحش ( )1523/3و در كتاب اإل مارة به شمارهي ( )1920روايت كرده است.
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بر همين روش باقي خواهند ماند».

مبحث سوم :معنای لغوی و اصطالحی «صفت»
ََ أ
َ
َ َ َّ َ
َ
َل َ َعليَ ِه َ َصف ِصفََ :ح هَّ»
معناي لغوي صفت :هر گاه ميگوييمَ َ « :صف سليشء

يعني :آن چيز را براي او آراست و تزيين نمود ،برخي گفتهاند« :الوصف» :مصدر است و
«الصفة» :به معناي آراستن و زينت دادن است .و ليث گويد :وصف يعني تو چيزي را
براي ديگري با آب و تاب بيارايي و «وصّاف» به كسي گفته ميشود كه از توصيف يک
چيز و آراستن آن آگاه باشد».1

َ
نويسندهي كتاب «خمتار الصحاح» گويد :هرگاه گفته ميشودَ « :
َّ
سلطبيب
سنتَ َو َصف

ِِلسئِ ِه» :يعني پزشک از او پرسيد تا بيماريش را برايش توصيف كند ،تا بتواند او را درمان
نمايد.
اصوالً واژههايي چون :علم ،جهل ،سياهي ،سپيدي و غيره را ميتوان صفت ناميد ،اما
نحويّون مرادشان از صفت ،مشتقاتي چون :اسم فاعل ،اسم مفعول و صفت مشبّهه است.2
و در اصطالح صفت يعني« :صفات اهلل تعالي توقيفي هستند و در آنها مجالي براي
اجتهاد يا استحسان نيست ،بلكه واجب است هرگاه او صفتي از صفات را براي خود
اثبات نمود ،يا رسولش  آن را بيان نمود ،در همان حدّ توقف نمود ،زيرا كسي جز اهلل
تعالي به توصيف خود آگاهتر نيست و درميان آفريدگانش كسي جز رسولش به وصف
او آشنا نبوده و نخواهد بود و نبايد در بيان صفاتش قائل به مجاز بود ،بلكه تمام صفاتش
آنچنانكه شايستهي عظمت اوست -حقيقي هستند ،از اين رو ايمان به صفات او درحقيقت ايمان به ذات اوست ،كه اصطالحاً به آن ايمان اثبات و تسليم ميگويند و
چگونگي ،تشبيه ،تحريف و تعطيل را به او راه نيست و ايمان به اهلل تعالي و صفات او در
 -1لسان العرب.356/9 :
 -2خمتار الصحاح :ص .275-274
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پرتو كتاب و سنت و همراه با تنزيه و تقديس كامل و اثبات صفاتي است كه به تشبيه و
تجسيم نمي انجامد .اين نصوص با داليل عقليه نيز سازگار است كه انسان را به ايمان به
تمامي كماالت پرورگار فرا ميخواند ،كماالتي چون :كمال ذات ،كمال صفات و كمال
افعال .در نزد سلف ميان صفات ذاتي چون :قدرت ،علم ،اراده و صفات افعالي چون:
استواء پايين آمدن به آسمان دنيا (نزول) و آمدن هيچ فرقي نيست ،زيرا تمامي اينها در
نصوص كتاب و سنت وارد شدهاند و عقل سليم نيز نه تنها آن را ردّ نميكند ،بلكه به
سرعت دل و درون خود را براي پذيرش آن ميگشايد».1

 -1الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة :با اندكي تصرف .85-84

فصل دوم :بیان پیدایش اصطالح اهل سنت و ویژگیهای آنان
مبحث اول :تاریخ پیدایش اصطالح اهل سنت:

اطالق واژهي اهل سنت به صدر اسالم ،يعني همان عصر نبوّت و دورههاي طاليي سه
قرن اول باز ميگردد .ابن عباس در تفسير آيهي زير سخنان جالبي دارد:
ُّ
ضَٰٓ ُو ُجوهََٰٰٓٓوتسَٰٓو َُّٰٓدَٰٓ ُو ُ
جوهَٰٓ﴾ [آلعمران.]106 :
﴿يوَٰٓمََٰٰٓٓتبَٰٓي َٰٓ
«روزي  ،روهايي سفيد و روهايي سياه ميگردند».

ايشان ميفرمايند« :اما كساني كه چهرههايشان سپيد و تابناک است ،همان اهل سنت و
صاحبان علم هستند و كساني كه چهرههايشان سياه است ،همان بدعتگزاران و
گمراهانند».1
سپس بتدريج اين واژه را بسياري از بزرگان و ائمهي سلف از جمله ايوب سختياني
(131-68ﻫ  -ق) بكار بردهاند.
اللكايي به نقل از او ميفرمايد« :من هرگاه خبر مرگ يكي از اهل سنت را ميشنوم،
گويي پارهاي از تنم را از دست دادهام» .و همچنين ميفرمايد« :همين سعادت و
خوشبختي براي غير عربها كافي است كه خداوند توفيقشان دهد ،عالمي از اهل سنت
را درميانشان پديد آورد».2

و بر توست برادرم توجه كني به آنچه امام احمد /در مقدمهي كتاب «السنة» در

بيان مذاهب اهل سنت ميفرمايد...« :اينها مذاهب اهل علم ،اصحاب اثر و اهل سنتي
هستند كه به دستگيرههاي سنت چنگ زده و از آن پيروي كردند و بدان معروف ومشهور

 -1ابن كثير ،تفسير.398/1 :
 -2اللكايي ،رشح أصول أهل السنة.61-60/1 :
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شدهاند .و مردم از زمان صحابهي رسول اهلل تا بهامروز به آنان اقتدا كردهاند».1
بنابراين با توجه بدانچه گذشت معلوم ميشود كه واژهي «اهل سنت» در نزد سلف
امري معروف بوده و با اين لقب ميان خودشان و بدعتگزاران تمايز و جدايي قايل
شدهاند .همچنان كه امام احمد و ائمه ثقه و مورد اطمينان آن را واضح و روشن
ساختهاند.
مبحث دوم :ویژگیهای عقیدهی اهل سنت

عقيدهي اهل سنت وجماعت داراي ويژگيهاي برجسته و ممتازي است ،كه در زير
پارهاي از آنها به دليل واضح بودنشان و ترس از اطالهي كالم به صورت چكيده و خالصه
بيان مي شود و نيازي نيست مگر براي يادآوري فردي كه فراموش كرده ،توجه و هشدار
به غافل و ياد دادن به كسي كه اين ويژگيها را نميداند .پس اين ويژگيهاي ازشمند ،به
اين ترتيب هستند:
 -1برگرفته از منابع اوليهي اسالم :يعني كتاب و سنت و بدور از هرگونه تأثيرات
بيگانهاي است كه بر محيط اسالمي تسلط يافتهاند و از تأويالت عقلي و انگيزههاي هوي
پرستانه و مجادالت و منازعات گروهي بري و پاک است.
 -2مسلمان را از شک ،ترديد و اوهام بدور ميدارد و راه نفوذ شيطان را به دل و
درون آنان سد مينمايد و به جانهايشان طمأنينه ،آرامش و رضايت كامل عطا ميكند .و
اين همان موقفي است كه مورد رضايت و خشنودي اسالم است ،چرا كه اهلل تعالي
ميفرمايد:
ذ
ُ
ُ
ذ
ذ
فَٰٓ
س ِهمََٰٰٓٓ ِ َٰٓ
ّللَِٰٓور ُس َِٰٓ
﴿إِنمآَٰٱلَٰٓ ُمؤَٰٓم ُِنونََٰٰٓٓٱَّلِينََٰٰٓٓءام ُنوآَََٰٰٰٓٓب ِٱ َٰٓ
ولِۦَٰٓث ذَٰٓمَٰٓلمََٰٰٓٓيرَٰٓتابُوآََٰٰٓوجَٰٓه ُدوآََٰٰٓبِأمَٰٓوَٰٓل ِ ِهمََٰٰٓٓوأنف ِ
ذ ُ
ُ ُ ذ ُ
لصدِقونََٰٰٓٓ[ ﴾١٥الحجرات.]15 :
ّلل َِٰٓأولَٰٓئِكََٰٰٓٓه َٰٓمَٰٓٱ َٰٓ
يلَٰٓٱ َٰٓ
سب ِ َِٰٓ
« مؤمنان (واقعي) تنها كسانيند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آوردهند .سپس هرگز شکّ و

 -1السنة :ص  ،34-33و كتاب :الرد علی اجلهمية.
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ترديد بخود راه ندادهاند ،و با مال و جان خويش در راه خدا به تالش ايستادهاند و به جهاد
برخاستهاند .آنان (بلي آنان در ايمان خود) درست و راستگويند».

و اين در حالي است كه بسياري از پيروان گروههاي ديگر در اعتقادات فاسدشان
دچار بهت و حيرتاند.
 -3به نگرش وموقف انسان مسلمان در برابر نصوص كتاب و سنت ،شكوه و عظمت
ميبخشند ،زيرا به تحقيق ميدانند هر آنچه در آنها آمده حق و صواب است و در آن
نجات و رستگاري عظيم نهفته است ،چرا كه او را از دست ردّ زدن به معناي متون كتاب
و سنت و بازي كردن با الفاظ آنها و تحريف و تفسيرشان با هوي و هوس باز ميدارد.
 -4انسان مسلمان را به سلف و پيشينيان بزرگوار خود پيوند ميدهد و بر عزت ،افتخار و
بينش او در دينش ميافزايد و چرا اينگونه نباشد در حاليكه او را گام به گام در مسير دين و
برنامهي عظيمي قرار ميدهد كه صحابه و سلف پرخير و بركت اين امت و بزرگان اولياء و
ائمهي پرهيزگار پيشتر آن را پيمودهاند و در مسيري بوده اند كه هيچ جدالي درآن نيست بلكه
با توجهِ به آن ،بر يقين انسان نسبت به دينش افزوده ميشود.1
چنين فردي به يقين در مييابد كه در مسير و سايه سار گروه نجات يافتهاي گام
برميدارد كه رسول اهلل آنان را چنين ستوده است:
أ أ
َ َ َ َ َ َ َّ ُّ َ
َ َ َ َ َ َّ َّ أ َ َ َ
ََ
سحدة».
عِي فِ َرقَ ُكه يف
سنل ٍِ ِإال ِ
َتق سم ِِت َع َ نٍ نب ِ
« نتف ِ

«به زوديامتم به هفتاد و سه گروه تقسيم ميشوند ،همهي آنها جز يک گروه در آتش دوزخ

خواهند بود».

گفتند :آن گروه كدام استاي رسول اهلل؟ فرمود:
َ َ َ َ ََ
َع مثَل َم َ َ َعلَيه َ َ َص َ
ح ِب».2
«من َكن
ِ
ِ

«گروهي كه پيرو خط مشي و برنامهاي هستند كه من و يارانم بر آن قرار داريم».
 -1نگا :اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية :المحقق رضا بن نعسان .12-11/1
 -2روايت ترمذا در سنن ،كتاب االيامن ،298 ،26/5 ،شمارهي .2641
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در حقيقت هيچكس نميتواند اين ويژگي بزرگ را از پيشينيان اين امت نفي نمايد ،يا
ادّعا كند آنان هيچ دليل روشن و آشكاري در دينشان نداشتهاند ،زيرا در حقيقت چنين
نگرش و ادّعايي ردّ ضمني توصيفي است كه اهلل  از آنان داشته است ،آنجا كه
ميفرمايد:
ُ ُ
ُ
﴿ ُك ُ
ن َٰٓٱلَٰٓ ُمنك َِٰٓر َٰٓوتؤَٰٓم ُِنونََٰٰٓٓ
وف َٰٓوتنَٰٓهوَٰٓنَٰٓ َٰٓع َِٰٓ
اس َٰٓتأَٰٓ ُم ُرونَٰٓ ََٰٰٓٓب ِٱلَٰٓمعَٰٓ ُر ِ َٰٓ
نتمَٰٓ َٰٓخيَٰٓ َٰٓأ ذمةَٰٓ َٰٓأخَٰٓ ِرجتَٰٓ َٰٓل ذِلن ِ َٰٓ
ذ
ّللِ﴾ [آلعمران.]110 :
َٰٓب ِٱ َٰٓ
«شما (اي پيروان محمد) بهترين امتي هستيد كه به سوي انسانها پديدار شدهايد ،امر به

معروف و نهي از منكر مينماييد و به خدا ايمان داريد .»...

و هيچ گماني نيست كساني كه پس از آنان ميآيند ،به راه و روش آنان اقتدا ميكنند،
در حقيقت همان راه يافتگان ،يا گروه نجات يافته خواهند بود و اين همان سخني است
كه محققين اهل علم بر آن اذعان دارند و بر آن مهر تأييد گذاشتهاند.امام علي بن المديني
گويد:
«گروه نجات يافته همان اهل حديثند».1
 -5قرآن كريم به ضرورت پايبندي و پيروي از مسلمانان پيشتاز صدر اسالم و دوري
و پرهيز از تبعيّت از غير آنان اشاره فرموده است ،آنجا كه ميفرمايد:
ذ
ُ
لِۦ َٰٓمآَٰ
يل َٰٓٱلَٰٓ ُمؤَٰٓ ِمن ِّيَٰٓ َٰٓنو َِٰٓ
ل َٰٓٱلَٰٓ ُهدىَٰٓ َٰٓويتبِعَٰٓ َٰٓغيَٰٓ َٰٓسب ِ َِٰٓ
ّي َٰٓ َُٰٓ
﴿ومن َٰٓيُشاق َِِٰٓق َٰٓٱ ذلر ُسولَٰٓ َٰٓمِنَٰٓ َٰٓبعَٰٓ َِٰٓد َٰٓما َٰٓتب ذ َٰٓ
ذ
ّلَٰٓونُصَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓجه ذنمََٰٰٓٓوسآَٰءتََٰٰٓٓم ِص ً
يآَٰ[ ﴾١١٥النساء.]115 :
تو َٰٓ
«كسي كه با پيغمبر دشمني كند ،بعد از آنكه (راه) هدايت (از راه ضاللت براي او) روشن
شده است و (راهي) جز راه مؤمنان درپيش گيرد ،او را به همان جهتي كه ( به دوزخ منتهي
ميشود) و دوستش داشته است رهنمود ميگردانيم (و با همان كافراني همدم مينماييم كه ايشان
را به دوستي گرفته است) و به دوزخش داخل ميگردانيم و با آنان ميسوزانيم و دوزخ چه
بدجايگاهي است».
 -1تلبيس إبليس :ابن جوزي ،ص .27
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و نيز فرمود:

لصرَٰٓطََٰٰٓٓٱلَٰٓ ُمسَٰٓتقِيمََٰٰٓٓ[ ﴾٦الفاحتة.]6 :
﴿ٱهَٰٓدِنآَٰٱ ِ

«ما را به راه راست راهنمايي فرما».

و اين راه كساني است كه مقربان درگاهند و خداوند بديشان نعمت هدايت دادهاست،
و مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است .آن
مقرباني كه او همدمشان خواهد بود ،عبارتند از :پيغمبران ،راستروان و راستگوياني كه
پيغمبران را تصديق كردند و بر راه آنان رفتند و شهيدان يعني آنان كه خود را در راه خدا
فدا كردند و شايستگان يعني ساير بندگاني كه درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت
آراسته شد و آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند.
 -6براي مسلمانان توصيفي را محقق ميگرداند كه اهلل -تعالي -برايشان پسنديده
است ،آنجا كه ميفرمايد:
ُ
ُ ُذ
﴿فلَٰٓ َٰٓوربكَٰٓ َٰٓلَٰٓ َٰٓيُؤَٰٓم ُِنونَٰٓ َٰٓح ذ َٰٓ ُ ُ
جآَٰ
س ِهمَٰٓ َٰٓحر َٰٗٓ
َي ُدوآَٰ َٰٓ ِ َٰٓ
ف َٰٓأنف ِ
ّت َُٰٓيكِموكَٰٓ َٰٓفِيما َٰٓشجرَٰٓ َٰٓبيَٰٓنهمَٰٓ َٰٓث َٰٓم َٰٓلَٰٓ َٰٓ ِ
ِ
ُ
ِيمآَٰ[ ﴾٦٥النساء.]65 :
م ذِمآَٰقضيَٰٓتََٰٰٓٓويسل ُِموآََٰٰٓتسَٰٓل َٰٗٓ
«اما ،نه!  ...به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن به شمار نميآيند تا تو را در اختالفات و
درگيريها ي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و كامالً
تسليم (قضاوت تو) باشند».

 -7صفهاي مسلمانان را يكپارچه و سخنانشان را يكنواخت ميكند ،زيرا از عقيدهاي
سرچشمه گرفته كه برگرفته از كتاب و سنت است و تحقيق عملي و لبيک راستيني است
به نداي اهلل -تعالي -كه ميفرمايد:
ذ
ِيعا﴾ [آلعمران.]103 :
ّللََِٰٓج َٰٗٓ
لَٰٓٱ َٰٓ
﴿وَٰٓٱعَٰٓت ِص ُموآََٰٰٓ ِِببَٰٓ َِٰٓ

«همگي به رشتهي ناگسستني قرآن اهلل چنگ زنيد .»...

 -8از ديگر ويژگيهاي بارز و يگانهي اين عقيده ،پايبنديش به سنت نبوي است و اگر
شروطي كه پذيرش يک حديث را ايجاب ميكنند ،در آن گرد آمده باشد ،دست ردّ به آن
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نميزنند و ميان متواتر و آحاد آن در امر عقيده هيچ تمايزي قايل نيستند ،بنابراين با اين
كار صف خود را از متكلمين و ساير گروههاي منحرف و بدعتگزار جدا كردهاند ،زيرا
پذيرش كامل سنت (با رعايت شروط اخذ آن) در حقيقت تحقيق همان سخن رسول
اهلل است ،كه ميفرمايد:
َ
ََ
َ
َ َ َ َ َ َّ َ َّ أ
أ
َ أ َّ َ َ َ َ َ َّ
ك َم بَعدی فَ َ َ َ
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ت
سخ
ی
«فإِ ه من ي ِعش ِم
ِ
ِ
ِ
َ
أ
سلر ِ َ َ َ أ َّ َ َ َ ُّ َ َ َ أ
وسج ِذ».1
سشدين تم كوس بِه عضوس عليه بِ نل ِ

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

اختالفاتي) پس بر شماست به سنتم و سنت خلفاي راشدين پس از من پايبند و ملتزم باشيد و با
چنگ و دندان محكم به آن بچسبيد».

 -9مسلمانان را از غوطهور شدن درگرداب كشندهي بدعت و انحراف محافظت
ميكند ،در حقيقت آنان را از انديشيدن در ذات اهلل -تعالي -بدور ميدارد ،زيرا عقيدهاي
آسان ،ساده و بدور از هر گونه معما ،سختي و پيچيدگي است ،اصوالً يكي از نشانههاي
برجستهي سلف صالح در برخورد با مسائل و قضاياي ديني سهولت و سادگي است،
بنابراين هر تالشي براي حذف فطرت يا به حاشيه راندن آن ،در حقيقت تالش براي كنار
زدن دين خواهد بود.2

 -1اين حديث را امام ابوداود به شمارهي  ،4607ترمذي به شمارهي  2676و دارمي  44/1روايت كردهاند.
 -2نگا :اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية.18-17/1 :

فصل سوم :توجه و اهتمام علما به عقیدهی سلف صالح و اصول و
قواعد پذیرش و استدالل و نگرش درست به نقش عقل
مبحث اول :توجه علما به عقیدهی سلف صالح

علماي اهل سنت توجه ويژهاي به عقيدهي سلف صالح داشته و دارند ،به همين سبب
از يک سو كتابهاي بسياري در بيان و ايضاح آن نگاشتهاند و از ديگر سو به ردّ دشمنان
و مخالفان آن اعمّ از گروهها و فرقههاي منحرفه پرداختهاند ،اين عقيده تنها با روايت و
سند از آنان مشخص و معلوم ميشود نه با زعم ،گمان و كذب؛ كاري كه بدعتگزاران
بدان دچار شدهاند و عقيدهي خود را به صرف گمان بنا نهادهاند ،از اين رو علماي اهل
سنت عقيده و مذهب خود را كه همان عقيدهي سلف صالح است با دليل و سند تدوين
نموده و الفاظ آن را مو به مو با ذكر سند درست همانگونه كه با تواتر به آنان رسيده،
براي ما بيان داشتهاند ،ما اين مسأله را در گروههايي از مسلمانان كه در فقه پيرو مذاهب
چهارگانهاند و نيز اهل حديثي كه بر خط و مشي و برنامهي اهل سنت قرار دارند به
وضوح و روشني مشاهده ميكنيم.
بعد از تحقيق و موشكافي گزاف نگفتهايم اگر بگوييم عقيدهي سلف صالح پا به پاي
سنت نبوي پيش رفته است ،يعني همان كساني كه به تدوين سنت همت گماشتهاند ،در
حقيقت اولين كساني بودهاند كه به نگاشتن عقيده نيز روي آوردهاند ،البته بسياري از
پيروان امامان چهارگانه نميدانند كه آن بزرگواران در عرصهي عقيده نيز پيشتاز بودهاند و
اينكه گفتارها و تأليفاتي كه از برخي از آنان در اين زمينه روايت يا به جا مانده است ،در
حقيقت آغاز تدوين عقيدهي اهل سنت و جماعت به شمار ميآيد .بعنوان مثال :امام
ابوحنيفه ( 150ه..ق) در عقيده دو كتاب ارزشمند به نام« :الفق األكرب» و «الوصية» دارد
و امام مالک ( 179ه .ق) در كتاب «الـموطأ» مبحثي را به مسألهي قدر اختصاص داده
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است و از امام شافعي ( 204ه..ق) گفتارهاي فراواني روايت شده كه در آنها به بيان
عقيدهي اهل سنت و جماعت پرداخته و بر اهل بدعت ،هوي پرستان ،متكلمين و غيره
تاخته و بر آنان اقامهي حجت نموده است.
اما امام احمد ( 241ه..ق) پرچمدار و پيشتاز عقيدهي اهل سنت و جماعت بوده و در
اين كار بر ساير ائمه پيشي گرفته و به دفاع از آن پرداخته است ،دراين راه دچار اذيت و
آزار و مصايب بيشماري گشته است ،او عالوه بر آنچه در مسندش 1تدوين شده،
كتابهاي خاصي نيز در عقيده نگاشته است كه در زير به نمونههايي از آنها اشاره
ميشود:

السنة.
االيامن.

الر ّد عىل الزنادقة واجلهمية.
فضائل الصحابة.
و شاگردانش نيز مسايل زيادي را در عقيده از زبان او بيان كردهاند.
و از محدّثين بزرگي كه سنت نبوي را تدوين كرده و در صحاح خود ابواب مهمي را
به عقيده اختصاص دادهاند ميتوان به افراد زير اشاره كرد:

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

بالكتاب والسنة و كتاب التوحيد را به اين امر اختصاص داده است .و نيز كتابهاي
مستقل ديگري دارد كه به صورت اختصاصي به بيان عقيدهي صحيح و ردّ مخالفين
پرداخته است ،از جمله:
الف -كتاب االعتصام بالكتاب والسنة.
ب -خلق أفعال العباد.
 -1وجوب لزوم اجلامعة و ذم التفرق .ص .280-279
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 -2امام مسلم ( 261ه..ق) نيز در صحيح خود ابوابي را به بيان عقيدهي درست و ردّ

مخالفين اختصاص دادهاست ،از جمله :كتاب االيامن وكتاب القدر.
 -3و امام ترمذي ( 279ه.ق) نيز به همينگونه عمل كرده است.

 -4امام ابن ماجه ( 273ه.ق) سنن خود را با ذكر مقدمهاي در ردّ كساني آغاز كرده كه
مخالف سنتاند و سپس به بيان عقيدهي سلف صالح در اين راستا پرداخته است.
 -5امام ابوداود ( 275ه.ق) نيز درست به مانند او عمل كرده و در پايان سنن خود
مبحثي را به سنت اختصاص داده و آن را «كتاب السنة» نام نهاده ،در آن بر اهل بدعت،
فرقهها و نحلههاي گمراه تاخته است.
 -6امام دارمي ( 255ه ق) در ضمن مؤلفاتش خصوصاً در آغاز سننش مخالفين سنت
را به خوبي به نقد كشيده است.
 -7عبدالرزاق بن همام الصنعاني ( 211ه ق) و ابن أبي شيبه ( 235ه ق) در مصنف
خود به همينگونه عمل كرده ،البته ابن أبي شيبه كتاب مفصلي در اين زمينه به نام
«اإل يامن» دارد.1

و اما كتابهاي ويژهاي كه در عقيدهي اهل سنت و جماعت و ردّ مخالفين نگاشته
شده ،بسيار است از اين رو هيچ عصر و دورهاي را از همان آغاز اسالم تا به امروز نمييابيم
كه عالم برجستهاي به تأليف كتاب در اين زمينه نپرداخته باشد.
در اينجا به ذكر مشهورترين علمايي ميپردازيم كه تقريباً تا اواخر قرن چهارم هجري
قمري دست به تدوين كتابي مستقل در زمينهي عقيده زدهاند اما قصد ما منحصر كردن و
محدود كردن نام علما نيست بلكه مثال زدن و بيان اهتمام علما به عقيده سلف صالح و
تدوين آن مي باشد .از مشهورترين علما در اين باب مي توان به:
محمد بن يحيي العدني ( 272ه .ق) ،صاحب كتاب «اإل يامن».

 -1وجوب لزوم اجلامعة و ذ ّم التفرق :دكتر جمال احمد بادي ،ص.281،282 :
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ابوبكر بن األشرم ( 272ه .ق) ،صاحب كتاب «السنة».
عبداهلل بن مسلم بن قتيبه ( 276ه ق) صاحب كتابهاي زير:
الف -الر ّد عىل اجلهمية.
ب -تأويل مشكل القرآن.
ج -تأويل خمتلف احلديث.
عثمان بن سعيد الدارمي ( 282ه .ق) با دو كتاب مشهور:

الف -الر ّد عىل اجلهمية (چاپ شده).

ب -الر ّد عىل برش الـمرييس (چاپ شده).
ابن أبي عاصم ( 287ه .ق) داراي كتاب «السنة» كه چاپ شده است.
عبداهلل پسر امام أحمد بن حنبل ( 290ه .ق) داراي كتاب «السنة».
محمد بن نصر مروزي ( 294ه ق) با دو كتاب معروف:

الف -السنة (چاپ شده).

ب -تعظيم قدر الصالة ،كه در آن مسائلي را بيان داشته كه متعلق به ايمان است و
برخي از گروههاي منحرف و بدعتگزار را به نقد كشيده است.
امام طبري ( 310ه .ق) با كتابهاي مشهور زير:
الف -رصيح السنة (چاپ شده).
ب -هتذيب اآلثار (چاپ شده).
ابن خزيمه ( 311ه .ق) ،كه در كتاب « التوحيد» به اثبات صفات پروردگار جهانيان
پرداخته است.

امام طحاوي ( 321ه ق) ،كتاب «ال عقيدة الطحاوية» او زبانزد است .كه ابن أبي العز
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الحنفي ( 792ه ق) آن را شرح كرده است.1
ابوالحسن اشعري ،كتابهاي زيادي دارد ،از جمله:

الف -اإلبانة عن أصول الديانة ،كه چندين پژوهشگر معروف آن را مورد تحقيق قرار
دادهاند.
ب -رسالة إلی أهل الثغر.
ج -مقاالت اإلسالميين ،كه در آن به صورت چكيده عقيدهي اصحاب الحديث را بيان
نموده است.

عبدالرمحن بن أيب حاتم ( 327ه ق).

الف -أصل السنة.
ب -اعتقاد الدين.
احلسن بن عيل الربهبارا ( 329ه ق) ،صاحب كتاب «السنة».
ابوبكر بن محمد بن الحسين اآلجري ( 360ه .ق).
الف -الرشيعة (چاپ شده).

ب -التصديق بالنظر إلی اهلل تعالی (چاپ شده).
ابومحمد عبداهلل بن محمد جعفر بن حبان االصفهاني ( 369ه ق) ،داراي كتاب:

«العظمة».

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

الف -الصفات.

ب -أ حاديث النزول.
ج -فضائل الصحابة.
 -1وجوب لزوم اجلامعة و ذم التفرق :ص .283-282
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د -الر ّد عىل نفاة الرؤية.
امام عبيداهلل بن عبداهلل بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري ( 387ه ق) ،كه دو كتاب
زير از مشهورترين كتابهاي او به شمار ميآيند:
الف -االبانة الكربى.

ب -االبانة الصغرى.
امام ابوعبداهلل محمد بن اسحاق بن يحيي بن منده ( 395ه .ق) ،داراي كتابهاي زير:

الف -الرد عىل اجلهمية.
ب  -اإل يامن.
ج -التوحيد.
د  -معرفة الصحابة.

ابن أبي زمنين ( 399ه .ق) ،كتاب «أصول السنة».
ابوالقاسم هبة اهلل بن الحسن بن منصور الطبري الاللكائي ( 418ه ق) كه كتاب
مشهورش در اين زمينه« :رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة» است.1
مبحث دوم :اصول و روشهاي پذيرش و استدالل نزد اهل سنت.
اين اصول به صورت خالصه عبارتند از:
اول :تمسک و پايبندي به كتاب و سنت ،دريافت و پذيرش احكام و اصول و فروع
دين تنها از آن دو ،رجوع به آنها به هنگام اختالف و تنازع و اينكه عقل ،انديشه ،قياس،
ذوق ،وجد ،مكاشفه ،خواب و غيره نبايد با آن دو تعارض داشته باشند.2

 -1وجوب لزوم اجلامعة وذم التفرق :ص .285-284-283
 -2جمموع الفتاوی :ج ( )145،141،136،135،68،63،62،60،58،29 ،13/8ج (.)252 ،272، 471،273 ،251/16
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و منابع عقيده در نزد آنان عبارتند از :كتاب ،سنت صحيح ،و اجماع سلف صالح.1
دوم :هر روايتي كه از رسول اهلل به صحت رسيده باشد ،اعتقاد بدان واجب است،
اگرچه أحاد باشد.2
سنت صحيح و ثابت حجت است ،از اين رو امامان اهل سنت و جماعت توجه
ويژهاي به حديث رسول اهلل داشتهاند و آن را تدوين و صحيح و ضعيفش را مشخص
و معلوم ساختهاند ،و تأليفات خاصي را به احاديث ضعيف و موضوع اختصاص داد ،و
مردم را از آنها برحذر ساخته و به تبيين ،توضيح و حفاظت از سنت پرداختهاند.3
سوم :عقل سالم با نقل صحيح موافق و با احاديث قطعي هرگز تعارضي ندارد و آنگاه
كه تعارض ،ايجاد توهم و التباس كند ،نقل مقدم است.
چهارم :گاهي داليل شرع ،سمعي و پارهاي اوقات عقلي است ،كه شارع بدانها اشاره
كرده است.4
پنجم :پايبندي به نصّ و دور افكندن تأويل نادرست ،نزد اهل سنت اصل بر ظاهر
الفاظ و حقيقتي است كه بر آن داللت دارد.5
و قرآن به زبان عرب نازل شده است و هر كه ميخواهد خوب آن را فهم و درک
كند ،بايد اين زبان را خوب بياموزد.6
از اين رو آنان در عقيده به الفاظ شرعي پايبند و از الفاظ بدعي چون الفاظ فالسفه و
متكلمين دوري ميكنند.

 -1نگا :جممل أصول السنة واجلامعة يف العقيدة للعقل :ص .7
 -2همان :ص .7
 -3لزوم اجلامعة وترك التفرق :جمال بادي ،ص .262،263
 -4درء تعارض العقل ،198/1 :جمموع الفتاوى.138-137/13 :
 -5الصواعق الـمرسلة :ابن قيم .320/1
 -6الـموافقات :شاطبي  64- 61/2و االعتصام ،شاطبي.301-293/2 :
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و نيز الفاظ مجملي را كه در بردارندهي بيشتر از يک معني است ،در استعماالت خود
بكار نميگيرند و اگر ديگران -اعمّ از بدعتگزاران -آن را بكار ببرند ،از آنان ميخواهند
معناي آن را برايشان تفسير كنند و اگر حق باشد آن را ميپذيرند و اگر باطل باشد ردّش
ميكنند.1

ابن أبي العز الحنفي /ميگويد« :تعبير درست از الفاظ شرعي نبوي همان راه و

روش اهل سنت و جماعت است».2
ششم :درجمع ميان أدله و پيش از بيان حكم هر مسألهاي منبع و مرجع اصلي قرآن و
سنت است و همانگونه كه رسول اهلل بيان كردهاند ،نبايد با آيهاي از قرآن ،آيهي ديگر
را نفي كرد ،به عنوان نمونه نصوص وعد و وعيد ،احاديث شفاعت ،يا احاديثي را كه در
فضل كلمهي «اخالص» وارد شده و بر شروط آن داللت دارند و غيره را با هم جمع
نمود.3
هفتم :براي درک درست نصوص كتاب و سنت الزم است به فهم سلف صالح از آن
رجوع كرد ،زيرا آنان آگاهترين مردمان به شناخت مراد اهلل تعالي و رسولش بودند و با
نزول قرآن همعصر و پرورش يافتهي مكتب رسول اهلل  و بيان كنندهي گفتار و رفتار او
براي مردم و فصيحترين و شيواترين آنان بودند ،از اين رو قرآن به زبان آنان نازل شد و
اهلل تعالي بارها در كتابش آنان و موضعشان را مورد مدح و ستايش قرار داد و رسولش
شهادت داد كه بهترين و فاضلترين مردمانند ،بنابراين كساني كه تا روز قيامت پس از
ايشان ميآيند الزم و ضروري است كه از آنان اقتدا كنند و راه و روششان را در پيش
گيرند.4
 -1رشح العقيدة الطحاوية :ص .223-218
 -2همان :ص .107
 -3معارج القبول.320-315/1 :
 -4الفتاوى ابن تيميه.27-23/13 :
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هشتم :عصمت رسول اهلل ثابت است و امت نيز در مجموع معصوماند و بر گمراهي
گرد نميآيند و هيچ فردي به تنهايي معصوم نيست و اختالفاتي كه ميان ائمه و ديگران
رخ داده ،مرجعش كتاب و سنت است و ذكر اين نكته الزامي است كه مجتهدين امت در
خطاهايشان معذورند.1
نهم :در ميان امت اسالم كساني وجود دارند كه به آنها الهام و اخباري از غيب به
ايشان القاء ميگردد و رؤياي صالحه حق و فراست صادقه براي مؤمن ثابت است ،از اين
رو مادامي كه مخالف شريعت نباشند از بشارتها و كرامتهايي است كه اهلل تعالي به
آنان عطا كرده است ،ولي بايد دانست كه مصدر عقيده و قانونگذاري (تشريع) نيستند.
دهم :مجادله و گفتگوي نيک براي بيان حق يک خواست شرعي است ،اما مشاجره و داد
و بيداد مورد نهي است و تا بتوان بايد از آن دوري كرد و به اهلل پناه برد.
يازدهم :بدعت با بدعت پاسخ گفته نميشود و با غلو و زيادهروي نبايد به جنگ
تفريط و كوتاهي رفت و در ردّ بدعت درست مانند اعتقادات بايد از برنامه و راه و روش
پيشنهادي وحي تبعيّت كرد.
دوازدهم :هر چيز نوظهوري در امر دين بدعت است و هر بدعتي گمراهي و سرانجام
گمراهي آتش دوزخ است.2
سيزدهم :معاني آيات متشابه را بايد به آيات محكم برگردانند.3
مبحث سوم :نگرش درست به نقش عقل نزد اهل سنت

عقل سليم در نزد اهل سنت همان عقلي است كه در برابر شكوه و عظمت اهلل تعالي،
راضي ،خشنود و مطمئن است ،همان عقلي كه در آفريدههاي سترگ و پراكندهي اهلل

 -1جممل أصول أهل السنة واجلامعة يف العقيدة :ص .8
 -2همان :ص .9-8
 -3جمموع الفتاوى.314 ،270/13 :
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عزوجل در پهنهي گيتي به تفكر و تدبر مينشيند و سرانجام سر تسليم فرود ميآورد.
اهل سنت مانند مسيحيان عقل را در حاشيه قرار نميدهند و مباحث عقلي را مطلقاً
زشت ،ناپسند نميدانند ،بلكه فقط زماني آن را مذموم ميدانند كه بر ادلهي شرعي مقدم
شوند يا با آن مخالف باشند.
شايان ذكر است عقل سليم در زمينهي امور غيبي يا همان مسايل عقيدتي كه باا سامع
حاصل ميشوند ،هيچ دخل و تصرفي ندارد ،اما در مسايلي كه با آنها بر يگاانگي و يكتاا
بودن اهلل تعالي ،علم ،قدرت ،حكمت ،رستاخيز ،جزا ،پاداش و غياره اساتدالل مايشاود،
قرآن از عقل بشري ميخواهد تا با انديشيدن در آنها به هدايت دسات ياباد .زيارا چناين
ادلهاي به فهم درست متون و تثبيت اعتقاد كمک مايكنناد ،از ايان رو كساي كاه انادک
تدبري در آيات قرآن داشته باشد ،با آياتي روبرو ميشود كاه عقال بشاري را باه تفكار،
بصيرت و انديشه فرا ميخوانند.
اگر مجال عقل بشري گشوده شود تا در پهنهي گيتي به حركت در آيد ،در آن صورت
سختيها و مشكالت را رام و مسخر و انسان را به شاهراه تمدن ،كه همان راه رسيدن باه
خير و سعادت است ،خواهد رساند؛ بي گماان حركات عقال در چناان مسايري ناه تنهاا
پسنديده و زيباست ،بلكه مسير طبيعي و درستش همان خواهد بود و بس! اماا وقتاي باه
عقل اجازه داده شود تا در مسايل غيبي فرو رود ،يا بدان تشاويق و ترغياب شاود ،در آن
صورت در حق انسان امروز و آينده دچار خطاي فاحش و حماقت بزرگي شدهايام و باا
درگير كردنش در چنين مسايلي در حقيقات او را باه پرتگااه كشاانده ،خاوار و زباونش
كردهايم .آري! اين است نگرش درست به نقش عقل در نزد اهل سنت و بر ايان بااوريم
اگر عقل نور خود را از كتاب و سنت بگيرد و آن دو را چراغ فراروي خود قارار دهاد و
به كمكشان احكام دينش را -اعم از مسايل عقيدتي ،عبادتي ،اخالقي ،معاامالتي و غياره
فهم و درک كند ،در آن صورت از بزرگترين نعماتي به شمار خواهد آمد كه از شاكر آن
عاجز خواهيم بود.1
 -1اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية.17،16،15/1 :
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مبحث چهارم :دالیل وجوب پیروی از اهل سنت و ضرورت پایبندی به شیوه
و روش آنان

 -1قرآن كريم
در اين باره آيات فرواني وجود دارد كه به دو مورد زير بسنده ميشود:
ذ
ُ
لِۦَٰٓ
يلَٰٓٱلَٰٓ ُمؤَٰٓ ِمن ِّيََٰٰٓٓنو َِٰٓ
لَٰٓٱلَٰٓ ُهدىََٰٰٓٓويتبِعََٰٰٓٓغيََٰٰٓٓسب ِ َِٰٓ
ّيَٰٓ َُٰٓ
الف﴿ :ومنَٰٓيُشاق َِِٰٓقَٰٓٱ ذلر ُسولََٰٰٓٓمِنََٰٰٓٓبعَٰٓ َِٰٓدَٰٓمآَٰتب ذ َٰٓ
ذ ُ
ذ
ص ً
يآَٰ[ ﴾١١٥النساء.]115 :
مآَٰتو َٰٓ
ّلَٰٓونصَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓجهنمََٰٰٓٓوسآَٰءتََٰٰٓٓم ِ
«كسي كه با پيغمبر دشمني كند ،بعد از آنكه (راه) هدايت (از راه ضاللت براي او) روشن
شده است و (راهي) جز راه مؤمنان در پيش گيرد ،او را به همان جهتي كه (به دوزخ منتهي
ميشود و) دوستش داشته است رهنمود ميگردانيم (و با همان كافراني همدم مينماييم كه ايشان
را به دوستي گرفته است) و به دوزخش داخل ميگردانيم و با آن ميسوزانيم و دوزخ چه بد
جايگاهي است! .»...

و اهلل تعالي پيشتازان مهاجرين و انصار را و تمام كساني كه از آنان پيروي ميكنند و
هدايت مييابند ،مورد مدح و ستايش قرار داده و بيان داشته كه از آنان راضي و خشنود
است:

ذ
ذُ
ذ ُ
ذ
ذ ُ
ُ
ّللَٰٓ
ض َٰٓٱ َُٰٓ
ارِ َٰٓوَٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓٱتب ُعوهم َٰٓبِإِحَٰٓسَٰٓنَٰٓ َٰٓ ذر ِ َٰٓ
جرِينَٰٓ َٰٓوَٰٓٱلَٰٓنص َٰٓ
ب﴿ :وَٰٓٱ َٰٓ
لسبِقونَٰٓ َٰٓٱلَٰٓولونَٰٓ َٰٓمِنَٰٓ َٰٓٱلَٰٓمهَٰٓ ِ
ُ
عنَٰٓ ُهمََٰٰٓٓورضوآََٰٰٓعنَٰٓ َُٰٓه﴾ [التوبة.]100 :
«پيشگامان نخستين مهاجر و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه
ايشان را بخوبي پيمودند ،خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند».

 -2سنت:
احاديثي كه بر وجوب تبعيت و پيروي از اهل سنت از زبان رسول اهلل وارد شده
است ،بسيارند از جمله:
الف -از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه رسول اهلل فرمود:
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َ َ َّ أ أ َ َ َّ َ َّ َ َّ أ أ َ َ َّ َ
ون َّه َمَّ ،ث أم يَِ َّء قَ َو ٌم َ َ َ ب َّق َشه ََ َّة َ َ
َّ أ
ح ِد ِ َم
سّلين يلونهم ،ثم سّلين يل
سنل ِس قرين ثم ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ َّ
َيمي َّه ش َه َته».1

«بهترين مردمان همان مردمان همعصر و همدورهي من هستند ،سپس كساني كه به دنبال آنان
ميآيند و سپس مردماني كه پس از آنان ظهور ميكنند ،سپس گروهي خواهند آمد (كه پرهيز
نميكنند و امر شهادت و قسم را خوار و ناچيز ميشمارند و) شهادتشان بر سوگندشان و سوگندشان
بر شهادتشان پيشي ميگيرد».

ب -و در حديثي از عرباض بن ساريه روايت است كه رسول اهلل فرمود:
َّ ََ
َ
َ َ
َّ َ
َ
أ
أ
َ َ
َّ
َ ََّ َّ
«ف ِإ ه َم َن يَ ِعش َبع ِد َي ِم ك َم ف َ َ ی سخ ِت ف كث س ،ف َعليك َم ب ِ َّ ن ِِت َ َّن َِ سخللف ِء
َ َ َ أ َّ
َ
َ َّ َّ َ َ َّ َ َ
كوس ب َه َع ُّضوس َعلَ َ
سلم َهدي َ
دين َ
سلرسش َ
يه ب َّنلَ
ت
ِي ِم َن َبع ِدي ،فتم
ِ
َّ ِ
وسج ِذ ،إي كم ُمدَ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
َ ٌ
َ أ َّ أ َّ َ َ َ َ ٌ َّ ُّ َ
سل َّ
وٍ ،ف ِإن ُك ُمدَ نَ بِد َعَ ،ك بِد َع نَ ض لَ».2
م
ِ

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

اختالفاتي به سنتم و سنت خلفاي راشدين هدايت يافتهي پس از من پايبند و ملتزم باشيد و با
چنگ و دندان محكم به آن بچسبيد؛ از چيزهاي نوظهور (در امر دين) بپرهيزيد ،زيرا هر امر
نوظهوري (در دين) بدعت و هر بدعتي گمراهي و تباهي است».

بنابراين رسول اهلل امتش را فرمان داده تا به هنگام وقوع تفرقه و اختالف از سنتش
و سنت خلفاي راشدين و هدايت يافتهي پس از خودش تبعيت كنند ،همان گونه كه در

حديث «تفرقه» در توصيف گروه نجات يافته (الفرقة الناجية) فرمود:
وم َص َ
« َم َ َعلَيه سيلَ َ
ح ِب».3
ِ

«آنان كساني هستند كه بر راه و روشي قرار گرفتهاند كه امروز من و يارانم بر آن قرار

داريم».

 -1حديث متفق علي است .روايت بخاری.199/5 :
 -2ابوداود ،4607 :الرتمذا ،2676 :الدارمي 44/1 :روايت كردهاند.
 -3ابوداود :كتاب السنة به شمارهي  ،4596ج  ،4ص.1907 :
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اقوال اهل سنت:
اهل سنت آثار و پژوهشهاي گرانمايه و پر بركتي در اين زمينه دارند ،كه مايهي شادابي
دل و درون است و به خوبي تمسک و پايبندي سلف صالح را به كتاب و سنت پيامبرشان
به نمايش گذاشته است ،در ادامه به نمونههايي از اين گفتارها اشاره ميشود:
از عبداهلل بن مسعود  روايت است كه فرمود« :از آثار و سنت رسول اهلل تبعيت و
پيروي كنيد و هرگز به بدعت نزديک نشويد ،همين شما را كفايت ميكند».1
و فرمود« :ما صرفاً اقتدا ميكنيم و از خود كاري انجام نميدهيم و از سنت پيامبرمان
تبعيت و پيروي ميكنيم و به بدعت روي نميآوريم؛ تا زماني كه به سنت ملتزم و
پايبنديم ،هرگز گمراه نخواهيم شد».2
و فرمود« :هر كس از شما خواهان پيروي و اقتدا است ،به ياران رسول اهلل اقتدا كند،
زيرا آنان قلبي نيكوكار و پرهيزگار و علم و دانشي عميق و گسترده داشتند و از تكلف
بدور و راه يافتهترين مردمان و بهترين آنان از نظر حال و روز بودند ،آنان گروهي بودند كه
اهلل -تعالي -براي همراهي رسولش و برپايي دينش برگزيد ،از اين رو به فضل و
برتريشان اعتراف كنيد و قدرشان را بدانيد و از آثارشان تبعيت و پيروي كنيد ،زيرا آنان بر
شاهراه هدايت قرار گرفته بودند».3
و اوزاعي گويد« :به سنت رسول اهلل پايبند باشيد و بر آن استقامت بورزيد و در
چيزهايي كه يارانش از آن سخني بميان نياوردهاند ،يا در اظهار نظر در اين باره توقف
كردهاند ،شما نيز سخن مگوييد و از بيان هرآنچه امتناع ورزيدهاند شما نيز امتناع كنيد و
برنامه و راه و روش سلف صالح را در پيش گيريد ،زيرا همين شما را كفايت ميكند».4
 -1رشح أصول اعتقاد أهل السنة ،اللكايي :حديث .104
 -2رشح أصول اعتقاد أهل السنة ،اللكايي :حديث .106
 -3جامع بيان العلم وفضل  ،ابن عبدالبر.97/2 :
 -4الرشيعة ،آجري :ص.58 :

باب اول :ويژگيهاي روش اهل سنت و وجوب پيروي از آنان

47

به ابوحنيفه گفتند :نظرت دربارهي متكلميني كه دربارهي اعراض[ ،جواهر] و اجسام
سخن ميگويند چيست؟ فرمود« :اينها گفتههاي فالسفه است ،به آنها توجه نكنيد و پايبند
راه و روش سلف باشيد و از هر نوپديدي درامر دين برحذر باشيد ،زيرا آنها بدعتند و
سرانجام بدعت گمراهي و تباهي است».1
مبحث پنجم :راه سلف سالمترین ،آگاهانهترین و محکمترین راههاست

نزد متكلمين متأخر چنين شايع شده كه شيوهي سلف [در پژوهش اسماء و صفات و
نفي صفات سلبيه] سالمترين روش و شيوهي خلف آگاهانهترين ومحكمترين راههاست،
يكي از نفي كنندگان ميگويد :شيوهي خلف آگاهانهترين ومحكمترين راههاست زيرا
گمان كردهاند به شيوهي خلف ميتوان با نفي صفات سلبيه از اهلل تعالي -كه نزدشان حق
مطلب همان است و بس؛ شناخت بهتري حاصل كرد و معاني نصوص اثبات را بهتر
ميتوان تأويل كرد ،اين گروه شيوهي خود را علم به معقول و تأويل منقول نام نهادهاند و
براين باورند كه در شيوهي سلف چنين چيزي را نميتوان يافت و با آن به ردّ كساني
پرداختهاند كه تنها به مدلول نصوص پايبندند.
به نظر اينان مذهب سلف به علت تعارض احتماالت توجهي به فهم آن نصوص
ندارد ،از اين رو ،اين سالمترين شيوه نزد آنان ميباشد ،زيرا اگر يک لفظ داراي معناي
متعددي باشد ،در نظر گرفتن يک معني يا يک تفسير و ناديده گرفتن ساير معاني ،كاري
مخاطرهآميز است و روي گرداندن از آن در حقيقت در امان ماندن از اين خطر عظيم
است!.
در حاليكه اگر براي چنين افرادي بيان شود كه شيوهي سلف تنها اثبات ،فهم و تدبر
صفاتي است كه نصوص بر آن داللت دارند و به تعبيري ابطال شيوهي نفي كنندگان و
بيان مخالفت آن شيوه با عقل صريح و نقل صحيح است ،در آن صورت خواهند دانست
-1صون الـمنطق من الكالم :سيوطي ،ص  32و ص .332

48

توحيد اسماء و صفات الهي

كه راه سلف آگاهانهترين ،محكمترين ،سالمترين و هدايت يافتهترين راههاست و راه نفي
كنندگان درست مخالف و نافي اخباري است كه از رسول اهلل به ما رسيده است ،از اين
رو چنين شيوهاي از نظرگاه شرعي و عقلي باطل ميباشد و اينكه كساني بر اين باورند كه
در شيوهي سلف از معاني آيات علم درستي حاصل نميشود و يا از صفات نميتوان
اثبات را فهم كرد ،قطعاً سخن نادرستي است ،حال چه عمداً اين سخن را گفته باشند و
يا از روي جهل و خطا ،در حقيقت بر اهلل سبحانه ،رسول او ،سلف صالح و امامان
بزرگوار دروغ و افترا بستهاند و صد البته با اين دروغشان عقول عامهي مردم را نيز مشتبه
و ادلهي عقليه و داليل نقليه را نيز ناديده گرفتهاند.1
و اگر خوب در حال و روز كساني بينديشي كه معتقدند شيوهي سلف سالمترين و راه
خلف آگاهانهترين و محكمترين است ،ميبيني متأخرين امروزي در علم و حكمت چيز
بيشتري از خلف خود ندارند ،بلكه ويژگي اصليشان تكلف و بازي با كلمات است و
بس! .اما راه سلف آگاهانهترين ،محكمترين ،سالمترين راههاست.
و هر كس [مؤمني] كه خداوند به وي علم وايمان عطا نموده است به وضوح ميداند
كه متأخرين صرفاً از همان تحقيقات و پژوهشهايي بهره بردهاند كه پيشتر سلف آن را بيان
داشتهند ،از اين رو نه در علم و نه در عمل هيچ سبقتي بر آنان ندارند و نيز كساني كه از
مسايل عقلي ،نظري و عملي آگاهي دارند ،به سادگي ميدانند كه شيوهي سلف همواره بر
گفتهي پيشينيان راجحتر است.2

الف -داليل قرآني:
بهترين دليل بر اينكه شيوهي سلف سالمتر ،آگاهانهتر و محكمتر است ،آيه زير است:
ُ
ٗ
ُ ُ ٗ
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ول َٰٓعليَٰٓكمََٰٰٓٓ
اس َٰٓويكونَٰٓ َٰٓٱ ذلر ُس َٰٓ
طا َٰٓ ِّلكونوآَٰ َٰٓشهدآَٰءَٰٓ ََٰٓعَٰٓ َٰٓٱنلذ ِ َٰٓ
﴿وكذَٰٓل ِكَٰٓ َٰٓجعلَٰٓنَٰٓكمَٰٓ َٰٓأ ذم َٰٓة َٰٓوس َٰٓ
 -1منهج االستدالل يف مسائل االعتقاد :ج  ،2ص .513-512
 -2كتاب اإليامن ،شيخ اإلسالم ابن تيميه ،با اندكي تصرف :ص .417

باب اول :ويژگيهاي روش اهل سنت و وجوب پيروي از آنان
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ٗ
يدا﴾ [البقرة.]143 :
ش ِه َٰٓ

«و بيگمان شما را ملت ميانهروي كردهايم( ،نه در دين افراط و غلّو ميورزيد و نه در آن

تفريط و تعطيلي ميشناسيد ،حق روح و حق جسم را رعايت ميداريد و آميزهاي از حيوان و
فرشتهايد) تا گواهاني بر مردم باشيد ،و پيغمبر نيز بر شما گواه باشد.»...

مراد از امت ميانهرو در اين آيه ،ياران رسول اهلل  يعني همان ملت برگزيده و عادلي
است كه در گفتار ،رفتار ،نيت و اراده بهترين مردمان بودند و از سوي اهلل تعالي اين
شايستگي را يافتند كه در روز رستاخيز بر مردم گواه باشند.1

ب -داليل سنت:
رسول اهلل[ در حديث «بهترين دوره»] ميفرمايد:
َ َ َّ أ أ َ َ َّ َ َّ َ َّ أ أ َ َّ َ
« َخ َّ أ
ين يَلون َّه َم .2»....
سنل ِس قرين ثم سّلين يلونهم ،ثم سّل
ابن قيم /در بيان مراد از «ملت ميانه رو» يا همان امت وسط[،سخنان بسيار
ارزشمندي دارد] ،ايشان ميفرمايند« :بهترين بودن آن ملت از جهت دين ،علم و فضل
است ،از اين رو جايز نيست آن دورهي آرماني از حق و صواب خالي باشد ،تا در
دورههاي بعدي كساني ظهور كنند و دين را به آنان ياد بدهند ،زيرا در صورت چنين
فرضي متأخرين از مردمان همعصر رسول اهلل و دوران تابعين و تبع تابعين بهتر و
فاضلتر خواهند بود ،در حاليكه نص حديث مذكور بر بطالن آن داللت دارد ،بنابراين
الزم است آنان را بر پسينيان در تمام فضايل و كارهاي نيک ،برتر و مقدم دانست».3

ج -دليل اجماع بر اين كه راه سلف آگاهترين و محکمترين راههاست
برادر مسلمان بر توست كه بداني اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند كه راه سلف
 -1تفسير ابن كثير.276،275/1 :
 -2تخريج و معناي اين حديث در مطالب قبلي آورده شده است.
 -3اعالم الـموقعني.136/4 :
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سالمترين ،آگاهانهترين و محكمترين راههاست .شيخ االسالم ابن تيميه /اتفاق همهي
گروههاي اهل سنت را در مورد اجماع چنين بيان ميكند« :بيگمان مردمان آن سه دورهي
مذكور در حديث «بهترين مردمان» ،در كردار ،گفتار ،اعتقاد و ساير فضايل اعم از علم،
ايمان ،عقل ،دين ،عبادت و ...بهترين بودهاند ،آنان در گرهگشايي از مشكالت ديني و
عقيدتي از سايرين در اولويت بيشتري قرار دارند و جز متكبران كسي با اين فضايل سر
ستيز ندارد».1
شايد توضيحاتي كه در اين باب با دليل وبرهان از كتاب ،سنت و اجماع بيان شد كافي و
درآن بركت باشد در اين كه روش و نهج سلف سالمترين ،آگاهترين ومحكم ترين روش
است.

 -1نگا :الفتاوی :ابن تيميه .157،158/4

باب دوم:
اهمیتِ شناخت توحید اسماء و صفات و بیان عقیدهی اهل
سنت در اسماء و صفات
اهميت شناخت توحيد اسماء و صفات و بيان عقيدهي اهل سنت در اسماء و صفات
و ذكر بنيادهايي كه اين شناخت بر آنها استوار است.
و بيان پارهاي از گفتارهاي سلف صالح در اينباره و اقسام صفات و مهمترين قواعد
در بيان اسماء و صفات .اين باب شامل پنج فصل زير است:
فصل اول :شامل چهار مبحث است:
مبحث اول :اهميت شناخت اسماء و صفات.
مبحث دوم :بيان عقيدهي اهل سنت در اسماء و صفات.
مبحث سوم :بنيادهايي كه عقيدهي اهل سنت در أسماء و صفات بر آن استوار است.
مبحث چهارم :معناي جملهي مشهور« :بدون تحريف» در نزد اهل سنت.
فصل دوم :پارهاي از گفتارهاي سلف.
فصل سوم :چهار مبحث است:
مبحث اول :اثبات صفات كمال براي اهلل -سبحانه و تعالي -در خالل سورهي
اخالص.
مبحث دوم :تقسيم صفات به عقليه ،خبريه ،ذاتيه و فعليه اختياريه.
مبحث سوم :پارهاي از افعال اهلل -تعالي -الزم و برخي معتدياند.
مبحث چهارم :فرق ميان صفات ذاتي و فعلي.
فصل چهارم :در اين فصل چهار مبحث زير را ميخوانيم:
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مبحث اول :پارهاي از صفات ذاتي.
مبحث دوم :گروهي از صفات فعلي.
مبحث سوم :برخي از صفاتي كه در باب «مقابله» مورد بحث قرار ميگيرند.
مبحث چهارم :پاک و منزه داشتن اهلل -تعالي -از هر نوع صفاتي كه بر عجز و نقص
داللت دارند.
فصل پنجم :بعضي قواعد براي اسماء و صفات.

فصل اول
مبحث اول :اهمیت شناخت توحید اسماء و صفات

يكي از ضروريات توحيد ،انديشيدن در اسماء و صفات الهي است ،آنگونه كه
شايستهي اوست« :زيرا انديشيدن و تعقل ورزيدن در اسماء و صفات الهي و فهم و درک
آن درست مطابق با مراد اهلل -تعالي -از آنها ،يكي از مهمترين ،عظيمترين و با شكوهترين
كارهاست و در اين كار منافع و فوايد بسيار وااليي وجود دارد و بالتبع نتايج سودمند بر
آن مترتّب است .از اين رو علماي اسالمي -اعم از قديم و جديد -همواره به تأليف
كتابهايي مستقل در اين باب ،يا شروح و تعليقاتي بر آن پرداختهاند و كساني را كه
پارهاي از آنها يا همهي آنها را ردّ كردهاند ،مورد تاخت و تاز قراردادهاند».1
توحيد اسماء و صفات در حقيقت نيمهي باب ايمان به اهلل تعالي است ،چرا كه هر
پژوهشگري به سادگي ميداند كه توحيد دو نوع است:
توحيد علمي خبري اعتقادي :كه متضمن اثبات صفات كمالي براي اهلل تعالي و پاک
و منزه دانستن او از هر نوع تشبيه و تمثيل ،يا صفات نقص است.
توحيد عبادت :به اين معني كه او تنها ،يگانه و بدون شريک است و همواره بايد با او
تجديد محبت كرد و بدو اخالص ورزيد و تنها از او بيم و اميد داشت؛ فقط بر او توكل
كرد و به قدرش راضي بود و فقط او را پروردگار و فرمانروا و سرپرست دانست و هيچ
كس و هيچ چيز را با او برابر ندانست.
اهلل تعالي اين دو نوع توحيد را در دو سورهي« :اخالص و كافرون» بيان كرده است،
در سورهي اخالص سخن از صفات كمالي است و اينكه او پاک و منزه از هر نقص و
عجزي است:
 -1نگا :توضيح العقيدة :سعدي ،ص .100
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ُ ُ ذ
ّللَٰٓأحدََٰٰٓٓ[ ﴾١اإلخالص.]1 :
﴿قلََٰٰٓٓهوََٰٰٓٓٱ َُٰٓ
«بگو :خدا يگانهي يكتا است».

و در سورهي «كافرون» كه متضمن توحيد علمي و ارادي است ،بحث از وجوب
عبادت فقط براي اهلل تعالي و عدم شرک ورزي به اوست و اينكه بايد از هر عبادتي براي
غير او پرهيز كرد.
ُ
﴿قلََٰٰٓٓيَٰٓأ ُّيهآَٰٱلَٰٓكَٰٓفِ ُرونََٰٰٓٓ ١لََٰٰٓٓأعَٰٓ ُب َُٰٓدَٰٓمآَٰتعَٰٓ ُب ُدونََٰٰٓٓ[ ﴾٢الكافرون.]2-1 :
«بگو :اي كافران * آنچه را كه شما (جز اهلل) ميپرستيد ،من نميپرستم».

اين دو نوع توحيد مكمل يكديگرند و هيچكدام بينياز از ديگري نيست و براي همين
بود كه رسول اهلل در سنت صبح و مغرب و وتر ،هر دوي اين دو سوره را با هم
ميخواند تا آغاز و پايان روزش را با توحيد همراه ساخته باشد».1
اين علم يكي از نابترين وگرانبهاترين علوم است و شناخت آن بر ساير علوم اهميت
و اولويت بيشتري دارد ،زيرا بنده در خالل أسماء و صفات و افعال اهلل -سبحانه و
تعالي -پروردگارش را خواهد شناخت.
ابن قيم /در اين باره سخنان گرانبهايي دارد ،او ميفرمايد« :توحيد اسماء و صفات
مطلقاً شريفترين و مهمترين علوم است و ترديدي نيست كه شناخت اهلل -تعالي -و علم به
اسماء و صفات و افعال او ،يكي از فاضلترين ،نابترين و با شكوهترين انواع علوم است و
نسبت آن با ساير علوم مانند نسبت يک چيز معلوم و بديهي در كنار ساير معلومات و
بديهيات است».2
ابن العربي مالكي /گويد« :اصالت و شرافت يک علم به شرافت معلوم بستگي دارد و
باري -تعالي -شريفترين و ارزشمندترين معلومات است ،از اين رو علم و آگاهي به

 -1اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل زو الـمعطلة واجلهمية :با اندكي تصرف ،ص .36-35
 -2مفتاح دار السعادة.86/1 :

باب دوم :اهميتِ شناخت توحيد اسماء و صفات....
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اسماء و صفات او شريفترين نوع معلومات است».1

اول :توحيد اسماء و صفات موجب سرزندگي و شادابي دلهاست ،شيخ سعدي/

در بارهي اهميت اين علم سخنان جالبي دارد كه در زير چكيدهاي از آن را كه با موضوع
ما پيوند دارد ذكر ميكنيم ،او ميفرمايد« :اين علم كه با اهلل تعالي پيوند دارد ،يكي از
شريفترين و باشكوهترين انواع علوم است و كسي كه با بحث و پژوهش ميكوشد تا آن
را فهم و درک كند ،بيگمان خود را به بهترين كارها مشغول داشته است و اگر لطف اهلل
تعالي شامل بندهاي شود و آن را بخوبي فهم كند قطعاً به بهترين و شريفترين عطيهي
الهي دست يافته است».
دوم :بيگمان شناخت اهلل -تعالي -براي بنده ايجاد محبت ،بيم ،اميد و اخالص ميكند
و سعادت فرد در گرو آنهاست ،بنابراين يگانه راه شناخت اهلل تعالي ،فقط با شناخت
اسماء و صفات و فهم معاني و مفاهيم آنها حاصل ميآيد.
سوم :همانا اهلل -تعالي -بندگان را آفريده تا او را بشناسند و عبادتش كنند و اين همان
غايت و مقصودي است كه برايش آفريده شدهاند ،بنابراين مشغول شدن به اين علم در
حقيقت اشتغال به چيزي است كه برايش آفريده شدهاند و بالعكس اگر آن را رها و مهمل
يا تباه سازد ،قطعاً در برابر چيزي كه برايش آفريده شده سهلانگاري كرده است و بنده را
نسزد كه نعمات بي شمار پروردگارش را ببيند ،كه از هر سو بر او فرود ميآيند ،اما از
شناخت آن سرباز زند.
و راه افزايش ايمان همان شناخت پرودگار است و اين با تدبر در اسماء و صفات او
در قرآن حاصل ميشود ،به اين صورت كه هرگاه با يكي از اسماء و صفات او روبرو
شود ،معناي آنرا ثابت بداند و به شموليت آن ايمان داشته باشد و او را از هرچه ضد آن
است پاک و منزه بداند».2
 -1أحكام القرآن :ابن العربي.993/2 ،
 -2تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم الـمنان.26،25،24/1 :
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شيخ ناصر السعدي /در بيان اهميت اين علم بسيار سخن گفته است ،از جمله
ميفرمايد« :همانا شناخت اهلل تعالي ،پايه و اساس تمام اشياء است و هر كس خواهان آن
است كه او را به خوبي بشناسد ،بايد اين شناخت را از طريق اسماء وصفات حاصل كند،
يا به تعبيري از طريق افعال و احكام تشريعي او ،زيرا او هر كاري كه انجام ميدهد به
مقتضاي اسماء و صفات اوست ،افعال او در حقيقت عين عدل و فضل و حكمت است،
از اين رو احكامش را فقط به اعتبار آن چيزي تشريع ميكند كه حكمت ،فضل و عدل او
اقتضاء دارد ،پس تمامي اخبارش حق و صادق و اوامر و نواهياش عادالنه و حكيمانه
است و اين علم به خاطر روشني و وضوحي كه دارد بسي بزرگتر و با شكوهتر از آن
است كه اين بندهي حقير آن را بيان دارم».1
توحيد اسماء و صفات يکي از بزرگترين ضروريات است:
نفس نياز شديدي به شناخت پروردگار و مالكي دارد كه يک دم از او بينياز نيست و
صالح و سامانش فقط با معرفت اسماء و صفات او حاصل ميشود و هرچه بنده در برابر
اسماء و صفات كمالي و بيعيب و نقص پروردگارش آگاهتر باشد ،قطعاً ايمانش عظيمتر
و سترگتر خواهد بود و به اعتبار اين شناخت است كه شايستگي ثنا و ستايش
پروردگارش را كسب ميكند».2
شيخ عمر االشقر ميگويد« :بندهي مؤمن شناخت اسماء و صفات اهلل -تعالي -را
آنگونه كه شايستهي جالل و عظمت اوست ،فقط در كتاب و سنت پيامبرش خواهد
يافت».3
يكي از فوايد بيشمار اين علم :شناخت حقيقي اهلل تعالي و بزرگداشت ،ثنا و ستايش
او با اسماء و صفاتش و دعا كردن با آنهاست» زيرا اهلل تعالي ميفرمايد:
 -1تفسري السعدا.26/1 :
 -2الـمواهب الربانية :سعدي ،با اندكي تصرف .61،62
 -3العقيدة يف اهلل ،عمر األشقر.194/193 :
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ذ
وهَُٰٓبِها﴾ [األعراف.]180 :
لسَٰٓنََٰٰٓٓفَٰٓٱدَٰٓ ُع َٰٓ
ّللَِٰٓٱلَٰٓسَٰٓمآَٰ َُٰٓءَٰٓٱ َُٰٓ
﴿و ِ َٰٓ

«اهلل داراي زيباترين نامها است (كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات داللت مينمايند
پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات از اهلل  -سبحانه و تعالي) او را بدان نامها ياد
داريد و بخوانيد.»...

مبحث دوم :بیان عقیدهی اهل سنت در اسماء و صفات اهلل -تعالی-

اهل سنت به اسماء و صفاتي ايمان دارند كه در قرآن كريم و سنت صحيح به صورت
اثبات يا نفي وارد شده است .و اهلل تعالي را با نامهايي ميخوانند و دعا ميكنند كه در
كتابش يا بر زبان رسولش بيان شده است و از آنها نه ميكاهند و نه چيزي از سوي خود
ميافزايند.
و صفاتي را براي او ثابت ميدانند و يا اوصافي را برايش بكار ميبرند ،كه اهلل تعالي
خودش در كتابش بيان داشته يا بر زبان پيامبرش جاري شده است و در اين كار هيچ
تحريف ،تعطيل ،يا چگونگي و تشبيهي را روا نميدارند.
و صفاتي را كه اهلل تعالي يا رسولش نفي نمودهاند ،آنان نيز آنها را منتفي ميدانند و
معتقدند كه اهلل تعالي متصف به صفات كماليه است.
از اين رو سلف صالح ما دراين باب به شيوهي قرآن و سنت صحيح عمل كردهاند ،يعني
هر اسمي يا صفتي كه اهلل تعالي در كتابش يا رسولش در بياناتش ثابت دانستهاند ،آنان نيز آن
را اثبات كردهاند و بالعكس هر صفتي را كه با اعتقاد به كماالت او در تضاد باشد ،اعم از انواع
صفاتي كه بر عيب و نقص داللت دارند ،از او نفي ميكنند.1

 -1دراسات يف مباحث توحيد األسامء والصفات :تميمي ،ص .47
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مبحث سوم :بنیادهایی كه عقیدهای اهل سنت در اسماء و صفات بر آن
استوار است:

اين عقيده بر سه ركن اساسي استوار يافته است:
بنياد اول :ايمان به اسماء و صفاتي -اعم از ثبويته و سلبيه -كه در نصوص قرآن و
سنت صحيح وارد شده است.
بنياد دوم :پاک و منزه دانستن اهلل از اينكه در صفاتش كمترين شباهتي به صفات
آفريدگان داشته باشد.
بنياد سوم :قطع اميد از فهم و درک چگونگي اتصاف اهلل -سبحانه و تعالي -به آن صفات.
اين بنيادهاي عظيم براي هر پژوهشگري كه خواهان تفحص دراين باب است بسيار مهم
است ،1زيرا بهوسيلهي آنها تمام درهاي بسته شده در شناخت اسماء و صفات بر روي بنده
گشوده ميشود و در خالل آنها صف خود را از اهل تعطيل مشخص ميكند و بيگمان اهلل
تعالي بندگانش را به راه راستش هدايت ميفرمايد:
ذ
ُّ
ذُ ُ ُ
لۥَٰٓمِنَٰٓنورَٰٓ﴾ [النور.]40 :
ورآَٰفمآَٰ َُٰٓ
لۥَٰٓن َٰٗٓ
ّللَٰٓ َٰٓ
لَٰٓٱ َٰٓ
﴿ومنَٰٓلمَََٰٰٓٓيَٰٓع َِٰٓ

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

مبحث چهارم :معنای اصطالحات این باب

معناي اصطالحات « :من ري حتريف» « ،وال تعطيل» و « من ري تكييف»« ،وال متثيل»
در نزد اهل سنت:

« -1من غير تحريف و ال تعطيل»:
با اين عبارت عقيدهي اهل سنت از عقيدهي اهل تعطيل باز شناخته ميشود.

 -1منهج الدراسات آليات األسامء والصفات :شيخ محمد امين شنقيطي ،ص .25
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1

تحريف در لغت به معناي تغيير ،تبديل و بد تفسير كردن يک چيز است و هرگاه گفته
َ
َ أ َ َّ أ َ َ
ییء ع َن َج ِه ِه»؟ .يعني صورت مسأله را تغيير دادم.
ميشود« :حرفت سلش
و در اصطالح شرع يعني :بد تفسير كردن نصوص ديني ،با بياعتبار كردن و خارج
ساختن آنها از حقيقت اصليشان ،در كنار اقرار و اعتراف به الفاظ آنها.
به عبارت ديگر يعني :برگرداندن و منحرف ساختن كالم از معناي درست آن.2
و در باب اسماء و صفات يعني :تغيير واژگان نصوص اسماء و صفات و معاني آنها از
مراد و مقصودي كه اهلل تعالي در نظر دارد.3
انواع تحريف:
نوع اول -تحريف لفظ:
يعني تغيير شكل اصلي لفظ ،كه داراي چهار صورت زير است:
افزايش در لفظ.
كاهش در لفظ.
تغيير حركت اعرابي آن.
تغيير حركت غيراعرابي.4
مانند تحريفي كه «جهميه» در اعراب اين آيه روا داشتهاند ،آنجا كه اهلل تعالي ميفرمايد:
ذ ذ
ِيما﴾ [النساء.]164 :
ّللَٰٓ ُموسََٰٰٓٓتكَٰٓل َٰٗٓ
﴿وَكمََٰٰٓٓٱ َُٰٓ
«و اهلل در حقيقت (بدون واسطه) با موسي سخن گفت».

 -1منهج الدرسات آليات األسامء والصفات :شيخ محمدامين شنقيطي ،ص .50
 -2الصواعق الـمرسلة.215/1 :
 -3منهج الدراسات آليات األسامء والصفات :ص.50
 -4همان :ص .51
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آنان واژهي «اهلل» را در اين آيه منصوب خواندهاند در حالي كه مرفوع بود ،به اين
معني كه موسي  با اهلل -سبحانه و تعالي -سخن گفت ،نه اينكه اهلل با او سخن گفته
باشد.
اما [اهل سنت] و اهل توحيد در برابر اين تحريف گفتهاند :پس با اين سخن اهلل -
تعالي -چه ميكنيد كه به صراحت ميفرمايد پروردگار با موسي  سخن گفت:
ذ
﴿ول ذمآَٰجآَٰءََٰٰٓٓ ُموسََٰٰٓٓل ِ ِميقَٰٓتِنآَٰوَكم َُٰٓهۥَٰٓر ُّب َُٰٓهۥ﴾ [األعراف.]143 :
«و هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت».
پس اينجاست كه تحريف كننده شكست ميخورد.

نوع دوم -تحريف معني.
«يعني برگرداندن معناي صحيح يک لفظ به معناي ديگر (بدون تغيير خود لفظ)».1
مانند تحريفي كه «معطله» در معناي آيات زير روا داشتهاند ،در آيهي:
شَٰٓٱسَٰٓتوىََٰٰٓٓ[ ﴾٥طه.]5 :
نََٰٓعََٰٰٓٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
﴿ٱ ذلرحَٰٓمَٰٓ َُٰٓ
«اهلل مهرباني (قرآن را فرو فرستاده) است كه بر عرش استواء يافته است».

آنان «استوي» را به معناي «استولي» يعني استيال و چيره شدن ،معني كردهاند .و يا در
آيهي:

﴿وجآَٰءََٰٰٓٓر ُّبكَٰٓ﴾ [الفجر.]22 :

«و پروردگارت بيايد».

در اينجا نيز يک مضاف را محذوف ميدانند يعنيَ « :و َج ا َء َأ ْم ُر َر ِّب كَ» يعني وقتي فرمان

پروردگارت بيايد.
اهلل تعالي در آيات بسياري به ذكر تحريف پرداخته و آن را مذموم و ناپسند شمرده
است ،تحريف در اصل كار يهوديان و علماي آنان بوده و منحرفان و كجروان از آنان

 -1الصوا عق الـمرسلة.201/1 :
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پيروي كردهاند ،چرا كه الفاظ تورات را تحريف ميكردند ،آنان در ابتدا در تحريف لفظ
افراط كردند ،سپس به تدريج معناي آن را نيز تحريف نمودند ،براي همين است كه
درميان ساير امتها به صورت اختصاصي نام آنان در قرآن بيان شده است .روافض و
جهميه نيز بعدها دقيقاً مثل برادران يهوديشان به همان شيوه راه را در متون ديني اسالم در
پيش گرفتند.1

ب -معني تعطيل:
تعطيل در لغت از مادهي «العَطَل» به معناي زير آمده است :تهي بودن ،بيكار بودن،
عاطل و باطل ماندن ،از كار انداختن و غيره .در قرآن نيز به يكي از مشتقات اين ماده
اشاره شده است ،آنجا كه ميفرمايد:
﴿وبِئََٰٰٓٓ ُّمع ذطلةَٰٓ﴾ [الحج.]45 :

«و چاههايي كه بياستفاده رها گشته است».

در اين آيه «معطله» :به چاهايي گفته ميشود كه اهالي يک منطقه آن را به حال خود
رها كرده و از آن آب برداشت نميكنند[ ،يا حيواناتشان را براي آب دادن به كنار آن
نميبرند.]2
تعطيل به نسبت اهلل تعالي به سه بخش تقسيم ميشود:
بخش اول :عدم پيوند ميان آفريده و آفريدگارش و اين قول گروههاي مثل «دهريه» و
«مالحده» است كه وجود آفريدگار را براي جهان هستي منكرند.
بخش دوم :رها كردن و مهمل گذاشتن عبادت اهلل تعالي ،مانند مشركاني كه حقيقت
توحيد و استحقاق اهلل تعالي را در بندگياش رها كرده و به عبادت غيراهلل روي آوردهاند.
بخش سوم :تعطيل و متروک گذاشتن اسماء ،اوصاف و افعال اهلل سبحانه و تعالي و
 -1الصواعق الـمرسلة.216-215/1 :
 -2رشح الواسطية :ص ()20

62

توحيد اسماء و صفات الهي

نفي كماالت مقدس او .1در اين بخش صفات خداوند عزوجل [نعوذ باهلل] نفي و اشاره
دارد به انكار سيطرهي خداوند به آنها.
اهل تعطيل (يا معطّله) به دو بخش اصلي تقسيم ميشوند:
بخش اول :همان فالسفهاند كه آنان نيز دو گروهند:
گروه اول :اهل فلسفه محض.
گروه دوم :اهل فسلفهي باطنيه ،كه آنان نيز دو دستهاند:
 -1رافضيه -2 ،صوفيه.
بخش دوم :متكلمين كه چهار گروهند:
 -1جهمّيه  -2معتزله  -3كالبيه  -4ماتريديه.2

 -2من غير تکييف وال تمثيل:
با اين جمله عقيدهي اهل سنت از عقيدهي «مشبهه» بازشناخته ميشود« .تكييف»،
عبارتست از قرار دادن يک حقيقت معين و مشخص براي يک چيز ،بدون آنكه آن را
مقيد به مشابهي (مثل خودش) نمود.3
بنابراين جملهي « :من ري تكييف» از نظر اهل سنت يعني :بدون هيچگونه كيفيتي كه
عقل بشري بتواند آن را درک و فهم كند ،البته مراد آن نيست كه آنان مطلق كيفيت و
چگونگي را نفي كنند ،چرا كه الجرم هر چيزي بايد داراي كيفيت و چگونگي باشد،
خالصه اين جمله يعني :كيفيت و چگونگي ذات و صفات اهلل تعالي را فقط خود ميداند
و بس!.4

 -1اجلواب الكايف لـمن سأل عن الدواء الشايف :ص .153
 -2منهج الدراسات آليات األسامء والصفات :ص .55
 -3القواعد الـمثىل :ص .27
 -4رشح العقيدة الواسطية :ص .21
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پس بديهي است ما هيچگونه علم و شناختي به نسبت كيفيت و چگونگي صفات اهلل
تعالي نداريم ،زيرا ما را از دارا بودن بعضي از صفات آگاه ساخته ،اما از كيفيت آنها
هيچگونه معلوماتي در اختيارمان نگذاشته است ،با استناد به سخن امام مالک كه فرمود:
«استواء مشخص و معلوم و كيفيت و چگونگي آن بر ما مجهول و ايمان بدان واجب و
سؤال از آن بدعت است» و علما اين را به عنوان قاعدهاي [منهجي] در اين باب گرفتهاند
كه بايد بر آن سير نمود.1

معناي جملهي« :وال تمثيل»:
«المثيل» :در لغت به معناي شبيه ،نظير و همانند است.
و «تمثيل» :يعني اعتقاد به اينكه صفات آفريدگار درست مثل صفات آفريدگان و
مخلوقات است .مانند قول كساني كه ميگويند :اهلل تعالي دستاني مانند دستان ما و نيروي
شنوايي ماند نيروي شنوايي ما دارد .در حاليكه اهلل تعالي به مراتب واالتر و برتر از آن
چيزي است كه بر زبان ميرانند .و تمثيل و تشبيه دراينجا به يک معني است ،اگر چه در
اصل لغت با هم فرقهايي دارند.2
اما «مماثله» يعني :شباهت يک چيز با ديگري در تمام صفات.
و «مشابهه» يعني :برابري يک چيز با ديگري در بسياري از جهات.
اما تعبير «تمثيل» با لفظ خود قرآن بيشتر تناسب دارد آنجا كه ميفرمايد:

﴿ليَٰٓسََٰٰٓٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓشَٰٓءَٰٓ﴾ [الشوري.]11 :

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

ذ
ّللَِٰٓٱلَٰٓمَٰٓثالَٰٓ﴾ [النحل.]74 :
﴿فلََٰٰٓٓتضَِٰٓ ُبوآََٰٰٓ ِ َٰٓ

«پس براي اهلل شبيه و نظير قرار ندهيد».

 -1منهج الدراسات آليات األسامء والصفات :ص .57
 -2القواعد الـمثىل :ص .7
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مشبهه كساني هستند كه در اثبات تمثيل و تشبيه براي صفات اهلل تعالي به مبالغه روي
آوردهاند ،تا جايي كه آفريدگار را در حقيقت به آفريدگان و مخلوقات تشبيه كردهاند.1

 -1منهج الدراسات آليات األسامء والصفات :ص .58

فصل دوم :پارهای از اقوال سلف در اسماء و صفات
پس از بيان چكيدهاي از عقايد اهل سنت در باب اسماء و صفات و بنيادهايي كه اين
اعتقاد بر آن استوار است ،بيمناسبت نخواهد بود پارهاي از گفتارهاي علماي اهل سنت را
در طول دورههاي مختلف اسالم در باب اسماء و صفات بيان داريم ،تا هم به غناي اين
بحث كمكي كرده باشيم و هم مؤيدي براي آن و در ضمن توانسته باشيم كساني را كه
راهي جز شيوه و برنامهي سلف در اين باب در پيش گرفتهاند قانع كنيم .به همين سبب
اقوال چند تن از ائمهي اهل سنت و كساني را كه به شيوهي آنان عمل كردهاند را گواه
آوردهام ،زيرا بيگمان اين اقوال برگرفته از نور قرآن ،سنت ،فطرت و عقل سليمي است
كه بر كتاب پروردگار جهانيان ،سنت سرور و ساالر پيامبران  پيشي نميگيرد.
در اين پژوهش با درياي بيكراني از علم و حكمت روبرو شدم و از آن اقوالي را
برگزيدم كه با اين بحث مناسب و تقويت كنندهي داليل و براهينم باشد و اين همان
چيزي است كه سخت تشنهي آن بودم و بدان عشق ميورزيدم ،از آن ميان؛ اقوال امامان
و بزرگان زير را انتخاب كردم :امام شافعي ،امام احمد ،ابوبكر آجري ،ابن خزيمه ،ابن
تيميه ،خطيب بغدادي ،اصبهاني ،امام ابن عبدالبر ،ابن قيم ،ابن رجب حنبلي و غيره و از
ميان معاصرين :عبدالرحمن سعدي ،عبدالمحسن العباد ،اميدوارم در گزينش آنان راه
درست و صحيح را پيموده باشم .و بر توست برادر خوانندهام كه اقوال زياد ديگري از
آنها را در صفحههاي آينده مطالعه كني.
امام شافعی و امام احمد

امام ابوعبداهلل ،محمد بن ادريس شافعي /گويد« :به اهلل و هر آنچه از سوي او آمده
و به مراد و مقصود او و به رسولش و هر آنچه از او به ما رسيده و به هر آنچه مراد و
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مقصود او باشد ايمان و اعتقاد دارم».1

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

ميفرمايد:
ََّ
سهلل َي َْن ََّ إىل سل أ م ِء ُّ
إن َ
سِل ي » .2
«
ِ

«اهلل تعالي به آسمان دنيا فرود ميآيد».

و يا احاديثي كه بيان ميدارند اهلل تعالي در روز رستاخيز ديده ميشود و غيره ميفرمايد:
«به اين احاديث ايمان داريم و آنهار ا تصديق ميكنيم و براي آنها كيفيت و چگونگي
و توجيه و تأويل قايل نيستيم و معنايشان را تحريف يا ردّ نميكنيم؛ به يقين ميدانيم هر
آنچه رسول اهلل آورده است ،حق است و دست ردّ به اقوال او نميزنيم و اهلل تعالي را
فقط با اوصافي ميستاييم كه آنها را براي خود برگزيده است .از اين رو فقط چيزهايي را
بر زبان ميرانيم كه او بيان داشته و برايش صفاتي قائليم كه خويشتن را با آنها توصيف
نموده است .از قرآن و حديث پا فراتر نمينهيم و كيفيت و چگونگي كُنه آنها را فقط با
خبر قرآن يا تصديق رسول ثابت ميدانيم».3
ابوبکر آجری

شيخ ابوبكر محمد بن الحسين آجري در كتابش (الرشيعة) ميگويد« :بدانيد -اهلل ما و
شما را توفيق علم و عمل دهد -كه اهل حق ،اهلل تعالي را با اسماء و صفاتي توصيف
ميكنند كه خود را بدان وصف نموده ،يا رسولش ،يا صحابه او را بدانها توصيف
كردهاند و اين همان مذهب علماي تابعين است كه هرگز به بدعت روي نياوردند و از
كيفيت و چگونگي آنها نپرسيدند ،از اين رو ما هم به آنها ايمان داريم و در برابرشان سر
 -1لـمعة االعتقاد اهلادا إىل سبيل الرشاد :ابن قدامه ص .37
 -2روايت بخاری كتاب التهجد ،باب الدعاء والصالة يف آخر الليل ،ج  ،2ص .66
 -3لـمعة االعتقاد اهلادا إىل سبيل الرشاد :ابن قدامه .35
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تسليم فرود ميآوريم».1
اسماعیل صابونی

شيخ اسماعيل بن عبدالرحمان الصابوني (متوفي سال  449/ه .ق) ميگويد« :محدثيني
كه به كتاب و سنت پايبندند ،پروردگارشان را با صفاتي توصيف ميكنند ،كه قرآن و
رسول اكرم  بنا بر روايات صحيحي آنها را بيان داشته است كه راويان عادل ،مطمئن و
قابل اعتماد آن را نقل كردهاند ،هرگز صفاتش را به صفات مخلوقات تشبيه نميكنند و
كيفيت و چگونگي برايش قايل نيستند؛ همانند معتزله و جهميه با تأويالت و تحريفات
ناجور ،كالم و صفات او را تحريف نميكنند ،زيرا اهلل تعالي اين منت را بر آنان نهاده
است ،تا بتوانند مفاهيم آنها را بدرستي فهم و درک كنند و به شناختي كه شايستهي اسماء
و صفات اوست دست يابند و برشاهراهي قرار بگيرند كه همان راه توحيد ،بندگي ،تنزيه و
تقديس اهلل تعالي از هر نوع نقص و عجز است و عقلي را كه قايل به تعطيل و تشبيه است
وانهاده و به نفي نقايص بسنده كنند 2و به مصداق اين آيات عمل نمايند:
﴿ليَٰٓسََٰٰٓٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓو ُهوََٰٰٓٓٱ ذ
ي﴾ [الشوري.]11 :
ص َُٰٓ
لس ِم َُٰٓ
يعَٰٓٱلَٰٓ ِ
«هيچ چيزي مانند اهلل نيست و او شنوا و بيناست».

ُ

ذ

ُُ

دَٰٓ[ ﴾٤االخالص.]4 :
لۥَٰٓكف ًوآَٰأح َُٰٓ
﴿ولمََٰٰٓٓيكنَٰٓ َُٰٓ

«و كسي همتا و همگون او نميباشد».

ابن خزیمه

در كتاب أقاويل الثقات يف تأويل األسامء والصفات «كرمي» آمده است كه امام ابن
خزيمه /دربارهي اسماء و صفات اهلل تعالي سؤال شد ،در پاسخ فرمود« :ائمهي بزرگ و
صاحبان مذاهبي چون :مالک ،سفيان ،اوزاعي ،شافعي ،احمد ،اسحاق ،يحيي بن يحيي ،ابن
 -1كتاب الرشيعة :آجري ،ص .277
 -2به نقل از كتاب :الـمنطق ،ابن تيميه ،ص .4

68

توحيد اسماء و صفات الهي

مبارک ،ابوحنيفه ،محمد بن الحسن و ابويوسف در اين باره سخن نگفتهاند و يارانشان را
از غوطهور شدن در چنين مباحثي باز داشتهاند و همواره آنان را به كتاب و سنت ارجاع
دادهاند».1
اللكايي در كتاب عظيم و مشهورش «السنة» روايت جالبي دارد ،ايشان ميفرمايند:
«روزي احمد بن حنبل مردي را ديد كه حديث نزول (فرود آمدن پروردگار به آسمان
دنيا) را روايت ميكرد و ميگفت« :پروردگار بدون حركت و انتقال و يا تغيير حال فرود
ميآيد» .امام احمد گفتهاش را انكار نمود [رو به آن مرد كرد] و گفت« :سخن رسول را
آنچنانكه وارد شده ،بيان كن [و از خودت مطالبي را بر آن اضافه نكن و به تأويل ناجور
متمسک نشو] چرا كه رسول اهلل به نسبت پرودگارش از تو غيورتر است».2
خطیب بغدادی

ايشان ميفرمايند« :مذهب سلف صفاتي را كه در سنن و صحاح روايت شدهاند ،ثابت
و قطعي ميدانند و آنها را بر ظواهرشان حمل و هرگونه كيفيت و تشبيهي را از آنها نفي
ميكنند ،اما گروهي آن صفات را نفي و با اين كارشان آنچه را اهلل براي خود ثابت
دانسته است ،مهمل و متروک گذاشتهاند و دستهاي نيز در اثبات آنها به تشبيه دچار و در
دام كيفيت گرفتار آمدند ،از اين رو دين و برنامهي اهلل تعالي ميان اين دو گروه به انحراف
و تعطيل كشيده شده بود ،تا اينكه سلف صالح راه ميانه را كه همان راه درست است
برگزيدند.3
امام ابن عبدالبرّ

او ميفرمايد« :اهل سنت باإلجماع به تمام صفاتي كه در قرآن و سنت وارد شده ،ايمان
 -1أقاويل الثقات يف تأويل األسامء والصفات :ص .62
 -2السنة ،اللكايي.452/3 :
 -3سري أعالم النبالء.284-283/18 :
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دارند و آنها را بر حقيقتشان حمل ميكنند و برايشان كيفيت و چگونگي قايل نيستند و او
را به يک صفت خاص محدود نميكنند».1
امام اسماعیل اصفهانی

او /ميفرمايد« :سلف صالح با بررسي اخبار متواتري كه از رسول اهلل دربارهي
صفات اهلل تعالي به آنان رسيده و كامالً با قرآن موافق و مطابق است ،آنها را ثابت دانسته
و با ايمان و تسليم در برابرشان ،آنها را درست به همان شيوه براي ما نقل كردهاند .آنان
هرگونه تشبيه و چگونگي آن صفات را نفي نمودهاند و بر اين باورند هر كسي يكي از
اسماء و صفاتي را كه اهلل تعالي براي خود ثابت دانسته يا رسولش بيان داشته ،انكار
كند ،قطعاً كافر است و هر كس گمان برد كه آنها صفاتي نو پديد هستند؛ پيشتر وجود
نداشته و بعدها موجوديت يافتهاند و دچار تشبيه شود و آنها را با صفات مخلوقات كه
ناپايدار و فانياند تشبيه كند ،ره به بيراهه زده و گمراه خواهد بود ،چرا كه اهلل تعالي خود
را به آن صفات متصف و مدح و ستايش كرده و بندگانش را فرا خوانده تا با آنها او را
بستايند و به فريادرسي بخوانند و رسول اهلل نيز آنها را تصديق و مراد اصلي اهلل تعالي
را دربارهي اسماء و صفاتش براي مسلمانان بيان داشته است ،واين درست همان مفهومي
است كه عرب با آن آشنايند و هيچ نيازي به تأويل و تعبيرشان ندارند».2
گزیدههایی از اقوال ابن تیمیه

ابن تيمه /ميفرمايد« :صحابه و تابعيني كه از همه بيشتر پيرو كتاب و سنتند ،بر
آنچه شريعت اسالم در باب ايمان به اهلل تعالي و اسماء و صفاتش داللت دارد ،اتفاق
دارند».3
 -1التمهيد.145/7 :
 -2احلجة يف بيان الـمجحة.169/1 :
 -3درء تعارض العقل والنقل.192/1 :
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و در «منهاج السنة» ميگويد :اهل سنت و بزرگان و امامانشان ،اهلل تعالي را با اسماء و
صفاتي توصيف ميكنند ،كه خودش در قرآن آنها را بيان نموده است و به تحريف،
تعطيل ،تشبيه و چگونگي قايل نيستند ،از اين رو فقط صفاتي را براي او ثابت ميدانند كه
خود آنها را اثبات نموده است و هرگونه شباهتي را به مخلوقات از او نفي كردهاند و او را
از هر نوع نقص و عجزي پاک و منزه دانستهاند ،زيرا ميدانند قرآن در رد كساني كه
معتقد به تشبيهند ميفرمايد:

1

﴿ليَٰٓسََٰٰٓٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓشَٰٓءَٰٓ﴾ [الشوري.]11 :
و در پاسخ كساني كه قايل به تعطيلند ميفرمايد:
﴿و ُهوََٰٰٓٓٱ ذ
ي﴾ [الشوري.]11 :
يعَٰٓٱلَٰٓ ِص َُٰٓ
لس ِم َُٰٓ
و در ادامه ميافزايند ...« :بنابراين اهل سنت دراين باب نه مانند جهميه قايل به

تعطيلند و نه مانند مشبهه قايل به تشبيه و در باب افعال اهلل تعالي حد وسط ،ميان جبريه
و قدريه و در باب وعدهي عذاب ميان مرجئه و وعيديه (از گروههاي قدريه) و در باب
اسماء ايمان و كساني كه ايمان آوردهاند ،ميان حدوديه و معتزله و مرجئه و جهميّه و در
اختالفاتي كه ميان صحابهي رسول اهلل رخ داده ميان رافضه و خوارج قرار گرفتهاند».2
ابن قیّم در مورد صفات میفرماید:

او ميفرمايد« :صحابه (رضوان اهلل عليهم أجمعين) -كه كاملترين ايمان را درميان
امت دارند -در بسياري از مسايل احكام اختالف ورزيدهاند ،ولي بحمد اهلل حتي در يک
مسأله از مسائل اسماء و صفات و افعال تنازع نداشتهاند ،بلكه همگي متفق القول هر آنچه
را در كتاب و سنت وارد شده ،ثابت دانستهاند و آنها را از جايگاههاي خود تحريف
نكرده و قايل به تشبيه نبودهاند و هيچكس از آنان نگفته كه الزم است از حقيقت
 -1منهاج السنة.111/2 :
 -2الواسطية :تحقيق هراس ،ص .124
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خارجشان سازيم و آنها را حمل بر مجاز كنيم ،از اين رو در كمال ايمان و تسليم آنها را
پذيرفته و با يک چشم به همهي آنها نگاه كرده و آنها را يكي دانستهاند».1
و در قصيدهي نونيهي مشهورش ميفرمايد:
َر ُس و ُل ُ

َق َال

الص َح اب ُة
َّ

ُه م

لم نَصبُ َك ل لخ الَف َس َف اهة
َم ا الع ُ

ني
َب َ

الر ُس ول
َّ

ني
َو َب َ

العلم
ُ

َق َال

اهللُ

َق َال

أو ُل وا

الع ر َف ان

َر أا

ُف َال ن

ج

الص فات َلر ِّب ن َا
َك الَّ َو َال َج حدَ
ِّ

يف

َق الب

بح ان
الس َ
َو ُّ

التَّنزي

لو لف اطر األَكوان
َك الِّ َو َال ل نَفي ا ُل ُع ّ

َف َ
وق

ََج يع

ذا

األ َكوان

ُّصو ص َو َأ َّا
َك الَّ َو َال َع زْ َل الن ُ

يس ت
َل َ

ُت ف يدُ

حقائ َق

اإليامن

َ
وال
إ ذ َال ُت ف يدُ ُك م َي قينا َال

علام

والعلم
ُ

ع ندَ ُك م

َي نال

ب غريها

ب زبالة

َف َق د

ُع ز َل ت
األفكار

َع ن

اال يقان
واألذهان

«علم (شرعي) علمي است كه اهلل تعالي در كتابش و رسولش در سنت صحيحه و
صحابه كه همان صاحبان علم و معرفتند با اجماع خود آن را بيان داشتهاند * .اين علم آن
نيست كه تو از روي نابخردي ميان سخن رسول اهلل  و ميان رأي فالن شخص قايل به
خالف باشي (و با جدال باطل بخواهي حقّ را از بين ببري) * و آن علم نيست كه با آن
صفات پروردگار را ناديده بگيري و ادّعا كني با اين كارت داري اهلل تعالي را از عيب و
نقص پاک و منّزه مي داري * .و نيز نفي علّو خالق جهانيان كه بر تمام هستي علّو دارد،
نيست * و همچنين كنار نهادن و ترک نصوص سنت به اين اعتبار كه مفيدِ يقين نيستند و
بر حقايق ايمان داللت ندارند * زيرا آنان ميگويند چون مفيدِ يقين نيستند بايد آنها را
كنار گذاشت (چرا كه داللتشان ظنّي است نه يقيني) بنابراين اين علم ،علمي نيست كه از
يقين كنار نهاده شود * شما (اهل تعطيل) علم خود را از غير اين سه چيز( :كتاب ،سنّت
و اقوال صحابه) به دست ميآوريد و در حقيقت علمي است كه از زبالهدان افكار و
 -1اعالم الـموقعني.49/1 :
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اذهانتان سرچشمه گرفته است».
و در جاي ديگري ميفرمايد« :عصر صحابه ،تابعين ،ائمه و سلف صالح به همين
منوال سپري شد ،آنان كامالً به اسماء و صفات الهي به همان صورت كه در كتاب و سنت
آمده است ،ايمان داشتند و حتي در يک مسأله اختالف نورزيدند ،بلكه همه متفق القول
آنها را ثابت ميدانستند و هيچگاه به تأويل ،تحريف و تبديل روي نياوردند».1
سخن ابن رجب در مورد صفات

ايشان ميفرمايند« :آنچه سلف صالح دربارهي اسماء و صفات عمل كردهاند ،درست
همان است و بس! زيرا آنان در اين بحث قايل به كيفيت ،چگونگي ،تشبيه و تمثيل
نبودند و هيچكدام به خالف ديگري عمل نكردند( ،خصوصاً امام احمد) و در معناي آنها
فرو نرفتند و در دام تشبيه و تمثيل گرفتار نشدند ،اگر چه گروهي كه همعصر امام احمد
بودند اندكي به تشبيه گرايش يافتند ،اما در شمار كساني نيستند كه مورد الگوي ديگران
باشند ،بلكه الگو و مقتداي ما در اين كار امامان بزرگي چون :ابن مبارک ،مالک ،ثوري،
اوزاعي ،شافعي ،احمد و ابوعبيد و غيره هستند».2
سخن عبدالباقی حنبلی در مورد صفات

شيخ در كتاب گرانقدرش ( :العني و األثر يف عقائد أهل األثر) ميگويد« :تأويل و
تفسير صفاتي كه متعلق به اهلل تعالي باشد ،حرام است ،مانند تفسير آيهي «استواء» و
حديث نزول اهلل تعالي به آسمان دنيا و غيره ،مگر صفاتي كه رسول اهلل يا برخي از
صحابه آنها را تفسير نمودهاند و اين مذهب عموم سلف است ،از اين رو ما در پاک و
منزه دانستن اهلل تعالي ( از برخي از صفات) مانند «معطله» عمل نميكنيم ،بلكه صفات و
اردهي او را در كتاب و سنت ثابت ميدانيم و قايل به تحريف ،تفسير و چگونگي نيستيم
 -1اعالم الـموقعني.49/1 :
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و سخن گفتن از صفات به نسبت سخن گفتن از ذات يک مسألهي فرعي است و روش
ما در اينباره همان اثبات اسماء و صفات ،ارده ،نفي تشبيه و تأويل ناجور است».1
سخن حافظ احمد الحکمی در مورد صفات:

شيخ /گويد« :صفات عاليهي اهلل تعالي كه خودش را با آنها وصف نموده و يا
رسولش آنها را بيان داشته ،اعم از صفات ذاتيه ،افعاليه و اسماء غير مشتقي چون :علم،
قدرت ،سمع ،بصر ،حكمت ،رحمت ،عزت و غيره و ساير اسمايي كه خود يا رسولش از
آن خبر داده و اسمي از آنها مشتق نشده مانند :محبتش نسبت به مؤمنان و پرهيزگاران و
نيكوكاران و يا رضايتش از بندگان مؤمن و خشنودياش از اينكه دين اسالم آئين
مسلمانان باشد و يا كراهتش از منافقان و خشمش از كافران و اثبات وجه و دو دست
وغيره ،با نصوص كتاب و سنت و فطرت سليم ثابت گشته است.2
و در ابياتي زيبا ميفرمايد:

َو ُك ُّل
َأ و

َم ا

َل ُ

م َن

َص َّح

في َام

َق ا َل ُ

الص َف ات
ِّ

َأ ثبَتَ َه ا

الر ُس ُ
ول
َّ

َف َح ُّق ُ

ُ َك م

يف

اآل َي ات
َو ال َق بُ ُ
ول

يم
التَّسل ُ

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».
و در ابياتي ديگر ميفرمايد:

ُن م ُّر ها
من

َرص ََي ة

َ ري

َحت ر ٍ
يف

َك َام

َو َال

َت
َأ ت ْ
تَعط ٍ
يل

 -1العني واألثر فی عقائد أهل األثر :ص .35-36
 -2معارج القبول.129/1 :
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َق و ُل نا

َق ُ
ول

أئِّمة

اهل ُدَ ی

ُط وبی

ِل َ ْن

هبَ دِي م

َق د

ا ْق تَدَ ی

1

«ما تمامي آيات و احاديث صفات را درست همانگونه كه وارد شدهاند به صراحت و
روشني بر ظواهرشان حمل ميكنيم و به مقتضياتي كه بر آن داللت دارند و همانگونه كه
شايستهي عظمت اوست و به همان صورتي كه ذكر نموده است ايمان داريم * و الفاظ و
معاني آنها را تحريف و تأويل نمي كنيم و از تفسير چگونگي آنها خودداري ميكنيم و
صفات او را به صفات آفريدگانش تشبيه نمي كنيم .و راه و روش و سخن ما همان سخن
امامان هدايت يافته (اعم از صحابه ،تابعين و امامان اهل سنت و جماعت) است و خوشا
به حال آنان كه از هدايت آنان پيروي ميكنند».
سخن شیخ سعدی در بیان اسماء و صفات

شيخ ناصر السعدي /گويد« :ما معتقديم پروردگار از هر حيث در صفات كماليه
منحصر به فرد است و هيچكس در صفات جالل و كمال ،با او شريک يا شبيه نيست و
صفاتي را براي او ثابت ميدانيم كه خودش يا پيامبرش آنها را ثابت دانستهاند و
همانگونه كه در كتاب و سنت آمده ،معاني و احكامشان را بيان ميداريم ،بدون اينكه آنها
را نفي يا تعطيل يا تحريف و تشبيه نماييم و صفات سلبيه يا نقايص و عيوبي را كه
خودش يا رسولش نفي نمودهاند ،را نفي مينماييم».2
سخن شیخ عبدالمحسن العباد در این باب

شيخ عبدالمحسن (حفظه اهلل) ميگويد« :در مسألهي صفات اثبات اهل سنت و
جماعت راهي ميانه در پيش گرفتهاند ،از اين رو نه قايل به نفي هستند و نه تأويل و
تفسير؛ او را و صفاتش را پاک و منزه از هر عيبي ميدانند و به تشبيه و تمثيل معتقد
نيستند ،اما مشبه و معطله خوب و بد را با هم آميختهاند ،بعنوان مثال :مشبهه در اثبات
 -1معارج القبول :ج.3561/
 -2القول السديد :ص .15

باب دوم :اهميتِ شناخت توحيد اسماء و صفات....

75

صفات و عدم نفي آن به خوبي عمل كردهاند ،اما در اينكه به تشبيه و تمثيل روي
آوردهاند ،از انصاف و ميانهروي دوري گزيدهاند .اما اهل سنت و جماعت با درامان ماندن
از نفي صفات و دچار نيامدن به دام تشبيه ،صفاتي را كه در كتاب و سنت وارد شده،
ثابت دانسته و اهلل تعالي را از شبيه كردن به مخلوقاتش پاک و منزه داشتهاند ،درست
همانگونه كه اهلل تعالي فرموده است:
﴿ليَٰٓسََٰٰٓٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓو ُهوََٰٰٓٓٱ ذ
ي﴾ [الشوري.]11 :
ص َُٰٓ
لس ِم َُٰٓ
يعَٰٓٱلَٰٓ ِ
مذهب اهل سنت دراين مسأله به نسبت معطله و مشبهه ،مانند شير خالص و گوارايي
است كه از ميان تفاله و خون بيرون ميتراود و [نوشندگان را خوششان ميآيد]».1

 -1عرشون حديثا من صحيح مسلم.178-177 :

فصل سوم :شرح تفصیلی صفات الهی
مبحث اول :اثبات صفات كمال برای اهلل -سبحانه و تعالی -در خالل سورهی
اخالص

در قرآن كريم اهلل عزوجل با صفات كمال توصيف شده است كه او يكتا و يگانه است
و هيچكس و هيچ چيز با اسماء و صفاتش با او انباز نيست ،از جمله در سورهي اخالص
ميخوانيم كه:
ذ
ُ
ُ ُ ُ
ذ
ُ ُ ذ
ّلل َٰٓٱ ذ
لۥ َٰٓكف ًوا َٰٓأح َُٰٓد َٰٓ﴾٤
ل َٰٓولمَٰٓ َٰٓيُولَٰٓ ََٰٰٓٓ٣ولمَٰٓ َٰٓيكنَٰٓ َٰٓ
لصم َُٰٓد ََٰٰٓٓ ٢لمََٰٰٓٓي ِ َٰٓ
ّلل َٰٓأحدَََٰٰٰٓٓٓ ١ٱ َُٰٓ
﴿قلَٰٓ َٰٓهوَٰٓ َٰٓٱ َُٰٓ
[االخالص.]4-1 :

«بگو :اهلل يگانهي يكتاست * اهلل سرور و واال برآورندهي اميدها و برطرف كنندهي

نيازمنديهاست * نزاده است و زاده نشده است * و كسي همتا و همگون او نميباشد».

در اين سوره ،اهلل خودش را با دو صفت« :احد و صمد» به ما معرفي كرده است كه
بر اتّصاف او به نهايت كمال مطلق داللت دارند.1
ابوهريره در بيان معني «صمد» ميفرمايد« :يعني او از همه كس بي نياز است و همه
بدو نيازمندند».2
سخن ابوهريره در بيان تفسير اين كلمه بر اثبات و تنزيه داللت دارد ،اثبات به اين
معني كه مردمان در برآورده كردن تمام نيازها و گرفتاريهايشان به او رو ميكنند ،چرا كه
او به تمام صفات كماليه آراسته و بر هر چيزي قادر و تواناست و هرچه اراده كند به
سرعت انجام ميگيرد و امر ،خلق ،جزا و پاداش به دست اوست و مردمان اگر نيرو و
قدرتي دارند ،همه را او عطا كرده است ،كه هرگاه بخواهد آنها را پس ميگيرد يا ابقا

 -1علو اهلل عىل خلق  ،با اندكي تصرف ،ص .28
 -2تفسري القرطبي :ج.245/20
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ميكند ،بنابراين بازگشت همه به سوي اوست.1
و تنزيه وتقديس به اين معني كه او بينياز از همه كس و همه چيز است و به هيچ
وجه فقر و نياز متوجه او نبوده و نخواهد بود ،چرا كه او اولي است كه پيش از او كسي و
چيزي وجود نداشته است و نزاييده و كسي از او زاده نشده است .و براي بقايش نيز به
كسي نيازمند نيست ،زيرا او به همه طعام وخوراک ميدهد و خود نيازي به آن ندارد و
در انجام كارهايش دست ياري به سوي كسي دراز نميكند ،زيرا نه شريكي دارد و نه
پشتيباني و نه يار و ياوري!.2
اگر چه اين دو صفت (احد و صمد) بر اتصاف اهلل تعالي به صفات كمال مطلق داللت
دارند ،معناي ديگري نيز دارند و آن نيز نفي والدت است ،به اين معني كه از كسي زاده
نشده است ،زيرا برخي در بيان معناي آن گفتهاند« :صمد» كسي است كه شكم ،امعاء و
احشاء ندارد ،بنابراين به خوردن و آشاميدن نيازمند نيست ،همانگونه كه در سورهي انعام
و ذاريات بدان اشاره فرموده است:
ُ
ُ
ُ
ذ ذ ُ ٗ
ِ ُ
لآَٰفاط َِٰٓرَٰٓٱ ذ
تَٰٓأنََٰٰٓٓ
نَٰٓأمِرَٰٓ َُٰٓ
ضَٰٓوهوََٰٰٓٓ ُيطَٰٓعِ َُٰٓمَٰٓولََٰٰٓٓ ُيطَٰٓع َُٰٓمَٰٓقلََٰٰٓٓإ ِ ِ َٰٓ
تَٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡر َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
َٰٓ
﴿قلََٰٰٓٓأغيََٰٰٓٓٱ َٰٓ
ّلل َِٰٓأَّت َِٰٓذَٰٓو ِ
ِ
ُ
ُ
شك ِّيََٰٰٓٓ[ ﴾١٤األنعام.]14 :
نَٰٓمِنََٰٰٓٓٱلَٰٓ ُم َِٰٓ
أكونََٰٰٓٓأ ذولََٰٰٓٓمنََٰٰٓٓأسَٰٓلمََٰٰٓٓولََٰٰٓٓتكون ذَٰٓ
«بگو :آيا غيراهلل را معبود و ياور خود بگيرم؟! در صورتيكه او آفرينندهي آسمانها و زمين

است واو روزي ميدهد (و او رازق همگان است و همه بدو نيازمندند) و به او روزي داده
نميشود (و نيازمند كسي نيست) بگو :به من دستور داده شده است كه نخستين كسي باشم كه
(از اينامت ،خويشتن را خالصانه تسليم فرمان خدا كند و) مسلمان باشد (و نيز اهلل به من دستور
داده است كه) از زمرهي مشركان مباش».

ُ
ُ
ذ
يد َٰٓأنَٰٓ
يد َٰٓمِنَٰٓ ُهم َٰٓمِن َٰٓرِزَٰٓقَٰٓ َٰٓومآَٰ َٰٓأرِ َُٰٓ
ون ََٰٰٓٓ ٥٦مآَٰ َٰٓأرِ َُٰٓ
ل َٰٓ ِلعَٰٓ ُب ُد َِٰٓ
لنسَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
ن َٰٓوَٰٓٱ َِٰٓ
ل ذَٰٓ
ت َٰٓٱ َِٰٓ
﴿وما َٰٓخلقَٰٓ ُ َٰٓ
ونَٰٓ[ ﴾٥٧الذاريات.]57 :
ُيطَٰٓعِ ُم َِٰٓ
«و من جنها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريدهام * من از آنان نه درخواست

 -1علو اهلل عىل خلق  :با اندكي تصرف ،ص .29/28
 -2همان :ص .29/28
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هيچگونه رزق و روزي ميكنم و نه ميخواهم كه مرا خوراک دهند».

بنابراين «أحد» كسي است كه همتا ،همگون ،شبيه و نظير ندارد و بالتبع داراي همسر
نيز نيست ،چرا كه والدت ناشي از دو چيز است كه در آيات زير به زيبايي بدان اشاره
شده است:
ُ ذ
ذ
ُذ
ُ ُ
ُ
ِيعَٰٓٱ ذ
كَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓوهوََٰٰٓٓ
حبةََٰٰٓٓوخلقََٰٰٓٓ َٰٓ
لۥَٰٓولََٰٰٓٓولمََٰٰٓٓتكنَٰٓ َُٰٓ
ونَٰٓ َُٰٓ
نَٰٓيك َٰٓ
ضَٰٓأ َٰٓ
تَٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
﴿بد َُٰٓ
لۥَٰٓصَٰٓ ِ
ُ
لَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓعل ِيمََٰٰٓٓ[ ﴾١٠١األنعام.]101 :
بِك َِٰٓ
«اهلل كسي است كه آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورده است .چگونه ممكن است

فرزندي داشته باشد ،در حالي كه او همسري ندارد( .همسر و فرزند بايد از جنس شوهر باشد
واهلل يگانه ،يكتا و بي همتا است ) و همه چيز را او آفريده است ( از جمله اشخاص و اشيايي را
كه شريک او ميسازند) و او آگاه از هر چيز است».

ُ ذُ ُ ُ
لۥَٰٓكف ًوآَٰأح َُٰٓدَٰٓ[ ﴾٤اإلخالص.]4 :
﴿ولمََٰٰٓٓيكنَٰٓ َٰٓ

«و كسي همتا و همگون او نميباشد».

بنابراين هيچ مخلوقي همتا و همگون آفريدگار نيست ،زيرا:
ُ ذ
ُّ ُ
ذ
ّلل ِ َٰٓٱ ذَّلِي َٰٓخلقَٰٓ َٰٓٱ ذ
ت َٰٓوَٰٓٱنلُّورَٰٓ َٰٓث ذَٰٓم َٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓكف ُروآََٰٰٓ
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡرضَٰٓ َٰٓوجعلَٰٓ َٰٓٱلظلمَٰٓ َِٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
﴿ٱلَٰٓمَٰٓ َُٰٓد َٰٓ ِ َٰٓ
ُ
بِرب ِ ِهمََٰٰٓٓيعَٰٓدِلونََٰٰٓٓ[ ﴾١األنعام.]1 :
«ستايش اهلل را سزاست كه آسمانها و زمين را آفريده است و تاريكيها و روشنايي را ايجاد

كرده است ولي با اين وصف ،كساني كه منكر وجود پروردگار خويشند (براي آفريدگار خود
كساني و چيزهايي را) همتا و همگون قرار ميدهند».

«يعدلونَ» يعني كسي و چيزهايي را با او برابر ،همتا و همگون قرار ميدهند ،يا به
تعبيري ديگر :او را به مخلوقاتش شبيه ميكنند.
آيهي زير نيز اشارهاي ديگر به همين موضوع است:
ٗ
ب َٰٓٱ ذ
لۥ َٰٓس ِم َٰٓيا َٰٓ﴾٦٥
ب َٰٓلِعِبَٰٓدت ِ َٰٓهِۦَٰٓ َٰٓهلَٰٓ َٰٓتعَٰٓل َُٰٓم َٰٓ َُٰٓ
ض َٰٓوما َٰٓبيَٰٓن ُهما َٰٓفَٰٓٱعَٰٓ ُبدَٰٓ َٰٓهُ َٰٓوَٰٓٱصَٰٓط ِ َٰٓ
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
﴿ ذر ُّ َٰٓ
[مريم.]65 :
«پروردگار آسمانها ،زمين و آنچه در ميان اين دو است .پس (حال كه چنين است و همهي
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خطوط بدو منتهي ميشود) تنها او را پرستش كن و بر عبادت او با دوام و شكيبا باش .مگر شبيه
و همانندي براي اهلل (كه خالق ،رازق ،عالم ،قادر ،حيّ ،قيوم و  ...باشد) پيدا خواهي كرد (تا
دست نياز به سوي او دراز كني؟)».

ٗ
﴿س ِم َٰٓيا﴾ :يعني هيچ چيز و هيچكس همتا و همگون او نيست ،تا كسي با او برابر

باشد ،بنابراين اين آيه با نفي تشبيه از اهلل تعالي به اين نكته اشاره دارد كه پاک و منزه
داشتن او از هر عيب و نقصي -همانگونه كه سورهي اخالص بدان اشاره دارد -واجب
است.1
مبحث دوم :تقسیم صفات

صفات اهلل -سبحانه و تعالي -به صفات عقليه ،خبريه ،ذاتيه ،فعليه و اختياريه تقسيم
ميشود.
اين مبحث نيازمند تفصيل و توضيح بيشتري است ،به صورت چكيده ميتوان گفت:
در قرآن و سنّت نبوي از صفات عقليه و خبريه خبر داده شده است.
صفات عقليه :صفاتي هستند كه با عقل ميتوان بدانها استدالل كرد و راه اثبات آنها
نيروي شنوايي و بينايي است (سمع و بصر) از اين رو اتصاف اهلل تعالي به صفاتي چون:
علم ،قدرت ،اراده ،حيات ،سمع ،بصر ،كالم ،رحمت ،حكمت ،علوّ و غيره را ميتوان
صفات عقليه نام نهاد.2
صفات خبريه :صفاتي هستند كه فقط از راه وجود نصوص ميتوان آنها را ثابت كرد.
شيخ االسالم ابن تيميه /در اثبات صفات از طريق عقل اشارهي زيبايي دارد ،او به
تفصيل به بيان اين مبحث پرداخته است ،كه در زير اشارهاي كوتاه و چكيده به آن
خواهيم داشت:
 -1علو اهلل عىل خلق  :درويش ،با اندكي تصرف ،ص .34-28
 -2علو اهلل عىل خلق  ،با اندكي تصرف ،ص .61-60-59
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ايشان ميفرمايند« :كساني كه به اثبات صفات پرداختهاند ،بر اين امر اتفاق نظردارند كه
به وسيلهي عقل ميتوان دريافت كه اهلل -سبحانه وتعالي :-حي ،عليم ،قدير و مريد است
و داراي نيروي شنوايي ،بينايي ،سخن گفتن ،حب ،رضا ،خشم ،غضب ،علو بر مخلوقات
وغيره است كه ائمه آن را اثبات كردهاند».
و در ادامه ميفرمايد« :ائمهي اهل سنت و پيروانشان در مقام استدالل عقلي ،راهكار
زير را در اين باب ارائه دادهاند ،آنان ميگويند :اگر اهلل تعالي به صفت حيات متصف و
آراسته نباشد ،قطعاً در برابرش مرگ قرار دارد و نيز اگر به صفت قدرت متصف نباشد،
در مقابل متهم به عجز و ناتواني خواهد بود و نيز اگر از جهان و جهانيان جدا نباشد،
قطعاً در داخل آنها يا جزء آنها قرار خواهد گرفت .و در صورتي كه يكي از آن دو صفات
را نفي كنيم ،قطعاً ديگري اثبات خواهد شد و از آنجايي كه ما صفات نقص را از
مخلوقات منزه ميدانيم ،بطريق اولي آفريدگار جهان بسي پاک تر و منزهتر از هر عيب و
نقصي است.1
اما راه اثبات صفات خبريهاي كه عقل فقط از راه نصوص ميتواند آنها را درک كند،
ورود خبر صادق است ،مانند اخباري كه بر اثبات وجه ،دو دست ،چشم ،پا و استواء بر
عرش داللت دارند.2
الزم است به اين صفات خبريه درست مانند صفات عقليه ايمان و باور داشت ،بدون
هيچگونه تشبيه ،تعطيل ،تحريف و چگونگي 3همانگونه كه اهلل تعالي بدان اشاره كرده
است:

﴿ليَٰٓسََٰٰٓٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓو ُهوََٰٰٓٓٱ ذ
ي﴾ [الشوري.]11 :
ص َُٰٓ
لس ِم َُٰٓ
يعَٰٓٱلَٰٓ ِ

 -1فتاوي شيخ االسالم ابن تيميه.88/3 :
 -2علو اهلل عىل خلق  ،با اندكي تصرف ،ص .60
 -3علو اهلل عىل خلق  :ص .61
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و نعيم بن حماد الخزاعي 1گويد« :هر كس اهلل تعالي را به آفريدگانش تشبيه كند ،يا
يكي از صفاتش را انكار كند ،قطعا كفر ورزيده است ،چرا كه هيچ چيز يا هيچكس در
صفاتش به او شبيه نيست».2

صفات ذاتيه و فعليه و اختياريه
نصوص قرآن و احاديث نبوي بر اينامر داللت دارند كه صفات باري تعالي به دو
دسته تقسيم ميشوند:
صفات ذاتيه :كه از ذات او  جدا نيستند ،بلكه در ازل با او بودهاند ،مانند :حيات،
علم ،قدرت ،قوّت ،ملک ،عظمت ،كبريا ،مجد ،علو ،جالل ،وجه  ،قدم 3و غيره.
صفات فعليه :صفاتي هستند كه خواست ،اراده و قدرت اهلل تعالي در هر وقت و
لحظهاي بدان تعلق ميگيرند و تک تک آن صفات (و افعال) تحت مشيت اويند ،اگرچه
ذات اهلل تعالي در ازل به آنها متصف است ،اما بايد دانست نوع آن افعال قديمند ،ولي
تک تکشان حادث ميشوند ،بنابراين اهلل سبحانه وتعالي هر آنچه اراده كند ،قطعاً صورت
فعلي به خود ميگيرد و حادث ميشود ،بنابراين او همواره و هميشه :سخن ميگويد و
ميآفريند و امور جهان هستي و مردمان را تدبير و ساماندهي ميكند و افعالش به تدريج
درست مطابق با حكمت و ارادهاش واقع ميشوند ،مانند :استواء بر عرش ،آمدن ،پايين
آمدن به آسمان دنيا ،خنديدن ،رضايت وخشنودي ،خشم ،كراهيت و ناخشنودي ،محبت،
آفرينش ،رزق و روزي ،زنده كردن ،ميراندن ،انواع تدبيرامور و غيره.4
 -1مراد نعيم بن حماد بن معاويه بن الحارث الخزاعي است ،او در نوشتههايش سخت بر جهميه تاخته است و از
آگاهترين مردمان عصر خود به نسبت احكام و فرائض بود ،در ايام مصيبت «خلق قرآن» در زندان در سال
(288ه .ق) وفات يافت و گفته شده ،298هتذيب التهذيب.462-460-458/1 :
 -2العقيدة الواسطية :شرح هراس ص .25
 -3علو اهلل عىل خلق  :ص .65
 -4شرح عقيدهي واسطيه.106-105 :
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مبحث سوم :برخی از افعال اهلل تعالی الزم و دستهای متعدیاند

به عنوان مثال افعالي چون :استواء ،آمدن ،فرود آمدن و غيره الزمند و نيازي به مفعول
ندارند و قائم به فعل هستند ،ولي افعالي چون :خلق ،رزق ،اماته (ميراندن) ،احياء (زنده
كردن) اعطاء (بخشيدن و عطا كردن) ،منع و غيره ...متعدي و نياز به مفعولي دارند.1
در آيهي زير هر دوي اين افعال آمده است:
ُ
﴿ٱ ذَّلِيَٰٓخلقَٰٓ َٰٓٱ ذ
نَٰٓ
ش َٰٓٱ ذلرحَٰٓمَٰٓ َُٰٓ
ف َٰٓس ذِتةَِٰٓ َٰٓأيذامَٰٓ َٰٓث ذَٰٓم َٰٓٱسَٰٓتوىَٰٓ ََٰٓعَٰٓ َٰٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡرضَٰٓ َٰٓوما َٰٓبيَٰٓن ُهما َٰٓ ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
يآَٰ[ ﴾٥٩الفرقان.]59 :
فسَٰٓلََٰٰٓٓب ِ َٰٓهِۦَٰٓخب ِ َٰٗٓ
«آن كسي كه آسمانها و زمين را و همهي چيزهاي ميان آن دو را در شش دوره آفريده است

و آنگاه بر عرش استواء يافت ،او داراي رحمت فراوان و فراگير است .پس از شخص آگاه و
فرزانه بپرس».

در آيهي باال فعل «خلق» :متعدي و فعل «استوي» الزم است ،ولي به هرحال اهلل تعالي
به هر دو متصف است و به خواست و ارادهي او حاصل ميشوند.
الزم به ذكر است پارهاي از صفات اهلل تعالي ،هم صفت ذات به شمار ميآيند و هم
صفت فعل ،مانند :صفت كالم ،خلق و رحمت.2
آيات و احاديث بسياري بر اتصاف اهلل تعالي به صفات ذاتيه و فعليه داللت دارند ،از
آن جمله:

ُ
امَٰٓ[ ﴾٢٧الرحمن.]27 :
لكَٰٓر َِٰٓ
لَٰٓوَٰٓٱ َِٰٓ
﴿ويبَٰٓقََٰٰٓٓوجَٰٓ َُٰٓهَٰٓربِكََٰٰٓٓذوَٰٓٱلَٰٓلَٰٓ َِٰٓ

«و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو ميماند و بس».

ذ
ُ ُ
ُ
كمَٰٓ َٰٓ ُث ذَٰٓم َٰٓقُلَٰٓنا َٰٓل ِلَٰٓملَٰٓئك َٰٓةِ َٰٓٱسَٰٓ ُ
ل َٰٓإِبَٰٓل ِيسََٰٰٓٓ
ج ُدوآَٰ َٰٓٓأِلدمَٰٓ َٰٓفسج ُدوَٰٓآَٰ َٰٓإ ِ َٰٓ
﴿ولقدَٰٓ َٰٓخلقَٰٓنَٰٓكمَٰٓ َٰٓث ذَٰٓم َٰٓص ذورَٰٓنَٰٓ
ِ
ذ
ُ
جدِينََٰٰٓٓ[ ﴾١١األعراف.]11 :
لمََٰٰٓٓيكنَٰٓمِنََٰٰٓٓٱ َٰٓ
لس ِ
«شما را آفريديم و سپس صورتگري كرديم .بعد از آن به فرشتگان (از جمله ابليس كه در

 -1علو اهلل عىل خلق  :ص .66
 -2علو اهلل عىل خلق  :ص .66
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صف آنان قرار داشت .ولي از ايشان نبود) گفتيم:براي آدم سجدهي (خضوع و تواضع) كنيد (و
بزرگ و گراميش داريد) پس (همهي فرشتگان به فرمان يزدان) سجده كردند (و تعظيم و تكريم
به جاي آوردند) مگر ابليس كه (از جنيان بود و فرمان نبرد و سجده نكرد)».

ذ

ذ

ُ

ُ

ُ

ُ ُ

ون َٰٓ﴾٥٩
لۥ َٰٓكن َٰٓفيك َٰٓ
ل َٰٓءادمَٰٓ َٰٓخلق َُٰٓهۥ َٰٓمِن َٰٓترابَٰٓ َٰٓث ذَٰٓم َٰٓقالَٰٓ َٰٓ َُٰٓ
ّلل َِٰٓكمث َِٰٓ
ن َٰٓمثلَٰٓ َٰٓعِيسَٰٓ َٰٓعِندَٰٓ َٰٓٱ َٰٓ
﴿إ ِ َٰٓ

[آلعمران.]59 :
«مسألهي (آفرينش) عيسي براي اهلل ،همچون مسأله ي (آفرينش) آدم است كه او را از خاک
بيافريده سپس بدو گفت :پديدآي و (بي درنگ) پديد آمد».

ذ
ذ
ذ
ُ
ّللَٰٓوك ِرهوآََٰٰٓرِضَٰٓوَٰٓن َُٰٓهۥَٰٓفأحَٰٓبطََٰٰٓٓأعَٰٓمَٰٓل ُهمََٰٰٓٓ[ ﴾٢٨محمد.]28 :
﴿ذَٰٓل ِكََٰٰٓٓبِأن ُه َُٰٓمَٰٓٱتب ُعوآََٰٰٓمآََٰٰٓأسَٰٓخطََٰٰٓٓٱ َٰٓ

« اينگونه (جان برگرفتن ايشان) بدان خاطر است كه آنان بدنبال چيزي ميروند كه اهلل را بر
سر خشم ميآورد و از چيزي كه موجب خشنودي او است بدشان ميآيد و لذا اهلل كارهاي
(نيک) ايشان را باطل و بي سود ميگرداند».

ُ ُ ُ
ُ
ُ
ذُ ُ
ذ
ذ
ذ
ُ ُُ ُ
ُ
ّلل َٰٓغفورََٰٰٓٓ
ّلل َٰٓويغَٰٓفِرَٰٓ َٰٓلكمَٰٓ َٰٓذنوبكمَٰٓ َٰٓوَٰٓٱ َٰٓ
ُيبِبَٰٓك َُٰٓم َٰٓٱ َُٰٓ
ون َٰٓ َٰٓ
ّلل َٰٓفَٰٓٱتب ِ ُع ِ َٰٓ
نتمَٰٓ َُٰٓت ُِّبونَٰٓ َٰٓٱ َٰٓ
﴿قلَٰٓ َٰٓإِن َٰٓك

ذرحِيمََٰٰٓٓ[ ﴾٣١آلعمران.]31 :

«بگو :اگر اهلل را دوست ميداريد ،از من پيروي كنيد تا اهلل شما را دوست بدارد و گناهانتان
را ببخشايد و اهلل آمرزندهي مهربان است».

و در روايتي به نقل از انس آمده است كه رسول اهلل فرمود:
َ َ َ َّ َ َّ َّ َ َ
َّ َ َ
سنل ٍ َ تَ َّ َّ َ َ َ َ
أ
زيد َح ََِّت يَض َع قد َمه فتَقوَ ق َط ق َط».1
قوَ :ل ِمن م ن
«يلق يف ِ

«(دوزخيان) در آتش انداخته ميشوند و دوزخ مي گويد :آيا افزون بر اين هم هست؟ تا
اينكه (اهلل) پايش را بر آتش مينهد و دوزخ ميگويد :مرا بس است ،مرا بس است».

و در روايتي ديگر به نقل از ابوهريره آمده است :روزي گوشت پختهاي را نزد
رسول اهلل آوردند و ناحيهي دست آن گوشت را به ايشان تقديم كردند ،ايشان از
قسمت دستِ گوشت خوشش ميآمد ،تكهاي از آن را با دندانهايش جدا كرد و خورد و
 -1صحيح بخاري ش  ،173/6كتاب تفسير سوره ق ،باب قول تعالی﴿ :هلََٰٰٓٓمِنَٰٓ ذم ِزيدَٰٓ﴾ [ق.]30 :
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سپس فرمود:
َ
« َن َّي َّد أ
سنل ِس يَ َو َم سل ِقي َم َِ».
ِ

«من در روز رستاخيز سيد و ساالر مردمانم».

تا جايي كه فرمود:
َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ
ََ َ
َ َ َّ َّ َ
َ َّ َ َ
ك َّ
ون َ َّ
سهلل بِيَ ِدهِ َ ،نفخ فيك ِم َن ٍَّ ِح ِه،
َل :ت بوسلبَش خلق
«فيَلتون آَ َم فيقول
َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َََ ََ َ
ك ََ فَ َ َ
ج َّد س لكِ ،سشف َع نل إىل ٍَبك ،ال ت َرى م َن َّن ِفي ِه ،ال تر َى إىل َم قد
مر سلم ئِ
َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َّ أ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
ب َبعد َّه ِمثله».1
بلغ  ،فيقوَ آَم :إن ٍّب غ ِضب غضب لم يغضب قبله ِمثله ،لن يغض
«سپس مردم نزد آدم  ميآيند و به او ميگويند :تو پدر آدميان هستي ،اهلل ترا با دستان
خويش آفريد ،و از روحش در تو دميد و به فرشتگان دستور داد تا برايت سجده كنند ،نزد
پروردگارت براي ما واسطه و شفيع شو ،آيا نميبيني در چه مخمصهاي گرفتار آمدهايم .و چه
رنجي ميكشيم؟ آدم مي گويد :پروردگار از دوزخيان چنان خشمگين است كه پيشتر مثل آن
خشم نگرفته است و پس از آن نيز چنان خشم نخواهد گرفت».

بنابراين ،سلف صالح تمام صفات ذاتيه و فعليهاي را كه در كتاب و سنت وارد
شدهاند ،بدون هيچگونه تحريف ،تعطيل ،تشبيه و تمثيلي ثابت ميدانند.2
مبحث چهارم :فرق میان صفات ذات و صفات فعل

سلف صالح صفات فعل و صفات ذات را از هم جدا ميدانند ،زيرا صفات ذات
قديمياند و نه تنها متعلق به خواست و مشيت و ارادهي او نيستند ،بلكه ضد آنها نيز
وجود ندارد ،اما صفات فعل مرتبط به مشيت و ارادهي اويند و ضد آنها نيز وجود دارد
مانند :رضا ،غضب ،محبت.3

ُ
ُ
 -1روايت بخاری ش ،286/4كتاب تفسير ،باب﴿ :ذرِ ذيةََٰٰٓٓمنَََٰٰٓٓحلَٰٓنآَٰمعََٰٰٓٓنوحَٰٓ﴾.
 -2علو اهلل عىل خلق  :ص .69

 -3الـمفرسون بني التأويل واإلثبات :مغراوي ،ج  ،1ص .118-117
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شيخ عبداهلل بابطين /در تعليق خود بر كتاب «لوامع األنوار اإلهلية» تأكيد دارند كه از نظر
اهل سنت صفات دو دستهاند و در تعليقش بر سخنان سفاريني كه معتقد است« :صفاتش مانند
ذاتش قديمياند» ميگويد :از ظاهر آنها پيداست كه تمام صفات قديمياند ،همانگونه كه در
شرحش بدان اشاره نموده است ،اما در اين قول بايد جزئيات و تفاصيلي را در نظر داشت ،زيرا
درميان اهل سنت معروف است كه صفات اهلل تعالي دو دستهاند -1 :صفات ذاتيه مانند :حيات،
علم ،قدرت ،صورت ،دو دست و غيره ،اينها بدون هيچ ترديدي صفات قديمياند ،زيرا صفاتي
هستند كه الزمهي ذات اويند  -2صفات فعليه متعلق به خواست ،اراده ،حكمت او هستند ،كه اگر
حكمتش اقتضا كند آنها را فعليت ميبخشد ،در غير اين صورت متحقق نخواهند شد ،مانند :خلق،
رزق ،احياء (زنده كردن) ،امات (ميراندن) ،كالم ،فرودآمدن به آسمان دنيا ،استواء و غيره ،اگرچه

هر يک از اينها گاهي صورت فعلي بخود ميگيرند اما نوعاً و جنساً قديمي هستند و بديهي است
ميان صفاتي چون :حيات و قدرت و ميان صفتي چون استواء فرق وجود دارد ،زيرا هيچ ترديدي
نيست كه اهلل تعالي در ازل و ابد به صفات قدرت وحيات موصوف بوده است ،اما استواء پس از
آفرينش عرش صورت گرفته است و صفت فرودآمدنش به آسمان دنيا نيز همينگونه است .و اگر
چه صفات فعليه از جنس صفات قديمي هستند اما اهلل تعالي هر چه اراده كند ،قطعاً انجام خواهد
گرفت.1»...

 -1نگا :لوامع األ نوار البهية وسواطع األرسار األثرية.112/1 :

فصل چهارم :پارهای از صفات ذاتی و گروهی از صفات فعلی
مبحث اول :پارهای از صفات ذاتی

 -1صفت حيات
بيهقي با ذكر پارهاي از آيات و احاديث وارده در اين باب به اثبات اين صفت پرداخته
است 1از جمله:
ذ
ذ ُ
وم﴾ [البقرة.]255 :
حَٰٓٱلَٰٓق ُّي َُٰٓ
لَٰٓهوََٰٰٓٓٱلَٰٓ َُّٰٓ
ّللَٰٓلََٰٰٓٓإِلَٰٓهََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ
﴿ٱ َُٰٓ
«هيچ معبودي به جز اهلل نيست ،او زندهي پايدار (و جهان هستي را) نگهدار است».

ذ ُ
ُ
لَٰٓهوَٰٓ﴾ [غافر.]65 :
حَٰٓلََٰٰٓٓإِلَٰٓهََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ
﴿هوََٰٰٓٓٱلَٰٓ َُّٰٓ

«او زندهي پايدار است و هيچ معبودي بجز او نيست».

ذ
ذ
وت﴾ [الفرقان.]58 :
حَٰٓٱَّلِيَٰٓلََٰٰٓٓي ُم َُٰٓ
ّكََٰٓعََٰٰٓٓٱلَٰٓ َِٰٓ
﴿وتو َٰٓ

«و (در همهي امور) بر خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نميميرد».

و در ذكر احاديث به حديثي از ابن عباسب اشاره ميكند ،آنجا كه رسول اهلل در

دعاهايش ميفرمود:
َ
َ َ َ ََ أَ
َ أ َّ أ َ َ َ َ َ
َ َ
َ َ َ
َ
َ َ َ ََ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
«سللهم لك نلمت ،بِك ءسم ت ،عليك توّکتِ ،إيلك نبت ،بِك
َّ َّ أ َ
ت ن تَّضلأينَ ،
كَ ،ال إ ََل أإال َ َ َ
َ َ َ َّ
سلح أسّلي َال َي َّم َّ
ت َ ُّ
سجل ُّن
ت،
و
خ صمت ،عوذ بِعزتِ
ِ
ِ
َ َّ َ َّ َ
سْلنس ي َّموتون».
«بار الها! تنها تسليم و فرمانبردار توام و به تو ايمان دارم و تنها به تو توكل ميكنم توبه و
پشيمانيام را به سوي تو ميآورم (و در تدبيرامورم به تو پناه ميبرم) و در اقامهي حجت به
براهين و استدالالتي پناه ميبرم كه تو به من تلقين و عطا نمودهاي و از عزت و قدرتت استمداد

 -1البيهقي وموقف من اإلهليات :ص .163
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ميجويم ،هيچ معبود به حقي جز تو نيست ،مرا گمراه مساز ،همانا تو زندهي پايداري هستي كه
نميميرد ،ولي جنيان و انسانها خواهند مرد».

و در ادامه ميافزايد« :وقتي ثابت شد اهلل موجود است و در توصيفش گفته شد :او
زنده و پايدار است ،در حقيقت او را با وصفي ستودهايم كه افزون بر ذات است ،اين
وصف همان صفت «حيات» است ،زيرا اثبات هر اسمي ،شامل اثبات صفتي نيز ميشود
كه بر آن داللت دارد ،در غير اين صورت اهلل سبحانه و تعالي فقط به اسمايي محدود
ميشود كه خودش را به آنها متصف ساخته و فقط خبر از وجود ذات ميدهند».1

 -2صفت علم:
اين صفت در آيات قرآن ثابت است ،از جمله:
ذ
﴿ولََٰٰٓٓ ُُي ُ
لَٰٓبِمآَٰشآَٰءَٰٓ﴾ [البقرة.]255 :
ِيطونََٰٰٓٓبِشَٰٓءََٰٰٓٓمِنََٰٰٓٓعِلَٰٓ ِم َٰٓهِۦََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ

« و آنان به چيزي از علم و دانش او احاطه نيابند ،مگر به آنچه خود او بخواهد ».

ذ
ذ
لۥَٰٓبِعِلَٰٓ ِم َٰٓهِۦ﴾ [النساء.]166 :
ّللَٰٓيشَٰٓه َُٰٓدَٰٓبِمآََٰٰٓأنزلََٰٰٓٓإِلَٰٓكََٰٰٓٓأنز َُٰٓ
نَٰٓٱ َُٰٓ
ك َِٰٓ
﴿ َٰٓل ِ

«هر چند كه كافران نبوت تو را انكار مي كنند) ليكن خداوند بر آنچه (از قرآن) بر تو نازل
شده است گواهي ميدهد ،اين اهلل است كه آن را با دانش خويش نازل كرده است.»...

و در سنت نبوي نيز بدان اشاره شده است ،از جمله:
در داستان موسي و آن بندهي صالح اهلل تعالي ميخوانيم كه« :گنجشكي بر روي
لبهي كشتي نشست و نوكي به دريا زد ،خضر به موسي گفت :دانش من و تو به
نسبت دانش اهلل تعالي مانند نوک زدن اين گنجشک به آب درياست ،همانگونه كه نوک
زدن گنجشک از آب دريا هيچ نميكاهد ،علم ما نيز از علم اهلل تعالي هيچ نميكاهد».2
اين حديث در حقيقت به بيان مدح و ستايش اهلل تعالي ميپردازد و اين يكي از

 -1البيهقي وموقف من اإلهليات :ص .163
 -2صحيح مسلم 2847/4 :و ش.2380
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اساليب علم بالغه است آنجا كه گاهي در نصي يا بيتي كه ظاهرش بر ذمّ و سرزنش
داللت دارد ،به مدح ديگران ميپردازند درست مانند اين بيت از [نابغهي ذبياني]:
يب ف يه م َ َري أَ َّن ُس يُ و َف ُه م
َو َال َع َ

هب َّن

ُف ٌ
لول

من

ق راع

ال َك تَائ ب

1

«آنان هيچ عيبي ندارند ،جز اينكه شمشيرهايشان در برخورد با شمشير لشكريان
دشمنان شكاف برداشته (و شيار دار شده) است».

و ابن خزيمه /در تفسير اين آيه:
ذ ذ
ُ
﴿فإنَٰٓ ذلمََٰٰٓٓيسَٰٓتج ُ
يبوآََٰٰٓلكََٰٰٓٓفَٰٓٱعَٰٓلمََٰٰٓٓأنمآَٰيتب ِ ُعونََٰٰٓٓأهَٰٓوآَٰءهمَٰٓ﴾ [القصص.]50 :
ِ
ِ

«پس اگر جوابت را ندادند ،بدان كه ايشان فقط از هوي و هوسهاي خود پيروي ميكنند».

ميفرمايند« :اهلل تعالي در اين آيه اشاره دارد كه با علمش قرآن را نازل كرده است و
اينكه هر زني كه حامله ميشود يا فرزندي به دنيا ميآورد ازآن آگاه است و اين علمي كه
ما را از آن مطلع ميسازد به ذات خود اضافه نموده است (علمه  -بعلمه).اما جهميه منكر
اضافه شدن علم به ذات اهلل تعالي هستند ،از اين رو كفر ورزيدهاند ،در حاليكه او بسي
واالتر و بلندمرتبهتر از افترايي است كه دروغگويان بر علم او وارد ساختهاند».2

 -3صفت قدرت:
آيات و احاديثي كه بر اين صفت داللت دارند بسي معلوم و آشكار است ،از ميان
آيات ميتوان دو مورد زير را گواه آورد:
ُّ
﴿بلََٰٰٓٓقَٰٓدِرِينَََٰٰٓٓعََٰٰٓٓأنَٰٓنسوِيََٰٰٓٓبنان َُٰٓهۥَٰٓ[ ﴾٤القيامة.]4 :

«آري! (آنها را گرد ميآوريم) ما حتي ميتوانيم سرانگشتان او را (كه يكي از دقيقترين

قسمتهاي بدن است) كامالً همسان خودش بيافرينيم (و به حال اول بازگردانيم)».

ُّ
ذ
ُ
﴿ِإَونآََٰعََٰٰٓٓأنَٰٓن ِريكََٰٰٓٓمآَٰنعِ ُدهمََٰٰٓٓلقَٰٓد ُِرونََٰٰٓٓ[ ﴾٩٥المؤمنون.]95 :

 -1البيهقي وموقف من اإلهليات :ص .165
 -2كتاب التوحيد و ثبات صفات الرب  ،ابن خزيمه :ص .10
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«ما قطعا ميتوانيم آنچه را كه بديشان وعده ميدهيم به تو بنمايانيم».

و در سنت نبوي در حديثي به نقل از جابربن عبداهلل روايت است كه فرمود :رسول
اهلل همچنانكه سورهاي از قرآن را به ما ياد ميداد ،استخاره را نيز به ما آموزش ميداد و
ميگفت:
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ أ َ َّ َّ
ك َم ب َل َ َ َ َ َ َ َ َ
سلفريَضََّ ،ث أم يلَ َّق َل :سلأ َّ
له أم ِإِّن نتَ ِخ َّ َك
«إذس م حد
ِي ِمن غ ِ ِ ِ
مر فل كع ٍكعت ِ
ِ
ِ
َّ َ َ
َ َ َ
قد ٍَّ َك بِقد ٍَتِك.1»....
بِ ِعل ِمك نت ِ
«هر گاه به دل يكي از شما خطور كرد و در نظر داشت كاري را انجام دهد ،ابتدا دو ركعت

نماز (غير واجب) بخواند و سپس بگويد :بار الها! از آنجا كه ميدانم تو آگاهتريني از علم و
دانشت طلب خير ميكنم و از تو ميخواهم كه بر انجام آن كار به من قدرت عطا كني (و
مقدماتش را فراهم آوري.»)...

و اقوال سلف در اثبات اين صفت فراوان ،واضح و آشكار است و نيازي به ذكر
نيست.

 -4صفت اراده
صفت اراده براي كسي كه دلي آگاه داشته باشد ،يا با حضور قلب گوش فرا دهد،
ظاهر و آشكار است و آيات و احاديث فراواني در بيان آن وارد شده است ،كه در زير به
نمونههايي اشاره ميشود:
ُ
ُ ُ ذ
ُ
ُ
يدَٰٓ ِلُط ِهركمََٰٰٓٓو ِلُت ِ ذَٰٓمَٰٓن ِعَٰٓمت َُٰٓهۥَٰٓعليَٰٓكمََٰٰٓٓ
كنَٰٓيُرِ َُٰٓ
يدَٰٓٱ َُٰٓ
﴿مآَٰي ِر َٰٓ
ّللَٰٓ ِلجَٰٓعلََٰٰٓٓعليَٰٓكمَٰٓمِنََٰٰٓٓحرجََٰٰٓٓولَٰٓ ِ
ُ
ذ ُ
لعلكمََٰٰٓٓتشَٰٓك ُرونَٰٓ﴾ [المائدة.]6 :
«اهلل نميخواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد .بلكه ميخواهد شما را (از حيث
ظاهر و باطن) پاكيزه دارد ( و با بيان احكام اسالمي) نعمت خود را بر شما تمام نمايد .شايد كه
شكر (انعام و الطاف) او را (با دوام بر طاعت و عبادت) به جاي آوريد».

-1روايت بخاری رشح فتح الباری شمارهي  ،739ج  ،13ص .387
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ُ ُ ُ
ُ ُ ذُ ُ
يدَٰٓبِك َُٰٓمَٰٓٱلَٰٓ ُعسَٰٓ﴾ [البقرة.]185 :
ّللَٰٓبِك َُٰٓمَٰٓٱلَٰٓيُسََٰٰٓٓولََٰٰٓٓي ِر َٰٓ
يدَٰٓٱ َٰٓ
﴿يرِ َٰٓ

«اهلل آسايش شما را ميخواهد و خواهان زحمت شما نيست».

و در حديثي به نقل از معاويه روايت است كه رسول اهلل فرمود:
َ َ َّ َ َ َّ
َ َ َّ
َّ
ين».1
«من ي ِر َِ سهلل بِ ِه خ س يفقهه يف سِل ِ

«هر كه را خداوند خير خواه او باشد ،به او فهم درست دين عطا ميكند».

اراده و مشيت هر دو به يک معني است ،به ارادهاي كه به معناي مشيت است« ،ارادهي
تكويني» گويند .كه با ارادهي تشريعي فرق دارد.

 -5صفات سمع و بصر
آيات و احاديث فراواني نيز در اثبات اين دو صفت وارد شده است ،كه در مطالب
بعدي به دو آيه و دو حديث اشاره ميشود:
ذ
ّلل َِٰٓإنذ َُٰٓهۥَٰٓ ُهوََٰٰٓٓٱ ذ
ي﴾ [غافر.]56 :
ص َُٰٓ
لس ِم َُٰٓ
يعَٰٓٱلَٰٓ ِ
﴿فَٰٓٱسَٰٓتعِذَََٰٰٰٓٓٓب ِٱ َٰٓ ِ
«خود را در پناه اهلل دار كه او ميشنود و ميبيند».

ذ
يا﴾ [النساء.]134 :
ص َٰٗٓ
﴿وَكنََٰٰٓٓٱ َُٰٓ
ّللَٰٓس ِميعَٰٓآَٰب ِ

«و اهلل شنواي (اقوال بندگان) و بيناي (اعمال ايشان) است».

و در روايتي از ابوموسي اشعري آمده است كه فرمود :ما با رسول اهلل در غزوهي
(خيبر) بوديم ،از هر فراز و فرودي كه باال وپايين ميرفتيم تكبير گويان صدايمان را بلند
ميكرديم ،پس از مدتي رسول اهلل به ما نزديک شد و فرمود:
َ
َ
َ َ َ َّ
َّ َ َ أ َّ َ َ َّ َ َ َ أ َ َ َ أ َ َّ َ
سنل َّس َ
«أ ُّي َه أ
دعون
سٍب َّعوس َلَع نف ِ كم ،ف ِ كم ال تدعون صم ال َغئِب ِ ،إ م ت
َ َ َّ
دع َون َ َ َّ
َنميع َ بَص سَ ،إ أن سأّلي تَ َّ
َّ َّ َ
سحل ِت ِه .2»...
ِ ِ ِ
قرب ِإىل ح ِدكم ِمن ع ِق ٍ ِ
ِ

«اي مردم! آرام باشيد و خودتان را خسته نكنيد (و صداهايتان را پايين بياوريد) زيرا شما

 -1صحيح بخاری رشح فتح الباری :شمارهي  ،197/1، 71صحيح مسلم :شمارهي .718/2 ،1037
 -2صحيح بخاري شرح فتح الباري ،به شمارهي .384/13 ،7386
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كسي را صدا نمي زنيد كه كر و ناشنوا يا غائب و پنهان باشد ،بلكه كسي را صدا ميزنيد كه شنوا
و بيناست (و با علم محيطش شما را ميپايد) ،همانا كسي را كه صدا ميزنيد به شما از گردن
شترتان نزديکتر است (او قطعا صدايتان را ميشنود)».

و در حديث ديگري آن هم به نقل از ابوموسي اشعري از رسول اهلل روايت است
كه فرمود:
َ
َ
َ َ ٌ َ ََ ََ
أ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َّ
َ َ َ َّ َ
رزق َّهم َ َّيع ِفيَ ِهم».1
هلل إنهم يدعون َل ِلس و ي
«م حد صَب َع ذى ن ِمعه ِمن س ِ

« هيچكس از اهلل تعالي در برابر اذيت و آزار (مشركاني كه با سخنانشان پيامبران خود را

تكذيب كردهاند) شكيباتر نيست ،آنان براي او فرزند قايلاند ،اما او روزيشان ميدهد و
مجازاتشان نميكند».

اهل سنت بوضوح ميدانند :سميع كسي است كه نيروي شنوايي داشته باشد و بصير
نيز كسي است كه داراي بينايي است و قدير و حكيم نيز با قدرت و حكمت متصور
است ،زيرا سميع صفتي است كه از سمع گرفته شده ،همانگونه كه «ضارب» از مادهي
ضرب ميباشد ،بنابراين ضرب مصدري است كه فعل از آن صادر شده است؛ چون از
مصدر گرفته شده در آن صورت بناي آن صفت هم از فعل مشتق شده است و چون
سيمع صفتي است كه از «سمع» اخذ شده در آن صورت درست خواهد بود بگوييم سميع
فقط زماني امكان پذير يا متصور است كه نيروي «سمع» وجود داشته باشد.
از نظرگاه عقلي نيز درک اين مسأله ساده است ،زيرا اگر سمع از كار افتد ،در آن
صورت كري و ناشنوايي مطرح خواهد بود و در مورد بينايي هم اين مسأله صدق ميكند،
زيرا در مقابل بينايي ،كوري قرار دارد .بنابراين كساني كه سميع را ثابت ميدانند اما
«سمع» را قبول ندارند در حقيقت اهلل تعالي را سميعي ميدانند كه كر و ناشنوا يا بصيري
كه نابينا است و  . ..و در آن صورت چيزي به نام صفات وجود نخواهد داشت و صرفاً
الفاظ و واژگاني بدون معنا خواهد بود .بيگمان اهلل تعالي از دروغها و افتراهايي كه
 -1روايت بخاري كتاب األدب باب  ،71فتح البارا :ج ،10ص .527
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معطله به هم ميبافند بسي واال ،پاک و منزه است».1
در خالل آنچه گفته شد پر واضح و روشن است كه اهل سنت در استدالالت عقلي و
قانع كردن مخالفاني كه دم از عقل ميزنند ،از همه بهتر عمل كردهاند ،زيرا آنان با نور
قرآن و سنت راه يافتهاند و عقل را ابزاري براي خدمت آن دو ميدانند( .نه مخالف آنها).

 -6صفت كالم
كالم نيز يكي از صفاتي است كه با كتاب ،سنت و اجماع سلف صالح ثابت است .كه
در زير به ترتيب بدانها اشاره ميشود:
ذ ذ
ّلل﴾ [البقرة.]253 :
﴿مِنَٰٓ ُهمَٰٓ ذمنََٰٓكمََٰٰٓٓٱ َُٰٓ
«اهلل با برخي از آنان سخن گفت».

ذ ذ
ِيما﴾ [النساء.]164 :
ّللَٰٓ ُموسََٰٰٓٓتكَٰٓل َٰٗٓ
﴿وَكمََٰٰٓٓٱ َُٰٓ

«اهلل در حقيقت با موسي سخن گفت».

و در سنت نبوي از رسول اهلل روايت است كه فرمود:
َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ أ َ َ
2
َ
وِح بِلم ِرهِ تكلم بِ لوِح» .
«إذس ٍسَ سهلل ن ي ِ

«آنگاه كه «اهلل» اراده كند كه فرمانش را وحي كند ،با وحي سخن ميگويد».

سلف صالح بر ثبوت كالم براي اهلل تعالي ،بدون هيچگونه تحريف ،تبديل ،تعطيل و
تشبيه اجماع دارند و معتقدند كالم او كالمي است حقيقي كه به خواست او مرتبط است
و داراي حروف و اصواتي است كه شنيده ميشود».3
و دليل اينكه كالم او با خواست و ارادهاش متحقق ميشود ،اين آيه است:

 -1نگا :احلجة يف بيان الـمحجة :ج  ،1ص .138-137
 -2روايت بخاری ب صورت معلق در صحيحش  ،فتح البارا ،460/13 :ابن خزيمه كتاب التوحيد :ص  164و
عبداهلل بن أحمد در «السنة» .537
 -3لـمعة االعتقاد :ص .72
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«هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت».

در اين آيه چنانكه مشاهده ميشود ،سخن گفتن پس از آمدن حاصل شده است و بر
اين نكته داللت دارد كه به خواست و مشيت او تعلق دارد.
در اينجا الزم ميبينم اندكي دامنهي بحث را گستردهتر كنم و مباحثم را با رواياتي از
ائمهي سلف تقويت كنم ،چرا كه مخالفان در اينباره ياوههاي زيادي بهم بافتهاند .ابن

تيميه /در اين باب سخنان بسيار گرانبهايي دارد ،ايشان ميفرمايند« :سلف و ائمهي اهل
سنت و محدثين بر اين باورند كه اهلل تعالي با مشيت و قدرتش سخن ميگويد و كالمش
مخلوق نيست ،بلكه صفتي است كه قائم به ذات اوست».
كساني از ائمهي اهل سنت كه همين اعتقاد را دارند ،عبارتند از :ابوعبداهلل بن منده،
ابوعبداهلل بن حامد ،ابوبكر عبدالعزيز ،ابواسماعيل انصاري ،ابوعمر ابن عبداهلل ،عبداهلل بن
مبارک ،احمد بن حنبل ،بخاري ،عثمان بن سعيد دارمي و ...
و حرب بن اسماعيل كرماني از سعيد بن منصور ،احمد بن حنبل ،اسحاق بن ابراهيم
و ساير اهل سنت و حديث روايت كردهاند كه آنان اتفاق نظر دارند كه «اهلل» با خواست و
مشيت خود سخن ميگويد و او همواره متكلم بوده است كه هرگاه بخواهد و هرگونه
اراده كند ،سخن خواهد گفت».1
سلف بر اين باورند كه صفت كالم ،صفتي قائم به اوست و از او جدا نيست و در
اتّصافش به آن آغاز و انجام مطرح نيست ،زيرا هرگاه بخواهد سخن ميگويد و كالمش
بهترين كالمهاست و هيچ شباهتي به سخنان آفريدگانش ندارد ،زيرا آفريدگار را نبايد با
مخلوقاتش سنجيد ،از اين رو با هر كسي كه اراده كند سخن ميگويد و به صورت
حقيقي با همان صداي اصلياش ،سخنان خود را به فرشتگان و پيامبرانش ميشنواند و
بندگانش در روز آخرت با همان صورت صدايش را ميشنوند ،درست همانگونه كه
 -1جامع الرسائل ابن تيميه ،مجموعهي دوم ،ص .5-4
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وقتي موسي به نزديک آن درخت رسيد ،او را مورد ندا قرار داد و با همان صداي
اصلياش با او سخن گفت و موسي سخنانش را شنيد .بنابراين سخنانش هيچ نهايت و
پاياني ندارد ،قرآن كالم اوست ،تورات و انجيل نيز پيش از تحريف سخن او به شمار
ميآيند.1

قرآن كالم اهلل تعالي است:
قرآن كالم اهلل تعالي و غير مخلوق است ،از او آغاز شده و بهسوي او برميگردد ،از
اين رو حروف و معاني آن نيز سخن اوست .بهترين دليل ما اين آيه از قرآن است:
ذ
ّللِ﴾ [التوبة.]6 :
ّتَٰٓيسَٰٓمعََٰٰٓٓكلَٰٓمََٰٰٓٓٱ َٰٓ
جرََٰٰٓٓهَُٰٓح ذ َٰٓ
﴿ِإَونََٰٰٓٓأحدََٰٰٓٓمِنََٰٰٓٓٱلَٰٓ ُم َِٰٓ
شك ِّيََٰٰٓٓٱسَٰٓتجاركََٰٰٓٓفأ ِ

«(اي پيغمبر!) اگر يكي از مشركان از تو پناهندگي طلبيد او را پناه بده تا كالم اهلل را بشنود».

و قرآن فرو فرستاده از سوي اوست:
ذ
ُ
﴿تباركََٰٰٓٓٱَّلِيَٰٓن ذزلََٰٰٓٓٱلَٰٓفرَٰٓقانَََٰٰٓٓعََٰٰٓٓعبَٰٓ ِد َٰٓه ِۦ﴾ [الفرقان.]1 :
« واال مقام و جاويد كسي است كه فرقان (يعني جدا سازندهي حق از باطل) را بر بندهي
خود (محمد) نازل كرده است».

و غير مخلوق است:
قَٰٓوَٰٓٱلَٰٓمَٰٓ َُٰٓر﴾ [األعراف.]54 :
لَٰٓٱلَٰٓلَٰٓ َُٰٓ
﴿ألََٰٰٓٓ َُٰٓ
«آگاه باشيد كه تنها او ميآفريند و تنها او فرمان ميدهد».

بنابراين امر از خلق جداست ،و قرآن از «امر» است زيرا:
وحآَٰمِنََٰٰٓٓأمَٰٓ ِرنا﴾ [الشوري.]52 :
﴿وكذَٰٓل ِكََٰٰٓٓأوَٰٓحيَٰٓنآََٰٰٓإِلَٰٓكََٰٰٓٓ ُر َٰٗٓ

«همانگونه كه به پيغمبران پيشين وحي كردهايم ،به تو نيز به فرمان خود جان را وحي
كردهايم (كه قرآن نام دارد و مايهي حيات دلهاست).»...

ذ
ُ
لۥََٰٰٓٓإِلَٰٓكمَٰٓ﴾ [الطالق.]5 :
ّللَِٰٓأنز َُٰٓ
﴿ذَٰٓل ِكََٰٰٓٓأمَٰٓ َُٰٓرَٰٓٱ َٰٓ

 -1برگرفته از كتاب «العقيدة السلفية يف كالم رب الربية» با اندكي تصرف عبداهلل يوسف البديع ،ص .63
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«اين (قانونگذاري) فرمان اهلل است كه آن را براي شما فرستاده است».

بنابراين كالم اهلل تعالي يكي از صفات او و غير مخلوق است و دليل اينكه از او آغاز
شده اين است كه آن را به ذات خويش اضافه نموده و بديهي است زماني كالم اضافه
ميشود كه كسي پيشتر آن را گفته باشد و دليل اينكه به سوي او باز ميگردد ،رواياتي
است از رسول اهلل از جمله:
َ ُّ َّ
َّ َ َّ َ َ َ
آخر أ
سلز َم ِن».1
« ه يرفع ِمن سلمص ِح ِف سلصد ٍِ ِيف ِ ِ

«در آخر زمان كالم اهلل تعالي از مصحفها و سينهها برداشته ميشود».

و ابن جرير طبري در كتاب « رصيح السنة» ميگويد« :قرآن كالم اهلل تعالي و فرو

فرستادهي اوست و از آنجايي كه اعتقاد به اينكه قرآن كالم اوست از مقتضيات توحيد
است ،پس در آن صورت درست خواهد بود بگوييم كالم اهلل تعالي غير مخلوق است».2
و شيخ عالء الدين عطار گويد« :قران كالم اهلل تعالي و كتاب ،خطاب و فرو
فروستادهي او و غير مخلوق است ،كسي كه معتقد به خلق قرآن باشد ،قطعاً كفر ورزيده،
چرا كه كالم از صفات اوست».3

 -7علوّ مقام اهلل تعالي بر بندگانش:
اهلل تعالي خويشتن را به علو و واال مقامي در آسمان وصف نموده و پيامبرش نيز در
احاديثي چند اين صفت را براي او ثابت دانسته است و تمام علماي صحابه ،ائمه و فقها
بر اين صفت براي اهلل تعالي اجماع دارند و اخبار وارده در اين باب به حد تواتر رسيده
است و موثوق و قابل اعتمادند .اصوالً اعتقاد به علو و واالمقامي اهلل تعالي در سرشت
تمام آفريدگان به وديعت نهاده شده و امري فطري است ،چرا كه هرگاه به مصيبتي گرفتار
 -1نگا :لـمعة االعتقاد :بااندكي تصرف.79-78
 -2رصيح السنة :ص .18
 -3االعتقاد اخلالص من الشك :ص .35
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ميآيند ،چشمانشان را به آسمان ميدوزند و دستانشان را با دعا كردن بهسوي او بلند
ميكنند و با زبانشان از او گشايش ميطلبند و جز بدعتگزاران يا كساني كه در دام تقليد
گرفتار آمده و گمراه گشتهاند كسي منكر آن نيست.1
آياتي كه بر علو و واالمقامي او بر بندگانش داللت دارند عبارتند از:
﴿ءأم ُ
فَٰٓٱ ذ
لسمآَٰءَِٰٓ﴾ [الملک.]16 :
ِنتمَٰٓ ذمنَٰٓ ِ َٰٓ

«آيا از كسي كه در آسمان است خود را درامان ميدانيد».

ُ
وحَٰٓإِلَٰٓ َٰٓهِ﴾ [المعارج.]4 :
جَٰٓٱلَٰٓملَٰٓئِك َٰٓةَٰٓوَٰٓٱ ُّلر َُٰٓ
﴿تعَٰٓ ُر َُٰٓ

«فرشتگان و جبرئيل به سوي او (پر ميكشند) و باال ميروند».

ُ
﴿وهوََٰٰٓٓٱلَٰٓقاه َُِٰٓرَٰٓفوَٰٓقََٰٰٓٓعِبادِ َٰٓه ِۦ﴾ [األنعام.]18 :

«او بر سر بندگان خود مسلط است».

و اما احاديث وارده:
 -1از رسول اهلل روايت است كه فرمود:
َ
َ َ
« ِس ٍَ َح َم َم َن ِيف سل ٍَ ُِ يَ َرحَّك َم َن ِيف سل أ َم ِء».2

«به كساني كه در زمينند رحم كن ،تا آنكه در آسمان است به تو رحم كند».

شيخ السعدي در كتاب «توضي ح الكافية الشافية» اجماع امّت را بر علوّ (بلندي شأن و
عظمت) اهلل تعالي بر بندگانش نقل نموده است.3
 -2و در حديثي از معاويه بن الحكم السلمي روايت است كه گفت :كنيزي داشتم كه
گوسفندانم را در منطقهاي ميان كوه احد و جوّانيه (در شمال مدينه) ميچراند ،روزي
اطالع پيدا كردم گرگي به گله زده و يكي از گوسفندانم را برده است و من هم مثل تمام
آدمها خشمگين شدم و دستم را بسويش دراز كردم و يک سيلي به او زدم( ،بال فاصله)
 -1إثبات صفة العلو :مقدسي ،ص .63
 -2اللكايي ،رشح أصول السنة.)655( :
 -3توضيح الكافية الشافية :ص (.)69
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از اين كارم پشيمان شدم و نزد رسول اهلل رفتم و جريان را به او گفتم ،رسول اهلل از
اين كارم ناراحت شد ،گفتم :اي رسول اهلل! آيا او را آزاد كنم؟ فرمود« :اُ ْد ُع َه ا» او را صدا

بزن ،صدايش كردم ،رسول اهلل به او گفت « :أين اهلل؟» اهلل كجاست؟ گفت :در آسمان
است ،گفت :من كيستم؟ گفت :تو پيامبر «اهلل» هستي ،رسول اهلل فرمود:
ٌَ
َ َ َ َ أ
« ع ِتق َه ف ِإ ه مؤ ِم َ».1
«آزادش كن ،زيرا او مؤمن است».

اما اقوال سلف:
ابن تيميه /ميفرمايد« :قرآن و سنت متواتر و كالم پيشتازان نخستين از مسلمانان،
تابعين و تبع تابعين (مردمان آن سه دورهي ممتاز) پر از نكات زيبايي است كه علو و واال
مقامي اهلل تعالي را با انواع براهين ثابت ميدانند و گاهي قرآن و سنت خبر از آن ميدهند
كه او آسمان و زمين را در شش روز بيافريد و سپس بر عرش استواء يافت و در هفت
جا در قرآن اين استواء بيان شده است به اين ترتيب اشياء به سوي او عروج ميگيرند و
باال ميروند و بعضي اوقات از سوي او پايين ميآيند و  ...علما با استدالل به اين آيات و
احاديث به اثبات اين صفت پرداخته و بر آن اجماع دارند».2

اهلل در آسمان است (اهلل يف السامء)
وقتي ميگوييم :اهلل تعالي در آسمان است ،منظور اين است كه او بر آسمان استواء
دارد ،در اينجا حرف «في» به معناي «علي» است نه به معناي ظرفيت ،زيرا آسمان بر «اهلل»
محيط نيست ،بنابراين «سماء» يا آسمان به معناي علوّ است نه آسماني كه ساخته و
پرداخته دستان اهلل تعالي است.3
 -1صحيح مسلم :كتاب الـمساجد.382/1 ،537 ،
 -2مجموعه الرسائل و المسائل (.)200/1
 -3ملعَ سالعتق َ ،ص (.)68
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آيا علوّ (شأن و عظمت) اهلل تعالي با همراهي و نزديک بودن به
بندگانش تناقض ندارد؟
اهلل تعالي در آيات بسياري همراهي و معيّت خودش را با مؤمنان بيان داشته است ،در
حقيقت اين همراهي دو نوع است -1 :همراهي عمومي  -2همراهي خصوصي.
همراهي عمومياش را ميتوان در آيات زير سراغ گرفت:
ُ
﴿ ُهوَٰٓ َٰٓٱ ذَّلِي َٰٓخلقَٰٓ َٰٓٱ ذ
فَٰٓ
ِج َٰٓ ِ َٰٓ
ش َٰٓيعَٰٓل َُٰٓم َٰٓما َٰٓيل َُٰٓ
ف َٰٓس ذِتةَِٰٓ َٰٓأيذامَٰٓ َٰٓث ذَٰٓم َٰٓٱسَٰٓتوىَٰٓ ََٰٓعَٰٓ َٰٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡرضَٰٓ َٰٓ ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
ذ
ُ
ُ
كمََٰٰٓٓأيَٰٓنََٰٰٓٓمآَٰ ُك ُ
جَٰٓمِنَٰٓهآَٰومآَٰيزن َُٰٓلَٰٓمِنََٰٰٓٓٱ ذ
ّللَٰٓ
نتمََٰٰٓٓوَٰٓٱ َُٰٓ
جَٰٓفِيهآََٰٰٓوهوََٰٰٓٓمع
لسمآَٰ َٰٓءَِٰٓومآَٰيعَٰٓ ُر َُٰٓ
ضَٰٓومآَٰيَٰٓ ُر َُٰٓ
ٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
ِ
ُ
صيََٰٰٓٓ[ ﴾٤الحديد.]4 :
بِمآَٰتعَٰٓملونََٰٰٓٓب ِ
«اوست كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و سپس بر عرش استواء يافت و او

ميداند چه چيز به زمين نازل و از آن خارج ميشود و چه چيز از آسمان پايين ميآيد و بدان
باال ميرود و او در هر كجا كه باشيد با شما است .و اهلل ميبيند هر چيزي را كه ميكنيد».

ذ
ُ ُ
ذ ذ
ذ ُ
ف َٰٓٱ ذ
ل َٰٓهوََٰٰٓٓ
ّنوىَٰٓ َٰٓثلَٰٓثةَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
ون َٰٓمِن َٰٓ َٰٓ
ض َٰٓما َٰٓيك َٰٓ
ف َٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
ت َٰٓوما َٰٓ ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
ّلل َٰٓيعَٰٓل َُٰٓم َٰٓما َٰٓ ِ َٰٓ
ن َٰٓٱ َٰٓ
﴿ألمَٰٓ َٰٓترَٰٓ َٰٓأ َٰٓ
ُ
ذ ُ
ذ ُ
ل َٰٓهوَٰٓ َٰٓمع ُهمَٰٓ َٰٓأيَٰٓنَٰٓ َٰٓما ََٰٓكنوآََٰٰٓ
ل َٰٓهوَٰٓ َٰٓساد ُِس ُهمَٰٓ َٰٓولَٰٓ َٰٓأدَٰٓنَٰٓ َٰٓمِن َٰٓذَٰٓل ِكَٰٓ َٰٓولَٰٓ َٰٓأكَٰٓثَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
راب ِ ُع ُهمَٰٓ َٰٓولَٰٓ َٰٓخَٰٓسةَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
ُ
ُ
ذ ذ
ُ
لَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓعل ِيمََٰٰٓٓ[ ﴾٧المجادلة.]7 :
ّللَٰٓبِك َِٰٓ
نَٰٓٱ َٰٓ
ث ذَٰٓمَٰٓيُنب ِ ُئ ُهمَٰٓبِمآَٰع ِملوآََٰٰٓيوَٰٓمََٰٰٓٓٱلَٰٓقِيَٰٓمةََِٰٰٓٓإ ِ َٰٓ
«مگر نديدهاي كه اهلل ميداند چيزي را كه در آسمانها و چيزي را كه در زمين است؟ هيچ

سه نفري نيست كه با همديگر راز گويي كنند ،مگر اينكه اهلل چهارمين ايشان است و نه پنج
نفري مگر اينكه او ششمين ايشان است و نه كمتر از اين و نه بيشتر از اين مگر اينكه اهلل با
ايشان است ،در هر كجا كه باشند .سپس اهلل در روز قيامت آنان را از چيزهايي كه كردهاند آگاه
ميسازد .چرا كه اهلل از هر چيزي با خبر و آگاه است».

ُ
ُ
ذ ُ
ّللَِٰٓوهوََٰٰٓٓمع ُهمَٰٓ﴾ [النساء.]108 :
اسَٰٓولََٰٰٓٓيسَٰٓتخَٰٓفونََٰٰٓٓمِنََٰٰٓٓٱ َٰٓ
﴿يسَٰٓتخَٰٓفونََٰٰٓٓمِنََٰٰٓٓٱنلذ ِ َٰٓ

«آنان خيانت خود را از مردم پنهان ميدارند ،ولي نميتوانند آن را از اهلل پنهان دارند ،كه
هميشه با آنان است».
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همراهي خصوصي:

ذ
ذ
ُ ُّ
ذ
ذ
ّمس ُِنونَٰٓ﴾ [النحل.]128 :
ّللَٰٓمعََٰٰٓٓٱَّلِينََٰٰٓٓٱتقوآََٰٰٓ ذَٰٓوٱَّلِينََٰٰٓٓهمَٰٓ َٰٓ
﴿َٰٓإِن ٱ َٰٓ

«بيگمان اهلل همراه كساني است كه تقوا پيشه كنند و با كساني است كه نيكوكار باشند».

ُ
ذ
نَٰٓمعكمآََٰٰٓأسَٰٓم َُٰٓعَٰٓوأرىََٰٰٓٓ[ ﴾٤٦طه.]46 :
﴿قالََٰٰٓٓلَََّٰٰٓٓتافآََٰٰٓإِن ِ َٰٓ

«فرمود :نترسيد! من با شما هستم ميشنوم و ميبينم».

ٗ
ذ
ذ
ذ
بينَٰٓ﴾ [البقرة.]249 :
ّللَٰٓمعََٰٰٓٓٱ َٰٓ
ّلل َِٰٓوَٰٓٱ َُٰٓ
نَٰٓٱ َٰٓ
﴿كمَٰٓمِنَٰٓف ِئةََٰٰٓٓقل ِيلةََٰٰٓٓغلبتََٰٰٓٓف ِئ َٰٓةَٰٓكثِيةََٰٰٓٓبِإِذَٰٓ َِٰٓ
لص ِ ِ

«چه بسيارند گروههاي اندكي كه به فرمان اهلل (توفيق نصيبشان شده است و) بر گروههاي
فراواني چيره شدهاند .اهلل با شكيبايان (و در صف استقامت كنندگان) است».

ذ
ُ
ُ
لسلَٰٓ َٰٓمَٰٓوأ ُ
ُ
ّللَٰٓمعكمَٰٓ﴾ [محمد.]35 :
نت َُٰٓمَٰٓٱلَٰٓعَٰٓلوَٰٓنََٰٰٓٓوَٰٓٱ َُٰٓ
﴿فلََٰٰٓٓت ِهنوآََٰٰٓوتدَٰٓعوَٰٓآََٰٰٓإِلََٰٰٓٓٱ ذ ِ

« بنابراين سست مشويد و (كافران را) به صلح نخوانيد ،چرا كه شما برتريد واهلل با
شماست».

هر همراهي و معيتي ويژگي خاص خود را دارد:
وقتي بطور عام گفته ميشود« :اهلل با آفريدگانش است» در آن صورت به معناي علم و
آگاهي از اعمال ،رفتار ،كردار و تدبيرامور و قدرتش بر آنان است و اين همان قول سلف
در بيان همراهي عمومي است.
و در اين آيه:
ذ ذ
فَٰٓٱ ذ
ض﴾ [المجادلَ.]7 :
فَٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
تَٰٓومآَٰ ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
ّللَٰٓيعَٰٓل َُٰٓمَٰٓمآَٰ ِ َٰٓ
نَٰٓٱ َٰٓ
﴿ألمََٰٰٓٓترََٰٰٓٓأ َٰٓ

«مگر نديدهاي كه اهلل مي داند چيزي را كه در آسمانها و چيزي را كه در زمين است».

چنانچه مالحظه ميشود اهلل تعالي آغاز آيه را با علم و پايانش را نيز با علم آورده
است ،بنابراين علم او تمام آفريدگانش را فرا گرفته و اين در حالي است كه بر عرش
خود استواء يافته است.1
 -1الرشيعة اثر آجري ،ص .287
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و همراهي خصوصي به معناي ياري و كمک بندگانش است ،مانند اين آيه:
ذ
ُ
ُ
لسلَٰٓ َٰٓمَٰٓوأ ُ
ُ
ّللَٰٓمعكمَٰٓ﴾ [محمد.]35 :
نت َُٰٓمَٰٓٱلَٰٓعَٰٓلوَٰٓنََٰٰٓٓوَٰٓٱ َُٰٓ
﴿فلََٰٰٓٓت ِهنوآََٰٰٓوتدَٰٓعوَٰٓآََٰٰٓإِلََٰٰٓٓٱ ذ ِ

« بنابراين سست مشويد و (كافران را) به صلح مخوانيد ،چراكه شما برتريد و اهلل با
شماست».

يعني :در پيروزي شما بر دشمنانتان با شماست.1

ميان علو(شأنوعظمت) و نزديک بودن اهلل تعالي هيچ منافاتي وجود
ندارد:
نصوص آيات و احاديث نبوي نيز بر همين نكته داللت دارند ،از جمله:
ُ
ن َٰٓفلَٰٓيسَٰٓتج ُ
لَٰٓ
يبوآَٰ َٰٓ ِ َٰٓ
اع َٰٓإِذا َٰٓدَع َِٰٓ
يب َٰٓدعَٰٓوةَٰٓ َٰٓٱ ذل َِٰٓ
ج ُ َٰٓ
ن َٰٓفإ ِ ِ َٰٓ
﴿ِإَوذا َٰٓسألكَٰٓ َٰٓعِبادِي َٰٓع ِ َٰٓ
ِ
ن َٰٓقرِيبَٰٓ َٰٓأ ِ
ذ
ُ
بَٰٓلعل ُهمََٰٰٓٓيرَٰٓش ُدونََٰٰٓٓ[ ﴾١٨٦البقرة.]186 :
لُؤَٰٓم ُِنوآََٰٰٓ ِ َٰٓ
و َٰٓ
«و هنگامي كه بندگانم از تو دربارهي من بپرسند (كه من نزديكم يا دور بگو ):من نزديكم و

دعاي دعا كننده را هنگامي كه مرا بخواند ،پاسخ ميگويم (و نياز او را برآورده ميسازم) پس
آنان هم دعوت مرا (با ايمان و عباداتي چون نماز ،روزه و زكات) بپذيرند و به من ايمان بياورند
تا آنان راه يابند (و با نور ايمان به مقصد برسند)».

ذ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
يَٰٓهُۥَٰٓ َٰٓهوَٰٓ َٰٓأنشأكمَٰٓ
ّلل َٰٓما َٰٓلكم َٰٓمِنَٰٓ َٰٓإِلَٰٓهَٰٓ َٰٓغ َٰٓ
ِحآَٰ َٰٓقالَٰٓ َٰٓيَٰٓقوَٰٓ َِٰٓم َٰٓٱعَٰٓ ُب ُدوآَٰ َٰٓٱ َٰٓ
﴿ِإَولَٰٓ َٰٓث ُمودَٰٓ َٰٓأخاهمَٰٓ َٰٓصَٰٓل َٰٗٓ
ُ
ُّ
ذ
ُ ُ ُ
ُّميبََٰٰٓٓ[ ﴾٦١هود.]61 :
نَٰٓر ِ َٰٓ
وهَُٰٓث ذَٰٓمَٰٓتوبُوَٰٓآََٰٰٓإِلَٰٓ َٰٓهَِٰٓإ ِ َٰٓ
ضَٰٓوَٰٓٱسَٰٓتعَٰٓمركمََٰٰٓٓفِيهآَٰفَٰٓٱسَٰٓتغَٰٓ ِفر َٰٓ
مِنََٰٰٓٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
بَٰٓقرِيبََٰٰٓٓ ِ
«به سوي قوم ثمود يكي از خودشان را (به عنوان پيغمبر) فرستاديم كه صالح نام داشت (به

آنان) گفت :اي قوم من ! اهلل را بپرستيد كه معبودي جز او براي شما نيست (و كسي غير او
مستحق پرستيدن نمي باشد) اوست كه شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را به شما
واگذار نموده است ،پس از او طلبآمرزش (گناهان خويش) را بنماييد و به سوي او برگرديد
بيگمان پروردگارم (به بندگانش) نزديک و پذيرنده(ي دعا) است».

 -1نگا :الرد عىل اجلهمية والزنادقة.140 :
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و در حديثي از ابوموسي اشعري روايت است كه فرمود:
َّ أ َّ َ َ َّ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ
أ َّ َ َّ َ
سنلَ َّس َ
«أ ُّي َه َّ
دعون
دعون َص أم َ ال َغئِب ِإ كم ت
سٍب َّعوس َع ف ِ كم ِإ كم ال ت
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َّ َّ َ َ
أ َ َّ َ َّ َ َّ َ َ َ َّ َ
سحل ِت ِه».1
فظ َ :سّلي تدعو ه ق َرب ِإىل ح ِدكم ِمن ع ِق ٍ ِ
ن ِميع ق ِريب معكم ،يف ل ن
«اي مردم! آرام باشيد و خودتان را خسته نكنيد (و صداهايتان را به هنگام دعا و عبادت پايين

بياوريد) زيرا شما كسي را صدا نمي زنيد كه كر و ناشنوا يا غائب و پنهان باشد ،شما كسي را
صدا ميزنيد كه شنوا و به شما نزديک است و در لفظي ديگر« :كسي راكه صدا ميزنيد به شما
نزديکتر از گردن شترتان است».

سلف بر اين باورند كه اهلل تعالي هر گونه اراده فرمايد به بندگانش نزديک ميشود و
اين گفته مستلزم آن نيست كه بگوييم در آن هنگام عرش خود را خالي ميكند ،بلكه او
بر باالي عرش خود استواء دارد و نزديک شدن او مانند پايين آمدنش است ،يعني
همانگونه كه او فرود ميآيد و عرش از او خالي نيست ،همچنان به بعضي از بندگانش هر
گونه كه بخواهد نزديک ميشود بدون اينكه عرش از وجودش خالي باشد».2
«قربي كه از لوازم ذات اوست مانند علم و قدرتش ميباشد ،بنابراين هيچ ترديدي
نيست كه او با علم ،قدرت و ساماندهي امور به تمام بندگانش نزديک است و از حال و
روزشان آگاه و بر آنان قادر و توانا است».3

 -8اثبات صفت وجه (صورت)
يكي از صفات اهلل تعالي ،صفت «وجه» است كه صفتي ذاتي ميباشد و ادلهي آن در
قرآن و سنت بسيارند:
ُ
امَٰٓ[ ﴾٢٧الرحمن.]27 :
لكَٰٓر َِٰٓ
لَٰٓوَٰٓٱ َِٰٓ
﴿ويبَٰٓقََٰٰٓٓوجَٰٓ َُٰٓهَٰٓربِكََٰٰٓٓذوَٰٓٱلَٰٓلَٰٓ َِٰٓ
«و تنها ذات با عظمت پروردگار تو ميماند و بس».

 -1روايت مسلم :كتاب الذكر والدعاء ،باب :استحباب خفض الصوت يف الدعاء.2077-2076/4 ،
 -2مجموع فتاوي شيخ اإلسالم .13/6
 -3روايت مسلم :كتاب االيمان ،باب فرموده پيامبر :إن اهلل الينام  166/1و .162
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ذ
ُ ُّ
ُ
لكَٰٓ َُٰٓمَِٰٓإَولَٰٓ َٰٓهَِٰٓترَٰٓج ُعونَٰٓ﴾ [القصص.]88 :
لَٰٓٱ َُٰٓ
لَٰٓوجَٰٓه َُٰٓهۥََٰٰٓٓ َُٰٓ
كَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓهال ِكََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ
﴿ َٰٓ

«همه چيز جز ذات او فاني و نابود ميشود .فرماندهي از آن اوست و بس و همگي شما به
سوي او برگردانده ميشويد».

و در حديثي از ابوموسي اشعري روايت است كه روزي رسول اهلل در ميان ما
برخاست و به موعظه پرداخت و چهار جمله گفت ،فرمود:
َ َ َ َّ أ َ َ
َ َّ
أ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
َل ن ي َم َ ِفُ سل ِق َط َيرف َّعهَّ َ ،يرف َّع ِسيلَ ِه ع َمل سلليَ ِل قبَل
«إن سهلل ال ي م ال ينبيغ
َ َ أ
َ َّ َّ أ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َّ َ َّ أ َ
سنله ٍَ َ ،ع َم َّل أ
أ
ح ت َج ِه ِه ُك ش َیی نء
سنله ٍِ قبَل سلليَ ِلِ ،حج به سنل ٍ لو كشفه لحرقت نب
ِ
َ َ َّ
كه بَ َ َّ
َص َّه».1
ٍَ
«اهلل نميخوابد و شايسته ي او نيست كه بخوابد (چرا كه خوابيدن در حق او محال است)،
ميزان (ترازوي عدل) را فرود ميآورد (و سپس كه اعمال بندگان وزن شد) آن را باال ميبرد و
كارهايي كه در شب انجام شده پيش از (فرا رسيدن) روز به سوي او باال برده ميشود و كارهايي
را كه در روز انجام شده ،پيش از (فرا رسيدن) شب به سوي او رفعت داده ميشود ،حجاب او
از آتش است ،اگر پرده از آن بردارد ،شكوه و عظمت صورتش تمام چيزهايي كه چشمش آن را
درک كند ،خواهد سوزاند».

أ َّ َ َ
َ َ َ
أ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
هلل إال س ِج َرت َعليَ َه ».
«إ ك لن ت ِفق نفقَ تبت ِِغ بِه َجه س ِ

«قطعاً هر نفقه اي را كه به خاطر كسب رضايت اهلل تعالي هزينه كني ،بر آن پاداش داده

خواهي شد».2
سلف بر اثبات وجه بدون هيچگونه تحريف ،تعطيل ،چگونگي و تشبيهي اجماع دارند
و بر اين باورند كه مراد از وجه همان صورت حقيقي است كه شايستهي اوست.3

 -1روايت مسلم كتاب اإليامن ،باب فرموده پيامبر: إن اهلل الينام .162-161/1
 -2روايت بخاري كتاب اجلنائز باب :رثاء سعد بن خول  ،ج  ،2ص .103
 -3لـمعة االعتقاد :ص .48

باب دوم :اهميتِ شناخت توحيد اسماء و صفات....

103

 -9اثبات صفت يَدَيْن (دو دست)
آيات ،حديث و اجماع سلف در اثبات اين صفت بسيار روشن و آشكار است:
ان﴾ [المائدة.]64 :
﴿بلََٰٰٓٓيد َٰٓاهَُٰٓمبَٰٓ ُسوطت َِٰٓ
«بلكه دو دست اهلل باز و گشوده است».

﴿مآَٰمنعكََٰٰٓٓأنَٰٓتسَٰٓ ُ
ي﴾ [ص.]75 :
تَٰٓبِيد ذَٰٓ
جدََٰٰٓٓل ِمآَٰخلقَٰٓ ُ َٰٓ

« چه چيزي تو را بازداشت از اينكه سجده ببري براي چيزي كه من آن را مستقيماً با دستان
خود آفريدم».

و در حديثي از رسول اهلل روايت است كه فرمود:
َ ََ َ َ َ َ ٌ أ
َ َ َّ
َ ََ
أ َ َ
أ ََ
َع َم َ ب َر م َن َّ َ َ َ
ّلين يع ِدلون ِِف
« ِسن سل َّمق ِ ِطِي
مِي َس ِ
ِ ِ
مِي سلرح ِنِّ کت يدي ِه ي ِ
وٍ عن ي ِ
ن
َ
ِل ِه َمَّ ،حك ِم ِه َم َ َم لوس».1
« دادگران در روز رستاخيز بر منبرهايي از نور در طرف راست رحمان قرار دارند (و در

حالتي نيكو و منزلتي واال قرار دارند) و هر دو دستش( ،در قدرت و توانايي ،عطا و
بخشش مانند) دست راست است .اين عادالن كساني هستند كه در ميان خانوادههايشان و در
احكام و قضاوتهايشان و بر هر كس كه بر او واليت و سرپرستي دارند ،به دادگري رفتار
ميكنند».

و در حديث ديگري از عبداهلل بن عمرب روايت است كه گفت :رسول اهلل
فرمود:
َ َ َ َ َ َ َّ أ َ َّ َّ َّ أ َ َ َّ َ َّ َ َّ َّ َ َ َّ
ََ
َّ أ َ
مَن ،ث أم يقوَ :سل َم ِلك.2»...
وست يوم سل ِقي م َِ ،ثم يلخذ ن ِبي ِدهِ سيل
«يط ِوی سهلل سل م ِ

«روز رستاخيز ،اهلل آسمانها را در هم ميپيچد ،سپس آنها را با دست راستش ميگيرد و

ميگويد :منم پادشاه و فرمانرواي حقيقي.»...

سلف بر اثبات دو دست بدون تحريف ،تعطيل ،چگونگي و تشبيه اجماع دارند و بر
 -1صحيح مسلم :كتاب اإلمارة ،باب :فضل اإلمام العادل.1458/3 ،
 -2صحيح مسلم :كتاب :صفة الـمنافقني ،باب :صفة القيامة ،1248/4 ،به شمارهي.2788 :
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اين باورند كه آن دو دست ،حقيقي هستند .آنچنانكه شايستهي عظمت اوست.1
اهلل -سبحانه و تعالي -ويژگيهاي دستانش را گاهي به صورت مفرد و گاه تثنيه و گاه
جمع بيان كرده است ،به آيات زير دقت كنيد:
ذ
ُ
ك﴾ [الملک.]1 :
﴿تبَٰٓركََٰٰٓٓٱَّلِيَٰٓبِي ِد َٰٓه َِٰٓٱلَٰٓ ُملَٰٓ َٰٓ

« بزرگوار و داراي بركات بسيار ،آن كسي است كه فرمانروايي جهان هستي به دست

اوست».

ان﴾ [المائدة.]64 :
﴿بلََٰٰٓٓيد َٰٓاهَُٰٓمبَٰٓ ُسوطت َِٰٓ

«بلكه دو دست اهلل باز و گشوده است».

ذ
﴿أوََٰٰٓٓلمََٰٰٓٓيروَٰٓآََٰٰٓأنآَٰخلقَٰٓنآَٰل ُهمَٰٓم ذِمآَٰع ِملتََٰٰٓٓأيَٰٓدِينآََٰٰٓأنَٰٓعَٰٓ َٰٗٓما﴾ [يس.]71 :

«مگر نديدهاند كه با دستانمان برايشان چهارپاياني آفريدهايم؟».

در توفيق و تفسير ميان اين وجوه بايد گفت :در آيهي اول« :يده» مفرد مضاف است،
از اين رو بر اثبات «يد» براي اهلل تعالي داللت دارد و هيچ منافاتي با تثنيه ندارد و جمع
آمدن آن در آيه سوم براي تعظيم و تفخيم است ،نه بيان حقيقي عدد كه مثالً :بر سه يا
بيشتر داللت دارد و با تثنيه هيچ تعارضي ندارد ،چرا كه در ميان نحويون مشهور است كه
گويند :كمترين حالت جمع ،دو چيز يا دو نفر است ،بنابراين وقتي بر كمترين آن حمل
شود هيچ تعارضي با تثنيه و جمع ندارد».2

 -10اثبات دو انگشت از انگشتان رحمن:
اين صفت با حديث عبد اهلل بن عمرب ثابت شده است ،عبد اهلل گويد :از رسول
اهلل شنيدم كه فرمود:
َ
ََ َ
َ َ َّ َّ َ َ
َ َ َّ أ َ َ َ َ َ َّ َ َ
أ ََ
َ َ
أ َّ َّ َ َ
َصفه كيَف
ب َ ِ
«إن قلوب ب ِين آَم ُكه بِي صبع ِ
ِي ِمن ص بِ ِع سلرح ِن ،كقل ن
سح ند ي ِ
 -1لـمعة االعتقاد :ص .49
 -2لـمعة االعتقاد :ص .50
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َ
َش َّء».1
«دل هاي آدميان همگي مانند يک قلب ميان دو انگشت از انگشتان رحمان قرار دارد ،كه
هرگونه بخواهد آن را تغيير ميدهد (يا در آن دخل و تصرف روا ميدارد)».

 -11اثبات صفات يمين و قبض
صفت «يمين» (دست راست) با حديثي به نقل از ابوهريره ثابت شده است ،آنجا
كه رسول اهلل ميفرمايد:
َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ٌ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ أ َ َ
َ َ َّ َ أ َ َّ َّ َ َ
يض َه نفقَ،
هلل مْلی ال ي ِغ
«ق َ سهلل جل سنمه :ي ب ِين َءسَم ِفق ،س ِفق عليكِ ،إن ي ِمِي س ِ
َن أح َّء سللأيَل َ أ
سنله ٍِ».2
ِ

«اهلل سبحانه و تعالي ميفرمايد :اي آدميزاد! انفاق كن ،تا بر تو انفاق كنم ،همانا دست اهلل پُر

است و هزينه و نفقه هيچ از آن نميكاهد ،او بسيار بخشنده در شب و روز است».

و در حديثي از ابو موسي اشعري به صفت (گرفتن و قبض كردن) اين چنين اشاره
شده است:
َ
َ
أ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َ
يع سل ٍَ ُِ».3
«إن سهلل خلق ءسَم ِمن قبض نه قبضه ِمن َج ِ
«اهلل آدم را از يک مشت خاک بيافريد كه آن را از تمام زمين گرفته بود».

 -12اثبات صفت عين (چشم):
اين صفت نيز آنچنان كه شايستهي اهلل تعالي است با آيات و احاديث فراواني ثابت
ميباشد ،اما بايد دانست كه از آن چنان فهم نميشود كه او چشماني مانند چشمان ما
دارد ،بلكه اگرچه داراي چشم حقيقي است ،اما چشمي است كه شايستهي عظمت ،جالل
و قدمت اوست.
 1صحيح مسلم :كتاب القدر ،باب :ترصيف اهلل تعالی للقلوب كيف يشاء  ،2045/4به شمارهي .2654
 -2صحيح بخاري :كتاب التفسري ،سورهي هود ،به شمارهي  ،4684فتح الباری.352/8 :
 -3ابن خزيمه :كتاب التوحيد ،ص.64
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چشم مخلوقات با حال ،روز ،ظاهر ،ضعف و نقصشان تناسب دارد و نبايد آن را با
چشمان اهلل تعالي قياس كرد( .فقط ميتوان مشاركت لفظي بين چشم خدا و چشم
مخلوقات قايل شد .)1و همهي صفاتي كه از نظر لفظي با صفات مخلوقات مشترک باشد
اينگونه است.
عين از صفات خبريه ذاتي است و چنانكه گفته شد ،با نصوص كتاب و سنت ثابت
است و هيچگونه كيفيّت [و چگونگي و تشبيهي] را به او راه نيست و در سورهي «طه» به
صراحت به آن اشاره شده ،آنجا كه ميفرمايد:
ن﴾ [طه.]39 :
﴿وّلِ ُصَٰٓنعَََٰٰٓٓعََٰٰٓٓعيَٰٓ ِ َٰٓ

«هدف اين است تا جلوي چشم من چنان كه بايد پرورش يابي».

اينكه در اين آيه صفت «عين» به صورت مفرد به كار رفته ،بدان معني نيست كه اهلل
تعالي فقط يک چشم دارد ،زيرا اسم مفرد هرگاه مضاف واقع شود ،بر بيشتر از يكي هم
داللت دارد مانند آيات زير:
ُ
ذ
ُت ُصوهآَٰ﴾ [إبراهيم 34 :و النحل.]18 :
ّللَِٰٓلََٰٰٓٓ َٰٓ
﴿ِإَونَٰٓت ُع ُّدوآََٰٰٓن ِعَٰٓمتََٰٰٓٓٱ َٰٓ
«و اگر بخواهيد نعمت (هاي) اهلل را بشماريد (از بس كه زيادند) نميتوانيد آنها را شمارش
كنيد».

﴿تَٰٓ ِريَٰٓبِأعَٰٓ ُينِنا﴾ [القمر.]14 :

«اين كشتي جلوي چشمان ما حركت ميكرد».

در اين آيه چنانچه مالحظه ميشود واژهي «عين» به صورت جمع مكسّر به ضمير
جمع اضافه شده است.

و در داستان مسيح و دجّال در حديثي از عبد اهلل بن عمرب روايت است كه رسول

اهلل فرمود:
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ أ ََ َ أ َ
أ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ أ َ َ َ
سِل أج َ
سهلل لی َس بِلعوٍ ش ٍ ِبي ِد ِه إىل عي ِ ِه ،ن سلم ِ يح
« ِإن سهلل ال ََف عليكم إن
 -1الصفات اإلهلية :ص .319
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َ َ َّ َ َ َ َ
َ ٌ
َ أ
ٌ
ِي سيلَّ َم ََن ،كأ ه ِع بََ َط ِفيَه».1
عوٍ سلع ِ
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«اهلل بر شما پنها ن و مخفي نيست ،اهلل يک چشم نيست و با دستش به چشمش اشاره كرد

و همانا مسيح دجّال چشم راستش كور است ،گويي دانهي انگور پُف كرده و برآمده است».

 -13اثبات صفت ساق (ساق پا)
در حديثي از ابو سعيد خدري روايت است كه پيامبر فرمود:
َ َ َ َّ َ َّ ُّ َ
َ َ َّ َ
ج َّد َلَّ ُك َّمؤ ِم نن».2
« ...فيَك ِشف ع َن َن قِه ِ فی

«(روز رستاخيز) اهلل تعالي ساق پايش را نمايان ميسازد و هر مرد و زن مؤمني برايش سجده
ميكنند».

در اين حديث صحيح ساق پا براي اهلل تعالي ثابت شده است و اينكه در روز رستاخيز
نشانهاي ميان او و بندگان مؤمنش است و وقتي ساق پايش را نمايان ميسازد ،تمام مؤمنان
برايش به سجده ميافتند.

ما اين صفت را نيز آنگونه كه شايستهي اوست ،بدون تحريف ،تعطيل ،چگونگي و
تشبيهي ثابت ميدانيم و بدان ايمان داريم.

 -14اثبات پا و قدم:
و دليل اثبات آن ،حديث انس بن مالک است ،آنجا كه رسول اهلل ميفرمايد:
َ
َّ
َ
َ َ َ َّ َ َّ
َ
َ َ َّ َ َ أ َ َّ َّ َ َ َ َ
يه قد َمه ،فتَقوَ ق َط،
يد» َح أِت يَض َع ٍَ ُّب سل ِع أز ِة ِف
«ال ت َزسَ جه َّم تقوَ « :ل ِمن م ِز ن
َ َ
َ
َ َي َ َ
ْن ِي َبع َّض َه ََع َبع نُ».3
«در روز رستاخيز پيوسته جهنم ميگويد« :آيا افزون بر اين هم هست؟» تا اينكه اهلل -ربّ

 -1روايت بخاري ،كتاب الفتن ،باب :ذكر الدّ جال  ،92/13مسلم :باب ذكر الدّ جال ،ج  ،18ص  ،60-59شرح
نووي.

 -2روايت بخاري در فتح الباری ،ج  ،431/13كتاب التوحيد ،باب ﴿ ُو ُ
جوهََٰٰٓٓيوَٰٓمئِذَٰٓ﴾ به شمارهي .7439
ُ ُ

ذ

ولَٰٓهلََٰٰٓٓمِنَٰٓمزِيدَٰٓ﴾ .242-241/8
 -3روايت بخاري :كتاب التفسري ،باب قول ﴿ :وتق َٰٓ
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العزّه -پايش را در آن ميگذارد و جهنّم ميگويد :بس است ،بس است و جهنّم به هم ميآيد».

سلف بر اين باورند كه «كرسي» جاي پاي اهلل  -جلّ شأنه -است.
ابن أبي مالک 1گويد «كرسي در زير عرش است و اهلل تعالي دو پايش را بر روي آن
نهاده است».2

 -15اثبات صفت نَفْس:
اين صفت با كتاب ،سنّت و اجماع سلف ثابت است.
داليل قرآني آن ،دو آيهي زير است:
ََّ َ َ َ
ُ
حَ ﴾ [األنعام.]54 :
س َٰٓهَِٰٓسلر
﴿كتبََٰٰٓٓر ُّبكمَََٰٰٓٓعََٰٰٓٓنفَٰٓ ِ
«پروردگارتان بر خويشتن رحمت واجب نموده است».

فَٰٓنفَٰٓسِكَٰٓ﴾ [المائدة.]116 :
سَٰٓولََٰٰٓٓأعَٰٓل َُٰٓمَٰٓمآَٰ ِ َٰٓ
فَٰٓنفَٰٓ ِ َٰٓ
﴿تعَٰٓل َُٰٓمَٰٓمآَٰ ِ َٰٓ

« تو (عالوه از ظاهر گفتار من) از راز درون من هم با خبري ،ولي من (چون انساني بيش
نيستم) از نفس تو آگاهي ندارم».

از ميان احاديث نبوي نيز ميتوان دو مورد زير را گواه آورد:
در حديثي قدسي از ابوهريره روايت است كه رسول اهلل فرمود:
َ َ َ َ
َ َ َ َّ
َ َّ َّ
ََ
ََ
َ
َّ َ
َ
َ َ َّ َّ
ِي يَذك َّر ِين ف ِن ذك َر ِين ِيف نف ِ ِه ذك َرته ِيف نف ِس َ ،إن
َم َع عبَ ِدي ِح
«يقوَ سهلل
َ َ
َ َ
َ َّ
َ َ َ َّ َّ
ذك َر ِين ِيف َمْل ن ذك َرته ِيف َمْل ن خ َ ن ِم ه».3
«اهلل ميفرمايد :آنگاه كه بندهام مرا را ياد ميكند ،من (با رحمت ،توفيق ،هدايت و

مراقبت) با اويم و اگر مرا در نهان خود (با تنزيه و تقديس) ياد كند ،من نيز در نفسم (با ثواب و
 -1مراد عزوان بن مالک الغفاري است ،كه به كُنيهاش مشهور است ،اهل كوفه و از ابن عباس روايت كرده است،
تقريب التهذيب .273
 -2السنة :ابوعبد اهلل أحمد ،ص .70

ُ ذ
ّلل َٰٓنفَٰٓس َُٰٓهۥ﴾ [آلعمران .]28 :به شماره حديث
 -3روايت بخاري كتاب التوحيد ،باب :قول تعالی﴿ :و ُيحذ ُِرك َُٰٓم َٰٓٱ َُٰٓ
 ،7405فتح الباری.384/14 :
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رحمت) او را ياد ميكنم و اگر مرا در ميان گروهي از مردمان ياد كند ،در ميان گروهي بهتر از

آنان ،او را ياد ميكنم».

و در حديثي ديگر ميفرمايد:
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
َ َّ َ َ َّ ٌ َ َّ أ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ت غض ِب».1
ب ََع نف ِ ِه -فهو موضوع ِع دهِ -إن ٍح ِِت نبق
«ل أم قَض سهلل سخللق كت

« آنگاه كه اهلل تعالي مردمان را آفريد ،در لوح محفوظش كه در برابرش نهاده شده بود بر

نفس خود واجب نمود و فرمود :همانا مهر و رحمتم بر خشم و غضبم پيشي گرفته است».

و فرمود:
َ
ََ
َ َ َ
َ ََ
َ َ َ
َّ َ َ َ
هلل َ ِِبَ َم ِدهَِ ،عدَ خل ِق ِهٍِ َ ،ض نف ِ ِهِ َ ،ز َ َع َر ِش ِه َ ِمدسَ ُكِ َم تِ ِه».2
«نبح ن س ِ

«پاک و منزه است اهلل تعالي و من به حمد و ستايش او به تعداد تمامي مخلوقاتش و به هر

اندازه كه او را راضي گرداند و به اندازه ي وزن عرشش (كه كسي جز او وزنش را نميداند) و

به اندازهي جوهر كلماتش ،مشغولم».

بنابراين اهلل در كتابش و بر زبان رسولش ثابت نموده كه داراي «نفس» است ،اما
جهميّه اين آيات و اين احاديث و احاديثي از اين قبيل را ناديده گرفته و بدان كفر
ورزيدهاند ،اما سلف 3باإلجماع اين صفت را آنگونه كه شايستهي مقام و عظمت اوست
ثابت ميدانند.4
مبحث دوم :پارهای از صفات فعلی

اثبات استواء اهلل تعالي بر عرشش:
استواء از مسائل بسيار مهمي است كه الزم است هر جويندهي علمي ،از حكم اهلل

تعالي دربارهي آن آگاهي داشته باشد ،ابن قيّم /در بياناتي زيبا ،در همين موضوع كه آن
 -1روايت بخاری :ج  ،4ص .223
 -2روايت مسلم :كتاب الذكر والدعاء ،باب التسبيح أول النهار وعند النوم .27-26
 -3نگا :لـمعة االعتقاد :ابن قدامة ،ص .51
 -4كتاب التوحيد :ابن خزيمه ،ص .8
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را به ابن تيميه /نسبت داده ،ميفرمايد« :قرآن -كتاب اهلل تعالي -از ابتدا تا انتهايش و
سنت رسولش و عموم كالم صحابه ،تابعين و ساير ائمه ،پر از نصوصي است كه داللت
دارند اهلل -سبحانه و تعالي -فوق همه چيز و [همه كس] و بر باالي آسمانها و عرش
استواء يافته است».1

داليل قرآني:

ُ
ذ
ذ
ُ
ّلل َٰٓٱ ذَّلِي َٰٓخلقَٰٓ َٰٓٱ ذ
شَٰٓ
ف َٰٓس ذِتةَِٰٓ َٰٓأيذامَٰٓ َٰٓث ذَٰٓم َٰٓٱسَٰٓتوىَٰٓ ََٰٓعَٰٓ َٰٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡرضَٰٓ َٰٓ ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
ن َٰٓر ذبك َُٰٓم َٰٓٱ َُٰٓ
﴿إ ِ َٰٓ
ذ
ُ
ذ
ذ
ٗ
لشمَٰٓسَٰٓ َٰٓوَٰٓٱلَٰٓقمرَٰٓ َٰٓوَٰٓٱنلُّ ُ
قَٰٓ
ل َٰٓٱلَٰٓلَٰٓ َُٰٓ
جومَٰٓ َٰٓ ُمسخرَٰٓتَٰٓ َٰٓبِأمَٰٓرَِٰٓه ِۦَٰٓ َٰٓألَٰٓ َٰٓ َُٰٓ
يثا َٰٓوَٰٓٱ
للَٰٓ َٰٓٱنلذهارَٰٓ َٰٓيطَٰٓل ُب َُٰٓهۥ َٰٓحث ِ َٰٓ
ش َٰٓٱ َٰٓ
ُيغَٰٓ ِ َٰٓ
ذ
بَٰٓٱلَٰٓعَٰٓل ِمّيََٰٰٓٓ[ ﴾٥٤األعراف.]54 :
ّللَٰٓر ُّ َٰٓ
وَٰٓٱلَٰٓمَٰٓ َُٰٓرَٰٓتباركََٰٰٓٓٱ َُٰٓ
«پروردگار شما «اهلل» است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد ،سپس بر عرش
استواء يافت .با (پردهي تاريک) شب ،روز را ميپوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است.
خورشيد ،ماه و ستارگان را بيافريده است و جملگي مسخّر فرمان او هستند .آگاه باشيد كه تنها
او ميآفريند و تنها او فرمان مي دهد .بزرگوار و جاويدان و داراي خير فراوان اهلل است كه
پروردگار جهانيان است.»...

ذ
ذ
ُُ
وب َٰٓعِبادِ َٰٓه ِۦ َٰٓخب ً
يا ََٰٰٓٓ٥٨
وت َٰٓوسبِحَٰٓ َٰٓ ِِبمَٰٓ ِد َٰٓه ِۦَٰٓ َٰٓوكفَٰٓ َٰٓب ِ َٰٓهِۦ َٰٓبِذن َِٰٓ
ح َٰٓٱَّلِي َٰٓلَٰٓ َٰٓي ُم َُٰٓ
ّك ََٰٓعَٰٓ َٰٓٱلَٰٓ َِٰٓ
﴿وتو َٰٓ
ِ
ُ
ٱ ذَّلِي َٰٓخلقَٰٓ َٰٓٱ ذ
نَٰٓ
ش َٰٓٱ ذلرحَٰٓمَٰٓ َُٰٓ
ف َٰٓس ذِتةَِٰٓ َٰٓأيذامَٰٓ َٰٓث ذَٰٓم َٰٓٱسَٰٓتوىَٰٓ ََٰٓعَٰٓ َٰٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡرضَٰٓ َٰٓوما َٰٓبيَٰٓن ُهما َٰٓ ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
يآَٰ[ ﴾٥٩الفرقان.]59-58 :
فسَٰٓلََٰٰٓٓب ِ َٰٓهِۦَٰٓخب ِ َٰٗٓ
«و در همهي امور بر اهلل تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نميميرد و حمد و ثناي او

را بجاي آور و همين كافي است كه اهلل از گناهان بندگانش آگاه است * آن كسي كه آسمانها و
زمين را و همه ي چيزهاي ميان آن دو را در شش روز آفريده است و آنگاه بر عرش استواء يافته
است ،او داراي رحمت فراوان و فراگير است ،پس از شخص آگاه و فرزانه بپرس».

 -1اجتامع اجليوش اإلسالمية :ص .96
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داليل نبوي:
داستان معراج رسول اهلل و عبور او از طبقات آسمانها به حدّ تواتر رسيده است ،تا
جايي كه در پايان به حضور اهلل تعالي ميرسد ،اهلل -سبحانه و تعالي -او را به خود
نزديک كرد و  50نماز بر ايشان واجب گرداند و در چند مورد رفت و آمد ميان
موسي و ميان پروردگارش و پايين آمدن [دوبارهاش] نزد موسي و سوال موسي
 از او كه چند نماز بر او واجب كرده است و [در نهايت] پيشنهادش كه [دوباره] به
باال برود و خواهان تخفيف شود ،صورت گرفت .سرانجام اهلل  آنها را به  5فرض (كه
ثواب پنجاه فرض دارند) ،كاهش ميدهد.1

اقوال علماي سلف:

ابن تيميه /در كتابش ميگويد( :شرح حديث النزول) كه از مالک بن أنس دربارهي
اين آيه سوال شد:
شَٰٓٱسَٰٓتوىََٰٰٓٓ[ ﴾٥طه.]5 :
نََٰٓعََٰٰٓٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
﴿ٱ ذلرحَٰٓمَٰٓ َُٰٓ
در پاسخ فرمود« :استواء براي ما ناشناخته ،كيفيّت و چگونگياش غير معقول و ايمان
به آن واجب و سوال از آن بدعت است و به سوال كننده گفت :قطعاً ميدانم گمراهي،
سپس دستور داد او را از مجلس درسش بيرون كنند».
و با سند ثابت خود از عبد اهلل بن مبارک روايت ميكند كه گفت ...« :ما بر اين باوريم
كه پروردگارمان بر باالي هفت آسمان و از آفريدگانش جداست و مانند جهميه
نميگوييم كه او همين جاست و با دستش به زمين اشاره كرد».2
سلف اجماع دارند بر اثبات استواء اهلل تعالي بر عرشش پس واجب است اثباتش بدون
هيچگونه تحريف ،تعطيل ،چگونگي و تشبيه و بر اين باورند كه آن استواء حقيقي و به
 -1روايت مسلم :ج ،1كتاب اإليمان ،باب  ،44حديث شماره  ،259ص .146
 -2رشح حديث النزول ،ابن تيميه ،ص .5

112

توحيد اسماء و صفات الهي

معناي علوّ و استقراري است كه شايستهي [عظمت و شكوه] اوست».1

تعليقي بر قاعدهي مالکيه بر صفت استواء:

شيخ االسالم ابن تيميه /حاشيهي زيبايي بر كالم امام مالک /دربارهي استواء كه

استواء معلوم ،كيفيّت و چگونگياش مجهول و ناشناخته و ايمان به آن واجب و سوال از
آن بدعت است دارد و ميفرمايند« :امام مالک با اين سخنانش در حقيقت گفته :خود
استواء معلوم و مشخص ،اما كيفيّت آن مجهول و ناشناخته است و اين درست همان قول
اهل اثبات است ،»...سپس ميافزايد« :سخنامام مالک در اثبات استواء صريح و آشكار
است [و ميگويد ]:آن معلوم است و كيفيّتي دارد كه بر ما ناشناخته است و ما كمترين
دانشي از چگونگي آن نداريم و از اين رو امام مالک سوال كننده را كه سوالش در مورد
كيفيت استواء بود؛ بدعتي خواند».
بنابراين مسألهي استواء براي ما معلوم و مشخص است ،ولي از چگونگي آن هيچ
نميدانيم و صد البته همهي آن چيزهايي كه معلوم و مشخصاند داراي چگونگي و
كيفيت نيستند ،تا كيفيتشان براي ما معلوم باشد».2
بيشتر كساني كه تصريح دارند اهلل تعالي بر عرش خود استواء دارد ،ائمهي مالكيه
هستند [كه در زير به چند نفر از آنان اشاره ميشود]:

الر سالة  ،جامع النوادر و اآلداب.
ابو محمد ابن أبي زيد در چند كتاب از جملهّ :
كه قاضي ابوبكر باقالني كه نيز مالكي مذهب است به آن اذعان ميكند.

ابو عبد اهلل قرطبي ،در كتاب «األ سامء احلسنی» به آن پرداخته است.

و همچنين ابو عمر بن عبد البرّ ،الطلمنكي و افرادي ديگر از بزرگان و علماي مالكيهي
اندلس.3
 -1لـمعة االعتقاد اهلدی إىل سبيل الرشاد ،ص .62
 -2القاعدة الـمراكشية :ص .58
 -3الصواعق الـمرسلة علی اجلهمية والـمعطلة.134/2 :
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اثبات صفت نزول:
اين صفت هم با سنت و اجماع سلف ثابت است.
اما در سنت:
رسول اهلل ميفرمايد:
َ َ َّ َ ُّ َ َ
أ
َّ
َّ
ُّ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
ث سلليَل سآلخ َّر َفيَ َّقوَ َم َن يَ َد َّعوِن فَ َ
لنتَج َ
إىل سل أ
يب
ل
َ
ق
ب
ي
ِي
ح
ي
سِل
ء
م
ْنَ ٍب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ي ِ
ِ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ َ َّ
َ َّ
َلَ ،م َن َ َ لل َِن ف ع ِطيَهَ ،م َن َ َ تَغ ِف َّر ِِن فلغ ِف َر َلَّ».1
«وقتي يک سوم از پايان شب باقي ميماند ،پروردگارمان به آسمان دنيا فرود ميآيد و

ميگويد :چه كسي مرا مي خواند ،تا او را اجابت كنم ،چه كسي از من (رفع نيازهايش را)
ميطلبد ،تا بدو عطا كنم و چه كسي از من طلب آمرزش ميكند ،تا او را ببخشم».

امام دارمي ،عثمان بن سعيد در ردّ بشر المريسي كه اين مسأله را انكار ميكرد ،سخنان
جالبي دارد ،ايشان ميگويد« :او با اين انكارش مدّعي است كه اهلل به آسمان دنيا نزول
نميكند ،بلكه اين امر و رحمت او هستند كه پايين ميآيند و خودش بر روي عرش و در
همه جا وجود دارد و زوال براي او متصور نيست ،زيرا او زنده و پايدار است ،او گمان
ميكند پايدار كسي است كه زايل نميشود».
در پاسخ اعتراضكننده ميگوييم« :چنين استداللي به براهين زنان و كودكان ميماند،
همان كساني كه هيچ بياني ندارد و داليلشان بر هيچ پايه و اساسي استوار نيست ،زيرا امر
و رحمت الهي در هر ساعت و هر لحظهاي نازل ميشود و ديگر پيامبر چه كاره است! كه
براي نزولش فقط شب را و نه روز را تعيين كند و در شب نيز پارهاي از آن ،يا بامدادان
را مشخص سازد و با رحمت و امرش بندگان را به استغفار فرا خواند ،يا با قدرتش به
امر و رحمتش فرمان دهد كه با ما سخن بگويند و از ما بخواهند آنها را صدا بزنيم تا
پاسخمان دهند ،از آنها آمرزش بطلبيم ،تا ما را مشمول آمرزش قرار دهند ،نيازهايمان را
بخواهيم ،تا به ما عطا كنند و ...؟ تو با اين تأويلي كه در پيش گرفتهاي ،در حقيقت امر و
 -1روايت مسلم :صالة الـمسافرين ،باب الرت يب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل.176-175/2 :
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رحمت را فرا خواندهاي تا پاسخت دهند و با كالمشان برايت استغفار كنند بدون توجه
به اهلل  ...و اين عملكردي است كه انسانهاي سفيه و احمق نيز از آن گريزانند ،تا چه رسد
به فقها و محدّثين؟ و تو اين را به خوبي ميداني اما كبر ميورزي و سر عناد داري!».1
از اين رو سلف بر ثبوت اين صفت بدون هيچگونه تحريف ،تعطيل ،چگونگي و
تشبيهي اجماع دارند و آن را نزولي حقيقي ميدانند كه شايستهي كمال و جالل اوست».2

اثبات صفت مَجيء (آمدن):
آمدن اهلل تعالي براي داوري و فيصلهي امور ميان بندگانش در روز رستاخيز از طريق
قرآن ،سنت و اجماع سلف ثابت است:

 - 1قرآن:

ٗ
ُ ٗ
كَٰٓص َٰٓفآَٰص َٰٓفآَٰ[ ﴾٢٢الفجر.]22 :
﴿وجآَٰءََٰٰٓٓر ُّبكََٰٰٓٓوَٰٓٱلَٰٓمل َٰٓ

«و پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف حاضر آيند».

ذ
ُ
ذ
ّلل﴾ [البقرة.]210 :
لَٰٓأنَٰٓيأَٰٓتِي ُه َُٰٓمَٰٓٱ َُٰٓ
﴿هلََٰٰٓٓينظ ُرونََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ

«آيا انتظار دارند كه اهلل تعالي به سويشان بيايد».

 -2سنّت نبوي:

سهلل تَ َّ َم ٍَ ُّب سلَ َع لَم َ
« َح أِت ل َ َم َيبَ َق أإال َم َن َي َعبَّ َّد َ
ِي».3
ِ

«تا اينكه فقط كساني باقي بمانند كه اهلل را عبادت ميكنند ،پروردگار جهانيان نزد آنان
ميآيد».

 -1رد الدارمي علی برش الـمرييس العنيد :ص .20
 -2لـمعة االعتقاد :ابن قدامة ،ص .58
ذ
ُ
اِضةَٰٓ َٰٓ[ ﴾٢٢القيامة .]22 :به شمارهي
 -3روايت بخاري فتح الباری ،كتاب :التوحيد باب :قول ُ ﴿ :وجوهَٰٓ َٰٓيوَٰٓمئِذَٰٓ َٰٓن ِ
 ،7439ج .431/13
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 -3اجماع:
سلف صالح صفت مجيء (آمدن) پروردگار را بدون تحريف ،تعطيل ،تشبيه و
چگونگي ثابت دانسته و آن را آمدني حقيقي ميدانند كه شايستهي عظمت اوست.1
اثبات صفت رضا:
اين صفت نيز با كتاب ،سنت و اجماع ثابت است .اهلل تعالي در بيان رضايتش از
مؤمنان ميفرمايد:
ذ
ُ
ّللَٰٓعنَٰٓ ُهمََٰٰٓٓورضوآََٰٰٓعنَٰٓ َُٰٓه﴾ [المائدة.]119 :
ضَٰٓٱ َُٰٓ
﴿ ذر ِ َٰٓ
«اهلل (به سبب اعمال گذشتهي ايشان) از آنان خشنود و ايشان هم از اهلل خشنودند».

رسول اهلل ميفرمايد:
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
أ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُّ َ َ َ َ َ َ
ح َم َّدهَّ
سهلل ل َ ََض َع ِن سل َعبَ ِد ن يَلکل سلکلَ فيحمده عليه َشب سلَشبه في
«إن
َ
َعليَ َه ».2
«همانا اهلل از بنده كه لقمهاي غذا ميخورد و جرعهاي آب مينوشد و سپس سپاس و
ستايش او را به جا ميآورد ،راضي و خشنود است».

سلف اين صفت را بدون تحريف ،تعطيل ،چگونگي و تشبيه براي اهلل تعالي ثابت
ميدانند و آن را رضايت و خشنودي حقيقي ميدانند كه شايستهي شكوه و عظمت
اوست.3

اثبات صفت محبّت:
محبّت از صفات اهلل تعالي است كه با كتاب ،سنت و اجماع مسلمانان ثابت است.
در قرآن به آن چنين اشاره شده است:
 -1لـمعة االعتقاد :ص .52
 -2روايت مسلم :كتاب الذكر و الدعاء ،باب استحباب محد اهلل بعد األكل والرشب ،ج  2095/4به شمارهي 2734
 -3لـمعة االعتقاد :ص .53
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دليل از قرآن:

ُ
ذ
ح ُّبون َُٰٓهۥَٰٓ﴾ [المائدة.]54 :
تَٰٓٱ َُٰٓ
﴿فسوَٰٓفََٰٰٓٓيأَٰٓ ِ َٰٓ
ّللَٰٓبِقوَٰٓمََُٰٰٓٓي ُِّب ُهمََٰٰٓٓويُ ِ

« اهلل گروهي را (به جاي ايشان بر روي زمين) خواهد آورد كه اهلل دوستشان ميدارد و آنان
هم اهلل را دوست ميدارند».

و در حديثي از رسول اهلل در جنگ خيبر روايت است كه فرمود:
َ َّ
سلرسيَ ََ َغدس َ ٍَ َّج َ َُّی ُّ
ال َعط َ أ
ب َ
سهلل َ ٍَ َّن َّ َّ
وَل َ َُّی ُّب َّه َّ
سهلل َ ٍَ َّن َ َّ
ِي أ
وَل».1
ِ
ِ
« ِ
«فردا پرچم را به مردي خواهم داد كه اهلل و رسولش را دوست دارد و نيز اهلل و رسولش او
را دوست دارند».

«سلف بر اثبات محبّت براي اهلل تعالي اجماع دارند و آن را صفتي حقيقي ميدانند و
برايش قايل به تحريف ،تعطيل ،چگونگي و تشبيه نيستند».2

اثبات صفت غضب:
اين صفت با كتاب ،سنت و اجماع ثابت است.
دليل از قرآن:
ذ
ّللَٰٓعليَٰٓ َٰٓهَِٰٓولعن َُٰٓهۥ﴾ [النساء.]93 :
ضبََٰٰٓٓٱ َُٰٓ
﴿وغ ِ
«اهلل بر او خشم ميگيرد و او را از رحمت خود به دور ميسازد».

و در حديثي به نقل از رسول اهلل روايت است كه فرمود:
َ ََ َ َ َ
أ
أ َََ َ ََ َ َ َ
سهلل َكتَ َ
إن َ
ت غض ِب».3
ب ِكتَ ب ِع د َّه ف َوق سل َع َر ِش إن ٍح ِِت نبق
«

« 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».

 -1روايت بخاری :فتح البارا ،كتاب الـمغازا ،باب :زوة خيرب  ،544/7به شماره .4210
 -2نگا :لـمعة االعتقاد :ابن قدامه ،ص .54
 -3روايت مسلم :كتاب التوبة ،باب :فی سعة رمحة اهلل ،14 ،2751 ،حديث ابوهريره ج .2107/4
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سلف بر ثبوت اين صفت براي اهلل تعالي ،بدون تحريف ،تعطيل ،چگونگي و تشبيه
اجماع دارند و آن را خشم و غضب حقيقي ميدانند ،كه شايستهي جالل و جمال
اوست.1

اثبات صفت سخط (عصبانيّت شديد)

ذ
ذ
ذ
ُ
ّللَٰٓوكرِهوآََٰٰٓرِضَٰٓوَٰٓن َُٰٓهۥَٰٓفأحَٰٓبطََٰٰٓٓأعَٰٓمَٰٓل ُهمََٰٰٓٓ
خداوند ميفرمايد﴿:ذَٰٓل ِكََٰٰٓٓبِأن ُه َُٰٓمَٰٓٱتب ُعوآََٰٰٓمآََٰٰٓأسَٰٓخطََٰٰٓٓٱ َٰٓ

[ ﴾٢٨محمد.]28 :

« اينگونه (جان برگرفتن ايشان) به آن خاطر است كه آنان به دنبال چيزي ميروند كه اهلل را
بر سر خشم ميآورد».

يكي از دعاهاي [هميشگي] پيامبر اسالم اين بود كه ميفرمود:
أ
َّ َّ َ
َ َ
َ َ
َّ َ
« لل َّه أم إِّن َّعوذ بِ ِرض َك ِم َن َنخ ِطك َ ،بِ َّم َع ف تِك ِم َن عقوبَ ِتك».2

«بار الها! از خشم و عصبانيّت شديدت به رضايت و خشنوديت و از عذاب و عقوبتت به
عفوت پناه ميبرم (و متوسّل ميشوم)».

و سلف بر ثبوت اين صفت بدون تحريف ،تعطيل ،چگونگي و تشبيه اجماع دارند و
آن را خشم و عصبانيت حقيقي ميدانند كه شايستهي جالل اوست.3

اثبات صفت ضحک (سرور ،شادي و خنديدن):
اين صفت با سنت و اجماع سلف امت ثابت است.
در حديثي رسول اهلل ميفرمايد:
َ
َ َ َ َّ َّ َ
َ َ َ َ َّ َ
سجل َ أ َََّ ،ي َق ت َّل َ َذس يف َ
إىل ٍَ َّجلَ َِي َي َقتَّ َّل َح َّد َّ َ
هلل
ب
ن
ن
خ
د
ي
ر
سآلخ
م
«يضحك سهلل
ِ
يل س ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 -1لـمعة االعتقاد :ص .55
 -2روايت مسلم :كتاب الصالة ،باب :ما يقال يف السجود والركوع ،به شمارهي (( ،)486ج  )352/1حديث
عايشهل.
 -3لـمعة االعتقاد :ص .56
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َ َ َ
َ َّ َ َ َّ َّ أ َ َّ َّ َّ َ َ َ
سهلل ََع سلق تِ ِل فیَّ َ تش َه َّد».1
فيقتل ،ثم يتوب
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«اهلل تعالي به دو مرد كه با هم ميجنگند و يكي ديگري را ميكشد و هر دو داخل بهشت

ميشوند ،ميخندد ،يكي در راه اهلل ميجنگد و كشته ميشود و (داخل بهشت ميشود) و ديگري
كه قاتل است توبه ميكند و اهلل تعالي توبهاش را ميپذيرد و سپس در راه اهلل شهيد ميشود (و
او نيز داخل بهشت ميشود)».

سلف صالح اين صفت را براي اهلل تعالي ثابت ميدانند ،اما بدون تحريف ،تعطيل،
چگونگي و تشبيه.2

اثبات صفت عجب (تعجّب)
اين صفت از صفات ثابتي است كه با كتاب ،سنت و اجماع به اثبات رسيده است.
اهلل تعالي [در بيان تعجّب پيامبر اسالم  از انكار مشركان و كافران در برانگيخته
شدن دوباره] ،ميفرمايد:
جبَٰٓتََٰٰٓٓويسَٰٓخ ُرونََٰٰٓٓ[ ﴾١٢الصافات.]12 :
﴿بلََٰٰٓٓع ِ

«اما تو (آن قدر مسأله ي معاد را مسلّم و واضح مي بيني كه از ناباوري ايشان) تعجّب

مي كني و ايشان (آن قدر مسأله ي معاد را محال و ناممكن مي دانند كه هم تو و هم معاد را)
مسخره ميكنند».

و در حديثي به نقل از ابوهريره( حديث الضيف) روايت است كه:
َّ َ َ َ َ َ
َّ
َ َ
«لَ َق َد َعج َ
ب َّ
سهلل  َ -ض ِحكِ -م َن ف نن َ ف َ فل َزَ:
ِ
ُ
س ِهمََٰٰٓٓولوَََٰٰٓٓكنََٰٰٓٓب ِ ِهمََٰٰٓٓخصاصةَٰٓ﴾ [الحشر.3]9 :
﴿و ُيؤَٰٓث ُِرونَََٰٰٓٓعََٰٰٓٓأنف ِ

« اهلل تعالي از عملكرد فالن مرد و فالن زن (مؤمن) از پذيرايي از مهمانشان تعجب كرد (و از
 - 1روايت بخاري :كتاب اجلهاد ،باب :كافر يقتل الـمسلم ثم يسلم ،به شمارهي (( ،)2826ج .)47/6
 -2لـمعة االعتقاد :ص .61
ُ
س ِهمَٰٓ َٰٓولوَٰٓ ََٰٓكنَٰٓ َٰٓب ِ ِهمَٰٓ َٰٓخصاصةَٰٓ﴾ [الحشر .]9 :ج
 -3روايت بخاري در فتح الباری ،كتاب التفسري ،باب ﴿و ُيؤَٰٓث ُِرونَٰٓ ََٰٓعَٰٓ َٰٓأنف ِ
.500/8
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آن خشنود و شاد شد) و اين آيه را دربارهي آنان نازل فرمود( :و ايشان را بر خود ترجيح
ميدهند ،هرچند كه خود سخت نيازمند باشند».

سلف بر ثبوت صفت عجب براي اهلل تعالي بدون هيچگونه تحريف ،تعطيل ،چگونگي
و تشبيه اجماع دارند و آن را عجب حقيقي ميدانند كه اليق و شايستهي ذات اوست.1

اثبات صفت كراهت (ناخشنودي ،نپسنديدن):
ناخشنودي اهلل تعالي از كساني كه مستحق آن هستند ،با كتاب ،سنت و اجماع سلف
ثابت است:

ذ
ّللَٰٓٱۢنبِعاث ُهمَٰٓ﴾ [التوبة.]46 :
كنَٰٓكرِهََٰٰٓٓٱ َُٰٓ
﴿ولَٰٓ ِ

دليل از قرآن:
«اهلل بيرون شدن و حركت كردن آنان را (به سوي ميدان نبرد) نپسنديد».

و در حديثي از رسول اهلل روايت است كه فرمود:
َ َ َ
أ َ َ َ َ َّ َ َ
ْث َة سل ُّ
يل َ قَ َََ َ ،ك َ َ
ؤسَ َ ،إض َعَ سل َم َِ».2
«إن سهلل ك ِره لكمِ :ق
ِ

«همانا اهلل تعالي از قيل و قال ،بسيار پرسيدن و تباه كردن مال و دارايي ناخشنود است (و آن
را نميپسندد)».

سلف بر ثبوت كراهت براي اهلل -تعالي -بدون تحريف ،تعطيل ،چگونگي و تشبيه
اجماع دارند و كراهيّت او را حقيقي و شايستهي مقام وااليش ميدانند.3

اثبات صفت فرح( :سرور ،خوشحالي و شادي)
اين صفت با سنت صحيحي كه اهل سنت آن را پذيرفتهاند ،ثابت شده است و در
حديثي روايت است كه:
 -1لـمعة االعتقاد :ص .59
 -2صحيح بخاري :كتاب األدب ،باب :عقوق الوالدين من الكبائر ،شمارهي  ،5975ج .419/10
 -3لـمعة اإلعتقاد :ص .57
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ََ
َّ َ
َ
َ
َ
َ َ َ أ َّ
َّ
سهلل ف َر َّح بِتَ َو َب َِ عبَ ِدهِ ِم َن َح ِدك َم َنق َط ََع بَ ِع هِ َ قد ضله ِِف ٍَ ُِ ف ة ِِ َ -ف
«
َ
َ
َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ أ َّ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َّ َّ
َّ
سحل ِت ِه
لمّ -:لَل شد ف َرح بِتوب َِ عب ِدهِ ِحِي يتوب ِإيلَ ِهِ ،من ح ِدكم َكن َع ٍ ِ
ٍ سيَ م ن
بلَ ٍَُ فَ َ ة ،فَ َن َفلَتَ َ
ج َر َة ،فَ َض َط َ
َشسبَّ َّه ،فَلَ َس م َ َه  ،فَلَ ََت َش َ
ت ِم َ َّه َ َعلَيَ َه َط َع َّم َّه َ َ َ
ج َع ِيف
ِ
ِ ِ
ن
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ أ َ َ
ِبط ِمه  ،ثم ق َ
سحل ِت ِه ،فبی و كذلِك إِذس و بِه  ،ق ئِمَ ِع ده ،فلخذ ِ ِ
ِظله  ،قد ِس ِمن ٍ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
أ َ
أ ََ
َ َ
َ
َّ أ َ َ َ
ت عبَ ِدي َ ٍَ ُّبك ،خ َطل ِم َن ِشد ِة سلف َر ِح».1
ِم َن ِشد ِة سلف َر ِح :سللهم
«اهلل از توبهي بندهاش بسي شادتر از كسي است كه از روي شترش افتاده و آن را در بياباني
خشک و برهوت گم كرده است .و در روايتي از امام مسلم :همانا اهلل تعالي از توبهي بندهاش
(آنگاه كه توبه مي كند) شادتر از يكي از شماست كه بر روي شترش در بيابان خشک و بي آب
و علف راه ميرود ،ناگهان شترش رم ميكند و ميگريزد ،درحاليكه غذا ،آب و نانش روي آن
است و از يافتنش نااميد ميشود ،از فرط خستگي به درختي پناه ميبرد و در سايه سارش دراز
ميكشد و به كلّي از يافتنش مأيوس ميشود ،در چنين حالتي ناگهان ميبيند شترش در كنارش
ايستاده است ،افسارش را ميگيرد و از فرط شادي اشتباهي ميگويد :پروردگارا! تو بندهي مني،
و من پروردگار توام».

«اهل سنت با اين حديث ،صفت فرح را بدون تأويل ،تشبيه و چگونگي ثابت ميدانند
و بر اين باورند كه شادي و خوشحالي اهلل تعاليامري معلوم است ،اما كيفيّت و چگونگي
آن ناشناخته ميباشد و سخن از آن شيوهي سلف نيست و ايمان بدان از مقتضيات و
لوازم دين است».

اثبات صفت غيرت:
اين صفت با نصّ حديثي از رسول اهلل ثابت است .ابوهريره روايت ميكند كه
رسول اهلل فرمود:
َ
َ َ َ َ َ
أ َ َ َ َّ أ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
لت سل َّمؤ ِم َّن َم َح أر َم َعليَ ِه».2
«إن سهلل يغ ٍ َ ،إن سلمؤ ِمن يغ ٍ َ ،غ ة س ِ
هلل ن ي ِ
 -1روايت مسلم :كتاب التوبة ،باب :يف احلض علی التوبة والفرح هبا ،ج.2102 ،4/
 -2روايت مسلم ،2114/4 :به شمارهي .2761
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«همانا اهلل تعالي به غيرت ميآيد (و خشمگين ميشود) و مؤمن نيز به غيرت ميآيد و غيرت
اهلل تعالي آن است كه مؤمن چيزهايي را انجام دهد كه اهلل بر او حرام نموده است».

مبحث سوم :پارهای از صفاتی كه در باب تقابل بیان میشود

در قرآن افعالي وارد شده كه اهلل تعالي آنها را بر خود بر سبيل جزا ،عدالت و مقابله
اطالق نموده است ،اين صفات در حقيقت بيانگر ثنا و ستايش اهلل تعالي و كماالت اويند.
و نبايد از آنها اسمايي را براي او مشتق كرد و فقط بايد در همان آياتي كه در آن به كار
رفتهاند ،مورد بحث و بررسي قرار بگيرند ،مانند آيات زير:
ذ
ُ
ذ ُ
نَٰٓٱلَٰٓ ُمنَٰٓفقَّٰٓيََٰٰٓٓيُخَٰٓد ُ
ّللَٰٓوهوََٰٰٓٓخَٰٓدِع ُهمَٰٓ﴾ [النساء.]142 :
ِعونََٰٰٓٓٱ َٰٓ
﴿إ ِ َٰٓ
ِِ

«بي گمان منافقان (به خيال خام خود) اهلل را گول ميزنند ،درحاليكه اهلل ايشان را گول

ميزند».

ذُ ذ
يَٰٓٱلَٰٓمَٰٓكِرِينََٰٰٓٓ[ ﴾٥٤آلعمران.]54 :
ّللَٰٓخ َُٰٓ
ّللَٰٓوَٰٓٱ َُٰٓ
﴿ومك ُروآََٰٰٓومكرََٰٰٓٓٱ َٰٓ

«و آنان حيلهگري كردند و اهلل نيز (براي ابطال حيلهي آنان) چاره جويي نمود و اهلل بهترين
چارهجويان است».

ذ
ّللَٰٓفنسِي ُهمَٰٓ﴾ [التوبة.]67 :
﴿ن ُسوآََٰٰٓٱ َٰٓ

«اهلل را فراموش كردهاند ،اهلل هم ايشان را فراموش كرده است».

ُ
ُ ذ
ُ ذ
ذ
ئ َٰٓب ِ ِهمَٰٓ﴾
ّلل َٰٓيسَٰٓتهَٰٓ ِز َٰٓ
ن َٰٓ ُمسَٰٓتهَٰٓ ِز ُءونَٰٓ ََٰٰٓٓ ١٤ٱ َُٰٓ
﴿ِإَوذآَٰخلوَٰٓآَٰ َٰٓإِلَٰٓ َٰٓشيَٰٓ ِطين ِ ِهمَٰٓ َٰٓقالوَٰٓآَٰ َٰٓإِنا َٰٓمعكمَٰٓ َٰٓإِنما َٰٓنَٰٓ َُٰٓ

[البقرة.]15-14 :

«وقتي كه (منافقان) با مؤمنان روبرو ميگردند ،ميگويند :ما هم ايمان آوردهايم و هنگامي كه
با رؤساي شيطان صفت خود به خلوت مينشينند ،ميگويند :ما با شماييم و (مؤمنان) را مسخره
مينماييم* ...اهلل ايشان را مسخره مينمايد.»...

از اين رو واژههاي :مخادع (گول زننده) ،ماكر (حيلهگر) ،ناسي (فراموش كننده) و
مستهزي (مسخره كننده) بر اهلل تعالي اطالق نميشود ،زيرا او بسي واالتر ،بزرگتر از
چنين صفاتي است ،تا او را بدانها توصيف كنند و نيز نبايد گفت :اهلل مسخره ميكند ،يا
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گول ميزند ،يا حيلهگري ميكند ،يا فراموش ميكند و آناني كه اين صفات را در شمار
اسماء اهلل به حساب آوردهاند ،دچار خطاي فاحشي شدهاند ،زيرا گول زدن و حيلهگري
گاهي اوقات ممدوح و گاهي مذموم است و فقط بايد وقتي آنها را بر اهلل تعالي اطالق
كنيم كه آن احتمال مذموم زايل شده باشد ،درست مانند آيات مذكور.1
مبحث چهارم :اهلل تعالی از هر عیب و نقصی پاک و منزّه است

اين مبحث از بديهيات عقلي است و هر سرشت پاک و سليمي آن را پذيراست و
آيات و احاديث فراواني به تبيين آن پرداختهاند ،خداوند از هر نقصي پاک و منزّه است.
بنابراين اهلل از غفلت و فراموشي به هر شكل و صورتي كه باشد پاک و منزّه است،
زيرا او از نهان و آشكار همه كس و همه چيز آگاه است و علم و آگاهياش همه چيز را
فرا گرفته است و همچون مخلوقاتش نيست كه از پارهاي از علوم و معارف هيچ آگاهي
نداشته باشد و يا دچار فراموشي و نسيان شود ،زيرا:
خداوند ميفرمايد:
ذ
ُّ
بَٰٓولََٰٰٓٓينسََٰٰٓٓ[ ﴾٥٢طه.]52 :
لَٰٓر ِ َٰٓ
ض َٰٓ
فَٰٓكِتَٰٓبََٰٰٓٓ َٰٓ
بَٰٓ ِ َٰٓ
﴿قالََٰٰٓٓعِلَٰٓ ُمهآَٰعِندََٰٰٓٓر ِ َٰٓ
لَٰٓي ِ

« (موسي) گفت :اطالعات مربوط بديشان در كتابي عظيم و شگفت (به نام لوح محفوظ،
مكتوب) است و تنها پروردگارم از آن مطلّع است و بس ،پروردگار من به خطا نميرود و
فراموش نميكند».

و از هرگونه نياز به روزي و غذا پاک و منزّه است ،زيرا در حقيقت او روزي دهنده و
طعام دهندهي تمام مخلوقات است و همه بدو محتاج و نيازمندند:
خداوند ميفرمايد:
ُ
ُ
ذ ذ ُ ذ ذ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ذ
اق َٰٓذو َٰٓٱلَٰٓقوَٰٓة َِٰٓ
ّلل َٰٓهوَٰٓ َٰٓٱلرز َٰٓ
ن َٰٓٱ َٰٓ
ون ََٰٰٓٓ ٥٧إ ِ َٰٓ
يد َٰٓأن َٰٓيطَٰٓعِم َِٰٓ
يد َٰٓمِنَٰٓهم َٰٓمِن َٰٓرِزَٰٓقَٰٓ َٰٓومآَٰ َٰٓأرِ َٰٓ
﴿مآَٰ َٰٓأرِ َٰٓ
ّي[ ﴾٥٨الذاريات.]58-57 :
ٱلَٰٓمت ِ َُٰٓ
 -1معارج القبول :ج  ،1ص .76
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«من از آنان نه درخواست هيچ گونه رزق و روزي ميكنم و نه ميخواهم كه مرا خوراک
دهند * تنها اهلل روزيرسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس.»...

ُ
﴿وهوََٰٰٓٓ ُيطَٰٓعِ َُٰٓمَٰٓولََٰٰٓٓ ُيطَٰٓع َُٰٓم﴾ [األنعام.]14 :

«و او خوراک و غذا ميدهد و به او خوراک داده نميشود».

و اهلل از ستم كردن به بندگان پاک و منزّه است ،به اين معني كه بر گناهانشان
نميافزايد ،يا از نيكيهايشان نميكاهد ،يا بر كاري كه انجام ندادهاند مجازاتشان نميكند،
زيرا كسي به ستم كردن روي ميآورد كه در حقيقت نيازمند بدان است ،اما اهلل تعالي از
هر حيث از بندگانش بينياز است؛ او عادل ،دادگر و ستوده است ،او را به ظلم و ستم چه
كار؟

ذ
خداوند ميفرمايد﴿:ومآَٰر ُّبكََٰٰٓٓبِظ َٰٓلمََٰٰٓٓل ِلَٰٓعبِي َِٰٓد﴾ [فصلت.]46 :

«و پروردگار تو كمترين ستمي به بندگان نميكند».

و اهلل از بيهوده آفريني در خلق وامر پاک و منزّه است ،از اين رو هيچ چيز را باطل،
بيهوده و عبث نيافريده است و شريعتش را با حكمتهاي عظيم و بزرگ بنا نهاده ،زيرا او
كاربجا و ستوده است و يكي از كارهاي به جا و درستش آن است كه هم مخلوقات و هم
دين ،آئين و شريعتش را در نهايت زيبايي و استحكام آفريده است».1

 -1احلق الواضح الـمبني ،ابن سعدي ،ص .10

فصل پنجم :پارهای از قواعد اسماء و صفات
اهمّیت شناخت این قواعد نزد علما معلوم و مشخص است:

شيخ سعدي /گويد :شناخت اين قواعد و بكارگيريشان يكي از مهمترين دانشها
بوده و بزرگترين فايدهها را دربردارد و از آنجايي كه قواعد را ميتوان به سادگي حفظ
نمود و فروعشان را نيز مشخص كرد ،به خاطر همين داليل وجيه ،علما براي هر علمي از
علوم قواعد خاصي را بنا نهادهاند و هيچ قسمتي از علوم را نمي بيني مگر داراي اصول و
قواعدي است كه به حفظ كردن آن علم از علومي كه اين قواعد برايش پايه ريزي شده
است كمک ميكند.
به راستي اصول و قواعد هر علمي در حقيقت به سان پي و اساس يک ساختمان ،يا
ريشه براي تنهي يک درخت است كه بدون آن استقرار ندارد و چنانكه ميدانيم رشد و
بالندگي شاخهها به اصل درخت يعني همان ريشه بستگي دارد و هرچه ريشه تنومندتر
باشد ،فروع و شاخهها نيز قدرت ميگيرند و به خود ميبالند .بنابراين قواعد و اصول به
علوم ثبات و قوّت بخشيده و آنها را به رشدي كه شايستهي آن هستند ميرسانند و با
همين قواعد است كه منابع و مراجع اصول بازشناخته ميشود و يا ميان مسائلي كه ايجاد
شبهه ميكنند ميتوان تمايز و جدايي حاصل كرد و نظاير و اشباهي را كه از زيباييهاي
يک علم است در كنار هم گرد آورد و فوايد ديگري كه ما ذكر نكرديم.1»...
از اين رو علما در تمام علوم و فنون به وضع قواعدي خاص روي آوردهاند ،به
گونه اي كه هيچ علمي را نخواهي يافت مگر اينكه برايش قواعد و اصولي تدوين شده
است.2
 -1طريق الوصول :سعدي ،با اندكي تغيير و تصرف ،ص .4
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قاعدهی اول« :وجوب مقدّم كردن «سمع» بر «عقل» در شناخت اسماء و
صفات إلهی».

همانا وجوب شناخت اهلل تعالي و صفاتش بايد بر مقدم كردن «سمع» بر«عقل» باشد.
اهلل تعالي با مخاطب نمودن پيامبرش با لفظ خاص اما ارادهي عام ميفرمايد:
ذ
ذ ذ
ّلل﴾ [محمد.]19 :
لَٰٓٱ َُٰٓ
﴿فَٰٓٱعَٰٓلمََٰٰٓٓأن َُٰٓهۥَٰٓلََٰٰٓٓإِلَٰٓهََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ

«بدان قطعاً هيچ معبود به حقي جز اهلل وجود ندارد».

ُ
ذ
ذ ُ
شك ِّيََٰٰٓٓ
ن َٰٓٱلَٰٓ ُم َِٰٓ
ل َٰٓهوَٰٓ َٰٓوأعَٰٓرِضَٰٓ َٰٓع َِٰٓ
وح َٰٓإِلَٰٓكَٰٓ َٰٓمِن َٰٓ ذربِكَٰٓ َٰٓلَٰٓ َٰٓإِلَٰٓهَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
خداوند مي فرمايد﴿:ٱتبِعَٰٓ َٰٓمآَٰ َٰٓأ ِ َٰٓ

[ ﴾١٠٦األنعام.]106 :

« پيروي كن از آنچه از سوي پروردگارت به تو وحي شده است .هيچ معبود به حقي جز او
وجود ندارد .و از مشركان دوري كن (و به آنان اهمّيت مده)».

ذ
ذ
ذ ُ
ل َٰٓأنآََٰٰٓ
وح َٰٓإِلَٰٓ َٰٓهِ َٰٓأن َُٰٓهۥ َٰٓلَٰٓ َٰٓإِلَٰٓهَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
ل َٰٓن ِ َٰٓ
خداوند مي فرمايد﴿:ومآَٰ َٰٓأرَٰٓسلَٰٓنا َٰٓمِن َٰٓقبَٰٓل ِكَٰٓ َٰٓمِن َٰٓ ذر ُسولَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
ونَٰٓ[ ﴾٢٥األنبياء.]25 :
فَٰٓٱعَٰٓ ُب ُد َِٰٓ
«ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستادهايم ،مگر اينكه به او وحي كردهايم كه معبودي جز

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
و وحي با توحيد و يكتاپرستي آشنا شدهاند.1
و بر زبان رسولش ميفرمايد:
ُّ
ُ
ذ
ُ ذ
ب َٰٓإِن َُٰٓهۥ َٰٓس ِميعََٰٰٓٓ
ل َٰٓر ِ َٰٓ
وح َٰٓإ ِ ذَٰٓ
ت َٰٓفبِما َٰٓيُ ِ َٰٓ
ِإَون َٰٓٱهَٰٓتديَٰٓ ُ َٰٓ
س َٰٓ َِٰٓ
ل ََٰٓعَٰٓ َٰٓنفَٰٓ ِ َٰٓ
ض َٰٓ
﴿قلَٰٓ َٰٓإِن َٰٓضللَٰٓ َٰٓ
ت َٰٓفإِنمآَٰ َٰٓأ ِ

ق ِريبََٰٰٓٓ[ ﴾٥٠سبأ.]50 :

« (به مشركان بت پرست) بگو :اگر من (با ترک بتها و دوري از آئين شما) گمراه شده باشم،

به زيان خود گمراه شدهام (و كيفر آن را ميبينم) و اگر راهياب شده باشم ،در پرتو چيزهايي
است كه پروردگارم به من وحي ميفرمايد .او شنوا و نزديک است».
 -1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة :اللكايي .193/1
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و اصوالً وجوب شناخت پيامبران نيز با سمعامكان پذير است:
ٗ
ُ
ول﴾ [اإلسراء.]15 :
ّتَٰٓنبَٰٓعثََٰٰٓٓر ُس َٰٓ
﴿ومآَٰك ذنآَٰ ُمع ِذبِّيََٰٰٓٓح ذ َٰٓ

«  ...وما (هيچ شخص و قومي را) مجازات نخواهيم كرد ،مگر اينكه پيغمبري (براي آنان
مبعوث و) روانه سازيم».

پس اين بر شناخت اهلل تعالي و پيامبرانش داللت ميكند همان گونه كه اهلل تبارک
وتعالي بدان خبر داده است و اين مذهب اهل سنت وجماعت است.1
قاعدهی دوم :دالیلی كه با آنها اسماء و صفات الهی را ثابت میكنیم ،فقط در
كتاب و سنت است و نمی توان بغیر از این دو آنها را ثابت نمود.

و دليل اين قاعده سمع و عقل است:
اما سمع :به آيات زير به خوبي دقت كنيد:
ذُ
ذ
ذ ُ
كمََٰٰٓٓتُرَٰٓ ُ
َحونََٰٰٓٓ[ ﴾١٥٥األنعام.]155 :
وهَُٰٓوَٰٓٱتقوآََٰٰٓلعل
﴿وهَٰٓذآَٰكِتَٰٓبََٰٰٓٓأنزلَٰٓنَٰٓ َُٰٓهَٰٓ ُمباركََٰٰٓٓفَٰٓٱتب ِ ُع َٰٓ

«اين (قرآن) كتاب مباركي است كه ما آن را فرو فرستادهايم ،پس از آن پيروي كنيد و (از
مخالفت با آن) بپرهيزيد تا مورد رحم اهلل قرار گيريد».

ذ
ُ ذ ُ ُ ذ
ذ
ذ ُ
وهَُٰٓلعلكمََٰٰٓٓتهَٰٓت ُدونَٰٓ﴾
ّلل َِٰٓوَك ِمَٰٓت ِ َٰٓهِۦَٰٓوَٰٓٱتب ِ ُع َٰٓ
ِنََٰٰٓٓب ِٱ َٰٓ
مَٰٓٱَّلِيَٰٓيؤَٰٓم َٰٓ
ل ِ َِٰٓ
بَٰٓٱ َٰٓ
ولَِٰٓٱنلذ ِ َِٰٓ
ّللَِٰٓور ُس َِٰٓ
﴿فَٰٓام ُِنوآَََٰٰٰٓٓب ِٱ َٰٓ

[األعراف.]158 :
«پس ايمان بياوريد به اهلل و فرستادهاش ،آن پيغمبر درس نخواندهاي كه ايمان به اهلل و
سخنهايش دارد ،از او پيروي كنيد تا هدايت يابيد.»...

ُ ُ ذُ ُ ُ ُ
ُ
وهَُٰٓومآَٰنهىَٰٓكمََٰٰٓٓعنَٰٓ َُٰٓهَٰٓفَٰٓٱنت ُهوآَٰ﴾ [الحشر.]7 :
ولَٰٓفخذ َٰٓ
﴿ومآََٰٰٓءاتىَٰٓك َٰٓمَٰٓٱلرس َٰٓ

«چيزهايي را كه پيغمبر براي شما آورده است اجراء كنيد و از چيزهايي كه شما را از آن
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،
ازامور غيبي است كه با عقل درک و فهم نميشوند و بايد براي آگاهي يافتن از آنها به
كتاب و سنت رجوع كرد.

ابن قتيبه /گويد« :ما هر آن چيزي را بر زبان ميآوريم كه اهلل -سبحانه و تعالي -و

رسولش گفتهاند و خود را فريب نميدهيم و از پيش خود سخن نميگوييم و نفي
تشبيه ما را بر آن نميدارد كه منكر صفاتي شويم كه اهلل تعالي خودش را با آنها توصيف
نموده است و از كيفيّت و چگونگي آنها نميپرسيم ،چرا كه اهلل تعالي ما را از انديشيدن
در چگونگي آن صفات يا تأويلشان باز داشته و در چيزهايي كه در توانمان نيست مكلّف
نساخته است ،از اين رو صرفاً بر آنچه اهلل تعالي فرموده است ،خود را محدود ميسازيم
و در چيزهايي كه سكوت كرده يا از آن سخني به ميان نياورده است ،خودداري
ميورزيم».1
قاعدهی سوم :نصوص قرآن و سنت را باید بدون تحریف بر ظاهرشان حمل
كنیم

«نصوص قرآن و سنت را بايد بدون تحريف بر ظاهرشان حمل كنيم ،به ويژه در
مسألهي [اسماء و] صفات ،چرا كه عقل و انديشه را در آنها راه نيست و دليل آن نيز سمع
و عقل است».
دليل سمع:
خداوند عزوجل مي فرمايد:
ُ
ب َٰٓ ُّمبِّيَٰٓ َٰٓ﴾١٩٥
ِّي َََٰٰٓٓ١٩٣عَٰٓ َٰٓقلَٰٓبِكَٰٓ َّٰٓلِ كونَٰٓ َٰٓمِنَٰٓ َٰٓٱلَٰٓ ُمنذِرِينَٰٓ ََٰٰٓٓ ١٩٤بِل ِسانَٰٓ َٰٓعر ِ َٰٓ
وح َٰٓٱلَٰٓم َُٰٓ
﴿نزلَٰٓ َٰٓب ِ َٰٓهَِٰٓٱ ُّلر َُٰٓ
[الشعراء.]195-193 :

« جبرئيل آن را فرود آورده است * بر قلب تو ،تا از زمرهي بيم دهندگان باشي * با زبان

 -1عقيدة اإلمام ابن قتيبة :ص .139-134
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عربي روشن و آشكاري».

ُ
ذ
ُ ً
ٗ ذ ذ ُ
﴿إِنآََٰٰٓأنزلَٰٓنَٰٓ َُٰٓهَٰٓقرََٰٰٓءنآَٰعرب َِٰٓيآَٰلعلكمََٰٰٓٓتعَٰٓقِلونََٰٰٓٓ[ ﴾٢يوسف.]2 :

«ما آن را (به صورت) كتاب خواندني (و به زبان) عربي فرو فرستادهايم ،تا اينكه شما (آن
را) بفهميد (و آنچه را در آن است به ديگران برسانيد).»...

بنابراين بايد آيات را آنگونه فهم و معني كرد كه ظاهرشان بر لغت عربي داللت دارند،
مگر اينكه دليلي شرعي مانع آن باشد:
ُ
ذ
ُ ً
ٗ ذ ذ ُ
﴿إِنآَٰجعلَٰٓنَٰٓ َُٰٓهَٰٓقرََٰٰٓءنآَٰعرب َِٰٓيآَٰلعلكمََٰٰٓٓتعَٰٓقِلونََٰٰٓٓ[ ﴾٣الزخرف.]3 :

«ما قرآن را به زبان عربي فراهم آوردهايم ،تا شما آن را درک كنيد».

دليل عقل:
مسلماً كسي كه اين آيات را نازل كرده است ،از ديگران به درک آن آگاهتر است و اين
درحالي است كه قرآن با زبان عربي آشكار ،ما را مورد خطاب قرار دادهاست ،بنابراين
الزم است ظاهر آن را پذيرفت ،زيرا در غير اين صورت آراء مختلف به وجودآمده و امت
دچار تفرق ميشود.

ابن قتيبه /گويد« :واجب است صفاتي را براي اهلل تعالي ثابت بدانيم كه خودش يا

رسولش بدان اذعان كردهاند و الفاظ را از آنچه عرب با آن آشنايند تغيير و تحريف نكنيم،
و آنها را بر معاني حمل نكنيم كه با مرادشان بيگانه باشد».1
قاعدهی چهارم :ظواهر نصوص [و آیات] به یک اعتبار برای ما مشخص و
معلوم و به اعتبار دیگر ناشناخته و مجهول است

«ظواهر نصوص [و آيات] به يک اعتبار براي ما مشخص و معلوم و به اعتبار ديگر
ناشناخته و مجهول است ،به اعتبار معني معلوم و مشخص ،ولي به اعتبار چگونگي و

 -1عقيدة اإلمام ابن قتيب  :ص .139
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كيفيتي كه دارند ،مجهول و ناشناختهاند».1
و سمع و عقل نيز بر اين قاعده داللت دارند:
دليل سمع:
خداوند مي فرمايد:

ذ ُ ُ
بَٰٓ[ ﴾٢٩ص.]29 :
﴿كِتَٰٓبََٰٰٓٓأنزلَٰٓنَٰٓ َُٰٓهَٰٓإِلَٰٓكََٰٰٓٓ ُمبَٰٓركََٰٰٓٓ ِل ذدبذ ُروَٰٓآََٰٰٓءايَٰٓت ِ َٰٓهِۦَٰٓو ِلتذكرََٰٰٓٓأولوآََٰٰٓٱلَٰٓلَٰٓبَٰٓ َِٰٓ

« (اين قرآن) كتاب پر خير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستادهايم تا دربارهي
آيههايش بينديشند و خردمندان پند بگيرند.»...

ذ
ذ
ُ
اسَٰٓمآَٰن ِزلََٰٰٓٓإِلَٰٓ ِهمََٰٰٓٓولعل ُهمََٰٰٓٓيتفك ُرونَٰٓ﴾ [النحل.]44 :
ّيَٰٓل ذِلن ِ َٰٓ
﴿وأنزنلَٰٓآََٰٰٓإِلَٰٓكََٰٰٓٓٱَّلِكَٰٓرََّٰٰٓٓلِ ُب ِ َٰٓ

«و قرآن را بر تو نازل كردهايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان
فرستاده شده است( ،كه احكام و تعليمات) اسالمي است) و تا اينكه آنان بينديشند».

تدبّر و انديشيدن قطعاً در چيزهايي مطرح است كه امكان دسترسي به فهمشان موجود
باشد ،تا انسان مطابق فهمش متذكّر شود و مسلّماً تبيين قرآن از سوي رسول اهلل  براي
مردم شامل هم بيان لفظي است و هم بيان معناي آن.
و اما عقل:
محال است اهلل تعالي كتابي را نازل فرمايد و با آن با رسولش سخن بگويد و اين
سخن مايه هدايت مردم باشد ،اما در بيان مسايل بزرگ ،ضروري و مهم؛ معاني آن
ناشناخته و مجهول باشد و يا مانند حروف هجائيهاي باشد كه چيزي از آن فهم نشود،
بيگمان حكمت اهلل تعالي از چنين سفاهت و بيهوده كاري پاک و منزّه است.
زيرا مي فرمايد:

ُ
ذ
ُ ُ
﴿الَٰٓرََٰٰٓٓكِتَٰٓبََٰٰٓٓأحَٰٓكِمتََٰٰٓٓءايَٰٓ ُت َُٰٓهۥَٰٓث ذَٰٓمَٰٓف ِصلتََٰٰٓٓمِنَٰٓ ُلنََٰٰٓٓحكِيمََٰٰٓٓخبِيََٰٰٓٓ[ ﴾١هود.]1 :

« الف ،الم ،را( .اين قرآن) كتاب بزرگواري است ،كه آيه هاي آن (توسط اهلل) منظم و

محكم گرديده است و نيز آيات آن از سوي اهلل شرح و بيان شده است كه هم حكيم است و
 -1القواعد الـمثلی :ص .24
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هم آگاه.»...

قاعدهی پنجم :ظاهر نصوص همان معانی است كه [فی البداهه] به ذهن
خطور میكند

«ظاهر نصوص همان معاني است كه [في البداهه] به ذهن خطور ميكند ،اما همين
معاني به اعتبار ساختار يا آنچه كالم بدان اضافه ميشود ،اختالف پيدا ميكنند ،به عنوان
مثال :چه بسا كلمهاي در يک ساختار به يک معني و در سياق ديگر معناي ديگري داشته
باشد و گاهي تركيب يک جمله گاهي از لحاظي داراي يک معني و از ديگر سو مقيد
معاني ديگري است».1
به عنوان مثال :واژهي «القريه» گاهي مراد از آن [يک روستا يا شهر] يا اهالي آن و
گاهي به معناي مساكن آنان است .كه در آيات زير اين اختالف به خوبي به نمايش
گذاشته شده است:
ذ
ُ
ٗ
ِيدا﴾
ن َٰٓ ُمهَٰٓل ِكوها َٰٓقبَٰٓلَٰٓ َٰٓيوَٰٓ َِٰٓم َٰٓٱلَٰٓقِيَٰٓمةَِٰٓ َٰٓأوَٰٓ َٰٓ ُمعذِبُوها َٰٓعذ َٰٗٓابا َٰٓشد َٰٓ
ل َٰٓنَٰٓ َُٰٓ
اولِ﴿ :إَون َٰٓمِن َٰٓقرَٰٓيةَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
[اإلسراء.]58 :
« هر شهر و دياري را (كه اهل آن ستمكار باشند) پيش از روز قيامت (به مجازات ميرسانيم
و) نابودش ميگردانيم ،يا (اهالي) آن را به عذاب سختي گرفتار مينماييم».

و بر زبان فرشتگان مهمان ابراهيم  ميفرمايد:
ُ
ذ
لَٰٓهَٰٓ ِذ َٰٓه َِٰٓٱلَٰٓقرَٰٓيةَِٰٓ﴾ [العنكبوت.]31 :
دوم﴿ :إِنآَٰ ُمهَٰٓل ِكوَٰٓآََٰٰٓأهَٰٓ َِٰٓ

«(گفتند) :ما اهل اين شهر را هالک خواهيم كرد».

ت َه َذ ا ب يَد ی» :اين چيز را با دستم ساختم ،مسلّماً واژهي
و وقتي ميگوييمَ « :ص نَ ْع ُ

«يد» به كار رفته در اين مثال ،با «يد» اهلل تعالي در آيهي زير فرق دارد:
ي﴾ [ص.]75 :
تَٰٓبِيد ذَٰٓ
﴿ل ِمآَٰخلقَٰٓ َُٰٓ
 -1القواعد الـمثلی :ص .36
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«براي چيزي كه آن را با دست خودم آفريدهام».

زيرا در مثال اول واژهي «يد» به مخلوق اضافه شده و با ساختار [جسمي] آن مخلوق
مناسب است ،اما در آيهي مذكور به خالق اضافه شده است و اين اضافه شايستهي مقام و
عظمت اوست و هيچ عقل سالم ،يا سرشت پاكي نميپذيرد كه دست خالق با دست
مخلوق (و بالعكس) مانند هم باشند».1
قاعدهی ششم :صفات اهلل تعالی همگی صفات كمالند..

«صفات اهلل تعالي همگي صفات كمالند و هيچ نقص و عجزي در آنها ديده نميشود،
صفاتي از قبيل :حيات ،علم ،قدرت ،سمع ،بصر ،رحمت ،عزّت ،حكمت ،علوّ ،عظمت و
غيره...
سمع ،عقل و فطرت نيز بر آن گواهند.2
دليل سمع :به آيات زير توجّه كنيد:
ذ
ُ
ُ
ذ
ُ
ل َٰٓٱ ذ
يزَٰٓ
ل َٰٓٱلََٰٓعَٰٓ َٰٓوهوَٰٓ َٰٓٱلَٰٓع ِز َُٰٓ
ّللَِٰٓٱلَٰٓمث َٰٓ
لسوَٰٓءَِٰٓ َٰٓو ِ َٰٓ
خداوند مي فرمايد﴿:ل َِّلِينَٰٓ َٰٓلَٰٓ َٰٓيُؤَٰٓم ُِنونَٰٓ ََٰٰٓٓب ِٱٓأۡلخِرَٰٓة َِٰٓمث َٰٓ
ِيمَٰٓ[ ﴾٦٠النحل.]60 :
ٱلَٰٓك َُٰٓ
«كساني كه به آخرت باور ندارند ،داراي صفات دانيهاند ،و اهلل داراي صفات عاليه است و او
با عزّت و با حكمت است».

ُ
ِ ُ
فَٰٓٱ ذ
ِيم﴾ [الروم.]27 :
يزَٰٓٱلَٰٓك َُٰٓ
ضَٰٓوهوََٰٰٓٓٱلَٰٓعزِ َُٰٓ
تَٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡر َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
لَٰٓٱلََٰٓعََٰٰٓٓ ِ َٰٓ
لَٰٓٱلَٰٓمث َٰٓ
﴿و َُٰٓ

«باالترين وصف در آسمانها و زمين متعلق به اهلل است و او بسيار با عزت ،اقتدار ،سنجيده
و كاربجا است».

«مثل أعلي» :در اين دو آيه به معناي وصف برتر [يا صفات عاليه] است.
دليل عقلي:

 -1الـمثل األعلی :ص .37
 -2همان :ص .18
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هر موجودي در حقيقت بايد داراي صفات و ويژگيهاي منحصر به فرد باشد ،خواه
اين صفات كماليه باشند و خواه صفات دانيه و مسلّماً صفات دانيه (يا نقص) از پروردگار
كاملي كه مستحق عبادت است باطل و به دور است و از همين روست كه اهلل تعالي
الوهيّت بتها را با متصف كردنشان به نقص و عجز باطل دانسته است و ميفرمايد:
ذ
ُّ
ذ
ُ
ُ
لۥَٰٓ َٰٓإِلَٰٓ َٰٓيوَٰٓ َِٰٓم َٰٓٱلَٰٓقِيَٰٓم َٰٓةِ َٰٓوهمَٰٓ َٰٓعنَٰٓ
يب َٰٓ َُٰٓ
ج ُ َٰٓ
ّلل ِ َٰٓمن َٰٓ َٰٓ
ون َٰٓٱ َٰٓ
ل َٰٓم ذِمن َٰٓيدَٰٓ ُعوآَٰ َٰٓمِن َٰٓد َِٰٓ
﴿ومنَٰٓ َٰٓأض َٰٓ
ل َٰٓيسَٰٓت ِ
ُ
ُ
دَعَٰٓئ ِ ِهمََٰٰٓٓغَٰٓفِلونََٰٰٓٓ[ ﴾٥األحقاف.]5 :
«چه كسي گمراه تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه (اگر) تا

روز قيامت (هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند) پاسخش نميگويند؟ (نه تنها پاسخش
را نميدهند ،بلكه سخنانش را هم نميشنوند) و اصالً آنان از پرستشگران و به فرياد خواهندگان
غافل و بيخبرند».

ذ
ٗ ُ ُ ُ
ُُ
ذ
ُ
ي َٰٓأحَٰٓيآَٰءَٰٓ َٰٓومآَٰ
يلقونَٰٓ ََٰٰٓٓ ٢٠أمَٰٓوَٰٓتَٰٓ َٰٓغ َُٰٓ
ّللَِٰٓلَٰٓ َٰٓيَٰٓلقونَٰٓ َٰٓشيَٰٓا َٰٓوهمَٰٓ َٰٓ َٰٓ
ون َٰٓٱ َٰٓ
﴿وَٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓيدَٰٓ ُعونَٰٓ َٰٓمِن َٰٓد َِٰٓ
ُ
يشَٰٓ ُع ُرونََٰٰٓٓأيذانََٰٰٓٓ ُيبَٰٓعثونََٰٰٓٓ[ ﴾٢١النحل.]21-20 :
«آن كساني را كه به جز اهلل به فرياد ميخوانند و پرستش مينمايند ،آنان نمي توانند چيزي
را بيافرينند و بلكه خودشان آفريده ميگردند * مردگانند نه زندگان و نميدانند چه وقت زنده و
برانگيخته ميگردند».

و از داليل فطرت:
تمام آفريدگان با فطرت سالمشان ميدانند كه آفريدگار -سبحانه و تعالي -بزرگتر،
واالتر ،عظيمتر و كاملتر از هر چيز [و هر كس] است و اين سرشتي است كه در نهاد
همه به وديعت نهاده شده و يک امر ضروري است در مورد افرادي كه فطرت سليمي
دارند ،از اين رو داللت فطرت بر صفات الهي امري واضح و آشكار است ،چرا كه هر
پديدهاي نيازمند پديد آورندهاي است و اين پديد آورنده حتماً بايد توانا ،آگاه ،با اراده و
حكيم باشد ،زيرا انجام هركاري به آگاهي ،دانش ،تخصيص آن به اراده و سرانجام نيكش
به حكمت بستگي دارد .و انسان بالفطره به اهلل تعالي و كمال مطلق او معترف است و
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ميداند هيچ نقص و عجزي متوجه او نيست و او پاک و منزّه است.
سرشت هر انساني في البداهه ميداند كسي كه آگاه است و تقدير ميكند و ميگويد و
ميشنود و ميبيند ،بسي كاملتر و واالتر از آن كسي است كه از آن صفات بهره نبرده
است ،از اين رو اهلل -سبحانه و تعالي -اين مسأله را با اسلوب استفهام انكاري بيان داشته
تا بگويد اين قضيه يک مسألهي ساده است و در نهاد همه به صورت فطري نهاده شده و
كسي كه منكر آن باشد در حقيقت فطرت را نفي كرده است.
ذ
ذ
ُ
ُ
قَٰٓأفلََٰٰٓٓتذك ُرونََٰٰٓٓ[ ﴾١٧النحل.]17 :
لَٰٓيَٰٓل َُٰٓ
قَٰٓكمنَٰٓ َٰٓ
خداوند مي فرمايد﴿ :أفمنَٰٓيَٰٓل َُٰٓ
«پس كسي كه ميآفريند ،همچون كسي است كه نميآفريند؟ آيا يادآور نميشويد؟».

بنابراين از مساوي و برابر قرار دادن صفات اهلل تعالي با صفات بندگان [كه امري
ناپسند و نامشروع است] نهي شده است [و كسي كه چنين پنداري داشته باشد ،در
حقيقت سخن ناپسند و زشت بر زبان رانده است] ،زيرا كسي كه فاقد صفات كمال باشد،
نميتواند پروردگار و معبود باشد و اين يک امر فطري است ،همانگونه كه ابراهيم خليل
بدان اشاره كرده است:
ٗ
نَٰٓعنكََٰٰٓٓشيَٰٓا﴾ [مريم.]42 :
صَٰٓولََٰٰٓٓ ُيغَٰٓ ِ َٰٓ
تَٰٓل ِمََٰٰٓٓتعَٰٓ ُب َُٰٓدَٰٓمآَٰلََٰٰٓٓيسَٰٓم َُٰٓعَٰٓولََٰٰٓٓ ُيبَٰٓ ِ َُٰٓ
﴿يَٰٓأب َِٰٓ

«اي پدر! چرا چيزي را پرستش ميكني كه نميشنود و نميبيند و اصالً شرّ و باليي از تو به

دور نميدارد».

و در بيان گوسالهي بني اسرائيل ميفرمايد:
ذ
ً
ُ
ذ
ُ
وهَُٰٓوَكنوآََٰٰٓظَٰٓل ِ ِمّيَٰٓ﴾ [األعراف.]148 :
يل آَٰٱَّتذ َٰٓ
﴿ألمََٰٰٓٓيروَٰٓآََٰٰٓأن َُٰٓهۥَٰٓلََٰٰٓٓيُكل ُِم ُهمََٰٰٓٓولََٰٰٓٓيهَٰٓدِي ِهمََٰٰٓٓسب ِ َٰٓ

«مگر نديدند كه چنين پيكر گوساله گونهاي با آنان سخن نميگويد و به راهي ايشان را

راهنمايي نميكند ،او را به خدايي گرفتند و به خود ستم كردند».

قاعدهی هفتم :صفات اهلل تعالی به دو دستهی :ثبوتیه و سلبیه تقسیم میشوند.

صفات ثبوتيه :مراد صفاتي است كه اهلل تعالي براي خود اثبات [و برگزيده] و
رسولش آنها را بيان كرده است ،تمامي اين صفات ،كماليه هستند و هيچ نقص و
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عجزي در آنها ديده نمي شود ،از قبيل :حيات ،علم ،قدرت ،استواء ،نزول به آسمان دنيا،
وجه ،يدين و غيره.
الزم است اين صفات را آنگونه كه شايستهي عظمت اهلل تعالي است ،با دليل سمع و
عقل براي او ثابت دانست.1
دليل سمع :آيهي زير بهترين گواه است:
ذ
ذ
ذ
بَٰٓ
ولِۦ َٰٓوَٰٓٱلَٰٓكِتَٰٓ َِٰٓ
ب َٰٓٱَّلِي َٰٓن ذزلَٰٓ ََٰٓعَٰٓ َٰٓر ُس َِٰٓ
ولِۦ َٰٓوَٰٓٱلَٰٓكِتَٰٓ َِٰٓ
ّللِ َٰٓور ُس َِٰٓ
﴿يَٰٓأ ُّيها َٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓءام ُنوَٰٓآَٰ َٰٓءام ُِنوآَٰ ََٰٰٓٓب ِٱ َٰٓ
ذ
ُ
ذ
ُ
ُ
ذ
لَٰٓ
ّللِ َٰٓوملَٰٓئِكت ِ َٰٓهِۦ َٰٓوك ُتب ِ َٰٓهِۦ َٰٓو ُر ُسل ِ َٰٓهِۦ َٰٓوَٰٓٱلَٰٓوَٰٓ َِٰٓم َٰٓٱٓأۡلخ َِِٰٓر َٰٓفقدَٰٓ َٰٓض َٰٓ
ل َٰٓومن َٰٓيكَٰٓفرَٰٓ ََٰٰٓٓب ِٱ َٰٓ
ٱَّلِيَٰٓ َٰٓأنزلَٰٓ َٰٓمِن َٰٓقبَٰٓ َٰٓ
ضلَٰٓلََٰٰٓٓبع ً
يدآَٰ[ ﴾١٣٦النساء.]136 :
ِ
«اي كساني كه ايمان آوردهايد ،به اهلل و پيغمبرش (محمد) و كتابي كه بر پيغمبرش نازل كرده
است (و قرآن نام دارد) و به كتابهايي كه پيشتر (از قرآن) نازل كرده است ،ايمان بياوريد و هر
كس به اهلل و فرشتگان و كتابهاي اهلل و روز رستاخيز كافر شود ،واقعاً در گمراهي دور و درازي
افتاده است.»...

دليل عقل :زيرا اهلل تعالي از آن صفات در مورد خودش خبر داده و [فرموده من داراي
آن صفاتم] و مسلّماً او از ديگران آگاهتر و راست گفتارتر است ،از اين رو الزم است
همانگونه كه خود از آنها خبر داده[ ،بدون كم و كاست و يا افزايش] و بدون كمترين
شک و ترديدي آنها را ثابت دانست.
صفات سلبيه:
مراد صفاتي است كه اهلل -سبحانه و تعالي -در كتابش آنها را از خود نفي نموده ،يا
رسولش پروردگار را از آنها مبرّا دانسته است ،چنين صفاتي در حق اهلل تعالي ،صفات
نقص به شمار ميآيند و بايد اهلل تعالي را از اتصاف به آنها پاک و منزه دانست ،صفاتي از
قبيل :موت (مرگ) ،نوم (خوابيدن) ،جهل (ندانستن) ،نسيان (فراموشي) ،عجز (ناتواني)،
تعب (خستگي و درماندگي) و غيره ،از اين رو الزم است ضمن نفي آنها از اهلل تعالي ،به
 -1القواعد الـمثلی :ص .21
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اثبات متضاد آنها به بهترين شيوه بپردازيم ،زيرا نفي يک صفت فقط زماني كمال محسوب
ميشود كه متضمن صفاتي باشد كه بر آن كمال داللت دارند».1
و مثال بارز آن آيهي زير است:
ذ
ذ
وت﴾ [الفرقان.]58 :
حَٰٓٱَّلِيَٰٓلََٰٰٓٓي ُم َُٰٓ
ّكََٰٓعََٰٰٓٓٱلَٰٓ َِٰٓ
﴿وتو َٰٓ

«و بر اهلل تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نميميرد».

بنابراين نفي مرگ متضمن كمال حيات اوست.
ٗ
﴿ولََٰٰٓٓيظَٰٓل َُِٰٓمَٰٓر ُّبكََٰٰٓٓأح َٰٓدا﴾ [الكهف.]49 :
«و پروردگار تو به كسي ستم نميكند».

در اين آيه نيز نفي ظلم ،متضمن كمال عدل و داد اوست.
قاعدهی هشتم :صفات ثبوتیه صفات مدح و كمالاند...

«صفات ثبوتيه صفات مدح و كمالاند و هر اندازه كه داللتشان متنوع و زياد باشد ،كمال
موصوف بدانها آشكار و پديدار ميشود ،از اين رو صفات ثبوتيهاي كه اهلل تعالي از آنها
خبر داده ،به مراتب بيشتر از صفات سلبيه است همان طور كه معلوم است».2
صفات سلبيه غالباً در موارد زير بيان ميشود:
 -1براي بيان عموميّت كمال اهلل تعالي:
﴿ليَٰٓسََٰٰٓٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓو ُهوََٰٰٓٓٱ ذ
ي﴾ [الشوري.]11 :
ص َُٰٓ
لس ِم َُٰٓ
يعَٰٓٱلَٰٓ ِ
ُ ذُ ُ ُ
لۥَٰٓكف ًوآَٰأح َُٰٓدَٰٓ[ ﴾٤االخالص.]4 :
﴿ولمََٰٰٓٓيكنَٰٓ َٰٓ

 - 2نفي ادعاهاي ناروايي كه دروغگويان در حق او روا داشتهاند:
ذ
خذََٰٰٓٓو ً
غَٰٓل ذ
﴿أنَٰٓدعوَٰٓآََٰٰٓل ذ
لآَٰ[ ﴾٩٢مريم.]92-91 :
لآََٰٰٓ٩١ومآَٰيۢنب ِ َٰٓ
ِلرِنَٰمۡحَٰٓو َٰٗٓ
ِلرِنَٰمۡحَٰٓأنَٰٓيت ِ

«(نزديک است آسمان ها به خاطر اين سخن از هم متالشي گردد و  )...از اينكه به رحمان

 -1القواعد الـمثلی :ص .23
 -2همان ،ص ()24
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فرزندي نسبت ميدهند * و براي رحمان سزاوار نيست كه فرزندي برگيرد.»...

 -3زدودن توهم هر نوع نقص و عجزي از كماالت او:
﴿ومآَٰخلقَٰٓنآَٰٱ ذ
تَٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡرضََٰٰٓٓومآَٰبيَٰٓن ُهمآَٰلَٰٓعِبِّيََٰٰٓٓ[ ﴾٣٨الدخان.]38 :
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ

«ما آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آن دو است بيهوده و بي هدف نيافريدهايم».

ذ

ذ

ُّ ُ

﴿ولقدَٰٓ َٰٓخلقَٰٓنا َٰٓٱ ذ
ف َٰٓسِت َٰٓةِ َٰٓأيامَٰٓ َٰٓوما َٰٓم ذسنا َٰٓمِن َٰٓلغوبَٰٓ َٰٓ[ ﴾٣٨ق:
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡرضَٰٓ َٰٓوما َٰٓبيَٰٓن ُهما َٰٓ ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ

.]38
«ما آسمانها و زمين را در شش روز آفريدهايم و هيچگونه درماندگي و خستگي به ما
نرسيده است».

قاعدهی نهم :صفات اهلل تعالی توقیفی هستند

«صفات اهلل تعالي توقيفي هستند و عقل را در آنها هيچ مجالي نيست ،از اين رو فقط
صفاتي را براي او ثابت ميدانيم كه كتاب و سنت بر ثبوت آن داللت دارند و داللت
كتاب و سنّت بر ثبوت يک صفت بر سه وجه است»:

1

 -1تصريح به آن صفت مانند :عزّت ،قوّت ،رحمت ،بطش ،وجه ،يدين و غيره.
 -2متضمن بودن اسم براي آن ،مانند« :الغفور» كه متضمن مغفرت و «السميع» كه
متضمن سمع است و اين گونه...
 -3تصريح با ذكر فعل يا وصفي كه بر آن داللت داشته باشد ،مانند :استواء بر عرش،
نزول به آسمان دنيا ،آمدن در روز رستاخيز براي داوري كردن ميان بندگان و انتقام از
بزهكاران كه آيات و احاديث زير به روشني بر آن داللت دارند.2
شَٰٓٱسَٰٓتوىََٰٰٓٓ[ ﴾٥طه.]5 :
نََٰٓعََٰٰٓٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
﴿ٱ ذلرحَٰٓمَٰٓ َُٰٓ
و روايتي از رسول اهلل كه ميفرمايد:
 -1القواعد الـمثلی :ص .28
 -2القواعد الـمثلی :ص .29
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«پروردگامان به آسمان دنيا فرود ميآيد».

ٗ
ُ ٗ
كَٰٓص َٰٓفآَٰص َٰٓفآَٰ[ ﴾٢٢الفجر.]22 :
﴿وجآَٰءََٰٰٓٓر ُّبكََٰٰٓٓوَٰٓٱلَٰٓمل َٰٓ
ذ
﴿إِنآَٰمِنََٰٰٓٓٱلَٰٓ ُمجَٰٓ ِرمِّيََٰٰٓٓ ُمنتقِ ُمونَٰٓ﴾ [السجدة.]22 :

«مسلّماً ما همگي بزهكاران را كيفر خواهيم داد».

قاعدهی دهم:

«صفات سه نوعند :صفات كمال ،صفات نقص و صفاتي كه دربردارندهي كمال و
نقص نيستند ،اگرچه اين تقسيم بندي كه تقديري است متضمن چهارمي نيز است ،يعني:
صفاتي كه دربردارندهي كمال و نقصند! اما پروردگار از اين سه قسم اخير منزه و پاک
است و فقط موصوف به قسم اول يعني صفات كمال است ،بنابراين صفات او همگي
صفات كمال محض است».2
قاعدهی یازدهم:

«صفات افعال متعلق و تقسيم شدهي سه صفت هستند كه عبارتند از :قدرت كامل،
ارادهي نافذ و حكمت شامل و تام كه همهي اينها متعلق به اهلل تعالي هستند و اهلل سبحانه
و تعالي متصف به آنهاست و آثار و مقتضيات آنها و تمامي آنچه در هستي از آنها ناشي
ميشود اعمّ از تقديم و تأخير ،نفع و ضرر ،عطاء و حرمان ،خفض و رفع -خواه
محسوس يا معقول ،ديني يا دنيوي -همه فعل اوست كه اين معني توصيف صفات افعال
است».3

 -1روايت مسلم :صالة الـمسافرين ،باب الرت يب يف الدعاء و الذكر يف آخر الليل.176-175/2 ،
-1بدائع الفوايد :ابن قيم ص.168
 -3توضيح الكافية الشافية :ص .132-131
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قاعدهی دوازدهم:

«اسمايي كه به اهلل اضافه ميشوند ،اگر اسم ذات باشند در آن صورت از جملهي
مخلوقاتند و اگر اوصاف باشند ،از صفات اهلل تعالي محسوب ميشوند».1
و اسمايي كه اهلل تعالي به خودش اضافه ميكند يا اسم ذاتند ،كه در آن صورت به
چنين اضافاتي ،اضافهي تخصيصي يا تشريفي گفته ميشود مانند :عبد اهلل ،ناقة اهلل ،بيت
اهلل و مانند اين آيه:
ُ
ادَٰٓٱ ذ
لرِنَٰمۡح﴾ [الفرقان]63 :
﴿وعِب َٰٓ
چنانچه مشاهده ميشود اسماء مذكور همه اسم ذاتند و از جملهي مخلوقات ،اما اهلل
تعالي آنها را به خود اضافه نموده تا اشاره به [ترجيح] و تفضيل يا تعظيم و [تشريف] آنها
باشد ،اما اضافهي اوصافي مانند :علم ،قدرت ،اراده ،كالم ،حيات و غيره به اهلل تعالي و
اصوالً هر آن چه خود از آن خبر داده ،قيامشان مقتضي اهلل تعالي است ،يعني به تعبيري
اهلل تعالي موصوف بدانهاست .و اگر اسم ذات باشد ،مانند روحي كه از ناحيهي اوست
در آن صورت هم از حيث خلقت و هم از جهت تقدير از اوست:
ذ
ُ
فَٰٓٱ ذ
ِيعآَٰمِنَٰٓ َُٰٓه﴾ [اجلاثية.]13 :
ضََٰٓج َٰٗٓ
فَٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
تَٰٓومآَٰ ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
﴿وسخرََٰٰٓٓلكمَٰٓ ذمآَٰ ِ َٰٓ
«و آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است همه را از ناحيهي خود مسخّر شما
نموده است».

قاعدهی سیزدهم« :در الفاظ وهمانگیز حق و باطل وجود دارد»

صفاتي كه در كتاب و سنّت وجود دارند ،حقاند و الزم است بدانها ايمان داشت،
اگرچه معنايشان را فهم نكنيم ،اما صفاتي كه مردم آنها را بر اهلل -سبحانه و تعالي -اطالق
ميكنند و در كتاب و سنت وارد نشدهاند و علما در آن اختالف ورزيدهاند ،آنها را ثابت
يا نفي نميكنيم ،تا اينكه مراد گويندهاش را از آن مشخص سازيم.
 -1همان ،ص .30
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به عنوان مثال اگر كسي واژهي «جهت» را از اهلل تعالي نفي كرد ،به او ميگوييم:
مرادت از جهت چيست؟ اگر منظورت اين است كه اهلل تعالي در درون حجم آسمان قرار
گرفته و آسمان او را احاطه كرده است ،در آن صورت درست نيست بگوييم :اهلل تعالي در
يک جهت قرار گرفته است .و اگر مرادت از جهت اين است كه اهلل سبحانه و تعالي
باالتر از مخلوقات يا باالتر از آسمانهاست اين گفته حق است ،تحيّز (يا در محدوده
مكان و زمان بودن) نيز از اين قبيل است ،اگر مراد اين باشد كه مخلوقات بر او احاطه
دارند ،قطعاً اين گفته باطل است و اگر منظور اين باشد كه او از مخلوقات جداست و
كسي بر او احاطه ندارد ،اين سخن حقّ است.1
قاعدهی چهاردهم« :اسماء الهی همگی اسماء عَلَم (خاص) هستند و اوصاف
مدح و ثنایی هستند كه بر معانیشان داللت دارند».

يعني :همانگونه كه معتزله باور دارند؛ اسماء الهي ،اسماء خاصي نيستند كه بر هيچ
معنايي داللت نكنند ،زيرا معتزله اگرچه اسماء الهي را ثابت ميدانند ،اما آنها را
دربردارندهي هيچ نوع صفتي نميدانند ،عدّهاي از آنان اسمايي چون :عليم ،قدير ،سميع و
بصير را اسم خاص ميدانند كه بر هيچ صفتي داللت نميكنند ،يعني در حقيقت آنان اهلل
سبحانه و تعالي را قديري بدون قدرت ،سميعي بدون سمع و بصيري بدون بصر
ميدانند.2
قاعدهی پانزدهم« :سخن گفتن از صفات اهلل تعالی درست همانند سخن
گفتن از ذات اوست».

يعني از آنجايي كه اهلل تعالي در ذات ،صفات و افعالش هيچ شبيه و نظيري ندارد ،از
اين رو اگر داراي ذاتي حقيقي است كه شبيه ساير ذوات نيست ،پس بديهي است كه
 -1الفتاوی.41/3 :
 -2الرسالة التدمرية.13 :

140

توحيد اسماء و صفات الهي

داراي صفاتي باشد كه به صفات ديگران شبيه نباشد.1

شيخ سعدي /در بيان اين قاعده ميفرمايد« :بعضي گمان كردهاند كه وقتي صفتي را

براي اهلل تعالي ثابت ميدانيم ،در حقيقت او را به آفريدگان و مخلوقات تشبيه كردهايم ،اما
بايد دانست سخن از صفات ،تابع سخن از ذات است ،يعني همانگونه كه اهلل -سبحانه و
تعالي -ذاتي است كه شبيه ساير ذوات نيست ،در حقيقت صفاتي هم دارد كه شبيه
صفات آفريدگان نيست و اين صفات تابع ذات اويند ،همچنانكه صفات آفريدگان تابع
ذات آنها هستند ،از اين رو در اثبات آنها به هيچ وجه قايل به تشبيه نشدهايم».2
قاعدهی شانزدهم« :سخن گفتن از پارهای از صفات مانند سخن گفتن از سایر
صفات است».

اين قاعده پاسخ ردّي است به كساني كه ميان صفات قايل به تفريق و جدايي هستند،
به اين معني كه دستهاي از آنها را ثابت و بعضي را نفي ميكنند ،يا اسماء را ثابت و
صفات را منتفي ميدانند .به عنوان مثال :در پاسخ كسي كه «محبّت و رضا» الهي را مجاز
دانسته و به «اراده» تفسير كرده است ،بايد گفت :در حقيقت هيچ فرقي ميان آنچه نفي يا
اثبات كردهاي ،وجود ندارد ،بلكه سخن گفتن از هر يک از اين دو ،درست مانند سخن
گفتن از ديگري است و اگر بگويي :او ارادهاي دارد كه شايستهي مقام واالي اوست،
همانگونه كه مخلوقات نيز ارادهاي دارند كه مناسب حال و روز آنان است ،در پاسخ
ميگوييم :اهلل تعالي نيز محبّتي دارد كه شايستهي عظمت اوست و مخلوقات نيز داراي
حُبّي هستند كه با احوالشان سازگار است.
اين قياس را ميتوان دربارهي ساير صفاتي كه بعضي آنها را ثابت و گروهي نفي
كردهاند ،جاري دانست ،در حقيقت اين گروه از مردمان از چيزي فرار كردهاند و در چيز

 -1التدمرية ،ابن تيمية ،ص .15
 -2طريق الوصول :ص  ،6التفسري.257/1 :
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بدتر از آن گرفتار آمدهاند ،درحاليكه اگر آنان در سخن گفتن از صفات از يک برنامه و
روش واحد پيروي ميكردند و آنها را به بهترين شيوه براي اهلل تعالي ثابت ميدانستند ،در
چنين مهلكهاي سقوط نميكردند.1
قاعدهی هفدهم :برخی از اسماء اهلل بر چند صفت داللت دارند...

يعني همانگونه كه گاهي يک اسم بر يک صفت داللت دارد ،برخي از اسماء نيز بر
چند صفت داللت دارند ،اسمايي كه قبال هم آمد مثل :عظيم ،مجيد و صمد از اين دسته
اسماء به شمار ميآيند ،ابن عباس در تفسير «صمد» ميفرمايد« :صمد» :سيد و آقايي
كه در بزرگي و سيادتش كامل ،شريفي كه در شرافتش كامل ،عظيمي كه در عظمتش
كامل ،حليمي كه در بردبارياش كامل و عليمي كه در علم و آگاهيش در اوج كمال
است .اين فقط اهلل سبحانه و تعالي را سزا است.
و اين بحثي است كه بسياري از كساني كه در تفسير اسماء اهلل سخن گفتهاند ،از آن
غفلت ورزيدهاند ،از اين رو ميبينيم برخي از اسماء بدون رعايت اين مهم تفسير شده و
ناآگاهانه از عظمت آنها كاسته شده است .نمود آن بيشتر در تفسير «اسم اعظم» است ،چرا
كه بسياري ناآگاهانه وقتي به تفسير آن پرداختهاند ،آنگونه كه شايسته است حق مطلب را
اداء نكردهاند.2
قاعدهی هیجدهم :صفت هرگاه قائم به موصوف باشد ،رعایت چهار امر
دربارهی آن الزامی است:

دو امر آن لفظي و دو امر ديگر معنوي است ،آن دو امر لفظي همان صفات ثبوتي و
سلبي هستند[ ،ثبوتي آن است كه براي موصوف بتوان از آن اسم اشتقاق كرد ،اما سلبي
اشتقاق اسم از آن براي موصوف امكان پذير نيست ،دو امر معنوي نيز به دو دستهي
 -1الرسالة التدمرية.11 ،6 :
 -2بدائع الفوائد :ابن قيّم ،ص .168
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ثبوتي و سلبي تقسيم ميشود] ،ثبوتي آن است كه حكمش به موصوف برگردد و از آن
خبر دهد و سلبي آن است كه حكمش به غير موصوف برگردد و از آن خبر ندهد و اين
قاعدهي بسيار مهمي در شناخت اسماء و صفات الهي است ،به عنوان مثال صفت كالم را
در نظر بگيريد ،هرگاه اين صفت قائم به يک محلّ (يا يک موصوف) باشد ،قطع نظر از
اينكه كسي بدان اقدام نكرده باشد ،يا از آن خبر نداده باشد ،خود اين صفت همان اسم

«متك ّلم» خواهد بود و حكمش هم به متكلم برميگردد و نه كسي ديگر ،در چنين حالتي
با افعال ديگر نيز ميتوان از اين صفت (و حتي خود موصوف) خبر داد ،افعالي از قبيل:

خرب
َق َال (گفت) ،أمر (فرمان داد)َ َ ،ی (نهي كرد) ،نَادی (ندا داد) ،نَاجی (مناجات كرد)َ ،أ َ َ
ب (مورد خطاب قرار داد)َ ،ت َك َّلم وَ َك َّل َم (سخن گفت) و  ...چنين
(خبر داد)َ ،خا َط َ
احكامي را نميتوان براي غير اين موصوف به كار برد و با اين احكام و اسماء ميتوان بر
قيام صفت به موصوف و سلب آن از غير موصوف و عدم قيامشان به موصوف استدالل
نمود و اين 1يک اصل و قاعدهي مهم است كه اهل سنت با آن به ردّ معتزله و جهميه
پرداختهاند.
قاعدهی نوزدهم :ایمان به اسماء و صفات و احکام آنها واجب است.

يكي از قواعد مورد اتفاق ميان ائمه و سلف امت ،كه كتاب و سنّت نيز بر آن داللت
دارد ،اين است كه ايمان به اسماء و صفات و احكام آنها واجب و ضروري است ،به
عنوان مثال :آنان ايمان دارند كه اهلل« رحمن و رحيم» است ،يعني او داراي رحمت
واسعه و بزرگي است [كه همه كس و همه چيز را شامل شده است] ،از اين رو ميتوان
گفت تمام نعماتش از نشانههاي رحمت اويند .و دربارهي ساير اسماء نيز ميتوان
همينگونه عمل كرد ،به عنوان مثال« :عليم» به ذاتي گفته ميشود كه همه چيز و همه كس
به وسيلهي او معلوم ميشود ،يا «قدير» :قادر و توانايي است كه بر همه چيز تواناست،
 -1بدائع الفوائد :ابن قيّم ،ص .166
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بنابراين هركس پارهاي از صفات يا اسماء يا احكامي را كه اهلل تعالي براي خود ثابت
دانسته است نفي و دستهي ديگر را ثابت بداند ،عالوه بر مخالفت با نقل و عقل ،كار
متناقض و باطلي را انجام دادهاست».1
قاعدهی بیستم« :معانی صفات ،معلوم و مشخص و كیفیّت آنها مجهول و
ناشناخته و ایمان بدانها واجب و سوال از چگونگیشان بدعت است».

سخن گفتن از چگونگي صفات الهي ،درست مانند پاسخ سوالي است كه امام
مالک /دربارهي استواء اهلل تعالي بر عرش فرموده است ،ايشان ميگويند« :استواء معلوم
و مشخص و كيفيّت آن مجهول و ناشناخته و ايمان بدان واجب و پرسش از آن بدعت
است» .از اين رو كسي كه از كيفيّت علمِ اهلل يا چگونگي خلق و تدبيرش بپرسد ،به او
ميگوييم :همانگونه كه ذات اهلل تعالي هيچ شباهتي به ذوات ديگر ندارد ،صفاتش نيز هيچ
شباهتي به صفات آفريدگان و مخلوقات ندارد .آفريدگان بالفطره اهلل  را ميشناسند و
با صفات و افعالش آشنايند ،ولي تأويل كيفيّت و چگونگي آنها را فقط خود ميداند و
بس!».2
قاعدهی بیست و یکم:

«هر اسمي از اسماء اهلل بر ذات اهلل و صفتي كه آن را در برميگيرد ،داللت ميكند .و
اگر اين اسم متعدي باشد بر اثري كه بر آن مترتب ميشود نيز داللت دارد».3
ايمان به اسماء اهلل فقط زماني صورت كامل به خود ميگيرد كه قاعدهي باال را ثابت
دانست ،به عنوان مثال :اسم «العظيم» كه غير متعدّي است ،ايمان كامل بدان يعني اينكه
اوالً آن را اسمي از اسماء اهلل دانست ،كه بر ذات واالي او و هرآنچه متضمن آن است
 -1القواعد احلسان ،ص  ،110الفتاوی السعدية ،ص .11
 -2طريق الوصول :سعدي ،ص .8
 -3لـمعة االعتقاد ،شرح ابن عثيمين ،ص .22
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داللت دارد ،اما اسم «الرحمن» كه متعدّي است ،ضمن ايمان به اينكه اسمي از اسماء اهلل
است كه بر ذات او و صفت رحمتي كه متضمن آن است داللت دارد ،بايد بر اثري كه اين
صفت بر آن مترتب است نيز ايمان داشت و آن اينكه« :بر هر كس كه بخواهد رحم
ميكند».1
اسماء اهلل بر عدد معيّني محصور نيست .2و دليل آن حديثي از رسول اهلل است كه
ميفرمايد:
َ َ َ َ أ َ َ َّ َ َ
ََ َ
َ َّ َ َ َ
َ َّ َ
َ َ َّ
َّ
ك َن أميَ َ
ت بِ ِه نف َ كَ َ ،ز َْله ِِف ِكت بِك ،علمته حدس
«َ ...نللك بِكل سن نم و ل
َ َ َ َ
َ َََ َ َ
ََ
ت به ِف علَم سلَ َغيَ
ب ِع د َك».3
ِ
ِ
ِمن خل ِقك ِ ،سنتلَر ِ ِ ِ
ِ
«(بار الها!) با هر اسمي كه بر خود نهادهاي ،يا در كتابت از آن نام بردهاي ،يا به يكي از

مخلوقاتت ياد دادهاي ،يا در لوح محفوظي كه نزدت است آن را به خود اختصاص دادهاي ،تو را
به فرياد ميخوانم (تا به دادم برسي)».

قاعدهی بیست و دوم:

«باب صفات بسي گستردهتر از باب اسماء است ،زيرا هر اسم متضمن يک صفت
است و پارهاي از آنها متعلق به افعال اهلل تعالي هستند كه هيچ انتهايي ندارند».4
در آيهي زير اين قاعده به خوبي به نمايش گذاشته شده است:
ُ
ذ
ِبُرَٰٓ َٰٓ ذما َٰٓنفِدتََٰٰٓٓ
ض َٰٓمِن َٰٓشجرةَٰٓ َٰٓأقَٰٓلَٰٓمَٰٓ َٰٓوَٰٓٱلَٰٓحَٰٓ َُٰٓر َٰٓي ُم ُّد َٰٓهُۥ َٰٓمِنَٰٓ َٰٓبعَٰٓ ِد َٰٓه ِۦ َٰٓسبَٰٓع َٰٓة َٰٓأ َٰٓ
ف َٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
﴿ولوَٰٓ َٰٓأنما َٰٓ ِ َٰٓ
ُ ذ ذ ذ
ّللَٰٓع ِزيزََٰٰٓٓحكِيمََٰٰٓٓ[ ﴾٢٧لقمان.]27 :
نَٰٓٱ َٰٓ
ّللَِٰٓإ ِ َٰٓ
تَٰٓٱ َٰٓ
َك ِمَٰٓ َٰٓ
«اگر همهي درختاني كه روي زمين هستند قلم شوند و دريا (براي آن مركّب گردد) و هفت

دريا كمک اين دريا شود (و با آن مخلوقات اهلل يادداشت گردد ،قلمها ميشكنند و مركبها
 -1همان :ص.23
 -2همان :ص .22
 -3روايت امحد ،452 ،394/1 :شيخ آلبانی /در السلسلة الصحيحة 199 :آن را صحيح خوانده است.
 -4القواعد الـمثلی :ص .21
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خشک ميشوند ،ولي) مخلوقات اهلل پايان نميگيرند ،اهلل عزيز و حكيم است.»...

به عنوان مثال :صفاتي چون :الـمجی (آمدن) ،اإلتيان (آوردن) ،االخذ (گرفتن)،

االمساک (امساک و خودداري كردن) ،البطش (گرفتن شديد ،عذاب سخت) و غيره...
همگي متعلق به افعال اهلل تعالي هستند ،همانگونه كه در آيات زير بدانها اشاره رفته است:
ٗ
ُ ٗ
كَٰٓص َٰٓفآَٰص َٰٓفآَٰ[ ﴾٢٢الفجر.]22 :
﴿وجآَٰءََٰٰٓٓر ُّبكََٰٰٓٓوَٰٓٱلَٰٓمل َٰٓ
«و پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف حاضر آيند».

ذ
ُ ُ ذُ ُ
ُ
ام﴾ [البقرة.]210 :
فَٰٓظللََٰٰٓٓمِنََٰٰٓٓٱلَٰٓغم َِٰٓ
ّللَٰٓ ِ َٰٓ
لَٰٓأنَٰٓيأَٰٓتِيه َٰٓمَٰٓٱ َٰٓ
﴿هلََٰٰٓٓينظ ُرونََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ

«آيا انتظار دارند كه اهلل و فرشتگان در زير سايهبانهاي ابر به سوي ايشان بيايند».

ذ
ُ
ِكَٰٓٱ ذ
لَٰٓبِإِذَٰٓن ِ َٰٓهِۦَٰٓ﴾ [الحج.]65 :
ضَٰٓإ ِ َٰٓ
لسمآَٰءََٰٰٓٓأنَٰٓتقعَََٰٰٓٓعََٰٰٓٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
﴿و ُيمَٰٓس َٰٓ

«و اهلل نميگذارد آسمان بر زمين فرو افتد مگر او اجازه دهد».

ذ
نَٰٓبطَٰٓشََٰٰٓٓربِكََٰٰٓٓلشدِيدََٰٰٓٓ[ ﴾١٢البروج.]12 :
﴿إ ِ َٰٓ

«بيگمان پروردگارت در يورش ،تاخت بردن و به كيفر رساندنش سخت و شديد است».

ُ ُ ُ
ُ ُ ذُ ُ
يدَٰٓبِك َُٰٓمَٰٓٱلَٰٓ ُعسَٰٓ﴾ [البقرة.]185 :
ّللَٰٓبِك َُٰٓمَٰٓٱلَٰٓيُسََٰٰٓٓولََٰٰٓٓي ِر َٰٓ
يدَٰٓٱ َٰٓ
﴿يرِ َٰٓ

«اهلل آسايش شما را ميخواهد و خواهان زحمت شما نيست».

از اين رو اهلل تعالي را به اين صفات -درست به همان صورت كه وارد شدهاند-
متّصف ميدانيم ،اما او را بدانها نامگذاري نميكنيم ،مثالً او را با اين صفات فرا
نميخوانيم :اجلائی ،اآلتی ،اآلخذ ،اِلمسک ،الباطش ،اِلريد ،النازل و غيره ،بلكه با اين
صفات از او خبر ميدهيم و به وصفش ميپردازيم».1
قاعدهی بیست و سوم« :داللت اسماء بر ذات و صفات ،از نوع داللت مطابقت،
تضمّن و التزام است».

و اين يكي از عظيمترين و سودمندترين قواعدي است كه درک آن انديشهاي توانا،
 -1القواعد الـمثلی :ص .21
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تدبير نيک و نيّت سالم ميطلبد ،روش درست استفاده از اين اصل سودمند آن است كه
در آغاز داللت معنايي آن لفظ را خوب فهم كني ،وقتي آن را خوب فهم كردي ،بايد به
فكراموري باشي كه آن معاني بدون آنها حاصل نميشود و به تعبيري پيش شرط فهم آنها
هستند و نيز بايد در ساختار و فروع آنها نيز بينديشي و به اين تفكر و انديشه بايد چنان
ادامه دهي كه فرو رفتن در معاني و نكات ريز و دقيق اسماء و صفات برايت ملكه شود.
زيرا قرآن حق و الزمهي حق نيز حق است و فهم هرآنچه برآن حق متوقف باشد حق و
هرچه از حق منشعب شود ،حق است و از اين گريزي نيست.
به عنوان مثال :اسماء «رحمن و رحيم» الفاظي هستند كه بر صفت رحمت گسترده
داللت دارند ،وقتي درک كردي رحمت وصف ثابت اوست و هيچ رحمتي به مانند
رحمت او نيست ،همواره به مخلوقاتش رحمت ميورزد و هيچكس حتي در پلک زدني
از رحمت او بيبهره نيست ،خواهي فهميد كه اين صفت بر كمال حيات ،قدرت ،احاطهي
علمي ،ارادهي نافذ و حكمت به تمام معناي او داللت دارد ،سپس با رحمت گستردهاش
به اين استدالل ميپردازي كه آئين و شريعتش نور و رحمت است ،براي همين است كه
اهلل تعالي بسياري از احكام شرعيه را با رحمت و احسانش تشريع نموده است ،يعني
احكام شرعيهي اهلل در حقيقت از مقتضيات و آثار رحمت اوست.1
قاعدهی بیست و چهارم« :اسمایی كه بر صفاتش داللت دارند ،بهترین و
زیباترین اسماء هستند».

درميان اسماء اهلل هيچ اسمي مانند اين دسته از اسماء زيبا و كامل نيست و ساير اسماء
جاي آنها را پر نميكنند و با ساير اسماء نميتوان معنايي را كه اين دسته از اسماء دارند،
تفسير يا تأويل نمود و اگر تفسير شوند ،چنين تفسيري نميتواند هم معني يا مترادف آنها
باشد ،بلكه فقط بر سبيل تقريب و يا تفهيم خواهد بود ،وقتي اين مسأله را به خوبي فهم
 -1القواعد احلسان :ص .32
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كردي ،خواهي دانست هر صفتي از صفات اهلل تعالي بهترين ،كاملترين و با معناترين
اسم الهي و دورترين و پاکترين آنها از عيوب و نقايص است ،بنابراين وقتي ميگوييم:
اهلل تعالي عليم و خبير است ،از متصف كردن او به صفاتي چون عاقل و فقيه خودداري
ميورزيم ،زيرا دو صفت عليم و خبير بر كمال داللت دارند ،اما در عاقل و فقيه شائبهي
نقص وجود دارد و سميع و بصير نيز همينگونه است ،كمالي كه در اين دو صفت وجود
دارد ،هيچ گاه در صفاتي چون :سامع و مبصر وجود ندارد ،از اين رو از اطالق آنها بر اهلل
تعالي پرهيز ميكنيم.
[ساير اسماء نيز همينگونهاند ،به عنوان مثال ]:صفاتي كه بر نيكي و احسان داللت
دارند از قبيل «البرّ ،الرحيم ،الودود» و غيره را ثابت ميدانيم اما از متصف كردن او به
اسمايي چون «الرفيق ،الشفوق» و غيره خودداري ميورزيم و نيز وقتي از اسمايي چون

«ا لعلی ،العظيم ،الكريم ،اخلالق ،البارئ ،الـ مصور ،الغفور ،العفو وغيره» نام ميبريم از
اتصاف او -جلّ و عال -به اسمايي چون :الرفيع ،الرشيف ،السخی ،الفاعل ،الصانع،
الـ مشكل ،الصفوح ،الساتر وغيره امتناع ميكنيم ،بلكه فقط به اسمايي اكتفاء و بسنده
مينماييم كه خود را با آنها به بهترين و زيباترين وجه ممكن متصف ساخته است ،چراكه
هيچ اسم ديگري جاي آنها را پر نميكند ،پس بايد دانست اسماء و صفات او زيباترين
اسماء و صفات است ،بنابراين از اسماء و اوصافي كه براي خود برگزيده عدول نكن و
راه معطّله ،جهميه [و ملحدين] را در پيش نگير.1

 -1بدائع الفوائد :ص .168

باب سوم:
پیوند و ارتباط ذات ،افعال و برخی از صفات با یکدیگر...
پيوند و ارتباط ذات و افعال و برخي از صفات با يكديگر و موضع اهل سنّت در
برابر تأويل و تفويض و بيان آثار صفات الهي در جان ،گيتي ،زندگي و ارتباط آنها با
حاكميّت.
فصل اول -چهار مبحث است:
مبحث اول -ارتباط ميان صفات و ذات.
مبحث دوم -پيوند ميان صفات و افعال.
مبحث سوم -طبيعت پيوند ميان صفات با هم از حيث آثار و معاني.
مبحث چهارم -نفي معاني اسماء زيباي اهلل تعالي از تحريف يا انكار آن است.
فصل دوم -دو مبحث است:
مبحث اول -موضع اهل سنت در برابر تأويل.
مبحث دوم -موضع اهل سنت در برابر تفويض.
فصل سوم -چهار مبحث است:
مبحث اول -آثار و نشانههاي صفات الهي در جان ،جهان و زندگي.
مبحث دوم -تمامي صفات الهي بر قلب تأثير گذارند.
مبحث سوم -اتصاف اهلل تعالي به مغفرت و آمرزش به معناي زيادهروي در گناهان
نيست.
مبحث چهارم -از ويژگيهاي مستحق بودن اهلل تعالي به صفات كمال ،يگانگي در
حاكميّت است.

فصل اول :پیوند و ارتباط ذات و افعال و بعضی از صفات با یکدیگر
مبحث اول :ارتباط میان ذات و صفات:

ايمان به اهلل تعالي ،يعني ايمان به ذات واال و واجب الوجودي كه وجودش حقيقي
است و نيز ايمان به صفات عاليه و اسماي نيک و زيباي او با هم است ،وقتي مؤمن
ميگويد :به اهلل تعالي ايمان دارم ،يعني همان ايمان شامل كه ذات او مانند ساير ذوات
نيست و صفاتش هم شبيه صفات آفريدگان نيست ،زيرا صفات او داراي حقيقتي است و
صفات آفريدگانش حقيقتي ديگر .پس با توجه به اصل بودن چنين ايمان كامل و شاملي،
ميتوان گفت :ارتباط ميان ذات و صفات از نوع پيوند و ارتباط «تالزم» است ،يا به تعبير
ديگر :ذات و صفات الزم و ملزوم همديگرند و ايمان به ذات مستلزم ايمان به صفات
است و بالعكس ،زيرا وجود ذات بدون صفات متصوّر نيست و وجود صفات بدون ذاتي
كه در آن قائم باشد امكان پذير نيست و اگر ذاتي يا صفتي را به صورت جداگانه تصور
كنيم ،در حقيقت چيزي جز يک تصوّر ذهني صرف نخواهد بود ،از اين روست كه
ميگوييم :پيوند ميان اين دو از نوع عالقهي «تالزم» است.
پس اهلل -سبحانه و تعالي -با اسماء و صفاتش يگانه و يكتا است و تمامي اسماء و
صفاتش در اسم اعظم «اهلل» گرد آمدهاند .و اگرچه اسمايي چون :اله ،خالق ،رازق را
نميتوان صفت ناميد ،ولي تمامي اسماء و صفاتش در حقيقت چيزي جز او نيستند ،به
اين معنا كه ذات او به يک معنا و صفات او معنا و مفهوم ديگري داشته باشد.
در حقيقت وقتي ما براي صفات معنا و مفهومي غير از معنا و مفهوم ذات تصور كنيم،
ميان آن دو قايل به مغايرت شدهايم.1
اهل سنت و جماعت ايمان صحيح را ايمان به پروردگاري ميدانند كه متصف به
 -1الصفات اإلهلية :با اندكي تصرف ،ص .342-341
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اسماء و صفاتي است كه يک حقيقت واحد به شمار ميآيند ،به اين معني كه از اسماء و
صفاتش جدا نيست.
و اين همان مفهوم درستي است كه سلف اين امت آن را به خوبي فهم كرده بودند و
از غوطهور شدن در مباحث ارتباط ميان ذات و صفات درامان ماندند ،چرا كه در حقيقت
انگيزهاي براي ورود به آن نداشتند[ .و اصوالً چيز تازهاي روي نداده بود تا به موضعگيري
نياز داشته باشند] .ولي بههرحال با داليل نقلي و عقلي ثابت است كه صفات اهلل تعالي
داخل در مسمّاي اسماء او هستند ،بنابراين كسي كه به يكي از صفات او پناه ببرد ،يا با
آنها سوگند ياد كند ،در حقيقت به اهلل تعالي پناه جسته يا به او سوگند خورده است.1
پس پر واضح است كه هيچ مغايرتي ميان ذات و صفات وجود ندارد و هر دو الزم و
ملزوم يكديگرند و از هم جدا و گسسته نيستند ،يعني هر كس به اهلل تعالي ايمان داشته
باشد ،در حقيقت به اسماء و صفات او ايمان آورده است و هر كس يكي از صفات او را
ناديده يا انكار كند ،در واقع به اهلل تعالي و ساير صفاتش كفر ورزيده است.2
مبحث دوم :پیوند میان صفات و افعال

نزد اهل سنت ثابت است كه افعال اهلل -سبحانه و تعالي -تابع حكمت او هستند كه
هيچ بخلي در آنها نيست و پايان و سرانجام نيكي در تمامي آنها نهفته است ،زيرا:
ُ
ُ
ُ ُ
لَٰٓوهمََٰٰٓٓيُسَٰٓلونََٰٰٓٓ[ ﴾٢٣األنبياء.]23 :
لَٰٓع ذمآَٰيفَٰٓع َٰٓ
﴿لََٰٰٓٓيُسَٰٓ َٰٓ
«اهلل -تعالي -در برابر كارهايي كه ميكند ،مورد بازخواست قرار نميگيرد ،ولي ديگران مورد
بازخواست و پرسش قرار ميگيرند».

زيرا تمامي كارهايش سنجيده و بجاست ،از اين رو بر عملكرد او  نميتوان رخنه
گرفت و در آنها هيچ خلل و نقصي نميتوان يافت ،چرا كه او از بيهودهكاري به دور

 -1در مطالب بعدي اينكه :آيا سوگند خوردن به صفات اهلل تعالي جائز است يا نه؟ به تفصيل سخن خواهيم گفت.
 -2الصفات اإلهلية :با اندكي تصرف ،ص .343
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است و هرچه اراده كند انجامش ميدهد و [كسي او را بازخواست نميكند] ،زيرا فقط
مخلوقاتند كه مورد بازخواست و سوال قرار ميگيرند و كاري انجام نميدهد مگر قطعاً
تمام كارهايش خير ،مصلحت ،رحمت و حكمت است و هرگز به شرّ ،فساد ،تباهي ،ظلم
و ستم و كاري كه خالف مقتضاي حكمت اوست روي نميآورد به خاطر كمال اسماء و
صفاتش و او بينياز و ستوده و آگاه و كاربجاست.1
يد﴾ است ،يعني همه چيز به
وقتي ميگوييم اهلل -سبحانه و تعالي﴿ -ف ذعالَٰٓ َٰٓل ِما َٰٓيُ ِر َُٰٓ
ارادهي او صورت ميپذيرد و هيچ چيز در جهان هستي خارج از خواست و مشيّت او
نيست و همه بر تقدير و تدبير او صورت خارجي به خود ميگيرند و از قدر او گريزي
نيست و از آنچه در لوح محفوظ مقدر شده ،تجاوز نميشود ،مخلوقات و مردمان هرچه
انجام دهند به ارادهي اوست و اگر اراده كند هيچكس و هيچ چيز را توان مخالفت با او
نيست و اگر بخواهد همه مطيع او ميشوند ،او خالق انسانها و خالق روزيشان است و
مرگ و مير همه به دست اوست و هركه را بخواهد با حكمتش هدايت ميكند:
ذ ُذ
كَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓخلقَٰٓنَٰٓ َُٰٓهَٰٓبِقدرََٰٰٓٓ[ ﴾٤٩القمر.]49 :
﴿إِنآَٰ َٰٓ

2

«ما هر چيزي را به اندازهي الزم و از روي حساب و نظام آفريدهايم».

ُذ
ِيرا﴾ [الفرقان.]2 :
كَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓفق ذدرَٰٓهُۥَٰٓتقَٰٓد َٰٗٓ
﴿وخلقََٰٰٓٓ َٰٓ

«و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازهگيري و كامالً برآورد كرده است».

ُ ذ
ذ
ُ
ل َٰٓأن َٰٓنبَٰٓأهآَٰ﴾
ف َٰٓكِتَٰٓبَٰٓ َٰٓمِن َٰٓقبَٰٓ َِٰٓ
ل َٰٓ ِ َٰٓ
ف َٰٓأنفسِكمَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
ض َٰٓولَٰٓ َٰٓ ِ َٰٓ
ف َٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
﴿ َٰٓمآَٰ َٰٓأصابَٰٓ َٰٓمِن َٰٓ ُّم ِصيبةَٰٓ َٰٓ ِ َٰٓ

[الحديد.]22 :
«هيچ رخدادي در زمين به وقوع نميپيوندد ،يا به شما دست نميدهد ،مگر اينكه پيش از
آفرينش زمين و خود شما ،در كتاب بزرگ و مهمي (به نام لوح محفوظ ثبت و ضبط بوده
است)».
 -1طريق اهلجرتني :امام ابن قيّم ،/ص .414
 -2لـمعة االعتقاد ،ابن قدامه ،ص .89
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مبحث سوم :طبیعت پیوند صفات با هم از حیث آثار و معانی

ما ميدانيم صفات اهلل  همگي صفات كمالند و تمام اسمايش زيبا و [نيكند] و
متضمن اوصاف او هستند ،وقتي ميگوييم :اسماء و صفات با هم ارتباط دارند ،به اين
معني است كه صفات از معاني اسماء به حساب ميآيند و غالباً از آنها گرفته شدهاند،
[بنابراين ميتوان گفت ]:تمام اسماء اهلل ،صفات كمال و تمام صفات نيز اسماء حسني
هستند و در عين حال هم عَلَم محسوب ميشوند و هم صفت و وصف بودنشان منافي
عَلَم بودن آنها نيست .اما اوصاف بندگان غالباً منافي علميّت آنان است ،جز اسماء رسول
اهلل زيرا اسماء او دربردارندهي اوصاف او نيز هستند ،مانند :الحاشر ،العاقب ،الماحي،
محمّد  و غيره.
از اسمهاي اهلل تعالي اسمايي چون :عليم ،حكيم ،سميع ،بصير و غيره أعالمي هستند
كه بر ذاتي واال كه متصف به علم ،حكمت ،سمع و بصر است داللت دارند و ساير
صفات نيز همينگونهاند ،زيرا ميتوان گفت :همهي آنها به نسبت ارتباطي كه با ذات دارند
مترادفند ،چرا كه بر يک موصوف -آنگونه كه شايسته است -داللت دارند .اما بعضي
ديگر به لحاظ معني مترادف يا متقاربند ،ازجمله صفاتي چون :محبّت ،رحمت ،فرح،
تعجّب ،ضحک و غيره حتي ميتوان گفت :صفاتي كه پس از محبّت در باال ذكر شده
است غالباً از آثار محبّت هستند ،زيرا آثار محبّت بسيار است ،اما صفاتي چون :رفع و
خفض ،اعزاز و اذالل ،عطاء و منع ،ظاهر و باطن ،نفع و ضرّ 1و غيره معاني متقابل دارند،
مانند اين حديث از رسول اهلل  كه به مدح و ثناء خداوند مي پردازد:
َ
َ َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ أ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ت سلظ ِ َّر فلی َس
سآلخر فلیس بعدك شییء،
« ت سل أ َ فلیس قبلك شیی ٌء َ ت ِ
َ َ َ َ
ف َوقك ش َْي ٌء».2

«تو همان اوّلي هستي كه پيش از تو كسي و چيزي نبوده و نيست و تو همان آخري هستي

كه بعد از تو كسي و چيزي نخواهد بود و تو همان ظاهر و آشكاري هستي كه در ماوراي تو
 -1الصفات اإلهلية :ص .347
 -2روايت مسلم در الدعوات 36/1 :همراه شرح نووي.
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كسي و چيزي نيست».

بعضي از صفات نيز وجود دارند كه از حيث معني متضاد هستند ،مانند :غضب و
سخط ،در مقابل رضا ،كراهت با حبّ .اتصاف اهلل تعالي با صفات مترادف در معنا يا
متباين و متضاد با هم ،در شمار صفات كماليهاي است كه هيچكس را با او انباز نيست،
زيرا بر قدرت خيره كننده ،حكمت بالغه و يگانه بودن در تدبير جهاني داللت ميكنند ،كه
هيچكس را در آن سهمي نيست.1
مبحث چهارم :نفی معانی اسماء زیبای اهلل تعالی از تحریف یا انکارِ آنها
2

چرا كه اهلل تعالي ميفرمايد:
ذ
ُ
ُ
فَٰٓأسَٰٓمَٰٓئ ِ َٰٓهِۦََٰٰٓٓس ُيجَٰٓزوَٰٓنََٰٰٓٓمآََٰكنوآََٰٰٓيعَٰٓملونَٰٓ﴾ [األعراف.]180 :
ح ُدونََٰٰٓٓ ِ َٰٓ
﴿وذ ُروآََٰٰٓٱَّلِينََٰٰٓٓيُلَٰٓ ِ

«و ترک كساني بگوييد كه در نامهاي اهلل به تحريف دست مييازند ،آنان كيفر كار خود را

خواهند ديد».

زيرا اگر اين اسماء بر معاني و اوصافي داللت نداشته باشند ،قطعاً جائز نيست با
مصادرشان از آنها خبر داد ،يا اهلل تعالي را با آنها وصف نمود ،اما ميدانيم اهلل تعالي با آنها
از خود خبر داده و آنها را براي خودش ثابت دانسته و رسولش نيز در كالمش آنها را
اثبات كرده است ،از آن جمله اهلل -سبحانه و تعالي -ميفرمايد:
ذ ذ ُ ذ ذ ُ ُ ُ
ّيَٰٓ[ ﴾٥٨الذاريات.]58 :
اقَٰٓذوَٰٓٱلَٰٓق ذوَٰٓة َِٰٓٱلَٰٓمت ِ َُٰٓ
ّللَٰٓهوََٰٰٓٓٱلرز َٰٓ
نَٰٓٱ َٰٓ
﴿إ ِ َٰٓ
«تنها اهلل روزي رسان ،صاحب قدرت و نيرومند است و بس».

بنابراين «قوي» يكي از اسماء اهلل تعالي بوده و به معناي كسي است كه موصوف به
نيرو و قدرت است .و وقتي ميفرمايد:
﴿فل ذِل َٰٓهَِٰٓٱلَٰٓع ذزَٰٓةََُٰٓج ً
ِيعا﴾ [فاطر.]10 :
ِ

«هرچه عزت و قدرت است در دست اهلل است».

 -1الصفات اإلهلية :ص .349
 -2مدارج السالكني :با اندكي تصرف .29-28/1
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در آن صورت «عزيز» كسي است كه داراي عزّت و شوكت است و اگر عزت و
قدرت براي او ثابت نبود ،در آن صورت «قوي و عزيز» هم نام نميگرفت ،ساير اسماء
نيز همينگونهاند.
امّا الحاد در اسماء اهلل يعني تحريف معاني درست و صحيح آنها ،يا خارج نمودن آنها
از معاني حقيقيشان ،از جمله:
 -1نامگذاري برخي از معبودات با يكي از نامهاي اهلل تعالي ،يا از يكي از اسمايش
نامي براي آنها اقتباس نمود ،مانند نامگذاري برخي از بتهاي مشركين به نام «الت» و
«عُزّي» كه مأخوذ از نام مبارک اهلل و العزيز بود و گاهي نيز آنها را «آلهه» ميناميدند .و
آنچنانكه پيداست اين كار تحريف و الحاد در اسماء اهلل است چرا كه از نامهاي نيک اهلل
تعالي عدول كرده و آنها را بر بتهايشان ميگذاشتند.
 -2نامگذاري اهلل تعالي با نامهايي كه شايستهي او نيست ،مانند تسميهي «پدر» از
سوي مسيحيان ،يا اطالق تراكيبي چون« :موجب لذاته»« ،علت فاعلي» و غيره ...از سوي
فالسفه و بعضي از متكلمين.
 -3توصيف اهلل -سبحانه و تعالي -با صفاتي كه از آنها پاک و منزّه است ،درست مانند
صفاتي كه يهوديان (لعنت خدا بر آنها) با آن او را توصيف كردهاند ،از قبيل اينكه :اهلل
فقير است ،يا پس از اينكه مخلوقات را آفريد ،مدتي به استراحت پرداخت ،يا دستهاي
او از انفاق و بخشش بسته است و الفاظي ديگر كه دشمنان اهلل در گذشته وحال آن را به
كار مي بردند.
 -4قايل نبودن معاني براي اسماء اهلل و انكار حقايقشان ،همانگونه كه معتزله عمل
كردهاند ،زيرا آنان اسماء اهلل را صرفاً الفاظي بدون معني ميدانند و ميگويند :او سميعي
است بدون نيروي شنوايي ،يا عليمي است بدون علم و آگاهي.
 -5تشبيه اهلل سبحانه و تعالي به صفات آفريدگانش.1

 -1بدائع الفوائد :ابن قيّم ،با اندكي تصرف .169/1

فصل دوم :موضع اهل سنت در برابر تأویل و تفویض
مبحث اول -موضع اهل سنت در برابر تأویل:

«تأويل» در لغت به چهار معني است:
 -1رجوع ،بازگشت و سرانجام.1
 -2تعبير.
 -3تفسير (مؤلف كتاب لسان العرب بر اين باور است كه تأويل و تفسير به يک
معني است).2
 -4وضوح و روشني ،در اين صورت معنايش با معناي تفسير يكي خواهد بود ،زيرا
تفسير نيز در لغت به معناي هويدا كردن و پرده برداشتن از يک چيز است.3
معني تأويل اصطالحاً :و تأويل در اصطالح به دو بخش تقسيم ميشود:
 -1تأويل در استعمال سلف و اهل لغت گذشته.
 -2تأويل در اصطالح متأخرين اعمّ از متكلمين ،اصوليّون ،فقها و متصوّفه.
اما نخست در اصطالح سلف و اهل لغت گذشته به همان معناي لغوياش مطابق
معناي لغوي جديد يعني« :بازگشت و سرانجام» است ،كه غالباً در قرآن نيز به همين معنا
به كار رفته است و گاهي نيز به معناي تفسير است كه در اصطالح صحابه ،سلف و
بسياري از اهل علم وارد شده است.4
اما دوم در اصطالح متأخرين به معناي «برگرداندن لفظ به خاطر يک دليل از احتمال
 -1تاج العروس.215 ،214/7 :
 -2لسان العرب.33/11 :
 -3همان.55/5 :
 -4منهج االستدالل علی مسائل االعتقاد :با اندكي تصرف .536/2
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راجح به احتمال مرجوح».1

شيخ االسالم ابن تيميه /در كتابهايش به تفصيل در اين باره سخن گفته است و بر

اين باور است كه تأويل داراي معاني متعددي است از جمله:
به معناي تفسير و اين همان معناي غالبي است كه در اصطالح مفسرين از جمله ابن
جرير و غيره ديده ميشود .مجاهد امام مفسرين در بيان معناي تأويل ميفرمايد :حقيقتي
است كه كالم بدان برگردانده ميشود ،همانگونه كه اهلل تعالي در اين آيه بدان اشاره
فرموده است:2
ُُ ُ ُ ذ
ذ
ُ
ُ
ُ
لَٰٓ
ل َٰٓقدَٰٓ َٰٓجآَٰءتَٰٓ َٰٓ ُر ُس َٰٓ
وهُ َٰٓمِن َٰٓقبَٰٓ َٰٓ
ول َٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓن ُس َٰٓ
ت َٰٓتأَٰٓوِيل َٰٓهۥ َٰٓيق َٰٓ
ل َٰٓتأَٰٓوِيل َُٰٓهۥَٰٓ َٰٓيوَٰٓمَٰٓ َٰٓيأَٰٓ ِ َٰٓ
﴿هلَٰٓ َٰٓينظ ُرونَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ

ق﴾ [األعراف.]53 :
ربِنآََٰٰٓب ِٱلَٰٓ َِٰٓ

«آيا (افراد بي باور) انتظار جز اين را دارند كه سرانجام تهديدهاي كتاب اهلل را مشاهده كنند،

روزي چنين سرانجامي فرا ميرسد و آنان كه در دنيا آن را فراموش كردهاند و پشت گوش
انداختهاند ،ميگويند :بي گمان پيغمبران پروردگارمان آمدند و حق را با خود آوردند.»...

به عنوان مثال تأويل اخبار معاد عبارتست از تمامي چيزهايي كه اهلل تعالي از آن در آن
روز خبر داده است ،اعمّ از رستاخيز ،حسابرسي ،جزا و پاداش ،بهشت و دوزخ و غيره،
همانگونه كه يوسف به هنگام سجدهي پدر ،مادر و برادرانش فرمود:
ُ
يلَٰٓ ُرءَٰٓيَٰٓيَٰٓ﴾ [يوسف.]100 :
تَٰٓهَٰٓذآَٰتأَٰٓوِ َٰٓ
﴿يَٰٓأب َِٰٓ
«اي پدر! اين تعبير خواب پيشين من است!».

در اين آيه يوسف از هرآنچه كه عمالً در خارج روي داده بود ،به عنوان تأويل
رؤيايش نام ميبرد.
 -3تأويل به معناي عدول از احتمال راجح يک لفظ و در نظر گرفتن احتمال مرجوح،
به خاطر دليلي كه با آن همراه است و اين همان اصطالح بسياري از متكلمين ،فقها و
 -1التعريفات :جرجاني ،ص .24
 -2الرسالة التدمرية :ص .29
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اصوليون است ،الزم به ذكر است اين مورد غالباً ،تحريف كالم از مواضع خود به حساب
ميآيد.1

پارهاي از اقوال سلف و موضعگيري صحيحشان در برابر صفات اهلل
تعالي
همه ميدانيم در مذهب اهل سنت اخباري كه خلف دربارهي صفات اهلل تعالي از
همان عصر صحابه و تابعين تا به امروز از سلف روايت كردهاند ،با كتاب او كامالً
هماهنگي دارد و همه آن را ثابت و بدان ايمان داشتهاند و در برابر هرآنچه اهلل تعالي و
رسولش از آن خبر دادهاند ،تسليم و از تأويل پرهيز و كيفيت ،چگونگي ،انكار و تعطيل
را رها كردهاند.

امام ابوحنيفه /ميفرمايد« :هرآنچه اهلل تعالي در كتابش از آن خبر داده اعمّ از

صفاتي چون :وجه ،يد ،نفس و غيره را صفاتي ميدانيم كه چگونگي و كيفيّت را بدان راه
نيست و مانند قدريه و معتزله نميگوييم مراد از «يد» ،قدرت يا نعمت اوست ،زيرا در آن
صورت قايل به تفصيل اين صفت شدهايم ،بلكه در واقع او را داراي دستي حقيقي
ميدانيم كه چگونگي و كيفيّت ندارد و خشم ،غضب ،رضا و خشنودياش نيز
همينگونهاند».2
زهري و مكحول نيز گفتهاند« :به اين احاديث همانگونه كه وارد شدهاند ،ايمان داريم،
[و آن را حمل بر حقيقت ميكنيم»].3
و ابن تيميه ميگويد« :تمام آيات صفاتي كه در قرآن آمده است ،در ميان صحابه در
تأويلشان اختالف نيست ،تمام تفاسير منقول از صحابه و تمام احاديثي را كه روايت
 -1الرسال التدمرية :ص  ،29الفتاوی :ج .69-68/1
 -2رشح كتاب الفق األكرب.59-58 :
 -3رشح اصول السنة :اللكايي.431 ،430/3 ،
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كردهاند ،مطالعه نمودهام و حتي به چيزي نزديک به صد تفسير كوچک و بزرگ در اين
زمينه دسترسي داشتهام و تا اين ساعت از هيچ يک از صحابه نشنيده و نديدهام كه يكي از
آيات يا احاديث صفات را به خالف اقتضايي كه مفهومش دارد ،تأويل كرده باشد ،بلكه
به تقرير و تثبيت آن پرداختهاند و در سخنانشان بياناتي را ميتوان يافت كه كامالً با كالم
متأولين مخالف است.1
علماي اهل سنت و جماعت بر اين باورند تنها وقتي ايمان شخص به توحيد اسماء و
صفات كامل است كه تأويل را رها و به تمام صفات درست مطابق مراد اهلل تعالي و آنچه
رسولش و يا صحابه فهم نمودهند ،ايمان بياورد.
نكات بسياري بر بطالن مذهب اهل تأويل داللت دارند كه در زير به برخي از آنها
اشاره ميشود:
 -1تمام مسايل عقيدتي را كه سلف اثبات نمودهاند ،همه از سوي اهلل تعالي نازل شده
و كتاب و سنت بر آن داللت دارند.
اما هيچ يک از اهل تأويل به يقين نميتوانند ادّعا كنند تمام آنچه را كه نفي كردهاند،
يا به تأويلش پرداختهاند ،يا معاني دور و درازي برايش ساختهاند ،از سوي اهلل تعالي نازل
شده است.2
 -2در حقيقت پيروي و تبعيّت از اهل تأويل ،يا اعتقاد به تأويل ،مستلزم آن است كه
صحابه و سلف صالح ميان دو امر باطل قرار بگيرند:
الف -يا صحابه در اين مسأله حق را آنگونه كه شايسته است فهم نكردهاند و ظواهر
نصوص باطلند!.
ب -يا حق را درک كردهاند اما آن را كتمان و به واجب خود در قبال مسلمانان كه
نصيحت و خيرخواهي است عمل ننمودهاند!.
 -1نگا :مجموع فتاوي ابن تيميه.394/6 :
رب العالـمني :رضا معطي ،ص .13
 -2عالقة اإلثبات والتفويض بصفات ّ
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بديهي است اين دو امر باطل بوده و در حق صحابه و سلف اين امت اجحاف است.
 -3اهل تأويل با عملكردشان در واقع نصوص دين را در برابر عقل و احساس ناچيز
شمرده و از حدّ اتصاف به ايمان به غيب خارج شدهاند.
 -4نصوص را اگرچه حجيّت و اثباتشان مبرهن و واضح است ،با اعتقادات و اصول
باطل خود تفسير نمودهاند.
 -5بيگمان تأويل يكي از علل تفرقه و از هم پاشيده شدن امت و اختالف در اصول
دين است ،زيرا گاهي [اوقات برخي را كه به آن دامن زدهاند] ميبينيم كه همديگر را لعن
و نفرين ميكنند و حتي گروههايي از آنان به كشتار يكديگر پرداختهاند و مال ،جان ،آبرو
و ناموس همديگر را حالل شمردهاند .1داليل بيشمار ديگري در ابطال مذهب تأويل
وجود دارد.
مبحث دوم :موضع اهل سنت در برابر تفویض

معناي لغوي تفويض:
[تفويض از مادهي «فوض»] و به معناي اصل درستي است كه در هر كار بر آن تكيه و
اعتماد كنند و موارد اختالفي را به آن ارجاع دهند.2

معناي اصطالحي تفويض:
در اصطالح يعني ارجاع معني و كيفيّت ،يا صرفاً كيفيت نصوص صفات و معاد به اهلل
تعالي ،بر اين اساس تفويض دو نوع است:
الف -تفويض معني و كيفيّت :كه برخي از خلف بدان اعتقاد دارند.
ب -تفويض كيفيّت بدون معني :كه همان مذهب اهل سلف است ،اما چنين
 -1منهج االستدالل يف االعتقاد :با اندكي تصرف .66-65-64/2
 -2معجم مقاييس اللغة.260/4 :
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اصطالحي بر زبان آنان جاري نشده است ،بلكه اصطالحي كه از آنان معروف است همان
اثبات ميباشد.1

حقيقت مذهب اهل تفويض
آنان گروهي منتسب به سنت و پيروي از سلف ميباشند و چون بر اين باورند كه
معقول و منقول با هم تعارض دارند ،از اين رو قلباً و عقالً از هر دوي آنها رويگردان
شدهاند .اهل تفويض پس از ديدن تحريف نصوص و جناياتي كه عليه دين صورت
گرفته است ،به اين نتيجه رسيدهاند كه اسماء و صفات اهلل تعالي و ذكر بهشت و دوزخ،
وعده و وعيد در قرآن و غيره همگي نصوصي متشابهند كه معاني حقيقي آنها را فقط اهلل
ميداند و بس! از اين رو در آيهي هفتم سورهي آل عمران پس از واژهي «اهلل» قايل به
وقف بودند 2آنجا كه ميفرمايد:
ُ ذ ذ
ّلل﴾ [آلعمران.]7 :
لَٰٓٱ َُٰٓ
﴿ومآَٰيعَٰٓل َُٰٓمَٰٓتأَٰٓوِيل َٰٓهۥََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ
«و تأويلش را فقط اهلل ميداند و .»....

تفويض مذهب سلف نيست
كساني كه از اقوال اهل سنت اطالع دارند ،به خوبي ميدانند كه تفويض معني و
كيفيّت در نزد سلف مراد نيست ،بلكه آنان فقط كيفيّت و چگونگي را تفويض ميكنند،
اما معنا و مراد آيات و احاديثي را تفويض نميكنند كه از ظواهر نصوص هويداست و به
زبان عربي كه همان زبان قرآن است نازل شده و رسولش با آن مورد خطاب قرار
گرفته است.
 -1منهج االستدالل علی مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلامعة.580-579/2 :
« -2درء تعارض العقل» با اندكي تصرف ( ،)15/1رشح الطحاوية ،ص ( )531خوانندهي گرامي ميتواند براي
استفاده بيشتر از مسائل اين باب به كتاب «عالقة االثبات والتفويض» ،رضا النعسان ،و رسائل منهج االستدالل
في مسائل االعتقاد بنگرد.
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ابن تيميه /در اين باره ميفرمايد« :اگر مراد از ظاهر ،صفات آفريدگان باشد
بي ترديد چنين چيزي منظور ما نيست ،ولي اگر مراد از ظاهر آنها ،معاني آيات و احاديثي
است كه اختصاصي به صفات و ويژگيهاي آفريدگان و مخلوقات ندارد بلكه اليق جالل
و عظمت اهلل است  ،شكي نيست كه سلف به آنها ايمان دارند و هرگز به نفيشان اقدام
نميكنند و هر كس معاني آيات و احاديث صفات را از سلف نفي كند ،بيگمان به خطا
رفته ،يا به عمد بر آنان دروغ بسته است ،زيرا نصوصي كه از آنان بجا مانده به صراحت
بيان ميدارند كه آنان معتقد بودند اهلل تعالي بر روي عرش قرار گرفته و داراي سمع ،بصر
و دست حقيقي است».1
و اگر نيم نگاهي به كتابهاي سلف صالح و سيرهي آنان انداخته باشي ،خواهي ديد
كه تفويض مذهب سلف نيست و در خالل پژوهشهايم به خوبي به اين امر پي بردهام كه
در زير به چند علل مهم آن به صورت چكيده اشاره ميكنم:
 -1آيات قرآن و احاديث رسول اهلل و اقوال بعضي از صحابه كه دربردارندهي
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...
 -2آثار وارده از صحابه ،تابعين و گروهي از علماي سلف نيز بر اين نكته داللت
دارند كه مذهب آنان همان اثبات صفات براي اهلل تعالي است.
 -3بسياري از پيشينياني كه در عقايد به تأليف پرداختهاند اذعان دارند كه مذهب
سلف همان اثبات معاني [ظاهر] است و تفويض فقط به كيفيّت [و چگونگي] آنها تعلّق
دارد.
 -4متقدّمين در كتابهايشان در خالل مباحث عقيدتي ،به بيان احاديثي پرداختهاند كه
متعلق به صفات است ،حتي ابن خزيمه كتابي كه در اين زمينه نگاشته« :كتاب التوحيد

 -1الـمحوية :ص .64
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الر ب» نام نهاده و آن را به ابوابي از اين قبيل دستهبندي نموده است:
وإثبات صفات ّ
باب (اثبات وجه براي اهلل تعالي) ،باب (اثبات چشم براي اهلل سبحانه و تعالي) ،باب
(بيان استواء براي آفريدگار واال و بلند مرتبه) ،باب (صفت سخن گفتن اهلل تعالي با وحي)
و  ...اصوالً بيشتر كساني كه در عقيدهي سلف دست به نگارش زدهاند به همين گونه
عمل كردهاند ،از جمله :دارمي،امام احمد ،ابن ابي عاصم ،الهدوي ،اللكايي ،آجري ،بيهقي،
ابوالحسن االشعري ،ابن بطه و غيره.
 -5باببندي محدثين براي احاديث صفات در كتابهايشان دليل قاطعي است بر
اينكه مذهب سلف همان اثبات صفاتي است كه اهلل تعالي خودش را با آنها توصيف

نموده ،يا رسولش با آنها به اثبات صفات پرداخته است ،به عنوان مثال:امام بخاري/
در صحيح خود در مبحث صفات آنها را در ابوابي از قبيل ابواب زير گردآوري نموده
است:

ذ
ُ ُّ
ل َٰٓوجَٰٓه َُٰٓهۥ﴾ [القصص .]88 :باب قول اهلل تعالی:
ك َٰٓشَٰٓءَٰٓ َٰٓهال ِكَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
باب ( قول تعالیَٰٓ ﴿ :

ن﴾ [طه .]39 :و .)...
﴿وّلِ ُصَٰٓنعَََٰٰٓٓعََٰٰٓٓعيَٰٓ ِ َٰٓ

در اينجا به همين اندازه بسنده ميكنيم و اگر ترس به درازا كشيدن اين مباحث
نميبود ،قطعاً علل ديگري را برميشمرديم.

يک شبهه و پاسخ آن (اتهام سلف به تفويض صفات)
بعضي از محققين و پژوهشگران [اسماء و صفات] گمان ميكنند كه عصر سلف در
حالي سپري شده كه هيچكدام از آنان در اين مسأله سخني به ميان نياورده است و بر اين
باورند كه مذهب سلف همان سكوت و تفويض است ،از اين رو خود را خسته نكرده و
در اين مسألهي خاص به بحث و بررسي نپرداختهاند ،زيرا از سويي بهامور مهمتري چون
جهاد و نشر دعوت مشغول بوده و از ديگر سو درايت عقلي الزم براي پژوهش در
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چنيناموري را نداشتهاند؟!.1
جواب و ردي بر اين شبهه باطل:
بيگمان چنين سخني در حق آنان بيانصافي ،مغالطه ،جهل و ناآگاهي از موضع سلف
در اين باره است ،در اينجا ناگزيريم اين شبهه را پاسخ دهيم :متكلمين متأخر بر اين
باورند آيات قرآني كه دربارهي صفات إلهي به بحث پرداختهاند ،از آيات متشابهي به
شمار ميآيند كه سلف خود را از فرو رفتن در مباحث آن بازداشته و علم و اطّالع از آن
را به اهلل تعالي تفويض كردهاند ،از اين رو در كتابهايشان شايع كردهاند كه مذهب سلف
در اين باره سكوت و تفويض است ،درحاليكه اين سخن مطلقاً صحيح نيست ،زيرا
هيچكدام از سلف نگفتهاند :آيات صفات متشابهند و فقط اهلل تعالي معاني آنها را ميداند
ُ ُ ُ ُ
ُ
ود َٰٓ﴾١٤
ور َٰٓٱلَٰٓود َٰٓ
و بس! به عنوان مثال هيچ يک از آنان نگفته است آيهي﴿ :2وهوَٰٓ َٰٓٱلَٰٓغف َٰٓ
[البروج.]14 :
از آيات متشابهي است كه فقط او معنايش را ميداند ،يا معنايش شبيه معناي آيهي
ُ
زير است﴿ :عزِيزََٰٰٓٓذوَٰٓٱنتِقامَٰٓ﴾ [آلعمران.]4 :
بلكه به بيان معاني آيات صفات پرداخته و رأي و نظر خود را بيان داشتهاند ،زيرا با
زبان قرآن كه عربي آشكار است آشنايي داشته و خود بدان تكلّم كردهاند ،اما چيزي كه
سلف خود را از غوطهور شدن در آن بازداشتهاند همان بيان كيفيّت و چگونگي صفتي
است كه آيه از آن سخن گفته است و بر اين اساس است كه بايد فرقي بين اين دو موقف
باشد كه سلف در بيان معاني صفات و آيات صحبت نمودند اما در مورد كيفيت و محدود
كردنشان سكوت نمودند.3
 -1كتاب التوحيد مع إخالص العمل لوج اهلل ،ص .31
 -2در خالل اين موضوع از كتاب (الـمفرسين بني التأويل واإلثبات) مغراوي ،استفادهي زيادي بردهام و به شيوهي
خود بعضي مطالب را افزودهام (ج  ،1ص .)43-41
 -3كتاب التوحيد مع إخالص العمل لوج اهلل تعالی :ص .31
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چكيدهي سخن اينكه :تفويض در نزد سلف در باب صفات فقط در كيفيّت و
چگونگي صفات مطرح است ،به اين صورت كه آنان بر اين باورند كه كُنه صفات را فقط
اهلل مي داند و بس ،از اين رو علم به كيفيّت و چگونگي آنها را به آفريدگار واال و
بلندمرتبه ارجاع دادهاند .اما مفوّضه مذهبي بدعتي است كه سلف از آنان ابراز بيزاري
نمودهاند ،زيرا آنان معناي لفظ و معني را توفيض كردند .و بر اين باورند كه معناي
ظاهري صفات مورد نظر نيست ،از اين رو آيات صفات را در شمار آيات متشابه به

حساب ميآورند و اين درست خالف رأي و نظر رسول اهلل و صحابهي كرامش است
و جز گمراهي آشكار چيز ديگري نيست .شايان ذكر است سلف صالح غوطهور شدن در

مباحث و معاني صفات الهي را ناصحيح داشته و آن را بدعتي مكروه و ناپسند ميدانند،
به عنوان مثال :أصبهاني در كتابش (احلجة يف بيان الـمحجة) و ساير علماي اهل سنت
جستجوي چگونگي و كيفيّت ذات و صفات اهلل سبحانه و تعالي را مورد نهي قرار
دادهاند.1
و به حديث ابوهريره به نقل از رسول اهلل استناد جستهاند آنگاه كه فرمود:
َ َ
َ
َّ َّ َ َ
َّ َ
َ َّ َ
َّ َ
َ َ َّ َّ
ك َّم أ
سهلل خ ِل َّق ُك ش َیی نء ف َم َن خل َق
سنل َّس ع َن ُك ش َیی نء َح أِت َ َ للوك َم :ذس
« لل

َ
سهلل؟».2

«مردم دربارهي همه چيز از شما ميپرسند ،حتي ميگويند :ما ميدانيم اهلل آفريدگار تمام
چيزهاست ،اما اهلل را چه كسي آفريده است؟».

و دارو و عالج آن همان امساک و خودداري از فرو رفتن و غوطهور شدن در چنين
مسائلي و پناه بردن به اهلل تعالي از شيطان رانده شده و خواندن سورهي اخالص است.

 -1احلجة فی بيان الـمحجة :ج .93-92/1
 -2روايت بخاري :شرح فتح الباری ،كتاب اإلعتصام ،باب :ما يكره من كثرة السئوال ( ،)279/13به شمارهي
( ،)7296الصواعق الـمرسلة.216-215/1 :

فصل سوم:
آثار و نشانههای صفات إلهی در جان ،جهان ،زندگی و تأثیر آنها بر
قلب و پیوند صفات با حاکمیّت اهلل تعالی
مبحث اول -آثار و نشانههای صفات إلهی در جان ،جهان و زندگی:

منظرهي اسماء و صفات يكي از باشكوهترين مناظر و زيباترين صحنههاست ،به اين
صورت كه تمام جهان هستي و هرچه در آن است -اعم از جهان خلق و امر -متعلق به
اسماء و صفات زيباي اهلل تعالي ،يا از آثار و مقتضيات آنهاست.
به عنوان نمونه :نامهايي چون« :حميد و مجيد» به اين معني است كه انسان بيهوده و
مهمل آفريده نشده است ،تا مورد بازخواست يا امر و نهي ،يا پاداش و جزا قرار نگيرد،
زيرا با حكمتي كه در اسم مبارک «الحكيم» مدّ نظر است ،همخواني نخواهد داشت،
بنابراين هر نامي از نامهاي اهلل تعالي داراي موجبات و صفاتي است كه شايسته نيست
آنها را از كمال و مقتضياتشان جدا نمود ،يا به قولي آنها را تعطيل كرد ،زيرا پروردگار
جهانيان ذات ،اسماء و صفاتش را دوست دارد ،او «عفوّ» است و عفو و بخشش را
دوست دارد ،همچنانكه مغفرت و توبه را نيز دوست دارد و آنگاه كه بندهاش توبه ميكند،
از توبهاش شاد و خشنود ميشود طوري كه به ذهن هم خطور نميكند.
آمرزش ،عفو و مغفرتش از گناهان بندگانش و حلم ،شكيبايي ،پذيرش توبه و گذشت
از خطاها و لغزشها به موجب اسماء و صفاتش ميباشد و حصول حبّ و رضايتش نيز
همينگونه است ،بنابراين هرچه به وسيلهاش به حمد ،ثنا و ستايش او ميپردازند ،يا
هرچه اهل زمين و آسمان دست ستايش به سوي او دراز ميكنند ،از موجبات كمال و
مقتضاي حمدي است كه در اسماء «حميد و مجيد» سراغ داريم[ ،جان كالم اينكه] حمد
و مجد مقتضي آثار اين دو اسم هستند.
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و از ديگر نشانههاي آن دو اسم :آمرزش گناهان ،ناديده گرفتن لغزشها ،عفو سيئات
و گذشت از جنايات است و اين درحالي است كه او داراي كمال قدرت است و ميتواند
حق را به تمام و كمال بستاند و نيز ميداند بندهاش چه جناياتي مرتكب شده است و چه
اندازه بايد عقوبت و مجازات شود ،اما با اين وصف او شكيبا و حليم است و در عين
قدرت اهل عفو و آمرزش ميباشد و مغفرتش سرچشمه از كمال عزت و حكمت او
دارد ،1همانگونه كه از زبان عيسي بدان اشاره شده است:
ذ
ذ
ُ
ُ
ِيمَٰٓ[ ﴾١١٨المائدة.]118 :
يزَٰٓٱلَٰٓك َُٰٓ
﴿إِنَٰٓتعذِبَٰٓ ُهمََٰٰٓٓفإِن ُهمََٰٰٓٓعِبادكََِٰٰٓٓإَونَٰٓتغَٰٓ ِفرََٰٰٓٓل ُهمََٰٰٓٓفإِنكََٰٰٓٓأنتََٰٰٓٓٱلَٰٓعزِ َُٰٓ

«اگر آنان را مجازات كني ،بندگان تو هستند و اگر از ايشان گذشت كني (تو خود داني و

تواني) چرا كه تو چيره ،توانا و حكيمي».

يعني :عفو ،مغفرت و آمرزش تو ناشي از كمال قدرت و حكمت توست ،تو مانند
كساني نيستي كه از روي عجز و ناتواني به مغفرت و آمرزش ديگران روي ميآورند ،يا
از روي جهل و ناداني گذشت ميكنند بلكه تو به حق و حقوق خودت آگاهي و در
ستاندن آن توانايي و در گرفتنش حكيم و فرزانه! كسي كه به آثار و نشانههاي اسماء و
صفات اهلل -تعالي -در جهان هستي و در امر او -مينگرد ،به خوبي درمييابد كه مصدر
تمام جنايات و بديها از بندگان است ،زيرا او داراي اسماء و صفات و افعال واال است،
و ثنا ،ستايش ،ربوبيت و الوهيّت مقتضاي آنهاست .بنابراين هر حكمي را كه حتمي
گردانده يا تقدير فرموده است ،بر اساس حكمت بالغه و آيات باهرهي اوست .و اهلل -
سبحانه و تعالي -بندگانش را فراخوانده تا با اسماء و صفاتش به شناخت و معرفت او
نايل آيند و به آنان امر فرموده تا شكر و سپاسش را به جا آورند و آنچنانكه شايسته است
دوستش بدارند و به يادش باشند و بندگيشان را اثبات كنند ،زيرا هر اسمي از لحاظ
عمل ،معرفت و حال در انسان ايجاد بندگي ميكند و بيگمان كاملترين انسانها از نظر
عبوديت و بندگي كساني هستند كه در برابر تمام اسماء و صفاتي كه بشر از آنها اطالع
 -1نگا :مدارج السالكني :ص .418-417
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دارد ،سر بندگي و تعظيم فرود آورد ،به اين صورت كه هيچ نامي از اسماء اهلل تعالي بر او
پنهان نماند ،جز اينكه بندهوار در برابر آنها موضع عبوديت بگيرد ،به عنوان مثال :تعبّدش
در برابر اسم مبارک «قدير» مانع بندگياش در برابر اسمايي چون« :حليم و رحيم» نشود،
رب  ،االحسان ،اللطف» و غيره
يا اسمايي چون« :الـمعطی ،الرحيم ،العفو ،الغفور ،ال ّ
مانع عبوديتش در برابر اسمايي ديگر چون« :الـامنع ،الـ منتقم ،العدل ،اجلربوت ،العظمة،
الكربياء» و غيره نشود .و اين همان راه رسيدن به كمال براي رهپويان به سوي اهلل است،
يعني همان راهي كه از قلب قرآن گرفته شده است ،آنجا كه ميفرمايد:
ذ
وهَُٰٓبِها﴾ [األعراف.]180 :
لسَٰٓنََٰٰٓٓفَٰٓٱدَٰٓ ُع َٰٓ
ّللَِٰٓٱلَٰٓسَٰٓمآَٰ َُٰٓءَٰٓٱ َُٰٓ
﴿و ِ َٰٓ
«اهلل داراي زيباترين نامهاست ،او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد».

فرا خواندن اهلل تعالي با اسماء او شامل :دعاي ثنا و دعاي تعبّد و بندگي است.1
بنابراين اهلل سبحانه و تعالي بندگانش را دعوت ميكند تا با اسماء و صفاتش او را
بشناسند و به ثنا و ستايشش بپردازند و با بندگي و عبوديت بهره و نصيب خود را
برگيرند.
اهلل تعالي موجبات اسماء و صفاتش را دوست دارد ،او «عليم» است و بندگان عالم و
آگاه خود را دوست دارد ،او «جواد» است ،هر سخي و بخشندهاي را دوست دارد ،او
«وتر» است ،وتر را دوست دارد ،او «جميل» است ،زيبايي را دوست دارد ،او «عفو» است
اهل عفو و گذشت وآمرزش را دوست دارد ،او«حَيي» است و حياء و اهل آن را دوست
دارد ،او «بَرُّ» و نيک است و نيكوكاران را دوست دارد ،او«شكور» است و شاكران را
دوست دارد ،او «صبور» است ،شكيبايان و صابران را دوست دارد ،او «حليم» است ،اهل
حلم را دوست دارد .و چون توبه ،مغفرت ،عفو ،گذشت و آمرزش را دوست دارد،
بندگانش را ميآمرزد و توبهشان را ميپذيرد و از آنان درميگذرد و در تقدير خود
 -1مدارج السالكني.49/2 :
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برايشان بيان نموده كه چه چيزهايي موجب سقوطشان در زشتيها و گناهان ميشود ،يا
چه چيزي او را به خشم مي آورد ،يا به چه چيزهايي متمسّک شوند كه محبوب اهلل شوند
و رضايت و خشنودياش را بدست آورند.1
ظهور اسماء و صفات الهي در زندگي و در نفس بشريت و جهان هستي امري واضح
و هويداست ،و هيچ نيازي به استدالل ندارد ،اما بايد دانست راهيابي و استفادهي بهينه از
آن نشانهها ،نيازمند توفيق و هدايت الهي است و اساساً خودِ توفيق از آثار رحمت اوست
كه تمام جهان و جهانيان را فراگرفته است.
اگر انسان در جهان پهناور و در روح و روان خود بينديشد ،با چيزهاي شگفتي مواجه
خواهد شد و از آن بهرههايي خواهد اندوخت كه در خواب هم فكرش را نميكرد ،به
عنوان مثال وقتي به مفاد اين آيه ميانديشيم با اموري روبرو ميشويم كه زبان تعبير در
برابر آن ناتوان است ،آنجا كه ميفرمايد:
ذ
ذ
ُ
ُ
ٗ ذ ُ
ُ
قَٰٓ
ِك َٰٓٱلَٰٓ َُّٰٓ
ّلل َٰٓٱلَٰٓمل َٰٓ
﴿أفحسِبَٰٓ ُتمَٰٓ َٰٓأنما َٰٓخلقَٰٓنَٰٓكمَٰٓ َٰٓعب َٰٓثا َٰٓوأنكمَٰٓ َٰٓإِلَٰٓنَٰٓا َٰٓلَٰٓ َٰٓترَٰٓج ُعونَٰٓ ََٰٰٓٓ ١١٥فتعَٰٓلَٰٓ َٰٓٱ َُٰٓ
ذ ُ
شَٰٓٱلَٰٓك ِري َِٰٓمَٰٓ[ ﴾١١٦المؤمنون.]116-115 :
بَٰٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
لَٰٓهوََٰٰٓٓر ُّ َٰٓ
لََٰٰٓٓإِلَٰٓهََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ
«آيا گمان بردهايد كه ما شما را بيهوده آفريدهايم و به سوي ما برگردانده نميشويد * پس

واال مقام و بلند مرتبه اهلل است آن كه فرمانرواي راستين است و هيچ معبودي جز او نيست و
صاحب عرش عظيم است».

چيزي كه اهميت توحيد اسماء و صفات را چند برابر ميكند ،ثمره و ميوهي آن است
كه افزايش ايمان ،ثبات ،يقين و نور بصيرت را به دنبال دارد ،كه بنده را از وقوع در
شبهات گمراه كننده و شهوات حرام محافظت ميكند.2
وقتي اين شناخت در قلب بنده رسوخ كند ،قطعاً خوف و خشيّت الهي بر روح و
روانش حاكم ميشود ،زيرا همانگونه كه پيشتر گفتيم هر نامي از نامهاي اهلل تعالي بر قلب
 -1مدارج السالكني.420/2 :
 -2دراسات يف مباحث توحيد األسامء والصفات :تميمي.15-14 ،
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و رفتار انسان تأثير ميگذارند يعني هرگاه قلب معنا و مقتضاي يكي از اسماء اهلل را درک
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
ميآيند ،پس اسماء و صفات الهي مقتضي عبوديّتند ،مراد ما از عبوديّت در اينجا انواع
مختلف آن است كه بر دل و جوارح تأثير ميگذارند ،به عنوان مثال :شناخت و آگاهي
بنده از اينكه پروردگار متعال در سود و زيان ،منع و عطا ،خلق و رزق ،زنده كردن و
ميراندن و غيره يكتا و يگانه است ،در باطن توكّل و اتّكا را ايجاد ميكند كه در ظاهر
ثمرات و لوازم آن به خوبي ديده ميشود و وقتي به سمع ،بصر و علم او چشم مياندوزد،
به يقين درمييابد كه به اندازهي كوچكترين ذرّه در آسمانها و زمين از او پنهان نيست و
از پنهان و آشكار آگاه است ،از خيانت چشمها و پنهان كاري دلها به خوبي واقف است،
ثمره ي اين آگاهي حفظ زبان و جوارح ،و قلب از تمام چيزهايي است كه اهلل تعالي از آن
راضي نيست ،از اين رو اعضايش را در مسيري راهنمايي ميكند كه اهلل دوست دارد و
از آن خشنود است و وقتي به اين مرحله رسيد ،داراي صفت «حياء» ميشود و ثمرهي
حياء پرهيز از محرّمات و زشتيها و شناخت جود ،بخشش ،كرم ،احسان ،نيكي و رحمت
اهلل تعالي است ،كه اميد بيشتر را به دنبال دارد و بالتّبع هرچه شناخت و آگاهياش باالتر
رود عبوديتش در ظاهر و باطن نيز بيشتر و بيشتر ميشود.1
و نيز معرفت و شناختش از جالل و عزّت اهلل تعالي ،ثمرهي خضوع و فروتني ،محبّت
و حاالت زيباي دروني را برايش به بار مينشاند كه انواع عبوديت ظاهري از موجبات آن
است.
و نيز علم و آگاهي از جمال ،كمال و صفات عاليه محبّت ويژهاي را موجب ميشود
كه از بهترين انواع عبوديّت است ،بنابراين تمام مظاهر عبوديت به مقتضاي اسماء و

 -1مفتاح دار السعادة.90/2 :
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صفات برميگردد.1
اين احوال كه دلها بدان متصف ميشود ،بهترين و كاملترين حاالت و باشكوهترين
وصفي است كه قلب بدان متصف و آراسته ميشود ،وقتي بندهاي با تمرين[ ،ممارست و
مجاهدت] به چنين حالتي خو ميكند و بدان ادامه ميدهد ،فرمانبردار ،مطيع و تسليم
اوامر الهي ميشود و با همين اعمال قلبي است كه اعمال ظاهري كمال مييابند ،از اهلل
تعالي ميطلبيم دلهايمان را سرشار از معرفت ،محبت و انابت فرمايد ،بيگمان او
گراميترين و بخشندهترين بخشندگان است.2
مبحث دوم :تمامی صفات الهی بر قلب مؤمن تأثیر گذارند

برخي از مدّعيان ديني كه هيچ بهرهاي از علوم شريعت ندارند ،گمان ميكنند شناخت
و معرفت اسماء و صفات بر دلها يا در كاهش يا نقصان ايمان به اهلل تعالي هيچ تأثيري
ندارند ،از اين رو بر شناخت يا عدم شناخت آنها ،يا اثبات و انكارشان هيچ سود و
فايدهاي مترتّب نيست .از آن جمله ميتوان به فالسفهاي اشاره كرد كه اهلل تعالي را با
صفاتي توصيف ميكنند كه قرآن يا سنت بدان اشاره نكرده است و صفاتي را كه اهلل
تعالي خود را بدانها متصف نساخته انكار كردهاند ،اما شكّي نيست هر صفتي كه اهلل تعالي
در قرآن بيان نموده يا رسولش آنها را ثابت دانسته داراي حكمت و منفعت و غايتي
است و اگر چنين نبود آنها را ذكر نميكرد ،زيرا كالم او و كالم رسولش از بيهودهگويي،
لغو و زيادهگويي پاک و منزّه است.
از اين رو هر كه گمان برد اهلل تعالي كالمش را با سخناني آغاز كرده است كه هيچ
فايدهاي ندارد ،يا هدفي بر آن مترتّب نيست ،يا اهمّيتي ندارند ،قطعاً او را به نقص و
بيهودهگويي متهم ساخته است و از آنجايي كه هر صفتي از صفات اهلل -سبحانه و تعالي-
 -1مفتاح دار السعادة ،90/2 :ابن قيّم.
 -2القواعد احلسنی لتفسري القرآن ،سعدی.130 :
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به وضوح بر قلب مؤمن اثر ميگذارند و در رفتارهاي او تجسّم مييابند ،بنابراين هيچ
صفتي را نخواهي يافت مگر اينكه داراي اثر و فايدهاند و فقط جاهالن به انكار آن
پرداختهاند ،زيرا علماي اهل سنت و جماعت بدان اقرار داشته و روشن و واضحتر از
خورشيد به بيان آن پرداختهاند .در صفحات آينده به تفصيل به بيان اين تأثيرات
ميپردازيم.

نشان صفت عظمت
اين صفت از اسم «العظيم» گرفته شده و عظمت از صفاتي است كه قائم به مخلوقات
نيست ،يعني عظمت اهلل تعالي را نميتوان به هيچ يک از آفريدگانش متّصف نمود ،اما در
ميان بندگانش تعظيم و اكرام را آفريده تا همديگر را مكرّم و گرامي بدارند .برخي
عظمتشان را وابسته به مال ،گروهي به فضل و علم و دستهاي به قدرت و عدهاي به جاه،
مقام و غيره است ،بنابراين تمام آفريدگان به شكلي داراي عظمتند ،اما اهلل تعالي در همه
حال عظيم و بزرگ است و كسي كه بزرگي و عظمت او را احساس ميكند شايسته است
مراقب زبان خود باشد و زبان به سخني نگشايد كه او را ناخوش آيد ،يا مرتكب گناه
نميگردد زيرا ميداند اهلل تعالي از گناهكاران راضي نيست .1بنابراين وقتي بندهاي عظمت
پروردگارش را احساس كند ،همواره از مواليش در خوف و هراس است ،كاري نميكند
كه او را خشمگين سازد بلكه ميكوشد تا رضايت و خشنودياش را جلب كند.
رسول اهلل در حديثي قدسي كه داللت بر صفت عظمت دارد به اين صفت مبارک
چنين اشاره ميفرمايد:
َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َّ
ََ َ َ َ َ
َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
سحدس ِم َّه َم قذفتَّه
َبي َّء ٍَِ ِسِئ ،فمن زع َِن َ ِ
سٍی ،سل ِ
ك ِ
«يقوَ تب ٍك تع ىل :سلعظمَ إز ِ
ِف أ
سنل ٍِ».2
ِ
 -1احلجة يف بيان الـمحجة :با اندكي تصرف .130/1
 -2روايت ابو داود ش 4090و ابن ماجه ش  4174و سلسلة األحاديث الصحيحة ،آلبانی :ش .541
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«اهلل تبارک و تعالي ميفرمايد :عظمت و بزرگي [همچون لباسي كه خاص آفريدگان است]،
از ويژگيهاي من است و كبرياء و بزرگي [مانند خرقهاي كه مردمان را ميپوشاند] خاص من
است و [هيچ كس را در آن مشاركتي نيست ]،هر كس يكي از آن دو را از من سلب كند ،قطعاً
او را در آتش دوزخ خواهم انداخت».

نشان صفت «يد» (دست)
يكي از صفاتي كه منكرين اسماء و صفات به نفي آن پرداخته و زنادقهي گذشته منكر
آن شدهاند ،صفت «يد» يا دست اهلل تعالي كه خودش را به آن توصيف كرده است و در
آيات و احاديث زيادي ثابت و مورد مدح و ستايش اهلل جلّ جالله و رسولش قرار گرفته
است ،در مبحث صفات ذاتي در صفحات گذشته به تفصيل از آن سخن گفتيم ،اهلل
سبحانه و تعالي در آيات فراواني از كتابش و رسولش نيز در احاديثي چند به احسان
بيكرانش اشاره كردهاند و اينكه دست بخشندهي او همواره در عطا ،بخشش و انفاق
است ،قدرت ،جبروت ،شدّت و عظمتش را ميتوان در روز رستاخيز مشاهده نمود ،آنگاه
كه آسمانها و زمين در آن روز در دست راست اوست:
ذ
ُ
ذ
ِيعا َٰٓقبَٰٓض ُت َُٰٓهۥ َٰٓيوَٰٓمَٰٓ َٰٓٱلَٰٓقِيَٰٓمةَِٰٓ َٰٓوَٰٓٱ ذ
تَٰٓ
ت َٰٓمطَٰٓوِ َٰٓي َُٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َُٰٓ
ض ََٰٓج َٰٗٓ
ق َٰٓقدَٰٓرَِٰٓه ِۦ َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡر َٰٓ
ّلل َٰٓح ذَٰٓ
﴿وما َٰٓقد ُروآَٰ َٰٓٱ َٰٓ
ذ ُ ُ
شكونََٰٰٓٓ[ ﴾٦٧الزمر.]67 :
بِي ِمين ِ َٰٓهِۦََٰٰٓٓ ُسبَٰٓحَٰٓن َُٰٓهۥَٰٓوتعَٰٓلََٰٰٓٓعمآَٰي َِٰٓ
«آنان كه آنگونه كه شايسته است اهلل را نشناختهاند ،در روز قيامت سراسر كرهي زمين يكباره

در مُشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده ميشود .اهلل پاک ،منزه ،بلند
مرتبه و بزرگ از آن چيزهايي است كه بدان شرک ميورزند».

بيگمان اين صفت در دل و درون مؤمن تأثير بسزايي دارد ،زيرا هيبت ،بزرگي،
خوف ،خشيّت ،منزلت باشكوه او را به نمايش ميگذارد و اينكه او پادشاه بزرگي است
كه تمام پادشاهان در برابرش ناتوان و عاجزند و از قبضهي قدرت او هيچ راه فرار يا
پناهگاهي -جز او -ندارند.
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نشان و اثر اسم اهلل «حميد»
اين اسم دربردارندهي صفت «حمد» با تمامي انواع و اشكال آن است و از صفات
ذاتيهاي است كه هيچگاه از اهلل تعالي جدا نيست و آثارش پيوسته در هر لحظه و ساعتي
آشكار و هويداست و معنايش :تنها او مستحقّ انواع حمد است ،زيرا در ذات ،اسماء و
صفات و افعالش ستوده و بينياز است و كسي را جز او نسزد كه به كمال اين صفت
آراسته و مزيّن باشد .بنابراين نشان اين صفت در بنده به اين شكل است كه بايد در
زندگياش راه و روشي در پي بگيرد كه ستوده و پسنديده و مورد رضايت اهلل تعالي
باشد ،زيرا تمامي اعمالش بايد خالصانه از آن كسي باشد كه حميد و ستوده است و
بي گمان اگر هر كسي بكوشد تا اعمالش ستوده و مورد پسند باشد ،قطعاً كار مردم در دنيا
و آخرت به سامان خواهد بود و تمام منازعات و دشمنيها از بين رفته و برادروار در كنار
هم گردآمده و يكديگر را به خاطر اهلل دوست خواهند داشت.1

نشان و اثر اسم اهلل «مهيمن»
از آثار هيمنه و سيطرهي اهلل تعالي بر جهان و بندگانش آن است كه او مالک الملک
است و هرگونه كه بخواهد در مخلوقاتش دخل و تصرف روا ميدارد ،زيرا مالک حق
دارد در مُلک خود هرگونه كه بخواهد تصرّف كند ،در قرآن بارها و بارها به نمونههايي از
هيمنهي او بر جهان و موجودات -به عنوان تذكّر و هشدار -اشاره شده است ،به عنوان
2

نمونه به آيات زير توجه كنيد:
ُّ ٗ ُ ٗ ذ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
َع َٰٓوخفَٰٓي َٰٓة َٰٓلئِنَٰٓ َٰٓأّنىَٰٓنا َٰٓمِنَٰٓ َٰٓهَٰٓ ِذ َٰٓه ِۦَٰٓ
ت َٰٓٱلَٰٓبَِٰٓ َٰٓوَٰٓٱلَٰٓحَٰٓ َٰٓرِ َٰٓتدَٰٓ ُعون َُٰٓهۥ َٰٓتض َٰٓ
جيكم َٰٓمِن َٰٓظلمَٰٓ َِٰٓ
﴿قلَٰٓ َٰٓمن َٰٓين ِ
ُذ ُ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ذ
ُ ُ
ُ
ل َٰٓٱ ذ َُٰٓ ُ
شكونَٰٓ ََٰٰٓٓ ٦٤قلَٰٓ َٰٓهوََٰٰٓٓ
ك َٰٓكرَٰٓبَٰٓ َٰٓث َٰٓم َٰٓأنتمَٰٓ َٰٓت َِٰٓ
جيكم َٰٓمِنَٰٓها َٰٓومِن َٰٓ َِٰٓ
لشك ِِرينَٰٓ ََٰٰٓٓ ٦٣ق َِٰٓ
ن َٰٓمِنَٰٓ َٰٓٱ َٰٓ
نلكون ذَٰٓ
ّلل َٰٓين ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ت َٰٓأرَٰٓ ُجل ِكمَٰٓ َٰٓأوَٰٓ َٰٓيلَٰٓبِسكمَٰٓ َٰٓشِي َٰٗٓعآَٰ
ٱلَٰٓقاد َُِٰٓر ََٰٓعَٰٓ َٰٓأن َٰٓيبَٰٓعثَٰٓ َٰٓعليَٰٓكمَٰٓ َٰٓعذ َٰٓابٗا َٰٓمِن َٰٓفوَٰٓق ِكمَٰٓ َٰٓأوَٰٓ َٰٓمِن َُٰٓتَٰٓ َِٰٓ
 -1مفهوم األسامء والصفات ،مقالهاي در مجلهي :اجلامعة اإلسالمية ،شيخ سعد ندا ،ص  ،71 ،70شمارهي .59
 -2همان :ص  ،80شمارهي .59
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ذ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
تَٰٓلعل ُهمََٰٰٓٓيفَٰٓق ُهونََٰٰٓٓ[ ﴾٦٥األنعام.]65-63 :
فَٰٓٱٓأۡليَٰٓ َِٰٓ
ص َٰٓ
ويذِيقََٰٰٓٓبعَٰٓضكمَٰٓبأَٰٓسََٰٰٓٓبعَٰٓضََٰٰٓٓٱنظرََٰٰٓٓكيَٰٓفََٰٰٓٓن ِ

«بگو :چه كسي شما را از اهوال و شدائد خشكي و دريا رهايي ميبخشد ،در آن حال كه او

را فروتنانه علني و نهاني به فرياد ميخوانيد :اگر اهلل ما را از اين احوال برهاند ،سوگند
مي خوريم كه از سپاسگزاران باشيم؟ *بگو :اهلل شما را از آن و از هر غم و اندوهي ميرهاند.
سپس شما شريک و انباز ميسازيد! بگو :اهلل ميتواند كه عذاب بزرگي از باالي سرتان و يا از
زير پاهايتان بر شما بگمارد و يا اينكه كار را بر شما به هم آميزد و دسته دسته و پراكنده گرديد،
بنگر كه چگونه آيات را بيان و روشن ميگردانيم تا بلكه بفهمند».

و آنگاه كه قلب هيمنه ،سلطه و قدرت پروردگارش را احساس و درک كند ،به او پناه
خواهد برد و براي دفع ضرر و جلب هرگونه منفعتي تنها از او درخواست كمک خواهد
كرد ،آيات و احاديث فراواني در اين باره وجود دارد [كه اگر ترس به درازا كشيدن اين
مباحث نميبود به تفصيل آنها را بيان ميكرديم].

نشان صفت عُلُوّ (مافوق بودن) در قلب بنده
وقتي بنده به يقين دريابد كه اهلل تعالي بر باالي آسمان است و بر عرش خود بدون
هيچگونه حصر يا كيفيّتي استقرار يافته (استواء) و هم اكنون نيز -مانند گذشته -به
صفاتش آراسته و مزيّن است در آن صورت در نمازها ،دعاها و درخواستهايش تنها به
او روي ميآورد و كسي كه از علوّ پروردگارش خبر نداشته باشد ،بيگمان گمراه و حيران
است و چه بسا فقط با سمع يا بصر و يا قدمتش او را شناخته باشد ،اما بايد دانست چنين
معرفتي بدون شناخت مافوق بودن اهلل تعالي ناقص خواهد بود ،اما كسي كه ميداند معبود
مافوق همهي چيزهاست ،وقتي وارد نماز ميشود و تكبير ميكند ،قلبش را متوجه عرش
او ميسازد و به پاكي و منزّهي او را ميستايد و در قدمت و ازليتش او را منفرد و يگانه
خواهد دانست.
و به يقين درمييابد با وصف اينكه مافوق است ،اما به بندگانش نزديک است و با
علم ،سمع ،بصر ،احاطه ،قدرت ،مشيّت و ذاتش با آنان همراه و مافوق تمام چيزها و بر
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عرش استقرار يافته است و وقتي در نماز اين احساس به او دست داد ،قلبش با ابزار
معرفت و ايمان نوراني گشته و پرتو عظمت بر قلب ،روح و جانش منعكس شده و
ظرفيّت قلبياش باال رفته و ايمانش قوي گشته و سرانجام با منزه دانستن پروردگارش از
صفات آفريدگان اعم از :كيفيّت ،محدوديّت ،حلول و غيره به طعم و مزهي معرفتي دست
خواهد يافت كه پيشتازان مقرّب پيش از او دريافته بودند.1
بنابراين بر هر پژوهندهاي كه به بررسي اسماء و صفات الهي در قرآن يا احاديث
رسول اهلل ميپردازد ،الزم است در معاني اين صفات كه بر آن داللت دارند ،خوب
بينديشد ،تا مراقبت و نظارت دائمي و هميشگي اهلل -تعالي -را بر روح و روان خويش
درک كند ،در آن صورت است كه تمامي حركات و سكناتش مهر پذيرش خواهد خورد
و با آن در زندگي علمياش ثمرهي ايمانش را خواهد چيد .آخرين مثال صفت سمع
است [كه به آن مي پردازيم].2

نشان صفت سمع
اهلل تعالي در سورهي «مجادله» به اين صفت خود چنين اشاره ميكند:
ُ ُ
ُ
ذ
ذ
ذ
ذ ُ
ذ
نَٰٓ
اوركمآَٰ َٰٓإ ِ َٰٓ
ّلل َٰٓيسَٰٓم َُٰٓع َُٰٓت
ّللِ َٰٓوَٰٓٱ َُٰٓ
ك َٰٓإِلَٰٓ َٰٓٱ َٰٓ
جها َٰٓوتشَٰٓت ِ َٰٓ
ّت َٰٓتجَٰٓدِلكَٰٓ َٰٓ ِ َٰٓ
ّلل َٰٓقوَٰٓلَٰٓ َٰٓٱل ِ َٰٓ
﴿قدَٰٓ َٰٓس ِمعَٰٓ َٰٓٱ َُٰٓ
ف َٰٓزوَٰٓ ِ
ذ
صيََٰٰٓٓ[ ﴾١المجادلة.]1 :
ّللَٰٓس ِم َُٰٓ
ٱ َٰٓ
يعَٰٓب ِ
«اهلل گفتار آن زني را شنيد كه دربارهي شوهرش با تو بحث و مجادله ميكند و به اهلل شكايت
ميبرد ،اهلل قطعاً گفتگوي شما دو نفر را ميشنود ،چرا كه اهلل شنوا و بينا است».

و از عائشهل روايت است كه فرمود:
أ
َّ َ َ َّ
َ َ ََ
َّ َ َّ
َ َ َ َّ َّ
َّ
ىل أ
لَ إ َ
سنلب تكل َّمه َ ِِف
سلصوست ،لقد َج َءت سلمج َ
معه
هلل سّلی ِنع ن
«سْلَمد ِ ِ
ُ
َ
ذ ُ
سبليتَ ،م َ َ
نم َّع َم َت َّق َّوَ فَل َز ََ سهلل﴿ :قدَٰٓ َٰٓس ِمعَٰٓ َٰٓٱ ذ ُ
جهآَٰ
و
َٰٓ
ز
َٰٓ
َٰٓ
ف
َٰٓ
ك
َٰٓ
ِل
د
ج
َٰٓ
ت
َٰٓ
َٰٓ
ّت
ل
ٱ
َٰٓ
ل
َٰٓ
و
َٰٓ
ق
َٰٓ
َٰٓ
ّلل
ِحيَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
الرب ّ
جل وعال :واسطي ،ص .50
 -1النصيحة يف صفات ّ
 - 2كتاب األربعين في دالئل التوحيد با اندكي تصرف از تعليق شيخ علي بن ناصر ص ()26،25
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ُ ُ ُ
ذ ذ
ذ
ذ
صيََٰٰٓٓ[ ﴾١المجادلة.1»]1 :
ّللَٰٓس ِم َُٰٓ
نَٰٓٱ َٰٓ
اوركمآََٰٰٓإ ِ َٰٓ
ّللَٰٓيسَٰٓم َٰٓعَُٰٓت
ّللَِٰٓوَٰٓٱ َُٰٓ
كَٰٓإِلََٰٰٓٓٱ َٰٓ
وتشَٰٓت ِ َٰٓ
يعَٰٓب ِ

« سپاس اهلل را سزد كه نيروي شنوايي او تمام اصوات را دربرگرفته است ،زني شكايت خود

را پيش پيامبر آورد و با او درحالي سخن ميگفت كه من در گوشهاي از خانه نشسته بودم و

بعضي از آنچه را ميگفت نميشنيدم ،پس از اندكي اهلل تعالي اين آيات را نازل كرد﴿ :قدََٰٰٓٓس ِمعََٰٰٓٓ
ُ
ذ ُ
ذ
جهآَٰ﴾...
ّتَٰٓتجَٰٓدِلكََٰٰٓٓ ِ َٰٓ
ّللَٰٓقوَٰٓلََٰٰٓٓٱل ِ َٰٓ
ٱ َُٰٓ
فَٰٓزوَٰٓ ِ
«اهلل گفتار آن زني را شنيد كه با تو دربارهي شوهرش بحث و مجادله ميكرد.»»...

آري! اگر كسي كه در صفات الهي به بحث و بررسي مشغول است به داللت اين
صفات خوب بينديشد و بداند كه در تمام حال و احوالش تحت مراقبت و نظارت است
و هرچه را بر زبان ميراند پروردگارش از باالي هفت آسمانها در همان حال ميشنود و
بدادش ميرسد ،قطعاً نشان اين صفت بر رفتار ،كردار ،اخالق و راه و روشش در جامعه
پرتو خواهد افكند و به اخالق واال و ربّاني دست خواهد يافت و دوست و وليّ اهلل تعالي
ميشود و در خواهد يافت كه اخالق واال از ثمرات توحيد است؛ هر اندازه از ايمان و
توحيد بيشتري برخوردار باشد ،نشان آن صفت بر اخالق ،رفتار و كردارش بيشتر پرتو
خواهد افكند.
مبحث سوم :اتصاف اهلل تعالی به مغفرت و آمرزش به معنای زیادهروی در
گناهان نیست

در بسياري از آيات و [احاديث] از اهلل تعالي با عنوان :غفار و غفور يعني
بسيارآمرزندهي گناهان ،خطاها و لغزشها -اعم از صغيره و كبيره -نامبرده شده است ،تا
جايي كه اگر بنده از شرک هم توبه كند و از پروردگارش آمرزش بطلبد ،توبهاش را
ميپذيرد و از گناهش درميگذرد:
ذ
ُ
ُ
ُ
ُّ ُ
ذ ذ ذ
ّلل َٰٓيغَٰٓ ِف َُٰٓر َٰٓٱَّلنوبََٰٰٓٓ
ن َٰٓٱ َٰٓ
ّللِ َٰٓإ ِ َٰٓ
س ِهمَٰٓ َٰٓلَٰٓ َٰٓتقَٰٓن ُطوآَٰ َٰٓمِن َٰٓ ذرَحَٰٓ َِٰٓة َٰٓٱ َٰٓ
﴿قلَٰٓ َٰٓيَٰٓ ِعبادِيَٰٓ َٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓأسَٰٓفوآَٰ ََٰٓعَٰٓ َٰٓأنف ِ
 -1صحيح بخارى ،كتاب التوحيد ب صورت معلق ش .384/13
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ُ
ً ذ ُ
ِيمَٰٓ[ ﴾٥٣الزمر.]53 :
ورَٰٓٱ ذلرح َُٰٓ
ِيعآََٰٰٓإِن َُٰٓهۥَٰٓهوََٰٰٓٓٱلَٰٓغف َُٰٓ
َج

« بگو :اي بندگانم ،اي آنانكه در معاصي زياده روي هم كرده ايد ،از لطف و رحمت اهلل

مأيوس و نااميد نگرديد ،قطعاً اهلل همه ي گناهان را مي آمرزد ،چرا كه او بسيار آمرزگار و بس
مهربان است».

ُ

ذ

ذ

ُ

ِيما َٰٓ[ ﴾١١٠النساء:
ورا َٰٓ ذرح َٰٗٓ
ّللَٰٓغف َٰٗٓ
َي َِٰٓد َٰٓٱ َٰٓ
﴿ومنَٰٓيعَٰٓملَٰٓ َٰٓ ُسوَٰٓ ًءا َٰٓأوَٰٓ َٰٓيظَٰٓل ِمَٰٓ َٰٓنفَٰٓس َُٰٓهۥ َٰٓث ذَٰٓم َٰٓيسَٰٓتغَٰٓفِ َٰٓرَِٰٓٱ َٰٓ
ّلل َٰٓ ِ

.]110
« و هر كس كه كار بدي بكند يا بر خود ستم كند ،سپس از اهلل آمرزش بطلبد ،اهلل را
آمرزندهي مهربان خواهد يافت».

و بيگمان هرچند گناه انسان بزرگ باشد ،قطعاً آمرزش ،مغفرت و رحمت الهي بسي
بزرگتر از آن گناهي است كه مرتكب شده است ،زيرا:
ذ
ِعَٰٓٱلَٰٓمغَٰٓفِرَٰٓة ِ﴾ [النجم.]32 :
نَٰٓر ذبكََٰٰٓٓوَٰٓس َُٰٓ
﴿إ ِ َٰٓ
«پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و فراخ است».

و در آيات بسياري آمرزش خود را براي كسي كه توبه كند و ايمان بياورد تضمين
نموده است:

ٗ ُ
ذ
ِحآَٰث ذَٰٓمَٰٓٱهَٰٓتدىََٰٰٓٓ[ ﴾٨٢طه.]82 :
ِإَونَٰٓلغفارََٰٰٓٓل ِمنَٰٓتابََٰٰٓٓوءامنََٰٰٓٓوع ِملََٰٰٓٓصَٰٓل َٰٓ
﴿ ِ َٰٓ

«من قطعاً مي آمرزم كسي را كه برگردد و توبه كند و ايمان بياورد و كارهاي شايسته بكند و
سپس راهياب بشود».

و از فضل ،جود و كرمش متعهد گشته گناه و خطاي گناهكاران را به حسنات تبديل
ميكند:
ُ
ٗ
ذ
ُ ُ ذ
ّلل َٰٓس ِيَٰٓات ِ ِهمَٰٓ َٰٓحسنَٰٓتَٰٓ َٰٓوَكنََٰٰٓٓ
ِل َٰٓٱ َُٰٓ
ِحا َٰٓفأولَٰٓئِكَٰٓ َٰٓيبد َٰٓ
ل َٰٓصَٰٓل َٰٗٓ
ل َٰٓمن َٰٓتابَٰٓ َٰٓوءامنَٰٓ َٰٓوع ِملَٰٓ َٰٓعم َٰٓ
﴿إ ِ َٰٓ
ذُ ُ
ِيمآَٰ[ ﴾٧٠الفرقان.]70 :
ورآَٰ ذرح َٰٗٓ
ّللَٰٓغف َٰٗٓ
ٱ َٰٓ
«مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد ،كه اهلل بديها و گناهان ايشان
را به خوبيها و نيكيها تبديل ميكند و اهلل آمرزنده و مهربان است».
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اما با اين وصف جائز نيست كه انسان مسلمان در گناه ،معصيّت و زشتي زياده روي
كند ،با اين توجيه كه اهلل تعالي آمرزنده و مهربان است ،زيرا آمرزش تنها از آن توبهكاراني
است كه به سرعت از گناه دست ميكشند و به سوي او باز ميگردند:
ُ
ذ
ُ ُ
ورا﴾ [اإلسراء.]25 :
حّيََٰٰٓٓفإِن َُٰٓهۥََٰٓكنََٰٰٓٓل ِلَٰٓ ذَٰٓوبِّيََٰٰٓٓغف َٰٗٓ
﴿إِنَٰٓتكونوآََٰٰٓصَٰٓل ِ ِ

1

«اگر افراد شايسته و بايستهاي باشيد (اهلل شما را ميبخشد) چرا كه او در حق توبهكاران

هميشه بخشنده بوده است».

و [در سورهي «نمل»] ميفرمايد:
ذ
ُ
ُ
نَٰٓغفورََٰٰٓٓ ذرحِيمََٰٰٓٓ[ ﴾١١النمل.]11 :
لَٰٓمنَٰٓظلمََٰٰٓٓث ذَٰٓمَٰٓب ذدلََٰٰٓٓ ُحسَٰٓنَٰٓآَٰبعَٰٓدََٰٰٓٓ ُسوَٰٓءََٰٰٓٓفإ ِ ِ َٰٓ
﴿إ ِ َٰٓ

«و اما هر كس ستم كند و سپس بدي را به نيكي تبديل كند (او را خواهم بخشيد) بيگمان

من بخشايشگر و مهربانم».

بنابراين ،با توجه به آيات باال پيش شرطآمرزش و مغفرت دست كشيدن از معاصي و
گناهان و روي آوردن به نيكيها و حسنات است.
ذ ذ
ّللَٰٓلََٰٰٓٓيغَٰٓفِ َُٰٓرَٰٓأنَٰٓيُشَٰٓكََٰٰٓٓب ِ َٰٓهِۦ﴾ [النساء.]48 :
نَٰٓٱ َٰٓ
و آنجا كه ميفرمايد﴿ :إ ِ َٰٓ
به اين معني است كه كسي كه تا دم مرگ بر شرک اصرار ميورزد ،گناهانش بخشوده
نميشود ،زيرا او پس از كارهاي زشتش به انجام حسنات و نيكيها روي نياورده ،يا به
تعبيري آنها را به حسنات تبديل نكرده است و حال و روز منافقان نيز همينگونه است
زيرا:

ذ

ّللَٰٓل ُهمَٰٓ﴾ [المنافقون.2]6 :
﴿سوآَٰءََٰٰٓٓعليَٰٓ ِهمََٰٰٓٓأسَٰٓتغَٰٓفرَٰٓتََٰٰٓٓل ُهمََٰٰٓٓأمََٰٰٓٓلمََٰٰٓٓتسَٰٓتغَٰٓفِرََٰٰٓٓل ُهمََٰٰٓٓلنَٰٓيغَٰٓفِرََٰٰٓٓٱ َُٰٓ

«براي آنان يكسان است چه براي ايشان آمرزش بخواهي و چه آمرزش نخواهي ،هرگز اهلل
ايشان را نخواهد بخشيد ،اهلل قطعاً مردمان فاسق را هدايت نميدهد».

زيرا در ادّعاي اسالمشان اخالص نداشتند و بعدها حال و روزشان را نيز اصالح
 -1النهج األسنی فی رشح أسامء اهلل احلسنی :با اندكي تصرف ،ص .151-150
 -2همان ،با اندكي تصرف ،ص .152
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نكردند ،درحاليكه اگر راست ميگفتند ،قطعاً همراه با مؤمنان مشمول مغفرت و آمرزش
قرار ميگرفتند آنچنانكه در اين آيه بدان اشاره شده است:
ُ
ذ
ذ
ذ
ل َٰٓٱ ذَّلِينَٰٓ َٰٓتابُوآَٰ َٰٓوأصَٰٓل ُ
ّللِ َٰٓفأولَٰٓئِكَٰٓ َٰٓمعَٰٓ َٰٓٱلَٰٓ ُمؤَٰٓ ِمن ِّيََٰٰٓٓ
ّللِ َٰٓوأخَٰٓل ُصوآَٰ َٰٓدِين ُهمَٰٓ َٰٓ ِ َٰٓ
حوآَٰ َٰٓوَٰٓٱعَٰٓتص ُموآَٰ ََٰٰٓٓب ِٱ َٰٓ
﴿إ ِ َٰٓ
ذ
يمآَٰ[ ﴾١٤٦النساء.]146 :
ّللَٰٓٱلَٰٓ ُمؤَٰٓ ِمن ِّيََٰٰٓٓأجَٰٓ ًرآَٰع ِظ َٰٗٓ
تَٰٓٱ َُٰٓ
وسوَٰٓفََٰٰٓٓيُؤَٰٓ َِٰٓ
« مگر كساني كه توبه كنند و برگردند و به اصالح بپردازند و به اهلل متوسّل شوند و آئين
خويش را خالصانه از آن اهلل كنند ،پس آنان از زمرهي مؤمنان خواهند بود و اهلل به مؤمنان پاداش
بزرگي خواهد داد».

بنابراين ،بايد اسبابي را كه موجب مغفرت و آمرزش ميشود فراهم آورد ،ولي اگر
كسي بميرد و بر گناهان كبيره اصرار بورزد و توبه نكند ،اهل سنت و جماعت بر اين
باورند كه اهلل تعالي درقبال آنان تعهّدي درآمرزش و مهر ورزيدن بر او ندارد ،بلكه به
مشيّت او سپرده ميشود كه اگر خواست به فضل و كرمش او را ميآمرزد و از گناهش
درميگذرد:
ُ
﴿ويغَٰٓفِ َُٰٓرَٰٓمآَٰدونََٰٰٓٓذَٰٓل ِكََٰٰٓٓل ِمنَٰٓيشآَٰ َُٰٓء﴾ [النساء.]48 :
و اگر اراده كند او را به عدلش در آتش دوزخ خواهد افكند ،سپس به رحمتش يا به
وسيله ميانجيگري شفاعت كنندگان مطيعش پس از مدتي او را بيرون ميآورد و داخل
بهشتش ميكند و اين مورد اخير فقط خاص موحّدان و يكتاپرستان است.1
مبحث چهارم :از ویژگیهای مستحق بودن اهلل تعالی به صفات كمال ،یگانگی
در حاكمیت است

اهلل تعالي در آيات فراواني صفات كساني را كه مستحقّ حاكميتند را بيان داشته است،
كه در ادامهي مطلب به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت ،از اين رو بر هر خردمندي الزم
است در آن صفات بينديشد و آنها را با صفات انسانهايي مقايسه كند كه قانون وضع
 -1رشح الطحاوية :با اندكي تصرف ،ص .421 ،416
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ميكنند و ببيند آيا اين دو با هم مطابقت دارند يا نه؟
و اگر آن صفات با صفات الهي منطبق است -كه هرگز چنين نخواهد بود -در آن
صورت از قوانينشان پيروي كند و اگر به يقين دريابد كه قوانين بشري بسي حقيرتر،
ناچيزتر ،كم مايه و پايينتر از آنهاست ،پس خود را ملزم به قوانين الهي كند و قوانين
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
بيان صفات خود درامر قانونگذاري پرداخته ،آيه زير است:
ذ
﴿ومآَٰٱخَٰٓتلفَٰٓ ُتمََٰٰٓٓفِي َٰٓهَِٰٓمِنَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓف ُ
ّلل ِ﴾ [الشوري.]10 :
حكَٰٓ ُم َُٰٓهۥََٰٰٓٓإِلََٰٰٓٓٱ َٰٓ

« در هر چيزي كه اختالف پيدا كنيد ،داوري آن به اهلل واگذار ميگردد».

سپس در بيان ويژگيهاي آن داوري ميفرمايد:
ُ
ذ
ُ ذ
ُ
ِيبََٰٰٓٓ١٠فاط َُِٰٓرَٰٓٱ ذ
ضَٰٓجعلََٰٰٓٓلكمَٰٓمِنََٰٰٓٓ
تَٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
تَِٰٓإَولَٰٓ َٰٓهَِٰٓأن ُ َٰٓ
بَٰٓعليَٰٓ َٰٓهَِٰٓتو ََٰٓك ُ َٰٓ
ّللَٰٓر ِ َٰٓ
﴿ذَٰٓل ِك َُٰٓمَٰٓٱ َُٰٓ
ُ
ُ ُ
ُ
كمَٰٓ َٰٓفِي َٰٓهِ َٰٓليَٰٓسَٰٓ َٰٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦ َٰٓشَٰٓءَٰٓ َٰٓو ُهوَٰٓ َٰٓٱ ذ
يعَٰٓ
لس ِم َُٰٓ
جا َٰٓيذَٰٓرؤ
جا َٰٓومِنَٰٓ َٰٓٱلَٰٓنَٰٓعَٰٓ َِٰٓم َٰٓأزَٰٓوَٰٓ َٰٗٓ
أنفسِكمَٰٓ َٰٓأزَٰٓوَٰٓ َٰٗٓ
ذ
ُ
ال َُٰٓد َٰٓٱ ذ
ل َٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓ
ط َٰٓٱلرِزَٰٓقَٰٓ َٰٓل ِمن َٰٓيشآَٰ َُٰٓء َٰٓويقَٰٓد َُِٰٓر َٰٓإِن َُٰٓهۥ َٰٓبِك َِٰٓ
ض َٰٓيبَٰٓ ُس ُ َٰٓ
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
ي ََُٰٰٓٓ َٰٓ ١١
ٱلَٰٓ ِص َُٰٓ
لۥ َٰٓمق ِ
عل ِيمََٰٰٓٓ[ ﴾١٢الشوري.]12-10 :
« چنين داوري اهلل است كه پروردگار من است و من بدو پشت ميبندم و به او مراجعه
ميكنم* او آفرينندهي آسمانها و زمين است ،او شما را به صورت مرد و زن و چهارپايان را به
شكل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله بر آفرينش شما ميافزايد و هيچ چيزي مانند اهلل
نيست* كليدهاي آسمان و زمين در دست اوست .براي هركسي كه بخواهد روزي را فراوان و
يا كم ميگرداند او از همه چيز كامالً آگاه است».

از اين رو آيا كافران و فاجراني كه در نظامهاي شيطاني به امر قانونگذاري ميپردازند
مستحق آن هستند كه در مقام پروردگاري قرار بگيرند و در همه كار به آنان رجوع شود،
يا پشت به آنان بست ،درحاليكه فقط اهلل خالق آسمانها و زمين است و اوست كه براي
انسانها از جنس خودشان همسراني قرار داده و از هرنوع از چهارپايان هشت جفت
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1

ذ
ّي﴾ [األنعام.]143 :
نَٰٓٱثَٰٓن َِٰٓ
﴿ثمَٰٓن ِيةََٰٰٓٓأزَٰٓوَٰٓجََٰٰٓٓمِنََٰٰٓٓٱلضأَٰٓ َِٰٓ

ُ

[و هيچكس مانند او نيست﴿ ]:ليَٰٓسَٰٓ َٰٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦ َٰٓشَٰٓءَٰٓ َٰٓوهوَٰٓ َٰٓٱ ذ
ي﴾ [الشوري:
يع َٰٓٱلَٰٓ ِص َُٰٓ
لس ِم َُٰٓ
[ .]11كليدهاي آسمانها و زمين در دست اوست]:
ذ
ُ
ال َُٰٓد َٰٓٱ ذ
ل َٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓ
لرزَٰٓقَٰٓ َٰٓل ِمن َٰٓيشآَٰ َُٰٓء َٰٓويقَٰٓد َُِٰٓر َٰٓإِن َُٰٓهۥ َٰٓبِك َِٰٓ
ض َٰٓيبَٰٓ ُس ُ َٰٓ
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
﴿ َُٰٓ
لۥ َٰٓمق ِ
ط َٰٓٱ ِ
عل ِيمَٰٓ[ ﴾١٢الشوري.]12 :
«براي هر كه بخواهد روزي را گسترده و فراخ يا تنگ ميگرداند».

ذ
ُ
لَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓعل ِيمََٰٰٓٓ[ ﴾١٢الشوريَٰٓ .]12 :
طَٰٓٱلرِزَٰٓقََٰٰٓٓل ِمنَٰٓيشآَٰ َُٰٓءَٰٓويقَٰٓد َُِٰٓرَٰٓإِن َُٰٓهۥَٰٓبِك َِٰٓ
﴿يبَٰٓ ُس ُ َٰٓ
از اين رو بر هر مسلماني واجب است كه صفات كساني را كه شايستگي تشريع و

قانونگذاري و تحليل و تحريم را دارند خوب بشناسد و قوانين ديني خود را از كافران
سُست عنصر و جاهل نگيرد.2
آيهي زير از آياتي است كه به وضوح بر اين نكته داللت دارد:
ُ
ب َٰٓٱ ذ
فَٰٓ
كَٰٓ ِ َٰٓ
ش َُٰٓ
ّل َٰٓولَٰٓ َٰٓي ُ َِٰٓ
ص َٰٓب ِ َٰٓهِۦ َٰٓوأسَٰٓ ِمعَٰٓ َٰٓما َٰٓل ُهمَٰٓمِن َٰٓدون ِ َٰٓهِۦ َٰٓمِن َٰٓو ِ َٰٓ
ضَٰٓأبَٰٓ ِ َٰٓ
ت َٰٓوَٰٓٱلَٰٓۡر ِ َٰٓ
لسمَٰٓوَٰٓ َِٰٓ
لۥَٰٓغيَٰٓ ُ َٰٓ
﴿ َُٰٓ
ٗ
ُحكَٰٓ ِم َٰٓهِۦََٰٰٓٓأح َٰٓدا﴾ [الكهف.]26 :
«تنها اوست كه غيب آسمانها و زمين را ميداند ،شگفتا او چه بينا و شنوا است! به جز اهلل
برايشان سرپرستي نيست و در فرماندهي و قضاوت خود كسي را انباز نميگرداند».

پس آيا درميان كافران و فاسقاني كه به وضع قوانين بشري ميپردازند كسي را خواهي
يافت كه استحقاق صفت آگاهي از غيب آسمانها و زمين را داشته باشد؟ يا آيا نيروي
شنوايي و بينايياش آن اندازه است كه بر تمام شنيدنيها و ديدنيهاي آسمانها و زمين
احاطه داشته باشد؟ [آيا كسي -جز اهلل -را خواهي يافت كه يگانه و يكتا باشد؟] و آيا جز

 -1نگا :اضواء البيان :با اندكي تصرف .163/7
 -2همان.165/7 :
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اهلل ولي ،دوست و سرپرستي خواهي يافت؟ اهلل سبحان داراي مقام و بزرگ است.1
از آيات ديگري كه بر قانونگذاري و داوري اهلل تعالي داللت ميكند ،آيهي زير است:
ذ
ذ ُ ُ ُّ
ُ
ذ
لكَٰٓ َُٰٓمَِٰٓإَولَٰٓ َٰٓهَِٰٓ
لَٰٓٱ َُٰٓ
لَٰٓوجَٰٓه َُٰٓهۥََٰٰٓٓ َُٰٓ
كَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓهال ِكََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ
لَٰٓهوََٰٰٓٓ َٰٓ
ّللَِٰٓإِلَٰٓ ًهآَٰءاخ َٰٓر آَٰلََٰٰٓٓإِلَٰٓهََٰٰٓٓإ ِ َٰٓ
عَٰٓمعََٰٰٓٓٱ َٰٓ
﴿ولََٰٰٓٓتدَٰٓ َٰٓ
ُ ُ
ترَٰٓجعونََٰٰٓٓ[ ﴾٨٨القصص.]88 :
« همراه اهلل معبود ديگري را مپرست و به فرياد مخوان جز او هيچ معبود ديگري وجود
ندارد .همه چيز جز ذات او فاني و نابود ميشود .و فرماندهي از آن اوست و بس و همگي شما
به سوي او برگردانده ميشويد».

و آيا درميان فاسقان و كافران قانونگذار كسي را خواهي يافت كه در الوهيّت و
ربوبيّت يگانه و واحد باشد؟ آيا جز ذات او كسي باقي و ماندگار خواهد بود؟ و آيا
مخلوقات به سوي او بازگردانده نميشوند؟ بيگمان اهلل تعالي بسي واالتر ،بزرگتر و
منزّهتر از آن است كه در يكي از صفاتش به آفريدگانش شباهت داشته باشد ،يا مخلوقات
به صفات او متّصف شوند.2
آيهي زير نيز مؤيّد اين ادّعاست:
ذ
ُ
ذ
ُ
ذ
ُ
ُ
لَٰٓ
ّللَِٰٓٱلَٰٓع ِ َِٰٓ
لكَٰٓ َُٰٓم َٰٓ ِ َٰٓ
ّلل َٰٓوحَٰٓد َٰٓهُۥ َٰٓكفرَٰٓتمَٰٓ َِٰٓإَون َٰٓيُشَٰٓكَٰٓ َٰٓب ِ َٰٓهِۦ َٰٓتؤَٰٓم ُِنوآَٰ َٰٓفَٰٓٱ َُٰٓ
ع َٰٓٱ َُٰٓ
﴿ذَٰٓل ِكم َٰٓبِأن َُٰٓهۥَٰٓ َٰٓإِذا َٰٓد ِ َٰٓ

يَٰٓ[ ﴾١٢غافر.]12 :
ٱلَٰٓكب ِ َِٰٓ

« اين عذاب كه در آن هستيد بدان خاطر است كه شما هنگامي كه اهلل به يگانگي خوانده

ميشد نميپذيرفتيد و اگر براي اهلل انباز قرار داده ميشد باور ميداشتيد .پس در اين صورت
فرمانروايي و داوري از آنِ اهللِ واالمقام و بزرگوار است».

پروردگارا تو از هرآنچه كه شايستهي كمال و جاللت نباشد پاک و منزّهي ،زيرا تو
واال مقامي!.
و از ديگر آيات اين باب:
 -1أضواء البيان ،با اندكي تصرف .165/7
 -2همان.165/7 :

باب سوم :پيوند و ارتباط ذات ،افعال و برخي از صفات با يکديگر...
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ُ
ُ
ُ
ُ ذ
ذ ُ
لكَٰٓ َُٰٓم َِٰٓإَولَٰٓ َٰٓهَِٰٓترَٰٓج ُعونَٰٓ ََٰٰٓٓ ٧٠قلََٰٰٓٓ
ل َٰٓٱ َُٰٓ
لوّلَٰٓ َٰٓوَٰٓٱٓأۡلخِرَٰٓة َِٰٓو َُٰٓ
ف َٰٓٱ َٰٓ
ل َٰٓٱلَٰٓمَٰٓ َُٰٓد َٰٓ ِ َٰٓ
ل َٰٓهوَٰٓ َٰٓ َُٰٓ
ّلل َٰٓلَٰٓ َٰٓإِلَٰٓهَٰٓ َٰٓإ ِ َٰٓ
﴿وهوَٰٓ َٰٓٱ َُٰٓ
ُ ذ
ُ ذ
ذ
ُ
ضيآَٰءََٰٰٓٓ
يَٰٓٱ َٰٓ
للََٰٰٓٓسَٰٓم ًدآَٰإِلََٰٰٓٓيوَٰٓ َِٰٓمَٰٓٱلَٰٓ ِقيَٰٓمةََِٰٰٓٓمنََٰٰٓٓإِلَٰٓهََٰٰٓٓغ َٰٓ
ّللَٰٓعليَٰٓك َُٰٓمَٰٓٱ َٰٓ
أرءيَٰٓ ُتمََٰٰٓٓإِنَٰٓجعلََٰٰٓٓٱ َُٰٓ
ّلل َِٰٓيأَٰٓتِيكمَٰٓب ِ ِ
ُ
ذ
ُ
ّلل َٰٓعليَٰٓك َُٰٓم َٰٓٱنلذهارَٰٓ َٰٓسَٰٓم ًدا َٰٓإِلَٰٓ َٰٓيوَٰٓ َِٰٓم َٰٓٱلَٰٓقِيَٰٓمةَِٰٓ َٰٓمنَٰٓ َٰٓإِلَٰٓهََٰٰٓٓ
أفلَٰٓ َٰٓتسَٰٓم ُعونَٰٓ ََٰٰٓٓ ٧١قلَٰٓ َٰٓأرءيَٰٓ ُتمَٰٓ َٰٓإِن َٰٓجعلَٰٓ َٰٓٱ َُٰٓ
ُ ذ
ُ
ُ ذ
ُ
ك ُنونَٰٓ َٰٓفِي َٰٓهِ َٰٓأفلَٰٓ َٰٓ ُتبَٰٓ ِ ُ
للََٰٰٓٓ
صونَٰٓ ََٰٰٓٓ ٧٢ومِن َٰٓ ذرَحَٰٓت ِ َٰٓهِۦ َٰٓجعلَٰٓ َٰٓلك َُٰٓم َٰٓٱ َٰٓ
ّللِ َٰٓيأَٰٓتِيكم َٰٓبِليَٰٓلَٰٓ َٰٓتسَٰٓ
ي َٰٓٱ َٰٓ
غ َٰٓ
ذ
ُ
ُ
ُ
ُ
وَٰٓٱنلذهارََٰٰٓٓل ِتسَٰٓك ُنوآََٰٰٓفِي َٰٓهَِٰٓوّلِ بَٰٓتغوآََٰٰٓمِنَٰٓفضَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓولعلكمََٰٰٓٓتشَٰٓك ُرونََٰٰٓٓ[ ﴾٧٣القصص.]73-70 :
« پروردگار تو اهلل است و معبودي جز او نيست و هرگونه سپاس و ستايشي بدو تعلّق دارد
چه در اين جهان و چه در آن جهان و فرماندهي و داوري از آن اوست و بهسوي او بازگردانده
ميشويد * بگو :به من بگوييد :اگر اهلل شب را تا روز قيامت هميشه ماندگار كند به جز اهلل كدام
معبودي است كه بتواند براي شما روشنايي بياورد؟ آيا نميشنويد؟ * بگو :مرا خبر دهيد اگر اهلل
روز را تا روز قيامت جاودانه و دائمي كند جز اهلل كدام معبودي است كه بتواند براي شما شبي
را بياورد كه در آن بياراميد ،مگر نميبينيد؟ *اين از لطف و مرحمت الهي است كه شب را و
روز را براي شما آفريده است تا در آن بياراميد و فضلِ اهلل را بجوييد و سپاسگزار باشيد».

آيا درميان قانونگذاران دنيوي كسي را شايستهي اين خواهي يافت كه در دنيا و آخرت
مورد حمد ،ثنا و ستايش باشد؟ آيا آنكه شب و روز تحت سيطرهي اوست و در كمال
قدرت به امور بندگانش رسيدگي ميكند و نعمات عظيمش را همواره به آنان عطا ميكند،
كسي جز خالق آسمانها و زمين است؟ بيگمان چنين كسي بسي باشكوهتر ،واالتر و
عظيمتر از آن است كه در فرمانروايي ،داوري ،عبوديت ،الوهيّت شريک و انباز بگيرد.1
بر هر دعوتگر و مبلّغي كه مردم را به تحكيم شريعت الهي فرا ميخواند الزم است
پيش از هر چيز صفات پروردگارشان را به آنان آموزش دهد ،زيرا اين كار بزرگترين
ياور و دستمايه براي يادآوري عظمت پروردگار و ترغيب به امتثال اوامر و اجتناب از
نواهي و خوار شمردن جبّاران و پادشاهاني است كه براي خود و ملتهايشان قوانيني
وضع ميكنند كه اهلل تعالي بدان امر نفرموده است! ،اگر اين كار با موفقيّت صورت بگيرد
 -1أضواء البيان :با اندكي تصرف.166/7 ،
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مردم از پذيرش حُكم و قضاوت آنان خودداري ميكنند و به اين اقناع ميرسند كه بايد
فقط به قضاوت ،داوري و حكم اهلل تعالي راضي و خشنود باشند ،حُكم فرمانروا و مالکِ
متصرّف و جبّاري كه آسمانها و زمين تحت سيطره و قدرت اوست.1

 -1الرد علی من أنكر توحيد األسامء :با اندكي تصرف ،شيخ عبد الرحمن عبد الخالق ،ص .26

باب چهارم:
اقوال پارهای از مفسرین اهل سنت در مبحث آیات صفات...
اقوال پارهاي از مفسرين اهل سنت در مبحث آيات صفات و ذكر علمايي كه اهلل
تعالي به وسيلهي آنان مذهب سلف را ياري دادهاست و بيان متکلّميني كه بعدها به
مذهب سلف بازگشتند و نصايح و احکامي در اين باب.
فصل اول -پنج مبحث است:
مبحث اول -ابن جرير طبري.
مبحث دوم -موضعامام بغوي در قبال آيات صفات.
مبحث سوم -موضع حافظ ابن كثير.
مبحث چهارم -موضع علّامه قاسمي.
مبحث پنجم -موضع عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
فصل دوم -سه مبحث است:
مبحث اول -احمد بن حنبل.
مبحث دوم -ابن تيميه.
مبحث سوم -محمد بن عبد الوهاب.
فصل سوم -چهار مبحث است:
مبحث اول -ابوالحسن االشعري.
مبحث دوم -ابوحامد غزالي.
مبحث سوم -امام جويني.
مبحث چهارم -فخر رازي.
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فصل چهارم -چهار مبحث است:
مبحث اول -آگاهي از اهميّت سخن گفتن از صفات اهلل تعالي بدون علم و آگاهي
مبحث دوم -موضع سلف در برابر بدعت و بدعتگزاران.
مبحث سوم -حكم انكار يكي از اسماء يا صفات اهلل تعالي چيست؟.
مبحث چهارم -حكم سوگند ياد كردن به يكي از صفات اهلل تعالي.

فصل اول :اقوال برخی از مفسرین اهل سنت در مبحث آیات صفات
در اينجا الزم ميبينم به بيان روش و خط مشي برخي از سلف در تفسير آيات صفات
بپردازم ،زيرا برخي از علماي تفسير در بسياري از مواقع در اين مبحث به بيراهه رفتهاند.
از اين رو به گردآوري مجموعهاي از گذشتگان و متأخرين در دورههاي مختلف
تاريخ اسالم پرداخته و ابتدا از شيخ المفسرين يعنيامام ابن جرير طبري شروع كردهام.
مبحث اول :امام ابن جریر طبری (متوفی سال  310ه  .ق)

امام ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ،علّامه ،حافظ و مورّخ عصر خويش
بود.1

مغراوي در كتابش (الـ مفرسون بني التأويل واالثبات) به هنگام ذكر ابن جرير طبري

ميفرمايد« :او در تفسيرش راه ميانه و درست را برگزيده و كسي پيش از او در اين باب
پيشي نگرفته است ،پس از او نيز كساني همچون ابن كثير يا به خالصه كردن تفسير او
پرداخته ،يا مانند ساير مفسرين آراء و انديشههاي او را برگزيدهاند».2

عقيده امام ابن جرير در اسماء و صفات:
عقيدهي امام در اين باب همان منهج سلف صالح يا اهل سنت و جماعت است و
برگردن تمام كساني كه پس از او آمدهاند حق دارد و همه خود را مديون او ميدانند ،او
در باب اسماء و صفات به منهج سلف پايبند بود و در كتابش (رصيح السنة) عقيدهي
اهل سنت را به خوبي بيان و غبار شرک را از آن زدوده و از شبهات و اوهام پرده برداشته

 -1تاريخ بغداد ،162/2 :ميزان االعتدال ،ذهبي .498/3
 -2اِلفرسون بني التأويل واإلثبات ،125/1 :مغراوي.
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و نشانههاي آن را بيان كرده است ،اين كتاب اكنون چاپ شده و در دسترس خوانندگان
است.
در تفسيرش نيز اين عقيده به خوبي نمايان است و هيچ جاي بحث نيست و به خوبي
توانسته مذهب سلف را ياري و با آن به استدالل براهين خود بپردازد و از آن دفاع كند و
در مبحث صفاتي چون :يد ،رؤيت ،استواء و غيره حق مطلب را اداء كرده است ،ترديدي
نيست امام در تفسير حجّت و در عقيده شهسوار اين ميدان است.

تفسير صفت محبّت از ديدگاه او:
امام در تفسير اين آيه:
ذ
ُ
ذ
ُ
ّلل َٰٓبِقوَٰٓمَٰٓ َُٰٓي ُِّب ُهمََٰٰٓٓ
ت َٰٓٱ َُٰٓ
﴿يَٰٓأ ُّيها َٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓءام ُنوآَٰ َٰٓمن َٰٓيرَٰٓت ذَٰٓد َٰٓمِنكمَٰٓ َٰٓعن َٰٓدِين ِ َٰٓهِۦ َٰٓفسوَٰٓفَٰٓ َٰٓيأَٰٓ ِ َٰٓ
ح ُّبون َُٰٓهۥ﴾ [المائدة.]54 :
و ُي ِ
« اي مؤمنان! هركس از آئين خود بازگردد ،در آينده اهلل جمعيّتي را خواهد آورد كه اهلل
دوستشان ميدارد و آنان هم اهلل را دوست ميدارند».

ميفرمايد« :اهلل تعالي در آغاز آيه از كساني سخن ميگويد كه به اهلل و رسولش ايمان
ذ
دارند﴿ :يَٰٓأ ُّيها َٰٓٱَّلِينَٰٓ َٰٓءام ُنوآَٰ﴾ يعني همان كساني كه اهلل و رسولش را تصديق كرده و به

َأ
َّ
آنچه پيامبرشان محمد با خود آورده اقرار و اعتراف دارندَ « .من يَرتد ِم كم َعن َِيِ ِه»
يعني :هركس از شما از دين و برنامهي حقي كه امروز به آن پايبند است ،باز گردد و با
دخول در كفر دينش را تغيير دهد و يهودي ،نصراني و غيره شود ،قطعاً با اين كارش به

اهلل آسيب و گزندي نميرساند.
زيرا در آيندهي نزديک اهلل -سبحانه و تعالي -جمعيّتي را جانشين آنان ميسازد كه
دوستشان دارد و آنان نيز اهلل -سبحانه -را دوست دارند ،يعني :مؤمناني را جايگزينشان
ميسازد كه دينشان را تغيير نداده و مرتد نگشتهاند.1
 -1تفسري الطربی.182/6 :

باب چهارم :اقوال پارهاي از مفسرين اهل سنت در مبحث آيات صفات...
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بنابراين ،پرواضح است كه ايشان در تفسير اين آيات صفت محبّت را ثابت دانسته و
به تحريف يا تأويل نادرست روي نياورده است .پس خداوند به مسلمانان جزا وپاداش
خير عطاء فرمايد.
مبحث دوم :موضع امام بغوی (وفات510هجری) در قبال آیات صفات

امام ،حافظ ،احياگر سنّت نبوي ،محمد الحسين بن مسعود بن محمد ،معروف به فرّاء
بغوي ،1در عقيده پايبند مذهب سلف بود و صفات اهلل تعالي را ثابت ميدانست و در

مقدمهي كتابش( :رشح السنة) به بيان عقيدهي سلف در اسماء و صفات پرداخته و
آنچنانكه مشهود است به تشبيه و [تحريف] دچار نشده است و خدا او را از تعطيل
نجات داده است.

بيان صفت «يد» (دست) در تفسير بغوي
در تفسير اين آيه از سورهي مائده:
ُ
ُذ
ُ
ُ
ذ
ُ
ان﴾
وا َٰٓبلَٰٓ َٰٓيد َٰٓاهُ َٰٓمبَٰٓ ُسوطت َِٰٓ
ّللِ َٰٓمغَٰٓلولةَٰٓ َٰٓغلتَٰٓ َٰٓأيَٰٓدِي ِهمَٰٓ َٰٓولعِ ُنوآَٰ َٰٓبِما َٰٓقال آَٰ
ود َٰٓي َُٰٓد َٰٓٱ َٰٓ
ت َٰٓٱلَٰٓ ُه َٰٓ
﴿وقال َِٰٓ

[المائدة.]64 :

«(برخي از) يهوديان مي گويند :دست اهلل به غلّ و زنجير بسته است! دستهايشان بسته باد!
و به سبب آنچه ميگويند نفرينشان باد ،بلكه دو دست اهلل باز است».

ميفرمايد« :دست اهلل تعالي مانند سمع ،بصر و وجه از صفات ذاتيهي اوست ،زيرا
خود ميفرمايد:
ي﴾ [ص.]75 :
تَٰٓبِيد ذَٰٓ
﴿ل ِمآَٰخلقَٰٓ َُٰٓ
«از آنچه كه با دستانم آفريدهام».

و پيامبر اسالم ميفرمايد:

 -1تذكرة احلفاظ :ذهبي ،1257 ،شذرات ّ
الذهب.48/4 :
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«و هر دو دستش( ،در قدرت و توانايي ،عطا و بخشش مانند) دست راست است».

و از آنجايي كه فقط اهلل تعالي به صفاتش آگاهتر است ،از اين رو بر بنده الزم است كه
به آنها ايمان داشته و در برابرشان تسليم باشد و ائمهي سلف از اهل سنت دربارهي اين
صفات ميگويند:
«درست به همان صورت كه وارد شدهاند[ ،به آنها ايمان داريم و چيزي بر آن
نميافزاييم يا نميكاهيم]».2
بيانات امام بغوي در تفسير اين آيه و اثبات صفت «يد» و غيره براي اهلل تعالي درست
همان مذهب سلف صالحي است كه بدون تحريف ،تشبيه ،تعطيل و چگونگي اسماء و
صفات را ثابت دانستهاند.
مبحث سوم :موضع حافظ ابن كثیر (متوفی سال  744ه  .ق)

امام ،حافظ ،مورخ ،عماد الدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّ الشافعيّ،3
در رسالهي ارزشمندي كه آن را «العقائد» ناميده ،به بيان عقيدهاش در اسماء و صفات
پرداخته است ،ايشان ميفرمايند« :از آنجايي كه قرآن و اخبار صحيحه به روشني و
وضوح به اثبات صفاتي چون :سمع ،بصر ،كالم ،رضا ،سخط ،حبّ ،بغض ،فرح و ضحک
و غيره داللت دارند ،از اين رو الزم است آنها را حمل بر حقيقت كرد و با صفات
آفريدگان تشبيهشان ننمود و توجه نمود به آنچه خدا و رسولش گفتهاند يا چيزي بر آنها
نيفزود يا كم نكرد ،يا به تشبيه ،تعطيل ،تحريف و چگونگي روي نياورد و مواظب باشد
تا در آنچه عرب فهم نموده است [دخل] و تصرف و كاستي به وجود نيايد و غير از آن

 -1روايت مسلم كتاب اإلمارة ،باب فضل اإلمام العادل.1458/3 ،
 -2تفسري البغوی.50/2 :
 -3طبقات الـمفرسين :داودي.113-111/1 ،
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را بگيرد».1
اثبات صفت محبّت
در تفسير آيات:
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ذُ ُ
ذ
ذ
ذ
ُ ُُ ُ
ُ
ّلل َٰٓغفورََٰٰٓٓ
ّلل َٰٓويغَٰٓفِرَٰٓ َٰٓلكمَٰٓ َٰٓذنوبكمَٰٓ َٰٓوَٰٓٱ َٰٓ
ُيبِبَٰٓك َُٰٓم َٰٓٱ َُٰٓ
ون َٰٓ َٰٓ
ّلل َٰٓفَٰٓٱتب ِ ُع ِ َٰٓ
نتمَٰٓ َُٰٓت ُِّبونَٰٓ َٰٓٱ َٰٓ
﴿قلَٰٓ َٰٓإِن َٰٓك

ذرحِيمََٰٰٓٓ[ ﴾٣١آلعمران.]31 :

«بگو :اگر اهلل را دوست ميداريد ،از من پيروي كنيد تا اهلل شما را دوست بدارد و گناهانتان
را ببخشايد و اهللآمرزندهي مهربان است».

ذ
ُ
ُ
ذ ذ
ُ ذ
ِبَٰٓٱلَٰٓكَٰٓفِ ِرينََٰٰٓٓ[ ﴾٣٢آلعمران.]32 :
ّللَٰٓلََُٰٰٓٓي ُّ َٰٓ
نَٰٓٱ َٰٓ
ّللَٰٓوَٰٓٱ ذلر ُسولََٰٰٓٓفإِنَٰٓتولوَٰٓآََٰٰٓفإ ِ َٰٓ
ِيعوآََٰٰٓٱ َٰٓ
﴿قلََٰٰٓٓأط

«بگو :از اهلل و پيغمبر اطاعت و فرمانبرداري كنيد و اگر سرپيچي كنيد ،اهلل كافران را دوست
نميدارد».

ابن كثير /ميفرمايد« :اين آيات دربارهي كساني نازل شده است كه ادّعاي محبّت
اهلل تعالي را دارند ،اما از سنت و راه و روش پيامبرش محمد تبعيّت و پيروي نميكنند،
چنين كساني در حقيقت دروغگو خواهند بود مگر زماني كه از شريعت محمدي و آئين
او و تمام اقوال و افعالش پيروي كنند» .2زيرا در روايتي صحيح از رسول اهلل نقل است
كه فرمود:
َ
َ َ َ َ
َ َ َ ََ
« َم َن َع ِمل ع َم لی َس َعليَ ِه م َّر ف َّه َو ٍََ».3
«هر كس (در امر دين) كاري انجام دهد كه فرمان وامر ما بر آن صورت نگرفته باشد ،قطعاً
آن كار باطل و مردود خواهد بود».

و براي همين است كه اهلل تعالي ميفرمايد:
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ذُ ُ
ذ
ذ
ذ
ُ ُُ ُ
ُ
ّلل َٰٓغفورََٰٰٓٓ
ّلل َٰٓويغَٰٓ ِفرَٰٓ َٰٓلكمَٰٓ َٰٓذنوبكمَٰٓ َٰٓوَٰٓٱ َٰٓ
ُيبِبَٰٓك َُٰٓم َٰٓٱ َُٰٓ
ون َٰٓ َٰٓ
ّلل َٰٓفَٰٓٱتب ِ ُع ِ َٰٓ
نتمَٰٓ َُٰٓت ُِّبونَٰٓ َٰٓٱ َٰٓ
﴿قلَٰٓ َٰٓإِن َٰٓك
 -1عالقة اإلثبات والتفويض :رضا نعسان معطي ،ص .51
 -2تفسير ابن كثير.366/1 :
 -3روايت مسلم فی كتاب األقضية ،1344/3 :به شمارهي.1718 :
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ذرحِيمََٰٰٓٓ[ ﴾٣١آلعمران.]31 :

بنابراين امام ابن كثير /نيز در خالل تفسير اين آيات صفت محبّت را براي اهلل تعالي

ثابت و آن را حمل بر ظاهرش نموده و به تأويل يا تحريف روي نياورده است.
مبحث چهارم :موضع علّامه قاسمی (متوفی سال  1322ه .ق)

محمد جمال الدين القاسمي ،از اصالحگران بزرگ در سرزمين شام بود ،او از نوادر
زمان و احياگر سنت با علم ،عمل ،تعليم ،تهذيب و تأليف بود و يكي از حلقههاي
ارتباطي ميان آراء و انديشههاي سلف صالح و پيشرفت تمدني بود كه زمانه اقتضاء
ميكرد.1

عقيدهي او در اسماء و صفات
تفسير قاسمي از منابع بزرگي است كه در آن عقيدهي سلف صالح به صورت بسيار
ساده و آسان ذكر شده است ،عالمه قاسمي در اين تفسير اقوال ابن تيميه و ابن قيّم
(رحمهما اهلل) را با هم گرد آورده است ،2به عنوان نمونه در تفسير «استهزاء» در اين آيه:
ُ
ذ
ئ َٰٓب ِ ِهمَٰٓ﴾ [البقرة .]15 :ميفرمايد« :ريشخند اهلل تعالي به آنان به خاطر خشمي
ّلل َٰٓيسَٰٓتهَٰٓ ِز َٰٓ
﴿ٱ َُٰٓ
است كه از آنها دارد ،زيرا در روايتي از ضحاک به نقل از ابن عباسب به همين گونه
تفسير شده است.3

چنانچه مشاهده ميشود علّامه در تفسير آيات از ابن عباسب ترجمان قرآن،

وحبرامت ،عالم رباني و يكي از چهار عبداهلل مشهور (كه بينياز از تعريفند) بهره برده
است.

مفرسون بني التأويل واإلثبات.277/1 :
 -1الـ ّ
 -2همان.
 -3تفسير قاسمي.50/2 :
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مبحث پنجم :موضع عبد الرحمن بن ناصر السعدی (متوفی سال  1376ه  .ق)

عالمه ،مفسر و فقيه گرانقدر ابو عبد اهلل عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ناصر السعدي
التميمي القصيمي ،داراي تأليفات بسيار ارزشمندي [در علوم اسالمي] است ،1او در عقيده،
سلفي بود كه به خوبي در كتابهايش به ويژه مبحث اسماء و صفات به نمايش گذاشته
شده است.

در تفسير ﴿ٱ ذلرِنَٰمۡح َٰٓٱ ذلرحِي َِٰٓم﴾ [الفاحتة .]2 :ميفرمايد« :اينها دو اسم از اسماء اهلل تعالي

هستند كه بر رحمت گستردهي او داللت دارند ،كه همه چيز و همه كس را فرا گرفته
است و براي پرهيزگاراني كه از پيامبران و رسوالن تبعيّت و پيروي ميكنند رحمتش را بر
خود واجب دانسته است ،بنابراين رحمت مطلق از آن مؤمنان است و سايرين فقط نصيب
اندكي از آن خواهند داشت .و سلف امت و امامان بزرگ بر اين قاعده اجماع دارند كه
بايد به اسماء و صفات و احكام آنها ايمان داشت ،به عنوان مثال :معتقدند كه «رحمان و
رحيم» پروردگار صاحب رحمتي است كه تمام جهان از رحمت او بهرهمند گشته است،
بنابراين ميتوان گفت :تمامي نعمات از آثار رحمت اوست و ساير اسماء نيز به همين
گونه است ،مثالً« :العليم» صاحب علمي است كه همه چيز را ميداند «القدير» :توانايي
است كه بر همه چيز و همه كس قادر است.2
شيخ ناصر السعدي به حقيقت يار و پشتيبان مذهب سلف بوده است ،او در آثارش به
تأويالت جهميه ،معتزله و اشاعره تاخته و در دروس و خطبهها و رسائلش بر آنها ردّ
نوشته است.

 -1علماء نجد.422/2 :
 -2تفسير سورهي فاتحه ،34/1 :ناصر السعدي.

فصل دوم :علمایی که اهلل تعالی به وسیلهی آنان مذهب سلف را
یاری دادهاست
در خالل پژوهشهايم در بيان شخصيتهايي كه نقش مهم و بارزي در ياري مذهب
سلف داشتهاند ،با بزرگاني روبرو شدم كه اهلل -سبحانه و تعالي -آنان را با نيروي
استدالل ،غيرت شديد ،تالش فراوان[ ،عقل سليم] و منهج روشن گراميشان داشته است،
آنان تمام توانشان را براي نصرت اسالم بكار گرفته و اهلل تعالي به وسيلهي شان بدعتها
را در هم كوبيده و سنت را ياري داده است و خداوند ذكرخيرشان را بر زبان ديگران قرار
داده؛ از آن انبوه بيشمار سه نفرشان را در مقاطع مختلف تاريخي انتخاب نمودهام كه
عبارتند از:امام احمد بن حنبل ،امام ابن تيميه و امام محمد بن عبد الوهّاب.
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
الشيباني 1يكي از بارزترين ائمهي چهارگانه اهل سنت است ،كه در ياري عقيدهي اهل
سنت و جماعت و دفاع از آن نقش بسيار مهمي ايفا كرده است ،او در اين راه متحمّل
اذيت ،آزار ،شكنجه و مصايب بيشماري شد ،عالوه بر آنچه در مسندش آمده ،در عقيده
كتابهاي بسياري نگاشته است ،مهمترين آنها عبارتند از« :السنة»« ،اإل يامن»« ،الرد عىل
الزنادقة واجلهمية» و «فضائل الصحابة».2
ذهبي در كتابش «الـمصعد األمحد» دربارهي او ميگويد« :او داناي زمان و زاهد عصر
خود بود ،در اين راه محنتها كشيد ،به ندرت چون او كسي را ميتوان يافت و در علم،
 -1في ت سالعي ن.620/1 :

َّ
سْلفرق :ص .281
 -2نگا :جوب لز م سجلم عَ ذم
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عمل ،تمسّک به سنّت يگانه بود و انديشهاي توانا و صداقتي واال و اخالصي عميق داشت
و همواره در برابر پروردگار عزيز و عليم هراسان بود ،هوش ،درک و فهم او در وصف
نيايد و بسي واالتر و بزرگتر از آن است كه من بتوانم او را بستايم يا در وصفش زبان
بگشايم».1

مصايب امام احمد در دفاع از سنت و انکار خلق قرآن
دربارهي مصايب امام كتابها و تأليفات بسياري نگاشته شده است ،شيخ عبدالغني
الدّقر در كتابش« :امحد بن حنبل امام اهل السنة» به بسياري از آنها اشاره كرده است،
محقّقين و پژوهشگران از اين كتاب استفادههاي فراواني بردهاند ،من نيز با تكيه بر اهلل
تعالي در بحث مصايب امام قسمتهايي از آن را گلچين كردهام.
امام احمد در فتنهي خلق قرآن از اعتراف بدان سر باز زد ،از اين رو مأمون عباسي او
را طلبيد ،تا از نزديک سخنانش را بشنود ،سربازانش او را درحالي به نزد مأمون آوردند
كه با محمد بن نوح زنجير شده بودند ،در راه امام احمد مأمون را دعاي شرّ كرد و چندي
نگذشت كه مأمون هالک گشت ،از اين رو امام را به بغداد بازگرداندند ،اما دوستش
محمد بن نوح در ميانهي راه وفات كرد ،وقتي معتصم به خالفت رسيد ،امام را مورد
اذيت و آزار فراوان قرار داد و زندانياش نمود و در مأل عام همواره او را زير تازيانه
ميگرفت ،تا از انكار خلق قرآن دست بكشد ،مدت  28ماه در زندان بود ،اذيت و آزارها
به حدي رسيد كه قسمتي از بدنش فلج شد ،از اين رو طبيب ناچار شد آن بخش از
بدنش را قطع كند ،تا عفونتش موجب سرايت به ساير اعضاي بدنش نشود .امام ايماني
عجيب داشت و صبر و شكيبايياش آنچنان بود كه در وصف نگنجد ،به عزيمت توسّل
جست و رخصت را براي اهلش واگذاشت ،به همين خاطر بود كه اهلل تعالي به وسيلهي
او بدعت را در نطفه خاموش و سنت را ياري و ياد و نامش را گرامي داشت و او را
 -1الـمصعد األمحد :ذهبي ،ص .20
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شهرهي آفاق نمود و وقتي خالفت به الواثق رسيد ،امام را به جايگاه اليقش نشاند و اهلل
تعالي از احمد بن داود و امثال او و پيروانش با دستان الواثق انتقام گرفت.1

ستايش علما از امام احمد
قتيبه بن سعيد گويد« :احمد بن حنبل امام ما است ،هر كس از او راضي و خشنود
نباشد بدعتگزار است».2
احمد بن ابراهيم الدروقي گويد« :هرگاه شنيديد كسي احمد بن حنبل را به بدي ياد
ميكرد ،در مسلمان بودنش شک كنيد».3
امام احمد ،امام اهل سنت و جماعت در قرن سوم بود .ايشان در روز جمعه دوازدهم
ربيع االول سال  241ه .ق در سن  77سالگي دار فاني را وداع گفت.
مبحث دوم :ابن تیمیه

احمد بن عبد الحكيم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن ابي القاسم ،الخضر بن محمد
معروف به ابن تيميه الحرّاني الدمشقي الحنبلي 4در سال  661ه .ق در «حرّان» پا به جهان
گذاشت .5امام در دفاع از راه و روش سلف صالح و قلع و قمع بدعت ،رفع خالفات،
كشف باطل ،ستيز با فلسفه و كالم و غيره به مصايب و مشكالت فراواني گرفتار آمد ،اما پا
واپس نكشيد [و هرگز خم نشد] ،ذهبي دربارهي او ميگويد« :او بسي بزرگتر از آن است كه
من بتوانم سيرهي او را بنگارم ،اگر درميان ركن و مقام (در كعبه) سوگند ياد كنم كه چشمانم
چون او را هرگز نديدهاند[ ،قطعاً گزاف نگفتهام ]،آري! به اهلل سوگند عالمي توانا چون او را
 -1أمحد بن حنبل إمام أهل السنة ،عبدالغنی الدقر ،196-146 :با اندكي تصّرف.
 -2طبقات احلنابلة.15/1 :
 -3همان.18/1 :
 -4شذرات الذهب :ج .82 ،81/6
 -5البداية والنهاية.229/14 :
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هرگز نديدهام».1

ابو الحسن ندوي در كتابش «رجال الفكر والدعوة» گويد« :او بيرق جنگ با فلسفهي

يونان را به اهتزاز درآورد و هيچگاه و در هيچ حالتي با آن سر سازگاري نداشت و در

الر د علی الـمنطقيني» مانند يک منتقد آگاه ،مقدمات منطق و مسائل فلسفي را به
كتابش « ّ
زير تيغ جرّاحي كشيد و بنيادهاي آن را به لرزه درآورد ،به گونهاي كه با نقدهايش -كه
بسان تيرهاي سهمگين بودند -جاي جاي آن را مانند جامهاي ژنده سوراخ سوراخ كرده
بود».2
تيشهي نقد او هرگز كُند نشد و در جنگ با دشمنان اهلل و رسولش اعمّ از :باطنيه،
صوفيه ،رافضه ،نصاري ،يهود ،متكلمين معتزله و غيره دمي نياسود و خستگي به تن راه
نداد ،او تمام كتابهاي معتزله را و تأليفات :باقالني ،امام الحرمين ،غزالي ،رازي و غيره را
مطالعه و بر آنها ردّ نوشت و بدينوسيله اهلل تعالي به وسيلهاش اهل سنت را ياري داد.
از مهمترين كتابهايش ميتوان موارد زير را نام برد:

 -1درء تعارض العقل والنقل ،كه در آن به زيبايي به ردّ فالسفه و متكلمين پرداخته
است.
 -2اقتضاء الرصاط الـ مستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم.
 - 3اجلواب الصحيح لـمن بدل دين الـمسيح.
 - 4الرسالة التدمرية :كه در آن به قضيهي صفات الهي و اختالف فرقههاي اسالمي
در اثبات و نفي آن پرداخته است و نيز در مسألهي توحيد در عبادت و معناي إله و
فرقههايي كه در مسألهي قضا و قدر غوطهور شدهاند و اقسام مردم در انجام عبادات به

 -1شذرات الذهب :ج .82/6
 -2رجال الفكر والدعوة (  95 /2تا .)229
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تفصيل سخن گفته است.1

 - 5العقيدة الـ محمدية :پاسخي است به سئوالي دربارهي آيات صفاتي چون:
شَٰٓٱسَٰٓتوىََٰٰٓٓ[ ﴾٥طه .]5 :و احاديث وارده در اين باب.
نََٰٓعََٰٰٓٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
﴿ٱ ذلرحَٰٓمَٰٓ َُٰٓ

 – 6اولياء الرمحن وأولياء الشيطان.
 - 7رشح النزول.

التوس ل والوسيلة.
 - 8قاعدة جليلة يف
ّ
 - 9االستعانة :كتابي است معروف در ردّ پاسخ به شبهات علي البكري.
 - 10الصارم الـ مسلول علی شاتم الرسول.
 - 11فتاوای ابن تيمية.
اين كتابهاي ارزشمند در مجموع به بيان منهج سلف و ردّ مخالفين آنان با نقل و
عقل و فطرت پرداخته است.2
امام در سال  728ه  .ق وفات يافتند.3
مبحث سوم :محمد بن عبد الوهّاب

محمد بن عبد الوهّاب بن سليمان بن علي ،از قبيلهي بني تيم از مضر از نسل خالص
عرب از نزار از عدنان بود.4
در عينيه در سال  1115ه .ق ( 1703ميالدي) متولد و در آغوش پدرش عبدالوهاب
پرورش يافت كه از بزرگان و علماء شهر بود و منصب قضاوت آنجا را نيز به عهده
داشت ،در كودكي به درک و فهم باال ،تيزهوشي و فصاحت معروف بود ،پيش از ده
 - 1ابن تيمية وجهوده فی التفسري :ص .112-101
 -2همان ،ص  ،112 -101ابراهيم خليل بركه.
 -3البداية والنهاية :ابن كثير ،ج .141/7
 -4كتاب داعية التوحيد :محمد بن عبد الوهاب ،شيخ عبد العزيز سيد ،ص .41
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سالگي قرآن كريم را حفظ كرد و پس از طي كردن دورههاي مقدماتي علوم شريعت در
نزد پدرش ،به مدينه ،بصره و احساء مسافرت كرد و در آنجا به فراگيري لغت ،حديث،
تفسير و ساير علوم شرعيه پرداخت.1
امام محمد بن عبد الوهاب در زماني ظهور كرد كه جهان اسالم در تاريكي خرافات،
تصوف ،بدعت ،سحر و ساحري و گمراهي فرو رفته بود ،اهلل تعالي به وسيلهي او به
احياي كتاب و سنّت پيامبرش پرداخت ،از اين رو از ناحيهي دشمنانش با مخالفتها و
ستيزهاي فراواني روبرو شد ،اما صبر و خويشتنداري پيشه كرد و بر دعوتش بر اساس
اصول زير -كه بدان اشاره خواهيم كرد -پافشاري نمود:
 -1توحيد عبوديّت (يا همان الوهيّت) ،در اين رابطه به نگارش رسائل و كتابهاي
مهمي پرداخت كه بعدها فرزندان و نوادگانش به شرح آنها پرداختهاند.
 -2منع توسّل بدعتآميز و بيان توسّل مشروع.2
 -3منع سفر به قصد عبادت به هر مكاني جز مساجد سه گانهي (مسجد الحرام،
مسجد النبي و مسجد األقصي) شايان ذكر است سفر به قصد طلب علم يا تجارت ،ديدار
بزرگان علم و عمل ،يا صالحان و پارسايان از اين قاعده مستثني است.
 -4منع ساختن بنا و گنبد بر قبور و چراغاني كردن آنها و اعتكاف در صحنشان ،او
همهي اينامور را بابي براي سقوط در شرک و گمراهي ميدانست.
 -5در اسماء و صفات نيز رسالهاي دارد ،در آنجا ميفرمايد« :چيزي كه در اين باره
بدان اعتقاد داريم همان مذهب سلف امت و ائمهي آن اعمّ از صحابه ،تابعين ،تبع تابعين،
ائمه ي چهارگانه و اصحاب آنان است به اين صورت كه به آيات و احاديث صفات
درست به همان گونه كه وارد شدهاند ايمان داريم ،بدون تشبيه ،تحريف ،تعطيل و
چگونگي ،زيرا اهلل تعالي ميفرمايد:
ذ
ُ
لِۦ َٰٓمآَٰ
يل َٰٓٱلَٰٓ ُمؤَٰٓ ِمن ِّيَٰٓ َٰٓنو َِٰٓ
ل َٰٓٱلَٰٓ ُهدىَٰٓ َٰٓويتبِعَٰٓ َٰٓغيَٰٓ َٰٓسب ِ َِٰٓ
ّي َٰٓ َُٰٓ
﴿ومن َٰٓيُشاق َِِٰٓق َٰٓٱ ذلر ُسولَٰٓ َٰٓمِنَٰٓ َٰٓبعَٰٓ َِٰٓد َٰٓما َٰٓتب ذ َٰٓ
 -1همان :ص .41
 -2الصفات اإلهلية ،با اندكي تصرف.121 ،
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ذ
ّلَٰٓونُصَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓجه ذنمََٰٰٓٓوسآَٰءتََٰٰٓٓم ِص ً
يآَٰ[ ﴾١١٥النساء.]115 :
تو َٰٓ
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«كسي كه با پيامبر دشمني كند ،بعد از آنكه هدايت روشن شده است و جز راه مؤمنان در

پيش گيرد ،او را به همان جهتي كه دوستش داشته است رهنمود ميگردانيم و به دوزخش داخل

ميگردانيم و با آن ميسوزانيم و دوزخ چه بد جايگاهي است!».

در آيهي مذكور اهلل تعالي به اين نكته اشاره دارد كه ياران پيامبرش و كساني كه به
نيكي از آنان پيروي ميكنند ،مؤمنند و در صدر مراد آيه هستند و در سورهي توبه در
ستايش ديگري از آنان ميفرمايد:
ذ
ذُ
ذ ُ
ذ
ذ ُ
ُ
ّللَٰٓعنَٰٓ ُهمََٰٰٓٓ
ضَٰٓٱ َُٰٓ
ارَِٰٓوَٰٓٱَّلِينََٰٰٓٓٱتب ُعوهمَٰٓبِإِحَٰٓسَٰٓنََٰٰٓٓ ذر ِ َٰٓ
جرِينََٰٰٓٓوَٰٓٱلَٰٓنص َٰٓ
﴿وَٰٓٱ َٰٓ
لسبِقونََٰٰٓٓٱلَٰٓولونََٰٰٓٓمِنََٰٰٓٓٱلَٰٓمهَٰٓ ِ
ٗ
ذ
ُ
يمَٰٓ﴾١٠٠
نتََٰٰٓٓتَٰٓ ِريَُٰٓتَٰٓتهآَٰٱلَٰٓنَٰٓهَٰٓ َُٰٓرَٰٓخَٰٓ ِلِينََٰٰٓٓفِيهآََٰٰٓأب َٰٓدآََٰٰٓذَٰٓل ِكََٰٰٓٓٱلَٰٓفوَٰٓ َُٰٓزَٰٓٱلَٰٓع ِظ َُٰٓ
ورضوآََٰٰٓعنَٰٓ َُٰٓهَٰٓوأع ذَٰٓدَٰٓل ُهمََٰٰٓٓج َٰٓ
[التوبة.]100 :
«پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و

راه ايشان را به خوبي پيمودهاند ،اهلل از آنان خشنود است و ايشان هم از اهلل خشنودند و اهلل براي
آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير درختانش رودخانهها جاري است و جاودانه در آنجا

ميمانند ،اين است پيروزي بزرگ و سترگ».

بنابراين با آيات فوق ثابت گشته هركس از راه و روش سلف اينامت تبعيت و پيروي
كند ،بر شاهراه حق قرار دارد و هركس به مخالفتشان بپردازد ،بر باطل است ،به عنوان
مثال يكي از راههاي حق آنان در مسألهي اعتقاد ،ايمان به اسماء و صفاتي است كه اهلل
تعالي در كتابش آنها را براي خود ثابت و براي خود برگزيده است ،يا رسولش  بدون
افزايش و نقصان آنها را بيان داشته است به همان صورتي كه وارده شدهاند.1
امام در انكار بدعت ،سخت پافشاري ميكرد و در راه پروردگارش آنگونه كه شايسته
است به جهاد پرداخت و سرانجام در سال  1206ه .ق وفات يافت و پس از او تاكنون -
به اذن اهلل تعالي -دعوتش ادامه يافته است.

 -1الصفات اإلهلية :با اندكي تصرف .132-127

فصل سوم :متکلمینی که بعدها به مذهب سلف بازگشتند
در خالل پژوهشهايم در مبحث اسماء و صفات با علمايي روبرو شدم كه در علم كالم
غوطهور شده و اگر رحمت اهلل تعالي نميبود ،چيزي نمانده بود كه هالک شوند ،در اين
بخش از كتاب به نقل گفتارها و تجربيات تلخشان ميپردازم تا بر هر كسي كه در پي حق
و حقيقت است ،مايهي درس ،عبرت گرفتن[ ،تذكّر و يادآوري] باشد ،از آن ميان بزرگان
زير را برگزيدهام :ابوالحسن اشعري ،ابوحامد غزالي ،فخر رازي ،و امام الحرمين جويني.
مبحث اول :ابوالحسن اشعری

در كتابش (اإلبانة) ميفرمايد« :اگر كسي گويد حال كه شما سخن معتزله ،قدريه،
جهميه ،حروريه ،رافضه و مرجئه را انكار ميكنيد ،خودتان چه موضعي داريد؟ و چه
ديانتي داريد؟ در پاسخ او ميگوييم :سخن ما و ديانت ما همان تمسّک به كتاب و سنّت
پيامبرمان محمد و رواياتي است كه از صحابه ،تابعين و ائمهي حديث نقل شده است
و سخت به آن پايبنديم و درست مطابق همان اقوال است كه ابو عبد اهلل احمد بن

محمد بن حنبل /نيز بدان قائل است ،از اهلل تعالي ميطلبيم از او راضي و خشنود باشد
و درجه و مرتبهاش را در نزد خود واال گرداند و به بهترين شيوه پاداشش دهد (آمين) ،از
اين رو ما نيز از هر آنچه مخالف اقوال او باشد دوري ميگزينيم».1
برخي بدون هيچگونه دليل عقلي يا نقلي -صرفاً به دروغ و افترا -نسبت اين كتاب را
به ابوالحسن اشعري نفي كردهاند ،اما شيخ حمّاد االنصاري ،يكي از شيوخ دانشگاه
اسالمي در رسالهي كوچكي كه صفحات اندكي دارد با داليل قاطع و روشن و به زيبايي
نسبت اين كتاب را به امام أبي الحسن ثابت دانسته است ،كه هركس داراي قلبي آگاه و
 -1اإلبانة :أبوالحسن األشعري ،ص .17
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سالم و گوشي شنوا باشد ،به سادگي قانع خواهد شد.
ايشان در كتابش (ابوالحسن اشعري و عقيدهي او) پس از ذكر اقوال علماي بزرگي كه

«ابانه» را از آنِ اشعري /ميدانند ،ميفرمايد« :آري! علماي اعالم و بزرگان اسالم اين
چنين به صراحت و روشني برخالف بعضي از مقلدين ناآگاه بيان داشتهاند كه كتاب
«ابانه» از آن شيخ است ،از اين رو همگي بر اين باورند كه ابانه يكي از آخرين كتابهاي
اوست كه به بيان عقيدهي سلف در پرتو قرآن كريم و سنت پيامبرش پرداخته است».
شيخ حماد پس از ذكر مطالب فوق ميافزايد« :ابوالحسن اشعري از قول به تعطيل،
تحريف ،تأويل توبه نموده همان طوري كه بعد از آن از وي ثابت نشده كه صاحب
تكييف ،تشبيه وتمثيل باشد بلكه به اثبات صفاتي كه اهلل تعالي از آن در كتابش خبر داده،
يا پيامبرش بيان نموده ،معتقد و به آن روي آورده است».
مبحث دوم :ابوحامد غزالی

معروف است كهامام غزالي /در زندگياش مراحل زيادي را پشت سر گذاشته و هر
مرحله داراي مبادي ،اصول و تأثيرات خاص خود است ،گاهي از غزالي فيلسوف به
سوي باطنيگري و گاه از غزالي متكلم به غزالي متصوف و غيره...
او بر اين باور بوده كه طالبين علم به چهار گروه زير تقسيم شدهاند:
 -1متكلمون :ادّعا ميكنند كه اهل رأي و نظرند.
 -2باطنيه :بر اين باورند كه آنها اهل علماند و آموزشهاي خود را از امام معصوم
دريافت كردهاند.
 -3فالسفه :مدّعياند كه اهل منطق و برهانند.
 -4صوفيه :ادعا مي كنند كه آنها خواصند و اهل مشاهده و مكاشفه.1
امام بر اين باور است كه اگر حقي متصور باشد بايد در يكي از اين چهار صنف آن را
 -1ابوحامد الغزالی و التصوف :عبد الرحمن دمشقيه .50-49
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جست ،چرا كه همهي آنها مدعياند كه در پي حقند! او در پيمايش مكاتب مختلف به
تجربيات نادري دست يافته بود ،زيرا در مسير تمامي اين مكاتب سير كرده ودر عمقشان
فرو رفته و به نتايج و دستاوردهاي گرانبها رسيده بود و خودش بر اين باور است كه
هركس خواهان حق باشد ،ميتواند از آنها استفادههاي زيادي ببرد .در كتابش (إجلام
العوام عن علم الكالم) به اين نتيجه رسيده كه در سير إلي اهلل فقط بايد به كتاب و سنت
پيامبر رجوع كرد.
در بخشي از آن كتاب ميفرمايد« :صحابه (رضوان اهلل عليهم) در اثبات نبوت محمد
براي يهوديان و مسيحيان نيازمند دليل و برهان بودند و اين داليل چيزي جز داليل قرآني
نبود ،از اين رو ميبينيم به آن اكتفاء ميكردند و در مناظرات خود به قياس عقلي و
مقدّمات منطقي روي نياوردند ،زيرا ميدانستند آن علوم عامل اصلي فتنه و مصدر
تشويش و اضطراب است و هركه داليل قرآني قانعش نكند ،فقط شمشير و سنان او را
ساكت خواهد كرد ،اساساً آيا پس از بيان خداوند ،بيان ديگري نيز وجود دارد؟».1
آري! امام غزالي از كساني بود كه در درياي بيكران علوم مختلف فرورفته و راه راست
اسالم و مسلمانان را -كه همان راه ميانه است -رها كرده بود ،اما [به لطف إلهي] دوباره
به عقيدهي درست كه همان روش اهل سنت و جماعت است بازگشت.
مبحث سوم :امام الحرمین جوینی

ايشان خود ميفرمايند« :همانا در اقيانوس بيكران علوم فرو رفته و علوم اسالمي و
مسلمانان را رها كرده و به چيزهايي مشغول شدهام كه مرا از آن نهي كردهاند و اكنون اگر
رحمت إلهي مرا درنيابد بيگمان در ويل و هالكت سقوط خواهم كرد ،اما اكنون تصميم
گرفتهام دوباره به عقيدهي مادرم [كه همان عقيدهي اهل سنت و جماعت است] برگردم و

 -1إجلام العوام عن علم الكالم ،غزالي ،ص.90-89 :
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بر همان بميرم» 1آنچنانكه مشهود است امام با اين جمالت سعي دارد به ما گوشزد كند كه
كه بايد از چيزهايي كه مسلمانان از آن نهي شدهاند دوري جست و به يقين دريافته كه
اگر رحمت پروردگارش او را درنيابد ،قطعاً هالک خواهد شد.
مبحث چهارم :امام فخر رازی

ترديدي نيست شيوهاي كه متكلمين و فالسفه در پيش گرفتهاند ،هيچ فايدهاي
دربرندارد و هيچ بيماري را شفا ،يا تشنهاي را سيراب نميكند و  ...از اين رو بود كه امام
فخر نيز به راه قرآن بازگشت ،او [در بيان اين بازگشت] ميفرمايد« :من تمام مكاتب
كالمي و روشهاي فلسفي را مطالعه و زير و رو كردم و نديدم بيماري را شفا يا تشنهاي
را سيراب گرداند و نزديكترين راه را همان راه و شيوهي قرآن ميدانم و اگر در پي اثبات
آيات صفات هستيد ،به آيات زير توجه كنيد:
شَٰٓٱسَٰٓتوىََٰٰٓٓ[ ﴾٥طه.]5 :
نََٰٓعََٰٰٓٓٱلَٰٓعرَٰٓ ِ َٰٓ
﴿ٱ ذلرحَٰٓمَٰٓ َُٰٓ
﴿إلَٰٓ َٰٓهَِٰٓيصَٰٓع َُٰٓدَٰٓٱلََٰٓك َُِٰٓمَٰٓٱ ذ
ب﴾ [فاطر.]10 :
لطي ِ ُ َٰٓ
ِ

«گفتار پاكيزه به سوي اهلل اوج ميگيرد».

[و اگر تشبيه و تعطيل را از اسماء و صفات او نفي ميكنيد در آيات زير انديشه كنيد]:
﴿ليَٰٓسََٰٰٓٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓشَٰٓءَٰٓ﴾ [الشوري.]11 :
﴿ولََٰٰٓٓ ُُي ُ
ِيطونََٰٰٓٓب ِ َٰٓهِۦَٰٓعِلَٰٓ َٰٗٓما﴾ [طه.]110 :

«آنان از آفريدگار آگاهي ندارند».

و بيگمان هركسي مثل من به چنين تجربهي گرانبهايي دست يابد ،قطعاً به شناختي
كه بدان نائلآمدهام خواهد رسيد.2
اين بود چكيدهي اقوال و گفتار برخي از كساني كه اهلل تعالي گراميشان داشت و به
مذهب سلف بازگشتند ،بنابراين پرواضح است كه راه و روش اهل سنت و جماعت
 -1العقيدة احلمية :ص .7
 -2العقيدة احلمية :ص .7
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سالمترين ،محكمترين و آگاهانهترين راهها و برنامههاست ،زيرا اگر روش مخالفين
محكمتر و آگاهانهتر ميبود ،آن متكلمين بزرگ از شيوهي خود دست نميكشيدند و به
كتاب و برنامهي رسول اهلل باز نميگشتند وآن را با چنگ و دندان نميگرفتند .آري!
آنان دريافته بودند كه راه و روش اهل سنت و جماعت سالمترين راهها و برنامهها است.

فصل چهارم :نصایح و احکامی در باب صفات
مبحث اول :بدون علم و آگاهی نباید از صفات اهلل تعالی سخن گفت

بي گمان سخن گفتن از صفات اهلل تعالي بسيار سخت و دشوار است و كسي كه وارد
اين مباحث ميشود با دشواريهاي بسياري روبرو خواهد شد و هركس سخني بگويد يا
صفاتي را به اهلل تعالي نسبت دهد كه شايسته و مناسب او نباشد ،يا پيروي از سنت رسول
اهلل را ترک و به بدعت روي آورد ،قطعاً از شاهراه هدايت گمراه گشته است ،زيرا اهلل
تعالي كساني را كه در آيات او بدون علم و آگاهي غوطهور ميشوند ،مورد سرزنش قرار
داده است و به پيامبرش ميفرمايد:
ذ
ُ ُ
فَٰٓءايَٰٓتِنآَٰفأعَٰٓ ِرضََٰٰٓٓعنَٰٓ ُهمَٰٓ﴾ [األنعام.]68 :
﴿ِإَوذآَٰرأيَٰٓتََٰٰٓٓٱَّلِينََٰٰٓٓيوضونََٰٰٓٓ ِ َٰٓ

«هرگاه ديدي كساني به تمسخر و طعن در آيات ما ميپردازند ،از آنان روي بگردان».

و دستور داده است به روگرداني از آنها؛ سپس به پيامبر فرمان داد ،تا كالمش را
براي مؤمنان بيان كند:

ُ
اسَٰٓمآَٰن ِزلََٰٰٓٓإِلَٰٓ ِهم﴾ [النحل.]44 :
ّيَٰٓل ذِلن ِ َٰٓ
﴿وأنزنلَٰٓآََٰٰٓإِلَٰٓكََٰٰٓٓٱَّلِكَٰٓرََّٰٰٓٓلِ ُب ِ َٰٓ

«و قرآن را بر تو نازل كردهايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان
فرستاده شده است».

بنابراين ،هرآنچه را اهلل تعالي يا رسولش بيان داشتهاند ،ما را كفايت ميكند و
هرآنچه را بيان نكردهاند مرجع ما صحابه ،علما و ائمهي هُدايي هستند كه الگوي
مؤمنانند ،زيرا اهلل تعالي ميفرمايد:
ُ
ذ
ذ
ّللَٰٓفب ِ ُهدىَٰٓ ُه َُٰٓمَٰٓٱقَٰٓتدِهَٰٓ﴾ [األنعام.]90 :
﴿أولَٰٓئِكََٰٰٓٓٱَّلِينََٰٰٓٓهدىَٰٓٱ َُٰٓ

« آنان كسانيند كه اهلل ايشان را هدايت داده است ،پس از هدايت ايشان پيروي كن».

اصبهاني به تفصيل در كتابش ( احلجة فی بيان الـمحجة) در اين باره سخن گفته
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است.1
مبحث دوم :موضع سلف در برابر بدعت و بدعتگزاران

در زير به بيان چكيدهاي بسيار ساده و آسان از موضع سلف در قبال بدعت و
بدعتگزاران ميپردازيم ،زيرا ذكر آن را در اين بخش از كتاب بسيار مناسب و سودمند
مي دانيم .موضع سلف در برابر بدعت از حيث ماهيّت و چيستي ،يا بزرگي و خردي آن
مختلف است و نيز در برابر بدعتگزار از جهت پنهان داشتن بدعت در دل يا دعوت كردن
بدان ،يا به صورت گروهي عمل كردن و غيره متفاوت است ،اما همهي آنها متفق القول بر
اين باورند كه از بدعت و بدعتگزار بايد دوري جُست.
در زير به پارهاي از موضعگيريهاي آنان در برابر دستههاي مختلف بدعتگزاران با
گرايشات و انگيزههاي مختلفشان ميپردازيم:

2

 -1تأديب و تعزير با زدن و حبس كردن ،همانگونه كه عمر با صِبَيغ بن عُسْل
برخورد كرد.3
 -2نهي از نشست و برخاست و گفتگو با آنان ،4و قطع رابطه و دوري از آنان.5
 -3مناظره و تبيين حق برايشان ،6همانگونه كه ابن عباسب با خوارج رفتار كرد.7
 -4جنگ و كارزار با آنان ،مانند موضع امام علي با خوارج 8و فراخواني مردم براي
 -1احلجة يف بيان الـمحجة ،اصفهانی.445/2 :
 -2حقيقة البدعة وأحكامها ،سعيد بن نارص الغامدی :ج .184-183/1
 -3درء التعارض.172/6 :
 -4الاللكايی.114/1 :
 -5همان.149-114/1 :
 -6الرشيعة ،آجری.66 ،65 :
 -7البداية والنهاية.279/7 :
 -8همان ،277/7 :والعبر.32/1 :
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جنگ و خروج عليه آنان ،مانند عملكرد امام احمد بن نصر الخزاعي.1
 -5تبليغ سنت و دفاع از آن ،مانند عملكرد امام احمد بن حنبل ،2با مرجئه و روافض
زمان خود كه در طي چند مناظره با آنان به ردّ بدعتشان پرداخت.3
بنابراين گزاف نگفتهايم اگر بگوييم اهل سنت در تعامل با بدعتگزاران داراي برنامه و
خط مشي و عملكرد درستي بودهاند و بر هر طالب علم و مبلّغي الزم است كه آن شيوه
را خوب بياموزد ،تا اهلل تعالي او را مايه سود و منفعت ديگران قرار دهد و در درياي
بيكران زندگي چراغ فرا روي مردمان شود و با بصيرت ،آگاهي ،حكمت و رحمت به
دعوت مردم بپردازد و در موضعگيريهايش قدرتمندانه عمل كند .اصبهاني در كتابش

( احلجة فی بيان الـمحجة) در بيان حال و روز بدعتگزاران ميفرمايد« :اهل سنت بر اين
باورند هر كسي به هوي يا بدعت متمايل شود ،قطعاً گمراه و سرگشته شده و قلبش
تعطيل و زبانش به باطل گشوده خواهد شد و نيز يقين دارند كه سخن گفتن از ذات
پروردگار عزّوجلّ بدعت است ،مگر اينكه با اوصافي او را ستود كه در قرآن بيان داشته،
يا رسولش از آن خبر داده است».4
مبحث سوم :حکم انکار یکی از اسماء یا صفات الهی چیست؟

اين مسأله يكي از مهمترين مباحث اين باب است ،از اين رو الزم ديدم كه به بيان آن
بپردازم و بهترين راهكار را فتوايي ديدم كه شيخ محمد بن صالح بن عثيمين در پاسخ
سئوالي ابراز داشته بود ،ايشان دربارهي حكم كسي كه يكي از صفات يا اسماء اهلل تعالي
 -1امام احمد بن نصر بن مالک الهيثم الخزاعي ،مشهور به ابو عبد اهلل از همعصرانامام احمد بود در حديث حافظ
وثقه بود ،مخفيانه گروهي را براي تغيير منكر تشكيل داده بود ،كارش برمال شد و الواثق او را كشت در سال
( 231ه .ق) شذرات الذهب.69/2 :
 -2البداية و النهاية.340- 330/10 :
 -3هتذيب التهذيب.1948-197/6 :
 -4احلجة فی بيان الـمحجة.432 ،431/2 :
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را انكار كند ،ميفرمايد« :انكار دو نوع است:
نوع اول -انكار تكذيب ميباشد كه بدون هيچ ترديدي كفر است ،يعني اگر كسي
يكي از اسماء يا صفات ثابت در كتاب و سنت را انكار كند ،مثالً بگويد :اهلل دست ندارد،
به اجماع مسلمانان كافر خواهد بود ،زيرا تكذيب خبر اهلل و رسولش كفر محسوب
شده و فرد با اين كارش از دايرهي اسالم و مسلمانان خارج ميشود.
نوع دوم -انكار تأويل :يعني اسماء و صفات را انكار نكند ،بلكه به تأويلشان بپردازد
كه اين خود نيز دو نوع است:
 -1اينكه چنين تأويلي در زبان عرب جائز باشد ،بنابراين موجب كفر نخواهد بود.
 -2در زبان عرب جائز نباشد ،كه در آن صورت تأويلش موجب كفر است ،زيرا اگر
براي چنين كاري مجوّز نداشته باشد ،قطعاً به دروغ متوسّل شده است ،مانند اينكه
بگوييم :اهلل تعالي دست حقيقي ندارد ،يا به معني قدرت و نعمت نيست ،گويندهي چنين
قولي كافر خواهد بود ،زيرا به صورت اطالق آن را نفي نموده و در واقع تكذيب كرده

است ،و اگر به عنوان مثال بگويد :مراد از دو دست اهلل تعالي در اين آيه﴿ :بلَٰٓ َٰٓيد َٰٓاهَُٰٓ
ان﴾ [المائدة .1]64 :آسمانها و زمين است ،قطعاً كافر است ،زيرا در زبان عرب
مبَٰٓ ُسوطت َِٰٓ
چنين چيزي درست نبوده و مقتضاي حقيقت شرعي آن هم نيست ،بنابراين چنين فردي
منكر و دروغگو به حساب ميآيد.
ولي اگر بر اين باور باشد كه مراد از دست «نعمت» ،يا «قدرت» است تكفير نميشود،
زيرا «يد» در لغت گاهي به معناي «نعمت» و گاهي به معناي «قدرت» است ،همچنانكه
شاعر بدان اشاره نموده است:
َ َ
أ
َ
ََ
ِع د َك ِم َن
َ ك َم لِظ مِ سلل يَ ِل
«تاريكي شب بسيار از نعمت تو برخوردار شده است و از آن خبر ميدهد كه آئين،
َّ َّ
ي َ ند ُت َد ٍ

 -1سلَلمجموع سثلمِي :ج  2ص .63-62

أ ََ َ أَ َ َ
ك ذ َّ
ب
ن سل م ِو ي َ ت ِ
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مانويّت دروغ است».
[شاعر ممدوح خود را مورد خطاب قرار داده و به او ميگويد :تو در تاريكي شب به
كارهاي خير و نيک روي ميآوري و بر دشمنانت پيروز ميشوي و اين درحالي است كه
در مذهب ثنويّت يا همان آئين مانويّت در شب و تاريكي هيچ خيري نيست ،اما تو در
شب بر دشمنانت پيروز و به مطلبت رسيدهاي].
بنابراين در اين بيت مراد از «يد» ،نعمت است ،زيرا آئين مانويّت 1معتقد است كه در
ظلمت و تاريكي هيچ خيري نيست ،بلكه فقط شرّ ميآفريند.2
شيخ محمد أمان الجامي /در كتاب (الصفات اإلهلية يف حكم من نفی صفة ثابتة
بالكتاب والسنة) 3به زيبايي به اين نكته اشاره كرده است ،كه در زير خالصهاي از آن را
ميآوريم...« :يا نفي كننده به نصي كه به وسيلهاش آن صفت منفي ثابت شده (اعم از
كتاب يا سنت) آگاه و عالم است و هيچ شبهه و ترديدي در تغيير مفهومش در آن نص
ندارد ،مثالً تحت تأثير آن شبهات بر اين باور باشد كه ظاهر آن نصّ مراد نيست ،يا مانند
انسانهاي ساده لوح و كم اطالع شبهات ديگري برايش حاصل شده و گمراه گشته است،
خطرناکترين اين شبهات تأثيراتي است كه فرد از آراء و انديشههاي متكلّمين ميپذيرد،
انديشههايي كه دلها را تباه و مفاهيم را تغيير ميدهند ،چنين كسي كه عالمانه و عامدانه
و بدون وجود شبهات قابل تأويل و صرفاً از روي انكار و عناد به نفي صفات الهي
ميپردازد ،بيگمان در شمار بيمار دالني است كه طبع قلب شدهاند و قطعاً چنين كساني

 -1آئين مانويّت يكي از اديان قديم پيش از اسالم در سرزمين پارس بوده است و در زمينهي عقايد و اخالق به
انحرافات زيادي دچار گشته بود ،آنان معتقد بودند كه نور و ظلمت قديمياند و با هم آميخته و جهان از آن
دو پديد آمده ،كساني كه اهل شرّند از ظلمت و آنهايي كه اهل خيرند از نور به وجود آمدهاند و بايد كوشيد
نور را از ظلمت رهايي داد.
 -2الـمجموع الثمني :ج  2ص .63
 -3الصفات االهلية :ص .353
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كافرند و از دايرهي اسالم خارجند ،زيرا آگاهانه سخن اهلل تعالي و رسولش را بدون
هيچ عذري تكذيب كردهاند و همانگونه كه ميدانيم كفري كه فرد را از دايرهي اسالم
خارج ميسازد همان كفر عناد و انكار است.
دوم :يا نفي كننده جاهل است و از مفهوم صحيح آن صفت آگاهي ندارد ،اميد دارم
اين فرد در چنين حالتي معذور باشد ،اما در ميان علما اختالف در اين است كه آيا عذر
انساني كه در اصول دين جهل دارد پذيرفته است يا نه؟.1

ابن تيميه /در اين باب سخنان جالبي دارد ،ايشان ميفرمايند« :مبادرت به تكفير و

تفسيق ديگران در اين باب امر بسيار خطرناكي است و بايد خوب در اين مسأله تحقيق و
تفاصيل آن را شناخت ،زيرا كفري كه فرد را از دايرهي اسالم خارج و كافرش ميگرداند،
همان انكار افعال ،صفات و احكامي است كه رسول اهلل  از آن خبر داده و از اصل
توحيد (وحده والشريک له) گرفته شده است.
و نيز هركس بالضروره مسألهي معلوم و شناخته شدهاي از دين را انكار كند ،كافر
خواهد شد ،البته اين مسأله نيازمند تفصيل بيشتر است كه اين مقال را مجال آن نيست،
بسياري از علما در مسائل عقيده عذر به جهل را امري مقبول و گروه ديگر غير قابل قبول
ميدانند.
مبحث چهارم :حکم سوگند یاد كردن به یکی از صفات إلهی

سوگند ياد كردن به يكي از صفات إلهي سوگند محسوب ميشود يا نه؟ اين مسئله
يكي از مسائل فقهي بسيار دقيقي است كه با مباحث اين باب پيوند ويژهاي دارد ،به كتاب
«المغني» ابن قدامه مراجعه كردم و ديدم به تفصيل به اين مبحث پرداخته؛ بعد از خالصه
كردن چكيدهاي از آن را آوردهام« :هرگاه كسي به قرآن يا يک آيه از آن ،يا به كالم اهلل
تعالي سوگند ياد كند و به سوگندش وفا نكند ،كفّاره بر او واجب خواهد شد ،صحابه و
 -1الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة :با اندكي تصرف .354-353
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تابعين و بزرگاني از قبيل :ابن مسعود ،الحسن ،قتاده ،مالک ،شافعي ،ابو عبيده ،و عموم
اهل علم و غيره بر همين باورند».1
اهل سنت كالم اهلل تعالي را يكي از صفات او ميدانند و از كالم ابن قدامه به روشني
معلوم است كه او نيز آن را يكي از صفات اهلل تعالي ميداند ،ابن عثيمين /نيز وقتي
دربارهي حكم سوگند ياد كردن به يكي از صفات اهلل تعالي از او سوال شد ،گفت:
«سوگند به صفات اهلل تعالي جائز است ،مثالً ميتوان گفت :به عزّت اهلل تعالي قسم آن
كار را خواهم كرد ،يا به قدرتش سوگند ...اهل علم نيز بر همين باورند ،حتي ميگويند:
اگر كسي به مصحف قرآن نيز سوگند بخورد جائز است ،زيرا مصحف قرآن شامل كالم
اهلل تعالي است و كالم او نيز يكي از صفاتش است».2
ابن تيميه /در فتاوا و بحثهايش بدون تمايز ميان اصول و فروع ،عذر به جهل را

امري مقبول ميداند ،ابن عثيمين /در اين باره به كتاب ( صحيح الـ منقول لرصيح
الـ معقول) او اشاره كرده و مباحثي از آن را برگزيده است ،كه من در اينجا به خاطر به
درازا نكشيدن بحث از آوردن آن خودداري كردم .سپس براي صحت نظريهي شيخ
االسالم ابن تيميه وامثال او كه عذر به جهل را امري مقبول ميدانند و همچنين مجتهد و
كسي كه در باب اصول دين اشتباه كند .به حديثي ازامام بخاري /استدالل نموده كه در

زير نصّ آن را ميآوريم.
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 -1الـمغنی :ج .695/8
 2الـمجموع الثمني :ج .116/1
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«مردي در ارتكاب گناه زياده روي كرده بود و آنگاه كه مرگش فرا رسيد ،به فرزندانش
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
داده نشده باشد ،وقتي مرد فرندانش همان كار را كردند ،اهلل سبحانه و تعالي به زمين فرمان داد و
گفت :هرآنچه از باقيمانده ي جسد آن مرد در توست را گردآوري كن ،زمين فرمان پروردگارش
را اجابت كرد ،ناگهان آن مرد زنده شد و به پاخاست ،اهلل به او فرمود :چه چيزي تو را
واداشت كه چنين كاري را بكني؟ گفت :از خوف و خشيّت تو اي معبودم! سپس اهلل تعالي او را
مورد مغفرت قرار داد و آمرزيد».

چه بسا درک اين مطلب براي خواننده مشكل باشد كه چگونه كسي كه منكر رستاخيز
و زنده شدن مردگان است مورد مغفرت و آمرزش إلهي قرار ميگيرد؟

ابن حجر /در پاسخ اين اشكال ميفرمايد« :از اقوال آن مرد پيداست كه آن جمالت

را در حالت شدّت ترس و هراس بر زبان رانده است ،درست مانند كسي كه از ترس
عطش را از دست ميدهد ،يعني در حقيقت قصد چنان كاري را نداشته است ،بلكه حال
او مانند غافل يا مست و بيهوش ،يا فراموشكاري است كه به خاطر چيزهايي كه از او سر
ميزند ،مورد مؤاخذه و عقوبت قرار نميگيرد».2

فصل نامهاي اهلل تعالي
به مناسبتهاي مختلف بسياري از نامهاي زيباي اهلل تعالي در قرآن تكرار شده است،
از آنجايي كه آگاهي از معاني آنها الزم و ضروري است ،در زير به برخي از آنها اشاراتي
كوتاه خواهيم داشت:
ربّ[ :اين اسم در بسياري از آيات تكرار شده است و] به معناي پرورش دهنده و
 -1روايت بخاری در فتح الباری :كتاب األنبياء ،ج  ،6ص  ،593به شمارهي  ،3478النسايی.33/4 :
 -2روايت بخاری در فتح الباری :ج .604/6
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تدبيرگر امور بندگان با انواع نعمات است[ ،كه ميتوان آن را تربيّت يا پرورش عمومي نام
نهاد ]،اما نوع ديگري از تربيّت نيز مطرح است كه به آن تربيّت يا پرورش ويژه گفته
ميشود كه خاص دوستان و برگزيدگانش است ،كه به وسيلهي آن دلها و جانها و
اخالقشان را به بهترين شيوه پرورش ميدهد.
از اين رو ميبينيم كه در دعاهايشان بيشتر از اين اسم مبارک استفاده ميكنند ،زيرا
خواهان آن پرورش ويژه هستند.

اهلل :به معناي فرمانروا و فريادرس و معبود است ،بنابراين اهلل كسي است كه متصف به

صفات كمال بوده و داراي حق الوهيّت و عبوديت بر تمام بندگانش است.

الـملك ،الـامل ك :صاحب ملک ،پادشاه ،اين صفات بر عظمت ،كبريايي ،تقدير و تدبير

داللت دارند و در حقيقت مالک كسي است كه حق دخل و تصرّف مطلق در امر جهان
هستي و مخلوقات را داراست و جزا و پاداش و ملک تمام جهان هستي -اعمّ از آسمانها
و زمين -از آن اوست ،همهي انسانها بنده و مملوک اويند و همه بدو نيازمندند.

الواحد األحد :كسي است كه در تمامي صفات كمال يگانه و يكتا است و هيچ كس

و هيچ چيز را در آن صفات با او انباز و شريک نيست و بندگان بايد با قول و عمل او را
يگانه دانسته و به كمال مطلقش اعتراف نموده و در وحدانيّت و انواع عبادات فقط به او
توجه كنند.
الصمد :كسي است كه مخلوقات در تمامي نيازها و در همه حال متوجه اويند ،زيرا او
را در ذات ،اسماء ،صفات ،افعالش يگانه و يكتا ميدانند.
العليم اخلبري :كسي است كه علم و آگاهياش ظاهر و باطن،اسرار و آشكار ،واجبات،
مستحيالت ،ممكنات ،عالم علوي و سفلي ،گذشته و حال و آينده و غيره را دربرگرفته
است .از اين رو هيچ چيز از او مخفي و پنهان نيست.

احلكيم :كسي كه در خلق و امر داراي حكمت واال است و همه چيز را در نهايت
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اتقان و زيبايي آفريده است:
ذ
ّللَِٰٓ ُحكَٰٓ َٰٗٓمآَٰل ِقوَٰٓمََٰٰٓٓيُوق ُِنونَٰٓ﴾ [المائدة.]50 :
نَٰٓمِنََٰٰٓٓٱ َٰٓ
﴿ومنََٰٰٓٓأحَٰٓس َُٰٓ
«آيا براي گروهي كه يقين دارند ،حكم چه كسي از حكمِ اهلل نيكوتر است».

از اين رو پروردگار حكيم به عبث نميآفريند و دست به بيهودهكاري نميزند و
حكومت دنيا و آخرت را در دست دارد و با شريعت ،قضا ،قدر ،جزا و پاداش در ميان
بندگانش داوري ميكند.
احلكمة :عبارتست از قرار دادن هر چيز در جايگاه و مرتبهاي كه شايستهي آن است.
الوه اب :همگي اين اسماء معاني و
رب  ،الكريم ،اجلواد ،الرؤوفّ ،
الرمحن ،الرحيم ،ال ّ
مفاهيم نزديک به هم دارند و بر اتّصاف پروردگار به مهر ،رحمت ،نيكي ،جود ،بخشش
داللت دارند ،بنابراين رحمت او به مقتضاي حكمتش تمامي وجود را فرا گرفته است.
مؤمنان را از رحمتش نصيب و بهرهي بيشتر و كاملتري است ،زيرا:
ذ
ُذ
ُ
كَٰٓشَٰٓءََٰٰٓٓفسأكَٰٓ ُت ُبهآَٰل َِّلِينََٰٰٓٓي ذتقونَٰٓ﴾ [األعراف.]156 :
ّتَٰٓوسِعتََٰٰٓٓ َٰٓ
﴿ورَحَٰٓ ِ َٰٓ

«و رحمت من همه چيز را دربر گرفته ،آن را براي كساني مقرّر خواهم داشت كه
پرهيزگاري كنند».

از اين رو تمامي نعمات دنيا و آخرت همه از آثار رحمت ،جود و كرم اوست.

السميع :كسي است كه عليرغم اختالفي كه در زبانها و نيازها وجود دارد ،تمامي

صداها را ميشنود.

البصري :كسي است كه همه چيز را ميبيند -گرچه در نهايت خردي و ناچيزي باشد-

او مورچهي سياهي را در دل شب ،بر روي صخرهي سياهي ميبيند و صداي پايش را
ميشنود.
و هرچه را در زير طبقات هفتگانهي زمين يا بر باالي هفت آسمانها باشد ميبيند و
حال و روز كسي را كه مستحق پاداش و جزا است ميبيند و صدايش را ميشنود و اين
به حكمت او برميگردد.
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احلميد :در ذات ،اسماء ،صفات و افعالش ستوده است او زيباترين اسماء و كاملترين
صفات و نيكوترين افعال را دارد و كردارش در نهايت فضل ،احسان و عدالت است.
الـ مجيد ،الكبري ،العظيم ،اجلليل :او كسي است كه متصف به صفات عظمت ،بزرگي،
جالل و جبروت است و از هر چيز و هر كس بزرگتر و بلند مرتبهتر و واالتر است و
دلهاي بندگان و اولياءاش در برابر عظمت و كبرياي او از خشوع ،فروتني ،جالل،
عظمت آكنده و ماالمال است.
العفو ،الغفور ،الغفار :كسي كه همواره و هميشه معروف به عفو و گذشت و آمرزش
است ،زيرا همه كس نيازمند آمرزش ،مهر ،رحمت ،جود و كرم اوست و به بندگانش
وعده داده هر كس اسباب عفو و آمرزش را فراهم آورد ،از گناهانش در ميگذرد و او را
ميآمرزد:

ذ
ِإَونَٰٓلغفارََٰٰٓٓل ِمنَٰٓتابََٰٰٓٓوءامنَٰٓ﴾ [طه.]82 :
﴿ ِ َٰٓ

«من قطعاً ميآمرزم كسي را كه برگردد و ايمان بياورد».

التواب :كسي كه پيوسته بازگشت توبهكاران را ميپذيرد و از گناهان كساني كه با توبه
و پشيماني به سوي او برميگردند درميگذرد ،از اين رو هر كس با توبهي خالص به
سوي او برگردد اهلل توبهاش را ميپذيرد و با اعطاي توفيق توبه به بندگانش و متوجه
كردن دلهايشان به سوي خود ،گناهانشان را ميآمرزد و پس از توبهي واقعي با پذيرفتن
آن و گذشت از خطاهايشان ،آنان را مورد مغفرت وآمرزش قرار ميدهد.

الس الم :او از تمامي صفاتي كه بر عيب و نقص داللت كند ،پاک و منزّه
القدّ وسّ ،

است و بسي منزّه و واالست از اينكه كسي از بندگانش در يكي از صفات كمال با او
شريک باشد:

﴿ليَٰٓسََٰٰٓٓك ِمثَٰٓل ِ َٰٓهِۦَٰٓشَٰٓءَٰٓ﴾ [الشوري.]11 :
ُ ذُ ُ ُ
لۥَٰٓكف ًوآَٰأح َُٰٓدَٰٓ[ ﴾٤االخالص.]4 :
﴿ولمََٰٰٓٓيكنَٰٓ َٰٓ
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ٗ
لۥَٰٓس ِم َٰٓيا﴾ [مريم.]65 :
﴿هلََٰٰٓٓتعَٰٓل َُٰٓمَٰٓ َُٰٓ
«آيا شبيه و همانندي براي اهلل پيدا خواهي كرد».

ٗ
ُ ذ
ادا﴾ [البقرة.]22 :
ّللَِٰٓأند َٰٓ
﴿فلََٰٰٓٓتَٰٓعلوآََٰٰٓ ِ َٰٓ

«پس شركاء و همانندهايي براي اهلل به وجود نياوريد».

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
كمال ثابت ميشود.

العلی األعلی :كسي است كه علوّ و برتري مطلق -اعمّ از علوّ ذات و علوّ صفات و
ّ

علوّ قهر -از هر جهت از آنِ اوست ،و بر عرش استواء يافته و سلطه و قهرش تمام
مملكت خويش را دربرگرفته و متّصف به تمامي صفات عظمت ،كبرياء ،جالل ،جمال و
كمال است و هر كمالي كه متصوّر باشد فقط زيبندهي اوست.

العزيز :همهي عزّت ،قدرت ،غلبه و سيطرهي واقعي از آنِ اوست ،از اين رو هيچ كس

از بندگانش را ياراي آن نيست كه بر او غلبه كند ،زيرا همهي آنان مقهور اويند و در برابر
عظمتش خاشع و ناتوانند.
القوی الـمتني :به همان معاني «عزيز» است.
ّ
اجلبّار :به معناي واال ،برتر ،قهّار و گاهي نيز به معناي رئوف و مهربان است ،كه دلهاي
شكسته و ضعيفي را كه به او پناه ببرند ،دلنوازي و تسلّي ميدهد.
اِلتكرب :بري است از بدي،نقص و عيبها چون صاحب عظمت و كبرياي است.
مصو ر :كسي است كه تمام مخلوقات را آفريده و با حكمتش
اخلالق ،البارئ و الـ
ّ
آنها را سر و سامان داده و بعد شكل بخشيده ،معتدل و متناسب كرده است ،اتصاف او به
اين صفات هميشگي و دائمي است.
الـمؤمن :كسي است كه با صفات كمال و با كمالِ جالل و جمالش خود را ستوده و
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ثنا گفته است و رسوالنش را فرستاده و كتابهايش را با آيات و براهين محكم نازل كرده
است تا بر درستي و صحت آنچه با خود آوردهاند ،داللت كند.

الـ مهيمن :آگاه بر زواياي پنهانِامور و بر كُنه دلها ،همان كسي كه بر همه چيز و همه

كس احاطهي علمي دارد.
القدير :داراي كمال قدرت ،كسي كه با قدرت و توانايي موجودات را آفريده و
قدرتمندانه نيز به ساماندهي ،نظم و نظامامورشان ميپردازد و سپس آنها را ميميراند و
زنده ميكند ،نيكوكار را با نيكياش و بدكار را با بدياش جزا ميدهد كه به پاداش
اليقشان برسند و هرگاه اراده كند كافي است بگويد« :بشو».
ُ ُ
ُ
ون﴾ [البقرة.]117 :
﴿كنَٰٓفيك َٰٓ
با صدور اين فرمان ،آن موجود پديد ميآيد و با قدرتش دلها را دگرگون و آنگونه كه
ميخواهد در آنها تصرّف ميكند.

اللطيف :كسي كه علم و آگاهيش تمام زواياي ظاهر ،باطن ،پنهان و امور ريز و

درشت را دربرگرفته است و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است و با لطف و احسانش
از راههايي كه خود درک نميكنند مصالحشان را تأمين ميكند.
پس گاهي به معناي «خبير» و گاهي به معناي «رئوف» است.

احلسيب :عالم و آگاه به حال بندگان ،كساني كه به او پشت ببندند و توكّل كنند،

كفايتشان ميكند و با حكمتش بندگانش را جزا و پاداش ميدهد و از ريز و درشت
باطنشان آگاه است.

الر قيب :آگاه از كُنه دلها و هرآنچه مردمان كسب كنند ،همان كسي كه مخلوقات را
ّ

آفريده و به آنها جان بخشيده و به بهترين شيوه و كاملترين نظام آنها را ساماندهي و حفظ
كرده است.
احلفيظ :حافظ و نگهبان تمام مخلوقات و آگاه از حال و روزشان كسي ،كه دوستانش
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را از غوطهور شدن در گناهها و مهلكات حفظ كرده و با مهر و دوستي [در روز
رستاخيز] با آنان رفتار ميكند و اعمالشان را شمارش و جزا و پاداششان را به تمام و
كمال ميدهد.
الـ محيط :با علم ،قدرت ،رحمت و قهرش بر همه چيز و همه كس احاطه دارد.
الق ّه ار :بر همه چيز چيره و مسلّط است و تمام مخلوقات در برابر عزّت ،كمال و
قدرتش فروتن و تسليم و فرمانبردار هستند.
الـمقيت :كسي كه قوت و روزي تمام موجودات را فراهم كرده است و با حكمتش
هرگونه كه بخواهد در آنها تصرف روا ميدارد.
الوكيل :كسي كه ساماندهي امور آفريدگانش را با علم ،كمال قدرت و شمول
حكمتش متعهّد گشته است ،دوستان و يارانش را دوست دارد و يُسر و آسانيشان را
ميخواهد ،از اين رو از سختي و مشقت بدورشان ميدارد و امورشان را كفايت ميكند،
بنابراين هركس او را كفيل و سرپرست خود كند ،كفايتش ميكند.
ذ ُ ُّ ذ
ُّ ُ
ُ
ورِ﴾ [البقرة.]257 :
تَٰٓإِلََٰٰٓٓٱنلُّ َٰٓ
ي ِر ُج ُهمَٰٓمِنََٰٰٓٓٱلظلمَٰٓ َِٰٓ
ّلَٰٓٱَّلِينََٰٰٓٓءام ُنوآََٰٰٓ َٰٓ
ّللَٰٓو ِ َٰٓ
﴿ٱ َٰٓ

«اهلل متولي و عهده دارامور كساني است كه ايمان آوردهاند .ايشان را از تاريكيها بيرون

ميآورد و به سوي نور رهنمون ميشود».

ذو اجلالل واالكرام :صاحب عظمت و كبرياء ،كسي كه داراي رحمت ،جود و احسان
عام و خاص است و دوستان و برگزيدگاني كه دوستش دارند و بزرگش ميشمارند،
مورد سپاس و تكريم قرار ميدهد.

الودود :كسي كه پيامبران ،فرستادگان و يارانش را دوست دارد و آنان نيز او را دوست

دارند؛ اهلل تعالي در نزد آنان محبوبتر از همه چيز و همه كس است و دلهايشان سرشار و
ماالمال از حبّ و دوستي اوست و زبانشان به ثنا و ستايش او مشغول و با نهايت اخالص
و توبهي همه جانبه دلهايشان تنها متوجه اوست.
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الفتّاح :كسي كه با احكام شرعي ،قدري و جزائي خود ميان بندگانش داوري ميكند و
به لطف و كرمش ديدگان راستگويان و قلبهايشان را به شناخت و محبّت و انابت
ميگشايد و درهاي مهر و رحمتش را به رويشان باز و با انواع روزيها به پيشوازشان
رفته و اسبابي را برايشان فراهم نموده تا به خير دنيا و آخرت دست يابند:
ذ
ِن َٰٓبعَٰٓ ِد َٰٓه ِۦ﴾
لۥ َٰٓم َٰٓ
اس َٰٓمِن َٰٓ ذرَحَٰٓةَٰٓ َٰٓفلَٰٓ َٰٓ ُممَٰٓسِكَٰٓ َٰٓلهآَٰ َٰٓوما َٰٓ ُيمَٰٓسِكَٰٓ َٰٓفلَٰٓ َٰٓ ُمرَٰٓسِلَٰٓ َٰٓ َُٰٓ
ّلل َٰٓل ذِلن ِ َٰٓ
ح َٰٓٱ َُٰٓ
﴿ ذما َٰٓيفَٰٓت َِٰٓ
[فاطر.]2 :
« اهلل (درِ خزائن) هر رحمتي را براي مردم بگشايد ،كسي نمي تواند از آن جلوگيري كند
و اهلل هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند ،كسي جز او نمي تواند آن را رها و
روان سازد».

الر زاق :روزي دهندهي تمام بندگانش ،هر موجودي كه بر روي زمين بجنبد و راه
ّ
برود ،روزياش را متكفّل شده است و دو نوع رزق را براي بندگانش فراهم كرده است:
 -1روزي مادّي يا همان تغذيه ،كه تمام انسانها اعم از كافر و مؤمن را در گذشته و
حال و آينده دربرميگيرد.
 -2روزي معنوي يا همان رزق خاص ،كه تغذيهي دلها با علم و ايمان است و روزي
حالل كه خاص مؤمنان است كه مطابق حكمت و رحمتش از درجات مختلفي برخوردار
است ،اين نوع رزق به بنده كمک ميكند تا دين و دنيايش را به سامان آورد.

احلكم العدل :كسي كه در دنيا و آخرت ميان بندگانش با عدل و داد داوري ميكند و

به اندازهي كوچکترين ذرّه نيز بركسي ظلم و ستم روا نميدارد و هيچ كس بار گناه
ديگري را به دوش نميكشد و كسي را بيشتر از گناهش مجازات نميكند و حقوق تباه
شدهي بندگانش را از ستمگران ميگيرد و كسي را نخواهي يافت مگر اينكه در آن روز
حقش را به تمام و كمال ادا ميكند ،بنابراين در تمام امور و تقديراتش كامالً به عدالت
رفتار ميكند:
ذ
صرَٰٓطََٰٰٓٓ ُّمسَٰٓتقِيمَٰٓ﴾ [هود.]56 :
نَٰٓر ِ َٰٓ
﴿إ ِ َٰٓ
بََٰٓعََٰٰٓٓ ِ
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«بيگمان معبود من بر صراط مستقيم قرار دارد».

جامع النّاس :گردآورندهي مردمان و اعمالشان در روزي كه هيچ شكي درآمدن آن

نيست و هيچ گناه كوچک و بزرگي را فروگذار نكرده و آنها را به تمام و كمال شمارش
كرده است و با علم و قدرت فراوانش پيكر مردگان را كه كامالً متالشي و از بين رفته
است دوباره گرد ميآورد.

احلی القيّوم :زندهي پايدار ،نگهدارندهي آسمانها و زمين ،ساماندهندهي احوال
ّ

بندگان و روزي دهندهي آنان ،بنابراين «حيّ» كسي است كه جامع تمام صفات ذات است
و قيّوم نيز جامع صفات افعال.
النور :نور آسمانها و زمين ،كسي كه دلهاي عارفان را با معرفت ،ايمان ،هدايت و
آسمانها و زمين را با نورش ،منوّر و نوراني كرده است و حجابش از نور است و هرگاه
پرده از اين حجاب بردارد ،هرچشمي كه به نظارهي جمال او بيافتد ،در آتش خواهد
سوخت.
بديع السموات واألرض :آفريدگار و خالق آسمانها و زمين در نهايت زيبايي و
نوآفريني ،با نظام شگفت و محكمي كه در آنها سراغ ميرود.
القابض الباسط :روزي مردمان و جانهايشان را گاهي به مقتضاي حكمت و رحمتش
تنگ و گاهي نيز بسط و گشايش ميدهد.

الـ معطی الـامنع :در برابر منع و عطايش هيچ كس و هيچ چيز را مانع نخواهي يافت و

او جلب كنندهي تمام منافع و مصالح است ،به هر كه بخواهد ميبخشد و از هر كه
بخواهد به مقتضاي حكمت و رحمتش دريغ ميدارد.
الشهيد :آگاه از تمام چيزها ،كسي كه تمام صداها را اعمّ از آشكار و پنهان ميشنود و
تمام موجودات را از ريز و درشت ،كوچک و بزرگ و غيره ميبيند و علم و آگاهيش
همه چيز را فرا گرفته و برخي از بندگانش را بر ساير بندگان به گواهي گرفته است.
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الـ مبدئ الـ معيد :در سورهي روم با اشاره به اين دو صفت اهلل تعالي ميفرمايد:
﴿و ُهوََٰٰٓٓٱ ذَّلِيَٰٓيبَٰٓد ُؤآََٰٰٓٱلَٰٓلَٰٓقََٰٰٓٓ ُث ذَٰٓمَٰٓيُعِ ُ
يد َٰٓهُۥ﴾ [الروم.]27 :
«اوست كه آفرينش را آغاز كرده است و سپس آن را بازميگرداند».

مخلوقات را آفريده تا آنان را بيازمايد كه كدامشان عملكرد بهتري دارند و پس از
مدّتي آنان را ميميراند و در روز رستاخيز زندهشان ميكند ،تا كساني را كه به بهترين
شيوه عمل كرده ،پاداش داده و گناهكاران را مجازات كند و نيز موجودات را به تدريج
آفريده و در همه حال آنان را به سوي خود بازميگرداند.

الفعال لـام يريد :آنچه بخواهد به انجام ميرساند و اين ناشي از كمال قدرت و نافذ

بودن اراده و خواستش است ،به اين معني كه هركاري را بخواهد انجام ميدهد و كسي
نميتواند مانع و مخالف او باشد و كسي را به كمک يا پشتيباني نميگيرد ،بلكه هرگاه
اراده كند چيزي را بيافريند كافي است كه به آن بگويد :پديدآي! با صدور اين فرمان آن
ُ ُ
ُ
ون﴾ [البقرة .]117 :و اگرچه هرچه بخواهد انجامش
موجود پديد ميآيد﴿ :كن َٰٓفيك َٰٓ
ميدهد ،اما ارادهاش تابع حكمت و رحمت اوست .بنابراين اهلل تعالي در قبال هر آنچه در
گذشته انجام داده يا در آينده انجام خواهد داد متصف به كمال قدرت ،و نافذ بودن
خواست و اراده و شمول حكمت است.

الغنی ،الـ مغنی :در ذات خود غني و بينياز است و از هر حيث غناي مطلق دارد و

اين بينيازي ناشي از كمال اوست ،از اين رو هيچ نقصي متوجه او نيست و همانگونه كه
خالق ،قادر و رازق است بايد هم غني باشد ،زيرا غنا از ويژگيهاي ذاتي اوست و به هيچ
وجه نيازمند ديگري نيست ،زيرا كليد گنجهاي آسمان ،زمين ،دنيا و آخرت در دست
اوست و نيز غنابخش و بينياز كنندهي تمام مخلوقات است( :غناي عام) و بندگان
خاصش را با اعطاي معارف ربّاني و حقايق ايماني غني و ثروتمند ميسازد( :غناي
خاص)
احلليم :كسي كه نعمات آشكار و پنهانش را بر بندگانش عليرغم گناه ،لغزش و
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خطايشان سرازير ميكند و از اينكه در مقابل گناهانشان به عذاب متوسل شود ،شكيبايي
به خرج ميدهد و به عتاب و سرزنش بسنده ميكند تا توبه كنند و مهلتشان ميدهد تا
بازگردند.
الشاكر ،الشكور :كسي كه سپاسگزار و شاكر اعمال اندک بندگانش است و خطاها و
لغزشهاي فراوانشان را ناديده ميگيرد و به غير حساب اعمال خالصانهي آنان را چندين
برابر ميكند و از سپاسگزاران و شاكران قدرداني ميكند و هركس او را ياد كند ،در نزد
فرشتگان او را ياد خواهد كرد و هركس با اعمال صالحه به او تقرب جويد ،با پاداش
بسي بيشتر از اعمالشان به آنان نزديک ميشود.

القريب ،الـمجيب :به همه كس نزديک است و نزديكياش دو نوع است -1 :قُرب

خاص :كه ويژهي بندگان عابد ،طالب و محبوبانش است ،حقيقت و اهميّت اين قُرب
براي ما معلوم و مشخّص نيست ،اما آثار و نشانههاي آن معلوم و مشهود است ،به اين
معني كه به بندگانش لطف دارد و آنان را مورد عنايت قرار ميدهد و توفيق و هدايتشان
ميدهد و دعاي آنان را استجابه و توبهشان را ميپذيرد و همانگونه كه وعده داده ،دُعاي
دعاكنندگان را هركجا كه باشند ،يا در هر حالي كه باشند برآورده ميسازد .بنابراين اجابت
اهلل تعالي نيز داراي دو صورت است -1 :اجابت خاصّه ،كه ويژهي كساني است كه تابع و
پيرو قوانين و شريعت او هستند  -2اجابت عامّه :براي كساني از مخلوقاتش كه قطع اميد
نموده و به حالت ناچاري درآمدهاند.
الكافی :تمام نيازهاي بندگاني كه به او متوسّل شوند را كفايت ميكند و به داد كساني
ميرسد كه بدو ايمان آورده و به او توكل كردهاند و حوائج ،نيازهاي دين و دنيايشان را از
او طلب ميكنند ،پيامبر اسالم اين صفت را در ستايش زيبايي از صفاتِ اهلل تعالي و در
خطاب بدو ،اين چنين زيبا تفسير كرده است:
َََ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ أ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ت سلظ ِ َّر فلی َس
سآلخر فلیس بعدك شییء،
« ت سل أ َ فلیس قبلك شیی ٌء َ ،ت ِ
َََ َ
َ َ َ َّ َ َ َ
ك َش َیی ٌءَ َ َ ،
ت ََ
سبل ِط َّن فلی َس َ ك ش َیی ٌء».
فوق
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«(بار الها!) تو اول و آغازي هستي كه پيش از تو چيزي نبوده است و تو آخري هستي كه
پس از تو چيزي نيست و تو هويدا و آشكاري هستي كه مافوق تو هيچ چيز نيست ،و تو پنهان
و نهاني هستي كه مادون تو هيچ نيست».

سلوسنع :صفات و متعلقات صفاتش بسي وسيع و گسترده است ،به گونهاي كه كسي

نمي تواند آنها را شمارش كند يا به ثنا و ستايششان بپردازد ،و همانگونه كه خود را ستوده
و ثنا گفته است ،داراي عظمت ،قدرت ،مُلک ،فضل ،احسان ،جود و كرم عظيم و بي پايان
است.

سهل َیَّ ،
سلرشيد :كسي كه بندگانش را با جلب منافع و دفع مضارّ هدايت و رهنمون

ميسازد و چيزهايي را به آنان ميآموزد كه پيشتر نميدانستند و توفيقشان ميدهد تا به
راه راست بازآيند و به آنان تقوا را الهام ميكند تا به سوي او بازگردند و فرمانبر اوامرش
باشند ،از اين رو ميتوان گفت گاهي رشيد ،به معناي «حكيم» است به اين معني كه در
اقوال و افعالش به درستي عمل ميكند ،زيرا همهي كارهايش به مقتضاي حكمت اوست،
از اين رو شرايع ،قوانينش سودمند ،نافع ،درست و بجا است.

احلق :در ذات و صفاتش حق است ،و واجب الوجود و كامل الصفات و نعت ها است
ّ

و وجودش از لوازم ذات اوست و وجود تمام اشياء وابسته به وجود او ميباشد ،او
همواره و هميشه متصف به صفات جالل ،جمال و كمال بوده و پيوسته معروف به
احسان و نيكي است ،بنابراين او حق است و ديدار با او در روز رستاخيز حق است و
پيامبران و رسوالن و كتابهايي كه با خود آوردهاند حق است و عبادت صرف براي او
حق و هر چيزي كه به او نسبت داده شود حق است ،زيرا اهلل تعالي حق است و مادون او
باطل و او واال و بلند مرتبه است:
ُ
ُ
ُ
قَٰٓمِنَٰٓ ذربِكمََٰٰٓٓفمنَٰٓشآَٰءََٰٰٓٓفلَٰٓ ُيؤَٰٓمِنَٰٓومنَٰٓشآَٰءََٰٰٓٓفلَٰٓيكَٰٓفرَٰٓ﴾ [الكهف.]29 :
لَٰٓٱلَٰٓ َُّٰٓ
﴿وق َِٰٓ

«بگو حق از سوي پروردگارتان است ،پس هركس كه ميخواهد ايمان بياورد و هركس كه

ميخواهد كافر شود».

باب چهارم :اقوال پارهاي از مفسرين اهل سنت در مبحث آيات صفات...

ُ ٗ
ُ
ُ ذ
وقآَٰ[ ﴾٨١االسراء.]81 :
نَٰٓٱلَٰٓبَٰٓ ِطلَََٰٰٓٓكنََٰٰٓٓزه َٰٓ
لَٰٓإ ِ َٰٓ
قَٰٓوزهقََٰٰٓٓٱلَٰٓبَٰٓ ِط َٰٓ
﴿وقلََٰٰٓٓجآَٰءََٰٰٓٓٱلَٰٓ َُّٰٓ
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« بگو :حق فرا رسيده است ،و باطل از ميان رفته و نابود گشته است ،اصوالً باطل هميشه از
ميان رفتني و نابود شدني است».

ذ ذ ُ
ل﴾ [يونس.]32 :
لَٰٓٱلضلَٰٓ َٰٓ
قَٰٓإ ِ َٰٓ
﴿فماذآَٰبعَٰٓدََٰٰٓٓٱلَٰٓ َِٰٓ

«آيا سواي حق جز گمراهي است».

و سپاس و ثنا اهلل را سزد كه با نعماتش ،اعمال صالحه شكل ميگيرند.1

 -1نگا :تفسري السعدی :ج .632-621/5

پایان
با پژوهش در اين مباحث به نتايج و دستاوردهاي بسيار مهمي دست يافتم و از
آنجايي كه آنها را براي اهل علم و كساني كه در پي حقند الزم و ضروري ميبينم ،از اين
رو مهمترين آنها را به ترتيب در زير ميآورم[ ،باشد كه مقبول قرار گيرد]:

 -1همانگونه كه ابن عباسب اشاره كرده است ،اصطالح اهل سنّت از همان آغاز

اسالم شايع بوده است.
 -2عقيدهي مسلمانان از كتاب و سنّت گرفته ميشود ،كه با فطرت سالم سازگار
بوده و بسيار ساده و آسان و از طلسم و معمّا و چيستان به دور است.
 -3پيروي و تبعيّت از كتاب و سنّت واجب است.
 -4عقل صريح موافق نقل صحيح است و دو دليل قطعي هرگز با هم مخالف
نيستند ،و هرگاه ميان آن دو تعارض ديده شود ،نقل مقدّم است.
 -5براي فهم نصوص كتاب و سنّت نيازمند فهم سلف صالحيم.
 -6عصمت براي رسول اهلل ثابت و قطعي است و امت (به صورت عام)
معصوماند از اين رو بر گمراهي گرد نميآيند.
 -7بحث و مجادلهي نيكو در بيان حق يکامر شرعي است ،اما ستيز و دشمني مورد
نهي قرار گرفته است.
 -8بدعت با بدعت پاسخ گفته نميشود و در مقابل تفريط و كوتاهي نبايد با غلوّ و
زيادهروي برخورد كرد و همانگونه كه در مباحث عقيدتي واجب است ،در مجادله و
پاسخگويي بايد به شيوهي پيشنهادي وحي ملتزم و پايبند بود.
 -9هرچيز نوظهوري درامر دين بدعت و هر بدعتي گمراهي و سرانجام هر گمراهي
در آتش دوزخ است.
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 -10عقل سليم با كتاب و سنّت مخالف نيست و بايد در زمينهاي بكار گرفته شود كه
اهلل تعالي بيان داشته است.
 -11با داليل عقل و نقل ثابت است كه راه سلف سالمترين ،آگاهانهترين و
محكمترين راههاست.
 -12توحيد اسماء و صفات و شناخت آنها در زندگي انسان مسلمان نقش بسيار
مهمي دارد و يكي از بزرگترين و ضروريترين مسائل دين محسوب ميشود.
 -13اهل سنت اسماء و صفاتي را ثابت ميدانند كه اهلل تعالي از آن خبر داده و براي
خودش اختيار كرده يا رسولش آن را بيان داشته است ،از اين رو نه بر آنها ميافزايند و نه
از آن ميكاهند ،و او را با اوصافي ميخوانند كه خودش را با آنها وصف نموده يا
رسولش او را بدانها متصف ساخته است و از تحريف ،تعطيل ،چگونگي و تمثيل بدورند.
 -14و صفاتي را كه اهلل تعالي از خود نفي نموده ،يا رسولش به انكار آن پرداخته را
از او نفي ميكنند و معتقدند اهلل تعالي متّصف به صفات كمال است.
 -15اقوال و گفتار علماي اهل سنت در تمام ادوار تاريخي در اين باره يكي بوده
است ،زيرا همهي آنان از يک سرچشمه -كه همان كتاب و سنّت است -بهره بردهاند.
 -16صفات إلهي به صفات عقليه ،خبريه ،ذاتيه و فعليهي اختياريه تقسيم ميشود.
 -17اسماء و صفات داراي قواعد مهمي است و جويندهي علم بايد آنها را فرا بگيرد،
تا به زيبايي آنها را فهم و حفظ كند.
 -18واجب است در معرفت اسماء و صفات سمع بر عقل مقدّم باشد.
 -19داليلي كه با آن اسماء و صفات إلهي را ثابت ميكنيم همان كتاب و سنّت است.
 -20ظواهر نصوص به اعتباري براي ما معلوم و به اعتبار ديگر مجهول و ناشناخته
است ،به اعتبار معنا و مفهوم معلوم و مشخصند ،اما به اعتبار چگونگي و كيفيّتي كه دارند
مجهول و ناشناختهاند.
 -21تمام صفات اهلل تعالي صفات كمالند و هيچ نقصي در آنها ديده نميشود و سمع
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و عقل و فطرت بر آن داللت دارند.
 -22در الفاظ مبهم هم حق يافت ميشود و هم باطل.
 -23سخن گفتن از صفات مانند سخن گفتن از ذات است.
 -24سخن گفتن از پارهاي از صفات ،مانند سخن گفتن از ساير صفات است.
 -25برخي از اسماء اهلل بر چند صفت داللت دارند.
 -26معاني صفات معلوم و مشخص ،اما چگونگي و كيفيّت آنها مجهول و ناشناخته و
ايمان به آنها واجب و سئوال از چگونگي و كيفيتشان بدعت است.
 -27هر اسمي از اسماء اهلل بر ذات و صفتي داللت دارد كه متضمن آن است و اگر
متعدي باشند بر اثر مترتب بر آن نيز داللت دارند.
 -28باب صفات از باب اسماء وسيعتر و گستردهتر است ،زيرا هر اسمي متضمّن يک
صفت است ،و پارهاي از صفات متعلّق به افعالِ اهلل تعالي هستند ،و چنانكه ميدانيد افعال
او هيچ انتها و پاياني ندارند.
 -29داللت اسماء بر ذات و صفات از نوع داللت مطابقت و تضمّن و التزام است.
 -30اسمايي كه بر صفات داللت دارند ،زيباترين و كاملترين نوع اسماء هستند.
 -31صفات إلهي در دلها و جانها و جهان تأثير ميگذارند.
 -32هر صفتي از صفات إلهي جداگانه بر قلب تأثير گذار است.
 -33آمرزش اهلل تعالي به اين معني نيست كه در گناهان غوطه ور شويم.
 -34از ويژگيهاي مستحق بودن اهلل تعالي در صفات كمال ،يگانگي او در حاكميّت
است.
 -35نفي معاني اسماء اهلل ،يكي از بزرگترين موارد الحاد در آنها به حساب ميآيد.
 -36از مفسراني كه در تفسير آيات به شيوهي سلف عمل كردهاند بزرگان زير را
ميتوان نام برد:امام طبري ،بغوي ،ابن كثير ،قاسمي ،سعدي (رحمهم اهلل).
 -37برخي از كساني كه پس از غوطهور شدن در علم كالم به راه و شيوهي سلف
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بازگشتند عبارتند از :ابوالحسن اشعري ،امام غزالي ،امام جويني ،امام فخر رازي (رحمهم
اهلل).
 -38اهلل تعاليامام احمد بن حنبل وامام ابن تيميه و غيره را با دفاع از شيوهي اهل
سنت و جماعت گرامي و مكرّم داشته است.
 -39سخن گفتن از صفات اهلل تعالي بدون علم و آگاهي كاري خطرناک است ،و
انكار بعضي از صفات او موجب كفر ميشود ،و سوگند ياد كردن به صفتي از صفات اهلل
تعالي جائز است.
والحمدهلل ،فائق احمدي ،تابستان  1390سنندج

منابع و مراجع
 -1إ بطال التأويالت ألخبار الصفات ،تصنيف القاضی أبی يعلی مد بن احلسني
بن مد الفراء ،حتقيق و دراسة أبی عبد اهلل مد بن محد احلمود النجدی ،النارش:
مكتبة اإلمام الذهبی.
 -2ابن تيمية و جهوده يف التفسري ،تأليف إبراهيم خليل بركة ،النارش :الـ مكتب
اإلسالمی ،الطبعة األولی1405 ،ه1984 -م.
 -3أبو حامد الغزالی والتصوف ،دراسة حول العديد من كتب الغزالی ،و خاصة
كتاب إحياء علوم الدين ،تأليف عبدالرمحن مد سعيد دمشقية ،النارش :دار
طبية ،الرياض « ،الطبعة الثانية».
 -4أبو احلسن األشعری و عقيدت  ،تأليف محاد بن مد األنصاری ،الطبعة الثانية،
مطبعة الفجالة اجلديدة.
 -5إثبات صفة العلو ،تأليف اإلمام موفق الدين أبی مد عبداهلل بن أمحد ابن قدامة،
حقق و علق علي  :د .أمحد بن عطية الغامدی ،النارش :مؤسسة علوم القرآن،
بريوت ،و مكت بة العلوم و احلكم ،الـمدينة الـم نورة ،الطبعة األولی 9 ،ه -
1988م.
 -6إ جتامع اجليوش اإلسالمية ،لإلمام ابن القيم ،مع بيان موقف ابن القيم من بعض
الفرق ،إعداد و حتقيق الدكتور عواد عبداهلل الـم عتق ،الطبعة األولی 1408 ،ه -
1988م.
 -7أحكام القرآن أليب بكر مد بن عبداهلل الـم عروف بابن العريب ،حتقيق عيل مد
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البجوا  ،النارش :عيسی احللبي.
 -8أ محد بن حنبل ،إ مام أهل السنة 241-164 ،ه  ،عبدالغنی الدقر ،النارش:
دارالقلم ،الطبعة الثانية  1408ه 1988 -م.
 -9أضواء البيان يف إ يضاح القرآن بالقرآن ،تأليف الشيخ مد األمني بن الـمختار
اجلكنی الشنقيطی ،عالـم الكتب ،بريوت.
 -10إعالم الـم وقعني عن رب العالـم ني ،البن القيم شمس الدين أيب عبداهلل مد
بن أيب بكر ،النارش :دار اجليل.
 -11أقاويل الث قات يف تأويل األسامء والصفات واآليات الـمحكامت والـم شتبهات،
لإلمام زين الدين مرعی يوسف الكرمي ،حتقيق شعيب األ رناؤوط ،النارش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولی 1406 ،ه 1985 -م.
 -12اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية و جمانبة الفرق الـم ذمومة ،تأليف اإلمام أيب
عبداهلل بن مد بن بطة العكربی احلنبلی ،ت( ،)287حتقيق و دراسة رضا بن
نعسان معطی ،النارش :دار احلرية ،الطبعة األولی 1409 ،ه 1988-م.
 -13اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدا سيف الدين أيب احلسن عيل بن أيب عيل بن
مد الـمرا  ،النارش مكتبة عيل صبيح و أوالده ،طبعة  1387ه 1968-م.
 -14األربعني يف دالئل التوحيد ،أليب إسامعيل اهلروا ،حقق و علق علي عيل بن
مد نارص الفقيهی ،الطبعة األولی 1404 ،ه 1984 -م.
 -15من صفات رب العالـم ني للذهبی ،حقق و خرج أحاديث وعلق علي عبد
القادر مد عطاء ،النارش :مكتبة العلوم واحلكم ،الـمدينة الـم نورة ،الطبعة
األولی 1413 ،ه.
 -16االعتصام ،أليب إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبی ،مطبعة مكتبة الرياض
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احلديثة ،النارش :دار الفكر ،بدون رقم.
 -17االعتقاد اخلالص من الشک و االنتقاد ،تأليف االمام عالءالدين بن الـمعطار،
حقق و علق علي عيل حسن عيل عبد احلميد احللبی ،النارش :دار الكتب األثرية،
األردن ،الطبعة األولی 1408 ،ه.
 -18األمر بالـمعروف والنهي عن الـمن كر ،لشيخ اإلسالم تقی الدين أيب العباس
أمحد بن عب داحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية ،حتقيق :السيد اجلليند ،النارش :دار
الـمجت مع ،الطبعة الرابعة 1410 ،ه.
 -19اإليامن ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق ومراجعة هاشم

مد الشاذلی ،

النارش :دار احلديث بجوار إدارة األزهر ،القاهرة « ،ال يوجد رقم الطبعة».
 -20البداية و النهاية ،لإلمام أيب الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي الـمتوفی(771
ه) ،و حقق أصول جمموعة من الـم شايخ ،النارش :دار الريان ،الطبعة األولی،
 1408ه 1988-م.
 -21البيهقي و موقف من اإلهليات ،للدكتور أمحد بن عطية بن عيل الغامدی ،ال نارش:
الـمجلس العلمي إلحياء الرتاث اإلسالمی ،الطبعة الثانية 1402 ،ه 1982 -م.
 -22التدمرية حتقيق إلثبات األسامء والصفات ،و حقيقة اجلمع بني القدر والرشع،
تأليف شيخ اإلسالم تقی الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم
ابن تيمية ،حقق

مد بن عودة ،الطبعة األولی 1405 ،ه 1985 -م.

 -23التعريفات للجرجانی ،الشيخ عيل بن مد اجلرجانی ،مطبعة سند إسالمبول،
الطبعة  1380ه.
 -24التمهيد ِلا يف الـموطأ من الـمعاين و األسانيد ،تأليف أيب عمر يوسف ابن عبد
اهلل بن مد بن عبد الرب النمرا القرطبي  ،حتقيق عبد اهلل بن الصديق ،النارش:
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وزارة األوقاف و الشؤون الدينية بالـمغرب.
عز ّ
وجل ا ّل تي وصف هبا نفس  ،تأليف احلافظ
الر ب ّ
 -25التوحيد واثبات صفات ّ
الكبري مد بن إسحاق بن خزيمة ،راجع و علق علي

مد خليل هراس،

النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 -26التوحيد مع إخالص العمل لوج اهلل لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حقق د .مد
السيد اجلليند ،النارش :دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،الطبعة الثالثة  1407ه -
1987م.
 -27إجلام العوام عن علم الكالم للغزالی ،مكتبة اجلندی ،القاهرة.
 -28اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل مد بن أمحد القرطبی ،النارش :مؤسسة
مناهل العرفان ،و توزيع مكتبة الغزايل بدمشق ،بدون رقم.
 -29احلجة يف بيان الـمحجة و رشح عقيدة أهل السنة ،لإلمام أيب القاسم إسامعيل
بن الفضل التيمي األصبهاين  ،حقق

مد بن مود أبو رحيم ،النارش :دار الراية.

 -30احلق الواضح الـمبني يف رشح توحيد األنبياء والـم رسلني من الكافية الشافية،
للشيخ عبد الرمحن نارص السعدی ،النارش :مكتبة الـم عارف ،الرياض 1406 ،ه
 19986م. -31الرد علی اجلهمية لإلمام احلافظ ابن منده ،حقق و علق علي و خرج أحاديث ،
د .عيل بن مد نارص الفقيهی ،الطبعة الثانية منقحة 1402 ،ه 1962 -م.
 -32الرد علی من أنكر توحيد األسامء والصفات ،للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق،
مكتبة الدار السلفية ،و النارش :الدار السلفية ،الطبعة األولی 1406 ،ه -
1986م.
 -33السنة و مكانتها يف الترشيع ،أ .د .مصطفی السباعی ،النارش :الـمكتب
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اإلسالمی ،الطبعة الرابعة  1405ه 1985 -م.
 -34السنّة ،عبداهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل ،ح ّق ق جمموعة من العلامء حتت رئاسة
عبداهلل بن حسني آل الشيخ ،النارش :الـمطبعة السلفية و مكتبتها ،بمكة الـمكرمة،
الطبعة  1349ه.
 -35الشيخ عبد الرمحن بن سعدا وجهوده يف توضيح العقيدة للشيخ عبد الرازق
عبد الـم حسن العباد ،النارش  :مكتبة الرشد ،الطبعة األولی  1411ه 1990 -م.
 -36الرشيعة ،لإلمام أيب بكر مد بن حسني اآلجری ،حقق حامد الفقی ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األولی  1403ه.
 -37الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة ،د.

مد امان عيل اجلامی ،مطبوعات

اجلامعة اإلسالمية بالـمدينة الـمنو رة ،الطبعة األولی  1408ه.
 -38الصواعق الـم رسلة ،ابن القيم ،حتقيق د .عيل بن مد دخيل اهلل ،طبعة دار
العاصمة بالرياض ،الطبعة الثانية 1408 ،ه.
 -39العقيدة يف اهلل ،الدكتور عمر سليامن األشقر ،النارش :مكتبة الفالح ،الطبعة
اخلامسة.
 -40العقيدة السلفية يف كالم رب الربية ،وكشف أباطيل الـم بتدعة الردية ،تأليف
عبد اهلل بن يوسف اجلريع ،الطبعة األولی  1408ه 1988-م.
 -41العيز واألثر يف عقائد أهل األثر ،تأليف اإلمام العالمة عبد الباقي الـم واهيي
رو اس قلعجی ،النارش :دار الـمأمون للرتاث،
احلنبلی ،حتقيق وتعليق عصام َّ
الطبعة األولی  1407ه 1987-م.
 -42الفتوی احلموية الكربی ،تأليف شيخ اإلسالم تقی الدين أمحد ابن تيمية،
الـمطبعة السلفية و مكتبتها ،الطبعة الرابعة  1401ه.

235

منابع و مراجع

 -43الفصل يف الـملل و األهواء والنحل ،لإلمام أيب مد عيل بن أمحد بن حزم
الظاهری ،و هبامش الـملل و النحل لإلمام أيب الفتح

مد بن عبد الكريم

الشهرستانی ،النارش :دار الـم عرفة ،بريوت ،الطبعة الثانية  1395ه.
 -44القاعدة الـم راكشية ،تأليف شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية ،ت( ،)728حقق د.
نارص بن سعد ،ورضا بن نعسان معطی ،النارش :دار طيبة للنرشو التوزيع.
 -45القواعد الـمثلی يف صفات اهلل وأ سامئ احلسنی ،للشيخ

مد بن صالح

العثيمني ،طبعة دار اهلجرة ،مكتبة الكوثر بالرياض ،الطبعة األولی  1410ه.
 -46القول الـمخترص الـمبني يف مناهج الـمفرسين ،أليب عبداهلل

مد

مد

الـم حمود النجدی ،مكتبة دار اإلمام الذهبي للنرش و التوزيع ،الطبعة األولی
 1412ه.
 -47الـمجمو ع الثمني للشيخ مد بن صالح العثيمني ،فتاوی يف العقيدةَ ،جع
و ترتيب فهد بن نارص السليامن ،النارش :دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األولی،
رجب  1411ه.
 -48الـم سند ،ألمحد بن حنبل ،حتقيق أمحد شاكر ،طبعة الـمعارف.
 -49الـم غنی ،البن قدامة ،أليب مد بن عبداهلل بن أمحد بن مد بن قدامة ،النارش:
مكتبة الرياض احلديثة بالرياض.
 -50الـم فرسون بني التأويل واإلثبات يف آيات الصفات ،للشيخ مد عبد الرمحن
الـم غراوی ،النارش :دار طيبة ،الطبعة األولی  1405ه.
 -51الـم وافقات يف أصول الرشيعة ،أليب إسحاق إبراهيم بن موسی اللخمي
الغرناطي الـاملكي ،الـمتوفی سنة( 790ه ) ،النارش :دار الباز للنرش والتوزيع
بمكة.
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الر ب ّ
تتضم ن عقيدة اإلمام عبداهلل بن يوسف
جل وعالء و
ّ
 -52النصيحة يف صفات ّ
اجلوينی ،الـمتوفی سنة( 438ه ) ،للعالمة الشيخ أمحد بن أبراهيم الواسطي
الشافعي الصويف الـم عروف بابن شيخ احلزاميني ،الـم كتب اإلسالمی ،الطبعة
الثالثة  1403ه 1983-م.
 -53النهاية يف ريب احلديث واألثر ،لإلمام جمد الدين أيب السعادات الـم بارک بن
مد اجلزری ،الـم عروف بابن األثري ،حتقيق :مود مد الطناحی ،النارش:
الـم كتبة اإلسالمية ،طبعة دار الرتاث العربی ،بريوت ،لبنان.
احلم ود ،النارش:
-54
ُ
النهج األسمي يف رشح أسامء اهلل احلسنی ،للشيخ مد بن محد ُّ
مكتبة الـم عال ،الكويت ،الطبعة األولی  1406ه.
 -55بدائع الفوائد لإلمام شمس الدين مد ابن قيم اجلوزية ،الـمتوفی( 752ه)،
النارش :دار الفكر.
 -56بيان فضل علم السلف علی علم اخللف ،للحافظ ابن رجب احلنبلی ،حقق
خر ج أحاديث َييی خمتار زاوی ،النارش :دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة األولی
و َّ
 1403ه 1983-م.
 -57تاج العروس من جوهر القاموس مد بن قيص الزبيدی ،نسخة مصورة من
مكتبة احلرم الـمكی.
 -58تاريخ بغداد ،أليب أمحد اخلطيب البغدادی ،النارش :مطبعة السعادة بجوار
افظة مرص 1349 ،ه.
 -59تربئة السلف من تفويض اخللف ،مد بن أمحد اللحيدان ،النارش :مكتبة دار
احلميض ،الطبعة األولی  1413ه 1992-م.
 -60تذكرة احلفاظ للذهبی :شمس الدين مد بن أمحد الذهبی ،كنيت أبو عبداهلل،
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ت( 748ه  1348-م) ،مطبعة جملس دائرة الـم عارف العثامنية بحيدر آباد ،اهلند،
الطبعة الثالثة 1957م.
 -61تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ،دارالـم عرفة ،بريوت ،الطبعة الثانية  1408ه
1988م. -62تقريب التهذيب ،احلافظ ابن حجر العسقالنی ،حتقيق:

مد عوامة ،دار

الرشيد ،حلب ،دمشق ،الطبعة الثانية  1408ه.
 -63تلبيس إبليس ،للحافظ اإلمام َجال الدين أيب الفر ج عبد الرمحن بن اجلوزا
البغدادی ،الـمتوفی سنة( 597ه ) ،حتقيق :السيد اجلليمی ،النارش :دار الريان
للرتاث.
 -64هتذيب التهذيب ،البن حجر ،النارش :دار صادر ،الطبعة األولی ،سنة 1325
ه  ،مطبعة دائرة الـم عارف النظامية ،اهلند.
 -65توضيح الكافية الشافية ،تأليف عالمة القصيم الش يخ عبدالرمحن بن نارص
السعدی ،النارش :مكتبة ابن اجلوزی ،السعودية ،طبعة  1407ه 1987-م.
 -66توضيح الـم قاصد و تصحيح القواعد يف رشح قصيدة اإلمام ابن القيم
الـم وسوعة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية ،للشيخ أمحد أبراهيم
عيسی ،و حتقيق زهري الشاويش ،النارش :الـم كتب اإلسالمی ،الطبعة الثالثة
 1406ه 1986 -م.
 -67تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم الـم نان للشيخ عبدالرمحن بن نارص
السعدی ،ت( 1379ه ) ،النارش :مركز صالح بن صالح الثقايف بعنيزة،
السعودية 1407 ،ه.
 -68جامع البيان عن تأويل القرآن ،ابن جرير الطربی ،النارش :دارالريان ،القاهرة
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 1407ه 1987 .م.
 -69جامع الرسائل البن تيمية ،الـم جموعة الثانية ،حتقيق :مد رشاد سالـم،
الطبعة األولی  1405ه 1984 .م.
 -70جامع العلوم و احلكم لزين الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين بن
امحدبن رجب احلنبيل البغدادا  ،النارش :موسسة الكتب الثقافية ،الطبعة الثانية
 1410ه  1990م.
 -71جامع بيان العلم وفضل و ما ينبغي يف روايت و محل  ،لإلمام أيب عمر يوسف بن
عبدالرب النمرا القرطبی ،الـمتوفی سنة ( 463ه) ،الـم كتبة السلفية بالـمدينة
الـم نورة ،الطبعة الثانية  1388ه  1968م.
 -72حقيقة البدعة و أحكامها ،تأليف سعيدبن نارص الغامدی ،النارش :مكتبة
الرشيد ،الرياض ،الطبعة األولی  1399ه  1968م.
 -73داعية التوحيد مدبن عبدالوهاب ،تأليف عبدالعزيز سيد ،النارش :دارالعلم
للماليني ،بريوت ،الطبعة الثانية  1978م.
 -74درء تعارض العقل و النقل ،البن تيمية ،أيب العباس تقي الدين أمحدبن
عبداحلليم ،حتقيق الدكتور مد رشاد سالـم  ،الطبعة األولی  1399ه 1979م.
 -75دراسات يف مباحث توحيد األسامء و الصفات ،للدكتور

مدبن خليفة

التميمی ،األستاذ الـم ساعد بكلية الدعوة و أصول الدين باجلامعة اإلسالمية
بالـمدينة الـمنورة ،و أصلها ارضات علی طالب اجلامعة.
 -76رد اإلمام الدارمي عثامن بن سعيد عيل برش الـم رييس العنيد ،صحح وعلق
علي حامد الفقي من َجاعة أنصار السنة الـم حمدية ،الطبعة األولی  1358ه،
النارش :دارالكتب العلمية ،بريوت.
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 -77سلسلة األحاديث الصحيحة ،مد نارصالدين األلبانی ،الـم كتب اإلسالمی،
بريوت ،دمشق ،الطبعة الرابعة  1405ه.
 -78سنن ابن ماج

مدبن يزيد القزوينی ،حتقيق مد فواد عبدالباقی ،مطبعة

دارالكتب العربية ،النارش :دارالريان « ،اليوجد رقم للطبعة».
 -79رجال الفكر والدعوة ،أليب احلسن الندوی ،تعريب سعيد األعظمي الندوا،
النارش :دارالع لم :دارالعلم ،الكويت ،شارع السور،الطبعة السادسة 1403 ،ه
 1983م.
 -80سنن أيب داود سليامن بن األشعث ،حتقيق مد ي الدين عبداحلميد ،النارش:
الـمكتبة العرصية.
 -81سنن الرتمذی ،أليب عيسی الرتمذی ،حتقيق :مد فواد عبدالباقی ،النارش:
دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان « ،بدون رقم الطبعة».
 -82سري أعالم النبالء للذهبی ،موسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األولی 1404 ،ه
 1988م.
 -83رشح أصول اعتقاد أهل السنة و اجلامعة ،الاللكائی ،حتقيق :د .أمحد سعدان
محدان ،دارطيبة ،الرياض ،الطبعة األولی
الس ّنَّة ،تأليف أيب مد احلسن بن عيل بن خلف الربهباری 329 ،ه
 -84رشح ُّ
حقق د .مد بن سعيد القحطانی.
 -85رشح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز احلنفی ،حقق جمموعة من العلامء ،خرج
أحاديثها مد نارصالدين األلبانی ،طبعة الـم كتب اإلسالمی ،الطبعة الرابعة
 1391ه.
 -86رشح كتاب التوحيد عن صحيح البخاری ،عبداهلل الغليامن ،دار لي نة ،الطبعة
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األولی  1409ه 1989م.
 -87رشح حديث النزول ،تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية ،النارش :الـمكتب
اإلسالمی ،الطبعة السادسة  1492ه  1982 -م.
 -88رشح الفق األكرب ،الـمتن الـم نسوب إلی اإلمام أيب حنيفة النعامن بن ثابت
الكوفی ،برشح أيب منصور مدبن مود احلنفي السمرقندا  ،النارش :الشئون
الدينية بدولة قطر.
 -89رشح العقيدة النونيةا الـم سامة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية،
النارش :دارالكتب العلمية ،الطبعة األولی  1406ه  1986م.
 -90شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،للمؤ رخ الفقي األديب أيب الفالح
عبداحلي أيب العامد احلنبلی ،النارش :دارإحياء الرتاث العربی ،بريوت.
 -91صحيح البخاری ،الـم طبعة السفلية ،برتقيم

مد فواد عبدالباقی ،الطبعة

األولی  1404ه  1988 -م.
 -92صحيح مسلم ،مطبعة إحياء الكتب العربية.
 -93صحيح مسلم برشح النووی ،الـمطبعة الـمرصية.
 -94صون الـمنطق والكالم عن فن الـمنطق و الكالم للس يوطی ،النارش :دارالكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.
 -95طبقات احلنابلة للقايض أيب احلسني مد بن أيب يعلی ،طبع وصحح

مد

حامد الفقی ،مطبعة السنة الـم حمدية ،اليوجد تاريخ الطبع.
 -96طبقات الـم فرسين للحافظ شمس الدين مد بن عيل بن أمحد الداودی،
النارش :دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األولی  1403ه  1983 -م.
 -97طريق اهلجرتني و باب السعادتني ،تأليف اإلمام شمس الدين مد بن أيب بكر
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ابن قيم اجلوزية 751 - 691( ،ه ) ،النارش :دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
الطبعة األولی  1402ه  1982 -م98.
 -98طريق الوصول إلی العلم الـمأمول 98-بمعرفة القواعد واألصول،
للسعدی /النارش الـمؤ سسة العربية بالرياض.
 -99عرشون حديثا من صحيح مسلم ،دراسة أسانيدها و رشح متو ا بقلم
عبدالـم حسن بن محد العباد ،الـم درس باجلامعة اإلسالمية بالـمدينة الـمنورة،
 1409ه الطبعة األولی.
 -100علو اهلل علی خلق  ،تأليف الدكتور موسی بن سليامن الدويش ،النارش :مكتبة
العلوم و احلكم ،الطبعة األولی  1407ه  1986 -م.
 -101علامء نجد خالل ستة قرون ،للشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن صالح البسام،
النارش :مكتبة النهضة احلديثة ،مكة الـم كرمة ،الطبعة األولی  1398ه.
 -102فتح الباری ،ابن حجر ،حتقيق

ب الدين اخلطيب ،و ترقيم

مد فواد

عبدالباقی ،دارالـم طبعة السلفية ،دارالريان ،الطبعة الثالثة سنة  1407ه.
 -103قانون التأويل لإلمام القايض أيب بكر مد بن عبداهلل العريب الـمعافرا
األشبلی ،الـمتوفی سنة ( 543ه ) ،دراسة و حتقيق مد السليامنی ،النارش :دار
القبلة للثقافة اإلسالمية و موسسة علوم القرآن ،بريوت ،الطبعة األولی1406 ،
ه1986 .م.
 -104قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث ،مد َجال الدين القاسمی،
دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األولی  1399ه  1979م.
 -105لسان العرب لإلمام أيب الفضل َجال الدين

مد بن مكرم بن منظور

األفريقي الـمرصا  ،موسسة دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثانية 1412ه -
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1992م.
ِ -106لعة االعتقاد اهلادا إلی سبيل الرشاد ،لإلمام موفق الدين أيب مد عبداهلل
أمحد بن قدامة ،و رشح الشيخ مد بن صالح العثيمني ،وحقق وخرج أحاديث
أرشف عبدالـم قصود ،النارش :مكتبة اإلمام البخاری ،و الدار السل فية ،الطبعة
الثانية  1412ه  1992 -م.
 -107لوامع األنوار البهية و سواطع األرسار األثرية ،رشح الدرة الـمضيئة يف عقيدة
الفرق الـم ريضة ،تأليف الشيخ

مد بن أمحد السفارينی ،النارش :الـمكتب

اإلسالمی ،الطبعة الثانية  1405ه  1985 -م.
 -108جمموعة الرسائل والـم سائل لإلمام العالمة تقي الدين ابن تيمية ،ت (728
ه) علق عليها و صححها َجاعة من العلامء بإرشاف النارش :دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األولی  1403ه  1983 -م.
 -109جممل أصول أهل السنة واجلامعة يف العقيدة ،د .نارص عبدالكريم العقل،
ال نارش :دارالوطن للنرش ،الطبعة األولی ،شوال  1411ه.
 -110جممل اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغوی ،الـمتوفی سنة
( 395ه) ،دراسة وحتقيق :زهري عبدالـم حسن سلطان ،موسسة الرسالة ،الطبعة
األولی  1404ه  1986 -م.
 -111جملة اجلامعة اإلسالمية بالـمدينة الـم نورة ،العدد ( ،)57سنة  1403ه ،
السنة اخلامسة عرشة من عمر اجلامعة.
 -112جملة اجلامعة اإلسالمية بالـمدينة الـم نورة ،العدد ( ،)59سنة  1403ه ،
السنة اخلامسة عرشة من عمر اجلامعة.
 -113اسن التأويل ،تأليف مد َجال الدين القاسمی ،دار إحياء الكتب العربية،
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عيسی البايب احللبي و رشكاه ،الطبعة األولی  1376ه  1957 -م.
 -114خمتار ال صحاح ،تأليف

مد بن أيب بكر عبدالقادر الرازی ،النارش:

دارالكتاب العربی ،الطبعة األولی  1401ه  1981 -م.
 -115خمترص العلو للعيل الغفار ،تأليف احلافظ شمس الدين الذهبی ،اخترصه مد
بن نارصالدين األلباين ،الـمك تب اإلسالمی ،الطبعة األولی 1401ه 1978 -م.
 -116الـمصعد األمحد يف ختم مسند اإلمام أمحد ، تأليف الشيخ شمس الدين أيب
اخلري مدبن مد بن مد بن عيل يوسف بن اجلزری ،تويف ( 833ه) ،النارش:
مكتبة التوبة ،طبعة  1410ه  1990 -م.
 -117معارج القبول برشح سلم الوصول إلی علم األصول يف التوحيد ،تأليف
الشيخ احلافظ أمحد حكمی ،الـمتوفی ( 1377ه ) ،بتعليق عمر مود أبوعمر،
النارش :دار ابن القيم للنرش و التوزيع ،الطبعة األولی  1410ه  1990 -م.
 -118معالـم التنزيل تفسري االمام البغوی ،مطبعة الـم ناره بمرص ،بدون تاريخ.
 -119معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحدبن فارس بن زكريا ،حتقيق عبدالسالم
هارون ،الط بعة الثانية 1391 ،ه  ،النارش :مكتبة و مطبعة مصطفی احللبی.
 -120مفهوم أهل السنة و اجلامعة عند أهل السنة و اجلامعة ،د .نارص العقل ،النارش:
دارالوطن للنرش.
 -121منهاج السنة النبوية البن تيمية أيب العباس تقي الدين أمحد بن عبداحلليم،
حتقيق :د .رشاد سالـم  ،النارش :موسسة قرطب ة ،الطبعة األولی  1406ه.
 -122منهج االستدالل علی مسائل االعتقاد عند أهل السنة و اجلامعة ،تأليف عثامن
بن حسن ،النارش :مكتبة الرشد ،الطبعة األولی  1412ه  1992 -م.
 -123منهج و دراسات آليات األسامء و الصفات للشيخ مد األمني الشنقيطی ،ت
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( 1393ه ) ،النارش :اجلامعة اإلسالمية ،الطبعة الثانية  1401ه.
 -124ميزان االعتدال ،أليب عبداهلل مد بن أمحد بن عثامن الذهبی ،حتقيق :عيل
مد البجاو ،النارش :دارالـم عرفة ،بريوت ،لبنان ،لـ م تذكر رقم الطبعة.
 -125نقض الـم نطق ،تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية ،صحح

مد حامد الفقی،

النارش :الـم كتبة العلمية ،بريوت ،لبنان.
 -126وجوب لزوم اجلامعة و ترک التفرق ،للشيخ َجال بن أمحد بن بشري بادی،
النارش :دارالوطن ،الرياض ،السعودية ،الطبعة األولی ،ربيع  1412ه.
 -127وسطية أهل السنة بني الفرق ،رسالة دكتوراه ،للشيخ مدبن كريم مدبن
عبداهلل ،بإرشاف فضيلة الدكتور عيل بن مد نارص الفقيهی ،األستاذ بالدراسات
العليا باجلامعة اإلسالمية لعام  1409ه.
 -128وفيات األعيان و أبناء الزمان أليب العباس أمحد بن أيب مد بن أيب بكر بن
خلكان ،حقق إحسان عباس ،النارش :دار صادر ،طبعة  1398ه  1978 -م.

