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همترين نكات ماده توحيد سال دوم دبيرستان در معاهد علمي بر اين جزوه شامل م

از خداونـد بـزرگ   . اساس كتاب عقيده واسطيه، تاليف شيخ السالم ابن تيميه مي باشد
  . انه جواد كريم. خواهانيم كه اين تذكره را همانند اصل پر بار آن، پر منفعت گرداند

  شيخ االسالم ابن تيميه

تقي الدين احمد ابن عبدالحليم بـن عبدالسـالم   ((االسالم ايشان عالم عالمه، شيخ 
ديده )) حران((هجري در شهر  661است كه در روز دهم ربيع االول سال )) ابن تيميه

و سپس همراه با خانواده اش به دمشق مهاجرين كرد، و ايـن شـهر را   . به جهان گشود
  . براي هميشه محل اقامت خود قرار داد

لمي بزرگ، چراغي درخشان و مجاهدي مشـهور بـود كـه بـا     عا -ايشان رحمه اهللا
او همواره داراي حجتي قوي بود كـه  . عقل، فكر، و جسم خود در راه خدا جهاد نمود

كسي را توان رويارويي با آن نبود و در راه خدا از سرزنش كسي هراس نداشـت كـه   
از سوي صاحبان و به همين خاطر بود كه . هنگام آشكار شدن حق، آن را بر زبان آورد

او دفعات بسياري به زندان رفت . سلطه و حكم به ايشان محنتهاي زيادي وارد گرديد
هجري به  728و باالخره نيز محبوس در زندان قلعه دمشق، در روز بيستم شوال سال 

  .رحمت الهي پيوست



  واسطيه عقيده

 عـت جما و سـنت  اهل عقيده خالصه را آن بايد كه است جامعي و مختصر كتاب
 موضوعات ديگر و قيامت، روز خدا، به ايمان مسئله خداوند، صفات و اسماء پيرامون
  . است شده گرفته سنت اهل علمي روش از كه دانست، عقيده به مربوط
 است اي منطقه نام ))(واسط(( منطقه قاضيان از بعضي كه بود اين آن تاليف سبب و

 بـدعتها،  از آكنـده  كـه  اعمـالي  بـه  ممـرد  گـرايش  از ).عراق جنوب در بصره و كوفه بين
 ايشـان  از و نمـوده  شـكايت  تيميه ابن االسالم شيخ نزد به بود، خرافات و ها گمراهي
 كـه  آورند، در نگارش به را كتابي عقيده باب در مختصر صورت به تا شدند خواستار
 صـفاتش،  و خداوند اسماء به مربوط مسائل مورد در جماعت و سنت اهل راه نشانگر
 عقيـده (( عقيـده،  و كتـاب  ايـن  كـه  بود دليل همين به و. باشد عقيدتي مسائل ديگر و

        . گرفت نام)) واسطيه
        

  جماعت و سنت اهل

 گام اصحابش و خدا رسول راه بر خود عمل و قول و اعتقاد در كه هستند كساني
 اتفـاق  و خـدا  رسول سنت به آنان تمسك اسم اين به آنان تسميه علت و دارند مي بر
  . است آن بر نآنا

  جماعت و سنت اهل اعتقاد

 و خيـر ( قـدر  و قضـاء  و پيامبرانش كتابهايش، اش، مالئكه اهللا، به ايمان از عبارت

  .است) آن شر
 معبود( الوهيتش ،)پروردگاريش( ربوبيتش او، وجود به ايمان اهللا، به ايمان پس -
  . شود مي متضمن را صفاتش و اسمائش، ،)بودنش حق به
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 كه است آنان از كساني اسم به ايمان و آنان، وجود به ايمان مالئكه، به ايمان و -
 كـه  را آنـان  از كسـاني  صفت به ايمان همچنين و جبرييل همانند دانيم، مي را نامشان
 اعمـال  به ايمان كه گردد مي متضمن را) جبرييل مانند هم باز( دانيم مي را آنان صفت
. باشد مي وحي نزول كه جبرييل عمل مثال، رايب. شود مي شامل نيز را آنان وظايف و
  . جهنم خازن )است جهنم مسئول و نگهبان فرشته نام (مالك عمل يا

 سوي از كتابها اين كه باشيم داشته ايمان بايستي كه آسماني، كتابهاي به ايمان -
 كتابهـا  ايـن  از برخي اسامي و است بوده راست آنان خبرهاي و شده فرستاده خداوند
 ديگري كتابهاي به و. است راست و صدق ،)تورات مانند( دانيم مي را آنان امهاين كه
 نسـخ  عـدم  صـورت  در و آورد، ايمـان  عمـوم  بطور بايد دانيم نمي را آنان نام كه نيز

  . ورزيد التزام آنان احكام به بايد آنان، احكام
 در يـامبران پ همـه  كه بياوريم ايمان كه گردد مي اين متضمن پيامبر به ايمان و -

 پيـدا  ايمـان  دانـيم  مي را آنان نامهاي كه پيامبراني به و اند، بوده صادق خود رسالتهاي
 آنچـه  و. بيـاوريم  اجمالي ايمان آنان به آنان، نامهاي شناخت عدم صورت در و كرده،
 منسـوخ  غيـر  احكـام  بـه  و نمـود،  تصـديق  بايد نيز را اند داده خبر آن از رسوالن اين

  شـريعت  بـه  گذشـته،  شـريعتهاي  همـه  كـه  دانست بايد و. ورزيد تزامال آنان شريعت
  .اند گرديده منسوخ  وسلم عليه اهللا صلى محمد
 در كـريم  نبـي  كـه  چيزهاي تمام به كه گردد مي متضمن آخرت روز به ايمان -
  . آورد ايمان اند داده خبر مرگ از بعد مورد
 قضـاء  بـه  چيـزي  هـر  وقوع كه آوريم ايمان تا گردد مي متضمن قدر به وايمان-
  . است بوده وي قدر و خداوند
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  وي صفات و خداوند اسماء در سنت اهل روش

 توسـط  و كتابش، در خداوند كه را چيزي آن هر كه است اين بر سنت اهل طريقه
 گونـه  هـيچ  بدون اثبات اين و كنند، مي اثبات است، رسانيده ثبت به خود بر رسولش
  . پذيرد مي صورت) مشابهت( تمثيل و) ونگيچگ( تكييف تعطيل، تحريف،

  چيست؟ تحريف

 تلقـي  آن معنـاي  يـا  و نص لفظ تغيير به اصطالحاً و است تغيير معناي به تحريف
  . گردد مي

��� 	��� ( :فرمايـد  مـي  كـه  خداونـد  قول اين تغيير مثالً :لفظ تغيير از اي نمونه �� �� ��
 ����� �� �� � ��� ��( ������� :
��� �����  

  .)) و خداوند با موسي سخن گفت(( ):معني(
به رفع قرائت شود، آن را به نصب قرائت نمود، تا متكلم )) اهللا((كه به جاي اينكه 

  . بجاي خداوند موسي باشد
)) علـو ((اين است كه مثالً استواء خداوند بر عرشش را بجاي  :و مثال تغيير معنا

  . ، تا معناي استواء حقيقي از او منتفي گرددبه استيالء و ملك تفسير كنيم)) استقرار((و 

  تعطيل چيست؟

تعطيل در لغت به معناي ترك و تخليه مي باشد، و اصطالحاً بـر انكـار صـفات و    
هماننـد  (كه اين انكـار ممكـن اسـت كلـي بـوده      . اسماء واجبه خداوند تلقي مي شود

ت صفت از صفات كه بجز هف) همانند اشعريه(، و يا اينكه جزيي باشد )تعطيل جهميه
  : اين هفت صفت در اين قول خالصه مي شوند. خداوند، همه را انكار مي كنند

  . حي عليم قدير و الكالم له اراده و كذالك السمع و البصر
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  : تكييف و تمثيل، و فرق ميان آنان

اسـتواء  : ((مانند اينكه گفتـه شـود  . اثبات كيفيت و چگونگي صفت است: تكييف
  .)) دين صورت و يا بدان صورت بوده استخداوند بر عرشش، ب

: مانند اينكـه گفتـه شـود   . اثبات همانند، نظير، و شبيه براي چيزي است :و تمثيل
: و فرق ميان اين دو ايـن اسـت كـه   . مانند دست انسان است) دست خداوند(يد اهللا ((

 اما تكييـف، ذكـر  . تمثيل، ذكر صفت است كه در شيء همانند و مماثل مقيد مي گردد
  . صفت است بدون مقيد نمودن آن به چيزي

  چيست؟ ) تحريف، تعطيل، تكييف و تمثيل(حكم اين چهار مسئله 

كالً اين چهار امر حرام مي باشند و بسياري از آن در زمره كفر و يا شرك قرار مي 
و به همين دليل است كه اهل سنت و جماعت از اين چهـار مسـئله مبـرا مـي     . گيرند
ين است كه ظاهر الفاظ وارد شده در بيان اسماء و صفات اهللا تعـالي  و واجب ا. باشند

و دليل . را گرفته و معتقد بود كه اين الفاظ حقيقتي شايسته عظمت و كبرياي او دارند
  : اين گفته اين است كه

صرف و تغيير اين امور از ظاهر آن، مخـالف طريقـه و روش رسـول كـريم و      -1
  . اصحابش مي باشد

يعني اينكه بگوييم ظاهر كلمات منظور نيسـت  (دن اين الفاظ به مجاز نسبت دا -2
سخن رانـدن در  ) بلكه منظور معني ديگري است كه با معني اصلي كلمه ارتباطي دارد

  . مورد خداوند بدون علم و آگاهي است كه حرام مي باشد
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  وي توفيقي صفات و خداوند اسماء

 كـه  گوينـد  را آيـاتي : محكـم  ( محكـم  جملـه  از صفات و اسماء اين آيا اينكه و

  ). باشد آشكار و معلوم آنها حقيقت

 تعـالي  اهللا فقـط  را آنها) كيفيـت ( حقيقت كه گويند را آياتي: متشابه(  متشابه يا و 
  . باشند مي .)داند مي

 در تصـرف  در عقل كردن متوقف: توقيف))(توفيقي(( او صفات و خداوند اسماء
 و عقـل  و شـود  مـي  تعيين خدا طرف از كه است مسائلي توفيقي مسائل و معين امور
 مـي  )است خارج آنها تخصص محدوده از زيرا كنند دخالت آن در توانند نمي اجتهاد
 توقـف  سـنت  و كتـاب  حد در آن نفي و اثبات كه است معني اين به توقيفي و. باشند
 و دليـل  بـه  تمسك با مگر نمود، نفي يا و اثبات را آنها توان نمي اينكه يعني. كنند مي

 ايـن  چـون . نـدارد  مجـالي  و جـا  هـيچ  مسئله اين در عقل و. سنت و كتاب از حجتي
 و محكـم  معنـا  در او صـفات  و خداوند اسماء و. روند مي فراتر عقل حيطه از مسائل
 كـس  خداوند بجز را آن حقيقت چون باشند، مي متشابه آن حقيقت در و بوده، معلوم
  . داند نمي ديگري

  محصورند غير وندخدا اسماء

 بـه  دعـاي  در خدا رسول چون گردند نمي منحصر معين عددي در خداوند اسماء

� فرمايد مي رسيده ثبت��� �	 �!��	 "�� ��	 �# �� $�%� &�� ,���() �	 &�*�+)	 , 
,�� *� �	 &*%�-  �	.�	 
�): معنـي ( 5.�6- 788	� &�� , ���- 3��4	�� 1�2 *	� �0/�, 
 را خـود  تـو  و اسـت،  تـو  آن از كه اسمي هر به توسل با خواهم مي تو از خداوندا،((
 آگـاهي  آن به را بندگانت از كسي با و اي، نموده نازل كتابت در يا و اي، خوانده بدان
  .)) اي داشته نگاه خود نزد غيب علم در يا اي، داده
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 غيـر  باشد مي خداوند نزد و غيب علم در آنچه به علم و حصر و احاطه نتيجه در
 را خداونـد : كنـد  مـي  عنوان كه ديگري حديث و دعا اين بين جمع از و. تاس ممكن
 نتيجـه . ((گـردد  مـي  بهشـت  وارد شـمارد  بر را آن كسي هر كه است اسم) نه و نود(

 خداونـد  است ممكن چون ندارد، وجود اشكالي هيچ مسئله اين در كه شود مي گرفته
 كه دارم سپر پنجاه: ((گويد مي كسي كه هنگامي مثال عنوان به. باشد ديگري اسماء را
 شخص اين كه ندارد منافاتي مسئله اين با گفته اين ،))ام كرده آماده جهاد براي را آنها
 جهـاد  بـه  را آن از عـدد  پنجـاه  امـا  باشـد،  داشـته  نيـز  ديگـري  سپرهاي است ممكن

 لفظ كه است اين خداوند اسماء شمردن بر يا و احصاء معناي و. است داده اختصاص
  . كند عبادت را خداوند آن مقتضاي به و بداند، را آن عنايم و

   پذيرد؟ مي انجام چگونه خداوند اسماء به ايمان

 بـه  احتيـاج  آن لغـوي  ريشـه  در كه است اسمي متعدي اسم))( متعدي(( اسم اگر
 آن متضـمن  كه صفتي اثبات و اسم، اثبات مستلزم آن به ايمان پس باشد،) دارد مفعول
 مـي  كـه  هنگـامي  مثال براي. گردد مي مترتب اسم آن بر كه است اثري اثبات و است،
 مي ثابت صفت و است، رحيم همان كه شود مي ثابت اسم نتيجه در)) رحيم(( گوييم
 اينكـه  معنـاي  بـه  گردد، مي ثابت نيز آن اثر و است،)) رحمت)) صفت همان كه شود

 اسم ))(الزم(( اسم راگ و. ورزد مي رحم خود بندگان به رحمت صفت توسط خداوند

 مـي  اكتفـا  فاعـل  بـه  و ندارد مفعول به احتياج آن لغوي ريشه در كه است اسمي الزم
 هنگـامي  مثالً. است آن صفت اثبات و اسم، اثبات مستلزم آن به ايمان پس باشد،) كند
 صفت و است،)) حي(( همان كه گردد مي ثابت اسم نتيجه در)) الحي(( گوييم مي كه
  . است)) حيات(( صفت همان كه گردد مي ثابت نيز
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  عدم و ثبوت لحاظ از صفات اقسام

 هسـتند  صفاتي همان كه :ثبوتي صفات: شوند مي تقسيم دسته دو به صفات اين

 صـفات  و ،))علـم (( و)) حيـات (( مانند است، كرده ثابت خود بر را آن خداوند كه
 و) خسـتگي )) (اعيـاء (( هماننـد . اسـت  كـرده  نفي خود از را آنان خداوند كه :سلبي
 نتيجـه  در. اسـت  واجـب  آن ضـد  اثبـات  و سـلبي  صفت نفي به ايمان پس)). ظلم((

�:فرمايد مي خداوند كه هنگامي  �	. ���: ��;� �< �����= �> ? ��8 ������ :
��� ): معني( �����

، پس ايمان به نفي ظلم از خداوند و همچنين ))و خداوند به هيچ كس ظلم نمي كند((
، واجب مي )عدلي كه هيچ ظلمي در آن نيست(است )) عدل((ضد آن كه همان اثبات 
  . باشد

  اقسام صفات از لحاظ دوام و حدوث

  : اين صفات نيز به دو دسته تقسيم مي شوند
)) علـم ((همانند . كه همواره خداوند به آنان متصف بوده و هست :صفات دائمي

  . و به صفات ذاتيه معروفند)). قدرت((و 
كه اگر بخواهد آنان را انجام مـي دهـد، و اگـر    ): اراده(متعلق به مشيت وصفات 

بايستي توجه داشت كـه نـزول اليـق بـه      (مانند نزول. نخواهد آنان را انجام نمي دهد
خداوند به آسمان دنيا كه بـه   )باريتعالي است و به افعال مخلوقات هيچ شباهتي ندارد

هماننـد  . اتيـه، و هـم فعليـه باشـد    ممكن اسـت صـفتي هـم ذ   . صفات فعليه معروفند
چـون خداونـد   . چون با توجه به اصل آن، اين صـفت، صـفتي ذاتيـه اسـت    )). كالم((

و با توجه به آحاد و افراد امري كه بدان تكلم مي كند، و . همواره متكلم بوده و هست
جزء بجزء بودن آن، اين صفت، صفتي فعليه است، چون بـه اراده و مشـيت خداونـد    

  . ردبستگي دا
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  الحاد

 اعتقـاد  كه امر از دوري: ((اصطالحا و است، دوري و ميل معناي به لغت در الحاد
  . دهد مي معني را)) است واجب بدان عمل و علم يا و

: فرمايـد  مـي  خداونـد  كـه  گونه همان. باشد خداوند اسماء در است ممكن الحاد
� �&�@ �� ���: �, �A� �. �B�� �> �
> �C��	 	� �< �D ��� ������� :
��� ����و كسـاني را كـه   ): ((معني( �

  .))در اسماء او الحاد مي ورزند رها كنيد
�: همـان گونـه كـه مـي فرمايـد     . و ممكن است در آيات خداوند باشـد  �
> �C���	 �A�E

 �6�� �� �- �A �� �(� �F ?  �6�� �>G �, �A� �. �B�� �>8 ��� ! :
��� �����كساني كه به آيات ما ): ((معني
  .)) د مي ورزند بر ما پنهان نيستندالحا

  انواع الحاد در اسماء خداوند چهار گونه است

اينكه جزيي از آن را انكار كند، و يا اينكه صفاتي كه بر اين اسماء مترتب مـي   -1
  )). جهميه((همانند . گردند را انكار كند

همانند . است اينكه خداوند را به نامي بخواند كه او خود را به اين نام نخوانده -2
  . مي خوانند)) پدر((نصاري كه او را 

اينكه اعتقاد داشته باشد اسمي از اسماء او بر مشابهت خداوند به خلقش داللت -3
  )). مشبهه((همانند . مي كند
همـان گونـه كـه    . مشتق كند) بتها(اينكه از اسم خداوند، اسمي را براي اصنام  -4

  . ق نموده و بتي را به اين نام مي خواندندمشت)) عزيز((را از )) عزي((مشركين، 
  

  و الحاد در آيات بر دو نوع است
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كه همانند مخلوقاتند، و انكار انفراد خداوند در خلق را : الحاد در آيات كونيه -1
مثالً اعتقاد داشته باشد كه كسي غير از خداوند در آفرينش، و يا جزيي . معني مي دهد

يا اينكه كسي را در خلقت همكار و شـريك خداونـد   و . از آفرينش دست داشته باشد
  . قرار دهد

كه همـان وحـي نـازل بـر انبيـاء اسـت، و تحريـف،         :الحاد در آيات شرعيه -2
  . تكذيب، و يا مخالفت با آنان را معني مي دهد

  تفصيل و اجمال لحاظ از خداوند صفات در سنت و قرآن طريقه

 چون. اثبات در تفصيل و نفي، در لاجما از است عبارت غالبا سنت و قرآن روش
 نيـز  و. اسـت  آن در تفصـيل  از تـر  شـامل  و كاملتر بسيار نفي در اجمال تنزيه، امر در

 همـين  بـه  و. اسـت  اجمـال  صـورت  به مدح از بهتر و تر بليغ بسيار اثبات در تفصيل
 بصير، سميع، همانند. كنيم مي مشاهده سنت و قرآن در را بسياري ثبوتي صفات خاطر
 و ظلـم،  نفـي  هماننـد . هستند كم بسيار سلبيه صفات اما. . .  رحيم غفور، قدير، ليم،ع
  . همكار نفي و همتا، نفي و شريك، نفي و والدت، نفي و غفلت، نفي و خستگي، نفي

  اخالص سوره

  : از است عبارت كه

� H. ���: ���	 �� �# �" �I 7 �. �% �J�	 ���	 7 �.��� �> � �K �� �.�� �> � �K7  H. ���: �	� �( �� �&�� �
 �� �> � �K �� 8�"#$%�:�−�� 
هرگز نزاييـده  . آن خدايي كه بي نياز است. بگو كه او خداي يكتا است((): معني(

و بـه ايـن دليـل سـوره     .)) و نه هيچ كس مثل و همتاي او اسـت . و زاييده نشده است
ص گردانيده اخالص ناميده شده است كه خداوند آن را به خود اختصاص داده و خال

و باز . است، و در آن بجز امور متعلق به اسماء و صفاتش چيز ديگري ذكر نشده است
و سـبب نـزول   . هم به اين دليل كه قاري آن را از شرك و تعطيل خالص مي گردانـد 
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اين سوره اين بـود كـه مشـركين از نبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم خواسـتند تـا نسـب           
اين سـوره معـادل   . كه او از چه ساخته شده استپروردگارش را بگويد و عنوان كند 

و دليل آن اين است كه خبرهـاي قـرآن از سـه بخـش تشـكيل      . يك سوم قرآن است
  : اند شده
) احكـام (و ) خبرهايي در مورد مخلوقات خداونـد (، )خبرهايي در مورد خداوند(

ه و سوره اخالص نوع اول را شـامل مـي شـود كـ    . كه همان اوامر و نواهي مي باشند
  . همان خبرهايي در مورد خداوند است

 )أله(مألوهاهللا همان . اهللا، األحد، الصمد: اسماء خداوند در اين سوره بدين ترتيبند
و احد، جـدا از هـر گونـه    . معبود است كه بايد به او عشق ورزيد و او را تعظيم نمود

ميـع  و صمد، او است كه در صـفاتش كامـل بـوده و ج   . شريك و مماثل و همتا است
و در اين سوره صـفتهاي خداونـد وجـود دارنـد كـه از      . مخلوقاتش فقير درگاه اويند
  : همين اسماء گرفته مي شوند

  .الوهيت -1
  .احديت -2
  . صمديت -3
  . چون او بي نياز از فرزند بوده و هيچ شبيهي ندارد. نفي فرزند از او -4
و او است كه قبل از او چون او خود خالق همه چيز بوده، . نفي زاييده شدن او -5

  . چيزي نيست
چـون خداونـد بـه    . يعني كسي كه در صفات با او برابري كند. نفي همتا بر او -6

  . علت كمال صفاتش هيچ مثل و همتايي ندارد
  

  آيه الكرسي

  : آيه الكرسي عبارت است از اين قول خداوند
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� �L �� ? �M�;� �/��	 ;N ��O	 �� �# �?�E �&���E ? ���	 �P �<� �Q	 �,  � �� �� �1	 �� ��� ���	 �,  �� �&�� HM �� �) ? �� HR�6 �� �S �C �0

 TU � �V�� �A��W�� �X ? �� �� �! �( �� �0  �� �� ���Y �. �>�: � �Z��  �� �� �� �[ �> �&�) �D�\�� �?�E �S �.�6 �- �] �( �̂ �> _ �C��	 	 �D �
 �� �& �% �� �- �
 �� 
� ���	 �&;�� �� �� �� �]� �� �� �U � �̀  ���� �?�E �����= �[��	 ; �a� �[��	 ��� �# �� ��� �!�= �( �� �S �b� �c� �> ? �� �P �<� �Q	 �� �1	 �� ��8 

�'�()��:*++ �  

اهللا يكتا است و جز او الهي نيست، و او حي و قيوم است، هرگز او را (( ):معني(
كسالت و خواب فرا نمي گيرد، او است مالك آنچه در آسـمانها و زمـين اسـت، چـه     

پيشگاه او به شفاعت برخيزد مگر بـه اجـازه او، علـم او محـيط      كسي مي تواند كه در
است بر آنچه در آينده خواهد آمد و آنچه در گذشته است، و هرگز كسي نمـي توانـد   
هيچ چيز از علم او را احاطه كند، مگر آنچه او بخواهد، كرسي او از آسمانها و زمـين  

.)) د، و او است برتر و پر عظمتفراتر رفته، و هرگز حفظ آنان او را به زحمت نيانداز
. و به اين دليل آيه الكرسي ناميده شده است كه در آن ذكر كرسي به ميان آمـده اسـت  

و كسي كه آن را در شبي بخواند، خداوند . اين آيه عظيم ترين آيه كتاب خداوند است
و بر او حافظي قرار خواهد داد تا جايي كه شيطان نمي تواند تا بـه هنگـام صـبح بـه ا    

، ))القيـوم ((، ))الحـي ((، ))اهللا: ((و ايـن اسـماء خداونـد را در بـر دارد    . نزديك گـردد 
  : و معاني اين اسامي به ترتيب عبارتند از)) العظيم((، ))العلي((

داراي حيات كامل است كه متضـمن كـاملترين صـفات مـي گـردد، و ايـن        :حي
  . صفات از عدم پيشي گرفته و زوال نمي پذيرند

پس او بـه ديگـران احتيـاجي    . ن قائم به نفسش و قائم بر ديگران استهما :قيوم
  . نداشته و غني بوده و همه چيز محتاج او است

و به صفاتش عالي . يعني به ذاتش عالي و واال بوده و باالي همه چيز باشد :العلي
  . پس هيچ عيب و نقصي در او نيست. و در كمال باشد

  . الل و كبرياء مي باشدداراي عظمت است كه همان ج :عظيم
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و صـفات ديگـر او در   . اين پنج اسم، پنج صفت از صفات خداوند را در بر دارند
  : اين آيه از اين قرارند

  . انفراد خداوند به الوهيت -6
  . نفي خواب و خستگي از او، به علت كمال حيات و قيوميت او -7
چـون هـر چـه در     انفراد و يگانگي او به ملك و سلطه شامل بـر همـه چيـز،    -8

  . آسمانها و زمين است از آن او است
كمال عظمت و سلطان او به صورتي كه هيچ كس نمي تواند بـدون اجـازه او،    -9

  . نزدش شفاعت كند
�كمال علم او و شامل بودن اين علم بر همه چيز  -10 ���Y �.� �>�: � �Z���  � �� ��� �� �[ كـه  8 <�

�مربوط به زمان حال و آينده است،  �0  �� �� �� �! �(   . كه زمان گذشته را شامل مي گردد8 ��
  . مشيت و اراده او -11
كمال قدرت او، كه پي بردن بـه آن از مشـاهده عظمـت مخلوقـاتش نتيجـه       -12

�. گرفته مي شود �P �<� �Q	 �� �1	 �� �� ���	 �&;� �� �� �� �] �� ��78 
�كمال علم، قدرت، حفظ و رحمـت او   -13 ��� �!�= �( �� �S �b� �c� �> ? عنـي حفـظ و   ي �8�

  . نگهداري آنها بر او گران و سنگين نمي آيد و او را عاجز نمي گرداند
  
  )كرسي(

كرسي موضع دو قدم رحمن، سبحانه و تعالي اسـت، و عظمـت آن همـان گونـه     

�است كه در حديث آمده است � d	 &e��6� � ]e���	 A	��f<Q	 � ]e���	 1	�%���	  ��
Q	 
� Sgh , $�/�	 &/�B� ?	 i���	 Sg(�	 "j(� i���	 a- k�[�	 "jh A	 � P<

&/�O	 ��� a- 788 
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هفت آسمان و هفت زمين در مقايسه با كرسي همانند حلقه اي هستند ((): معني(
كه در فالتي از كره زمين انداخته شده باشند، و بـه راسـتي فضـل عـرش بـر كرسـي       

  )). همانند فضل آن فالت است بر آن حلقه
و كرسي بـا عـرش فـرق    . لق سبحانه و تعالي داللت مي كنداين امر به عظمت خا

چون كرسي موضع دو قدم خداوند بوده و عرش همان است كه خداونـد بـر آن   . دارد
  . و احاديث نيز بر مغايرت اين دو داللت دارند. مستوي گرديده است

  معني اين قول خداوند چيست؟

) �e��	 �� �� �# �=�	 �� �� �0 �l	 �� �m ��� �Q	 �� �# H���� �- TU � �n o" ���� �� �# �� �
�p  8�,�,-�:. �  

  . او است اول و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چيز آگاه است ):معني(
صـحيح  (اين اسماء چهارگانه را حضرت رسول اهللا بدين گونه تفسـير كـرده انـد    

ول ا: كـه )))).2713باب ما يقول عند النوم و اخـذ المضـجع   . كتاب الذكر و الدعاء. مسلم
و ظـاهر  . و آخر يعني آنكه بعد از او چيزي نيسـت . يعني آنكه قبل از او چيزي نيست
و . و باطن يعني همان كه نزديكتر از او چيزي نيست. يعني آنكه باالي او چيزي نيست

�: اين قول او H���� �- TU � �n o" ���� �� �# يعني اينكه علم او به صورت جمله و تفصيل همـه   )��
  . كرده استچيزي را احاطه 

  )علم اهللا(

و علم خداوند تعالي كامل بوده و به صورت  -علم يعني ادراك حقيقت يك شيء
از داليـل علمـي كـه بـه      -بر همـه چيـز احاطـه دارد   ) كلي و جزيي(جمله و تفصيل 

�: صورت جمله مي باشد، ايـن سـخن او اسـت     H����� �- TU � �n o"� ���� ���	 �� 8�'�/()�� : /�


���*�*�   
  . خداوند به تمام چيزها آگاه است((): نيمع(
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�: و از داليل علم تفصيلي او، اين گفته او است �?�E  � �! �% �� �[ �> ? �3��� �4��	 �q�� � �( �� �S �.�6 �- ��
 �1 ��� �� �r �, TR�e �� ? ��  �! �% �� �[ �> �?�E TR �I �< �� �
 �� �s �/ ����  �� �� �� �B�e��	 �� o �t��	 �,  �� �� �� �[ �> �� �� �# ? �� �P �<� �Q	

 TZ�e �� Tu �*�� �, �?�E Tv�� �> ? �� T3�p �< 8�0�12��:+� �  

و كليدهاي غيب نزد او است، و هيچ كس بجز او بدان علم ندارد، و او ((): معني(
علم دارد به هر آنچه در دريا و خشكي است، و هيچ برگي از درختي نيافتد مگر اينكه 

اي در تاريكي هاي زمين، و هيچ تـر و خشـكي وجـود    او بدان علم دارد، و هيچ دانه 
  .))ندارد مگر اينكه در كتابي مبين نوشته شده است

  )غيب كليدهاي( الغيب مفاتح

 ايـن  در آن ذكر كه باشند مي خداوند غيب خزائن يا و كليدهاي)) الغيب مفاتح((
  : است آمده پروردگار قول

� �� �R �- ���	 �� �� �- �S �.�6 �- ���	 �A�E 	 �D � �� Hv� �( �) _ �< �.� ��  � �� �� �M � �� �<� �Q	 �,  � �� �� �� �[ �> �� �w�� �4��	 �m o+�6 �>
 Hx��e �0 H����� �- ���	 �A�E �1�� �y TP �<�: o_�L�� Hv �( �) _ �< �.��  �� �� �	. �z �3 �� ): معنـي ( ��.:�)/8�34 ����

مي داند چـه   نزد خداوند است، و او باران را فرو بارد، و) قيامت(همانا علم ساعت ((
چيزي در رحمها وجود دارد، و هيچ كس نمي داند كه فردا چه خواهـد كـرد، و هـيچ    
كس نمي داند به كدام سرزمين مرگش فرا مي رسد، و به راستي خداوند بر همه چيـز  

  . و معناي خبير، همان آگاه بودن به باطن امر مي باشد.)) عالم و آگاه است
  
  

  )قدرت(
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توانايي انجام كاري است، به شرط اينكه در اين توانايي،  به معناي تمكن و: قدرت
و قدرت خداوند قدرتي است كه همه چيز را شامل مي . عجز هيچ راهي نداشته باشد

  : گردد، و دليل آن نيز اين آيه است

� H�> �. �I TU � �n o" �� �{ �- ���	 �� 8�'�()�� :
��� �*�و خدوند بر همه چيـز  (( ):معني( ��
  .))ستقادر ا

  )قوت(

به معناي تمكن و توانايي انجام كاري است در صورتي كه ضعف و سستي : قوت

� ): در آن راهي نداشته باشد، و دليل آن نيز اين قول خداوند است �D �|	 �} ����	 ��� �# ���	 �A�E
 �Z�*��~	 �� �� �/��	 8�5��67��:+�قـوت  به راستي خداوند بسيار رزق دهنده داراي ((): معني()
فرق ميان قوت و قدرت در . و متين به معناي قوت شديد و بسيار است.)) متين است

اين است كه از سويي قوت خاصتر از قدرت بوده، و در وجهي ديگر عامتر از قـدرت  
قوت را اگر به قادري داراي عقل و شعور منسوب داريم، خاصتر مي گردد، . مي باشد

از قدرت و اگر قوت را در رابطـه بـا عمـوم     چون عبارت مي شود از قدرت و زيادتر
و هم بي شعور ) همانند انسان(چون مي تواند هم ذي شعور  ����مكانش در نظر بگيريم 

براي مثال به آهـن كـه داراي   . عام تر مي گردد -را شامل گردد) همانند آهن و سنگ(
  . شعور نيست، مي توان گفت قوي و داراي قوت، اما نمي توان گفت قادر

  
  
  
  

  حكمت و معني حكيم
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حكمت عبارت است از قرار دادن اشيا در موضع شايسته اش، كه از روي دقت و 
و دليل متصـف بـودن خداونـد بـه حكمـت، ايـن قـول او        . ظرافت صورت مي گيرد

�است: ����� ��O	 ����� �[��	 �� �# ��8 �8��9:�� :
��� �*(  

: كـيم دو معنـي دارد  كلمه ح.)) و او داراي علم و داراي حكمت است(( ):معني(
يكي اينكه به معناي داراي حكمت است، در نتيجه به هيچ مسئله اي امر نداده و شيء 
را خلق نمي كند، و مسئله اي را نهي نمي كند، مگر از روي حكمت، و ديگر آنكه بـه  
معناي حاكم است، كه به هر امري كـه اراده كنـد حكـم مـي دهـد و كسـي را يـاراي        

  . و نيستبازجويي و مواخذه ا

  انواع حكمت خداوند

محـل و مكـان   . حكمت شرعيه و حكمت كونيه: حكمت خداوند بر دو نوع است
حكمت شرعيه، همان شرع است كه عبارت از اموري هستند كه پيامبران توسط وحي 
و . خداوند دريافت داشته و ابالغ نموده اند كه در نهايـت دقـت و ظرافـت آمـده انـد     

در نتيجه هر آن . و يا مخلوقات خداوند مي باشند) ستيه(حكمت كونيه محلش كون 
  . چيزي را كه خداوند خلق نموده است از روي نهايت دقت و مصلحت بوده است

  انواع حكم خداوند

حكم كوني همـان  . حكم كوني، و حكم شرعي: حكم خداوند نيز بر دو نوع است
و . موده و يا مي آفرينداست كه خداوند به وسيله آن و به مقتضاي آن چيزي را مقدر ن

�: دليل آن نيز اين قول خداوند در مورد برادران يوسف است كه ��* �� �P �<� �Q	 �� �� �� �: �
�� �h
 �d ���	 �� ��� �X ���: ���: �d �A �D�L �>8 ��;<� :
/��� ���� �هرگز از اين سـرزمين بـر   ((): معني

ـ  و حكـم  .)) اره مـن حكمـي فرمايـد   نخيزيم، تا اينكه پدرم اجازه دهد، يا خداوند درب
و دليل آن اين آيه . شرعي همان است كه خداوند به مقتضاي آن امري را شرع مي كند
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�: است �� ���6�� �� �� ��� �X ���	 �� �� �� �� ���� �D 8�
�9:=>� :
��� �����N6[�آن همان حكـم  (() : 
  .)) خداوند است كه در ميان شما حكم مي كند

  )رزق(

كسي كـه رزق  (خشيدن و اعطاي چيزهايي است كه به شخص مرزوق عبارت از ب
�: و دليل آن نيز اين قول خداوند اسـت . نفع مي رساند) به او داده مي شود ��� �# ���	 �A�E

 �|	 �} ���	 8�5��67�� :
��� �+�به راستي خداوند است كه رزق دهنده مي (() : معني( �

TR ,� ).)) باشد ��	 �b �
 ��  �� �� �! �I �} �< ���	 �{ �- �?�E �P �<� �Q	 8�?<@ :
��� و هـيچ  ((): معني( )��
و بـر دو نـوع   .)) جنبنده اي بر روي زمين نيست مگر آنكه روزيش بر خداونـد اسـت  

  . رزق خاص و رزق عام: است
همان رزقي است كه توسط آن بدن قوام مي يابـد، كـه همـان طعـام و     : رزق عام

: و رزق خاص. يل مي دهد، و همه مخلوقات را شامل مي گرددشراب و غيره را تشك
رزقي است كه توسط آن قلب اصالح مي گردد، و شامل علم و ايمان و عمـل صـالح   

  . مي باشد

  خداوند مشيت

 شـامل  را او بندگان و او خود افعال همه و بوده، عام كه است او كوني اراده همان
�Tv ): است آيه اين ند،خداو افعال در مشيت اين دليل و. شود مي �( �) �" ��  �6�� �� �l  �6�� �̀  ���� ��

 �#	 �. �# 8�',A��� :
��� ��.� 
و دليل اين مشـيت در  .)) و اگر مي خواستيم، همه را هدايت مي كرديم((): معني(


: ���0�12 )ولَو شَاء اللَّه ما فَعلُوه( :افعال بندگان خداوند، اين آيه است/��� ��.B� 
  .))و اگر خداوند مي خواست، آن را انجام نمي دادند((
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  اراده خداوند و اقسام آن

اراده كونيـه، كـه بـه    : اراده خداوند، صفتي است از صفات او، و بر دو نوع اسـت 
دليل اراده كونيه خداوند، . و اراده شرعيه كه به معناي محبت است. معناي مشيت است

�b 	��� ): اين آيه است �� �> �
 �% �h �Mg� ������ �S �< �.� �� �� � ���> �& �> �.� �Y �A�: 8�0�/12�� :
/��� /��*+� 
پس كسي را كه خداوند اراده كند كه هـدايت دهـد، سـينه اش را بـه اسـالم      ): معني(

�7 و دليل اراده شرعيه خداوند، ايـن قـول او اسـت   .  روشن و منشرح مي گرداند ���	 ��
 �� ���� �� �- �u��* �> �A�: �.> �� �> 8������� :
��� �*B� )و خداوند اراده كرده است كـه  ((): معني
  .)) توبه شما را بپذيرد

  فرق ميان اراده كونيه  و اراده شرعيه

در اراده كونيه همواره بايد مقصود و مراد انجام پذيرد، و اين مقصود و مراد ممكن 
امـا  . شداست محبوب خداوند بوده، و ممكن است كه خداوند آن را دوست نداشته با

در اراده شرعيه وقوع و حاصل شدن مقصود و مراد الزم نيست، اما همواره مقصـود و  
  . مراد، محبوب خداوند است

  محبت خداوند

: و دليل آن اين قول خداوند اسـت . محبت خداوند صفتي از صفات فعليه او است
� �& �)�;e� �X �� �� �!;e� �X TM �� �/�� ���	 ���L �> �� �� ���h 8��>�',C :
��� پس خداوند قومي ((): معني( ��+�

: و همچنين.))را خواهد آورد كه آنها را دوست دارد، و آنها نيز او را دوست مي دارند

� �b� �b ����	 �<� �( �4��	 �� �# �� 8�DEF��:�� ()ود، )). و او است بخشنده داراي محبـت ((): معني
چون ايـن نـوع   . فسير كردهمان خالص محبت است، و نمي توان محبت را به ثواب ت
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تفسير مخالف ظاهر آيه، و همچنين مخالف اجماع سلف مـي باشـد، و هـيچ دليـل و     
  . علتي نيز ندارد

  مغفرت و رحمت

�دليل اثبات اين دو صفت براي خداوند، اين قول او است: ���� �� �< �	<� �( �z ���	 �A �� �� 8
������� :
��� ���� 

به معنـاي سـتر و   : مغفرت.)) شنده و رحيم استو خداوند همواره بخ((): معني(
و رحمت صفتي است كه باعث احسان و نعمت . پوشانيدن گناه و گذشتن از آن است
رحمـت عامـه   . رحمت عامه، و رحمت خاصه: بخشيدن مي گردد، و بر دو نوع است

� :همه را شامل مي شود و دليل آن اين آيه است TU � �n �" �� �$�[ �� �� N�* � � �< ��8 ������� :


��� و رحمـت  .)) و رحمت من همه چيـز را فـرا گرفتـه اسـت    ((): معني( �8+��
خاصه، رحمتي است كه فقط مخصوص مومنين مي باشد، و دليل آن اين قول خداوند 

� : است ��� �� �< �Z�6 �� �c��~ �� �A �� �� 8�G�HI�� :
��� و خداوند همواره بر ((): معني(�.��
. و تفسير نمودن رحمت به احسـان هرگـز صـحيح نمـي باشـد     )) .مومنين رحيم است

  . چون مخالف ظاهر آيه، و اجماع سلف مي باشد، و دليلي بر آن وجود ندارد

 رضا، غضب، كراهت، مقت، أسف

صفتي از صفات خداوند است كه به موجب آن خداوند به شخصي كه از او : رضا
و دليـل آن ايـن قـول    . ي كنـد راضي است محبت ورزيده، و به او احسان و نيكـي مـ  

�: خداوند است �&�6 �- 	� �f �< �� �� �!�6 �- ���	 � �� �< 8�',C�>� :
��� خداونـد  ((): معني( �����
  .)) از آنان راضي گشت و آنان نيز از خداوند راضي شدند
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صفتي از صفات خداوند است كه باعث مي گردد خداوند بـه شـخص   : غضبو 
و . نزديك مـي باشـد  )) سخط((م بگيرد، و بسيار به صفت غضب ورزيده و از او انتقا

  :دليل موصوف بودن خداوند به غضب، اين آيه است
� �&�6 �[�� �� �&�� �� �- ���	 �3 �j �z �� 8������� :
��� و خداوند بـر او غضـب   ((): معني( �.��

�: و همچنـين .)) ورزيد، و او را لعنت كرد �:  � �� 	�� �[�e ��	 ��� ���L��� ����� �D 	�� �# �� �� �� ���	 �s ��� ��
 �& �)	 �� �f �<8 �,=J :
��� �*�� 
و آن به اين دليل بود كه آنان هر آنچه كه خداوند را خشـمگين نمـوده   ((): معني(

  .)) تبعيت كردند، و به رضوان او كره ورزيدند
صفتي از صفات فعليه خداوند است كه به موجب آن، مكروه را از خـود  : كراهت

: او عداوت و دشمني مي ورزد، و دليـل آن ايـن قـول خداونـد اسـت      دور نموده و با

� �� �! �2 �[�e �)	 ���	 �S �� �� �
���� �� 8�
K<:�� :
��� و ليكن خداوند از برانگيختن ((): معني( ����
  .)) آنان كراهت داشت

و معناي بغض، به معناي كراهـت بسـيار   . به معناي بغض بسيار شديد است: مقت

6��.� ): دليل مقت خداوند، اين سخن او است كه مي فرمايد و. نزديك است �- � �* �/ �� � �t ��
 �A��� �[ �( �� ?  �� 	���� �/ �� �A�: ���	 8�� ��:. �  

اينكه چيزي را بگوييد كه بـه آن عمـل نمـي كنيـد خداونـد را بسـيار       ((): معني(
  .))خشمگين مي سازد

ه بر خداوند جايز اسـت،  يكي همان غضب است ك: دو معني را در بر دارد: اسف
  : و دليل آن اين آيه است

( �� �!�6 ��  �6 �% �/�* �)	  �)� �( ��G �� �� �h 8���$H�� :
��� پس هنگامي كه ما را ((): معني( �++�
يعني ما را غضبناك )) آسفونا((و در اين آيه، .)) خشمگين كردند، از آنان انتقام گرفتيم

يچگاه خداوند به آن متصف نمـي گـردد، و   و معني ديگر آن حزن است كه ه. نمودند
چون حزن صفتي پر نقص . صحيح نيست كه او را حزن و غمناك بودن توصيف كنيم
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رضا را هرگـز نمـي تـوان بـه     . است و خداوند از هر گونه نقص بري و منزه مي باشد
همان گونه . و همچنين غضب را نمي توان هرگز به انتقام معني كرد. ثواب تفسير نمود

چون اين نوع تفسـير مخـالف   . نمي توان كراهت و غضب را به عقوبت تفسير كردكه 
  . ظاهر آيه و اجماع سلف بوده و دليلي بر آن وجود ندارد

  )آمدن(المجيء  واإلتيان 

مجيء و اتيان دو صفت از صفات فعليه خداونـد هسـتند كـه بـه وجـه اليـق بـه        
�)� � ): ستو دليل آن اين آيه ا. خداوند بر او ثابت شده اند �� � �(� �� �������~	 �� ��;� �< �U �� �� 8

��/AL��:**� )آن هنگام كه پروردگار تو و مالئكه صف در صف به عرصـه  ((): معني

�: و همچنين.)) محشر آيند �R� ���@g��~	 �� �M ��� �4��	 �
� �� T"� �� �r �, ���	 �� �!�����L� �> �A�: �?�E �A� ���=�6 �> �" �# 8
�'�()�� :
��� �*��آيا انتظار اين را مي كشند كـه خداونـد و همچنـين    ((): معني( �

مالئكه در سايبانهايي از ابر بيابند؟ و نمي توان اين دو صفت را به آمدن امـر خداونـد   
و مراد . چون مخالف ظاهر آيه و اجماع سلف بوده، و دليلي بر آن نيست. تفسير نمود

�: از اين قول پروردگار كه �[ �� � ���L �> ���:�o� �< �1 �>G �� 8�0�12�� :
/��� ��+�): معنـي ( �
طلوع خورشيد از مغرب است كـه بـا   .)) و يا بعضي از نشانه هاي پروردگارت بيايد((

و نيز از داليلي كه شيخ االسالم ابن تيميه . آمدن اين نشانه درهاي توبه بسته مي گردند
�: بر مجيء و آمدن خداوند آورده اند، اين آيه است �> �� �m o+� �) �� �M �� �4�� ��� �U ��� ���	 �� �/� �̂ �� �M ��

 �g> �+�6 �� �R ���@g��~	 8�3�M�L��:*+ �)و روزي كه آسمان با ابر از هم شكافته شده و ((): معني
  .)) مالئكه فرود آيند، فرود آمدني

چون تشقق و شكافته . با اينكه در اين آيه هيچ ذكري از آمدن خداوند نيامده است
ن با ابرها و تنزيل مالئكه، در هنگـام آمـدن خداونـد بـراي قضـاوت بـين       شدن آسما

در نتيجه با اثبات مسائل نام برده شده در اين آيـه مـي   . بندگانش به وقوع مي پيوندند
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چـون ايـن دو امـر الزم و    . توان در اثبات امر دوم، يعني مجيء خداوند استدالل نمود
  . ملزوم يكديگرند

  )چهره(وجه 

ز صفات ذاتي و ثابت خداوند است، كه به گونه اي كه اليق خداوند وجه صفتي ا
�: و دليل آن اين آيه است. باشد حقيقت دارد �M	 ��� �� � �Q	 �� �mg� ���	 � �D ���o� �< �&� �� �� �� �/�e �> �� 8

�N���:*B�)و وجه پروردگار تو كه با جالل و اكرام است باقي مي ماند((): معني ((.
و معني اكرام، همان اعطاي كرامتي است كه براي بندگان  و معني جالل همان عظمت،

و نمي توان وجه را به ثواب تفسير نمود، چون مخالف ظـاهر آيـه و   . مطيع مهيا است
  . اجماع سلف بوده، و بر اين پندار دليلي وجود ندارد

  )دست(يد 

دستهاي خداوند از صفات ذاتي و ثابت مي باشد، و به گونه اي هستند كـه اليـق   
هر آن گونه كه بخواهد آنان را باز نموده، و هر آنچه را كه بخواهـد بـا   . داوند باشندخ

   :و دليل آن اين آيه است. آنان مي گردد

: �<�C,'� )بلْ يداه مبسوطَتَانِ(��� بلكـه دو دسـت خداونـد    ((): معنـي ( ����

 : "O � )لَقْـت بِيـدي  مـا منَعـك أَنْ تَسـجد لمـا خَ    (: و همچنين.)) گشاده است/�


���B+�)تو را چه مانع شد كه به آنچه كه من بـا دو دسـت خـود آفريـده ام     ): معني
را به قوت تفسير نمود چون مخالف ظاهر لفظ ) دستها(و نمي توان يدين . سجده كني

و در سياق آيه نيـز  . و اجماع سلف بوده، و هيچ دليلي بر اين گونه تفسير وجود ندارد
و آن، اين است كه دسـتها بـا   . اي وجود دارد كه مانع اين گونه تفسير مي گردد مسئله
و خداوند هرگز به دوگانگي قوت متصف . ذكر شده است) دو دست)) (تثنيه((صيغه 

  . نمي گردد
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  )چشم(العين 

چشمان خداوند از صفات ذاتي و ثابت او بوده، و بـه صـورتي هسـتند كـه اليـق      
 :و دليـل آن ايـن آيـه مـي باشـد     . نان نظر و رويت مي كنـد و با آ. خداوند مي باشند

�N�6�� �- �{ �- �]�6 �J�*�� ��8 �P/Q :
��� تا در مقابـل چشـم مـا پـرورش و     ((): معني(� �.�

�: و همچنين.)) تربيت يابي �6�6�� �-�L�� _ �� � �� 8��/=(�� :
/��� در مقابـل  )(): معنـي  ���(/
  .)) چشمان ما جريان داشت

ن چشمان خداوند را به علم و يا رويت تفسير نمود، تا بدين وسيله هرگز نمي توا
چون اين امر مخالف ظاهر آيه و اجماع سلف بر ثبوت چشـم  . چشمان او نفي گردند

  . براي خداوند است، و اين گونه تفسير هيچ دليلي ندارد
_ (: و در جواب تفسيري كه برخي از سلف از اين قول خداونـد نمـوده انـد    ��� � ��

 �� �6�6�� �-�L( ، و گفته اند كه))بايد بگوييم كه آنهـا نخواسـته   ))ما آنها را رويت مي كرديم ،
اند با اين تفسير، معناي عين يا چشم را نفي كنند، بلكه آن را همراه با اثبات چشم بـه  

يعني اين امر به خـالف تفسـير كسـاني    . و اين امر اشكالي ندارد. الزم تفسير كرده اند
  . يا چشم را به رويت تفسير نموده، و حقيقت عين را انكار مي كننداست كه عين 

  )چشم دو( عينين و) دست دو( يدين مورد در وارده جهات

 و ،)دوگـانگي ( »تثنيه« ،)يگانگي( »إفراد«: اند شده وارد گونه سه به صفت دو اين
5� : (است تعالي خداوند قول اين إفراد، مثال. »جمع« �< �e �� _ �C��	  �.���� �S  ������~	 8�R/�>� : /�


/�������: همچنين و.)) است او دست در ملك كه خدايي بزرگوار): ((معني �]�6� �J�*�� �� 
 �{ �- N�6�� �- 8�P/Q :
��� �.��   
 قـول  ايـن  تثنيـه  مثـال  و.)) يـابي  تربيت و پرورش ما چشم مقابل در تا): ((معني(

�است تعالي خداوند : �"��  �S	 �. �>  �A �* �p� ���e �� 8�',C�>� :� 
 دست دو بلكه): ((معني()�����
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 قـام  إذا«: فرمايـد  مـي  كـه  شـريف  حديث اين در همچنين و.)) است گشاده خداوند
 نماز براي شما از يكي كه هنگامي و): ((معني. (»الرحمن عيني بين فإنه يصلي احدكم
 داونـد خ قـول  ايـن  جمـع،  مثـال  و.))است رحمن ديده دو ميان او پس خيزيد، مي بر

  : است
� � � �[ �) �:  �6> �. �>�: �$�� �% �-  � �� �� ���  �6 �/ �� �0  �) �: 	 �� �� �> � �K ���:8 �S/O� :
��� �B�� )آيا نمي «): معني

و همچنـين ايـن   » . بينند كه ما از عمل دستانمان براي آنان چهار پاياني خلقت كـرديم 
�: قول خداوند �6�6�� �-�L�� _ �� � �� 8��=(�� :�� �
در مقابـل چشـمان مـا    ): ((معنـي ( �����/
و هنگامي ميان وجوه دارد شده جمع بندي كنيم، هيچ اشكال و منافاتي . جريان داشت

چون هنگامي كه مفرد مضـاف باشـد، عـام    . بوجود نمي آيد)) تثنيه((، و ))إفراد((بين 
)) اهللا عـين ((و ) دست خدا)) (يد اهللا: ((پس در نتيجه هنگامي كه گفته شود. مي گردد

، همه صفات وارده براي دست و چشم كه بر او ثابت شده انـد را شـامل   )چشم خدا(
چـون  . نيـز منافـات و اشـكالي وجـود نـدارد     )): جمع((و )) تثنيه((و ميان . مي گردد

  . مقصود از جمع در اينجا تعظيم بوده، و با تثنيه منافات ندارد

  سمع

و . در خور و اليق خداوند دارد سمع خداوند تعالي صفتي ثابت است كه حقيقتي
  : دليل آن اين آيه است

����[�	 ]�%��	 �و بر دو نـوع تقسـيم مـي    )). و او است شنواي دانا): ()معني((�#
  : شود

نوع اول به معني اجابت است، كه از صـفات فعليـه بـوده، و مثـال آن ايـن قـول       
�: خداوند است �U �- ;.�	 �]� �% ���� o� �< �A�E 8�8T@��/K�: 
/��� /�.�� �بـه راسـتي   ): ((معنـي 

  .)) پروردگار من دعا را اجابت مي كند
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: است كه مثال آن اين آيه است) شنيده شدني(و نوع دوم به معناي إدراك مسموع 
8 �! �� �� �} �, �����b � �� N�*��	 �m �� �I ���	 �] �% �� �. �I8 �
�?�A>� :
��� ��� �خداوند قـول  ): ((معني

و اين نوع سمع همـراه بـا   .)) در مورد شوهرش با تو سخن مي گفت شنيدزني را كه 
همانند ايـن قـول خداونـد بـه     . ادراك مسموع ممكن است براي تاييد و نصرت باشد

  :موسي و هارون

: �P/Q) إِنَّني معكُما أَسمع وأَرى(��� من بـا شـما هسـتم، مـي     ): ((معني( ����

�.� ): هماننـد . ن ممكن است غرض از آن تهديـد باشـد  و همچني.)) شنوم و مي بينم �/��
 �U ���6 �z�: �
 �B�) �� Hx �/ �h ���	 �A�E 	��� �I �
> �C��	 �m �� �I ���	 �] �% �� 8�3��=� UV :
/�V /������7N�6[� :(

  .)) همانا خداوند سخن كساني را كه گفتند خداوند فقير و ما غني هستيم شنيد((

� ): و همچنين �X �M�: �{�� �� �#	 �� ���) �� �� �# � �� �] �% ���) ?  �) �: �A��e �� 8���$H�� :
/��� /���� 
آيا گمان مي كنيد كه ما سخنان سري و پنهان آنان را كه به گوش هـم مـي   ): ((معني(

  .)) گويند نمي شنويم، بلي

  رويت

رويت صفتي از صفات ثابت و ذاتي خداوند است كـه حقيقتـي اليـق و در خـور     
  : دارد و بر دو قسم استخداوند 

قسم اول به معني بصر بوده كه همان ادراك مبصرات و مرئيات است، و دليـل آن  
  : اين آيه است

�� �<�: �� �] �% ���: �� �� �[ �� N�6 �)�E8 �P/Q :
��� من با شما هستم، مي شنوم ): ((معني(����

�x ( :و همچنين.)) و مي بينم �J�e��	 �]� �% ���	 �� �# �� 8�6<W��X :
��� و او ): ((معني( ����
: و قسم دوم به معني علم است و دليل آن اين قول خداوند اسـت )). است شنواي بينا

) �	.��[ �� �& �) �� �� �> ��� ���E * � e> �� �I �S	 �� �) �� 8�D6�1>�:B,�� )آنها قيامـت را دور مـي بيننـد    ): ((معني

. يعني آن را نزديك مي دانيم.)) مو ما آن را نزديك مي بيني) تفسير ����محال مي دانند (
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ممكن است مراد از قسم اول كه همان ادراك مروئيات و مبصرات است، نصرت دادن 

�: همان گونه كه اين آيه بيان مي كنـد . و تاييد نيز باشد� �<�: �� �] �%� ���: ��� �� �[ �� N��6 �)�E78  و
� (: همانند ايـن آيـه  . همچنين ممكن است به معناي تهديد باشد �K�: � ��� �> ���	 �A�L��� ��� �� �[ �> 8

�Z�1��:��� )آيا او نمي داند كه خداوند همه چيز را مي بيند): ((معني .  

  مكر، كيد، و محال؟؟

دست جـويي و توسـل بـه    : معناي اين سه كلمه بسيار به هم نزديم است و همان
ه صـورت  و هرگز نمي توان خداوند را ب. اسباب پنهاني براي انتقام از دشمن مي باشد

بلكه اين صفتها همواره جهت توصيف خداوند بـه  . مطلق به اين صفتها توصيف نمود
چون در غير اين صورت هم به معناي مدح و ستايش، و هم به . صورت مقيد مي آيند

و خداوند از هرگونه صفتي كه معناي عيب . معناي ذم و عيبجويي بكار برده مي شوند
اما هنگامي كه اين صفات به صـورت  . ري مي باشدو نقص در بر داشته باشد پاك و ب

مقيد بكار برده شده تا مدح و ستايش خداوند را در بر داشته و از هـر گونـه ذم پـاك    
باشد، خود اين صفات دليل و حجتي مي گردند كـه نشـانگر علـم، قـدرت، و قـوت      

پس اين گونه بكارگيري اين صفات جايز مي باشد، چـون بـر كمـال    . خداوند هستند
: دليل إتصاف خداونـد بـه ايـن صـفات، ايـن آياتنـد      . خداوند سبحان داللت مي كنند

� �
> ���� ��~	 � �x �0 ���	 �� ���	 �� �� �% �> �� �A� �� �� �% �> �� 8��U�L2� :
��� �.�آنان مكر مي ): ((معني( �
و .)) كنند، خداوند نيز به آنان مكر مي كنـد و خداونـد بهتـرين مكـر كننـدگان اسـت      

��.	� 8: چنينهم �� �A� �.��� �> ��� ���E * �	.�� �� �.����: آنـان كيـد بكـار    ): ((معنـي ( ���:��\�6]� �8�

� :و به همـان گونـه كـه   . برند، ما نيز كيد بكار گيريم �.> �.� �̀  ��� �# �� ���	 �, �A����b � � �� ��� �# ��
 �m �B� �~	8 �,���� :
��� ��. �  
ل مـي كننـد، در حـالي كـه نيرنـگ او بـا       و آنان در مورد خداوند جـد ): ((معني(

  . دشمنانش بسيار شديد است
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  : ، صفات مدح مي باشندحيلهچه هنگام مكر، كيد، و 

هنگامي كه در اثبات حق، و ابطال باطل بكار برده شوند، و در غيـر ايـن صـورت    
و هرگز نمي توان از اين صفات، اسمائي را براي خداوند مشـتق  . صفات ذم مي باشند

چون اسـماء اهللا الحسـني هرگـز و    )). الكائد((و )) الماكر((مثالً نمي توان گفت  .نمود
مطلقا متحمل ذم نشده، و همان گونه كه گفتيم، اين اسـماء هنگـامي كـه بـه صـورت      

  . مطلق بكار برده شوند ذم و عيب در بر دارند

  عفو

ونـد  عفو كسي است كه از زشتي هاي ديگران در مي گذرد و اسمي از اسماء خدا
�: و دليل آن اين آيه است. است �	<� �( �z �	 �� �( �- ���	 �A �� ��8 ������� :
/��� ): معنـي (� ���
  .)) و خداوند همواره عفو و آمرزنده است((

  سلبيه صفات مورد در نصوصي

 را آنـان  خداونـد  كه ثبوتيه، صفات: است نوع دو بر خداوند صفات كه گفتيم قبالً
. است كرده نفي خود از را آنان خداوند كه سلبيه صفات و ت،اس نموده اثبات خود بر
 مولـف  و. شـود  مي متضمن را ثبوتي نوع از مدح صفت سلبي، صفت هر كه گفتيم و

�: مـثالً . اسـت  كرده ذكر سلبيه صفات در را زيادي آيا اهللا رحمه �"� �#  ��� �� �[ ��  �&���  � �� �%� �� 8
�8��� :� 
�	� (: و.))شناسي مي اسمي هم او براي آيا): ((معني( �+����� �( �� �&�� �
 �� �> � �K ��

 H. ���: 8�"#$%�:�� 
� :و همچنين.)) و هيچ كس همتا و برابر با او نيست): ((معني( �	b	 �. �) �: ���� 	��� �[ � �� g�h 8
�'�()�� :
��� �** � 
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، )هم اسـم )) (السمي.)) ((پس براي خداوند همكار و هميار قرار ندهيد): ((معني(
، معاني متقـارب و نزديكـي را در بـر    )همكار و هميار)) (الند((، و )همتراز)) (الكفو((

و نفي آن از خداوند، متضمن نفـي امـر مـذكور، و    . دارند كه همان شبيه و نظير است
. اثبات كمال خداوند مي گردند، كه هيچ كس و هيچ چيز در كمال او با او برابر نيستند

<�H ,� (: رمايدو در اين باره خداوند مي ف � �� �&�� �
 �� �> � �K �� �	.�� �� �C ���* �> � �K _ �C��	 ���� �. �% ��O	 �" �I ��
 �	x�e �� �� �S � ot �� �� om ;C�	 �
 �� � �d �� �&�� �
 �� �> � �K و بگـو حمـد و   ): (( معني( ����:�%[���8 	~������ ��

ريكي نداشـته، و از روي  سپاس خداوندي را است كه، فرزندي نگرفته و در ملكش ش
خداوند امر فرموده است تا .)) ذلت ياوري نگرفته است، و او را به بزرگي تمام ياد كن

جهت نفي صفات نقص از او كه همان اتخاذ فرزند مي باشـد، او را حمـد و سـتايش    
و نفي اين صفت از خداوند متضـمن كمـال غنـاي او، و نفـي شـريك از وي،      . گوييم

و نفي ولي از روي ذل بـراي خداونـد،   . يت و قدرت او مي گرددمتضمن كمال وحدان
و بايد گفت كه نفي ولي در اين آيه، با اثبـات  . متضمن كمال عزت و قهر او مي گردد

; (: چون در آيه اي ديگر خداوند مـي فرمايـد  . ولي در جاي ديگر منافاتي ندارد �d �� ���	
	��6 ��G �
> �C��	 8�'�()�� :
��� �*+B� )خداوند ولـي كسـاني اسـت كـه ايمـان      ): ((معني
  .)) آورده اند

�: و همچنين �� �!��� �� �- H� ��� �0 ? ���	 �U ����� ���: �A�E ?�:8 �S2</� :
/��� ): معنـي ( �*��/
چون ولي نفي شده، همان وليـي  . همانا اولياء خداوند را هيچ خوف و ترسي نيست((

اما ولي به معناي واليت صفتي منفي . گردداست كه به سبب ذلت و ناتواني اتخاذ مي 
: و باز از جمله آياتي كه نفي صفات سلبيه را در بر دارنـد ايـن آيـه اسـت    . نمي باشد

� �P �<� �Q	 �,  �� �� �1	 �� �� ���	 �,  �� ���� �qoe �� �> 8�
1=^� :
/��� هـر چـه در   ): ((معنـي ( ���/
و تسبيح، همـان تنزيـه خداونـد    .)) ويدآسمانها و زمين است، خداوند را تسبيح مي گ

در اين آيه دليلي است . است از هر گونه نقص و عيب، كه خود متضمن كمال او است
مبني بر اينكه همه چيز به صورت حقيقي و به زبان حال و مقال خداوند را تسبيح مي 

ال، او گويند، مگر كافر، چون تسبيح گفتن كافر فقط به زبان حال بوده، اما به زبان مقـ 
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و باز از اين جمله آيات، . خداوند را به گونه اي توصيف مي كند كه شايسته او نيست
  : اين قول خداوند است

� �� �! �j�[ �� g�[�� �� ���� �0 ���� T&���E ;" �� �3 �# �C�� �	D�E T&���E �
 �� �& �[ �� �A ��  �� �� T.�� �� �
 �� ���	 �C � ��	  �� �{� �-
���	 �A �B�e �� T��[�� �A� �( �J�> �� �-  8�3<��_>�:����خداوند هرگز فرزندي نگرفته و ): ((معني

با او الهي نبوده است چون در اين صورت هر إله آنچه را كه خلـق كـرده بـود تحـت     
سيطره خود مي گرفت، و بعضي از آنان بر بعضي ديگر برتري مـي گرفتنـد، خداونـد    

  .)) منزه است از آنچه توصيف مي كنند
در اين آيه نفي اتخاذ فرزند، نفي تعدد خدايان، و تنزيه خداوند است از آنچه پس 

و نفي اين امور متضمن كمال خداوند و يگانگي . مشركان او را بدان توصيف مي كنند
در اينجـا خداونـد توسـط دو دليـل عقلـي      . او در آنچه از خصائصش است مي گردد

  مسئله تعدد آله را نفي 
  : كرده است
اگر اله ديگري همراه او بود، آن اله خـودش آنچـه را كـه خلـق     : ول اينكهبرهان ا

و با نگرشي به اين هستي، عقال و حسـا معلـوم   . كرده بود، سرپرستي و تدبير مي كرد
است كه تمام هستي از نظام واحد پيروي مي كنند كه هـيچ تصـادم و تناقضـي در آن    

همه جهان هستي يكي اسـت كـه    و اين مسئله خود نشانگر اين است كه مدبر. نيست
  . همان اهللا است

اگر همراه با خداونـد الـه ديگـري وجـود داشـت، طبعـاً مـي        : و برهان دوم اينكه
و آنگاه بود كه يكي بر ديگري غلبه مي يافت . خواست كه علو و برتري از آن او باشد

در نتيجـه  . و يا اينكه هر دو از پيروزي بر يكديگر عاجز مي ماندنـد . تا خود اله گردد
چون اله هرگز به صفت عجز . هيچ كدام از آنان شايستگي و لياقت اله بودن را نداشتند

� ( : و باز در مورد صفات سلبيه اين آيـات اسـت  . متصف نمي گردد o� �< �M ��� �� ��� �)�E �"� �I
 ��O	 � �x �4�� �N �4�e��	 �� �� �2 � �Q	 �� �
�W��  �� ��  �!�6 �� �� �! �r  �� �� ��	 �� �(��	 �&��� �m o+��6 �> � �K  � �� ��� ��� 	� ��� � ���� �A�: �� o�

 �A�� �%�� �[ �� ?  � �� ���	 �{ �- 	���� �/ �� �A�: �� � ) �W �� بگـو بـه راسـتي    ): ((معنـي ( �..:��/����8 ��
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خداوند اعمال زشت و پنهان و آشكار و گناه و ظلم به ناحق و همچنين اينكـه بـدون   
ائل شويد، و اينكه بر خداوند چيزي را بگوييد كه بـه  دليل از سوي او برايش شريك ق
همه شريعتها بر اين محرمـات پنجگانـه اجمـاع    .)) آن علم نداريد را حرام كرده است

چون او همه ايـن  . دارند كه اثبات حكمت و اثبات غيرت براي خداوند را در بر دارند
به اين معني است ) لْ بِه سلْطَاناًما لَم ينَزِّ) و اين قول او كه . امور را حرام دانسته است

كه خداوند هيچ دليل و برهاني بـراي آن نفرسـتاده اسـت و قيـدي اسـت بـراي بيـان        
چون هرگز نمي توان جهت شريك قرار دادن براي خداوند، دليـل و حجتـي   . واقعيت
در نتيجه شـرك آوردن  . در نتيجه شرك دادن براي خداوند، دليل و حجتي آورد. آورد
  . و هيچ معنا و مفهومي نداردبه ا

�	 ��� ��� (وجود دارد كه همان)) مشبهه((در اين آيه پاسخي در رد عقيده  ��� � ���� �A�: ��
 � ) �W �� �� �&�� �m o+�6 �> � �K  ��چون مشبهه، به اين دليل كـه او را بـه مخلوقـات او شـبيه     . است) 

)) معطلـه ((ت در رد عقيده و همچنين پاسخي اس. دانستند، براي او شريك قرار دادند
� كه همان �A� �%�� �[ �� ?  �� ���	 �{ �- 	���� �/ �� �A�: چون معطله، آنچه را كه نسبت به آن . است8 ��

علمي ندارند به خداوند مي بندند، و صفات او را به داليل باطل و غير قابل قبول از او 
  .ين علت استو مناسبت ذكر اين آيه در مبحث عقيده به هم. نفي مي كنند

  
  
  

  آن اقسام و علو

  : است قسم سه بر و است، ارتفاع معناي به علو
 قـرار  خلـق  بـاالي  خـود  ذات به خداوند كه است اين آن معناي و: ذات علو -1
  . دارد
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 بـوده،  عظـيم  منزلتي و قدر داراي خداوند كه است اين آن معناي و: قدر علو -2
 نقص گونه هر از خالي قدر اين و. كنند نمي برابري او با او مخلوقات از كدام هيچ كه
  . است
 مخلوقـات  همه بر قاهر تعالي و سبحانه اهللا كه است اين آن معناي و: قهر علو -3
 از مـا  دليـل . گردنـد  نمـي  خـارج  او قهر و سلطه از او مخلوقات از كدام هيچ و بوده،
�: است آيه اين كتاب، �� �# ��  ; �a �[��	  ����= �[��	 8�'�()�� :� 
 اين سنت، از ما دليل و �++*���
  )) السماء في الذي ربنا(( كه است كريم رسول قول
 هنگـامي  كنيـزك،  جواب همچنين و.)) است آسمان در كه ما پروردگار): ((معني(
 جـواب  در او و)) كجاسـت؟  اهللا(( كـه  كرد سوال او از وسلم عليه اهللا صلى رسول كه
 و ننمـوده  انكـار  او بر را گفته اين رسول حضرت و سماء در يا ،))السماء في: ((گفت
 رسـول  حضـرت  الـوداع  حجـه  در و.)) اسـت  مومنـه  او چون كنيد آزاد را او: ((گفت
 سـوي  بـه  را انگشـتانش  گرفت، شاهد رسالت ابالغ بر مبني امتش اقرار بر را خداوند

 عنـي م)) (	��!�� 	`�!.: ((گفـت  و آورد پـايين  مـردم  سـوي  به آنرا و برده باال آسمان
 واضـح  بسيار خداوند علو بر مبني سلف اجماع در ما دليل اما و.) باش شاهد خداوندا
 امـا  و. باشـد  گفتـه  سـخن  آن خالف كه شناسيم نمي را سلف از كسي هرگز و است،
 سـبحانه  اهللا و است، كمال صفت علو كه است اين دهد، مي حكم بدان عقل كه دليلي
 و. گردد مي واجب او علو اثبات پس. باشد مي موصوف كمال صفات همه به تعالي و
 خداونـد  علـو  بـه  فطـري  لحاظ از انسان هر كه كند مي حكم گونه اين نيز فطرت اما
 مـي  و دارد، مـي  بـر  دعـا  بـه  دست شخصي كه هنگامي جهت همين به و. دارد ايمان
 علـو،  اقسام از كه)) جهميه(( و. است آسمان متوجه او قلب همواره ،))رب يا: ((گويد
  . شود مي داده پاسخ آنان به شده ياد داليل به تمسك با اند، نموده انكار را ذات علو

  عرشش بر خداوند استواء
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 بـه  را آن سـلف  و. است آن بر او استقرار و علو عرشش بر خداوند استواء معناي
: كـه  اسـت  خداوند قول اين آن، دليل و. اند كرده تفسير ارتفاع و صعود استقرار، علو،
) ���	� ���* ��	 �k �� �[��	 �{ �- �
� � 8�P/Q:+� )و .)) رحمن بر فراز عرش قرار گرفـت ): ((معني

و در پاسخ بـه كسـاني كـه اسـتواء را بـه      . ذكر آن در هفت موضع از قرآن آمده است
  : استيالء و تملك تفسير كرده اند، اين داليل را مي آوريم

  . اين نوع تفسير، خالف ظاهر نص است -1
  .وع نتيجه گيري خالف تفسير سلف مي باشداين ن -2
  . در صورت اثبات اين مسئله لوازم باطلي بر آن مترتب مي گردند -3

عرش در لغت به معناي سرير و تخت خاص ملك مي باشد، و در شرع به معناي 
و نـه تنهـا از بزرگتـرين    . آن چيزي است كه خداوند بـر فـراز آن قـرار گرفتـه اسـت     

چـون از  . ، بلكه بزرگترين مخلوقـاتي اسـت كـه مـي شناسـيم     مخلوقات خداوند بوده

�: رسول صلى اهللا عليه وسلم اين گونه آمده است كه� A	��f<Q	 � ]e��	 1	�%��	  �
 a�- k��[�	 "�jh A	 � P<Q	 
�� Sg�h , $�/�	 &/�B� ?	 i���	 d	 &e�6� � ]e��	

&/�O	 ��� a- Sg(�	 "j(� i���	 788) معنـي)) :(  مان و هفـت زمـين در   هفـت آسـ
مقايسه با كرسي مانند حلقه اي است كه در فـالت وسـيعي از زمـين افتـاده باشـد، و      

  . نسبت بزرگي عرش به كرسي همانند نسبت بزرگي آن فالت است به آن حلقه
  
  

  معيت

و دليل اثبات معيت . معيت در لغت به معناي مقارنت و مصاحبت و همراهي است
  : تبر خداوند اين قول او اس
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� ���*�6 ��  �� �
 �>�: �� �� �[ �� �� �# �� 8�,�,-� :
��� و او با شما است هر كجا ): (( معني( ���
  : و بر دو قسم است.)) باشيد

�: كه شامل همه خلق مي گردد همانند اين قول خداوند: معيت عام �
�>�: �� �� �[ �� �� �# ��
 ���*�6 ��  ��سيله علم، قدرت، سلطان، و تدبير كه به مقتضاي اين معيت، احاطه خلق به و78 

  . نتيجه مي شود
همان گونـه كـه خداونـد    . كه مخصوص رسل و اتباع آنان مي باشد: معيت خاص

�: مي فرمايد �6 �[ �� ���	 �A�E �A �+ � �� ? 8�
K<:�� :
��� ��� �  
  .)) غمگين مباش كه خداوند با ما است): ((معني(

�: و همچنين	 �] �� ���	 �A�E �A��6 ��� �� �� �# �
> �C��	 �� 	 �� �/ ��	 �
> �C�� 8�`9���:�*�بـه  ): ((معني( �
كه به مقتضـاي  .)) راستي خداوند با كساني است كه تقوا پيشه بوده و احسان مي كنند

  . اين نوع معيت، احاطه همراه با نصر و تاييد نتيجه مي شود
  : از جمع ميان معيت و علو، دو نتيجه حاصل مي گردد

چـون در يـك امـر    . ميان اين دو در واقع هيچ تضاد و تصادمي وجود نـدارد : الًاو
ما راه مي : ((و اين مسئله مانند اين است كه بگوييم. واحد با يكديگر اجتماع مي كنند

ثانيـاً اگـر   . با اينكه همه مي دانيم كه ماه در آسـمان اسـت  .)) رفتيم، و ماه نيز با ما بود
ين معيت و علو در حق مخلوق منافاتي وجود دارد، اين حتي فرض شود كه در جمع ب

� :چـون خـالق  . امر ايجاب نمي كند كه اين امر در حق خالق منافاتي پديد آورد �v�����
 HU � �n �&���� �% و هرگـز  . يا هيچ چيز همانند او نيست و او همه چيز را احاطه كرده است �8�

نيم تا از اين تفسير نتيجه شـود  صحيح نيست كه معيت خداوند را به گونه اي تفسير ك
  : چون. كه خداوند همراه با ذات خود در هر مكان با ما است

اين مسئله غير ممكن است و با علو او و علو صفات ذاتيه او كه از وي جـدا  : اوالً
  . نمي شوند منافات دارد

  . اين امر خالف تفسير سلف مي باشد: ثانياً
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  . اطلي مترتب مي گردندبر اين گونه تفسير امور ب: ثالثاً

  معناي اينكه اهللا در سماء است

اين جمله به اين معنا است كه خداوند باالي آسمان است، و نـه  ) السماء اللَّه في(
مي آيد، همان گونه كـه در ايـن قـول    )) بر((به معناي )) في((و در اينجا كلمه . در آن

�: خداوند به همين معنا آمده است �, 	� �x �� �" �I �P �<� �Q	 8 �0�12�� :
��� ): معني( )���
و معناي آن اين است كه بر روي زمـين برويـد، و نـه اينكـه     .)) بگو بر زمين برويد((

بـه  )) سـماء ((به معناي ظرفيت بوده و )) في((و نيز جايز است كه . درون زمين برويد
اهللا در علـو  ((: كه نتيجتاً اين جمله ايـن گونـه معنـي مـي دهـد     . باشد)) علو((معناي 
�U (: همان گونه كه در اين قول خداوند به معناي علو آمده است.)) است ��� ���	 �
 �� �m �+ �) �:

 �U �� 8�,���� :
��� ��B( ))  و هرگـز صـحيح نيسـت كـه     .)) از علو آب فـرو فرسـتاد
چون در ايـن  . به معناي ظرفيت آمده، و مراد از سماء، اجرامي محسوس باشند)) في((

و ايـن معنـي   . همي پيش مي آيد كه آسمان، خداوند را احاطه كـرده اسـت  صورت تو
بسيار باطل است چون خداوند عظيمتر از آن است كه شيئ از مخلوقاتش او را احاطه 

  . كند

  تعالي و سبحانه خداوند كالم مورد در سنت اهل سخن و قول

 كـه  سـت ا او صـفات  از صـفتي  خداوند كالم كه دارند عقيده گونه اين سنت اهل
 بـه  كـه  صـوتي  و حقيقي، كالمي با همراه تعالي و سبحانه او و هست، و بوده همواره
 هر به و بخواهد، وقت هر حروف، با و ندارد، شباهتي مخلوقات اصوات از كدام هيچ
 بسـياري  داليـل  گفتـه  اين و. گفت خواهد كالم كند، اراده كه گونه هر و بخواهد، چه
�: جمله از. دارد �� �� �� �� 	��� � ��� ��  ����� �� �� 8������� :
���  با خداوند و): ((معني( �����

�&� 8: همچنين و.)) گفتني سخن گفت، سخن موسي ;� �< �&� �% �� �� ��  ��6�� �/���~ �� ��� �� �U ��  ��~ �� 8
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������� :
��� و هنگامي كه موسي در وقت معلوم حاضر شد و ): ((معني( �.���
و دليل ما مبني بر اينكه كالم همراه بـا صـوت اسـت    .)) سخن گفتپروردگار او با او 

�اين آيه است : � �� ���) �S �6 �� �� �I �� �
 �% �>� �Q	 �<�;W�	 �3�) �� �
 �� �S �6 �> �b �) و ): ((معنـي ( �*+:�/��8�8 ��
و دليل ما از سـنت  .)) او را از جانب راست طور ندا داديم و رازگويان نزديك ساختيم

يا آدم، فيقول : خداوند تعالي مي گويد: اهللا عليه وسلم است كه گفت قول رسول صلى
لبيك و سعديك، فينادي بصوت إن اهللا يامرك ان تخرج مـن ذريتـك بعثـا الـي النـار      

يـا آدم، پـس آدم مـي گويـد لبيـك و      ): ((معنـي . . .)).(فيقول يا ربي و ما بعـث النـار  
اوند تو را امر مـي دهـد كـه از    سعديك، پس همراه با صوت او را ندا مي دهد كه خد

پـس آدم مـي گويـد اي پروردگـار، ايـن      . ذريه ات گروهي را بسـوي آتـش بفرسـتي   
و دليل ما مبني بر اينكه كالم خداوند بـا حـروف   . . .))فرستادگان بسوي آتش كيستند

�: است، اين سخن او است �R�6 ���	 �� �� �� �} �� �$�)�: �
 �� ��	 �M �bG  �>  �6 �� �I �� 8��()��' :
��� �.+ � 

و همـه مـي   .)) و گفتيم اي آدم تو و همسرت در جنت سـكونت كنيـد  ): ((معني(
و دليل ما مبني بـر اينكـه ايـن    . دانيم كه قول و گفتن همراه با حروف انجام مي پذيرد

�: كالم به مشيت خداوند است اين گفته او است �&� ;� �< �&� �% �� �� ��  ��6�� �/���~ �� ��� �� �U ��  ��~ �� 8
������� :
��� و هنگامي كه موسي در وقت معلوم حاضر شد و ): ((معني( �.���

پس كالم گفتن، پس از آمدن موسي عليـه الصـاله و   .)) پروردگار او با او سخن گفت
و كـالم خداونـد بـه اعتبـار اصـلش، صـفت ذات اسـت و        . السالم حاصل شده است

هست، و كالم خداوند به اعتبار آحـادش  خداوند همواره قادر به كالم و متكلم بوده و 
يعني هرگاه كه بخواهـد كـالم   . چون كالم آحاد به مشيت تعلق دارد. صفت فعل است

مولف داليل بسـياري را از كـالم خداونـد ذكـر نمـوده اسـت، چـون اكثـر         .مي گويد
خصومتهاي پيش آمده و فتنه هاي واقعه در مسائل صفات، بـه صـفت كـالم خداونـد     

  . استوارد مي شده 

  قول اهل سنت در مورد قرآن كريم



 تعليقاتي بر عقيده واسطيه 

 

43

قرآن كالم فرو فرستاده شده خداوند است كـه غيـر مخلـوق    : اهل سنت مي گويد
و دليل آنـان مبنـي بـر اينكـه     . بوده، از خداوند شروع شده و به سوي او باز مي گردد

�: قرآن كالم خداوند است اين آيه است كه �* ��	 �Z�� � ����~	 �
 �� H. ���: �A�E �� ��* �� �S �� ���L �h �5 �< ��
���	 �Mg �� �] �% ���> 8�
K<:�� :
/��� و اگـر يكـي از مشـركين از تـو پنـاه      ): ((معنـي ( ���/

  .)) خواست، به او پناه بده تا كالم خداوند را بشنود
و دليل آنان مبني بر اينكه قرآن منزل و فرو فرستاده شده است اين آيه . يعني قرآن

5� 	(: است �< �e �� �S �.�e �- �{ �- �A �I �� �(��	 �m �+ �) _ �C�� 8�3�M�L�� :
��� بزرگوار است ): ((معني( ���

��6�� �S (: و همچنـين .)) آن خداوندي كه قرآن را بر بنده خود نازل نمود �+ �) �: Hu ��*�� 	 �C� �# ��
 �A�� � �� �� �� ���� �[�� 	� �/ ��	 �� �S� �[�e �� �h H5 �< �e �� 8�0�12��:�++ � 

و اين كتابي است كه آن را نازل نموده ايم پس آن را متابعـت نمـوده و   ): ((معني(
و دليل آنان مبني بر اينكه قرآن كالم خداوند و غير .)) تقوا پيشه كنيد تا بخشوده شويد

مخلوق مي باشد اين است كه كـالم خداونـد صـفتي از صـفات او اسـت، و صـفات       
�قول خداوند تعاليو همچنين اين . خداوند غير مخلوق اند ��� ��� �Q	 �� ���� پـس  ) :�? ��&� 	���

چون خداوند . معرفي كرده، و قرآن همان امر است)) خلق((را غير از )) امر((خداوند 
�: مي فرمايد �) �� ���: �
 �� � �� �< �������E  �6�� �� ���: ���� �C �� �� (�X6<W�� :
��� و ): ((معنـي ( �*+�

  . كه همان قرآن است.)) ا بر تو وحي كرديماين چنين روحي از امر خود ر
  
  

  سنت

و سنت رسول صلى اهللا عليه وسـلم  . سنت در لغت به معناي طريقه و روش است
شرع او از قول، فعل، و يا اقرارش كه ممكن است خبر و يا طلب باشد را شـامل مـي   

ت پس ايمان به سنت و همه امور موجود در آن، همانند ايمان به قرآن واجب اس. شود
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ايمان به سنت خواه در اسماء خداوند و صفات او و خـواه در مسـائل ديگـر هماننـد     
  :ايمان به قرآن واجب است چون خداوند مي فرمايد

� �S� �C ���h �m� �� ���	 �� �� ��G  �� ��� 8a-� :
��� �B� )و آنچه رسول براي شما ): ((معني

�: و همچنين.)) آورد آن را سخت بگيريد �W �> �
 �����	 �  � �p�: �. �/ �h �m� �� ���	 �] 8���/���� : /�


�����  .)) كسي كه از رسول اطاعت كند، از خداوند اطاعت كرده است): ((معني(� 

  نزول حديث

�: فرمـود  مـي  كه است وسلم عليه اهللا صلى رسول گفته اين نزول، حديث�m+�6> 
 6�< d	 U���	  �).�	 "� &��� Z� N/e> w�2 "���	 0l	� m�/�h :
� ¡�-.> 3��*� h ,&� 

� N6� �> ,&�W- h 
� ¡�(4*�> �(z h &� 88 
. كنـد  مـي  نزول دنيا آسمان به شب آخر ثلث در شب هر ماه پروردگارا): ((معني(
 مسئلت من از كسي چه. كنم اجابت را او تا خواهد مي مرا كسي چه: گويد مي سپس
 معنـي .)) ببخشـم  را او تـا  طلبـد  مي شبخشاي من از كسي چه. بدهم او به تا كند مي
 جاللـش  اليـق  كـه  گونه آن خودش سبحان خداوند كه است اين سنت اهل نزد نزول
 معنـاي  و. او خود بجز داند نمي كس هيچ را آن كيفيت و كند، مي حقيقي نزول باشد
 ايـن  مـا  كـه . است)) او امر نزول(( كنند، مي تاويل را حديث اين كه كساني نزد نزول
  : گوييم مي پاسخ گونه اين و كرده، رد را مسئله
  . است سلف اجماع خالف و نص، ظاهر خالف تاويل اين -1
  . نيست شب آخر ثلث به خاص و شود، مي نازل وقت همه خداوند امر -2
 را او تـا  خوانـد  مـي  مرا كسي چه: ((كند اظهار و بگويد سخن تواند نمي امر -3
  . . .)) كنم اجابت
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 و سـبحانه  اهللا چـون . ندارد منافاتي هيچ او علو با تعالي و بحانهس خداوند نزول و
 نـزول  بـه  تـوان  نمـي  را او نـزول  و نـدارد،  شـباهتي  مخلوقاتش از يك هيچ به تعالي

  . كرد قياس مخلوقاتش

  )تعجب( عجب ،)خنده( ضحك ،)شادي( فرح

 يـه عل اهللا صـلى  رسول قول اين نيز آن دليل و است ثابت خداوند بر شادي و فرح
 �I��K 8b,I�P:(( است وسلم� c,)� PK<:K �I�! ,d� e� � �) .از خداونـد ): ((معنـي )) 
 فرح اين و. . .)) اسبش با همراه كه شما از كسي آن از شود مي شاد بيشتر عبدش توبه
 به را آن كه نيست صحيح هرگز و بوده، خداوند اليق كه است حقيقي فرحي شادي، و

 و ضحك. باشد مي سلف اجماع و لفظ ظاهر مخالف امر ينا چون كنيم، تفسير ثواب
 وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  رسـول  قول اين نيز آن دليل و است ثابت خداوند بر نيز خنده

): معنـي )). )�h6 i� e� R9j� g� �/f#b �/$�� �f,/I� `:(�P/�^� 3#$,/(( است
 دو هـر  و رساند، مي قتل به را ديگري آنها از يكي كه خندد مي نفري دو بر خداوند((
  .)) گردند مي بهشت وارد
 باشـد  خداونـد  اليـق  كـه  حقيقـي  اي خنده به را ضحك جماعت، و سنت اهل و
 تفسيرشان رد در كه اند، كرده تفسير)) ثواب(( به را آن تاويل اهل اما. اند كرده تفسير
 يـن ا حديث اين معني و بوده، سلف اجماع و لفظ ظاهر مخالف تفسير اين گوييم مي
 كـافر  آن سـپس  و رسـاند،  مي قتل به را مسلماني فرد جهاد، در كافري كه است گونه
 و. گردند مي بهشت وارد دو هر نتيجه در. ميرد مي اسالم دين بر و گردد مي مسلمان
 است وسلم عليه اهللا صلى رسول گفته اين آن، دليل و است ثابت خداوند بر نيز عجب
 c?�)� k<�M : ((كه� ��K6 lA�cm$ G�M E) يـاس  از خداوند): ((معني). (الحديث)) 

 نـوع  ايـن .))است نزديك بسيار خيرش رسيدن كه حالي در كند، مي تعجب بندگانش
 افتـاده  اتفـاق  امـر  از آگـاهي  عـدم  و جهل سببش كه گردد مي نفي خداوند از تعجب
 ه،نبـود  مخفي خداوند بر امري هيچ چون. باشد مي) گردد مي تعجب باعث كه امري(
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 هـم  مشـي  خط از شيء يك جدايي آن سبب كه تعجبي اما. داند مي را چيز همه او و
 خداونـد  بـر  باشـد،  آن بـر  بايد كه است راهي از شيء آن جدايي يا و بوده، نظيرانش
 خداونـد  اليـق  كـه  انـد  كـرده  تفسير حقيقي تعجبي به سنت اهل را آن و. است ثابت
 و. كنند مي تفسير)) خداوند عقوبت يا و اوندخد ثواب(( به را آن تاويل اهل اما. است
  . باشد مي سلف اجماع و نص ظاهر خالف تفسير اين كه دهم مي پاسخ آنان به

  قدم

 وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  رسـول  قول اين نيز آن دليل و است، ثابت خداوند بر قدم
 �H� o/:I ?,� 8��h U�Hn % :/�T! cH/1�� G6 p/j��U<(n o@ E ��T! o((( است� `@ �

 P�h6−  P�,M ��T�� P��E6 r E− s/M s/M U<(n E t1K u� ��j1K vEH�T!) .(( معنـي :(

 هـم  بـاز  آيـا : گويد مي جهنم هم باز و ريزند، مي جهنم به هم سر پشت گناهكاران((

. گذارد مي آن در ���� را خود قدم روايتي در و ���� را خود پاي العزه رب اينكه تا هست؟
)): اسـت  كـافي  اسـت،  كافي: گويد مي جهنم و چندپي مي هم به جهنم قسمتهاي پس
 بـوده  خداوند اليق كه اند كرده تفسير حقيقي پاهايي به را) پا( قدم و رجل سنت اهل
  . ندارد شباهتي مخلوقاتش پاي به و

 آنهـا  خداوند كه اي طائفه يا اند، كرده تفسير)) طائفه(( به را)) رجل(( تاويل اهل
 آنـان  به و. اند كرده تفسير آتش به)) مقدمين(( به را)) قدم(( و. گذارد مي آتش در را

 دليلي آن براي و بوده، سلف اجماع و لفظ ظاهر مخالف آنان تفسير كه دهيم مي پاسخ
 عليـه  اهللا صـلى  رسـول  كـه  كنيزكي حديث و ،))المريض رقيه(( حديث. ندارد وجود
  )). آسمان در: ((داد جواب او و)) كجاست؟ اهللا: ((نمود سوال او از وسلم
 تقـدس  آسـمان،  در او علو او، ربوبيت خداوند صفات از مريض، رقيه حديث در
 آنها در او حكم و است او آن از زمين و آسمانها در امر اينكه و نقص، هر از او اسماء
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 اثبـات  و او، رحمـت  اثبـات  همچنـين  و. شـود  مي ثابت است نافذ و آمده در اجرا به
  . است آمده حديث اين در اوست، دست در است مرض رفع همان كه شفا اينكه
 است، او براي مكان اثبات: خداوند صفات از) )) كنيزك( جاريه(( حديث در و
  . است آسمان در كه

  است گزار نماز روي مقابل اهللا اينكه بر دليل

�: گفت كه است وسلم عليه اهللا صلى رسول سخن گفته اين دليل�	D	 M �I ��.��	 
, SgJ�	 gh �>�J "eI &!�� A h �	 "eI &!�� 887 7 7w>.�O	) .يكـي  هرگاه): ((معني 
 مقابـل  خداونـد  چون. نياندازد تف مقابلش جهت در پس برخاست، نماز براي شما از

 بـه  اليـق  وجهـي  بـه  و حقيقي صورتي به مقابله اين و. حديث. . .)) دارد قرار رويش
 او علو ميان وجه دو بر توان مي و. ردندا منافاتي او علو با و است ثابت او بر خداوند

  : بست جمع نمازگزار با او بودن روبرو و
 طلـوع،  هنگـام  در كـه  گونـه  همان. است جايز مخلوق حق در دو اين اجتماع -1

 آنكـه  حـال  اسـت،  ايسـتاده  مشـرق  روبـروي  كه دارد قرار كسي روي مقابل خورشيد
 پـس  باشـد،  جايز مخلوق رب صفت دو اين اجتماع اگر پس. است آسمان در خورشيد
  . است تر اولي خالق بر آنان اجتماع
 كه نيست دليل امر اين نپذيرد، انجام مخلوق بر صفت دو اين اجتماع اگر حتي -2
 مخلوقاتش از كدام هيچ به خداوند چون. نباشد پذير امكان خالق حق در آنان اجتماع
�ندارد شباهتي : �v����  �&���� �% ��  HU � �n78   
  
  

  خداوند) نزديكي( قرب رب دليل
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�: است تعالي خداوند گفته اين دليل، �� �� �- �b �3� ���: H3> �� �I o¡�\ �h No6 �- _�b �e �- �����L �� 	 �D�E ��
 �A �- �b 	 �D�E � 	 �.�	 8�'�()�� :
��� ����� 

و اگر بندگان من درباره من از تو سوال كنند، پس من نزديـك بـوده و   ): ((معني( 
و همچنـين  .)) ننده را در صورت دعا كردن من، اجابت مـي كـنم  دعاي شخص دعا ك

): معني)). (��M �1T=; 3<�,n 42�(�: ((اين سخن رسول صلى اهللا عليه وسلم كه فرمودند
و ايـن قـرب، قربـي    .)) به راستي شما كسي را مي خوانيد كه شنوا و نزديـك اسـت  ((

چـون  . او هيچ منافاتي نـدارد است حقيقي، به گونه اي كه اليق خداوند بوده و با علو 
�چون . خداوند بر همه چيز محيط بوده و هرگز با مخلوقاتش مقايسه نمي شود �v�����

 HU � �n �&���� �% ��78 

  دليل بر رويت خداوند، اين قول او است

8 H� �b �> �} �� ��6 �� ��O	 	��6 �� ���: �
> �C���� 8�S2<� :
/��� /�*���بـراي محسـنان،   ): ((معنـي 
را به نظر به وجـه  )) زياده((و حضرت رسول .)) ، و زياده بر آن مي باشدپاداشي نيكو

: همچنين اين قول رسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم كـه گفتنـد      . خداوند تفسير كرده اند

�� A	 �*[W*��	 A �h &�*>�< , A�� �j�? <.�e�	 &���� ��%/�	 A��� �� ���< A�£� ��)	
I Sg� � v%^�	  ��p "eI Sg� a- 	�e�4�?	��[h h  ¤��z "e 887 

شما پروردگار خود را به همان سهولت و آساني رويت مي كنيد، كه در ): ((معني(
پـس  . شب بدر ماه را مي بينيد، و در رويت او از سختي و ازدحام به دور خواهيد بود

اگر توانستيد كـه بـر نمـاز قبـل از طلـوع خورشـيد و قبـل از غـروب آن پايـداري و          
تشـبيه شـده   )) رويت((به )) رويت((در اين حديث، .))كار را بكنيدمحافظت كنيد، اين

تشـبيه بـه   )) كـاف ((چـون  )). مرئي((به ) آنچه كه ديده مي شود)) (مرئي(است، و نه 
و همچنين، چون خداوند، مثل و . فعل رويت وارد شده و به مصدر تاويل گشته است

�. مانندي نـدارد  HU � �n �&����� �% �� �v�����78 دو نمـاز مـذكور در حـديث، همـان      و منظـور از
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و رويت خداوند در آخرت صورت مي پذيرد، نـه در  . نمازهاي فجر و عصر مي باشد
دنيا و دليل آن اين قول خداوند به موسي است كه هنگامي كه از خداوند خواست تـا  

�او را ببيند، خداوند به او پاسخ داد كه  �¡	 �� �� �
�� 8������� :
��� ينكه يعني ا �.���
: و همچنـين ايـن سـخن رسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم كـه فرمودنـد         . مرا نمي بيني

��	���y N*� ���< 	��� 
� ��)	 	�و بدانيد كه شما پروردگار خود ): ((معني(788 �	-�%
و رويت پروردگار، كفـار را شـامل نمـي گـردد، و     .)) را نخواهيد ديد، تا اينكه بميريد

ــار ا  ــول پروردگ ــن ق ــل آن اي ــتدلي �A� (: س�� ��� �� �B��~ TC���� �� �� �> ����� o¤ �< �
�� �- ����� ���E �g�� ��8 
�g/LL\>�:�+�)و .)) آنان در آن روز از پروردگـار خـود در حجابنـد   . هرگز):  ((معني

  : اهل سنت اين رويت را به مشاهده عيني تفسير كرده اند، و داليل آن اين گونه است
) چشـم (فه كرده است، كه محل عـين  اضا) صورت(خداوند، نظر را به وجه : اوالً

�H ) : است، و گفته است � �¥ �) TC�� �� �� �> HS� �� �� * H� ���r �)  � o¤ �< �¦�E 8�
��T(��:*.−**� ) معنـي :(
  .)) رخسارهايي آن روز از شادي بر افروخته است، و به پروردگار خود مي نگرند((

شـما  ): ((معنـي )). انكـم سـترون ربكـم عيانـاً    : ((در حديث آمده اسـت كـه  : ثانياً
  .)) پروردگار خود را به صورت عيان خواهيد ديد

بدين معني كه شـما ثـواب   . تفسير كرده اند)) ثواب((را به )) رويت((اهل تاويل، 
و به آنان جواب مي دهيم كه اين تفسير خـالف ظـاهر   . پروردگار خود را خواهيد ديد

  . لفظ و اجماع سلف بوده و براي آن دليلي وجود ندارد

  :در مورد كالم خداوند)) كالبيه((و )) اشعريه((، ))جهميه((مذهب 

جهميه در مورد كالم خداوند مي گويند كه كالم خداوند، خلقـي از مخلوقـات او   
و اضافه شدن كالم به اهللا، اضافه تشريف و تكريم مي . است، و نه صفتي از صفات او

�: يات به او اضافه شده اسـت در اين آ)) ناقه((و )) بيت((همان گونه كه . باشد ��� o! �p ��
 �N�*�� ��8 �w-� :
���   .))و خانه ام را پاكيزه دار): ((معني( ��*�
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����	 �R �I �) �S �C �#8 ������ :
��� �B.� )اين شتر خداوند است): ((معني((.  
و مذهب اشعريه بر اين است كه كالم صفتي از صفات خداونـد اسـت، امـا ايـن     

اما وجود . اين امر فقط در ذهن متصور است.( قائم به نفس خود مي باشد كالم، معني
و اين حروف، حروفي هستند مخلوق تا بتوان كالم ) آن در خارج غير ممكن مي باشد

  . را تعبير كرد
)) حكايـت ((و كالبيه مانند اشعريه نظر مي دهند با اين تفاوت كه آنـان الفـاظ را   

بر طبق مذاهب آنان، كالم حرف و صوت نيسـت بلكـه    و)) عبارت((ناميده اند، و نه 
  . خود مي باشد)) معني قائم به نفس((

  است وسط امتي ديگر امم ميان در امت اين

�: اسـت  خداونـد  قـول  اين دليل، و � W� �� �� �R� ���: �� �� ��6 �� �[ �� ���� �C� �� �� 8�'�/()�� : /�


�����. ��: و همچنين.)) قرار داديم و اين چنين شما را امتي معتدل و برتر): ((معني

� �§ �6��� �$ �� �� �0�: TR ���: � �x �0 ���*�6 �� 8�3��=� UV :
��� ���� � 

و مثال )). شما بهترين امتي هستيد كه براي هدايت مردم مبعوث شديد؟): ((معني(
وسطيت اين امت در عبادات، در ميان امم ديگر اين است كه خداوند مشقت و سختي 

نان برداشته است، و امم قبل از اين امت در عبادات، مشـقت و سـختي   عبادات را از آ
مثالً اين امت در صورت عدم وجود آب تيمم مي كنند و مي تواننـد  . زيادي داشته اند

اما نماز امتهاي ديگر بدون وجود آب جايز نيست، و نمـاز  . در هر جايي نماز بخوانند
و نمونـه وسـطيت ايـن امـت در غيـر از       .آنان بايد حتما در اماكن معيني انجام پذيرد

عبادات، قصاص قتل است، كه در بين يهودي فرض، در بين نصاري ممنـوع، و بـراي   
  . اين امت امري است مخير كه مي توان قصاص گرفت، و يا عفو نمود، و يا ديه گرفت

  فرقه هاي اين امت
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فرقه اي اسـت   فرقه هاي اين امت، هفتاد و سه فرقه اند، و فرقه نجات يافته همان
و همه اين فرقـه هـا   . كه بر راه رسول صلى اهللا عليه وسلم و اصحاب او استوار باشند

در آتش اند بجز فرقه نجات يافته، و دليل آن، اين سخن رسول صلى اهللا عليـه وسـلم   
افترقت اليهود علي احدي و سبعين فرقـه و افترقـت النصـاري علـي ثنتـين و      : ((است

)). هذه االمه علي ثالث و سبعين فرقه كلها في النـار اال واحـده   سبعين فرقه و ستفترق
): معنـي )). (من كان علي مثل ما انا عليـه و اصـحابي  ((قالوا من هي يا رسول اهللا؟ قال 

و اين امت بـه  . يهود به هفتاد و يك فرقه و نصاري به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند((
. ين فرقه ها در جهنمند مگـر يكـي از آنهـا   تمام ا. هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهند شد

: پس از او پرسيدند، يا رسول اهللا آن گـروه كـدام اسـت؟ و ايشـان در جـواب گفـت      
  .)) گروهي كه بر همان راهي كه من و اصحابم بر آن هستيم باشد((

اصولي كه اهل سنت در بين فرقه هاي ديگر امت در آن وسطيت 

  دارند

  : كه بر پنج قسم است
اهل سنت در مورد اسماء و صفات خداوند ميان . اء خداوند و صفات اواسم: اول
چون اهـل تشـبيه،   . ، گروه وسط را تشكيل مي دهند))تشبيه((و )) تعطيل((گروه اهل 

صفات خداوند را انكار نموده، و اهل تشبيه آن را همراه با تشبيه به مخلوقات خداوند 
  . دون تشبيه اثبات مي كنندو اهل سنت صفات خداوند را ب. اثبات مي كنند

و در آن . كه مولف آن را به افعال خداونـد تعبيـر نمـوده اسـت    . قضاء و قدر: دوم
. گروه وسط را تشكيل مي دهنـد )) قدريه((و )) جبريه((اهل سنت در ميان فرقه هاي 

چون جبريه، قضاء خداوند را در افعال بندگانش اثبات نموده و مي گويند كه بنـده در  
و قدريـه قضـاء   . ر امر مجبور بوده و از خود قـدرت، اراده و اختيـاري نـدارد   انجام ه

خداوند را در افعال بندگانش انكار نموده و مي گويند، بنده قادر و مختار بوده و فعـل  
و اهل سنت قضاء خداوند را در افعـال  . و عمل او به قضاي خداوند هيچ تعلقي ندارد
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ندگان داراي قدرت و اختيار هستند كـه خداونـد   بندگانش اثبات نموده و  مي گويند ب
  . آن را در آنان به وديعه گذارده و به قضاء خداوند بستگي دارد

گروه )) مرجئه((و )) وعيديه((كه اهل سنت ميان فرقه هاي . وعيد به عذاب: سوم
چون وعيديه مي گويند كه فاعل و انجـام دهنـده كبيـره در    . وسط را تشكيل مي دهند

و مرجئه مي گويند كه فاعل كبيره در آتش جهـنم  . خالد و جاويد مي ماندآتش جهنم 
و اهل سنت مي گويند، فاعل كبيره . داخل نخواهد شد و سزاوار دخول به آتش نيست

  . در آتش جهنم داخل خواهد شد، اما در آن خالد و جاويد نخواهد ماند
و از سوي ديگـر  )) مرجئه((اهل سنت از يك سو بين . اسماء ايمان و دين: چهارم

چون مرجئه فاعـل كبيـره را   . حكم گروه وسط را دارند)) حروريه((و )) معتزله((بين 
اما معتزله مي . مومني كامل اإليمان ناميده و معتزله و حروريه او را غير مومن مي نامند

و . گويند فاعل كبيره نه مومن و نه كافر است، بلكه منزلتي ميـان ايـن دو منزلـت دارد   
اما اهل سنت مـي گوينـد، فاعـل كبيـره     . ريه مي گويند كه فاعل كبيره كافر استحرو

يا به زباني ديگر، مومن است به ايمانش، و فاسق است به . مومني ناقص اإليمان است
  . سبب كبيره اش

و )) روافـض ((اصحاب رسول صلى اهللا عليه وسـلم اهـل سـنت در ميـان     : پنجم
در عشق به آل بيت ) شيعه(چون روافض . دهندگروه وسط را تشكيل مي )) خوارج((

رسول صلى اهللا عليه وسلم زياده روي و غلو نمودند تا اينكه آنـان را بسـيار بـاالتر از    
اما اهل سنت . و خوارج به آنان بغض ورزيده و ناسزا مي گويند. منزلتشان نشان دادند

قي اش و بدون غلـو  همه صحابه را دوست داشته، و هر كدام از آنان را در منزلت حقي
  . و تقصير معرفي مي كنند

طائفه هاي اهل بدعت، كه مولف در اصول سابق الذكر به آنان 

  اشاره كرده است

  : مولف به اين طوائف اشاره كرده است



 تعليقاتي بر عقيده واسطيه 

 

53

او مذهب تعطيل را . مي باشند)) جهم ابن صفوان((كه اتباع و پيروان : جهميه: اوالً
و . هجـري در خراسـان بـه قتـل رسـيد      128ل گرفته، و در سـا )) جعد بن درهم((از 

و غلو انديشان آنـان حتـي اسـماء    . مذهب آنان در صفات، انكار صفات خداوند است
و مـذهب  . معروفند)) معطله((و به همين خاطر به . خداوند را انكار و تعطيل مي كنند

از  آنان در افعال عباد اين است كه عبد، بر عملي كه انجام مـي دهـد مجبـور بـوده، و    
نـام گرفتـه انـد،    )) جبريـه ((و به همين خاطر نيـز  . خود هيچ قدرت و اختياري ندارد

مذهب آنان در وعيد و اسماء ايمان و دين اين است كه فاعل كبيره مومني است كامل 
  . لقب يافته اند)) مرجئه((و به همين خاطر . اإليمان، و هرگز وارد آتش نخواهد شد

حسـن  ((هستند كـه مجلـس   )) اصل ابن عطاء((روان و كه اتباع و پي: معتزله: دوم
و دليل آن اين بود كه حسن بصري ايـن گونـه   . را ترك گفته و عزلت جست)) بصري

اقرار مي كرد كه فاعل كبيره، مومني است ناقص اإليمان، و اصل به همين علـت او را  
ـ   . ترك گفت ت كـافر و  و همواره اقرار مي كرد كه فاعل كبيره در منزلتـي بـين دو منزل

و . مذهب آنان در صفات، همانند جهميه، انكار صفات خداوند است. مومن قرار دارد
مذهبشان در افعال عباد اين است كه عبد در افعال خود مستقل بوده، و هر چه انجـام  
مي دهد به اراده و قدرت خود كه مستقل از قضاء و قدر خداونـد اسـت، انجـام مـي     

و بـه  . يافت كه مذهب آنان بر عكس مذهب جهميه اسـت و از اينجا مي توان در. دهد
و مذهب آنان در وعيد اين است كه فاعل كبيره در . نام يافته اند)) قدريه((همين علت 

او هرگـز وارد آتـش   : بر عكس جهميه كه مي گويد. آتش خالد و جاويد خواهد ماند
نان در اسماء ايمان و و مذهب آ. نام يافته اند)) وعيديه((و به همين دليل . نخواهد شد

دين اين است كه فاعل كبيره در منزلتي ميان دو منزلت كافر و مومن جاي دارد، و نـه  
يعني درست برخالف جهميه كه مي گويند، فاعل كبيره مـومني  . كافر است و نه مومن
  . نام يافته اند)) اصحاب المنزله بين المنزلتين((و به همين دليل . كامل اإليمان است

آنان به دليل خروجشان بر امام مسلمين، خوارج لقب يافته اند، و به : خوارج :سوم
يعني موضـعي  )) حروراء((كه اين اسم منسوب به . نيز گفته مي شود)) حروريه((آنان 
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و خوارج در اينجا بر علي ابن ابي طالـب  . در عراق مي باشد كه نزديك به كوفه است
كـه رسـول صـلى    . هر متدين ترين مردم بودندآنان به ظا. رضى اهللا عنه شورش كردند

�: اهللا عليه وسلم در مورد آنان، مي گويد� ]�� &� ��� � �¨g� ]� &�g� ��.�	 �/X
�!� �� 7�#�� 6� }� � ? AG�/�	 A���/> 7 
�� �!���	 |��%> ��� Mg�©	 
� A�I�%>

&����	 7�#��*I h �#�%*�/� �6> h 7d	 �!�*I 
~ ��	 �!�*I , A h &� �/�	 M�> 887 
هر كدام از شما نمـاز و روزه اش را در مقايسـه بـا نمـاز و روزه آنهـا      ): ((معني(

  . كوچك شمرده و حقير مي كند
از اسـالم خـارج   . آنان قرآن را مي خوانند اما از حنجره هاي آنان تجاوز نمي كند

ديديد، آنان پس هر كجا آنان را . مي شوند، همان گونه كه تيز از كمان خارج مي شود
چون در قتل آنان براي كسي كـه آنـان را مـي كشـد اجـري اسـت تـا روز        . را بكشيد
  .)) قيامت

و مذهب آنان در وعيد اين است كه فاعل كبيره در آتش خالـد و جاويـد بـوده و    
و از آنجا بود كه در صورت فاسق بـودن  . كافر است، و خون و مالش حالل مي گردد

  .اح مي دانستندائمه، خروج بر آنان را مب
و كساني هستند كـه در مـورد   . كه به آنها شيعه نيز گفته مي شود: روافض: چهارم

آل بيت نبي صلى اهللا عليه وسلم غلو نموده، و علي ابن ابيطالب را بـر همـه اصـحاب    
رسول خدا برتري مي دهند حتي برخي از آنان علي ابن ابيطالـب را بـر شـخص نبـي     

و برخـي از آنـان نيـز او را پروردگـار مـي      . رتري مـي دهـد  صلى اهللا عليه وسلم نيز ب
و سبب تسميه آنـان  . نام گرفته اند)) شيعه((آنان به علت تشيعشان بر آل بيت . خوانند
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ((اين است كه، آنان هنگامي كه از )) روافض((به 

بن علي ثناي آنان را گفت و در مورد ابي بكر و عمر سوال كردند، و زيد )) ابي طالب
اظهار نمود كه ابي بكر و عمر  وزيران جدش يعني رسول صلى اهللا عليه وسـلم بـوده   

  . و او را رها كردند) بپذيرفتند(اند، آنان او رفض نموده 
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  )بازپسين روز( اآلخر اليوم

 عليـه  اهللا صـلى  رسـول  از وارده اخبـار  همه و است، قيامت روز همان اآلخر يوم
 از اخبـار،  ديگر و آن نعيم و عذاب و قبر فتنه همانند مرگ از پس امور مورد در وسلم

 به ايمان كه است اين دين در آن منزلت و. باشد مي آن به ايمان واجبات و ضروريات
  . است ايمان ششگانه اركان از يكي قيامت، روز

  قبر فتنه

 نبـي  و ديـنش،  ش،خداي مورد در ميت از فرشته دو سوال از است عبارت قبر فتنه
 پروردگـار  گويـد  مي مومن شخص و نموده تثبيت ثابت قول به را مومنان خداوند. او
 امـا . اسـت  وسـلم  عليه اهللا صلى محمد من نبي و است اسالم من دين و است اهللا من

 چيـزي  مـردن  كـه  شـنيدم  دانـم،  نمـي  هاه، هاه،: ((گويد مي كافر يا و مرتاب شخص
 شـود،  مي شامل را همه و بوده عام اموات همه بر فتنه اين و.)) گفتم هم من و گفتند،
 همچنـين  و. باشـد  مـرده ) مـرابط ( اهللا راه در پاسداري حال در كه كسي و شهيد، مگر
 كه صغيري مورد در. كنند مي سوال مردگان از آنان مورد در فرشته دو اين چون انبياء،
 ايـن  علـت  بـه  كـه  انـد  تهگف برخي. دارد وجود اختالف باشد، نرسيده تكليف سن به

 او از تكلـيفش  عـدم  علت به كه اند گفته بعضي و. شود مي سوال او از عمومي داليل
  . است)) نكير و منكر(( ملك دو اين اسم و. شود نمي سوال
  
  

  آن عذاب و قبر نعيم مورد در سنت  اهل سخن

 آل مـورد  در خداونـد  گفتـه  ايـن  علـت  به قبر عذاب و نعيم گويند مي سنت اهل
   است ثابت و داشته وجود فرعون
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آنان صبح و شام بر آتش عرضه مي شوند، و هنگام قيام ساعت آنـان را  ): ((معني(
�:  و همچنين اين قول خداوند در مـورد مـومنين  .)) ارد كنيدبه شديدترين عذاب و �A�E

 �� 	��) �+ � �� ? �� 	� �h � �� �?�: �R ���@g��~	 �� �!�� �� �- �m �+�6�* �� 	� �� �/�* ��	 �� �2 ���	  �6 ;� �< 	��� �I �
> �C��	 �R��6 ��� �� 	�� � �����:
 �A� �. �-��� ���*�6 �� N�*��	 8��� !:.�كساني كه گفتند پروردگار ما اهللا اسـت و  (( ):معني( �

در راه آن استقامت كردند، مالئكه بر آنان نزول يافته و مي گويند كه مترسيد و غمگين 
و از اقوال رسـول در  . مشويد و مسرور باشيد به بهشتي كه به شما وعده داده شده بود

مي كـه در قبـر   مورد عذاب و نعيم قبر اين سخن حضرت در مورد كافر است كه هنگا

: از او سوال مي شود، او جواب مي دهد، آنگاه منـاديي از آسـمان نـدا مـي دهـد كـه      
��< �6�	 d	  � � &� 	�B*h	� < 6�	 
� S�` �h h _.e- uC�887 ) بنـده مـن دروغ   ): ((معنـي

و همچنين .)) گفت، پس بر او از آتش فرش كنيد، و بر او دري به سوي آتش بگشاييد
ومن كه هنگامي كه در قبر از او سوال مي شود و او پاسخ مي دهـد،  قول او در مورد م

صدق عبدي فافر شوه من الجنه وافتحوا له بابـا  : ((مناديي از آسمان ندا در مي دهد كه
بنده من به صدق سخن گفت، پـس بـراي او از بهشـت فـرش     ): ((معني.)) (الي الجنه

اب و نعيم فقط براي روح است و عذ.)) كنيد، و براي او دري به سوي بهشت بگشاييد
و عذاب بر كافرين مستمر بوده، اما . و در بعضي از احيان روح به بدن متصل مي شود
و نعيم قبر فقط براي مـومنين اسـت،  و   . مومنان به حسب گناهانشان عذاب مي كشند
چگونه ميان آنچه در مورد توسعه قبر . اين گونه كه ظاهر است، اين نعيم استمرار دارد

ر مومن، و تنگ شدن آن بر كافر ثابت شده است، و اين مسئله كه اگر قبر را بگشاييم ب
آن را به همان حالت اول خود خواهيم يافت، مي توان جمع بندي نمود؟ اين موافقت 

  : از دو وجه است
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تصديق آنچه در كتاب و سنت آمده است واجب بوده، و ايمان بـه آن حتـي   : اوالً
چون شرع هـيچ گـاه بـا    . نتواند آن را درك كند، ضروري استاگر عقول و حواس ما 

عقل معارضه و مخالفتي ندارد، چه رسد در مورد اموري كه عقل هرگز در آن مجـالي  
  . ندارد

احوال قبر امري از امور آخرت مي باشد، و حكمت خداوند بر اين مقتضـي  : ثانياً
و هرگـز  . ق پنهـان كنـد  بوده است كه جهت امتحان مردم آن را از حواس و عقول خل
چون ميان دنيا و آخرت فرق . جايز نيست كه اين احوال را به احوال دنيا مقايسه نمود

  . بسيار است

  قيامت

و . و هر آنكه بميرد، قيـامتش بـر پـا شـده اسـت     . قيامت صغري همان مرگ است
قيامت كبري كه در اينجا مقصود ما است، همان قيام پس از بعث مردم جهت حسـاب  

كه به دليل قيام مردم در آن، و قيام عدل، و قيام اشهاد، قيامت ناميده شده . زا استو ج
و از داليل كتاب، اين قول خداونـد  . است و دليل ثبوت آن قرآن، سنت و اجماع است

�: تعالي است كه �A��2� �[�e �� ��� ���: ��������: ;
�= �> ?�: * T����= �- TM ������ * ��6�	 �M�� �/ �> �M ��� �> ou ����� �§
 �Z� �~ �[��	 8�gLL\>�:�−�� )آيا آنان نمي پندارند كه آنها بر انگيخته مي شـوند  ): ((معني

و از داليل .)) براي روزي بزرگ، روزي كه مردم براي پروردگار عالميان قيام مي كنند
)). انكم تحشـرون حفـاه عـراه غـرالً    ((سنت، اين قول رسول اهللا عليه وسلم است كه 

  .)) حشر خواهيد شد) ختنه شده(شما پا برهنه، عريان، غير مختون : (()معني(
و اما دليل اجماع اين است كه همه مسلمانان و جميع اهل اديان آسماني بر اثبـات  

در نتيجه هر كس كه آن را انكار نموده يا در آن شـك كنـد،   . روز قيامت اجماع دارند
همانند خروج . مي نامند)) اشراط((را  قيامت عالماتي دارد كه اين عالمات. كافر است

  . ، و طلوع خورشيد از مغرب آن))ياجوج و ماجوج((، خروج ))دجال((
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و به اين جهت براي اين روز اشراط قرار داده شده است كه اين روز، روز عظـيم  
  . در نتيجه اين اشراط مقدمات آن روز مي باشند. و مهمي است

  حشر مردم

هنه، لخت و عريان و غير مختون حشر خواهند شد، كـه  در روز قيامت مردم پا بر
  : دليل آن نيز اين آيه است

� �S �.��[ �) T��� �0 �m ���:  �) �: �. �� �� ��8 ���T)2%� :
��� ���همان گونه كه خلـق  ): ((معني( ��
و همچنين اين سخن رسول صلى اهللا عليه .)) اول را آغاز كرديم، آن را باز مي گردانيم

   ����y%�x c��� c�LI 3Eaz 8�2 ��: الً نيز ذكر شدوسلم كه قب

  مت ذكر كرده استاموري كه مولف در مورد روز قيا

كه . پايين آمدن خورشيد و نزديك شدن آن به خاليق به اندازه يك يا دو ميل: اوالً
عـرق برخـي از آنـان بـه قـوزك      . در نتيجه مردم به اندازه اعمال خود عرق مي كننـد 

و برخي نيز در عرق خود غوطه ور مي شوند، و بعضي نيز ميان اين / پايشان مي رسد
بعضي از خاليق نيز از خورشيد در امان مانده و خداونـد بـر آنـان    . دو حد قرار دارند
و از ايـن  . يعني در روزي كه هيچ سايه اي وجود ندارد مگر سـايه او . سايه مي افكند

و همچنـين  . داوند رشـد كـرده اسـت   گروه مي توان جواني را نام برد كه در طاعت خ
  . مردي كه قلبش معلق به مساجد باشد

و خداوند جهت وزن نمودن اعمال بندگان . است)) ميزان((كه جمع . موازين :دوم
در نتيجه هر كسي كـه مـوازينش سـنگين شـود، رسـتگار      . خود آنان را وضع مي كند

بود و در جهنم خالـد   خواهد شد، و هر كسي موازين او سبك گردد، زيان كار خواهد
يعنـي  . و اين ميزان، ميزانـي اسـت حقيقـي كـه دو كفـه دارد     . و جاويد خواهد گشت

ميـزان همـان عـدل اسـت، و ميزانـي حقيقـي       : خالف گفته معتزله كه عنوان مي دارند
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در قرآن و سنت، ميزان هم به صورت جمع و هم به صورت مفـرد ذكـر شـده    . نيست
، يكي بوده و به اعتبار جنس وزن شده جمع بسـته مـي   برخي گفته اند كه ميزان. است
و همچنين گفته شده است كه ميزانها به حسب امم و افراد، متعـدد بـوده، و بـه    . شود

  . اعتبار جنس مفرد آمده است
و دواوين عبارتند از صـحيفه هـاي   . يعني گشودن و توزيع آن. نشر دواوين :سوم

�: خداوند مي فرمايد .اعمال كه مالئكه بر انسانها نوشته اند �, �S ���@ �p �S �6 �� �+���: TA ���)�E �" �� ��
 �	<� �̂ �6 �� �S �/ �� �> � � �*�� �R �� �� �/��	 �M �� �> �&�� �ª �� ���) �� �& �/�6 �- * ����� �� �- �M �������	 ��� �� �(�6�� �� �( �� ����� �*�� �: �� �I	

 � e� �� �� 8���]%�:�� �  
سـاني را در گـردن او قـرار داديـم، و روز     و ما اعمال نيك و بـد هـر ان  ): ((معني(

و بـه او خـواهيم   . قيامت كتابي را بر او بيرون آريم، در حالي كه آن كتـاب بـاز باشـد   
گفت خودت كتاب خود را بخوان، كه تو خود براي رسيدن به حساب خـويش كـافي   

  .)) هستي
ب و برخي نيز كتا. پس آنكه كتابش را بدست راستش مي گيرد، همان مومن است

و دليل آن، ايـن قـول خداونـد    . خود را بدست چپ، و يا از پشت سر خود مي گيرند
�تعالي است كه  �&�6� �%���� �& �� �*�� � ����: �
 ��  ���L �h * �	x� ���> � � � �� �� �3 �� � �X �� �� ���h * �, �A � �� �&� �)�E

 �	<� � �« �� �&�� �#�: * �! �r �U	 �< �� �& �� �*�� � ����: �
 ��  ���: �� �S �� * �	<���e �2 � �- �.� �> �� �� ���h * �	x�[� �� �{� �J�> �� 8
�[�(W2%�:�*−B� )پس هر كس كه كتابش را به دست راست او دهند با او ): ((معني

و كسي كه . محاسبه آساني خواهد شد، و به سوي اهل خود مسرور باز خواهد گشت
و به آتـش سـوزان    كتابش را از پشت سر به او دهند بر هالك خود فرياد بسيار كشد،

� :و در آيه ديگر مي فرمايد. جهنم در افتد � �K N��6�*����  � �> �m�� �/�� �h �&�� ��� �̂ �� �& �� �*�� � ����: �
 ��  ���: ��
 �&���� �*�� �1��: 8�
M�-�:*+� �N6[�و اما كسي كه كتابش را بـه دسـت چـپش دهنـد،     ((8: 

از جمع و مقايسه ميان اين آيـه  .)) خواهد گفت، اي كاش كتابم را دريافت نمي داشتم
و آيه ماقبل اين گونه نتيجه مي شود كه اخذ صحيفه ها يا به اخـتالف مـردم و انـواع    
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مردم بوده، و يا اينكه آن كسي كه نامه اش را به دست چپش مي گيرد، آن را از پشت 
  . سر دريافت مي دارد

فيـت آن بـراي   و كي. كه همان محاسبه خاليق بر اعمالشان اسـت . حساب: چهارم
مومن بدين گونه است كه خداوند با او به تنهايي و در خلوت سخن گفته و در مـورد  

اين گناهان را : ((آنگاه به او مي گويد. گناهاني كه انجام داده است از او اقرار مي كشد
  .)) در دنيا بر تو ستر نموده و پنهان كردم، و امروز آن را بر تو مي بخشم

كافر به اين ترتيب است كه او بر اعمالش آگاه مـي گـردد و    و اما حساب كشي از
آنگاه در حضور ناظران و اشهاد ندا مي آيـد  . از او بر آن اعمال اعتراف گرفته مي شود

پس لعنت خداونـد  . اينها همان كساني هستند كه بر پروردگار خود دروغ بستند: ((كه
اوند از بندگان حساب خواسـته  و اولين امري كه در مورد حقوق خد.)) بر ظالمين باد
و اولين مسئله اي كه ميان مردم بـر آن قضـاوت مـي گـردد،     . است)) نماز((مي شود، 

برخي از . است) منظور قتل و خونهايي است كه به ناحق ريخته شده است)) ( خون((
مردم نيز بدون حساب وارد بهشت مي شوند، و آنان كساني هستند كه از كسـي نمـي   

نها دعا بخواند، و خود را داغ نمي كنند و چيـزي را بـه فـال بـد نمـي      خواهند روي آ
  . نيز از آنان است)) عكاشه بن محصن((و . گيرند و بر پروردگار خود توكل مي كنند

حوض نبي صلى اهللا عليه وسلم و محل آن در عرصات قيامـت اسـت كـه    : پنجم
كه از آن بنوشـد، هرگـز   و هر كسي . مومنان امتش به سوي آن رفته و از آن مي نوشند

يعني مقدار مسافتي كه در يك ماه پيموده ( طول اين حوض يك ماه. تشنه نخواهد شد
. و عرض آن يك ماه، و تعداد پيمانه هاي آن به اندازه ستارگان آسمان است ).مي شود

و هـر كـدام از   . آب آن از شير سفيدتر، از عسل شيرينتر، و از مشك خوشـبوتر اسـت  
اما حوض اعظـم، حـوض نبـي    . دارند كه مومنان امتش از آن مي نوشندانبياء حوضي 

كـه قـول آنـان بـه     . معتزله وجود حوض را انكار كرده اند. صلى اهللا عليه وسلم است
  . علت تواتر احاديث در اثبات آن مردود است
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اين پل از مو بـاريكتر، و از  . پلي است كه بر جهنم نصب شده است. صراط: ششم
است، و بر آن قالبهايي وجود دارد كه مردم را بر حسب اعمالشان نشانه شمشير تيزتر 
برخي در حال دويـدن از آن  . هر كس بر حسب عملش بر آن عبور مي كند. مي روند

گذشته، و برخي قدم زنان، و برخي نيز به سختي و در حـال خزيـدن، بعضـي نيـز در     
هنگامي كه از صـراط عبـور    پس. آتش مي افتند و به اندازه اعمالشان عذاب مي كشند

كردند، بر قنطره اي ميان بهشت و دوزخ ايستاده، و از آنان در حـق يكـديگر قصـاص    
گرفته مي شود، تا هر گونه حقد و بغض كه از يكديگر در دل دارند زدوده شود، و در 

  . حالي كه با يكديگر هيچ كدورتي ندارند به بهشت وارد شوند
طه شدن در جلب منفعـت و يـا دفـع ضـرر بـراي      كه به معني واس. شفاعت: هفتم

كه فقط همراه با اجازه و اذن خداوند به شافع، و رضايت او از مشـفوع  . ديگران است
  : و بر دو قسم است. امكان پذير است) شفاعت شده(

  . شفاعتي كه مخصوص نبي صلى اهللا عليه وسلم مي باشد -1
از . ، شـهداء و صـالحين اسـت   شفاعتي كه عام، و براي ديگر انبيـاء، صـديقين   -2

  : شفاعت مخصوص به رسول صلى اهللا عليه وسلم مولف دو نوع را ذكر نموده است
كه در نتيجه آن او نزد خداوند براي همه اهل محشر شفاعت . شفاعت عظمي: اول

و اين مسئله پس از اين است كه مردم به ترتيـب از  . مي كند تا ميان آنان قضاوت كند
هيم، موسي و عيسي عليهم الصاله و السـالم در خواسـت شـفاعت مـي     آدم، نوح، ابرا

و باالخره هنگامي كه از حضـرت رسـول صـلى اهللا    . كنند، و آنان اين كار را نمي كنند
عليه وسلم درخواست شفاعت مي شود، او شفاعت نموده و خداوند شفاعتش را مـي  

�وعده داده است است كه خداوند به او)) مقام المحمود((و اين همان . پذيرد : �� �� �-
 �	b� �%� �� � � �/ �� ��;� �< ���� �[�e �> �A�: 8���]%� :
��� �B���چه بسا كه پروردگـارت  ): ((معني
و وعده هاي رب سبحانه و تعالي حتمـي و واجـب   .)) (تو را به مقام محمود نائل كند

  .)الوقوع است
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عت عامه را مولف بـر دو  و اما شفا. شفاعت اهل بهشت، تا به آن وارد شوند: دوم
  : نوع ذكر كرده است

براي كساني از مومنين كه مستحق آتشند شفاعت مي شود تـا بـه آن داخـل    : اول
  . نشوند

شفاعت براي كساني از آنان كه در آتش داخـل شـده انـد، تـا از آن خـارج      : دوم
ايـن   و اين دو نوع شفاعت را معتزله و خوارج انكار مي كنند، و علت آن نيـز . گردند

است كه آنان مي گويند فاعل كبيره در آتش جاويد خواهد ماند و شفاعت، او را نفعي 
و نيز خداوند اقوامي را بـدون شـفاعت، و بـه محـض فضـل و رحمـت       . نمي بخشد

  . خويش از آتش خارج مي سازد
و پس از اينكه اهل دنيا وارد بهشت شدند، در آن جاي اضافه اي خالي بـاقي مـي   

  . وند اقوامي را نشات داده و به آن وارد مي سازدپس خدا. ماند

  قدر و قضا به ايمان

 از ركنـي  كـه،  اسـت  ايـن  ديـن  در آن مكانت و بوده واجب قدر و قضاء به ايمان
� كه رسول حضرت قول اين دليل به. است ايمان ششگانه اركان�A�>?	 A	 
��� � � � 

&*�@g� � &e*� � &��< � M���	 S�0Q	 � 
��� <.�/� � Sx�0 � S� 887) ايمـان ): ((معنـي 
 و خيـر  قدر، به و قيامت، روز رسوالنش، اش، مالئكه اهللا، به بياوري ايمان اينكه يعني
 از آنچـه  هر: اينكه به بياوري ايمان كه است آن قدر و قضا به ايمان معناي و.)) آن شر

 و خداونـد  مشـيت  بـه  دارنـد  وجود كون در كه خاصه و عامه معدومات و موجودات
 اتفـاق  كـه  شـده  نمـي  هرگـز  است، آمده تو سر بر كه آنچه بداني و اند، بوده او خلق
  . است نبوده تو نصيب هرگز است نيافتاده اتفاق تو براي كه آنچه و نيافتد،

  قدر و قضا به ايمان درجات



 تعليقاتي بر عقيده واسطيه 

 

63

: شـود  مـي  متضمن را مسئله دو درجه هر كه دارد، درجه دو قدر و قضاء به ايمان
 خداونـد  قـول  ايـن  آن دليـل  و. شـود  مي متضمن را)) كتابت(( و)) علم: ((ولا درجه
� :است تعالي ���	 �{� �- ���� �D �A�E Tu �*�� �, ���� �D �A�E �P �<� �Q	 �� �U �� ���	 �,  �� �� �� �[ �> ���	 �A�: �� �� �[ �� � �K�:
 Hx ���> 8�w-�:B� ��N6[�نچه در آسمان و زمين است آيا نمي داني كه خداوند بر آ((8: 

آگاه است، تمام آنها در لوح محفوظ نگاشته شده اند، و اين امـر، بـر خداونـد بسـيار     
پس علم اين است كه به علم خداوند كه همه چيز را احاطه كـرده اسـت،   . آسان است

و كتابت به اين معنا است كه خداوند مقادير . به صورت جمله و تفصيل ايمان بياوري
  : و بر چند نوع است. را در لوح محفوظ، بر حسب علم خويش نوشته استهمه چيز 

عبارت است از كتابت در لوح محفوظ كه پنجاه هزار سال قبل از خلقت : نوع اول
و دليل آن اين سخن رسول صلى اهللا عليـه وسـلم   . آسمانها و زمين انجام گرفته است

�: است� u< m I 3*�	 &� m I ��/�	 ��0  ~ �	 A	m I ?3*�	  � � : d	 
@ � �#  � 3*�	
&� �/�	 M�: به راستي كه خداوند هنگامي كه قلم را خلق نمود به او گفت): ((معني(788 <
بنويس هـر آنچـه را   : اي پروردگار چه بنويسم؟ و خداوند گفت: و قلم گفت. بنويس

  . كه تا روز قيامت اتفاق خواهد افتاد
از هر آن چيـزي اسـت كـه فرشـته موكـل       كتابت عمر است، و عبارت: نوع دوم

فرشـته  . ارحام، پس از اينكه جنين چهار ماهه شد، در شكم مادر بر جنين مي نويسـد 
مامور مي گردد تا رزق، اجل، عمل، و اينكه آيا سعادتمند، و يا شقاوتمند خواهد شـد  

و دليل آن حديث ابن مسعودرضى اهللا عنه است كه در صـحيحن  . را بر جنين بنويسد
  . انكار مي كنند)) قدريه((و اين درجه را غلو گويان . ثابت است

و دليل . است)) خلق((و )) مشيت((متضمن دو امر مي گردد كه همان : درجه دوم

� :مشيت اين قول خداوند است كه �U �̂ �>  �� ���	 �"�[ �( �> �� 8�8T@��K� :
��� �*B( ) معنـي  :(

�"o ): و دليل خلق اين آيه است كـه .)) و خداوند هر چه بخواهد مي كند(( �� ���� � �0 ���	
 TU � �n (���H�� :
��� و اما مشيت بـه  .)) خداوند خالق همه چيز است): ((معني( �*��
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اين معني است كه به مشيت عامه خداوند ايمان داشته باشي، و اين مسئله كه هر چـه  
و اين مشيت، افعال او و  او بخواهد، خواهد شد، و هر چه كه او نخواهد، نخواهد شد

�: و خداوند در مورد افعالش مي فرمايد. افعال خلقش را شامل مي شود  �6�� �� �l  �6�� �̀  ���� ��
 �#	 �. �# Tv �(�) �" �� (�',A��� :
��� و اگر مي خواستيم همه را هـدايت  ): ((معني( �.��

: ���0�/12) ربك ما فَعلُوهولَو شَاء : (و در مورد افعال خلقتش مي فرمايد.)) مي كرديم


��� و امـا  .))و اگر خداوند مي خواست، آن را انجام نمـي دادنـد  ): ((معني( �*���
خلق به اين معني است كه ايمان داشته باشي كه خداوند خالق همه چيز است، چـه از  

�� (: دليل خلق در فعل خودش اين آيه است. فعل خودش و چه افعال بندگانش �< �A�E �� ��
 TM �> �: �R�* �� �, �P �<� �Q	 �� �1	 �� �� ���	 ���� �0 _ �C��	 ���	 8������� :
��� �+� � 

به راستي پروردگار شما كسي است كه آسمانها و زمين را در شش روز ): ((معني(

]� : (و دليل خلق در افعال بندگانش، اين آيه است.)) خلق كرد ��  �� �� �� �� �/ �� �0 ���	 �� �A���� �%8 
خداوند شما و هر آنچه انجـام مـي دهيـد را خلـق نمـوده      ): ((معني( ���:�� �!��5

و دليل اينكه او خالق افعال بندگانش مي باشد اين است كه، فعل بنده از روي .)) است
  . اراده و قدرت صادر مي شود، و خلق كننده اراده و قدرت بنده، خداوند است

  مشيت بندگان و قدرت آنان

: بنده اي داراي مشيت و قدرت مي باشد، و دليل آن اين قـول خداونـد اسـت   هر 
� ���*�� �̀  ��)�: �� ���2 �� �� 	����L �h 8�'�()�� :
��� پس هر گونـه خواسـتيد بـا    ): ((معني( ).**�

*��� 8: و همچنين.)) زنان خود نزديكي كنيد �[�W�* ��	  �� ���	 	� �/ �� �h 8�K�{:�� :
/��� /���� 
پس، خداوند .)) پس در حد استطاعت و قدرت خود تقواي خدا پيشه كنيد): ((يمعن(

و بايـد  . براي بنده خود مشيت و استطاعت اثبات كرده است، كه همان قـدرت اسـت  
: دانست كه اين مشيت و استطاعت، تابع مشيت خداوندند، و دليل آن ايـن آيـه اسـت   
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� ���	 �U �̂ �> �A�: �?�E �A� �U �̂ ��  �� �� �Z� �~ �[��	 ;u و شما نمي خواهيـد  ): ((معني(� �*:��:�>���8 >�
  .)) مگر اينكه خداوند پروردگار عالميان بخواهد

  كساني كه در اين درجه، يعني مشيت و خلق گمراه شده اند

  : در اين درجه، دو طائفه گمراه شده اند
قدرت خويش  چون آنان مي گويند كه هر بنده در اراده و. طائفه اول قدريه است

  . استقالل داشته، و خداوند در افعال او هيچ مشيت و خلقي ندارد
كه اظهار مي دارند هر بنده بر افعالي كه انجام مـي دهـد   . طائفه دوم جبريه است

در پاسـخ بـه طائفـه اول يعنـي     . مجبور بوده، و هيچ اراده و قدرتي از خـويش نـدارد  
  : قدريه، اين آيه قرآن را دليل مي آوريم

� �Z� �~ � �[��	 ;u �< ���	 �U �̂ �> �A�: �?�E �A� �U �̂ ��  �� و شـما نمـي   ): ((معنـي ( ��*:��:�/>��� �8�

��S (  :و همچنين.)) خواهيد مگر اينكه خداوند بخواهد� �� �[ �h  �� ��;� �< �U �̀  ���� ��8 �0�/12�� :


��� و در .)) دنـد و اگر خداوند مي خواست، آن را انجام نمـي دا ): ((معني( �*���
  : پاسخ طائفه دوم يعني جبريه، اين آيات كتاب خداوند را حجت قرار مي دهيم

� ��� �/�* �� �> �A�: �� ���6 �� �U �̀  �
��~8 ���<�:��:*�بـراي هـر كسـي از شـما كـه      ): ((معني( �

�: و همچنين.)) بخواهد هدايت شود ���*�� �̀  ��)�: �� ���2 �� �� 	����L �h 8�'�/()�� :
/��� /�**.� 
و واضح است كـه ايـن   .)) پس هر گونه خواستيد با زنان خود نزديكي كنيد): ((معني(

  . آيات براي انسان قدرت، و مشيت را اثبات مي كند

  عمل ترك و قدر و قضاء بر نمودن اعتماد

 بـه  عـنهم  اهللا رضـى  صحابه چون. نيست جايز عمل ترك و قدر و قضا بر اعتماد
 خـود  كه نيست درست آيا اهللا، رسول يا: ((گفتند وسلم عليه اهللا صلى رسول حضرت

 پاسـخ  خداوند رسول و كنيم؟ رها را عمل و واگذاريم شده نوشته ما بر كه آنچه بر را



 تعليقاتي بر عقيده واسطيه  

 

66

��� �@` ���=�� � ��� E ,c?�1��� `@� `=1� 3E|TT! c?�1�$ �> |T� `�! �<�P� Z: ((دادند

cE�(W�� `@� `=1� 3E|TT! cE�(W�� `@�) ((.معني) :()براي شما عمل چون كنيد، عمل 
 اهـل  عمـل  سعادت، اهل براي اما. گردد مي آسان ايد شده خلق آن براي كه مقصدي
 مـي  آسـان  شـقاوت  اهـل  عمل شقاوت، اهل براي و. گردد مي آسان و ميسر سعادت
  : نمودند تالوت را خداوند قول اين ايشان آنگاه. گردد
� ���L �h  �
 �� ��W �-�: ��/ ��	 ��  *� �� �� ��6� �� ��O �� �| �. *  �� � �«�� ���� �S� � o«���6 �� �h* �"� ���� �
� ��  � ���: ��

 ��6 �4�* ��	 �� *  ��6 �� ��O �� �u �C �� ��*� � �«�[���� �S � o«���6 �� �h 8�`T���:��اما هر كس ): ((معني( �+−
عطا و احسان كرد و خدا ترس و پرهيزگار شده و به نيكويي تصديق كرد ما هم البتـه  

را سهل و آسان مي گردانيم، اما هر كس بخل ورزد و از جهل و غرور خـود را  كار او 
از لطف خدا بي نياز داشت و نيكويي را تكذيب كرده پس به زودي كار او را دشـوار  

  . مي كنيم

  مجوس اين امت

هستند كه مي گويند هر بنده به فعل خود مستقل مـي  )) قدريه((مجوس اين امت 
اين نام خوانده شده اند كه آنـان شـباهت زيـادي بـه مجـوس       و به اين دليل به. باشد
خيـر را خلـق   )) نـور . ((مجوس عقيده دارند كه عالم داراي دو خالق مي باشـد . دارند

و به همين ترتيب قدريه نيز مـي گوينـد كـه    . شر را خلق مي كند)) ظلمت((نموده، و 
وادثي كـه از فعـل   حـ : بر همه حوادث دو خالق وجود دارد، و حوادث بر دو قسم اند

بنده ناشي شده، و بنده آن را خلق مي كنـد، و حـوادثي كـه از فعـل خداونـد بـوده و       
  . خداوند آن را خلق مي كند

چگونه جبريه احكام خداوند را خالي از حكمت و مصلحت 

  گردانند؟ مي
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دليل آن اين است كه جبريه بين افعال اختياري و غير اختياري بندگان فرقي نمـي  
و اگر اين گونه باشـد،  . و عقيده دارند كه همه اين افعال از روي جبر مي باشدگذارند 

در نتيجه ثوابي كه بر طاعت، و عقابي كه بر معصيت مترتب مي گردند، هيچ حكمتـي  
چون هنگامي كه هر عمل و فعل بـدون اختيـار صـاحب عمـل باشـد، آنگـاه       . ندارند

و همچنين نمي توان . ق ثواب كردصاحب عمل را نمي توان مدح نموده و او را مستح
  . او را سرزنش نموده و مستحق عذاب كرد

  ايمان

 عمـل  و زبـان،  و قلب قول به: اصطالحاً و است، تصديق معناي به لغت در ايمان
 و اراده قلـب،  عمـل  و است، اقرار و تصديق قلب، قول. شود مي گفته جوارح و قلب
 و)) فعـل (( جـوارح،  عمـل  و بـوده،  آن نطـق  زبان قول و. آن حركات ديگر و توكل،
 رسـول  سخن اين. شود مي شامل را امور اين همه ايمان اينكه دليل و. است)) ترك((

�: كه است وسلم عليه اهللا صلى�A�>©	 A	 
��� � � � &*�@g� همـان  ايـن  كـه 7887 7 7  

�: كـه  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  او قول اين همچنين و. است قلب قول�A��>©	 ]�j� � 
A�[e� &e[`  #g-	 m�I ? &�	 ?	 ,�	 �  # )b	 &p �	 _DQ	 
- ,�>�W�	 U �O	� &e[` 
� 
A�>©	.((  
 پـايين  و اهللا، اال اله ال قول از باالترين كه است شعبه چند و هفتاد ايمان): ((معني(
 آمـد  و رفـت  محـل  از) شـود  مي اذيت باعث كه چيزي( اذي برداشتن آن مرتبه ترين
  .)) است ايمان از اي شعبه) شرم( حياء و ست،ا مردم
 و جـوارح،  عمـل  راه سر از اذي برداشتن و زبان، قول اهللا، اال اله ال قول نتيجه در
  . است قلب عمل حياء

  ايمان شدن كم و زياد
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  :است خداوند قول اين آن دليل و شود، مي كم و زياد ايمان
�	��b	 �b �+����  � ) ��>�E  �] ��  ��� �� ��>�E 8�}:L�� :
/���  ايمـاني  خـود  ايمـان  بر تا): ((معني( ���

�: گفتند كه زنان درباره رسول حضرت قول اين همچنين و.)) بيافزايند� �� $�>	< 
�� 
1 JI ) "/- � 
>b 3#D	 m ���� M} O	 
� 
�	.�	 788  
 گونه اين كه ام نديده) زنها( شما مانند ديني ناقص و عقل ناقص هرگز): ((معني(
 همان كه است)) طاعت(( ايمان شدن افزون سبب و.)) بربايد مرد از را ايمان و همت
 ايمـان،  يافتن كاهش سبب و. باشد مي او نواهي از دوري و خداوند اوامر نمودن اجرا
  . است او طاعت از خروج همان كه است)) خداوند معصيت((

  كبيره

 زنـا،  هماننـد . شـد با شـده  قرين خاص عقوبتي به كه گناهي از است عبارت كبيره
 و. آن از غيـر  و خواسـتن  را مومنـان  بـد  كالهبرداري، و تقلب والدين، عقوق سرقت،
 و ايمـانش،  به مومن يا)) اإليمان ناقص است مومني(( اسم، لحاظ از كبيره فاعل حكم
 خداونـد  آيه آن دليل و. نيست خارج ايمان حلقه از شخص اين و. اش كبيره به فاسق

�: است دمتعم قاتل مورد در �
 �% �h  �N �( �-  �&��  �
 ��  �&� �0�:  HU � �n  H  ��e o� �h  ��� �� �[��~ ��� 8�'�/()�� :/� 


����B��  
 شـود،  بخشـوده ) مقتـول ( بـرادرش  خـون  قصاص از كه قاتلي هر پس): ((معني(
  .)) گرفت راحتي و نيكويي به او از را بها خون بايستي
 از خـارج  قاتـل  اگـر  و است كرده معرفي قاتل برادر را مقتول خداوند آيه اين در
 خداوند قول اين همچنين و. كرد نمي معرفي مقتول برادر هرگز را او بود، ايمان حلقه
�	 (: كنند مي قتال هم با كه اي طائفه دو مورد در �B�� ���L �h 	����*�* �I	 �Z�6 �� �c��~	 �
 �� �A �* �(�@ �p �A�E ��

 �� �!�6�� �� 8�5��A-� :
��� و اگر دو گروه از مومنين با هـم قتـال كننـد،    (( ):معني( ���

� :تا اينكه مي گويد.)) ميان آنان اصالح كنيد �� �� �> ��� �0�: � �Z�� 	� �B�� ���L �h H� �� �0�E �A��6 �� �c��~	 �� �)�E 8
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�5��A-� :
��� ���� �به راستي كه همه مومنان با يكديگر برادرند، پـس  ): ((معني
  .)) كنيدبين برادران خود را اصالح 

پس خداوند دو طائفه مقاتل را با اينكه مرتكب گناه كبيره مي شوند، برادران طايفه 
او : و حكم فاعل كبيره از لحاظ جـزا ايـن اسـت كـه    . خوانده است) اصالح گر(سوم 

مستحق جزايي است كه براي گناه او در نظر گرفته شده و در آتش جهنم جاويد نمي 
ستگي دارد كه اگر بخواهد او را به مقدار استحقاقش عذاب و امر او به خداوند ب. ماند

�A�E 	��� ? (: كه دليل آن اين قول خداوند است. مي دهد، و اگر بخواهد او را مي بخشد
 �U �̂ �> �
��~ ���� �D �A��b  �� �� �( �4 �> �� �&�� �5 � ���> �A�: �� �( �4 �> 8������� :
��� ���� �به راستي ): ((معني

شرك را نمي بخشد، و بجز آن هر گناهي را براي هر كـس كـه بخواهـد مـي      خداوند
  .)) بخشد

  كساني كه در مورد فاعل كبيره با اهل سنت مخالفت نموده اند

  : در اين امر سه طائفه با اهل سنت مخالفت نموده اند
كه مي گويند فاعل كبيره مومني است كامل االيمان و عقابي بر او نمي : مرجئه -1
  . باشد
كه مي گويند فاعل كبيره كافر بوده و در آتش جهـنم خالـد و جاويـد    : خوارج -2
  . مي ماند
كه مي گويند فاعل كبيره نه مومن و نه كافر است، و در منزلتي بين اين : معتزله -3

  . و او در آتش جهنم خالد و جاويد است. دو منزلت جاي دارد

  آيا فاسق را مي توان در اسم ايمان جاي داد؟

و دليل آن اين آيـه  . و كامل جاي نمي گيرد)) ايمان مطلق((شخص فاسق در اسم 
  : است
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� �� � �̈ �b	 �} �& �� �>G �� �!�� �� �- �$���� �� 	 �D�E �� �� � �¤��� �I �$�� �� �� ���	 ���� �D 	 �D�E �
> �C��	 �A��6 �� �c��~	 �� �)�E �{ �- �� � ) ��>�E
 �A��� �� ���* �> ��� o¤ �< 8��U�L2�:*� )همانا مومنان، كساني هستند كه اگر ذكر خداوند ): ((معني

پيش آيد، دلهايشان ترسان و لرزان شود، و اگر آيات خداوند بـر آنـان تـالوت شـود،     
  .)) ايمان آنان افزون مي گردد، و بر پروردگار خود توكل مي كنند

. ديعني كوچكترين حد ايمان جاي مـي گيـر  )) مطلق ايمان((بلكه اين شخص در 
�همان گونه كه خداوند مي گويد: TR�6 �� �c �� TR�e �I �< ��> �� �B�* �h (������� :
/��� ): معنـي (�*��/

  .))پس آزاد سازي يك فرد مومن((
  . كه در اين آيه مومن شامل فاسق و غيره مي گردد

  چيست؟ صحابه مورد در سنت اهل موضع و كيست، صحابي

 كرده، مالقات وسلم عليه اهللا ىصل رسول با ايمان حال در كه است كسي صحابي
 اهـل  موضـع  و. باشـد  مرده ايمان حالت بر و ديده لحظه يك براي حتي را او اينكه يا

 را آن اسـتحقاق  كـه  صـورت  آن بـه  اسـت  آنان ثناي و محبت صحابه، قبال در سنت
 همچنـين  و نمـوده،  پـاك  آنهـا  بـه  حقد و بغض از را خود قلوب سنت اهل و. دارند
 كـه  گونه همان. كنند مي كوتاه آنها شتم و نقص ذكر به شدن آلوده از ار خود زبانهاي
� .است كرده توصيف را آنان خداوند  ��6�� ��� �( �z	  ��6 �� �< �A����� �/ �> �� �# �.� �[ �� �
 �� 	� �U �� �
> �C��	 ��

 �� g� �z  ��6����� �I �, �"�[ � �� ? �� �A ��> � �Q ��  �)� �/�e �� �
> �C��	  �6�)	 �� �0� �© �� H�� �® �< ����)�E  ��6 �� �< 	���6 ��G �
> �C� ��
 H�� �� �<8 �a-�:�� �  
و كساني كه پس از آنان مي آيند مي گويند پروردگارا، ما و برادران مـا  ): ((معني(

را كه پيش از ما به سوي ايمان شتافتند ببخش و در دل مـا هـيچ كينـه و حسـدي بـر      
  )) .مومنان قرار مده، كه تو بسيار رئوف و مهرباني

� :و رسول صلى اهللا عليه وسلم فرمودند� ��� S.��� �¯() _C��	�h � B�	 	�e�� ?
&(�J) ? � �#.�	 .� °��  �  e#D .�	 "��بـه اصـحاب مـن    ): ((معني(788 	()� 	�.�� 
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چون قسم به كسي كه جان من در دست او است، اگر يكي از شما حتي . ناسزا نگوييد
به اندازه يك مشت و حتي نصـف مشـت يكـي از     به مانند كوه احد طال صدقه دهد،

  .)) آنان نيز نمي رسد

  تفاوت منزلت صحابه

  : منزلت صحابه با يكديگر تفاوت دارد و دليل آن، اين سخن خداوند است
� �: �
> �C���	 �
� �� �R �� �< �b ���= �-�: ��������: �"�� �I �� �q�* �(��	 �"�e �I �
 �� �� �( �) �: �
 �� �� ���6 �� _ ���* �� �> ? 	�� �/ �( �)

��6 �� ��O	 ���	 �. �- �� g �� �� 	��� �� �I �� �. �[ �� �
 �� 8�,�,-� :
��� ���كساني كـه قبـل   ): ((معني( �
از فتح انفاق نموده و قتال نمودند، با كساني كه بعد از فتح انفاق نموده و قتال كردنـد،  

درجه و مرتبه اي بس  هرگز برابر نمي شوند، بلكه مقاتلين و منفيقن قبل از فتح داراي
و سبب اخـتالف مراتـب آنـان،    .)) بزرگترند و هر دو را خداوند وعده نيكو داده است

نيروي ايمان، علم و عمل صالح است، و از لحاظ كلي و عام، بهترين آنان مهاجرين، و 
�.� (: چون خداوند مهاجرين را بر انصار مقدم نموده و فرموده اسـت . سپس انصارند �/��

���	 �u ��< �J�)� �Q	 �� �
> �� �� �!��~	 �� oN�e�6�	 �{ �-  8�
K<:�� :
��� ���B�  
به اين علت كه آنان .)) خداوند بر پيامبر، و مهاجرين و انصار توبه نمود): ((معني(

و بهترين صحابه را اگر . بين ترك ديار و مال خود، و نصرت دين خداوند جمع بستند
ابوبكر و سپس عمر است، كه بـر ايـن مسـئله همـه اجمـاع      بخواهيم تعيين كنيم، اول 

و سپس عثمان و پس از او علي است كه اين راي، راي جمهور اهل سنت مـي  . دارند
باشد، كه امر خود را پس از وقوع اختالف در مفاصله بين علي و عثمـان بـر آن قـرار    

دند، و گروهـي  چون گروهي عثمان را مقدم دانسته و به همين حد كفايت كر. داده اند
و گروهي نيـز از تقـارن و مفاضـله خـودداري     . نيز علي را بر عثمان ترجيح مي دهند

و اگر كسي علي را بر عثمان برتري بدهد گمراه نيست، چـون بعضـي از اهـل    . كردند
  . سنت نيز به اين راي سخن گفته اند
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  خلفاي چهارگانه

ترتيب آنان در خالفت نيز بـه  اين خلفاء عبارتند از ابوبكر، عمر، عثمان و علي كه 
و كسي كه در مخالفت بـا خالفـت يكـي از آنـان، و يـا ترتيـب       . همين صورت است

خالفت ابوبكر با اشاره اي از حضـرت رسـول   . خالفت آنان سخن گويد، گمراه است
و باز به . ثابت گرديد، آنگاه كه او را در نماز مقدم نمود، و امارت حج را نيز به او داد

خالفت عمر در عهد ابـوبكر  . كه او افضل صحابه بود و احق آنها به خالفت اين دليل
ثابت شد، آنگاه كه ابوبكر او را براي خالفت معرفي كرد، و باز به اين دليل كه او پس 

. و خالفت عثمان به اتفـاق شـوري بـه وقـوع پيوسـت     . از ابي بكر بهترين صحابه بود
او به وقوع پيوست، و باز به اين دليل كـه   خالفت علي نيز با بيعت اهل حل و عقد با

  . او بهترين صحابه پس از عثمان بود

  اهل بدر

اهل بدر كساني هستند كه در جنگ بدر به همراهي رسول صلى اهللا عليه وسلم به 
جنگ با مشركين پرداختند، و عدد آنان سيصد و ده و چند نفر بود كه خداوند به آنان 

  )). � 5�Lx ,(! ,8:~d ����8=�>� �: ((نگريست و فرمود
و معنـاي آن  .)) هر آنچه مي خواهيد بكنيد، چون من شـما را بخشـيدم  ): ((معني(

اين است كه هر چه گناه از آنان سر زند به سبب حسنه بزرگي كه در غزوه بدر بـدان  
و اين امر متضمن مژده اي است كه هيچ كـدام  . نائل شدند، خداوند آنان را مي بخشد

  . اسالم مرتد نمي شونداز آنان از 

  اهل بيعت رضوان
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اهل بيعت رضوان كساني هستند كه در سال حديبيه بر اينكه با قريش قتال نمـوده  
و سبب آن اين شائعه بود . و تا به هنگام مرگ بجنگند، با رسول خداوند بيعت نمودند

ـ      ود، كه عثمان كه رسول صلى اهللا عليه وسلم او را براي گفتگـو بـا قـريش فرسـتاده ب
و اين بيعت به اين دليل به بيعت رضـوان معـروف   . بدست قريش به قتل رسيده است

و تعداد آنـان حـدود هـزار و چهـار     . است كه خداوند از اهل اين بيعت راضي گرديد
  : صد نفر بود، و فضيلتهايي كه اهل اين بيعت كسب نمودند، به اين ترتيب است

�: ايـن آيـه اسـت   خداوند از آنان راضي گشت، و دليـل آن   -1 �
� �- ���	 � �� �< �.� �/��
 �� �� �� �̂ �	 �$� �� ���)� �[�> �e �> �D�E �Z�6 �� �c��~	 8�}:L�� :
/��� ���� �همانـا خداونـد از   ): ((معنـي 

  .)) مومناني كه در زير درخت با تو بيعت كردند، راضي شد
گونـه   چون رسول صلى اهللا عليه وسـلم ايـن  . سالمت آنان از دخول در آتش -2
�: فرمودند�هرگـز هـيچ كـدام از    ): ((معني( 788	 "0.> ? &)	�6 > 	�. � <[ �$ 	�^���

  .)) كساني كه زير درخت با من بيعت نمودند وارد آتش نخواهند شد

  وسلم عليه اهللا صلى نبي بيت آل

 آنـان  بـه  زكـات  پرداخت كه وي نزديكان از كساني و او، زنان از عبارتند بيت آل
 آنـان  تـوقير  و احترام محبت، و. ديگران و عباس جعفر، علي، آل همانند. دگردي حرام
 بـه  شـان  نزديكـي  خداونـد،  به آنان ايمان علت به مسئله اين كه است، واجب همه بر

 عليـه  اهللا صلى رسول وصيت آوردن در اجر به همچنين و وسلم عليه اهللا صلى رسول

 اهل به نيكي به را شما): ((معني)). (K `@� r e� 8b�b��o:T: ((فرمودند كه است وسلم
  .)) كنم مي وصيت بيتم

e�E : ((فرمودنـد  وسلم عليه اهللا صلى رسول چون. است ايمان كمال نشانه اين كه

o:K��(�E e� 8�2<)� o:I 3<��<� %) ((.معني)) :(تا آوردند نمي ايمان كه قسم خدا به 
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 و.))باشـند  داشـته  دوسـت  مـن  بـا  ونديخويشا و خداوند، خاطر به را شما كه زماني
  : اند طائفه دو شدند، گمراه بيت اهل مورد در كه كساني
 منزلتشـان  از غيـر  منزلتـي  در را آنان و نموده، غلو آنان مورد در كه روافض،: اول
 كه نواصب،: دوم. است خدا علي كه نمودند ادعا آنان از بعضي حتي و. نمودند معرفي
 و قـول  با همراه را آنان و كرده، پيشه را بيت آل دشمني و عداوت و خوارجند، همان
  . آزردند فعل

  وسلم عليه اهللا صلى رسول همسران

 اهللا صـلى  رسـول  نزد آنان مكانت و وسلم عليه اهللا صلى رسول حضرت همسران
 نيـز  آخـرت  در و باشند، مي) مومنان مادران( المومنين امهات آنان اينكه و وسلم عليه

 بـه  و. امتنـد  زنـان  بهتـرين  رجس، هر از آنان پاكي دليل به و بود، اهندخو او همسران
. اسـت  كـافر  دهـد،  نسـبت  فحشاء به و كند قذف را آنان از يكي كسي هر دليل همين
 نموده، وارد نقص وسلم عليه اهللا صلى رسول به كه است اين مستلزم مسئله اين چون
 و. باشند مي عايشه و خديجه رسول حضرت زنان بهترين و. كند دار لكه را او دامن و
 او كـه  اسـت  ايـن  خديجه مزيت. دارد برتري ديگري بر لحاظ يك از آنان از كدام هر
 ابتـداي  در را او و آورده ايمـان  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  پيـامبر  بـه  كه بود كسي اولين

 اهللا صـلى  رسول فرزندان همه بلكه اكثريت، مادر او و. نمود ياري امرش بر رسالتش،
 عليـه  اهللا صـلى  رسول نزد او كه علت اين به باز و ابراهيم، بجز باشد، مي وسلم عليه
 بـه  هم باز و. كرد مي ذكر را او همواره ايشان و بود، برخوردار وااليي منزلت از وسلم
 زن او بـر  هرگـز  خديجـه،  مـرگ  هنگـام  تـا  وسلم عليه اهللا صلى رسول كه علت اين

 در خـدا  رسـول  بـا  او عشـرت  حسن: است امور اين عايشه مزيت و. نگرفت ديگري
 دربـاره  و ساخت، مبرا افك اهل سخن از را او كتابش در خداوند اينكه و امرش، آخر
 هـدي  و سـنت  او اينكـه  و. بود خواهد زبانها سر بر قيامت تا كه فرستاد فرو آياتي او

 علـم  او. نيسـت  آن حفـظ  يـاراي  را زنـي  هيچ كه نمود، حفظ گونه آن را خدا رسول
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 بـاكره  زنـي  هرگـز  او بجز وسلم عليه اهللا صلى رسول و نمود، نشر امت بين را زيادي
 انجـام  وسـلم  عليـه  اهللا صلى رسول مبارك بدست او زوجي تربيت نتيجه در. نگرفت
)). !�� `j����� `jLb ������ u� PW��C�; u� , ��\0�/1: ((گفت او مورد در و. گرفت
 اسـت ) خـورش  با آغشته نان( ثريد فضل همانند زنان ساير بر عايشه فضل): ((معني(
  .)) اطعمه ساير بر

 اهللا رضى صحابه ميان كه اختالفاتي قبال در سنت اهل موضع

  نمود بروز عنهم

 اهللا رضـى  صحابه ميان آنچه هر كه است اين مسائل اين قبال در سنت اهل موضع
 در مجتهـد  و. قصـد  سـوء  وير از نه و بود، طرفين اجتهاد مبناي بر. افتاد اتفاق عنهم
 اجـر  يـك  اجتهـاد،  در خطا صورت در و اجر، دو باشد، صحيح اجتهادش كه صورتي
 در فسـاد  يـا  و جـويي  برتـري  روي از هرگز افتاد اتفاق آنان ميان آنچه و. بود خواهد
 بـه  مسئله اين و. بودند بدور افعال نوع اين از عنهم اهللا رضى صحابه چون. نبود زمين
 مـردم  شـديدترين  حق طلب در و ترين، ايمان قوي عاقلترين، آنان كه تاس علت اين
  )). $��M ����� m: ((فرمايد مي خداوند رسول و بودند،
 طريـق  و نجـات  راه نتيجـه  در.)) هسـتند  مـن  قرن همين مردم، بهترين): ((معني(
 و نمـوده  خودداري آنها ميان واقعه جريانات در جدل و بحث از كه است اين سالمت
 يا و گروهي، به كه است اين از بهتر خيلي مسئله اين چون. بسپاريم خدا به را امرشان
  . باشيم داشته عداوتي آنان از يكي
  
  

  صحابه پيرامون وارده آثار در سنت اهل موضع
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 قسـم  دو بـر  آنـان  از برخـي  وارده اشـتباهات  پيرامون و آثار در سنت اهل موضع
 آنـان  امـا . شده وارد آنان از بعضي مورد در كه صحيحي آثار يعني: صحيح اول: است

 خطـا  صـورت  در مجتهـد  و. انـد  زده اجتهاد به دست  خود اعمال در چون. معذورند
 اثر اين نتيجه در كه: صحيح غير دوم. دارد اجر دو حق اصابت صورت در و اجر، يك
 صـورت  نقصـاني  و زيـاده  اثـر  اين بر اينكه يا و است، دروغ و كذب اصل از يا وارد،
 و باطـل  خـود  بـه  خود آثار از قسم اين و. است شده عوض آن موضوع يا و پذيرفته،
  . است مردود

  عنهم اهللا رضي صحابه عصمت

 آنـان  از كدام هر كه است بوده ممكن پس. اند نبوده معصوم گناه از هرگز صحابه
 داليـل  بـه  آنـان  اما. شوند مي گناه مرتكب ديگران كه گونه همان بيافتند، معصيت در
  . اند بوده پروردگار مغفرت به مردم نزديكترين آتيه
  . آنان در صالح عمل و ايمان شدن محقق -1
 بـه  وسـلم  عليـه  اهللا صلى رسول از كه گونه همان فضيلت، و اسالم در سبقت -2
  . هستند قرن بهترين آنان كه است رسيده ثبت
 هماننـد . اسـت  نبوده ميسر ديگري كس براي آنان، براي بجز كه جليلي اعمال -3
  . رضوان بيعت و بدر غزوه

  . شويد مي را خود از قبل گناه توبه، چون ���� گناه از توبه -4
  . سازد مي محو را سيئات كه زياد حسنات -5
 مـي  انسـان  سر بر كه است ناخوشايندي امور و مكاره همان كه آزمايش و بال -6
  . دكن مي پام را آن و بوده گناه كفاره بال، چون. آيد
  . آنان براي مومنين دعاي -7
 به نسبت مردم اليقترين آنان راستي به كه وسلم عليه اهللا صلى رسول شفاعت -8
  . هستند آن
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 و قليل، بسيار دارد وجود آنان از بعضي فعل در كه اشتباهي امور دليل، همين به و
 اين زيدگانبرگ و انبياء، از پس خلق بهترين آنان چون. گردد مي غرق آنان محاسن در
 نخواهـد  و نداشـته  وجـود  آنـان  هماننـد  هرگز و است، امتها بهترين خود كه اند امت
  . داشت

  جهنم يا و بهشت به ورود مورد در شهادت

  : است نوع دو بر بهشت به ورود مورد در شهادت
  . خاصه شهادت و عامه، شهادت
 بـدوم  شـد،  خواهند بهشت وارد مومنين همه كه بدهيم شهادت كه است آن عامه

� :است آيه اين آن دليل و. باشيم برده نام معيني شخص از اينكه 	��� �% �- �� 	��6 ��G �
> �C��	 �A�E
 �? �+ �) �§ ���b �� �(��	 �1 �6 �� �� ��� �$�) �� �1 ��O �J�	8 ������:��B �)به راستي كه آنان ): ((معني

و .)) نزل آنان خواهد بـود كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، جنات فردوس م
خاصه آن است كه شهادت بدهيم شخص معيني وارد بهشت مي گردد، كه اين امر بـه  

در نتيجه هر كسي كـه رسـول صـلى اهللا عليـه     . دليل و سند از قرآن و سنت نياز دارد
وسلم او را به بهشت وعده داده است، به بهشتي بـودن او شـهادت مـي دهـيم، ماننـد      

و بـه  . ت ابن قيس بن شماي و عكاشه بن محصن، و ديگر صـحابه عشره مبشره و ثاب
  . عامه و خاصه: همين صورت، شهادت در مورد ورود به جهنم نيز بر دو نوع است

و . شهادت عامه يعني اينكه شهادت دهيم كه همه كافران در جهـنم خواهنـد بـود   
�: دليل آن اين قول خداوند است �� �>±�� 	� �� �( �� �
> �C��	 �A�E �	< �) �� �!��� �J�) �� �� ��  �6 8������� : �


به راستي كساني كه به آيات ما كفر ورزيدند را وارد آتش خواهيم ): ((معني( ��+���
و شهادت خاصه اين است كه در مورد شخص معيني در رابطه بـا ورودش بـه   .)) كرد

هماننـد  . ردجهنم شهادت دهيم، كه اين مسئله به وجود دليل در قرآن و سـنت نيـاز دا  
  . ابي لهب، زن او، ابي طالب، و عمرو بن لحي الخزاعي
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  اولياء كرامت در جماعت و سنت اهل نظر

 آنان دليل و است، واقع و رسيده ثبوت به اولياء كرامات كه دارند عقيده سنت اهل
 همچنـين  و ديگـران،  و كهـف  اصـحاب  هماننـد  خداونـد  كتـاب  در وارده مسائل نيز

 سـنت  اهـل  بـا  مـورد  ايـن  در معتزلـه . باشـد  مي مكان و زمان ره در مردم مشاهدات
 بـراي  كرامـات  اثبات گويند مي كه است اين آنان مخالفت دليل و اند، نموده مخالفت
 مـي )) ولـي (( بـا )) ساحر(( همچنين و ،))نبي(( با)) ولي(( گرفتن اشتباه موجب اولياء
  . دهيم مي پاسخ آنان به ترتيب بدين كه. گردد
 بيش تكبري آن انكار و است، شده ثابت مشاهده و شرعي دليل بوسيله كرامت -1
  . نيست
 نبـي  بـا  ولي گرفتن اشتباه موجب كرامت اثبات كه كنند مي ادعا آنان كه آنچه -2
  . است مردود نيز گردد مي

 از و. بـود  نخواهد ديگري نبي   وسلم عليه اهللا صلى محمد  حضرت از بعد چون
 مي تاييد را او اش معجزه با خداوند كند، مي نبوت ادعاي نبي كه هنگامي گذشته اين
 مشـتبه  بـر  مبني آنان ادعاي همچنين و. است نبي او كه گويد نمي هرگز ولي اما كند،
 كـه  بـاتقوا  و مـومن  اسـت  مـردي  ولي چون. است صحيح غير نيز ولي با ساحر شدن
 و دد،گـر  مـي  كرامـت  صـاحب  خداونـد  توسط مخصوصي عمل به زدن دست بدون
 منحـرف  و كافر است شخصي ساحر اما. نمود معارضه ولي كرامت با توان نمي هرگز
 ديگـري  سـحر  بـا  تـوان  مي و پردازد، مي سحر به مخصوص اعمالي به تمسك با كه
  . كوبيد درهم را او سحر
  

  چيست؟ كرامت و كيست ولي
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 طاعـت  بـه  قـائم  شـرع  مطلـوب  طريق از كه است باتقوا و مومن شخص هر ولي
 و اوليايش تكريم جهت خداوند كه است اي العاده خارق امر كرامت و. باشد داوندخ
  : است ترتيب بدين كرامت هاي فايده و. سازد مي ظاهر ولي توسط دينش نصرت يا

  . خداوند قدرت بيان -1
  . ولي تكريم يا و دين نصرت -2
 همچنـين  و است شده ظاهر كرامت او توسط كه ولي ثبات و ايمان شدن زياد -3
  . ديگران
  . است ولي براي اي مژده كرامت -4
 چـون . اسـت  او ديـن  به متدين ولي، كه رسولي براي است اي معجزه كرامت -5
  . باشد مي حق بر او اينكه بر مبني ولي براي است شهادتي از عبارت
 نبـي  بـراي  معجزه و ولي، براي كرامت كه است اين معجزه و كرامت ميان فرق و
  : است نوع دو بر كرامت و. تداف مي اتفاق
 كـه  گردد مي علمي صاحب ولي كه معني بدين. مكاشفات و علوم در كرامت -1
 نمي آشكار ديگران بر كه گردد كشف او بر غائبي امر اينكه يا نشود، حاصل را ديگران
  . شود

 هنگـامي  اتفـاق  اين و افتاد، عنه اهللا رضى الخطاب بن عمر براي كه اتفاقي همانند
 لشـكرهاي  از يكـي  مـورد  در و بـود  جمعه خطبه ايراد به مشغول مدينه در او كه بود

 فرمانـده  بـه  مدينه در حال همان در و. شد كشف او بر اموري عراق در شده محاصره
)) سـاريه  يـا  الجبل: ((كه داد ندا بود)) زنيم بن ساريه(( او نام كه عراق در خود لشكر
  . برد پناه كوه به و شنيد را او صداي عراق در يهسار و.) ببر پناه كوه به ساريه اي(

 گردد تاثيراتي و قدرت داراي ولي كه معني بدين: تاثيرات و قدرت در كرامت -2
 اتفـاق )) الحضرمي بن عالء(( براي كه اي واقعه همانند. باشند مي آن فاقد ديگران كه
  . گذشت دريا از زد مي قدم آب بر كه حالي در و افتاد

  عملشان و سيرت در جماعت و سنت اهل طريقه
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 سـابقين  آثـار  همچنين و باطن و ظاهر در وسلم عليه اهللا صلى نبي آثار اتباع: اوالً

��P�/; E o:��K 8�T : ((خداوند رسول سخن اين دليل به انصار، و مهاجرين از األولين

v,1K � gK,�>� �,d���� ��L���� � �) .((معني)) :(اشدينر خلفاي سنت و من سنت 
 بـر  كـه  هسـتند  كساني راشدين خلفاي و...))بگيريد سخت را من از بعد شده هدايت
 خالفـت  حـق  بـه  دعـوت  و ايمـان  علم، با او از پس وسلم عليه اهللا صلى رسول امت
 همـان  باشـند  مـي  وصـف  اين اليق كه كساني ترين حق بر و ترين شايسته و. نمودند
  . باشند مي اجمعين عنهم اهللا رضي علي و عثمان عمر، ابوبكر، يعني چهارگانه خلفاي

. دانـد  مـي  واجب را آن شريعت كه اموري در منكر از نهي و معروف به امر: دوم
 است امري منكر و. باشد شده ثابت آن حسن شرع طبق بر كه است اي مسئله معروف
 شارع كه مسائلي همه نتيجه در. باشد رسيده اثبات به شرع طبق بر آن زشتي و قبح كه
 خداونـد ( شـارع  كـه  مسائلي همه و)) معروف(( است داده دستور آن به) خدايتعالي(

 ايـن  داراي معـروف  به امر و. شوند مي ناميده)) منكر(( است نموده نهي آن از) متعال
  : است شروط
  . باشد منكر و معروف به آگاه كننده امر شخص): الف
  . نشود او وجهمت ضرري منكر از نهي و معروف به امر نتيجه در): ب
  . نكند بروز بزرگتري فساد منكر از نهي و معروف به امر نتيجه در): ج

 اين چه حال آنان، با اعياد و جمعه، جهاد، حج، اقامه و: امور واليان نصيحت :سوم
 كـه  مادامي اطاعتشان، و آنان سخنان شنيدن و. باشند فجار از چه و ابرار، از امر واليان
  . است ضروري و الزم ندهند، وردست خداوند معصيت به

 همياري و تعاون و الفت محبت، نهال كشت و: امت همه نمودن نصيحت: چهارم

 : ((فرمودند كه وسلم عليه اهللا صلى رسول گفته طبق بر. مسلمان ميان�</=�� �</>�

�j1K Pj1K ,W� 3�T�)��b ((.  
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 بنيان و ساختمان يك اجزاء رابطه همانند ديگر مومن با مومن يك رابطه): ((معني(
 عليـه  اهللا صـلى  قولـه  همچنين و. دارند قرار تنگاتنگ رابطه در آن اجزا همه كه است
��` �<>��P�� o�:d� ��� ,I�<�� ,�^� `�=b 8�LQ�1nE 8�N��n E 8@?�<n r g : ((وسلم

�����E o=-�K ,�^� �C�; P� o��,n <j�) .((معني)) :(تـرحم  محبت، در مومنان مثال 
 آيـد،  بدرد آن از عضوي اگر كه است انسان يك جسم همانند يكديگر با عطوفتشان و
  .)) كنند مي همدردي او با داري زنده شب و تب با همراه جسم بقيه

 و) نيكـي ( بـر  صـدق،  هماننـد  نيك اعمال و اخالق مكارم سوي به دعوت :پنجم
 صـبر  و مـت، نع رسيدن هنگام خداوند گذاري سپاس و شكر و خلق، سوي به احسان
 بر كه اخالقي به بودن آراسته و دوستي و همسايگي حق كردن اداء و مصيبت و بال بر
  . است شده شناخته شايسته و محمود عرف و شرع طبق

 بـه  اذيت و آزار و نافرماني دروغ، همانند اخالق هاي زشتي از نمودن نهي :ششم
 بـه  رسـاندن  اذيـت  و آزار نعمـت،  كفـران  قضاء، از شدن خشمگين و ناراحتي مردم،

 شـرع  و عـرف  طبـق  بـر  كـه  زشتي اخالق به شدن موصوف و دوستان، و همسايگان

 .باشد مي پست و مذموم

 اخالق و اعمال، عقائد، آن وسيله به جماعت و سنت اهل كه اموري

  سنجند مي را ديگران

 قول، معناي به سنت و قرآن، همان كتاب. اجماع و سنت، كتاب، عبارتند امور اين
 مجتهـد  علمـاي  اتفـاق  يعني اجماع و. باشد مي وسلم عليه اهللا صلى نبي اقرار و عل،ف
 گفته اين از كه اجماعي و. شرعي حكمي بر وسلم عليه اهللا صلى نبي از پس امت اين
 از پس چون اند، بوده متفق آن بر صالح سلف كه است اجماعي همان شود، مي نتيجه
 را قيـاس  مولـف  و. پيوست وقوع به زيادي گيگون چند و اختالف امت، اين در آنان
  . است بوده گانه سه اصول اين به او بازگشت همواره چون است نكرده ذكر
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  ابدال و صالحون، شهداء، صديقون،

 و بـوده  راسـت  و صـادق  عملشـان  و قـول  اعتقاد، در كه هستند كساني: صديقون
  . اند كرده تصديق را حق همواره

 كـه  اسـت  شده گفته و. اند رسيده قتل به خداوند راه رد كه هستند كساني: شهداء
  .گروهند اين از نيز علماء

 آنان جوارح و قلوب صالحه اعمال دادن انجام دليل به كه هستند كساني: صالحون
  : است شده اصالح
 مـي  پـر  را يكديگر جاي آن از دفاع و دين نصرت راه در كه هستند كساني: ابدال
  . كند مي پر ديگر يكي را او جاي آنان، از يكي فتنر با كه معني بدين. كنند
  . باشند مي موجود جماعت و سنت اهل در چهارگانه اصناف اين و

  ساعت قيام از منظور و ساعت، قيام تا منصوره طائفه

 اهللا صـلى  رسـول  كه هستند جماعت و سنت اهل همان) پيروزمند( منصوره طائفه

�: فرمودند آنان مورد در وسلم عليه�? m	+� &(@ p 
� N*�	 a- �O	 S<�J6� �#²>? 

� ��C0 ?� 
� �!(� 0 N*� � > ��.)) P����� 0<(n o:I: ((ديگر روايتي در و887 	� 	
 به بخواهند كه كساني و پيروزمندند، و حق بر من امت از اي طايفه همواره): ((معني(
 اينكه تا برسانند ضرر آنان به نندتوا نمي هرگز كنند مخالفت آنان با و داده خذالن آنان
 قيـام  نزديكي ساعت، قيام از منظور و.) رسد فرا قيامت. (بپيوندند وقوع به خداوند امر
 ايـن  ميـان  جمـع  كه كنيم مي تاويل معني اين به دليل اين به را جمله اين و. است آن

 E P��/��� 8�b6,/n@/8: ((باشد صحيح آتيه حديث و حديث/� ��/��� 6�� /� 3� 

��TI�) .((معني)) :(سـاعت  كه هستند كساني مردمان شرورترين از راستي به ) قيامـت (
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 برگزيدگان انبياء از پس جماعت و سنت اهل و.)) اند زنده آنان و. يابد مي در را آنان
  . يابد نمي در را آنان ساعت هرگز نتيجه در دهند، مي تشكيل را خلق
  

m �6h �	 A	  6�[� �!6� A	� ? >+>°  6���I .[�  )	.#DE � A	 3Y  6� &6� &< &)E �# 
u #��	 

a�� �	 � ��� a-  6�e) .%� � a- &�G � &eB� Z[³	7 
 

  


