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 تقریظ

» فقه األسماء الحسنی«ھا مخصوص الله یگانه است، اّما بعد: از کتاب  تمامی ستایش
عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر اطالع یافتم، و قبًال نیز تألیف استاد بزرگوار دکتر 

شد،  ھایی از آن را که توّسط رادیو قرآن در کشور عربستان سعودی پخش می بخش
دادند،  گوش می -بإذن الله –شنیده بودم و مانند سایر افرادی که به این برنامۀ موّفق 

 ھای فراوانی بردم. من ھم بھره
عبدالرزاق در انتخاب این موضوع و بررسی متون شرعِی  در حقیقت، استاد دکتر

و  ج مرتبط با آن موّفق بوده است؛ متونی ھمچون کالم الله تعالی و سخنان پیامبر
علمای سلف که باعث رشد و پیشرفت اعتقاد سلف و رسوخ ایمان در قلب انسان 

است؛ یعنی علم  ای مھم دربارۀ فضیلت این نوع از علم نافع آورده شود. وی مقّدمه می
ھا در پرتو اعتقاد سلف صالح، چنانکه پیش  به اسمای حسنای الھی و فھم و شناخت آن

ھـ  ١٤١٩چاپ » فقه األدعیة واألذکار«از آن، در نگارش کتابی مانند آن؛ یعنی کتاب 
در چاپخانۀ دار ابن عّفان، موّفق بوده است. نویسنده در کتاب مذکور، بسیاری از اذکار 

ی شرعی را که در احادیث صحیح ثابت شده و انسان در صبح و شام، شب و و دعاھا
ھا نیاز دارد، آورده است؛ اذکار و دعاھایی که آدمی را در  روز و خواب و بیداری به آن

کند. استاد  ھای شیطان را از او دور می نماید و وسوسه امور دین و دنیایش یاری می
ر این کتاب نگاشته و آن را بسیار توصیف و تحسین بن باز تقریظی ب عّالمه عبد العزیز 

 کرده است.
ھای نیک الله متعال و  ھایی از علوم مربوط به اسم دو کتاب مذکور مشتمل بر گنج

ھا  دعاھا و اذکار شرعِی وارد در قرآن و سّنت ھستند، که باعث رشد و نمّو ایمان در دل
دھد. بدون تردید این موضوع  را می شود و پاسخ تمامی مخالفان و ثبات اعتقاد سلف می

ترین نیازھای مسلمان بوده و الزم است که به آن توّجه شود و از این رو،  یکی از مھم
نیاز انسان به این مسأله بیشتر از نیازش به خوردنی و نوشیدنی است و ھمین کافی 

و  است که قرآن مجید به بیان این اصول، بیشتر از بیان مسائل خوردن و نوشیدن
 ازدواج و سایر ضرورّیات زندگی توّجه کرده است.
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نمایم که به  کنم و به آنان توصیه می من نیز برادران و دانشجویانم را نصیحت می
تواند  این موضوع توّجه کنند، چون مسألۀ مذکور بھترین علم نافعی است که انسان می

 تعالی است.در زندگی خویش از آن فایده ببرد، و توفیق از جانب الله 
سخنان فوق را انسان محتاج به الله تعالی؛ عبدالله بن عبد العزیز بن عقیل رئیس 
پیشین شورای دائمی مجلس عالی قضایی نوشته است، در حالی که الله را سپاس 

 فرستد. و آل و تمامی اصحاب او درود و سالم می ج گوید و بر بنده و رسولش محّمد می

 ھـ ١٤٢٩/ ٦/ ٦



 

 
 مقّدمه

ھا مخصوص الله تعالی در ھمۀ حاالت است؛ ذاتی که موصوف به  تمامی ستایش
نیاز، زنده، ھمیشه پابرجا، بسیار بزرگ و  صفات عظمت و بزرگی است، ذات یگانه، بی

دھم  کمال از اوست. و گواھی میھای نیکو و صفات برتر و عظمت و  بلند مرتبه. اسم
ھا و اقوال و افعال است،  بنده و فرستادۀ او تعالی و الگوی بندگان در نّیت ج که محّمد

 درود و سالم و برکت الله متعال بر او و آل و اصحابش باد.
دربارۀ بھترین و مفیدترین فھم و  –بإذن الله –اّما بعد: این کتابی نافع و مفید 

ام و  اسم را شرح داده ١٠٠است، که در آن، بیش از » سماء اللهشناخت ا«شناخت 
ام. تالش  پیش از آن، مقّدماتی مھم و ضروری را برای فھم این موضوع خطیر آورده

کردم که با الفاظی واضح و اسلوبی روان و ساده بیان گردد و عالوه بر این، شواھد و 
ھای  ا در حّد امکان، برخی از جنبهام ت آورده ج دالیلی از قرآن کریم و سّنت پیامبر

ھای الھی است، روشن گردد. در این  تعّبدی و نتایج ایمانی که مقتضای ایمان به نام
زمینه، از سخنان عالمان بسیاری؛ بویژه شیخ اإلسالم ابن تیمّیه و شاگردش؛ عّالمه 

ین کتاب ام. در اصل، ا ابن قّیم و شیخ عبدالّرحمان سعدی رحمھم الله استفاده کرده
از طریق رادیو قرآن  -برنامه ٨٢ –ھا را در چندین برنامۀ ھفتگی  سخنانی است که آن

 ام. در کشور عربستان سعودی ارائه داده
اّطالع ھستم و شرایطم ھمچون  ناگفته نماند که من در این زمینه، ضعیف و کم

 گوید: حالت این شاعر است که می
روم و امید دارم که به نتایجی بیش از آنچه  پشت سر سواران تیزرو، لنگ لنگان می

 طلبد، دست یابم. ام می لنگی
ھایی که  اند، چه بسا گشایش اگر به آنان برسم پس از آنکه از من سبقت گرفته

 پروردگار آسمان برای مردم به وجود آورده است.
و آب و علف حیران و تنھا بمانم، بر انسان لنگ ھیچ باک  اّما اگر در بیابانی بی

 ایرادی نیست.
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ھا و  نیاز، آفریدگار آسمان از پروردگار کریم، مّنان، ھمیشه زنده و پا برجا، یگانه، بی
بردن از این مطالب را به صورت شنیداری از طریق  زمین، صاحب شکوه و احترام، که فایده

 رادیو قرآن ممکن و آسان کرد، درخواست دارم که استفاده از آن را به صورت مکتوب نیز
اش را به بھشت  میّسر سازد، و آن را خالص برای رضای خود گرداند و نویسنده و خواننده

قرار  ج برای ما سھمی کامل از این سخن پیامبر أل ُپر نعمت برساند، و امیدوارم که الله

ِ �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� اْسًما«دھد، که ایشان فرمودند:  ْحَصاَها  ؛إِنَّ ِ�َّ
َ
 َواِحًدا، َمْن أ

َّ
ِمائًَة إِال

ھا را  متعال نود و نه اسم دارد؛ یکی کمتر از صد تا، ھر کس [ھمۀ] آن الله« ؛»َدَخَل اجلَنَّةَ 
ھمچنین تقاضا  »شود. رد و بنا بر قولی حفظ کند و ...] وارد بھشت میببشمارد [نام ب

اید و مرا به راه راست ھدایت کند؛ چرا روی من را ببخش دارم که اشتباه و نادانی و زیاده
ترین ذاتی  توان از او درخواست کرد و بخشنده که الله تعالی بھترین ذاتی است که می

 توان به او امید داشت، و او تعالی برای ما کافی بوده و بھترین کارساز است. است که می
کنم که بر  ش میگویم و او را به نیکی و بسیار ستای پروردگار سبحان را سپاس می

ما مّنت و احسان کرد و تھّیه و انتشار این کتاب را آسان ساخت، و از او درخواست 
 دارم که آن را از من بپذیرد، چرا که او تعالی بسیار شنونده و داناست.

از تمامی کسانی که با رأی و  -پس از شکر و سپاس الله تعالی -ناگفته نماند که
ھای دیگر، در  اپ و انتشار و یا ترجمۀ کتاب به زبانمشورت، بازبینی و بررسی، چ

اند، تشّکر کنم؛ بویژه پدر بزرگوارم؛ شیخ عبد المحسن البدر، که  نگارش آن سھیم بوده
ھا را به وی عطا کند و بر درجاتش بیفزاید، زیرا تمامی مطالب  الله متعال بھترین پاداش

مودھا و تأییداتی ارزشمند و مفید این کتاب را نزدش خواندم و او با توضیحات و رھن
خواھم  ھایش قرار دھد، و از او تعالی می این کار را در زمرۀ نیکی ـ مرا یاری کرد، الله

 که در زندگی و فرزندانش برکت دھد و وی را برای عبادت و اعمال نیک یاری سازد. 
کنم که  می ھمچنین از استاد بزرگوارم؛ شیخ عبد الله بن عبد العزیز بن عقیل تشّکر

ھا  خواھم که بھترین پاداش این کتاب را خواند و تقریظی بر آن نوشت، از الله متعال می
 را به او عطا کند.

 .نبيّنا محّمد وآله وصحبه ىاهللا وسّلم عل ىوالحمد هللا رّب العالمين، وصلّ 

 عبد الّرّزاق بن عبد المحسن البدر
 و تمامی مسلمانان را رحمت کند.الله تعالی وی را ببخشد و او و پدر و مادرش 

 ھـ ١٤٢٩اول جمادی اآلخر سال 



 

 
 جایگاه و ارزش علم به اسماء و صفات الهی

ھای حسنای الله تعالی، دانشی با ارزش و مھم و بلکه فقه  بدون تردید شناخت نام
است که فرمودند:  ج براکبر است، و پیش از ھر نوع علمی، داخل در این سخن پیام

يِن « ْهُه يِف ادِلّ ا ُ�َفِقّ کسی که الله متعال به او ارادۀ خیر کند، وی «؛ ١»َمْن يُرِْد اَ�ُّ بِِه َخْ�ً
ھا  این دانش، بھترین دانشی است که روح و روان» گرداند. را دانشمند در دین می

راھنمایان، برای اند و برترین علمی است که خردمندان و  مشغول به کسب آن شده
گیرندگان به سوی آن از  اند و بلکه ھدفی است که سبقت تحصیل آن تالش نموده

کنندگان برای رسیدن به آن، با یکدیگر  اند و نھایتی است که رقابت یکدیگر پیشی گرفته
و مقّدمه و درآمدی محکم و استوار  أل اند. این دانش، پایۀ رسیدن به الله رقابت کرده

ّبت و رضایت او تعالی و صراط مستقیم برای ھر کسی است که الله برای کسب مح
 متعال وی را دوست بدارد و برگزیند.

ھمان گونه که ھر بنایی پایه و اساسی دارد، پایه و بنیان دین، ایمان به الله و اسماء 
و صفات اوست. و ھر اندازه که این پایه و اساس محکم و استوار باشد، به ھمان اندازه 

 ماند. دارد و از تخریب و سقوط در امان می ی دین را با قّوت و ثبات بیشتری نگه میبنا
ھر کس که قصد بلندکردن و باالبردن بنایش را دارد، باید «گوید:  می / ابن قّیم

که پایه و اساسش را محکم و استوار سازد و به آن توّجه زیادی کند، زیرا که بلندی و 
ام پایه و اساس آن است. اعمال و درجات ھمچون بنا ھستند برتری بنا به اندازۀ استحک

ھا ایمان است و ھر اندازه که پایه و اساس محکم و استوار باشد، به ھمان  و اساس آن
کند و اگر بخشی از بنا تخریب شود، اصالح و  دارد و محافظت می اندازه بنا را نگه می

توان بنا و ساختمان را باال  شد، نمیتعمیرش آسان است، اّما اگر پایه و اساس محکم نبا
ماند و در صورتی که بخشی از آن تخریب شود، کّل ساختمان  برد و ثابت و پا برجا نمی

 گیرد. گردد و یا اینکه در معرض نابودی قرار می تخریب می

                                           
 .١٠٣٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧١علیه: صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  مّتفق -١
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گاه تمام تالشش را به منظور استحکام پایه و اساس به کار می گیرد،  بنابراین فرد آ
برد و در نتیجه،  نادان بدون اینکه پایه و اساس را محکم کند، بنا را باال میولی انسان 

 فرماید: می ـ بنایش نابود خواھد شد. الله

َس ُ�ۡنَ�َٰنهُ ﴿ سَّ
َ
َ�َمۡن أ

َ
ٰ َ�ۡقَوٰى ِمَن  ۥأ َ�َ ِ َس ُ�ۡنَ�َٰنهُ  ٱ�َّ سَّ

َ
ۡن أ م مَّ

َ
ٰ  ۥَورِۡضَ�ٍٰن َخۡ�ٌ أ َ�َ

  ]١٠٩وبة: [التّ  ﴾ِ� نَارِ َجَهنََّمۗ  ۦبِهِ  ارَ ٱۡ�هَ َشَفا ُجُرٍف َهارٖ فَ 
بھتر است  ،(او) بنا کرده ی) آن را بر ترس از الله و خشنودیاناساس (و بن که ی کس یاآ«

پس (ناگھان) با او سبنا نھاده است،  یکنار پرتگاه سست بررا ) آن یاناساس (و بن که ی کس یا
 »یزد؟!م فرو ردر آتش جھنّ 

و اساس برای بنای اعمال به مانند قّوت و نیرو برای بدن انسان است  از این رو، پایه
کند و از بسیاری آفات و  و اگر توان و نیروی انسان زیاد باشد، بدن را حفاظت می

تواند بدن را نگه  ماند، ولی اگر توان و نیرویی نداشته باشد، نمی ھا در امان می بیماری
 کند. ن سرایت میھا زودتر به آ دارد و آفات و بیماری

پس بنیان دینت را بر استحکام و استواری اساس ایمان بر پا کن، که ھر گاه بخشی 
تر از تخریب پایه و اساسش  از آن تخریب شود، اصالح و تعمیر آن بخش، برای تو آسان

 خواھد بود.
 این پایه و اساس، دو مورد است:

 تعالی؛صّحت شناخت نسبت به الله و امر و اسماء و صفات او  .١
 فرمانبرداری محض و خالص برای الله و پیامبرش. .٢

تواند بنای دینش را بر آن استوار سازد و بر  ای است که بنده می ترین پایه این محکم
 ١»این اساس ھر اندازه که بخواھد، آن را باال ببرد.

به ھمین سبب، دالیل فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که اساس و اصل مذکور را 
ھای  توان گفت که در تمامی آیات قرآن، نامی از اسم کند و حّتی می تأیید و اثبات می

ھا و نیاز  حسنا و صفات واالی الھی آمده است، که به روشنی بیانگر اھّمیت علم به آن
ضروری به شناخت این اسماء و صفات است. و چرا این ارزش و جایگاه رفیع را نداشته 

اند.  ھا آفریده شده ھاست و مردم برای تحقیق آن خلقت انسانباشد در حالی که ھدف 
 بنابراین توحیدی که الله متعال مخلوقات را برای آن آفرید، بر دو نوع است:

                                           
 .١٧٥الفوائد، ص  -١
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 شود. که شامل ایمان به ربوبّیت و اسماء و صفات الھی می توحید معرفت و اثبات:
 یعنی ھمان توحید عبادت. توحید اراده و طلب:

 ر نوع اول است:آیۀ زیر بیانگ

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ِض َخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  ٱ�َّ
َ
ُل  ٱۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ِمۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
ْ أ بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓوا

 َ نَّ  ٱ�َّ
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ ٍء ِعلَۡمۢ� ٱ�َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
  ﴾قَۡد أ

ّ
  ]١٢الق: [الط

) یدھا را (آفر ) ھمانند آنیز(ن ینو از زم ید،است که ھفت آسمان را آفر ذاتیان) الله (ھم«
تواناست، و  یزیچ که الله بر ھر یدتا بدان شود ینازل م یانشاندر م یوستهو فرمان (الله) پ

 ».احاطه دارد یزیچ رھ هعلم الله ب اینکه
 کند: و این آیه بر نوع دوم داللت می

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ   ﴾إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ٱۡ�ِ
ّ

  ]٥٦اریات: [الذ
 ».مرا عبادت کنند ینکها یام مگر برا یافریدهو من جن و انس را ن«

مخلوقات بدین منظور آفریده شدند که نسبت به الله متعال شناخت حاصل نمایند و 
 پس از آن، عبادت کنند و از این رو، توحید علم و عمل است.

کریم، آیات فراوانی وجود دارد که دستور به فراگیری این علم شریف و  در قرآن
 دھد؛ از جمله: توّجه به این اصل مھم و بزرگ می

ْ فَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُموٓا
َ
َ أ   ]٢٠٩[البقرة:  ﴾َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ٱ�َّ

 ».است یمکه الله توانمند حک یدبدان«

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ ٍء َعلِيمٞ  ٱ�َّ   ]٢٣١[البقرة:  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ

 ».داناست یزیچ رکه الله به ھ یدو بدان«

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ   ]٢٣٣[البقرة:  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ٱ�َّ

 »یناست.ب دھید، یکه الله به آنچه انجام م یدو بدان«

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ   ]٢٣٥[البقرة:  ﴾َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  ٱ�َّ

 ».بردبار است ۀکه الله آمرزند یدو بدان«

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ   ]٢٤٤[البقرة:  ﴾َسِميٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ

 ».داناست یکه الله شنوا یدو بدان«

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ   ]٢٦٧[البقرة:  ﴾َ�ِيدٌ  َغِ�ٌّ  ٱ�َّ

 ».ستوده است نیاز یالله ب که یدو بدان«
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﴿ ْ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نَّ  ٱلۡعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ

َ
َ َوأ   ]٩٨[المائدة:  ﴾َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ

 ».مھربان است ۀحال) الله آمرزند یناست و (در ع یفرک که الله سخت یدبدان«

ْ فَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُموٓا
َ
َ أ   ]٤٠[األنفال:  ﴾ٱ�َِّص�ُ َونِۡعَم  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َمۡولَٮُٰ�ۡمۚ نِۡعَم  ٱ�َّ

 یاوری یکوسرپرست و چه ن یکو) شماست، چه نیکه الله سرپرست (و موال یدپس بدان«
 »!است

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ   ]١٩٤[البقرة:  ﴾ٱلُۡمتَّقِ�َ َمَع  ٱ�َّ

 ».است یزگارانکه الله با پرھ یدو بدان«

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نُفِسُ�ۡم فَ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ أ   ]٢٣٥[البقرة:  ﴾ٱۡحَذُروهُ

) او با پس از (مخالفت داند، یشماست م یھا که الله آنچه را که در دل یدو بدان«
 »ید.بترس

نَّهُ  ٱۡعلَمۡ فَ ﴿
َ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ�   ]١٩د: [محّم  ﴾ٱ�َّ

 »یست.(به حق) جز الله ن ی) بدان که معبودیامبر!پ یپس (ا«
 آیه در این زمینه آمده است. ٣٠تقریبا 

و صفاتش را در قرآن مجید بسیار بیان فرموده و ھیچ موردی را به اسماء  أل الله
ای  ترین و واالترین مسأله این اندازه نیاورده است، زیرا موضوع مذکور برترین و مھم

 است که در قرآن بیان شده است.
در قرآن کریم، اسماء و صفات و افعال الھی «گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

ع خوردن و نوشیدن و ازدواج در بھشت بیان و تکرار شده است. آیات بیشتر از موضو
تر از آیات مربوط به معاد ھستند و  مشتمل بر بیان اسماء و صفات او تعالی مھم

ترین آیه در قرآن کریم، آیة الکرسی است که شامل اسماء و صفات الھی است،  مھم
 س کعببه أبّی بن  ج در حدیث صحیحی آورده است که پیامبر / چنانچه مسلم

ُیّ آيَةٍ «فرمودند: 
َ
تَْدِری أ

َ
ْ�َظُم؟ ِكتَاِب اهللاِ  يف أ

َ
دانی که کدام آیه در قرآن  آیا می«؛ »أ

 پاسخ داد:  أبی» تر [بھتر] است؟ کریم، بزرگ

﴿ ُ ۚ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ٱۡلَقيُّوُم
 »یست.حق جز او نه ب یمعبود یچ(معبود بر حق است) ھ الله«

بَا َك يِلَْهنِ «با دست خویش به سینۀ او زدند و فرمودند:  ج رسول الله 
َ
ِعلُْم أ

ْ
ال

 »  ای ابا منذر! این علم برایت گوارا [و مبارک] باد.«؛ »الُْمنِْذرِ 
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برترین سوره نیز سورۀ أّم القرآن [فاتحه] است، چنانکه در صحیح بخاری آمده است 
 فرمودند: س به ابو سعید بن معلی ج اللهکه رسول 

ُقْرآن مثلُها، َوَ� «
ْ
إنّه لَم ي�ْل يف اتّلوراِة، وال يف اإل�يِل، وال يف الّز�وِر، وال يف ال

ي أوتيتُهُ 
َّ

ُقْرآن العظيُم اذل
ْ
بُع املثا� وال  ١.»السَّ

د آن نازل شده ھمانا نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور و نه در قرآن، به مانن« 
ای که دو بار نازل شده] و قرآن بزرگی است که به من  است، و آن سبع مثانی [ھفت آیه

 » داده شده است.
 در این سوره، اسماء و صفات الھی بیشتر از موضوع معاد بیان شده است.

ُ قُۡل ُهَو ﴿و با چندین سند، روایت شده است که  ج در حدیثی صحیح از پیامبر  ٱ�َّ
َحدٌ 

َ
و نیز در حدیث صحیحی آمده است که رسول  ٢معادل یک سوم قرآن است. ﴾أ

گفت: من آن را دوست دارم، زیرا  خواند و می به فردی که این سوره را می ج الله
بنابراین فرمودند  ٣صفت رحمان است، بشارت دادند که الله متعال او را دوست دارد.

                                           
 ج گوید: پیامبر می س سعید بن معلیآمده است که ابو  ٤٤٧٤در صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

علِّمنََّك «به من فرمودند: 
ُ
ُقْرَءان، يف السَورِ  أعظمُ  � سورةً  أل

ْ
؛ »املسجدِ  منَ  أنتخرجَ  قبل ال

ترین [بھترین] سورۀ  ای به تو خواھم آموخت که بزرگ پیش از اینکه از مسجد خارج شوی، سوره«
استند بیرون شوند، پرسیدم: مگر نفرمودید سپس دستم را گرفتند و زمانی که خو» قرآن است.
 ترین] سورۀ قرآن را به تو خواھم آموخت؟ ایشان فرمودند: ترین [مھم که بزرگ

بعُ  َو�َ « ُقْرآن املثا� السَّ
ْ
ي العظيمُ  وال

َّ
و آن سبع مثانی و قرآن بزرگی است که به «؛ »»أوتيتُهُ  اذل

 »من داده شده است.
گوید:  می س آمده است که ابوھریره ٣٥٧، ص ٢مسند امام احمد، ج اّما به مانند عبارت فوق در 

سورۀ أّم القرآن [فاتحه] را برایم تالوت کرد و گفت: سوکند به ذاتی که جانم در دست  س أبی
ھمانا اوست، نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور و نه در قرآن، به مانند آن نازل نشده است؛ 

 . اسناد این روایت، صحیح است.داده شده است ج بزرگی است که به پیامبرآن سبع مثانی و قرآن 
؛ صحیح مسلم، شمارۀ س ، به روایت ابو سعید خدری٥٠١٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢

 .س ، به روایت ابو ھریره٨١٢، و شمارۀ حدیث: س ، به روایت ابو درداء٨١١حدیث: 
 .٨١٣لم، شمارۀ حدیث: ؛ صحیح مس٧٣٧٥صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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ی را دوست داشته باشد، دوست دارد، و این کسی را که ذکر صفات او تعال أل که الله
 ١»موضوعی گسترده است.

تمامی موارد مذکور، به روشنی بیانگر اھّمیت و جایگاه و خیرات و فواید زیاد این 
علم شریف است، و اینکه اصلی از اصول ایمان و رکنی از ارکان دین و اساسی از 

ھای واالیش مبتنی بر  ع و جایگاهھای رفی رود و مقام ھای دین اسالم به شمار می پایه
آن است. و چگونه امکان دارد که امور و شرایط مردم درست و اصالح شود بدون اینکه 

ھای حسنا و  دھندۀ خویش را بشناسند؟! و بدون اینکه اسم آفریدگار و پروردگار و روزی
! و کند، بشناسند؟ صفات واال و کاملش را که داللت بر جالل و عظمت او تعالی می

بدون اینکه بدانند او معبود بر حق است و ھیچ معبودی غیر از او نیست؟! اّما بیشتر 
اند، غافل کرده  مردم را آنچه برایشان آفریده شده است، از آنچه برای آن آفریده شده

 دارد: بندگانش را از این مورد بر حذر می ـ است، در حالی که الله

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡوَ�ُٰدُ�ۡم َعن ذِۡكرِ  ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ِۚ َءاَمُنواْ َ� تُۡلِهُ�ۡم أ َوَمن َ�ۡفَعۡل  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ونَ َ�ٰلَِك فَأ   ]٩[المنافقون:  ﴾ٱۡلَ�ِٰ�ُ

 الله غافل نکند، و ھر یاد! اموالتان و فرزندانتان شما را از یدا  آورده یمانا که  یکسان یا«
 »یانکاران ھستند.نان زآکند، پس  ینکس که چن

 دھنده برای ھر خیری است. کننده و توفیق و فقط الله تعالی کمک

 . فضیلت علم به اسماء و صفات الهی١
ترین و  بدون تردید شناخت اسماء و صفات الله متعال بھترین علم شرعی و از پاک

است. بنابراین  أل اللهبرترین مقاصد و اھداف است، زیرا مرتبط با بھترین معلوم؛ یعنی 
شناخت الله تعالی از طریق علم به اسماء و صفات و افعال او، برترین علم، و کسب 

و درود و ثنای الله با اسماء ، رضایت الله متعال برترین ھدف، و عبادت او بھترین عمل
و صفات و توصیف و تمجید او تعالی، بھترین سخن است، و این موارد اساس و پایۀ 

 † است؛ یعنی ھمان دینی که تمامی پیامبران ÷ ؛ مّلت و آیین ابراھیمحنیفّیت
بر آن اجماع و توافق داشتند و سخن و توصیۀ ھمۀ آنان بر ھمین مطلب بود، بلکه این 
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 ١١  شناخت اسماء الله

یکی از محورھای بزرگی است که دعوت تمامی پیامبران؛ از ابتدا تا خاتم پیامبران؛ 
 متمرکز بر آن بود. † محّمد

ند تا مردم را به سوی الله فرا خوانند و راه رسیدن به او و احوال آنان مبعوث شد
شدگان را پس از رسیدن به الله بیان کنند، و این سه قانون و معیار باید در  داده دعوت

 ھر دینی وجود داشته باشد و با زبان ھر پیامبری بیان گردد.
ّتکی بر سه محور دعوت پیامبران م«گوید:  در این زمینه می / عّالمه ابن قّیم

 است:
 معّرفی پروردگار با اسماء و صفات و افعالش.  .١
رساند؛ یعنی ذکر و شکر و عبادت الله  شناخت راھی که آدمی را به الله می .٢

 متعال که جامع کمال محّبت و کمال تواضع در برابر او تعالی است. 
و  ھایی که پس از رسیدن به الله، در بھشت آماده شده است معّرفی نعمت .٣

ھا رضایت الھی، تجّلی پروردگار و سالم او تعالی بر  ترین آن بھترین و مھم
 ١»گفتن با آنان است. بھشتیان و سخن

پروردگار  ج رسول الله«گوید:  می ج وی دربارۀ بیان این مطلب مھم توّسط پیامبر
ین ھا معّرفی کرد، و ا و معبود مردم را تا حّدی که آنان توان شناخت داشتند، به آن

مطلب را آشکار و تکرار نمود و اسماء و صفات و افعال الھی را به طور مختصر و طوالنی 
ھای بندگان مؤمنش پدیدار و آشکار  بیان فرمود تا جایی که شناخت او تعالی در دل

ھا زدوده شد، ھمان گونه که ماه شب  ھا و موانع شّک و تردید از آن گشت و پرده
و برای اّمتش ھیچ نیازی به گذشتگان و آیندگان باقی  چھارده روشن و درخشان است،

نگذاشت، بلکه این مطلب را به طور کافی و کامل بیان فرمود و آنان را از ھر کسی که 
 نیاز ساخت: در این زمینه سخن بگوید، بی

نَزۡ�َا َعلَۡيَك ﴿
َ
ٓ أ ا َّ�

َ
َو لَۡم يَۡ�فِِهۡم �

َ
 َ�ٰلَِك لَرَۡ�َٗة َوذِۡكَرٰى ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ِ�  ٱلِۡكَ�َٰب أ

  ]٥١[العنکبوت:  ﴾لَِقۡو�ٖ يُۡؤِمُنونَ 
که  یم) کتاب (قرآن) را بر تو نازل کردینکه ھمانا ما (ا یستن یکاف یشانبرا یاآ«

 یاست برا ی(قرآن) رحمت و پند یندر ا گمان ی! بشود؟ یتالوت م ان) بر آنیوسته(پ
 ١»آورند. یم یمانا که ی کسان
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 شناخت اسماء الله    ١٢

 �تُُ�م ىلَعَ تَرَ  دقَ «فرماید:  می ج گونه نباشد در حالی که رسول الله چرا این
ِ عدِ نها بَ �ُغ عَ ال يَزِ  هارِهانَ يضاء يللُها كَ ابلَ  قطعًا شما را بر سفیدی [و «؛ ٢»ٌك ي إَالّ هال

شونده  روشنی] ترک کردم که روز و شبش یکسان است و پس از من، فقط انسان ھالک
 » شود. از آن منحرف می

تَُه ىلَع َخِ� ما : «فرماید نیز می و مَّ
ُ
ا علَيِْه أْن يَُدلَّ أ إنَُّه لَْم يَُ�ْن نيبٌّ َ�بْ� إالَّ اَكَن َحقًّ

ھیچ پیامبری قبل از من نبوده است مگر «؛ ٣»علَُمُه لَُهمْعلَُمُه لُهم، وُ�نِذرَُهم رَشَّ ما يَ �َ 
داند، راھنمایی کند و  یشان ماینکه بر وی حق بوده که اّمت خود را به خیری که برای

 » داند باز دارد. آنان را از شّری که برایشان می

َتَرْكنَا َرُسوَل اهللاِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَما َطائٌِر ُيَقلُِّب َجنَاَحيِه «گوید:  می س ابوذر

ُرَنا مِنُْه ِعْلًما، َفَقاَل  ُب مَِن : َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ فِي اْلَهَواِء إِال َوُهَو ُيَذكِّ َما َبِقَي َشْيٌء ُيَقرِّ

در حالی ما را ترک کردند که ھیچ  ج پیامبر«؛ ٤»اْلَجنَِّة َوُيَباِعُد مَِن النَّاِر إِال َوَقْد ُبيَِّن َلُكمْ 
د کند مگر اینکه دانشی از آن به ما یا ای در ھوا [آسمان] دو بالش را وارونه نمی پرنده

دادند، سپس فرمودند: ھیچ چیزی نیست که به بھشت نزدیک کند و از آتش [دوزخ] 
 »مگر اینکه به شما بیان شده است. دور گرداند

آداب قضای حاجت و آداب خوردن و نوشیدن و ورود و  ج محال است که پیامبر
گار و خروج را با تفصیل کامل بیان کرده باشد و اقوال و باورھایی که مرتبط به پرورد

ترین ھدف،  معبودشان است را ترک کرده باشد؟! معبودی که شناخت او برترین و مھم
ترین خواسته و بھترین بخشش و نعمت است. چرا این مطلب  و رسیدن به او بزرگ

ترین نیاز نباشد در صورتی که مردم به ھیچ سعادت و  آشکار نباشد و نیاز به آن مھم

                                                                                                       
 .٢٨٦ -٢٨٥جالء األفھام، صص  -١
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 .٩٣٧حدیث: 

 .١٨٤٤صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٣
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 ١٣  شناخت اسماء الله

رسید مگر اینکه پروردگارشان را بشناسند و او را صالح و نعمت و آسایشی نخواھند 
عبادت کنند و فقط او تعالی ھدف اصلی و نھایت مرادشان باشد و ذکر الله و تقّرب به 

شان باشد؟! اگر این مورد را از دست بدھند، قطعًا  او خنکی چشمان و حیات قلوب
 فرماید: می أل اللهشان از شرایط چھارپایان ھم بدتر خواھد شد، چنانکه     شرایط

نَۡ�ٰمِ إِۡن ُهۡم إِ�َّ كَ ﴿
َ
َضلُّ َسبِيً�  ٱۡ�

َ
  ]٤٤[الفرقان:  ﴾بَۡل ُهۡم أ

 ».ترند گمراه ینانبلکه ا یستند،ن یشب یانیھمچون چھارپا انآن«
 که داند می و برد می پی علم این فضیلت و شرافت به مسلمان انسان اساس، این بر
 راه تنھا اینکه نیز و بوده استوار بر آن پیامبران دعوت که است مھمی ھای پایه از یکی
ھر کس در دلش کمترین « بنابراین است. آخرت و دنیا در بنده اصالح و عّزت برای

عالقه و اشتیاقی نسبت به پروردگار و کسب رضایت و دیدار او داشته باشد، فراگیری 
ترین  این زمینه، از بزرگاین علم و شوق وی برای شناخت آن و افزایش اّطالعات در 

ھای سلیم و آرام بیشتر از ھر  ھایش خواھد گشت، و دل ترین خواسته اھداف و مھم
چیزی، مشتاق به شناخت این موضوع ھستند و فھم حقیقت در این باره، آنان را 

  ١»کند. بیشتر از ھر چیزی خوشحال می
دنیا و آخرت و  ھای مدار سعادت و رسیدن به کمال و درجات باال و کسب نعمت

ترین و بھترین اھداف و آرزوھا و ھدایا، ھمین نوع شناخت است.  دستیابی به مھم
ھا و درجات  ای که برخی به نعمت احوال مردم در این زمینه متفاوت است، به گونه

شوند. فضل و  یابند و برخی کمتر و برخی نیز به کّلی محروم می زیادی دست می
دھد و الله متعال دارای فضل و  ت و به ھر کس که بخواھد میاحسان در اختیار الله اس

 بسیار بزرگ است.
ھر گاه بنده پروردگارش را بشناسد و او را محبوب خود قرار دھد و عبادت الله را به 
جای آورد و دستوراتش را اجرا کند و از ممنوعاتش دوری نماید، این معرفت و بندگی 

ّیتی که مقصد آفرینش و امر و نھی الھی و کمال شود؛ معرفت و عبود برایش حاصل می
ھا به شناخت آفریدگار و محّبت و  نیاز روح و روان«و ھدف مطلوب انسان است، بلکه 

ذکر او و شادمانی از این طریق و طلب وسیله برای این مطلب و تقّرب به الله، بیشتر از 
، شناخت اسماء و صفات ھا به ھر چیز دیگری است و تنھا راه کسب این موارد نیاز آن
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گاه شناسد و  تر باشد، الله را بیشتر می الھی است و ھر اندازه که بنده در این باره آ
بیشتر به دنبال رسیدن و تقّرب به الله است، و ھر اندازه که انسان در این زمینه نادان 

خودش را  شود. الله متعال به ھمان اندازه شناسد و از او دور می باشد، کمتر الله را می
 ١»شناساند که بنده در این زمینه تالش کند. به بنده می

َما َ�َۡ� ﴿در تفسیر آیۀ:  / حافظ ابن کثیر َ إِ�َّ ِ  ٱ�َّ ْۗ ِمۡن ِعَبادِه ُؤا [فاطر:  ﴾ٱۡلُعلََ�ٰٓ

ترسند، زیرا ھر  شناسند، به درستی از الله می یعنی عالمانی که الله را می«گوید:  می ]٢٨
و علم آدمی نسبت به ذات دانا و مّتصف به صفات کمال و صاحب  اندازه که شناخت

 ٢»گردد. تر باشد، ترس از او نیز بیشتر می اسمای حسنا کامل
کند و بر ایمان  بنابراین شناخت الله، ترس و تقوا و امید و آرامش دل را تقویت می

ب به سوی گردد و با وجود آن، حرکت قل افزاید و منجر به انواع عبادت می بنده می
تر از وزیدن باد در  پروردگار و تالش آن برای دستیابی به رضایت او تعالی، سریع

نگرد، و توفیق به دست الله  ھا خواھد بود، که به سمت راست و چپش نمی گاه وزیدن
 یگانه است و ھر نوع تغییر و توانی در اختیار اوست.

*** 

 . فضیلت علم به اسماء و صفات الهی٢
شناخت الله و شناخت اسمای حسنا و صفات واالی او نھایت مقاصد  بدون تردید

رود. ھدفی که افراد با ھّمت برای  ترین علوم به شمار می مردم و برترین و شریف
کنند و  کنندگان برای کسب آن، با یکدیگر رقابت می رسیدن به آن در تالشند و رقابت

زندگی خوب و خوش، با وجود آن ھای سلیم و مشتاق، متوّجه آن است و  افکار و قلب
بودن قلب و روحش است  زیرا حیات انسان وابسته به زنده«شود،  برای بنده حاصل می

و فقط با شناخت خالق و محّبت و عبادت ذات یگانۀ او و بازگشت و توبه به درگاه 
پروردگار و آرامش با یاد الھی و انس با تقّرب به او تعالی، قلبش زنده و سرخوش 

ھا را از دست خواھد  ردد. و کسی که این نوع حیات را از دست بدھد، ھمۀ خوبیگ می
داد ھر چند تمام دنیا را به دست آورد، چرا که ھر چیزی عوضی دارد، ولی کسی که 
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تواند این نوع نقصش را  شناخت و رضایت الله را از دست بدھد، ھرگز چیز دیگری نمی
 ١»جبران کند.

رسد،  شود و عمر به پایان می چگونه زمان تمام می«ردم که شگفتا از احوال بیشتر م
برد، و ھمان گونه که به دنیا آمده است، از آن  ولی دل بویی از این نوع شناخت نمی

چشد، بلکه در دنیا ھمچون  ترین نعمت دنیا را نمی رود و بھترین و شیرین می
رود. بنابراین  ز آنجا میکند و به مانند بینوایان و دست خالی ا چھارپایان زندگی می

در نتیجه، از  ٢»اش ناتوانی، و مرگش اندوه و معادش حسرت و افسوس است. زندگی
کند  ماند و دنیا را ترک می ترین نعمتش محروم می رود در حالی که از شیرین دنیا می

دھد؛ زیرا لّذت کامل و خوشحالی و  در حالی که بھترین پناھگاھش را از دست می
ھا در شناخت الله و توحید و انس و اشتیاق به لقای او  گی خوش و نعمتسرور و زند

ای است که ھدفی  تعالی وجود دارد. بدترین زندگی، زندگی دل پریشان و پراکنده
ھای فراوانی در جلوی او  صحیح و راھی روشن ندارد که به دنبال آن باشد، بلکه راه

نین انسانی بر روی زمین حیران و قرار دارد و در ھر راھی، لغزش و خطایی است. چ
تواند  ھا بگردد، نمی یابد و ھر اندازه ھم که در این راه سرگردان است و راه راست را نمی

شود که با  دلش را آرام کند و اطمینان به دست آورد و تنھا زمانی چشمانش خنک می
ی و کارساز شناخت و یاد پروردگار و سرور و آفریدگارش آرام گیرد؛ ذاتی که تنھا ول

 سراید: اوست و انسان ھمواره به او نیاز دارد، چنانکه شاعر می

ــوى ــن الَه ــئَت مِ ــُث ِش ــؤاَدَك َحي ــْل ُف  َنقِّ
 

لِ اما   لُحــــــــــــبُّ إّال للَحبيــــــــــــِب األوَّ
 

ــــ ــــُه الَفت ــــِزٍل يف األرِض يألُف ــــْم َمن  ىـَك
 

ِل َمنــــــــــ  ــــــــــُه أبــــــــــدًا ألوَّ  ِزلِ ـوَحنينُ
 

خواستی برو، که محّبت و عشق واقعی فقط برای با دلت به دنبال ھر آرزویی که 
 اولین محبوب است.

گیرد، ولی  ھا انس و الفت می ھایی بر روی زمین است که جوان با آن چه بسا منزل
 عالقه و اشتیاق او ھمواره برای اولین منزل است. 
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بنابراین ھر کس که دوست دارد ھّمت و ھدفش یکی باشد؛ یعنی شناخت الله، و 
رد که راھش یکی باشد؛ یعنی کسب رضایت الھی، قطعًا به آرزویش خواھد دوست دا

ھا را به دست خواھد آورد، اّما بیشتر مردم از این ھدف  رسید و تمامی خوشبختی
بینوایان دنیا از آن رفتند در حالی که «گوید:  دورند، چنانکه یکی از پیشینیان می

ترین نعمتش چیست؟ پاسخ  شیرین ترین نعمتش را نچشیدند. پرسیده شد که: شیرین
  ١»داده شد که: شناخت الله و محّبت و انس با تقّرب به او و اشتیاق به لقای الله تعالی.

یافتگان و راه مفید برای  پس این معرفت و محّبت و انس ھمان راه ایمن برای راه
صفات الھی، بنابراین رفتن به سوی الله از طریق اسماء و «افراد کوشا و با ھّمت است. 

آوردن آن نیز بسیار عجیب است؛ صاحب آن در  انگیز بوده و به دست بسیار شگفت
کند و از وطن و  حالی که بر بستر خود خوابیده است و ھیچ درد و رنجی را تحّمل نمی

در نتیجه، ھمواره در راه کسب  ٢»آورد. شود، سعادت را به دست می اش دور نمی خانه
رود تا به باالترین درجات و  کند و به پیش می پیشرفت میھا و درجات،  این خوبی

 رسد. ھا می مقام
ھا در قلوب  یادآوری معانی اسماء الله و تحصیل آن«شود با  این شناخت حاصل می

ترین و بھترین معارف ُپر گردند؛ مثال  تا اینکه از آثار و نتایجشان متأّثر شوند و از مھم
ل و ھیبت، شکوه و عظمت الله را در دل جای اسامی عظمت و کبریا و مجد و جال

دھد، و اسامی جمال و ِبّر و احسان و رحمت و بخشش، دل را سرشار از محّبت الله  می
ھای عّزت و حکمت و علم و قدرت،  کند، و اسم و شوق لقای او و حمد و شکر الھی می

گاھی و گرداند، و  دل را سرشار از فروتنی و تواضع در برابر الله تعالی می اسامی علم و آ
را  أل شود که دل در تمامی حرکات و سکناتش، الله مراقبت و مشاھده باعث می

ھای  کند، و نام ھای فاسد حفاظت  ھا را از افکار باطل و اراده مراقب بداند، و ذھن
نیازی و لطف الھی دل را سرشار از نیازمندی و توّجه به الله متعال در ھر حالتی  بی
 کند. می

معارفی که برای قلوب، بر اثر شناخت اسماء و صفات الھی و عبادت الله تعالی  این
تر از ھر نوع نعمت دنیوی، و بھترین ھدیۀ الله برای  شود، برتر و فراتر و کامل حاصل می
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بنده، و روح و اصل توحید است، و ھر کس که این دروازه برایش باز شود، دروازۀ 
 ١»گردد. باز می توحید خالص و ایمان کامل برایش

 شایسته است که بدانیم شناخت الله تعالی بر دو نوع است:
شناخت اقرار، که تمامی مردم؛ نیکوکار و بدکار و فرمانبردار و گنھکار در این  .١

 زمینه با یکدیگر مشترکند.
شناختی که باعث حیا و محّبت و وابستگی دل به الله تعالی و شوق به لقای او  .٢

 ٢شود. و تقّرب به او تعالی می و ترس و رجوع و انس
این نوع شناخت، اصل ھر نوع خیر و منبع ھر نوع فضیلتی است و از این رو، شیوۀ 
قرآن در دعوت به حق و ھدایت و بر حذر داشتن از مواضع ھالکت و نابودی، استوار بر 

در قرآن کریم، از صفات کمال و علّو  ـ ھای این نوع شاخت است. الله فتح دروازه
برد که  اش نام می شنیدن و شمول علم و نفوذ اراده گفتن و سخن د بر عرش و سخنخو

بندگان را به سوی لزوم اخالص و تحقیق توحید و بیزاری از گرفتن شریکان و خدایان 
 خواند. فرا می

ھای  شود دل برد که باعث می ھمچنین از برخی اوصاف کمال و جاللش نام می
برای اطاعت از او شتاب گیرند و به قصد تقّرب و لزوم  بندگان متوّجه دعوتش شوند و

به  أ ذکر و شکر و عبادت صحیح او تعالی با یکدیگر رقابت کنند. عالوه بر این، الله
ھا بفھماند که چه  برد تا به دل ھنگام ترغیب و تھدید بندگان، از برخی صفاتش نام می

 کسی تقوا و امید و میل به الله دارد.
بیان احکام و دستورات و ممنوعات خویش، از برخی صفاتش یاد  ھمچنین ھنگام

کند تا بندگان اوامر الھی را مھم بدانند و به شریعتش عمل کنند. خیلی کم پیدا  می
ای از قرآن، حکمی از احکام مکّلفان بیان شود و در آخر آن، یک یا  شود که در آیه می

قات در ابتدا و وسط و آخر آیه، صفتی دو صفت از صفات الله تعالی بیان نشود. گاھی او
 شود؛ مانند آیۀ زیر: ذکر می

ُ قَۡد َسِمَع ﴿ ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َماۚٓ  ٱ�َّ
َ إِنَّ    ]١[المجادلة:  ﴾َسِميُعۢ بَِص�ٌ  ٱ�َّ
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 یتو به الله شکا کرد، یشوھرش با تو مجادله م ۀرا که دربار یالله سخن زن یبه راست«
 »یناست.ب یالله شنوا بدون تردید شنید، یشما را م یو الله گفتگو ید،شن برد یم

اند نیز از صفاتش  در زمان پاسخ به سؤاالتی که بندگان دربارۀ او از پیامبرش پرسیده
اسماء و صفات او تعالی است، حّتی نماز برد، و تمامی احکام الھی مّتکی بر بیان  نام می

شود و بیان این نوع اسماء و صفات، روح و  فقط با ذکر اسماء و صفات الھی منعقد می
رازش است و از ابتدا تا انتھای آن وجود دارد و فلسفۀ اجرای نماز، ھمان یاد اسماء و 

است و در نتیجه،  سایر عبادات و طاعات و انواع تقّرب نیز این گونه ١صفات الھی است.
شناخت اسماء و صفات الله متعال اساس سعادت و مقّدمۀ ھر خیری است، و توفیق 

 فقط به دست الله تعالی است.

 . فضیلت علم به اسماء و صفات الهی٣
شمار و  علم به اسماء و صفات الله تعالی علمی مبارک و دارای فواید و نتایج بی

گردد  د بسیار آن، از چند طریق برای ما آشکار میمتنّوعی است. فضیلت این علم و فوای
 شان عبارت است از: ترین که مھم

رود و برتری  ترین علوم به شمار می ترین و واالترین و با ارزش . علم مذکور، شریف١
تر از علم به  آن برخاسته از فضیلت و شرافت معلومش است و ھیچ علمی بھتر و شریف

بیان شده است، وجود ندارد و  ج ن کریم و سّنت پیامبراسماء و صفات الھی که در قرآ
ترین مطلوب و مقصود  به ھمین سبب، پرداختن و توّجه به آن، توّجه به بھترین و مھم

 است.
. شناخت الله و علم به آن منجر به محّبت و تعظیم و تقوا و ترس و امید و اخالص ٢

شناخت در قلب و وجود بنده گردد و ھر اندازه که این نوع  می أ عمل برای الله
شدن وی در برابر  آوردن او به سوی الله و تسلیم تقویت و بیشتر شود، توّجه و روی

 شریعت اسالم و پایبندی به دستورات و دوری از ممنوعات بیشتر خواھد شد.
ھا را در میان مخلوقاتش  اسماء و صفات خویش و نیز ظھور نتایج آن أل . الله٣

لم از لوازم و ضروریات کمال آن است؛ مثال الله متعال ِوتر [طاق و دوست دارد و این ع
پسندد، داناست و عالمان را  یگانه] است و وتر را دوست دارد، زیباست و زیبایی را می

دوست دارد، بخشنده است و بخشندگان را دوست دارد، قوی است و مؤمن قوی را 
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افراد با حیا را دوست دارد، بیشتر از مؤمن ضعیف دوست دارد، صاحب شرم است و 
کنندگان را دوست دارد، شکرپذیر است و شاکران را دوست دارد،  پذیر است و توبه توبه

گوید و راستگویان را دوست دارد، نیکوکار است و نیکوکاران را دوست دارد،  راست می
ندۀ کند، پوش مھربان است و افراد مھربان را دوست دارد و به بندگان مھربانش رحم می

گناھان و عیوب است و کسانی را که پوشانندۀ گناه و عیب بندگانش باشند دوست 
دارد، آمرزنده است و عفوکنندگان را دوست دارد، صاحب خیر و نیکی است و 

پسندد، و بندگانش را بر اساس  بخشندگان را دوست دارد، عادل است و عدالت را می
این موضوع بسیار گسترده است و داللت  دھد. بود و نبود این صفات، پاداش و جزا می

 کند. بر فضل و شرافت این علم می
مخلوقات را آفرید و آنان را از نیستی به وجود آورد و آنچه را که در  أل . الله٤

ھا و زمین است، برای آنان مسّخر کرد تا او تعالی را بشناسند و عبادت کنند،  آسمان
 فرماید: چنانکه می

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ِض َخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  ٱ�َّ
َ
ُل  ٱۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ِمۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
ْ أ بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓوا

 َ نَّ  ٱ�َّ
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ ٍء ِعلَۡمۢ� ٱ�َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
  ﴾قَۡد أ

ّ
  ]١٢الق: [الط

) یدھا را (آفر ) ھمانند آنیز(ن ینو از زم ید،راست که ھفت آسمان را آف ذاتیالله (ھمان) «
که اینتواناست، و  یزکه الله بر ھرچ یدتا بدان شود ینازل میانشان در م یوستهو فرمان (الله) پ

 ».احاطه دارد یزعلم الله بر ھمه چ

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِزۡ  ٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ٱۡ�ِ
ُ
ٓ أ ن َما

َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ ٖق َوَما

َ إِنَّ  ٥٧ُ�ۡطعُِمونِ  زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ   ﴾ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
ّ

  ]٥٨ -٥٦اریات: [الذ
 ییھا روز ھرگز از آن .مرا عبادت کنند ینکها یام مگر برا یافریدهو من جن و انس را ن«

دھنده است، (و او)  یالله است که روز گمان یب .خواھم که مرا طعام دھند یو نم خواھم، ینم
 ».قدرتمند استوار است

بنابراین پرداختن بنده به شناخت اسماء و صفات الھی، پرداختن به آن چیزی است 
که بنده برایش آفریده شده است و ترک این کار، غفلت از ھدف مذکور بوده و برای 

بسیار و ھمیشگی است، ھای الله متعال بر وی  ای که فضل و احسان و نعمت بنده
 شایسته نیست که پروردگارش را نشناسد و از شناخت او تعالی رویگردان باشد.

ھا ایمان به  ترین و اصل آن . یکی از ارکان ششگانۀ ایمان و بلکه بھترین و مھم٥
است و ایمان فقط قول نیست که بنده بگوید به الله ایمان آوردم، اّما او تعالی   أل الله
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، بلکه حقیقت ایمان این است که پروردگارش را بشناسد و تمام تالشش را را نشناسد
در راه شناخت اسماء و صفات او به کار گیرد تا به درجۀ یقین برسد، و ھر اندازه که 

را  أ پروردگارش را بشناسد، به ھمان اندازه به او ایمان دارد و بالعکس. ھر کس الله
ولی ھر کس نسبت به الله متعال جاھل باشد، از  کند، بشناسد، غیر او را نیز درک می

گاه است. الله غیرش نیز بی  فرماید: می ـ خبر و ناآ

ِينَ َوَ� تَُ�ونُواْ كَ ﴿ َ �َُسواْ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
�َسٮُٰهۡم أ

َ
  ]١٩[الحشر:  ﴾ٱلَۡ�ِٰسُقونَ فَأ

از خودشان را  آنان )یزکه الله را فراموش کردند، پس الله (ن یدنباش یو ھمچون کسان«
 ».(بدکار و) نافرمانند انآن غافل کرد،

او را از خودش و مصالح و  أل بنابراین کسی که از الله تعالی فراموش کند،  الله
 سازد. اسباب رستگاری وی در زندگی و آخرت غافل می

گاه به آن، با شناختی  گونهاصل تمامی اشیاست، به  أ . علم به الله٦ ای که فرد آ
فقط  أ آورد، زیرا الله که از صفات و افعال الھی دارد، دالیلی بر اعمال و احکامش می

کند و افعال او برقرار و استوار میان عدل  بر اساس و اقتضای اسماء و صفاتش عمل می
و حکمت  کند که حمد و فضل و حکمت است و به ھمین سبب، احکامی را تشریع می

طلبد و بنابراین تمامی اخبارش حق و درست است، و ھمۀ  ھا را می و فضل و عدل او آن
دستورات و ممنوعاتش عدل و حکمت است و بر این اساس، ھر گاه بنده در قرآن کریم 

ھا را بر زبان پیامبرانش برای مردم معّرفی کرده  و اسماء و صفاتی که الله متعال آن
ھا دانسته است و  که شایستۀ ذات او نبوده و خود را منّزه از آن است و نیز در صفاتی

ھا را برای بندگانش بیان  در روزھا و اموری که بر سر اولیا و دشمنان الله گذشته و آن
فرموده و دلیل آورده است تا بدانند که معبودشان حق است و عبادت فقط شایستۀ 

کاری تواناست و از ھر چیزی باخبر است و  اوست و نیز برای اینکه بدانند که الله بر ھر
کیفر و بخشنده و مھربان و عزیز و حکیم است و ھر چه را که بخواھد، انجام  سخت

دھد و رحمت و علمش ھمه چیز را فرا گرفته است و تمامی افعالش برقرار و استوار  می
دون میان حکمت و رحمت و عدل و مصلحت است؛ ھر گاه در این امور تدّبر کند، ب

 ١شود. افزوده می أ تردید بر یقین و ایمان و توّکل و توّجه او به الله

                                           
 .١٥، و خالصۀ آن، ص ١٠، ص ١نک: تفسیر ابن سعدی، ج  -١
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. شناخت الله و فھم اسماء و صفات او تجارتی سودآور است که برخی از فوایدش ٧
عبارت است از: آرامش روحی و روانی، اطمینان قلبی، سکونت در فردوس، نگاه به 

ت از خشم و غضب الله متعال. اگر دل وجه الله تعالی و کسب رضایت او تعالی و نجا
مطمئن شود که فقط الله یگانه پروردگار و معبود و مالکش است و به سوی او باز 

شود و برای کسب محّبت و رضایت الھی تمام  گردد، به بھترین شکل متوّجه الله می می
 گیرد. تالشش را به کار می

ھا و اشتباھات محافظت  انسان را از لغزش أل . علم به اسماء و صفات الله٨
کند که صبر نماید، او را از سستی  گشاید، به آدمی کمک می کند، دروازۀ امید را می می

کند، از گناھان بر حذر  کند و به طاعات و تقّرب به الله تعالی تشویق می و تنبلی دور می
ّر شیطان دھد، آدمی را از ش ھا به انسان آرامش و تسّلی می ھا و رنج دارد، در سختی می

آورد و سایر  کند، محّبت و دوستی و بذل و بخشش و نیکی را به وجود می حفاظت می
 نتایج و فواید.

ای از دالیل مھم که بیانگر فضیلت علم به اسماء و صفات الھی و نیاز شدید  پاره
بندگان به آن است، بیان شد، بلکه باید گفت که نیاز بندگان به شناخت پروردگار و 

ر امور و روزی آفریدگار تر و بیشتر از ھر نوع نیازی است؛  دھندۀ آنان، مھم و مالک و مدبِّ
ذاتی که ھمواره و در ھر حال به او نیاز دارند و تنھا با شناخت الله و عبادت و ایمان به 

رسند و از این رو، بھرۀ بنده از صالح و استحقاق  ذات یگانۀ او، به صالح و رستگاری می
ا به اندازۀ شناخت او نسبت به پروردگار و عمل بر اساس رضایت الھی و وی از مدح و ثن

 تقّرب وی با اقوال خوب و اعمال صالح است.

 تأثیر اسماء الله در خلقت و ایجاد. ٥
برد و به  ترین و مفیدترین اموری که درجات بنده را باال می بدون تردید یکی از مھم

شناسد و محّبت الھی را به دست آورد و او را ثنا کند که الله تعالی را بھتر ب او کمک می
گوید، تفّکر و تأّمل در نتایج اسمای حسنا و صفات واالی الله متعال؛ ھمچون آفرینش و 

ھا، زمین،  ھا؛ مانند آسمان ایجاد است، و اینکه ھستی و تمامی موجودات و پدیده
برخی آثار و نتایج آن  ھا، دریاھا و حرکات و سکنات از خورشید، ماه، شب و روز، کوه

ھا دارند و با زبان حال و  تمامی این امور اشاره به اسمای الھی و حقیقت آن«است و 
 کنند، چنانکه گفته شده است: ھا می گفتار داللت بر آن
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ــــــ ــــــاـَت ــــــاِت َفإِنََّه ــــــُطْوَر اْلَكائِنَ ْل ُس  َأمَّ
 

ـــَن ا  ـــمِ ـــَى إَِلْي ـــِك اْألَْعَل ــــْلُمْل  ائُِل ـَك َرَس
 

ـــْد  ـــَوَق ـــَت َخطَّ ْل ـــْو َتَأمَّ ـــا َل ـــطَّ فِْيَه  َهاـَخ
 

ـــ  ـــا َخ ـــْيٍء َم ـــلُّ َش ــــَأَال ُك ـــَه َب  اَطُل ـَال اْللَّ
 

ــــــاِت  شــــــيرُ تُ  ــــــ بإثب ــــــالصِّ  اهـفات لَِربِّ
 

 ائُل ـو قــــن ُهــــَمــــي، وَ دِ ـهــــامُتها يَ َصــــفَ  
 

 ھایی از جانب پادشاه بزرگ به سوی توست. به سطرھای کائنات دّقت کن که پیام
گاه باشید  خط ھا دست بینی که در آن بنگری، میاگر به دّقت  ھایی نگاشته است، آ

 که ھر چیزی غیر از الله، باطل است.
اشاره به اثبات صفات برای پروردگارشان دارند، و ساکت و گوینده بیانگر این مورد 

 است.
تر   ھای کمال و حقایق اسمای الھی، روشن داللت مخلوقات بر صفات آفریدگار ویژگی

ترین معارف  و این از بھترین و مھم ١»یاتر از ھر نوع دلیل و نشانۀ دیگری است.و گو
صفتی ویژه دارد، زیرا اسامی او تعالی اوصاف مدح  أل ھای الله است. ھر اسمی از اسم

و کمال ھستند و ھر صفتی اقتضا و عملی مخصوص به خود دارد و آن عمل ارتباط با 
ھا از آثار و نتایج اسماء الله  رود، که تمامی این می مفعولی دارد که از لوازمش به شمار

ھستند و محال است که مفعول آن از افعالش، و افعالش از صفاتش، و صفاتش از 
ارتباط باشد و به ھمین سبب، در قرآن  ھایش، و اسماء و صفاتش از ذاتش جدا و بی اسم

داند،  اش و عذابش جدا میکریم اّدعا و سخن کسی که الله متعال را از امر و نھی و پاد
انکار شده است، و گویندۀ آن، چیزی را به الله نسبت داده که شایستۀ او نیست و این 
حکم و قضاوتی بد است و کسی که چنین سخن و اّدعایی داشته باشد، الله تعالی را آن 

ّوت گونه که باید، نشناخته و گرامی نداشته است، چنانکه الله متعال در مورد منکران نب
 فرماید: ھای آسمانی، می و بعثت پیامبران و نزول کتاب

َ َوَما قََدُرواْ ﴿ ِ  ٱ�َّ نَزَل  ۦٓ َحقَّ قَۡدرِه
َ
ُ إِۡذ قَالُواْ َمآ أ ءٖ�  ٱ�َّ ٰ �ََ�ٖ ّمِن َ�ۡ   ]٩١[األنعام:  ﴾َ�َ

اند که گفتند: الله بر  نشناخته ،است یسته(مقام و عظمت) الله را آن گونه که شا نو آنا«
 ».را نازل نکرده است یزیچ یبشر یچھ

 فرماید: و دربارۀ منکران معاد و ثواب و عذاب می

                                           
 .٣٧٢، ص ٣مدارج الّسالکین، ابن قّیم، ج  -١
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﴿ ْ َ َوَما قََدُروا ِ  ٱ�َّ �ُض وَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت وَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ٱۡ�  ٱلسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ    ]٦٧مر: [الّز  ﴾ۦۚ َمۡطوِ�َّ
 یامتروز ق که ی اوست نشناختند در حال ی(مشرکان) الله را چنانکه سزاوار بزرگ انو آن«

 ».در دست راست اوست یچیدهھا درھم پ در مشت اوست و آسمان ینتمام زم
کند الله متعال با نیکوکاران و بدکاران، به طور یکسان  در مورد کسی که فکر می

 کرد، فرموده است:برخورد و حساب و کتاب خواھد 

ۡم َحِسَب ﴿
َ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا َۡعلَُهۡم كَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ن �َّ

َ
ِينَ أ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ  ٱل�َّ

َۡياُهۡم َوَمَماُ�ُهۡمۚ َسآَء َما َ�ُۡكُمونَ    ]٢١[الجاثیة:  ﴾َسَواٗٓء �َّ
قرار  یرا ھمچون کسان انکه (ما) آنشدند، گمان کردند  ھا یمرتکب بد که ی کسان یاآ«

 یکسانشان و مرگشان  یاند، که زندگ انجام داده یستهشا یاند و کارھا آورده یمانکه ا دھیم یم
 !»کنند یم یباشد؟! چه بد داور

خبر داده که این حکمی بد است و شایستۀ الله متعال نیست و با اسماء و  أ الله
 فرماید: صفاتش منافات دارد. ھمچنین می

نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� تُرَۡجُعونَ ﴿
َ
�ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َو�

َ
فََحِسۡبُتۡم �

َ
ُ َ�َتَ�َٰ�  ١١٥أ  ٱلَۡملُِك  ٱ�َّ
 ۖ   ]١١٦ -١١٥[المؤمنون:  ﴾ٱلَۡكرِ�مِ  ٱۡلَعۡرِش َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو رَبُّ  ٱۡ�َقُّ
ما باز گردانده  یو ھمانا شما به سو ایم، یدهآفر یھودهکه ما شما را ب یدگمان کرد یاآ«

(به حق)  یمعبود یچحق است، ھ یپس بلند مرتبه (و برتر) است الله که فرمانروا !شوید؟ ینم
 ».است یمپروردگار عرش کر یست،جز او ن

 از این گمان و اّدعایی که با اسماء و صفاتش منافات دارد، منّزه است. ـ یعنی الله
ھا خود را از آنچه  در آن أل این زمینه نازل شده است، که اللهآیات فراوانی در 

ھا  داند، چون منافات با کمال و آثار و نتایج آن مخالف با اسماء و صفاتش است، مبّرا می
 دارد.

بر این اساس، یکی از مفیدترین کارھا برای بنده در این زمینه، بررسی لوازم و 
ھا و داللت زیبا و کامل این اسامی بر کمال و  آنضروریات اسمای الھی و تفّکر در نتایج 

ھا را بسیار محکم و استوار ساخته  آن أل و نیز اینکه الله ھاست آن عظمت آفریدگار
 است:

ا تََرٰى ِ� َخۡلِق ﴿   ]٣[الملك:  ﴾مِن تََ�ٰوُٖت�  ٱلرَّ�مَّ
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 »بینی. ینم ینظم یخلل و ب یچ(الله) رحمان ھ ینشدر آفر«
 اسامی الله تعالی مقتضی آثار خود ھمچون آفرینش و ایجاد ھستند.ھر یک از 

فایده رھا  طلبد که انسان بیھوده و بی می» حمید و مجید«به عنوان نمونه، اسامی 
» حکیم«نشود بدون اینکه به وی امر و نھی شود و پاداش و عذابی داشته باشد. و اسم 

طلبد که  می» حّی «، و اسم »کَملِ «نیز مقتضی چنین موضوعی است و ھمچنین نام 
ای  فعل و عملی داشته باشد و حقیقت زندگی ھمان انجام کارھاست و ھر زنده ـ الله

دھد. اینکه الله متعال آفریدگار و ھمیشه پا برجاست، از موجبات و  کاری انجام می
شود که موجودات و اموری  باعث می» سمیع و بصیر«لوازم حیات اوست. اسامی 

مقتضی وجود مخلوقی است. اسامی » خالق«یدنی وجود داشته باشد و نام شنیدنی و د
کردن و  طلبد که پادشاھی و تصّرف و تدبیر و بخشیدن و منع می» َمِلک«و » رّزاق«

َبّر، محسن، معطی و «ھای  احسان و عدالت و پاداش و عذابی وجود داشته باشد. نام
» غّفار، تّواب و عُفوّ «خود ھستند. اسامی  ھا نیز مقتضی آثار و نتایج و امثال آن» مّنان

ای شکل  طلبد که جرم و جنایتی از جانب مردم صورت گیرد تا آمرزیده شود و توبه می
 گیرد تا پذیرفته شود. سایر اسماء الله نیز این گونه ھستند.

ھر کس در جریان و وجود آثار اسماء و صفات الھی در امور ھستی دّقت و تفّکر 
شود که به کمال اسماء و صفات و افعال ستودۀ الله متعال ایمان آورد، و  یکند، باعث م

ھایی آشکار وجود  مقّدر کرده است، حکمتی کامل و نشانه أل اینکه در ھر آنچه الله
فھماند. و نیز باعث  وسیلۀ اسماء و صفاتش امور و مطالبی را به بندگانش می دارد که به

محّبت الله متعال را جلب نمایند و او را ذکر و شکر شود که با اسمای زیبای الھی،  می
 کنند.

منجر به عبادتی  -از لحاظ علم و معرفت و حالت –بنابراین ھر اسمی از الله متعال 
گردد که انسان در ھر یک از  شود و در صورتی این عبادات حاصل می مخصوص می

ر کند. عبادت فردی که با ھا به خوبی تفّکر و تدبّ  ھای الھی و مقتضیات و نتایج آن اسم
تر از ھر نوع عبادت دیگری است؛  کند، کامل عبادت می ـ تمامی اسماء و صفات الله

گاه است. پس عبادت با یک اسم  مراد اسماء و صفاتی است که بشر نسبت به آن ھا آ
باعث » قدیر«شود که با اسم دیگری عبادت صورت گیرد؛ مثال عبادت با نام  مانع نمی

مانع » معطی« عبادت نشود، یا عبادت با اسم» حلیم و رحیم«د که با نام گرد نمی
گردد و نیز عبادت با اسامی مرتبط با محّبت و نیکی و لطف و  نمی» مانع«عبادت با نام 
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ھای مربوط به عدالت و جبروت و عظمت و کبریا و امثال آن  احسان، مانع عبادت با نام
 شود. نمی

 فرماید: ته از قرآن کریم است، چنانکه الله متعال میای برگرف این راه و شیوه

﴿ ِ ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
  ]١٨٠[األعراف:  ﴾بَِهاۖ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 »ید.ھا) او را بخوان است، پس به آن (نام یکن یھا ، نامالله یو برا«

 أ شود و الله ھای الھی شامل درخواست و ثنا و عبادت می وسیلۀ نام دعا به
خواند که او را با اسماء و صفاتش بشناسند و از این طریق او تعالی  بندگانش را فرا می

اسماء و صفاتش را دوست دارد  أل الله ١ای از عبادت ببرند. را حمد و ثنا گویند و بھره
پسندد، زیرا این از لوازم کمال اوست، و الله  و ظھور آثارشان را در میان مخلوقاتش می

شناخت خود و بصیرت با اسماء و صفاتش را برای بندگان خویش متعال درھای 
خواند تا از دو طریق، پروردگارشان را  گشوده است و در قرآن کریم، آنان را فرا می

 بشناسند:
ترین و بھترین دلیل بر ثبوت و  تفّکر و نگاه در مخلوقات و افعال الھی که روشن .١

 تشخیص اسماء و صفاتش ھستند.
 ھای الھی. در نشانهتفّکر و تدّبر  .٢

ھای آشکار و قابل مشاھده و نیز تفّکر در آیات قرآنی، که ھر  یعنی تفّکر در نشانه
ای گسترده برای شناخت پروردگار بزرگ و معبوِد ستوده است. پاک و منّزه  یک زمینه

کند و تمامی  است ذاتی که با انواع دالیل و شواھد، خود را برای بندگانش معّرفی می
را برای آنان باز کرده است، سپس راه راست را در جلویشان قرار داده و آنان را  ھا راه

 راھنمایی کرده است:

َۡهلَِك َمۡن َهلََك َ�ۢن بَّيِنَةٖ َو�َۡحَيٰ َمۡن َ�َّ َ�ۢن بَّيِنَةٖ� �نَّ ﴿ ِ�ّ َ  ﴾لََسِميٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ
  ]٤٢[األنفال: 

 که ی ت) ھالک شود، و کس(و حّج  یلدل یاز رو شود، یھالک (و نابود) مکه  ستا آن ک«
 ».داناست یماند، و ھمانا الله شنوابت) زنده (و حّج  یلدل یاز رو ماند، یزنده م

                                           
 .٤٥٣ -٤٤٩، صص ١نک: مدارج الّسالکین، ابن قّیم، ج  -١



 شناخت اسماء الله    ٢٦

 . تأثیر اسماء الله در عبادت٦
اسماء و صفات الله متعال مقتضی آثارشان؛ یعنی عبودّیت و امر ھستند ھمان گونه  

ه در این باره مطالبی بیان شد و اکنون در مورد که مقتضی خلق و تکوین بودند، ک
عبودّیت سخنانی ارائه خواھد گشت؛ مانند خضوع، تواضع، خشوع، رجوع، خشیت، 

ھا و صفات الھی  ترس، محّبت، توّکل و سایر عبادات ظاھری و باطنی. ھر یک از نام
این مورد  و ھاست آن مقتضی عبودّیت خاّصی است که از آثار و نتایج علم و معرفت به

گوییم ھر  در تمامی انواع عبادات قلبی و جسمی صادق است. در توضیح این مطلب می
مالک ضرر و منفعت و بخشش و منع و خلق و رزق و  أ گاه بنده بداند که تنھا الله

شود که در قلب و باطن خویش، بر الله توّکل  گردانیدن و میراندن است، باعث می زنده
 فرماید: ثار و نتایج توّکل برایش پدیدار گردد. الله تعالی میکند و در ظاھر نیز، آ

﴿ َ�َ ۡ ِي ٱلَۡ�ِّ َوتََو�َّ ِ  ٱ�َّ ِ  ۦَوَ�َ�ٰ بِهِ  ۦۚ َ� َ�ُموُت وََسّبِۡح ِ�َۡمِده  ﴾َخبًِ�ا ۦبُِذنُوِب ِعَبادِه
  ]٥٨[الفرقان: 

بس که  ینو ھم ی،گو یحاو تسب یشل کن، و به ستاتوکّ  میرد، یکه ھرگز نم ای هزند و بر«
گاه است  ».او به گناھان بندگانش آ

﴿ َ�َ ۡ   ﴾ٱلرَِّحيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َوتََو�َّ
ّ

  ]٢١٧عراء: [الش
 ».ل کنمھربان توکّ  یروزمندو بر الله پ«

ِۡذهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱلَۡمۡغرِِب وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ رَّبُّ ﴿   ]٩ل: مّ [المّز  ﴾َو�ِيٗ�  ٱ�َّ
پس او را کارساز (و  یست،حق) جز او نه (ب یپروردگار مشرق و مغرب که معبودھمان) «(

 »ین.نگھبان خود) برگز

﴿ َ�َ ۡ ِۚ َوتََو�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ�ٰ ب   ]٨١ساء: [النّ  ﴾َو�ِيً�  ٱ�َّ
 ».باشد ]تو[و مدافع  یاراو کافی است که ل کن، و و بر الله توکّ «

ھا و زمین،  ای در آسمان شنوا و بینا و داناست و ذّره أل و ھر گاه بنده بداند که الله
گاه است و خیانت چشم از او پنھان نمی ھا و آنچه را که  ماند و اینکه از اسرار و نھان آ

داند  داند و از ھر چیزی مّطلع است و تعداد ھمه چیز را می ماند، می ھا پنھان می در دل
گاه است و آن شود که زبان و  بیند، سبب می ا را میھ و از تمامی جوانب زندگی او آ

ھای ذھنی و روانی خود را از ھر آنچه الله را ناخشنود سازد، باز دارد و  اعضا و اندیشه
 فرماید: می ـ اعضایش را در آنچه باعث محّبت و رضایت الھی گردد، به کار برد. الله
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نَّ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَم بِأ

َ
� َ   ]١٤[العلق:  ﴾يََرىٰ  ٱ�َّ

 !»بیند؟ یاعمالش را) م ۀکه مسلمًا الله (ھم داند ینم یاآ«

ْ وَ ﴿ ُقوا ۚ  ٱ�َّ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ   ]١[الحجرات:  ﴾َسِميٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
 ».داناست یالله شنوا ھمانا ید،و از الله بترس«

﴿ ْ   ]٤٠لت: [فّص  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٌ  ۥَما ِشۡئُتۡم إِنَّهُ  ٱۡ�َملُوا
 »یناست.ب دھید یاو به آنچه انجام م قطعاً  د،یبکن خواھید یھر چه م«

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نُفِسُ�ۡم فَ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ أ   ]٢٣٥[البقرة:  ﴾ٱۡحَذُروهُ

 »ید.) او بترسبا پس از (مخالفت داند، یشماست م یھا که الله آنچه را که در دل یدو بدان«
گاھی باعث می شود که بنده الله متعال را مراقب بداند  بدون تردید این نوع علم و آ

 و دستوراتش را انجام دھد و از ممنوعاتش پرھیز کند.
مردی شبانه در یک بیابان از زنی درخواست کرد که با وی «گوید:  ابن رجب می

ھمبستر شود، اّما آن زن سر باز زد، و مرد به او گفت: کسی غیر از ستارگان ما را 
یعنی الله کجاست؟! مگر ما را  ١»ھا کجاست؟! جودآورندۀ آنبیند. زن گفت: پس بو نمی
گاھی زن، وی را از ارتکاب چنین گناھی باز داشت. نمی  بیند؟! بنابراین علم و آ

نیاز و بزرگوار، صاحب فضل و مھربان و بسیار بخشنده  بی أ اگر بنده بداند که الله
کند و مھربان است و  احسان میاست و با وجود اینکه نیازی به بندگانش ندارد، به آنان 

کند و این کارھا را به قصد اینکه  برایشان ارادۀ خیر دارد و ضررھا را از آنان دور می
بنده به او تعالی نیکی کند یا ضرری را از او دور سازد، نیست، بلکه فقط از روی رحمت 

شان  اوانیو احسان الھی است، زیرا الله تعالی مخلوقاتش را نیافریده است که به فر
ھا خود را عزیز گرداند، یا اینکه به او روزی و فایده رسانند و  افتخار کند و با وجود آن

 فرماید: ضرری دفع کنند، چنانکه می

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ ن  ٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ٱۡ�ِ
َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَما

ُ
ٓ أ َما

َ  إِنَّ  ٥٧ُ�ۡطعُِمونِ  زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ   ﴾ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
ّ

  ]٥٨ -٥٦اریات: [الذ
 ییھا روز ھرگز از آن .مرا عبادت کنند ینکها یام مگر برا یافریدهو من جن و انس را ن«

دھنده است، (و او)  یالله است که روز گمان یب .خواھم که مرا طعام دھند یو نم خواھم، ینم
 ».استقدرتمند استوار 

                                           
 روایت کرده است. ٢٧٢، ص »الھوی ذّم «؛ این ماجرا را ابن جوزی در ٤٩شرح کلمة اإلخالص، ص  -١
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ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقُِل ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
ٞ ّمَِن  ۖ َوِ�ّ ّلِ ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ� ٱ�ُّ   ]١١١[اإلسراء:  ﴾َوَ�ّ�ِ

 ییو او را در فرمانروا یدهخود) بر نگز ی(برا یالله است که فرزند یبرا یشو بگو: ستا«
 تعالی و او یست،او ن یبرا یو) سرپرست یت حام(و ذلّ  یناتوانه سبب و ب یست،ن یکیشر یچھ

 ».بزرگ بشمار یستگیرا به شا

يَا ِعبَاِدي إِنَُّ�ْم لَْن َ�بْلُُغوا رُضِّي «ھمچنین در حدیثی قدسی آمده است که: 
و�، َولَْن َ�بْلُُغوا َ�ْفيِع َ�تَ  ای بندگانم! بدون تردید شما ھرگز قدرت «؛ ١»نَْفُعو�َ�ترَُضُّ

رساندن به من  ضرررساندن به من را ندارید که به من ضرر رسانید، و ھرگز قدرت فایده
 » را ندارید که به من فایده رسانید.

گاه به امور فوق باشد، باعث می شود که بیشتر به الله و فضل و احسان او  اگر بنده آ
شدن تمامی نیازھایش را از او بخواھد و بیشتر خود را محتاج به  برآورده امیدوار شود و

 الله بداند و آن را آشکار سازد:

َها ﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱلُۡفَقَرآءُ أ ُ وَ  ٱ�َّ   ]١٥[فاطر:  ﴾ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 ».ستوده است نیاز یو (تنھا) الله است که ب یازمندید،) به الله نیمردم! شما (ھمگ یا«
امید بر حسب معرفت و علم بنده نسبت به الله متعال، منجر به انواع عبادات 

 شود. ظاھری و باطنی می
گاه باشد، سبب  ھر گاه بنده به عدالت و انتقام و غضب و خشم و عقوبت الله تعالی آ

شوند،  ه باعث خشم و غضب او میشود که تقوای الھی را رعایت کند و از اموری ک می
 فرماید: می أل پرھیز کند. الله

ْ وَ ﴿ ُقوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ   ]١٩٦[البقرة:  ﴾ٱۡلعَِقابِ َشِديُد  ٱ�َّ

 ».است یفرک که الله سخت یدو بدان یداز الله بترس و«

ْ وَ ﴿ ُقوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ ونَ  ٱۡعلَُمٓوا نَُّ�ۡم إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ
َ
  ]٢٠٣[البقرة:  ﴾�

 ».شد یداو محشور خواھ یکه شما به سو یدو بدان یدو از الله بترس«

                                           
آن را روایت کرده  س ، این بخشی از حدیثی است که ابوذر٢٥٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١

 است.
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ْ فَ  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت فَإِن َزلَۡلُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءتُۡ�ُم ﴿ نَّ  ٱۡعلَُموٓا
َ
َ أ [البقرة:  ﴾َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ٱ�َّ

٢٠٩[  
و (منحرف  یدلغزش کرد ،شما آمد یروشن و آشکار برا یھا نشانهپس اگر بعد از آنکه «

 ».است یمکه الله توانمند حک ید)، بدانیدشد
اگر بنده بداند که ذات و قدرت و غلبۀ الله متعال بر مخلوقاتش برتر و بسیار است، 

شود.  باعث خضوع و فروتنی و محّبت نسبت به الله تعالی و انجام انواع عبادات می
 فرماید: می أل الله

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

  ]٦٢[الحج:  ﴾ٱۡلَكبِ�ُ 
 یباطل است، و به راست خوانند ی، و آنچه جز او مبودهاست که الله حق  بدان سبب ینا«

 ».بزرگ است ۀکه الله بلندمرتب

  ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِ�ُّ َوُهَو ﴿
 ».و او بلند مرتبه و بزرگ است«

﴿ ْ َ َوَما قََدُروا ِ  ٱ�َّ �ُض وَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت وَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ٱۡ�  ٱلسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ   ]٦٧مر: [الّز  ﴾َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 یامتروز ق که ی نشناختند در حال ،اوست ی(مشرکان) الله را چنانکه سزاوار بزرگ انو آن«

ه و برتر در دست راست اوست، او منزّ  یچیدهھا درھم پ در مشت اوست و آسمان ینتمام زم
 »پندارند. یاو م یکاست از آنچه شر

ای خاص و  گردد که عالقه ه کمال و جمال الھی باشد، سبب میاگر بنده دانا ب

َمْن أَحبَّ ِلقاَء «فرماید:  می ج اشتیاقی فراوان به لقای الله تعالی داشته باشد. پیامبر
ِ أحبَّ ا�َّ لَِقاَءه ھر کس دیدار با الله را دوست داشته باشد، الله متعال دیدار با «؛ ١»ا�َّ

شود که بنده انواع بسیاری از عبادات  بدون تردید این امر باعث می» او را دوست دارد.
 فرماید: می أ را انجام دھد و به ھمین سبب، الله

                                           
، به روایت ابو موسی ٢٦٨٦؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٥٠٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 .س اشعری



 شناخت اسماء الله    ٣٠

ْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجوا
َ
 ﴾أ

  ]١١٠[الکهف: 
کس را  یچانجام دھد، و ھ یستهکار شا یددارد، با یدپروردگارش ام یبه لقا سپس ھر ک«

 »گرداند.ن یکدر عبادت پروردگارش شر
با توّجه به مطالب فوق، دانستیم که تمامی انواع عبادات، وابسته به لوازم و 

ای الزم است که پروردگار  ضروریات اسماء و صفات الھی ھستند و از این رو، بر ھر بنده
گاه به آثار و نتایج و خویش و ا سماء و صفات او تعالی را به خوبی بشناسد و نیز آ

گردد و خیرش  ھا باشد و بر این اساس، بھره و فایدۀ بنده بسیار می ضروریات علم به آن
 شود. کامل می

ھای زیبا و صفات واالی الھی که  انسان مؤمن و موّحد بر اثر ایمان و یقینش به اسم
یابد که باعث  کند، لّذتی می ریا و یگانگی او در جالل و جمال میداللت بر عظمت و کب

شود تمامی تالشش را برای کسب محّبت الله و تواضع و فروتنی در برابر او و میل و  می
کند که پس از تکمیل فرایض، با انجام  امید به او تعالی به کار گیرد و نیز کوشش می

اند و رضایت او را به دست آورد. توفیق و نوافل، خودش را به الله متعال نزدیک گرد
ای در برابر آنچه ببخشد و ھیچ  است و ھیچ بازدارنده أل ھدایت به دست الله

ای در برابر آنچه باز دارد، نیست و ھر نوع تغییر و بازگشت از گناه، فقط به  دھنده
 توفیق او تعالی است.

 های الله متعال تمامی اسم. کمال و حسنابودن ٧
آیه، این  ٤ھای بزرگ خود را حسنا نامیده و در  در قرآن کریم، تمامی اسم ـ الله

 فرماید: ھا بیان کرده است، چنانکه می صفت را برای آن

﴿ ِ ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
ِينَ بَِهاۖ َوَذُرواْ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� �ِهِ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
َسُيۡجَزۡوَن َما  ۦۚ يُلِۡحُدوَن ِ�ٓ أ

  ]١٨٠[األعراف:  ﴾َملُونَ َ�نُواْ َ�عۡ 
را که در  یو کسان ید،ھا) او را بخوان است، پس به آن (نام یکن یھا ، نامالله یبرا و«

داده  کردند، یآنچه را م یفرک نآنا یزوده ب ید،رھا کن کنند، ی) می(و کجرو یفتحر یشھا نام
 ».خواھند شد

ْ قُِل ﴿ َ  ٱۡدُعوا وِ  ٱ�َّ
َ
ْ أ ا تَۡدُعواْ فَلَُه  ٱلرَّۡحَ�َٰنۖ  ٱۡدُعوا يّٗا مَّ

َ
ۡسَمآءُ �

َ
�  ٱۡ�   ]١١٠[اإلسراء:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ
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او  یندارد) برا یپس (فرق ید،ھر کدام را بخوان ید،رحمان را بخوان یا ید: الله را بخوانبگو«
 »یکوست.ن یھا نام

﴿ ُ ۡسَمآءُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ  ٱ�َّ
َ
  ]٨[طه:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 ».از آِن اوست یکون یھا نام یست،جز او ن یمعبود یچ(او) الله است، که ھ«

ُ ُهَو ﴿ ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ٱلَۡ�ٰلِقُ  ٱ�َّ ۡسَمآءُ َ�ُ  ٱلُۡمَصّوُِر
َ
�  ٱۡ� َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱلسَّ

�ِض� وَ 
َ
  ]٢٤[الحشر:  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

است، آنچه در  یکن یھا او نام ی) برانظیر ینقشبند (ب ین،الله است، خالق، نوآفر او«
 ».است یمحک یروزمندو او پ گویند، یاو م یحتسب وجود دارد، ینھا و زم آسمان

نھایت کامل،  اند. حسنا یعنی بی ھای الله حسنا معّرفی شده در آیات فوق، ھمۀ اسم
، اسم تفضیل »أفعل«است و بنابراین بر وزن » حسن«و نه » األحسن«و این واژه جمع 

ھا وجود ندارد و این  تر از آن است؛ یعنی به ھیچ عنوان بھتر و کامل» الم«معرفه با 
ھا و بھترین  اسامی دارای حسن و زیبایی کامل و مطلق ھستند، زیرا بھترین نام

 فرماید: توصیفاتند، چنانکه الله می

ٰ  ٱلَۡمَثُل َوَ�ُ ﴿ َ�ۡ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱۡ� �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
  ]٢٧وم: [الّر  ﴾ٱۡ�

 ».اوست یبرا ینھا و زم برتر در آسمان یفو توص«
نھایت کاملند و به ھمین سبب، بھترین و  یعنی ذات و اسماء و صفات الھی بی

شود و ھیچ  ھا یافت نمی تر و بھتر از آن روند و اسمی کامل ھا به شمار می زیباترین نام
ھا را برساند و اگر نام دیگری در  تواند جایگزین این اسامی شود و معنای آن نامی نمی
ھا بیان شود، ھرگز مرادفشان نیست، بلکه فقط به قصد توضیح و تفھیم بیشتر  عوض آن

ھای الھی از لحاظ اصل و معنا، کامل، و از نظر الفاظ و  گیرد، چرا که اسم صورت می
روند و صفات الله متعال  ھا به شمار می رو، بھترین نامشان، زیبا ھستند و از این  مفاھیم

و ھمۀ اسماء و صفات الھی  ھاست آن ترین صفاتند، و صفت حسنا برای تمامی نیز کامل
به سبب  أل ھای مدح و حمد و ثنا و تمجیدند و الله زیبا و کاملند، چون ھمگی نام

شود و  و صفات می ھا کمال و جالل و جمال و عظمتش، فقط توصیف به بھترین نام
 شود. ترین توصیف و ثنا، حمد و ستایش می ترین و زیباترین و پاک فقط با کامل

بدین سبب حسنا و کاملند که بیانگر صفات کمال برای او تعالی  أ ھای الله نام
کند، از  ھستند و از این رو، ھر نامی که فقط اسم خاص است و داللت بر صفتی نمی

رود و ھر نامی که بیانگر صفات کمال نباشد؛ یعنی داللت بر  یاسامی الھی به شمار نم
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صفات نقص کند یا اینکه بیانگر مدح و عیب باشد نیز از اسامی الله نیست و بنابراین 
توقیفی ھستند و داللت بر صفات کمال و جالل پروردگار  أل ھای الله تمامی اسم

نظر الفاظ، حسنا و کاملند، زیرا اگر شان و نه فقط از  کنند و از لحاظ معانی و ماھّیت می
گشتند و داللت بر مدح و کمال  بودند، حسنا و کامل نمی الفاظی بدون معنا می

کنند به جای  ھایی که داللت بر خشم و انتقام می بود نام کردند، و جایز می نمی
شود که:  ھایی که بیانگر رحمت و احسانند، به کار روند و بالعکس؛ مثال گفته  اسم

کیفری، یا اینکه: الھی!  پروردگارا! من به خودم ستم کردم، پس مرا ببخش که تو سخت
 ھای متناقض. ای، و سایر سخن کننده به من ببخش که تو گیرنده و منع
ھای  ھای الله متعال بیانگر معنایی از صفات و ویژگی بر این اساس، ھر اسمی از نام

داللت بر صفت » رحمان«وت دارد؛ مثال نام کمال است و با معنا و مفھوم اسم دیگر تفا
مھربانی، عزیز داللت بر صفت عّزت، خالق داللت بر ویژگی آفرینش، کریم داللت بر 

کند و... ، ھر چند تمامی  صفت کرم و بخشش و محسن داللت بر ویژگی احسان می
از لحاظ  ھا در اینکه بیانگر صفاتی از الله متعال ھستند، با ھم مشترکند. بنابراین آن

ھای او تعالی، با  شان بر ذات الله، مترادفند، ولی از نظر داللت بر صفات و ویژگی داللت
 ھا بیانگر معنا و صفتی خاص ھستند. یکدیگر تفاوت دارند، زیرا ھر یک از آن

ھای مدح ھستند، و اگر  ھای الھی اسم تمامی نام«گوید:  می / عّالمه ابن قّیم
کردند، زیرا الله متعال تمامی  بودند، داللت بر مدح و توصیف نمی الفاظی بدون معنا می

 ھا را حسنا و کامل نامیده است: آن

﴿ ِ ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
ِينَ بَِهاۖ َوَذُرواْ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ� �ِهِ  ٱ�َّ ۡسَ�ٰٓ

َ
َسُيۡجَزۡوَن َما  ۦۚ يُلِۡحُدوَن ِ�ٓ أ

  ]١٨٠[األعراف:  ﴾َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ 
را که در  یو کسان ید،ھا) او را بخوان است، پس به آن (نام یکن یھا ، نامالله یبرا و«

داده  کردند، یآنچه را م یفرک آنان یزوده ب ید،رھا کن کنند، ی) می(و کجرو یفتحر یشھا نام
 ».خواھند شد

بنابراین فقط از لحاظ اینکه الفاظی محض باشند، حسنا و کامل نیستند، بلکه چون 
 کنند، حسنا و کاملند. داللت بر اوصاف کمال می

به ھمین سبب، وقتی فردی از قوم عرب، از فرد دیگری شنید که در آخر آیۀ: 

ارُِق وَ ﴿ ارِقَةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ ۢ بَِما َكَسَبا نََ�ٰٗ� ّمَِن  ٱۡ�َطُعوٓا يِۡدَ�ُهَما َجَزآَء
َ
� ِۗ  ،]٣٨[المائدة:  ﴾ٱ�َّ

را بر زبان آورد، گفت: این سخن الله نیست. آن قاری گفت:  »والله غفور رحیم«عبارت 
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زبان پاسخ داد: نه، ولی این سخن الله تعالی  کنی؟! عرب آیا کالم الھی را تکذیب می

ُ وَ ﴿نیست، سپس دوباره آن آیه را به یاد آورد و عبارت  را تالوت  ﴾َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ٱ�َّ
آنجا که الله تعالی عزیز و غالب است، حکم نشین گفت: راست گفتی؛ از  کرد. آن بادیه

دھد.  دھد، و اگر ببخشد و رحم کند، که چنین حکمی نمی به قطع دست دزد می
ای که بیانگر مھربانی و رحمت الھی است، نامی که بیانگر عذاب  بنابراین اگر در آخر آیه

 »د.خور نظمی و عدم تناسب سخن و کلمات به چشم می است بیاید یا بالعکس، بی
که در  –بردن از اسامی او  خواستن از الله متعال با نام بر این اساس، دعا و کمک

ھا ممکن  فقط با علم به معانی آن -دستور به این کار داده است ﴾بَِهاۖ  ٱۡدُعوهُ فَ ﴿عبارت 
گاه به مفاھیم این نام ھا نباشد، بسا اوقات در دعای  و میّسر است، زیرا اگر انسان آ

برد؛ مثال اینکه از الله  که متناسب با درخواستش نیست نام می خود، از اسمی
کند  درخواست رحمت و مغفرت کند و از نامی نام ببرد که داللت بر عذاب و انتقام می

گردد. ھر کس به دعاھای  و یا بالعکس، و در نتیجه، سخنانش متناقض و نامتناسب می
ند ھر دعایی که با نامی از اسامی الھی بی دّقت کند، می ج وارد در قرآن یا سّنت پیامبر

 ختم شده، کامال متناسب و ھماھنگ با آن نام است؛ مانند آیات زیر:

نَت ﴿
َ
ِميعُ َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ   ]١٢٧[البقرة:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

 ».دانا یشنوا ییتو بدون تردید که یر،پروردگارا! از ما بپذ«

نَت َخۡ�ُ  ٱرَۡ�ۡنَاَ�َا وَ  ٱۡغفِرۡ َءاَمنَّا فَ َر�ََّنآ ﴿
َ
ِٰ�ِ�َ َوأ   ]١٠٩[المؤمنون:  ﴾ٱل�َّ

 ینپس ما را ببخش و بر ما رحم کن، و تو بھتر یم،آورد یمانپروردگارا! (ما) ا«
 »ی.کنندگان رحم

ِ  ٱۡ�َتحۡ  َر�ََّنا﴿ نَت َخۡ�ُ  ٱۡ�َقِّ بَۡيَنَنا َو�َۡ�َ قَۡوِمَنا ب
َ
  ]٨٩[األعراف:  ﴾�َ ٱۡلَ�ٰتِحِ َوأ

 یانگشا (راه ینکن، که تو بھتر یبگشا و) داور یحق (راھه ما و قوم ما ب یان! موردگاراپر«
 ».و) داورانی

 اند نیز ھمین گونه ھستند. آمده ج دعاھایی که در سّنت پیامبر
یعنی صفت  – أل ھای الله شناخت انسان مسلمان از این صفت مھم برای اسم

شود که بیشتر به عظمت و جالل او تعالی پی ببرد و  باعث می -حسن و کمال و زیبایی
ھای  گاه ھا بسیار تالش کند، و نیز او را از لغزش برای فھم معانی و مفاھیم مھم آن

 کند. ھای جاھالن دور می گویی کنندگان و تأویالت افراد باطل و یاوه تحریف
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توان نتایج برگرفته از این صفت اسماء الله را در موارد  میعالوه بر مطالب پیشین، 
 زیر خالصه کرد:

ترین موصوف؛ یعنی  ھایی ھستند که داللت بر بھترین مسّما و بزرگ ھا نام این .١
 کنند. ذات الله تعالی که صاحب جالل و کمال و جمال است، می

و کمال و این اسامی باعث شکوه و تعظیم الله متعال و اظھار عظمت و مجد  .٢
 شوند. جمال و کبریایی او  می

کنند و به  ھر یک از این اسامی داللت بر ثبوت صفت کمال برای الله تعالی می .٣
ھمین سبب، حسنا ھستند. و تمامی صفات الھی، صفات کمال و جاللند و ھمۀ 

 افعالش حکمت و رحمت و مصلحت و عدالتند.
گر نقص نیستند، و به ھیچ ھای پروردگار متضّمن شر یا بیان ھیچ یک از نام .٤

عنوان شر شایسته و متناسب با صفات و ذات و افعال او تعالی نیست و ھرگز 
 شوند. افعال و صفاتش مّتصف به شر و بدی نمی

بردن از اسامی او، دعا و درخواست  به بندگانش دستور داد که با نام أل الله .٥
 کنند، چنانکه فرمود: 

 ﴾بَِهاۖ  ٱۡدُعوهُ فَ ﴿
 »ید.ھا) او را بخوان (نامپس به آن «

ترین عبادات و  شود و از بزرگ و این شامل دعای عبادت و دعای درخواست می
 رود. ھا به شمار می برترین تقّرب

اسم از اسامی الله تعالی را حفظ کند و  ٩٩وعده داده است که ھر کس  ـ الله .٦
ه متعال او را ھا عمل کند، الل ھا را بشناسد و به لوازم و مقتضیات آن معانی آن

ھای پروردگار است، و فقط الله  گرداند، که این از برکات اسم وارد بھشت می
 دھد. متعال آدمی را توفیق می

 اهل سّنت و جماعت در حوزۀ اسماء و صفات . اعتقاد و روش٨
باور و دیدگاه اھل سّنت دربارۀ اسماء و صفات و به طور کّلی در مورد مسائل دینی، 

دارند و به  دیدگاھی صحیح و مستقیم است، زیرا متون شرعی را گرامی میاعتقاد و 
کنند. بنابراین به  آنچه در قرآن و سّنت بیان شده است، بدون زیادت و نقصان عمل می

ھا را ھمان گونه که  اسماء و صفاتی که در قرآن و سّنت آمده است، ایمان دارند و آن
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شوند و  کب تحریف و تأویل نادرست و الحاد نمیبیان شده است، قبول دارند و ھرگز مرت
کنند و ھیچ یک از صفاتش را تشبیه به  ھیچ نوع کیفیتی برای صفات الھی بیان نمی

کنند، زیرا او تعالی ھمنام و شریک و مانند ندارد و با مخلوقاتش  صفات مخلوقات نمی
ارند پیامبران الھی شود. عالوه بر این، اھل سّنت و جماعت ایمان و باور د مقایسه نمی

شده ھستند، چرا که سخنشان  اند، راستگو و تصدیق که صفات الله متعال را بیان کرده
وحیی از جانب الله بوده و مسؤولیت آنان تبلیغ رسالت الھی است، بر خالف کسانی که 

ھای قاصر و درک و فھم ضعیف خود و بسا اوقات با پیروی از افکار و  با پیروی از عقل
دھند. به ھمین سبب،  نسبت می أ دانند، به الله بدشان، آنچه را که نمی اھداف
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ا يَِصُفونَ  ٱۡلعِزَّةِ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك رَّبِ ﴿ ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ٱلُۡمرَۡسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
  ]١٨٢ -١٨٠افات: [الّص  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

و  کنند. یم یفت، از آنچه (مشرکان) توصپروردگار عزّ  ؛پروردگار توه است و منزّ  پاک«
 ».است یانمخصوص الله است که پروردگار جھان یِش و سپاس و ستا سالم بر رسوالن

خودش را از توصیفاتی که مخالفان پیامبران به او نسبت دادند، منّزه و مبّرا  ـ الله
پیام الھی را بدون نقص بیان کردند، دانست، و بر رسوالن درود فرستاد، زیرا وحی و 

سپس خودش را با اوصافی که فقط مختّص اوست و به سبب آن اوصاف مستحّق حمد 
 و ثنای کامل است، حمد و ستایش گفت.

پیروان اھل سّنت نیز چنین شیوه و دیدگاھی دارند؛ یعنی صفات کمال و جالل که 
دانند؛  اند، ثابت و صحیح می کرده ھا را برای پروردگار خویش اثبات پیامبران الھی آن

گفتن الله با بندگان خود، محّبت و رحمت او تعالی نسبت به  صفاتی ھمچون سخن
آنان، برتری الله بر بندگان و استوای او بر عرش، خشم و غضب بر دشمنان خود و سایر 

ن بیان اند و بدو صفات باارزش و گرامی پروردگار. آنان به تمامی این صفات ایمان آورده
شدن صفات  کیفیت یا اعتقاد به تشبیه و تمثیل یا تأویل و تفسیری که منجر به تعطیل

کنند، بلکه سّنِت محّمدی و راھی پسندیده را در  ھا عمل می الله متعال شود، به آن
اند و از این رو، در  ھا و تمایالت باطل و منحرف نشده اند و دچار گمراھی پیش گرفته

اند. بنابراین روش آنان  ھایی عالی و واال گشته درجات و مقام دنیا و آخرت صاحب
بسیار آشکار و استوار و راھنماست، بلکه حقیقتی است که غیر از آن، حقیقتی وجود 

 ندارد و ھدایتی است که غیر آن، گمراھی است.
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روش و اعتقاد اھل سّنت و جماعت، در حوزۀ اسماء و صفات،  بر پایۀ دو اصل مھم 
است: اثبات بدون تمثیل، و تنزیه بدون تعطیل. آنان صفات الھی را تشبیه به  و اساسی

کنند.  کنند، ھمان گونه که ذاتش را تشبیه با ذات مخلوقات نمی صفات مخلوقات نمی
کنند،  ھمچنین صفات کمال و جاللش را که در قرآن و سّنت بیان شده است، نفی نمی

له نیست و او بسیار شنوا و بیناست. این ایمان بلکه ایمان دارند که ھیچ چیز مانند ال
ھای مھم ایمان است که اگر کسی به آن معتقد نباشد،  اصل و اساسی از اصول و پایه

ایمان ندارد. ھر کس که یک یا چند اسم یا صفت از اسماء و صفات الھی را انکار یا نفی 
ھا را تشبیه به  آنھا بیان کند یا  کند، مؤمن نیست. حکم کسی که کیفیتی برای آن

از آنچه ستمکاران توصیف  أل اسماء و صفات مخلوقات نماید نیز ھمین است. الله
 کنند، مبّرا و برتر است. می

را تشبیه به صفتی از صفات  أ ھر کس الله«گوید:  می / نعیم بن حّماد
گردد، و کسی که صفتی از صفات الھی را انکار نماید،  مخلوقات کند، قطعًا کافر می

 ج شود، و در آنچه الله متعال خودش را توصیف کرده، یا در اوصافی که پیامبر کافر می
  ١»بیان کرده است، ھیچ نوع تشبیھی وجود ندارد.

ھا  شود که خودش آن فقط به اوصافی مّتصف می أل الله«گوید:  می / امام احمد
توصیف کرده است، و در ھا  الله متعال را با آن ج را بیان کرده است، یا اینکه پیامبر

 ٢»شود. این زمینه، فقط از قرآن و سّنت پیروی می
فقط به اسماء و صفاتی معتقدیم که در قرآن کریم «گوید:  می / ابن عبد البر

ھا اجماع و  به اثبات رسیده است و یا اینکه اّمت اسالمی بر آن ج آمده، یا از پیامبر
شود و ھیچ  حد اثبات شده است، پذیرفته میاند، و آنچه از طریق اخبار وا توافق کرده

 ٣»کنیم. بحثی در این زمینه نمی
ھای بزرگ الله بر بنده، این است که او را برای پیمودن راھی استوار و  یکی از نعمت

ھای  گویی مبتنی بر پایبندی به قرآن و سّنت و دور از انحرافات اھل باطل و یاوه
ّنت بحمد الله بر یک راه قرار دارند و حّتی در دھد، و بلکه اھل س گمراھان توفیق می

                                           
 .٩٣٦اللکائی در شرح اإلعتقاد، شمارۀ:  -١

 .٢٦، ص ٥الفتاوی، ابن تیمّیه، ج مجموع  -٢

 . ٩٤٣، ص ٢جامع بیان العلم وفضله، ج  -٣
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یک مسأله از موضوعات اسماء و صفات و افعال الھی با یکدیگر اختالف ندارند و ھمگی 
ھا را  بر اثبات تمامی آنچه در قرآن و سّنت بیان شده است، تاکید دارند و ھرگز آن

ھا ایمان  زنند، و به آن کنند و دست به تأویالت و سخنان باطل نمی تحریف و تبدیل نمی
دارند و سخن و باورشان در این  ھا و صفات و افعال را گرامی می و باور دارند و این اسم

رسالت از جانب الله است، تبلیغ رسالت «گوید:  شان می زمینه، یکی است، و زبان حال
   ١»بر عھدۀ رسول و پذیرش آن، بر عھدۀ ماست.

ترین و بھترین دلیل بر صّحت روش و  تاریخ، روشناین توافق اھل سّنت در گذر 
 مسلک آنان است.

بودن اھل  یکی از دالیل بر حق«گوید:  می / به ھمین سبب، ابو المظّفر سمعانی
بینی  ھایشان را از ابتدا تا کنون مطالعه کنی، می حدیث این است که اگر تمامی کتاب

آنان و سکونت ھر یک در  ھا و فاصلۀ میان رغم اختالف شھرھا و زمان که علی
شوند و فکر و قلب و  سرزمینی جدا، اعتقاد و روششان یکی است و از آن منحرف نمی

سخنشان در این زمینه یکی است و اندک اختالفی وجود ندارد، بلگه اگر تمامی 
رسی که گویی ھمۀ سخنان از یک  سخنان و روایاتشان را جمع کنی، به این نتیجه می

تر از این بر اثبات حق وجود دارد؟!  ان شده است، و آیا دلیلی روشندل و یک زبان بی
 فرماید: می أل الله

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ِ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ٱۡلُقۡرَءانَۚ أ ْ �ِيهِ  ٱ�َّ  ﴾َكثِٗ�� ٱۡختَِ�ٰٗفالَوََجُدوا

  ]٨٢ساء: [النّ 
در آن  یارالله بود، قطعًا اختالف بس یرغ یکه اگر از سو اندیشند؟! یدر قرآن نم یاآ«

 »یافتند. یم

ْ وَ ﴿ ِ ِ�َۡبِل  ٱۡ�َتِصُموا ْۚ وَ  ٱ�َّ قُوا ْ َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم  ٱ�َّ
ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ 

َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَ�

َ
  ]١٠٣: عمران [آل ﴾إِۡخَ�ٰٗنا ۦٓ أ

و نعمت الله را بر  ید،و پراکنده نشو یدالله (قرآن و اسالم) چنگ زن یسمانبه ر یو ھمگ«
شما الفت داد، آنگاه به  یھا دل یانپس م ید،) بودیکدیگرآنگاه که دشمنان ( ید،کن یادخود 

 »ید.) شدیکدیگر(فضل) نعمت او برادر (

                                           
این سخن را بخاری در صحیح خود، به نقل از زھری رحمھما الله آورده است؛ در این زمینه،  -١

 بیان کرده است. ٥٠٤، ص ١٣ای وجود دارد که آن را حافظ ابن حجر در فتح الباری، ج  قّصه
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ای که  بینی، به گونه گروه می و گروهاّما اگر به اھل باطل دّقت کنی، آنان را متفّرق 
حّتی دو نفر از آنان، بر یک روش، از لحاظ اعتقادی نیستند؛ برخی از آنان برخی دیگر 

ای که پسر پدر را و برادر برادر را و  خوانند، به گونه را بدعتی و گمراه و حّتی کافر می
بینی،  اختالف و کینه می کند، و آنان را ھمواره در تنازع و ھمسایه ھمسایه را تکفیر می

 »گردد. شود و سخنشان یکی نمی که عمرشان سپری می
دلیل توافق اھل حدیث این است که آنان دین را از «آورد:  وی در ادامه چنین می

اند،  سخن شده اند و در نتیجه، با یکدیگر مّتفق و ھم قرآن و سّنت و طریقۀ روایت گرفته
اند و در نتیجه دچار اختالف و تفرقه  شان گرفتهھای اّما اھل بدعت دین را از عقل

اند، چرا که نقل و روایت از افراد مورد اعتماد و ثقه، خیلی کم منجر به اختالف  گشته
شود و اگر در یک لفظ یا سخنی اختالف پیش آید، به دین ضرر و عیبی وارد  می

فکر و نظر ھر کسی، شود و عقل و  کند، ولی افکار و آرای مردم بسیار کم مّتفق می نمی
 ١»با عقل و فکر و رأی دیگری متفاوت است.

عالوه بر این، اشتباه در حوزۀ اسماء و صفات الھی، به مانند اشتباه در موضوعات 
دیگر نیست، و بر ھر مسلمانی واجب است که روش اھل سّنت و جماعت را در پیش 

ھر کس از شما که «گوید:  می س گیرد، زیرا آنان بر حّقی آشکار ھستند. ابن مسعود
اند، چون امکان دارد فرد  خواھد پیرو باشد، باید پیرو [سلف صالحی] باشد که مرده می

بھترین و  -سوگند به الله – ج زنده دچار فتنه شود. آنان؛ یعنی یاران محّمد
آنان را برای  أل ترین مردم بودند. قومی که الله زیست  ترین و ساده ترین و عالم مخلص

و اقامۀ دینش انتخاب کرد. پس آنان را بشناسید و گرامی  ج شینی با پیامبرھمن
شان تبعیت کنید، زیرا  بدارید و از آنان پیروی کنید و در حّد توان، از اخالق و دینداری

سروران و بزرگان این  ج بنابراین صحابۀ پیامبر ٢»آنان بر ھدایت و راه مستقیم بودند.
 که به نیکی از آنان پیروی کردند، از ھمه برترند. حوزه ھستند و سپس تابعانی

                                           
 .٥١٨ابن قّیم، ص  مختصر الّصواعق، -١

گوید: این مسعود  ، با سندش از قتاده می١٨١٠ابن عبد البر در جامع بیان العلم، شمارۀ:  -٢

چندین نفر از «گوید:  می ٧٧، ص ٢در منھاج الّسّنة، ج  / گوید: ... . شیخ اإلسالم ابن تیمّیه می
 »جمله ابن بّطه آن را از قتاده روایت کرده است.
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الله متعال به ما توفیق دھد که از آنان به خوبی پیروی کنیم و به نیکی عمل 
 کننده است. نماییم، که او بسیار شنوا و اجابت

 های الهی از لحاظ معنا انواع اسم. ٩
ھا از لحاظ  انواع آنیکی از موضوعات بسیار مفید در حوزۀ شناخت اسماء الله، فھم 

 ھایشان است، که عبارتند از: مفاھیم و داللت
کنند. صفت ذاتی یعنی صفتی که  ھایی که داللت بر صفتی ذاتی می نام نوع اول:

 شود و ارتباطی با مشّیت ندارد. ھمواره با پروردگار است و از ذات الھی جدا نمی
 ھای الھی به قرار زیر است: برخی از اسم
 کند. می» حیات«بر ثبوت صفت  حّی: داللت

 کند. می» ِعلم«علیم: داللت بر ثبوت صفت 
 است.» َسمع«سمیع: بیانگر ثبوت صفت 

 کند. می» َبَصر«بصیر: داللت بر ثبوت صفت 
 است.» قّوت«قوّی: بیانگر ثبوت صفت 

 کند. می» علوّ «علّی: داللت بر ثبوت صفت 
 کند. می» عّزت«عزیز: داللت بر ثبوت صفت 

 است.» قدرت«ر: بیانگر ثبوت صفت قدی
شوند و  تمامی این صفات، صفاتی ذاتی ھستند، زیرا مالزم ذاتند و از آن جدا نمی

 ارتباطی به مشّیت ندارند.
کنند. صفت فعلی یعنی صفتی که  ھایی که داللت بر صفتی فعلی می نام نوع دوم:

ھد، و گر نه، انجام د مرتبط به مشّیت است، که اگر الله بخواھد آن را انجام می
 دھد. نمی

 ھایی مانند: اسم
 است. » خلق: آفریدن«که بیانگر ثبوت صفت » خالق«

 کند. می» رزق«رّزاق: داللت بر ثبوت صفت 
 است.» توبه«تّواب: بیانگر ثبوت صفت 

 کند. می» مغفرت«غفور: داللت بر ثبوت صفت 
 کند. می» رحمت«رحیم: داللت بر ثبوت صفت 
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 است.» احسان«ثبوت صفت محسن: بیانگر 
 کند. می» عفوّ «عفّو: داللت بر ثبوت صفت 

 روند، زیرا مرتبط به مشّیت ھستند. تمامی این صفات، صفاتی فعلی به شمار می
 فرماید: می ـ الله

ُ َ�ۡلُُق ﴿ ۚ  ٱ�َّ   ]٤٥ور: [النّ  ﴾َما �ََشآُء
 »آفریند. یبخواھد مکه الله ھر چه را «

ُ وَ ﴿   ]٢١٢[البقرة:  ﴾يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ٱ�َّ
 »دھد. یم یشمار روز یب ،بخواھدکه و الله ھر کس را «

ُ َوَ�ُتوُب ﴿ ۗ  ٱ�َّ ٰ َمن �ََشآُء   ]١٥وبة: [التّ  ﴾َ�َ
 »پذیرد. یبخواھد مکه کس را  ھر ۀو الله توب«

ُب َمن �ََشآُءۚ ﴿ ُ َوَ�َن َ�ۡغفُِر لَِمن �ََشآُء َوُ�َعّذِ   ]١٤[الفتح:  ﴾َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما ٱ�َّ
 ھمواره و الله کند، یبخواھد عذاب مکه را  سو ھر ک آمرزد، یبخواھد مس که ھر کبرای «

 ».مھربان است ۀآمرزند

ُب َمن �ََشآُء َوَ�رَۡحُم َمن �ََشآُءۖ �َ�ۡهِ ُ�ۡقلَُبونَ ﴿   ]٢١[العنکبوت:  ﴾ُ�َعّذِ
 دھد، یبخواھد مورد رحمت قرار مکه و ھر کس را  کند، یبخواھد عذاب مکه ھر کس را «

 »شوید. یم یدهاو باز گردان یو (شما) به سو

ۡحَسَن ﴿
َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
ُ َوأ   ]٧٧[القصص:  ﴾إَِ�َۡكۖ  ٱ�َّ

 ».کن یکین ،کرده است یکیگونه که الله به تو ن  و ھمان«

ُ َولََقۡد َ�َفا ﴿ َ َ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  ٱ�َّ   ]١٥٥عمران:  [آل ﴾َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  ٱ�َّ
 »بردبار است ۀالله آمرزند گمان یو قطعًا الله از آنان در گذشت، ب«

دانستن الله متعال از نقائص  ھایی که داللت بر تنزیه و تقدیس و منّزه نام نوع سوم:
کند؛ مانند:  می و عیوب و آنچه شایستۀ جالل و کمال و عظمت او تعالی نیست،

وح«و » سالم«، »ُقّدوس« ، که مرتبط به تنزیه و تقدیس و مبّرادانستن الله از »ُسبُّ
بودن او تعالی از اینکه  شود، و نیز منّزه عیوب و نقائص و آنچه شایستۀ او نیست، می

از ھر آنچه با صفات  أل برایش شریک و ھمانندی وجود داشته باشد. بنابراین الله
جالل و عظمت او منافات داشته باشد و نیز از شریک و ضّد و ھمانند، مبّرا کمال و 

 بوده و بسیار بلند مرتبه و بزرگ است.
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این تنزیه از دالیل اسامی مذکور است؛ مثال قّدوس داللت بر تقدیس؛ یعنی ھمان 
 بیانگر مبّرابودن از نقایص و عیوب است.» سالم«کند، و  تنزیه می

 فرماید: می أ کند، چنانکه الله بیح؛ یعنی ھمان تنزیه میسّبوح داللت بر تس

ا يَِصُفونَ  ٱۡلعِزَّةِ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك رَّبِ ﴿ ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ٱلُۡمرَۡسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
  ]١٨٢ -١٨٠افات: [الّص  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

و  کنند. یم یفآنچه (مشرکان) توصت، از پروردگار عزّ  ؛ه است پروردگار توپاک و منزّ «
 ».است یانکه پروردگار جھان بودهمخصوص الله  یشو سپاس و ستا سالم بر رسوالن
ھایی که بر تعدادی اوصاف مشّخص و نه بر یک معنای تنھا داللت  نام نوع چھارم:

کنند. برخی از اوصاف الھی بیانگر چندین صفتند و آن اسم، ھمچون اسمی که  می
کند، بیانگر آن اوصاف است؛ مانند اسامی: مجید، حمید،  یک صفت میداللت بر 

د.  عظیم، صمد و سیِّ
ذاتی است که مّتصف به چندین صفت از صفات کمال است و لفظش » مجید«

کند، زیرا این نام برای داللت بر معانی وسعت و کثرت و فراوانی  ھا می داللت بر آن
؛ در ھر و العفاُر  ، و استمجد المرُخ ناٌر  شجرٍ  کّل  يف«گویند:  چنانکه میوضع شده است، 

و َعفار بیشتر است [چون بیشتر  درختی، آتشی است، و [این آتش] در درخت مرخ
مرتبط به عظمت و فراوانی و » مجید«بنابراین »» شوند. ورشدن آتش می باعث شعله

به ، و نیز مربوط به عظمت پادشاھی و قدرت او، و مرتبط أل گسترش اوصاف الله
یگانگی الله در دارا بودن کمال و جالل و جمال مطلق است. پس این نام داللت بر یک 

 کند، بلکه بیانگر چندین معناست. معنا نمی
یعنی ذاتی که دارای تمامی خصایل نیک؛ یعنی ھمۀ صفات کمال است، »: حمید«

 شود. به سبب ھر یک از اوصافش، حمد و ستایش می ـ زیرا الله
ه در اسماء و صفات و افعالش بسیار بزرگ و کامل بوده و مّتصف به عظیم: ذاتی ک

 صفات کمال و جالل و جمال بسیاری است.
صمد: یعنی ذاتی که صفاتش بسیار و بزرگ است؛ پروردگاری که در علم، حکمت، 

 ِحلم، قدرت، عّزت، عظمت و تمامی صفاتش کامل است.
بسیار مھم است، زیرا فواید بسیاری ھا  شناخت این چھار نوع و اقسام ھر یک از آن

 ھا دارد. در حوزۀ شناخت اسماء الله و مفاھیم آن
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ھای الھی بیانگر صفاتی  گیریم که تمامی اسم با توّجه به مطالب پیشین، نتیجه می
ھایی خاص نیستند که به منظور شناخت پروردگار به کار روند،  ھستند، و فقط اسم

ر مفاھیمی ھستند که صفات کمال و قائم به ذات الله و ھایی با معنا و بیانگ بلکه نام
 سبب مدح و ثنای او ھستند.

بر این اساس، برخی از اسماء الله داللت بر صفاتی ذاتی، برخی داللت بر صفاتی 
کنند  فعلی، برخی داللت بر صفات تقدیس و تنزیه و برخی داللت بر چندین صفت می

ھای خویش،  صفتی نکند و الله متعال با اسمو ھرگز اسمی وجود ندارد که داللت بر 
 فرماید: می أ خودش را ستوده و ستایش کرده است. الله

﴿ ُ ۡسَمآءُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ  ٱ�َّ
َ
  ]٨[طه:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 ».از آِن اوست یکون یھا نام یست.جز او ن یمعبود یچاو) الله است، که ھ«(

﴿ ِ ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
  ]١٨٠[األعراف:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 ».است یکن یھا نام الله، یو برا«
ھای جامد که بر صفاتی که بیانگر مدح و ثنا باشند، داللت نکنند، از اسماء الله  اسم

نھایت زیبا و کاملند،  ھای الھی حسنا ھستند؛ یعنی بی روند، زیرا تمامی نام به شمار نمی
 کمال و جالل الله متعال ھستند.چون بیانگر صفات 

دانند، روشن  ھای الله می را یکی از نام» َدھر«بر این اساس، اشتباه کسانی که 

يُؤِْذيِ� «آورند:  گردد. آنان برای اثبات سخن خویش، این حدیث قدسی را دلیل می می
نَا

َ
ْهَرَوأ ْهرُ  اْ�ُن آَدَم �َُسُبّ ادَلّ قَِلُّب  ادَلّ

ُ
ْمُر أ

َ
آدمیزاد مرا «؛ ١»اللَّيَْل َوانلََّهارَ  �ِيَِدي األ

ام؛ ھمه چیز به دست من  که من زمانه دھد، در حالی آزارد که زمانه را دشنام می می
حدیث مزبور داللت بر اینکه دھر از اسامی الله » کنم. است و شب و روز را دگرگون می

ه شب و روز را کند، چون دھر ھمان زمان است، و الله متعال ذاتی است ک باشد، نمی
کند، بنابراین ھر کس که زمانه را دشنام دھد، گویی که تدبیرکنندۀ آن را  تدبیر می

�ِيَِدي «دشنام داده است. الله تعالی موضوع مذکور را در این عبارت بیان فرموده است: 
قَِلُّب اللَّيَْل َوانلََّهارَ 

ُ
ْمُر أ

َ
گون ھمه چیز به دست من است و شب و روز را دگر«؛ »األ
نامی جامد بوده و متّضمن معنایی نیست که ملحق به » دھر«ھمچنین » کنم. می

                                           
 .س ، به روایت ابوھریره٢٢٤٦؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٤٨٢٦مارۀ حدیث: صحیح بخاری، ش -١
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ھای الھی حسنا و  اسماء الله گردد، چون اسمی برای وقت و زمان است، و تمامی نام
 ھا وجود ندارد. کاملند و اسم جامدی در آن

 . اسامی مزدوج١٠
متعال، اقتران برخی از این ھای الله  یکی از نکات قابل توّجه در حوزۀ شناخت اسم

الّسمیع «ھا با برخی دیگر، در مواضع متعّددی از قرآن و سّنت است؛ مانند:  نام
، »الّرؤوف الّرحیم«، »الخبیر البصیر«، »الغنّی الحمید«، »الغفور الّرحیم«، »البصیر

 الفّتاح«، »العليّ العظیم«، »العزیز الحکیم«، »الحمید المجید«، »الحکیم العلیم«
و » الغنيّ الکریم«، »العفّو الغفور«، »الّشکور الحلیم«، »الّلطیف الخبیر«، »العلیم
 ھای بسیار دیگری. نمونه

ھا و فواید مھّمی است که بیانگر کمال  بدون تردید این مسأله دارای حکمت
ھای الھی متضّمن صفتی  پروردگار و حسن ثنا و کمال تمجید اوست، زیرا ھر یک از نام

ثنا و ستایشی  أل الھی است و زمانی که در کنار اسم دیگری بیاید، برای الله از صفات
 ھا و ثنا و ستایش دیگری به اعتبار مجموعشان است. به اعتبار ھر یک از آن

 گردد: در ادامه، این موضوع با بیان چندین نمونه روشن می
و از این رو، ھر  اند با ھم آمده» عزیز و حکیم«. در بسیاری از آیات قرآن، دو نام ١

کند؛ یعنی عزیز بیانگر صفت عّزت،  یک بر کمال خاّصی که مقتضی آن است، داللت می
و حکیم بیانگر صفت حکم و حکمت است، و مجموع این دو، بر کمال دیگری داللت 

کند؛ یعنی اینکه عّزت الھی ھمراه حکمت اوست و عّزتش مقتضی ستم و بدرفتاری  می
شود و انسان قدرتمند مرتکب  قات گاھی اوقات منجر به ستم مینیست، اّما عّزت مخلو

شود. حکم و حکمت الھی نیز ھمراه عّزت کامل اوست، بر  ظلم و گناه و بدرفتاری می
 شود. خالف حکم و حکمت مخلوقات که بسا اوقات منجر به پستی و خواری می

الله متعال  اند، چنانکه در کنار یکدیگر تکرار شده» غنی و حمید«. دو نام ٢
 فرماید: می

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
َ إِنَّ  ٱۡ�   ]٢٦[لقمان:  ﴾ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 نیاز یالله است که ب گمان یاز آِن الله است، ب وجود دارد، ینھا و زم آنچه در آسمان«
 ».ستوده است

َها ﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱلُۡفَقَرآءُ أ ُ وَ  ٱ�َّ   ]١٥[فاطر:  ﴾ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ
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 ».ستوده است نیاز یو (تنھا) الله است که ب یازمندید،) به الله نیمردم! شما (ھمگ یا«

نُتۡم َوَمن ِ� ﴿
َ
�ِض َوقَاَل ُموَ�ٰٓ إِن تَۡ�ُفُرٓواْ أ

َ
َ َ�ِيٗعا فَإِنَّ  ٱۡ�   ]٨[إبراهیم:  ﴾لََغِ�ٌّ َ�ِيدٌ  ٱ�َّ

 یچپس (به الله ھ ید،کافر شو ینزم یمردم رو ۀ) گفت: اگر شما و ھمنبه (آنا یموس و«
 ».ستوده است نیاز یالله ب گمان یب ،)رسد ینم یانیز

کند و از این  غنا و حمد از صفات کمالند و اجتماع آن دو کمال دیگری را ثابت می
ب غنایش قابل ستایش و ثناست، ھمان گونه که به سبب حمد رو، الله متعال به سب

خویش شایستۀ آن است، و از آنجا که این دو صفت را با ھم دارد، مستحّق ثنا و 
ھایش شکر کند  ستایش است؛ به عنوان مثال: اینکه کسی الله تعالی را به سبب نعمت

ستایش و  ھایش حمد و ستایش نماید، زیرا او مستحّق  و به سبب فضل و بخشش
ھای دنیوی و اخروی از آِن اوست و ستایش ستایشگران و  ثناست و تمامی ستایش

نیاز است و اطاعت  افزاید، چون او بی اش نمی شکر سپاسگزاران بر ُملک و پادشاھی
رساند، چنانچه گناه فردی که گناه کند، به او  کسی که اطاعت کند، به او نفع نمی

 رساند: تعالی ضرری نمی

َما �َۡشُكُر ِ�َۡفِسهِ ﴿ َ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ۦۖ َوَمن �َۡشُكۡر فَإِ�َّ   ]١٢[لقمان:  ﴾َغِ�ٌّ َ�ِيدٞ  ٱ�َّ
 تردید ی، پس بکند کس شکر کند تنھا به سود خود شکر کرده است، و ھر کس کفر و ھر«
 ».ستوده است نیاز یالله ب

ھایشان، آیۀ زیر تکرار  با اّمت † ھای پیامبران ، در آخر قّصه»شعراء«. در سورۀ ٣
 شود: می

  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ �نَّ َر�ََّك لَُهَو ﴿
ّ

  ]٩عراء: [الش
 ».مھربان است یروزمندپروردگار تو پ یو به راست«

آن را برای  أل دھد که پیروزی و تأیید و مقامی که الله این مطلب نشان می
رحمتش است که آن را برای این افراد پیامبرانش مقّدر کرده است، از آثار و نتایج 

گر آنان بوده، اّما خواری و  اختصاص داده است و از این رو، حافظ و تأییدکننده و یاری
محرومیت و عقوبتی که علیه دشمنانشان مقّدر کرده است، از آثار و نتایج عّزتش بوده 

از دشمنانشان و در نتیجه، پیامبرانش را با رحمت خویش یاری داده و با عّزت خود، 
انتقام گرفته و آنان را خوار کرده است. بنابراین اجتماع دو اسم مذکور، در سیاق آیه، 

 در نھایت حکمت و تناسب است.
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در قرآن کریم تکرار شده است؛ یعنی در آیاتی » عزیز و علیم«. اجتماع دو نام ٤
صبح و اینکه شب شدن  ھا ھمچون شکافته مرتبط به اجرام فلکی و موارد مربوط به آن

شدن آسمان  مایۀ آرامش است و جریان خورشید و ماه بر اساس حسابی معّین، آراسته
 فرماید: می ـ چنانکه الله ھا، آن دنیا با ستارگان و حراست

َۡل وََجَعَل  ٱۡ�ِۡصَباحِ فَالُِق ﴿ ۡمَس َسَكٗنا وَ  ٱ�َّ ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر  ٱلَۡقَمرَ وَ  ٱلشَّ  ٱۡلَعزِ�زِ ُحۡسَباٗ�ا
  ]٩٦[األنعام:  ﴾ٱۡلَعلِيمِ 
) حساب یلۀو ماه را (وس ید) آرامش و خورشیۀصبح است، و شب را (ما ۀاو) شکافند«(

 ».داناست یالله توانا یرِی گ اندازه ین(زمان) قرار داده است، ا

ۡمُس وَ ﴿ ََّهاۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر  ٱلشَّ   ]٣٨[یس:  ﴾ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َ�ۡرِي لُِمۡسَتَقّرٖ ل
(الله)  یرتقد ینگاھش در حرکت است، ا  قرار یبه سو یوستهکه) پ یز(ن یدو خورش«

 ».داناست یروزمندپ

َمآءَ َوَز�َّنَّا ﴿  ۡ�َيا ٱلسَّ   ]١٢لت: [فّص  ﴾ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ بَِمَ�ٰبِيَح وَِحۡفٗظاۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر  ٱ�ُّ
 ینا یم،) حفظ کردیاطین(و از ش یاراستیم(ستارگان) ب ییھا را با چراغ یاو آسمان دن«

 ».دانا یروزمند(الله) پ یراست تقد
گیری و سنجش محکم و  دھد که چنین اندازه اجتماع دو اسم مذکور نتیجه می

استواری برخاسته از عّزت و علم الله متعال است، و امری اّتفاقی نیست که 
 اش ستایش و توصیف نشود. دھنده انجام
دھد که از شّر  در دو آیه از قرآن کریم، پس از اینکه دستور می. الله متعال ٥

 آورد: را می» سمیع و علیم«شیطان، به او پناه ببریم، دو نام 

ا يَ�ََ�نََّك ِمَن ﴿ ۡيَ�ٰنِ �مَّ ِ  ٱۡسَتعِذۡ نَۡزغٞ فَ  ٱلشَّ ِۚ ب   ]٢٠٠[األعراف:  ﴾َسِميٌع َعلِيمٌ  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ
 یاو شنوا گمان یبه تو رسد، به الله پناه ببر، ب یا وسوسه یطانش یو اگر از سو«

 ».داناست

ا يَ�ََ�نََّك مَِن ﴿ ۡيَ�ٰنِ �مَّ ِ  ٱۡستَعِذۡ نَۡزغٞ فَ  ٱلشَّ ِۖ ب ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ   ]٣٦لت: [فّص  ﴾ٱلَۡعلِيمُ  ٱلسَّ
تو را باز گرداند، پس به الله پناه ببر،  یطانش ی(باز دارنده) از سو ای هو ھرگاه وسوس«
 ».داناست یاوست که شنوا یقیناً 
سمیع و «ھا به او پناه ببریم، دو نام  دھد از شّر انسان اّما پس از اینکه فرمان می 

 کند: را بیان می» بصیر
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ِينَ إِنَّ ﴿ ِ يَُ�ِٰدلُوَن ِ�ٓ َءاَ�ِٰت  ٱ�َّ تَٮُٰهۡم إِ  ٱ�َّ
َ
ا بَِغۡ�ِ ُسۡلَ�ٍٰن � ن ِ� ُصُدورِهِۡم إِ�َّ كِۡ�ٞ مَّ

ِ  ٱۡسَتعِذۡ ُهم بَِ�ٰلِغِيهِ� فَ  ِۖ ب ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ   ]٥٦[غافر:  ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
آمده باشد، مجادله  یشان) که برایلیت (و دلحّج  یچالله بدون ھ یاتدر آ که  یھمانا کسان«

پس به الله پناه ببر،  ید،که خود به آن نخواھند رس یست،ر نجز تکبّ  ھایشان ینهدر س کنند، یم
 »یناست.ب یاوست که شنوا گمان یب

گاھیم، ولی او را نمی بنابراین پناه بینیم، با  بردن از شّر شیطانی که از وجودش آ
سمیع و «شوند، با  ھایی که دیده می بردن از شّر انسان ختم شد، و پناه» سمیع و علیم«

شوند، اّما وساوس شیطان،  ھا با چشم دیده می یرا اعمال انسانپایان یافت، ز» بصیر
 اندازد و متناسب با علم  است. ھا را در دل می خطرات و افکاری است که ابلیس آن

ُ وَ ﴿. در آخر برخی آیات، عبارت: ٦  آمده است؛ مانند: ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ

َثُل ﴿ ِينَ مَّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ
َ
ِ يُنفُِقوَن أ ِ  ٱ�َّ

�بََتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ
َ
َكَمَثِل َحبٍَّة أ

ُ ُس�ُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� وَ  ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُءۚ وَ  ٱ�َّ   ]٢٦١[البقرة:  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ
است که ھفت  یا ھمانند دانه کنند، یاموال خود را در راه الله انفاق م که ی مثل کسان«

ھر کس که بخواھد چند برابر  یدانه باشد، و الله برا یکصدکه در ھر خوشه  یاندخوشه برو
 ».داناست یشگرو الله گشا کند یم

عبارت مذکور، متناسب با سیاق است. یکی از فواید و دالیلش این است که بنده این 
کند، بسیار با  ھا را دو چندان می ذاتی که آندو چندشدن را بعید و دور نداند، چون 

خواھد بفھماند که گمان نکنیم فراوانی بخشش  نیاز است. ھمچنین می بخشش و بی
شدن بخشش و عطایش به ھر کسی برسد، بلکه  شود که دو چندان الله تعالی باعث می

داند که چه کسی شایسته و مستحّق این نوع بخشش است، چنانکه  خودش می
 فرماید: می

ُ وَ ﴿ ُ َمن �ََشآُءۚ وَ  ۥيُۡؤِ� ُمۡلَكهُ  ٱ�َّ   ]٢٤٧[البقرة:  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
 ».داناست یشگرو الله گشا دھد، یخود را به ھر کس که بخواھد م یو الله پادشاھ«

ُ وَ ﴿ ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُءۚ وَ  ٱ�َّ   ]٢٦١[البقرة:  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ
 ».داناست یشگرو الله گشا کند یھر کس که بخواھد چند برابر م یبراو الله «
 ختم شده است؛ ھمچون:» تّواب و رحیم«. آیات بسیاری از قرآن مجید، با دو نام ٧

ّ�ِهِ ﴿ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ   ]٣٧[البقرة:  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّاُب ُهَو  ۥَ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ  ۦَ�َتلَ�َّ
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 یرپذ چرا که الله توبه یرفت،او را پذ ۀفرا گرفت و الله توب یآنگاه آدم از پروردگارش کلمات«
 ».مھربان است

ْۚ إِنَّ ﴿ َ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم ِ�َُتوُ�ٓوا اُب ٱ�َّ ُهَو  ٱ�َّ   ]١١٨[التوبة:  ﴾ٱلرَِّحيمُ وَّ
 گمان یب .)پذیرفترا  آنان ۀتا توبه کنند (و توب شان کردشامل حال سپس رحمت خود را«

 ».مھربان است یرپذ الله است که توبه

ْ وَ ﴿ ُقوا ۚ  ٱ�َّ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ اٞب رَِّحيمٞ  ٱ�َّ   ]١٢[الحجرات:  ﴾تَوَّ
 ».مھربان است یرپذ الله توبه گمان یب ید،و از الله بترس«

ھا در سیاق بیان رحمت و مغفرت و توفیق و حلم الھی آمده است. یعنی از  این نام
کنندگان را متوّجه خود  ھای توبه پذیر و مھربان است، دل آنجا که الله تعالی توبه

دھد تا کارھایی انجام دھند که باعث پذیرش توبۀشان  سازد و آنان را توفیق می می
بخشد و  این افراد را می أل گردد، سپس الله شود و رحمت الھی شامل حالشان می می

در ابتدا، آنان را توفیق توبه و به کارگیری اسبابش کند. بنابراین  به آنان رحم می
پذیرد و درخواستشان  شان را می دھد و سپس از روی لطف و مھربانی به آنان، توبۀ می

 کند. را اجابت می
» غفور و رحیم«. برخی آیات قرآن که بیانگر اسباب رحمت و عقوبتند، با دو نام ٨

فراوان است و  أل ف و احسان اللهدھد لط اند، که این مطلب نشان می ختم شده
رحمت او از غضبش پیشی گرفته و آشکار گشته است و ھر کس که کمترین دلیل و 

 گیرد. سببی از اسباب رحمت در او یافت شود، مورد رحمت الھی قرار می
موضوع مذکور، برای کسی که بخواھد تدّبر و تفّکر کند، بسیار گسترده است، و 

 له متعال است.توفیق فقط در اختیار ال

 های الله تعالی َعَلم (اسم خاص) و صفتند اسم. ١١
ھای مذکور،  ھای الھی این است که اسم یکی از اصول مفید در حوزۀ شناخت نام

بودنشان ندارد؛ یعنی به اعتبار داللت بر  ھا منافاتی با عَلم عَلم و صفتند، و توصیف با آن
شان بر  فتند. و به اعتبار اول مترادف با داللتذات، َعَلم، و از لحاظ داللت بر معانی، ص

بوده و به اعتبار دوم، متباین و متفاوت با داللت ھر یک  أل مسّمایی واحد؛ یعنی الله
ھا بر معنایی خاص است. بنابراین اسامی: حيّ، علیم، قدیر، سمیع، بصیر، رحمان،  از آن

روند، اّما  به شمار می ـ ھایی برای یک مسّما؛ یعنی الله رحیم، عزیز و حکیم، نام
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معنایی خاص دارد؛ حيّ » بصیر«معنایی خاص، و » سمیع«معنایی خاص، » حيّ«
کند، سمیع بیانگر صفت سمع و شنیدن است، بصیر داللت  داللت بر صفت حیات می
کند و ... . پس از این لحاظ که ھر یک بیانگر معنایی خاص  بر صفت بصر و دیدن می

 فاوتند.ھستند، با یکدیگر مت
ھای الھی داللت بر  دھد نام دالیل بسیاری در قرآن و سّنت وجود دارد که نشان می

 کنند. معانی و اوصاف می
ھای مختلفی در قرآن کریم آمده  عبارت«گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

کنند؛ اینکه در قرآن، حمد و ستایش الھی  است که معنا و صفت کمال را اثبات می
ده و خصایل او بیان گشته و توصیف برتر از آِن اوست و نیز اثبات معانی اثبات ش

 ١»ھای او تعالی و امثال آن، بیانگر این معنا (کمال) است. نام
 بارزترین این دالیل عبارت است از:

ھا حسنا ھستند؛ یعنی  فرماید که تمامی آن ھایش می . الله متعال در توصیف نام١
د، زیرا مشتمل بر اوصاف کمال و جاللند، و اگر عَلم جامد و در نھایت زیبایی و کمالن

 شدند. بودند، حسنا و کامل نمی بدون معنا می
 خبر داده که توصیف برتر فقط مختّص اوست: أل . الله٢

﴿ ِ �  ٱلَۡمَثُل َوِ�َّ ٰ َ�ۡ
َ
  ]٦٠حل: [النّ  ﴾ٱۡ�

 ».) استیالله صفت برتر (و عال یو برا«

ٰ  ٱلَۡمَثُل َوَ�ُ ﴿ َ�ۡ
َ
  ]٢٧وم: [الّر  ﴾ٱۡ�

 ».اوست یبرتر برا یفو توص«

ِ ﴿در تفسیر:  / ابن کثیر �  ٱلَۡمَثُل َوِ�َّ ٰ َ�ۡ
َ
یعنی کمال مطلق از ھر «گوید:  می ﴾ٱۡ�

 ٢»لحاظ از آِن الله تعالی و منسوب به اوست.
ھا ثبوت صفات واال  در تفسیر آن، چندین معنا آورده که یکی از آن / ابن قّیم

 است. ـ برای الله

                                           
 .٧٢ -٧١، صص ٦مجموع الفتاوی، ج  -١

 ، چاپ: الّشعب.٤٩٦، ص ٤تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
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. اینکه در قرآن کریم، حمد و ثنای الھی ثابت شده و خصایلش به تفصیل بیان ٣
 گشته است.

است. و در بیان جزئّیاتش چنین آمده » وّھاب«ھای او،  به عنوان نمونه، یکی از نام
 است:

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ ۚ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع  ٱلِۡكَ�ِ وََهَب ِ� َ�َ  ٱ�َّ َ�ٓءِ إِۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق  ﴾ٱ�ُّ
  ]٣٩[إبراهیم: 

د، مسلمًا کربه من عطا را و اسحاق  یلاسماع یری،) پاز آن الله است که در (سّن  ستایش«
 ».دعاست ۀپروردگار من شنوند

 است و در توضیح آن آمده است:» خالق«ھایش،  یکی دیگر از اسم

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
لَُ�ِٰت وََجَعَل  ٱۡ� ۖ وَ  ٱلظُّ   ]١[األنعام:  ﴾ ٱ�ُّوَر

 ».آورد یدو نور را پد ھا یکیو تار یدرا آفر ینھا و زم الله است که آسمان یبرا ستایش«
 خوانیم: ، که در قرآن کریم می»القّدوس الّسالم«ھمچنین 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقُِل ﴿ ِي ِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
ٞ ّمَِن  ۖ َوِ�ّ ّلِ ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ� ٱ�ُّ   ]١١١[اإلسراء:  ﴾َوَ�ّ�ِ

 ییو او را در فرمانروا یدهخود) بر نگز ی(برا یالله است که فرزند یبرا یشبگو: ستا و«
و او را به  یست،او ن یبرا یو) سرپرست ی(و ذلت حام یناتوانه سبب و ب یست،ن یکیشر یچھ

 ».بزرگ بشمار یستگیشا
 ، که در توصیفش آمده است:»الملک و العلیم«و نیز 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ِ� ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َوَ�ُ  ٱۡ� َوُهَو  ٱ�ِخَرة

�ِض َ�ۡعلَُم َما يَلُِج ِ�  ١ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡ�َِكيمُ 
َ
َمآءِ َوَما َ�ُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَ�ُِل مَِن  ٱۡ� َوَما  ٱلسَّ

  ]٢ -١[سبأ:  ﴾ٱۡلَغُفورُ  ٱلرَِّحيمُ َ�ۡعُرُج �ِيَهاۚ َوُهَو 
 وجود دارد ینھا و آنچه در زم اللِه است که آنچه در آسمان ) مخصوصیش(و ستا حمد«

گاه است یم) از آِن اوست، و او حکیز) آخرت (نیدر (سرا یشآِن اوست، و ستااز  آنچه را  .آ
 شود یو آنچه را که از آسمان نازل م آید، یم یرونو آنچه را که از آن ب رود یفرو م ینکه در زم

 ».و او مھربان آمرزنده است داند، یم رود یو آنچه را که در آن باال م
ھا ھستند،  ھای الھی و نیز صفاتی که آن اسامی بیانگر آن . در قرآن کریم، اسم٤

 اثبات شده است.
 کرده است:» عّزت«نامیده و توصیف به » عزیز«مثال الله تعالی خودش را 
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ةُ فَلِلَّهِ ﴿ ۚ  ٱۡلعِزَّ   ]١٠[فاطر:  ﴾َ�ِيًعا
 ».الله است ت از آِن عزّ تمامی پس «

 به ِعلم کرده است: نامیده و توصیف» علیم«در آیاتی دیگر، خودش را 

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َوَ� ُ�ِ ﴿ ۚ  ۦٓ �َِ�ۡ   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾إِ�َّ بَِما َشآَء
 »یابند. یاز علم او، جز به آنچه بخواھد احاطه نم یزیو به چ«

ْ فَ ﴿ نزَِل بِعِۡلِم  ٱۡعلَُموٓا
ُ
�ََّمآ أ

َ
� ِ   ]١٤[هود:  ﴾ٱ�َّ

 ».که (قرآن) فقط به علم الله نازل شده است یدبدان پس«
 نامیده و توصیف به قّوت کرده است:» قوی«ھمچنین خودش را 

َ إِنَّ ﴿ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ   ﴾ٱلَۡمتِ�ُ  ٱلُۡقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
ّ

  ]٥٨اریات: [الذ
 ».دھنده است، (و او) قدرتمند استوار است یالله است که روز گمان بی«

نامد و توصیف به رحمت و مھربانی  می» رحمان و رحیم«را در جایی دیگر، خودش 
 کند: می

  ]٥٨[الکهف:  ﴾ٱلرَّۡ�َةِ� ذُو  ٱۡلَغُفورُ َوَر�َُّك ﴿
 ».پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است و«

 نامیده و توصیف به حکم و حکمت کرده است:» حکیم«عالوه بر این، خودش را 

  ]٨٨[القصص:  ﴾�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ٱۡ�ُۡ�مُ َ�ُ ﴿
 »شوید. یاو بازگردانده م ی(تنھا) از آِن اوست، و (ھمه) به سو ییفرمانروا«

﴿ ُ�َ �َ
َ
ُع  ٱۡ�ُۡ�مُ � َ�ۡ

َ
  ]٦٢[األنعام:  ﴾ٱلَۡ�ِٰسبِ�َ وَُهَو أ

 ».گران است حساب ینتر ) مخصوص اوست، و او زودشماریکه حکم (و داور یدبدان«

فرماید  در توصیف الله متعال می ج معّرفی کرده و پیامبر» قدیر«خودش را  أل الله

ْستَِخ�َُك اللَُّهم إِ�ِّ «آید:  که او صاحب قدرت است، چنانکه در دعای استخاره می
َ
 أ

پروردگارا! من به علمت از تو طلب خیر  و به قدرتت «؛ ١»، وأستقِدرَُك بُقْدِرتك بِعلِْمَك 

                                           
 دربارۀ دعای استخاره. س ، به روایت جابر١١٦٦صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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َغيَْب، ا�«و نیز آمده است: .» کنم از تو طلب قدرت می
ْ
َوقُْدَرتَِك ىلَعَ  بِِعلِْمَك ال

َلِْق 
ْ
 .»پروردگارا! به علم غیب تو و قدرتت بر مخلوقات ... «؛ ١»اخل

فرماید که او تعالی صاحب  می ج نامد و پیامبر می» بصیر«الله متعال خودش را 

 لْقِسْطَايَخْفِضُ  ،مَ يَنَا  ْنأَ  لَهُ يَنْبَغِي لَاوَ  ،مُ يَنَالَا  جَلَّوَ  عَزَّ هَللّّن اإِ «بصر و بینایی است: 

 حِجَابُهُ ،للَّيْلِا عَمَلِ قَبْلَِر لنَّهَاا عَمَلُوَ  ،رِ لنَّهَاا عَمَلِ قَبْلَ للَّيْلِا عَمَلُ لَيْهِإِ  يُرْفَعُ ،يَرْفَعُهُوَ 

ھمانا الله «؛ ٢»خَلْقِه مِنْ هُ بَصَر لَيْهِإِ  نْتَهَىا مَا جْهِهُِت وَ سُبُحَا لَأَحْرَقَتْ كَشَفَهُ لَوْ ،رُ ولنُّا
برد.  خوابد و شایستۀ او نیست که بخوابد، ترازوی اعمال را پایین و باال می متعال نمی

شود.  عمل شب پیش از عمل روز و عمل روز پیش از عمل شب، به سوی او برده می
خلوقاتش را که چشمش به حجابش نور است که اگر آن را بردارد، پرتو صورتش تمام م

 »افتد، خواھد سوخت. ھا می آن
ھایی برای الله ثابت شده و الله متعال خبر داده است که بر  . در قرآن کریم، نام٥

دھد، و آن کارھا احکامی برای صفاتند و از این رو،  ھا، کارھایی انجام می اثر آن اسم
 ثبوت عمل و کار دلیلی بر ثبوت صفت است.

نامیده و در آیات زیر خبر از انجام کاری که » سمیع«ونه، خودش را به عنوان نم
 دھد: این اسم مقتضی آن است می

ُ قَۡد َسِمَع ﴿ ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َماۚٓ  ٱ�َّ
َ إِنَّ    ]١[المجادلة:  ﴾َسِميُعۢ بَِص�ٌ  ٱ�َّ

 یتو به الله شکا کرد، یشوھرش با تو مجادله م ۀرا که دربار یالله سخن زن یراست به«
 »یناست.ب یالله شنوا گمان یب شنید، یشما را م یو الله گفتگو ید،شن برد یم

َرىٰ ﴿
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
  ]٤٦[طه:  ﴾إِنَِّ� َمَعُكَمآ أ

 »بینم. یو م شنوم یمن با شما ھستم، م ھمانا«
دھد که نام مذکور آن را  نامد و خبر از انجام کاری می می» علیم«خودش را 

 طلبد: می

                                           
؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ١٣٠٥شمارۀ حدیث:  ؛ سنن نسائی،٢٦٤، ص ٤مسند امام احمد، ج  -١

 داند. صحیح می ب ، وی این حدیث را به روایت عّمار بن یاسر٧٠٥، ص ١؛ حاکم، ج ١٩٧١
 .س ، به روایت ابو موسی١٧٩صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ ﴿
َ
  ]١١٠[طه:  ﴾ِعۡلٗما ۦَ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

به علم او احاطه  انو آن داند، یرو دارند، و آنچه را پشت سرشان است م یشرا پ آنچه«
 ».ندارند

وَن َوَما ُ�ۡعلُِنونَ ﴿   ]٧٦[یس:  ﴾إِنَّا َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ
 »دانیم. یم کنند، یو آنچه را که آشکار م دارند یما آنچه را که پنھان م قطعاً «

ُ َولَۡو َعلَِم ﴿ ۡسَمَعُهۡمۖ  ٱ�َّ
َ َّ� �   ]٢٣[األنفال:  ﴾�ِيِهۡم َخۡ�ٗ

 »شنواند. یقطعًا به آنان م دانست، یھا م در آن یریاگر الله خ و«
فرماید کاری که در اثر آن اسم به وجود  نامیده و می» غفور«ھمچنین خودش را 

 گیرد: آید، توّسط او صورت می می

ن َ�ۡغفَِر ﴿
َ
َ� ُ�ِبُّوَن أ

َ
� ُ   ]٢٢ور: [النّ  ﴾لَُ�مۚۡ  ٱ�َّ

 »که الله شما را ببخشد؟! نداریددوست  یاآ«

  ]١٦[القصص:  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ ِ� َ�َغَفَر َ�ُ  ٱۡغفِرۡ رَّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَ قَاَل ﴿
پروردگارا! من به خود ستم کردم، پس مرا ببخش آنگاه (الله) او را  (سپس) گفت:«
 ».مھربان است ۀاو آمرزند تردید یب ید،بخش

ُ�ن ّمَِن ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ� َوتَرَۡ�ۡ ﴿
َ
  ]٤٧[هود:  ﴾ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِ�ٓ أ

 ».خواھم بود کاران یاناز ز ی،و بر من رحم نکن یو اگر مرا نبخش«
نامد و خبر از انجام کاری که این نام مقتضی آن است،  می» رحیم«و نیز خودش را 

 دھد: می

  ]١١٩ -١١٨[هود:  ﴾إِ�َّ َمن رَِّحَم َر�َُّكۚ  ١١٨َوَ� يََزالُوَن ُ�َۡتلِفِ�َ ﴿
پروردگارت (بر او) رحم  که ی مگر کس [یا در اختالفند] ) ھمواره مختلفندان(آن یول«
 ».کند

﴿ ۖ ُب َمن �ََشآُء َوَ�رَۡحُم َمن �ََشآُء   ]٢١[العنکبوت:  ﴾ُ�َعّذِ
بخواھد مورد رحمت قرار که و ھر کس را  کند، یبخواھد عذاب م که کس را ھر«

 »دھد. یم

ھایی را برای خویش بیان فرمود، سپس خودش را از  در قرآن کریم، نام أل . الله٦
 ، منّزه و مبّرا دانست.ھاست آن صفاتی که متضاّد 
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نامید و نفس خویش را از چرت و خواب که با کمال » الحيّ القّیوم«مثال خودش را 
 حیات و قّیومیت او منافات دارند، منّزه دانست:

ُخُذهُ ﴿
ۡ
ۚ ِسَنةٞ َوَ�  ۥَ� تَأ   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ نَۡومٞ

  ».و نه خواب یردنه چرت او را فرا گ«
ھا و  نامید و نفسش را از خستگی و از اینکه حفاظت آسمان» قوی«و خودش را 

 زمین او را خسته کند، منّزه دانست، چون خستگی با کمال قّوتش منافات دارد:

َنا ِمن لُُّغوٖب ﴿   ]٣٨[ق:  ﴾َوَما َمسَّ
 »ید.) به ما نرسی(و رنج ی(گونه) خستگ یچو ھ«

ۚ  ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ� ﴿   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ِحۡفُظُهَما
  »یست.و آسمان) بر او گران و دشوار ن ینآن دو (زم یو نگھدار«

نامد و نفسش را از غفلت و فراموشی که با کمال  می» علیم«ھمچنین خودش را 
 داند: علمش منافات دارد، مبّرا می

ُ َوَما ﴿ ا َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ   ]٧٤[البقرة:  ﴾بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
 »یست.غافل ن کنید، یو الله از آنچه م«

ا﴿   ]٦٤[مریم:  ﴾َوَما َ�َن َر�َُّك �َِسّيٗ
 »یست.کار ن و پروردگارت ھرگز فراموش«

نیازیش  نامیده و نفسش را از آنچه با کمال غنا و بی» غنی«عالوه بر این، خودش را 
 داشته باشد، منّزه دانسته است:منافات 

  ]١٤[األنعام:  ﴾َوُهَو ُ�ۡطعُِم َوَ� ُ�ۡطَعُمۗ ﴿
 »شود. روزی داده نمیو  دھد، یم یاوست که روز و«

ن ُ�ۡطعُِمونِ ﴿
َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَما

ُ
ٓ أ َ إِنَّ  ٥٧َما زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ ِ ذُو  ٱلرَّ  ٱلُۡقوَّة

  ﴾ٱلَۡمتِ�ُ 
ّ

  ]٥٨ -٥٧اریات: [الذ
الله است که  گمان یب .خواھم که مرا طعام دھند یو نم خواھم، ینم ییروز ناناز آ ھرگز«

 ».دھنده است، (و او) قدرتمند استوار است یروز
ھای فراوانی در این باره وجود دارد. قاعدۀ کّلی این است که ھر آنچه الله  نمونه

ز آن دانسته است، متضّمن ثبوت کمالی ضّد متعال از خود نفی کرده و خویش را منّزه ا
 است. أ آنچه نفی شده، برای الله
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ھای الھی روایت  . در سّنت، احادیثی مشتمل بر اثبات معانی و صفاتی برای نام٧

ُل فَلَيَْس «در دعای قبل از خواب فرمودند:  ج شده است، چنانکه پیامبر وَّ
َ ْ
نَْت األ

َ
اللَُّهمَّ أ

ٌء،  َ�بْلََك  اِهُر فَلَيَْس فَْوقََك يَشْ نَْت الظَّ
َ
ٌء، َوأ ِخُر فَلَيَْس َ�ْعَدَك يَشْ

ْ
نَْت اآل

َ
نَْت   َوأ

َ
ٌء، َوأ يَشْ

َاِطُن فَلَيَْس ُدونََك 
ْ

ءٌ   ابل پروردگارا! تو اولی و پیش از تو چیزی نبوده، و تو «؛ ١»يَشْ
ست و تو آخری و بعد از تو چیزی نیست، و تو ظاھر [و غالبی] و برتر از تو چیزی نی

إِذا  َعبده من إّن اَهللا َحّي كر�م �َستيح«و فرمودند: » باطنی و غیر از تو چیزی نیست.
ن رفع إيَِلِْه يََديْهِ 

َ
اش  ھمانا الله بسیار با حیا و بزرگوار است و از بنده«؛ ٢»يردهما صفراً  أ

در حدیث » ھا را خالی برگرداند. حیا دارد که وقتی دستانش را به سوی او بلند کند، آن

بدون تردید الله َحَکم «؛ ٣»و احلَ�ُم و�يله احلُْ�مُ هُ  إَنّ اهللاَ «دیگری آمده است که: 
خواست دعایی  ج از رسول الله س وقتی سّیدنا ابوبکر» است و ُحکم مربوط به اوست.

اللَّهمَّ إِ�ِّ «: فرمودند که بگو ج اش بگوید، پیامبر به او آموزش دھد که در نماز و خانه
نْت، فَاْغِفر يل مْغِفَرةً ِمن ِعنِْدك، 

َ
نوَب إِالَّ أ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظلْماً كِث�ا، َوال َ�ْغِفر اذلُّ

َغفور الرَِّحيم
ْ
نَْت ال

َ
ام و  پروردگارا! من بر خویش ستم بسیاری نموده«؛ ٤»َوارمَحْ�، إِنََّك أ

از نزد خویش آمرزشی کن و به من رحم نما  بخشی، پس برای من گناھان را تنھا تو می
 »که ھمانا تو آمرزنده و مھربانی.
ھایی  ھای الھی َعَلم (اسم خاص) و صفتند و اسم دھد نام و سایر دالیلی که نشان می

ھایی حسنا و کاملند که متضّمن  ھا نام محض و بدون معنا نیستند، بلکه تمامی آن
ای که شایستۀ ذات او تعالی  پروردگار، به گونهثبوت اوصاف کمال و جالل و جمال 

 باشد، ھستند؛ پروردگاری که بسیار با عّزت و بلند مرتبه است.

                                           
 .س ، به روایت ابوھریره٢٧١٣صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
؛ سنن ابن ماجه، ٣٥٥٦؛ جامع ترمذی، شمارۀ حدیث: ١٤٨٨سنن أبي داود، شمارۀ حدیث:  -٢

 .س ، به روایت سلمان فارسی٨٧٦؛ صحیح ابن حبان، شمارۀ حدیث: ٣٨٦٥شمارۀ حدیث: 
، ١؛ مستدرک حاکم، ج ٥٣٨٧؛ سنن نسائی، شمارۀ حدیث: ٤٩٥٥سنن أبي داود، شمارۀ حدیث:  -٣

 .س ، به روایت ھانئ بن یزید٢٤ص 
 .٢٧٠٥؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٨٣٤ۀ حدیث: صحیح بخاری، شمار -٤
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 از لحاظ داللت اسماء اللهتقسیم . ١٢
ھای الله، این است که از لحاظ  یکی دیگر از اصول مھم و مفید در حوزۀ شناخت نام

 شوند: داللتشان به دو نوع زیر تقسیم می
کنند. فعل متعّدی فعلی را گویند  ھایی که داللت بر صفتی متعّدی می نام اول:نوع 

نیز » فعل مجاوز«به برسد و به ھمین سبب،  که اثر آن از فاعلش بگذرد و به مفعول
 ھایی که این گونه باشند، متضّمن سه مورد زیر ھستند: شود. اسم گفته می

 .أل . ثبوت آن اسم برای الله١
 جود در آن اسم، برای الله متعال.. ثبوت صفت مو٢
 . ثبوت حکم و مقتضای آن.٣

به عنوان اسم برای الله تعالی » سمیع«متضّمن اثبات » سمیع«به عنوان مثال: 
کند و نیز حکم و مقتضایش را؛ یعنی  است، و صفت سمع و شنیدن را برای او ثابت می

 ید:فرما شنود، چنانکه می سّر و نجوا را ھم می ـ اینکه الله

ُ قَۡد َسِمَع ﴿ ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َماۚٓ  ٱ�َّ
َ إِنَّ    ]١[المجادلة:  ﴾َسِميُعۢ بَِص�ٌ  ٱ�َّ

 یتو به الله شکا کرد، یشوھرش با تو مجادله م ۀرا که دربار یالله سخن زن یبه راست«
 »یناست.ب یالله شنوا گمان یب شنید، یشما را م یو الله گفتگو ید،شن برد یم

به عنوان نام الله، و صفت رحمت و حکم و » رحیم«متضّمن اثبات » رحیم«
 کند. به ھر کس بخواھد، رحم می أل مقتضای آن است؛ یعنی اینکه الله

غفور، رّزاق، کریم، بصیر، اند؛ مانند  ھایی که از این نوع باشند، ھمین گونه تمام نام
 بارئ، خالق، مصّور، حفیظ، رّب، قّیوم، رؤوف، فّتاح، عفّو و لطیف.

کنند؛ یعنی آنچه اثر آن از فاعلش  ھایی که داللت بر صفتی الزمی می نام نوع دوم:
فعل غیر «رسد و به ھمین سبب، به فعل الزم،  به نمی کند و به مفعول تجاوز نمی

 ھایی که این گونه باشند، متضّمن دو مورد زیر ھستند: . اسمگویند نیز می» مجاوز
 .أ ثبوت آن اسم برای الله .١
 ثبوت صفت موجود در آن اسم، برای الله متعال. .٢
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به عنوان اسم الله تعالی، و نیز » حيّ «متضّمن اثبات » حيّ«به عنوان نمونه، اسم 
عنوان نام الله و به » عظیم«متضّمن اثبات » عظیم«اثبات صفت حیات برای اوست. 
 اثبات صفت عظمت برای اوست.

اند؛ ھمچون علی، اول، آخر،  ھایی که از این قبیل ھستند، ھمین گونه سایر اسم
 ظاھر، باطن، احد، قوی و متین.

وقتی اسمی بر الله متعال اطالق شود، «گوید:  در توضیح این اصل می / ابن قّیم
و از این طریق، خبر داده شود؛ مانند  جایز است که مصدر و فعل از آن اشتقاق شود

گردد و بدین  ھا اشتقاق می که شنیدن و دیدن و قدرت از آن» سمیع، بصیر و قدیر«
 شود؛ ھمچون: وسیله، خبر از چنین افعالی داده می

ُ قَۡد َسِمَع ﴿  ﴾ٱ�َّ
 »ید.الله شن یبه راست«

  ]٢٣[المرسالت:  ﴾ٱۡلَ�ِٰدُرونَ َ�َقَدۡرنَا فَنِۡعَم ﴿
 »یم.توانا (و قدرتمند) ھست یکو چه ن یم،کار) توانا بود ینما (بر ا پس«

وسیلۀ  توان به این در صورتی است که فعل متعّدی باشد، اّما اگر الزمی باشد، نمی
و نه فعل بر او اطالق ، که در این حالت، اسم و مصدر »حيّ «آن خبر داد؛ مانند 

 ١»الله زنده شد. نعوذ بالله]«[شود:  گردد و مثال گفته نمی می
ھای الھی  از دیگر قواعد مفید در حوزۀ فھم اسماء الله، این است که ھر یک از نام

 سه نوع داللت دارند:
داللت بر ذات و صفت به صورت مطابقی، داللت بر یکی از آن دو به طور تضّمنی،  -

و بر که داللت بر ذات » حيّ«و داللت بر صفت دیگری به صورت التزامی؛ مثال نام 
صفت حیات به صورت مطابقی، و داللت بر ذات تنھا یا بر صفت حیات به طور تضّمنی، 

 ٢کند. و داللت بر قدرت و سمع و بصر و علم و سایر صفات، به صورت التزامی می
داللت مطابقی یعنی داللت لفظ بر تمام معنایش، داللت تضّمنی یعنی داللت لفظ 

ی به معنای داللت لفظ بر امری خارج از معنایش بر بخشی از معنایش و داللت التزام
 است.

                                           
 .١٧٠، ص ١بدائع الفوائد، ج  -١

 .٣٠، ص ١؛ مدارج الّسالکین، ج ١٨٥، ص ٧نک: مجموع الفتاوی، ج  -٢
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ھای الله مختّص اوست و  یکی دیگر از اصول مفید، این است که تمامی نام
ھا به الله، به معنای اختصاصشان به او تعالی است. بنابراین کمال مطلق  دادن آن نسبت

 رد منّزه و برتر است.از آِن او بوده و ھیچ شریک و ھمنام و مانندی ندارد و از این موا
 چرا که در قرآن کریم آمده است:

﴿ ِ ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
  ]١٨٠[األعراف:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 ».است یکن یھا ، نامالله یو برا«

ۡسَمآءُ َ�ُ ﴿
َ
  ]٨[طه:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 ».از آِن اوست یکون یھا نام«

مفید قصر است؛ یعنی قصر و انحصار کمال حسنی که  ﴾َ�ُ ﴿تقدیم جار و مجرور 
ھای الله نامگذاری  ھا با اسم ھایش ثابت است، بر او تعالی. اّما اینکه انسان برای نام

 شوند، دو صورت دارد: می
، »الله«ھایی که اسم خاص و مختّص الله ھستند؛ ھمچون نام جاللۀ  . نام١

نیست که برای غیر الله به کار برده شود،  جایز» قّیوم«و » بارئ«، »خالق«، »رحمان«
پذیرند؛ الله صاحب الوھّیت و عبودّیت بر  چون مسّمایشان معّین است و شرکت نمی

کند که ھمه چیز را  تمامی مخلوقاتش است، رحمان داللت بر کمال رحمت الھی می
، فرا گرفته است، و چون زیاد به کار رفته است، علم و اسم مختّص الھی شده است

آورد، بارئ ذاتی است که  خالق ذاتی است که بدون نمونۀ قبلی، چیزی را به وجود می
گیرد و از  آورد، که این کار فقط توّسط الله صورت می چیزی را بدون عیب به وجود می

نیاز بوده و  این رو، فقط او تعالی چنین نامی دارد، و قّیوم ذاتی است که از دیگران بی
 است. أل نیازمندند، که این ھم مختّص اللهغیرش به او 

 توان برای غیر الله به کار برد. بنابراین این نوع از اسامی را نمی
تک افراد و مسّماھایشان با ھم تفاوت  ھایی که مفھومی کّلی دارند ولی تک . نام٢

ذاری کرد ھا نامگ توان غیر الله را با آن دارند؛ ھمچون َمِلک، عزیز، جّبار و متکّبر، که می
و الله متعال خود و برخی از بندگانش را با این اسامی معّرفی کرده است، چنانکه 

 فرماید: می

ُت قَالَِت ﴿
َ
  ]٥١[یوسف:  ﴾ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡمَرأ

 ».گفت یزعز ھمسر«
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ُ َكَ�ٰلَِك َ�ۡطَبُع ﴿ ٖ َجبَّارٖ  ٱ�َّ ِ قَۡلِب ُمَتَكّ�ِ
ّ�ُ ٰ   ]٣٥[غافر:  ﴾َ�َ

 »نھد. یمھر م یر سرکشگونه الله بر دل ھر متکبّ  ینا«
دادن مقتضی تخصیص است و  شود، چون نسبت این امر منجر به تماثل نمی

یابند و شایستۀ ذات و  شوند، اختصاص به او می ھایی که به الله نسبت داده می نام
ومی شوند، به اعتبار مفھ جالل و کمالش ھستند، اّما آنچه به مخلوق نسبت داده می

 خاص ھستند که شایستۀ مخلوق و نقص و ضعف اویند.
خالصه اینکه: «گوید:  می / سخن درست در این باره، ھمین است. ابن کثیر

روند و برخی این گونه نیستند؛ مانند نام  ھای الھی برای غیر الله به کار می برخی از نام
 ١»الله، رحمان، خالق، رّزاق و امثال آن.

ھا بر  ھای الھی و رعایت ادب دربارۀ آن این است که احترام به ناماز دیگر موارد مھم 
ما واجب است، و یکی از انواع احترام این است که کسی را با اسمی نامگذاری نکنیم 
که منجر به شرک شود؛ مانند قاضی القضات، ملک الملوک، حاکم الحّکام و امثال آن، 

ء و صفات الھی مصون بماند و اسباب و تا اینکه توحید حفظ گردد و مقام و ارزش اسما
 ھای شرک از بین برود. راه

روایت شده است که رسول  س در صحیح بخاری و صحیح مسلم، از ابوھریره

مالكِ «فرمودند:  ج الله
َ
ِ عزَّ وَجلَّ رَُجٌل �ََس�َّ َمِلَك األ ْخنََع اسٍم عنَد ا�َّ

َ
ھمانا «؛ ٢»إِنَّ أ

در  / مسلم» مردی است که شاھنشاه نام گیرد. ترین نام نزد الله، [نام] پست

 »ھیچ مالکی غیر از الله وجود ندارد.«؛ »إال اهللا  ال مالَك «افزاید:  روایتش چنین می
کنیۀ او ابو «روایت شده است که:  س در سنن ابی داود و غیر آن، از ابو شریح

حکم و حکمت به او به وی فرمودندکه ھمانا الله َحَکم است و  ج پیامبر» الحکم بود.
گردد. وی گفت: زمانی که قوم من دربارۀ چیزی اختالف داشتند، نزدم  باز می

 ج شدند. پیامبر کردم و ھر دو گروه راضی می آمدند و من میانشان داوری می می
فرمودند که چقدر این خوب است! آیا فرزندی نداری؟ او پاسخ داد: شریح و مسلم و 

تر است؟ گفت: شریح.  یدند که کدام یک از ھمه بزرگپرس ج عبدالله. رسول الله

                                           
 .٣٦، ص ١تفسیر ابن کثیر، ج  -١

 .٢١٤٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٥٨٥٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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وی را راھنمایی کردند  ج بنابراین رسول الله ١»سپس فرمودند که تو ابو شریح ھستی.
اش را تغییر دھد تا احترام و ادب الزم در قبال اسماء الله رعایت شود، ھر چند  که کنیه

 قصد انسان مشارکت و شرک نباشد.

 الله مختص به او تعالی و شایستۀ جاللش استاسماء . قاعده: ١٣
ھای الھی، این است که اسماء و  یکی از اصول مھم و مفید در حوزۀ شناخت نام

 فرماید: صفات او تعالی مختّص او و شایستۀ جالل و کمال و عظمتش است، چنانکه می

﴿ ِ ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
  ]١٨٠[األعراف:  ﴾بَِهاۖ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

  »ید.ھا) او را بخوان است، پس به آن (نام یکن یھا ، نامالله یبرا و«
دھد که اختصاص به او دارند و به ھمین  ، نشان میأل ھا به الله دادن آن نسبت

ھایی معّرفی کرد و در  ھایی و نیز صفاتش را با نام سبب، الله متعال خود ش را با نام
دیگری با الله تعالی شریک نیست و ھیچ ھمتا و ھا مختّص اوست و کس  نتیجه، آن نام

ھایی که مختّص آنان است و به  برخی از مخلوقاتش را نیز با نام ـ مانندی ندارد. الله
دادن، داللت بر اختصاص آن  شود، معّرفی کرده است و این نسبت آنان نسبت داده می

و نقص و ضعفشان  دھد که متناسب با حال کند و نشان می ھا به آن مخلوقات می نام
ھا در صورتی که از نسبت و تخصیص جدا شوند، متناسب با  است. گاھی اوقات این نام

ھا ھستند و این نوع تناسب، منجر به توافق و یکسانی حقایق و مسّمیات  آن نام
 شود. نمی

 گردد. توضیح این مطلب، با بیان چندین مثال که ھدف را مشّخص سازد، روشن می
 فرماید: نامیده و می» حيّ«دش را الله تعالی خو

﴿ ُ ۚ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ٱۡلَقيُّوُم
را)  یزنده (و جھان ھست یست،حق جز او نه ب یمعبود یچ(معبود بر حق است) ھ الله«

  ».نگھدار و مدبر است
 برخی از بندگانش را نیز زنده نامیده است:

  ]٣١[یونس:  ﴾ٱلَۡ�ِّ مَِن  ٱلَۡمّيَِت َو�ُۡخرُِج  ٱلَۡمّيِِت ِمَن  ٱلَۡ�َّ ُ�ۡرُِج ﴿

                                           
آن را در صحیح ابی  / ؛ آلبانی٥٣٨٧نسائی، شمارۀ حدیث: ؛ ٤٩٥٥ابوداود، شمارۀ حدیث:  -١

 داود و صحیح نسائی صحیح دانسته است.
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 »آورد. یم یرونو مرده را از زنده ب آورد، یم یرونزنده را از مرده ب«

 أ اسمی مختّص الله» حيّ«بودن با آن نوع تفاوت دارد، زیرا  اّما این نوع زنده

نامی » حيّ«، ﴾ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلَۡمّيَِت َو�ُۡخرُِج  ٱلَۡمّيِِت ِمَن  ٱۡلَ�َّ ُ�ۡرُِج ﴿است، ولی در عبارت: 
برای مخلوق زنده بوده و اختصاص به آن دارد، که این دو اسم، وقتی از نسبت و 
تخصیص جدا شوند، از این لحاظ که به معنای زندگی؛ یعنی ضّد مرگ ھستند، با ھم 

ھا شرایط و  و مقّید گردند، ھر یک از آنمتناسب و مّتفقند، اّما ھر گاه نسبت داده شوند 
 ھای خاّص خود را دارد. ویژگی

بنابراین حیات منسوب به الله، زندگی و حیاتی مختّص به او و شایستۀ جالل و 
کمالش است، زیرا حیاتی کامل است که پیش از آن، عدم و نیستی نبوده و ھرگز از بین 

شود و متضّمن کمال صفات و  نمینخواھد رفت و دچار نقص و ضعف یا خواب و چرت 
 ھای او تعالی است. عظمت ویژگی

و زندگی منسوب به مخلوق، حیاتی مختّص وی و شایستۀ ضعف و نقص و 
 فرماید: می ـ بودن اوست، که پیش از آن عدم و نیستی بوده است، چنانکه الله مخلوق

﴿ َ�َ ٰ�َ
َ
�َ�ٰنِ َهۡل � ۡهرِ ِحٞ� ّمَِن  ٱۡ�ِ ۡذُكوًرا ٔٗ لَۡم يَُ�ن َشۡ�  ٱ�َّ   ]١[اإلنسان:  ﴾ا مَّ

 ».(مھم و) قابل ذکر نبود یزیبر انسان گذشت که چ یطوالن یزمان یقیناً «
 فرماید: رود، چنانکه می یعنی به سوی نابودی و مرگ می

ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ ﴿   ]٨٨[القصص:  ﴾ۥۚ ُ�ُّ َ�ۡ
 »شود. ینابود م الله وجهجز  یزھمه چ«

 فرماید: یعنی مخلوق ھمراه ضعف و ناتوانی است. و نیز می

�َ�ٰنُ وَُخلَِق ﴿   ]٢٨[النساء:  ﴾َضعِيٗفا ٱۡ�ِ
 ».است  شده یدهو ناتوان آفر یفو انسان، ضع«

 فرماید: نامیده و می» علیم«خودش را  أل الله

ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ ﴿   ]٦١[األنفال:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
 ».داناست یاو شنوا ھمانا«

 نامیده است:» علیم«و برخی از مخلوقاتش را نیز 

وهُ بُِغَ�ٍٰ� َعلِي�ٖ ﴿ ُ   ﴾َو�َ�َّ
ّ

  ]٢٨اریات: [الذ
 ».دانا بشارت دادند ید) پسرو او را به (تولّ «
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 .÷ یعنی اسحاق
اّما علم الھی اختصاص به او دارد و علمی کامل است که پیش از آن جھل و نادانی 

گاھی انسان که علمی ناقص  فراموشی و نقص نمینبوده و دچار  شود، بر خالف علم و آ
 است:

وتِيتُم ّمَِن ﴿
ُ
  ]٨٥[اإلسراء:  ﴾إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِۡلمِ َوَمآ أ

 ».از دانش به شما داده نشده است یو جز اندک«
 و پیش از آن، نادانی و جھل است:

ُ وَ ﴿ َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  ٱ�َّ مَّ
ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
  ]٧٨حل: [النّ  ﴾ا ٔٗ أ

 »دانستید. ینم یزچ یچھ که  یآورد، در حال یرونو الله شما را از شکم مادرانتان ب«
 رود. و به سوی ناتوانی و ضعف می

ۡرَذِل ﴿
َ
ن يَُردُّ إَِ�ٰٓ أ ۚ  ًٔ لَِ�ۡ َ� َ�ۡعلََم َ�ۡعَد ِعۡلٖ� َشۡ�  ٱلُۡعُمرِ َوِمنُ�م مَّ   ]٧٠حل: [النّ  ﴾ا

گاھ رساند، ی) میو (فرتوت یریاز شما را به پ یو بعض« نداند (و  یزی) چیتا بعد از علم (و آ
 ».ھمه را فراموش کند)

 نامد: می» حلیم«الله متعال خودش را 

  ]٤٤[اإلسراء:  ﴾َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر� ۥإِنَّهُ ﴿
 ».او بردبار آمرزنده است تردید بدون«

 نامد: و بردبار می» حلیم«برخی از مخلوقاتش را نیز 

َ�ُٰه بُِغَ�ٍٰ� َحلِي�ٖ ﴿ ۡ   ]١٠١افات: [الّص  ﴾فَبَ�َّ
 »یم.بردبار بشارت داد ید) پسرما او را به (تولّ پس «

 است، اّما این دو نوع حلم و بردباری با ھم تفاوت دارند. ÷ مراد، اسماعیل
 فرماید: نامیده و می» بصیر«و » سمیع«عالوه بر این، الله متعال خودش را 

َ ۞إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت يَأ

َ
ۡهلَِها �َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
ن  ٱ�َّاِس إَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 ِ َ إِنَّ  ٱۡلَعۡدِل� َ�ُۡكُمواْ ب ا يَعُِظُ�م بِهِ  ٱ�َّ َ ٱإِنَّ  ۦٓۗ نِعِمَّ   ]٥٨ساء: [النّ  ﴾َ�َن َسِميَعۢ� بَِصٗ�� �َّ
  یو ھنگام یدباز گردان شانھا را به صاحبان که امانت دھد یالله به شما فرمان م گمان یب«

است که الله  یزیچ یکون یقت،در حق ید،کن یبه عدالت داور کنید، یم یمردم داور یانم که
 »یناست.ب یالله شنوا گمان یب دھد، یشما را به آن اندرز م

 نامیده است:» بصیر«و » سمیع«بعضی از مخلوقاتش را نیز 
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�َ�ٰنَ إِنَّا َخلَۡقَنا ﴿ ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ فََجَعۡلَ�ُٰه َسِميَعۢ� بَِصً�ا ٱۡ�ِ
َ
ۡطَفٍة أ   ]٢[اإلنسان:  ﴾ِمن �ُّ

 یناب یو را شنواپس ا آزماییم، یاو را م یدیم،آفر یمختلط ۀما انسان را از نطف یبه راست«
 »یم.قرار داد

 کند. اّما این نوع شنوایی و بینایی با آن نوع شنوایی و بینایی فرق می
 نامد: می» رحیم«و» رؤوف«در جایی دیگر، الله تعالی خودش را 

َ إِنَّ ﴿ ِ  ٱ�َّ   ]١٤٣[البقرة:  ﴾لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱ�َّاِس ب
 ».ھمانا الله نسبت به مردم رؤوف مھربان است«

 نامد: می» رحیم«و » رؤوف«و برخی از بندگانش را نیز 

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ﴿
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ   ]١٢٨وبة: [التّ  ﴾رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ب
شما بر او دشوار (و گران)  یھا آمد که رنج یتان) خودتان به سویاناز (م یامبریپ یقیناً «

 ».) شما سخت اصرار دارد، و (نسبت) به مؤمنان رؤوف (و) مھربان استیتاست، و بر (ھدا
 اّما این دو با ھم تفاوت دارند.

 نامیده است:» َمِلک«و نیز خودش را 

وُس  ٱلَۡملُِك ﴿   ]٢٣[الحشر:  ﴾ٱۡلُقدُّ
 ».پاک یتپادشاه، نھا«

 معّرفی کرده است:» َمِلک«و برخی از بندگانش را نیز 

ُخُذ ُ�َّ َسفِيَنٍة َغۡصٗبا﴿
ۡ
لِٞك يَأ   ]٧٩[الکهف:  ﴾َوَ�َن َوَرآَءُهم مَّ

زور ه ) را بی(سالم ی(ستمگر) بود که ھر کشت یپادشاھ شانچرا که) پشت سر«(
 »گرفت. یم

رود و این پادشاھی در دست و  ھر نوع پادشاھی و فرمانروایی مخلوقات، از بین می
آورنده و باالبرنده و گیرنده و  اختیار الله است و او تعالی، دھنده و بازدارنده و پایین

 کننده است: فراخ

ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن  ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  ٱلُۡمۡلَك تُۡؤِ�  ٱلُۡمۡلِك َ�ٰلَِك  ٱللَُّهمَّ قُِل ﴿ ِممَّ
ۖ  �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدكَ  ءٖ قَِديرٞ  ٱۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ]٢٦عمران:  [آل ﴾إِنََّك َ�َ
(و  یپادشاھ ی،به ھر کس که بخواھ !)یو (ھست یپادشاھ ۀدارند ی! اپروردگارابگو: «

و ھر کس  گیری، ی) را میی(و فرمانروا یپادشاھ یو از ھر کس بخواھ بخشی، ی) مییفرمانروا
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به دست توست،  ھا یخوب ۀھم کنی، یرا بخواھی خوار م سدھی، و ھر ک ت میعزّ  یرا بخواھ
 »ایی.توان یزتو بر ھر چ دون تردیدب

 نامد: می» عزیز«خودش را  ـ الله

ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ٱۡلَعزِ�زُ ﴿ ُ   ]٢٣[الحشر:  ﴾ٱلُۡمتََكّ�ِ
 ».است یعظمت و بزرگ یستۀکننده) و شا ار (جبرانجبّ  یروزمند،پ«

 نامیده است: »عزیز«بعضی از بندگانش را نیز 

ُت قَالَِت ﴿
َ
  ]٥١[یوسف:  ﴾ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡمَرأ

 ».گفت یزعز ھمسر«
 اّما این دو نوع عّزت و شوکت با ھم تفاوت دارند.

نامیده و برخی از مخلوقاتش » متکّبر«و » جّبار«خودش را  أ در جایی دیگر، الله
 را نیز جّبار و متکّبر معّرفی کرده است:

ُ َكَ�ٰلَِك َ�ۡطَبُع ﴿ ٖ َجبَّارٖ  ٱ�َّ ِ قَۡلِب ُمَتَكّ�ِ
ّ�ُ ٰ   ]٣٥[غافر:  ﴾َ�َ

 »نھد. یمھر م یر سرکشگونه الله بر دل ھر متکبّ  ینا«
 ولی این دو با ھم تفاوت دارند.

ھایی معّرفی کرده و برخی از صفات بندگانش  صفاتش را با نام أل عالوه بر این، الله
 کند: را نیز ھمان گونه معّرفی می

ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َوَ� ُ�ِ ﴿ ۚ  ۦٓ �َِ�ۡ   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾إِ�َّ بَِما َشآَء
 »یابند. یاز علم او، جز به آنچه بخواھد احاطه نم یزیو به چ«

نَزَ�ُ ﴿
َ
  ]١٦٦ساء: [النّ  ﴾ۦۖ بِعِۡلِمهِ  ۥأ
 ».است  آن را به علم خود نازل کرده«

َ إِنَّ ﴿ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ   ﴾ٱلَۡمتِ�ُ  وَّةِ ٱلۡقُ ُذو  ٱلرَّ
ّ

  ]٥٨اریات: [الذ
 ».دھنده است، (و او) قدرتمند استوار است یالله است که روز گمان یب«

نَّ ﴿
َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
َ أ ِي ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗة

َ
  ]١٥لت: [فّص  ﴾َخلََقُهۡم ُهَو أ

 »است؟! یرومندترھا ن از آن یدهآنان را آفر که  یالله ذات یدندند یاآ«
 نامد: و صفت مخلوق را نیز علم و قدرت می

وتِيتُم ّمَِن ﴿
ُ
  ]٨٥[اإلسراء:  ﴾إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِۡلمِ َوَمآ أ

 ».از دانش به شما داده نشده است یو جز اندک«
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ِ ذِي ﴿
  ]٧٦[یوسف:  ﴾َعلِيمٞ  ِعۡل�ٍ َوفَۡوَق ُ�ّ

 ».است یداناتر ی،از ھر صاحب علم تر الو با«

﴿۞ ُ ِي ٱ�َّ َخلََقُ�م ّمِن َضۡعٖف ُ�مَّ َجَعَل ِمۢن َ�ۡعِد َضۡعٖف قُوَّٗة ُ�مَّ َجَعَل ِمۢن َ�ۡعِد  ٱ�َّ
�ٖ َضۡعٗفا وََشۡيَبٗةۚ َ�ۡلُُق َما �ََشآُءۚ َوُهَو    ]٥٤وم: [الّر  ﴾ٱۡلَقِديرُ  ٱۡلَعلِيمُ قُوَّ

و آنگاه  ید،ت بخشقوّ  ی،سپس بعد از ناتوان ید،است که شما را ناتوان آفر ذاتیالله ھمان «
 ».تواناست یو او دانا آفریند، یقرار داد، ھرچه بخواھد م یریو پ یت ناتوانبعد از قوّ 

تُِ�مۡ ﴿   ]٥٢[هود:  ﴾َوَ�زِۡدُ�ۡم قُوَّةً إَِ�ٰ قُوَّ
 »یفزاید.ب یرویتانبر ن یروییو ن«

 تفاوت دارد. و روشن است که علم و قدرت الھی با علم و توان مخلوق
اش نیز به کار  خودش را با مشّیت توصیف کرده و چنین وصفی برای بنده أ الله

 برد: می

ن �َۡسَتقِيمَ ﴿
َ
ن �ََشآَء  ٢٨لَِمن َشآَء مِنُ�ۡم أ

َ
ٓ أ ُ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ

  ]٢٩ -٢٨کویر: [التّ 
 اینکهمگر  خواھید یو شما نمیرد. گ یشپ از شما که بخواھد راه راست در یکس یبرا«

 ».بخواھد یانپروردگار جھان

﴿ ِ َذَ تَۡذكَِرةۖٞ َ�َمن َشآَء  ۦإِنَّ َ�ِٰذه ن �ََشآَء  ٢٩َسبِيٗ�  ۦإَِ�ٰ َرّ�ِهِ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ ۚ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ ُ  ٱ�َّ

َ إِنَّ    ]٣٠-٢٩[اإلنسان:  ﴾َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما ٱ�َّ
پروردگارش  یبه سو یکس که بخواھد راھ (و پند) است، پس ھر یادآوری ینا گمان یب«

 یمحک یالله دانا گمان یالله بخواھد، ب ینکهمگر ا خواھید یرا نم یزیو شما چ گزیند. یبرم
 ».است

 کند: اش را با این صفت توصیف می ھمچنین خودش را با اراده توصیف کرده و بنده

ۡ�َياتُرِ�ُدوَن َعَرَض ﴿ ُ وَ  ٱ�ُّ ۗ يُرِ�ُد  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�ِخَرةَ   ]٦٧[األنفال:  ﴾َعزِ�ٌز َحِكيمٞ  ٱ�َّ
 ی) آخرت را (برایو الله (سرا خواھید، یرا م یا) متاع دنیراناز اس یهشما (با گرفتن فد«

 ».است یمحک یروزمندو الله پ خواھد، یشما) م
اش را با ھمین صفت توصیف  توصیف نموده و بندهو نیز خودش را با صفت محّبت 

 کند: می

﴿ �ِ
ۡ
ُ فََسوَۡف يَأ   ]٥٤[المائدة:  ﴾ۥٓ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َو�ُِحبُّونَهُ  ٱ�َّ
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 ».) او را دوست دارندیزھا (ن را دوست دارد و آنان که آن آورد یرا م یگروھ یزوده الله ب«
 کند: را با آن توصیف میاش  و خود را با رضایت، توصیف کرده و بنده

ُ رَِّ�َ ﴿   ]٨نة: [البیّ  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنهُۚ  ٱ�َّ
 ».) از او خشنودندیزھا (ن خشنود است، و آنان الله از آن«

ھایی از این قبیل که در قرآن کریم بسیار آمده، و واجب است اسماء و  و سایر مثال
برای او تعالی ثابت بدانیم و او را تشبیه صفاتی را که الله برای خود اثبات کرده است، 

به مخلوقات نکنیم. بنابراین ھر کس که بگوید الله علم و قدرت و محّبت و رضایتی 
علم و قدرت و  أل ندارد، قطعًا از گروه معّطله و منِکر است، و کسی که بگوید الله

یه و محّبت و رضایتی ھمچون علم و قدرت و محّبت و رضایت من دارد، دچار تشب
گردد، اّما حقیقت و صحیح، اعتقاد میانه؛ یعنی اثبات اسماء و صفات الھی  تمثیل می

بدون تمثیل، و تنزیه او تعالی بدون تعطیل است، و توافق و تناسب در اسماء باعث 
شود و با توّجه به آنچه گفته شد، این مطلب  تناسب و توافق در حقایق و مسّمیات نمی

 بسیار روشن است.

 های الله متعال منحصر در عدد مشّخصی نیست سما. ١٤
ھای الھی منحصر در  از دیگر اصول مھم در حوزۀ اسماء و صفات، این است که نام

، دالیلی روشن در تأیید این مطلب وجود ج عدد معّینی نبوده و در احادیث پیامبر
کند:  چنین روایت می ل از عایشه ١در صحیح خود، / دارد؛ از جمله اینکه مسلم

را در بستر نیافتم، به دنبالش گشتم تا این که دستم به پاھایش در  ج شبی پیامبر

ُعوُذ بِرَضاَك ِمْن اللُّهمَّ إ�ِّ «فرمود:  حالی که در مسجد ایستاده بود برخورد کرد، و می
َ
أ

ُعوُذ بَِك  ،ِمْن ُ�ُقوَ�ِتَك   َو�ُِمَعافَاتَِك  ، َسَخِطَك 
َ
  ،ِمنَْك  َو أ

ُ
نَْت ، َ�نَاًء َعلَيَْك ْحيِص َال أ

َ
أ

ثْنَيَْت ىلَعَ َ�ْفِسَك 
َ
و از  و از عقوبتت به عفوت ت،تاز غضبت به رضای پروردگارا!«؛ »َكَما أ

که] ثنای تو را به جای آورم  مرا توان آن نیست[ الھی!برم.  تو به تو پناه می[عذاب] 
 »ای. گفتهای که خود ثنای خویش  تو ھمان گونه ]،حتی اگر چنین تالشی کنم[

توان ثنای الھی را به جای آورد، و اگر امکان  فرمودند که نمی ج رسول الله
 شد. بود، این کار نیز ممکن می ھای الله می شمارش تمامی نام

                                           
 .٤٨٦شمارۀ حدیث:  -١



 شناخت اسماء الله    ٦٦

ُ�مَّ َ�ْفتَُح «: فرمودند ج در حدیث طوالنی مربوط به شفاعت آمده است که پیامبر
َّ ِمْن َ�َاِمِده، وُحْسن اثلَّ  َحٍد َ�بِْ� ا�َّ يلَعَ

َ
سپس الله از «؛ ١»نَاِء َعلَيِْه َشيْئاً لَْم َ�ْفتَْحُه ىلَعَ أ

گشاید [و زبانم را برای این کار باز  خصایل و خوبی ثنا بر خودش، آن قدر بر من می
 »کند] که بر ھیچ کس پیش از من، آن گونه نگشوده است. می

سماء و صفاتی از الله وجود گیریم که خصایل و ا با توّجه به حدیث فوق، نتیجه می
سازد، و بدون تردید با خصایلی که  ھا را برای پیامبرش در آن روز روشن می دارد که آن

 در قرآن و سّنت آمده است، تفاوت دارد. 
ھا، روایت شده است که عبدالله بن  و سایر کتاب ٢»مسند احمد«ھمچنین در 

 اللَُّهمَّ إ�ِّ َما أَصاَب َعبًدا َهمٌّ و ال َحَزٌن فَقاَل: «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می س مسعود
َمتِ َك اْ�ُن َ�بْدِ َك َ�بْدُ 

َ
 َك،َعْدٌل ىِفَّ قََضاؤُ  َك،َماٍض ىِفَّ ُحْكمُ  َك،نَاِصيىَِت �ِيَدِ  َك،اْ�ُن أ

 ُ ل
َ
ْسأ

َ
َ َك أ يَْت بِه َ�ْفسَ  َك،بُ�لِّ اْسٍم ُهَو ل َُه ىِف ِكتَابِ  َك،َسمَّ نَْزتلْ

َ
ْو أ

َ
َحداً ِمْن  َك،أ

َ
ْو َعلَّْمتَُه أ

َ
أ

َغيِْب ِعنْدَ  َك،َخلْقِ 
ْ
ثَْرَت بِِه ىِف ِعلِْم ال

ْ
ِو اْستَأ

َ
ُقْرآَن َر�ِيَع قَليِْب كَ أ

ْ
َْعَل ال

َ
ْن جت

َ
، َونُوَر : أ

ُ َماكنَُه فَرًَحا، وََذَهاَب َه�ِّ زِ� ، وَجالََء حُ برََصي
َ

ُه و ُحزنَُه، و أبَدهل  أذَهَب اُهللا َهمَّ
ّ

؛ »، إال
تو و فرزند بنده و  ۀ! ھمانا من بندالھیای غم و اندوھی رسد، سپس بگوید:  به ھر بنده«

حکم تو دربارۀ من جاری است، ، توستدر دست  ]زمام امورمام [ پیشانیم، أکنیز تو
توست  خوانم که از آِن  می ھایی نام ۀھم اتقدیر تو در مورد من عین عدالت است. تو را ب

ای، یا آن  ھا را در کتاب خودت [قرآن] نازل فرموده ای، یا آن خود نھادهھا را بر  و تو آن
ای، [از تو  ای و یا علم به آن را مخصوص خود گردانیده را به یکی از بندگانت آموخته

 شدن اندوه و رفتن غمم [سبب] برطرف، چشمم، نور دلمخواھم] که قرآن را بھار  می
وھش را خواھد برد و در عوض به وی خوشحالی ؛ قطعًا الله متعال غم و اندقرار دھی

 »خواھد داد.
 ھای الھی به سه نوع زیر تقسیم شده است: بنابراین نام«گوید:  می / ابن قّیم

ھایش را برای فرشتگان یا سایر مخلوقاتش آشکار کرده، ولی در  الله بخشی از نام
 کتاب آسمانی نیامده است.

                                           
 .س ، به روایت ابوھریره١٩٤؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٤٧١٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٣٩١، ص ١ج  -٢



 ٦٧  شناخت اسماء الله

 فرموده و به بندگانش معّرفی کرده است.ھا را در کتابش بیان  برخی از آن
ھا  و شناخت بخشی را به خودش اختصاص داده و ھیچ یک از مخلوقاتش را از آن

گاه نکرده است، و به ھمین سبب، رسول الله ثَْرَت بِهِ «فرمودند:  ج آ
ْ
؛ یعنی فقط »اْستَأ

گاھی. خودت از آن   ١»ھا آ
الھی منحصر در عدد معّینی نیستند، ھای  گردد که نام با این دالیل واضح، ثابت می

روایت شده  س به نقل از ابوھریره ٢و حدیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم

ِ �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� اْسًما«فرمودند:  ج است که پیامبر ْحَصاَها  ؛إِنَّ ِ�َّ
َ
 َواِحًدا، َمْن أ

َّ
ِمائًَة إِال

ھا  دارد؛ یکی کمتر از صد تا، ھر کس [ھمۀ] آن متعال، نود و نه اسم الله«؛ »َدَخَل اجلَنَّةَ 
، بیانگر انحصار  »شود. را بشمارد [نام برد و بنا بر قولی حفظ کند و ...] وارد بھشت می

توان گفت که بیانگر فضیلت  نیست، بلکه در نھایت می ٩٩ھای الھی در عدد  نام
 احصای این تعداد از اسماء الله است.

ْحَصاَها«خالصۀ سخن دربارۀ حدیث فوق، این است که عبارت: 
َ
صفت بوده و » َمْن أ

ھا  ھای آن نام دارد که یکی از ویژگی ٩٩ أل خبری مستقل نیست، بدین معنا که الله
گردد، و این  ھا را إحصا [شمارش و ...] کند، وارد بھشت می این است که ھر کس آن

ھای دیگری ھم داشته باشد. سخنان فراوانی از این  منافاتی ندارد که الله متعال نام
خواھم  درھم دارم که می ٩٩گویی: من  قبیل در زبان عربی وجود دارد، چنانکه می

ھا را  ھای دیگری داشته باشی و نخواھی آن ھا را صدقه بدھم، و امکان دارد درھم آن
 فی ندارند.صدقه بدھی. این مطلبی روشن است و عالمان در این باره ھیچ اختال

ھای الھی  عالمان مّتفقند که حدیث مذکور بیانگر انحصار اسم«گوید:  می / نووی
اسم، نام  ٩٩رساند که الله غیر از این  در عدد معّینی نیست، و این مفھوم را نمی

کند، وارد تا را إحصا  ٩٩دیگری نداشته باشد، بلکه ھدف این است که ھر کس این 
و نه  ھا، آن ھدف، خبردادن از ورود به بھشت بر اثر احصایشود. بنابراین  بھشت می

ھای الله تعالی است. از این رو، در حدیث دیگری آمده است که:  خبر از انحصار نام

» ُ ل
َ
ْسأ

َ
يَْت بِه َ�ْفسَ َك أ َغيِْب ِعنْدَ َك بُ�لِّ اْسٍم َسمَّ

ْ
ثَْرَت بِِه ىِف ِعلِْم ال

ْ
ِو اْستَأ

َ
تو را با «؛ »كَ أ

                                           
 .١٧٦ -١٧٥، صص ١بدائع الفوائد، ج  -١

 .٢٦٧٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢٧٣٦مارۀ حدیث: صحیح بخاری، ش -٢



 شناخت اسماء الله    ٦٨

ھا را مخصوص خود  ای و یا علم به آن ھا را بر خود نھاده خوانم که آن می ھایی ھمۀ نام
آورد که: الله متعال  بن عربی مالکی به نقل از فردی می حافظ ابوبکر» ای. گردانیده

 ١»گوید: این تعداد ھم کم است، والله أعلم. ھزار نام دارد، و ابن العربی در ادامه می
قول صحیح که جمھور عالمان نیز بر آن «گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

ْحَصاَها «توافق دارند، دربارۀ حدیث: 
َ
 َواِحًدا، َمْن أ

َّ
ِ �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� اْسًما؛ ِمائًَة إِال إِنَّ ِ�َّ

ھای الھی را إحصا کند، وارد بھشت  نام از نام ٩٩این است که: ھر کس  »َدَخَل اجلَنَّةَ 
اسم داشته باشد، زیرا در حدیث دیگری که  ٩٩که الله فقط شود. ھدف این نیست  می

ُ «اند، چنین آمده است:  احمد و ابوحاتم در صحیح خود روایت کرده ل
َ
ْسأ

َ
بُ�لِّ اْسٍم َك أ

 َ يَْت بِه َ�ْفسَ  َك،ُهَو ل َُه ىِف ِكتَابِ  َك،َسمَّ نَْزتلْ
َ
ْو أ

َ
َحداً ِمْن َخلْقِ  َك،أ

َ
ْو َعلَّْمتَُه أ

َ
ِو  َك،أ

َ
أ

 
ْ
َغيِْب ِعنْدَ اْستَأ

ْ
ُقْرآَن َر�ِيَع قَليِْب، َونُوَر برََصي، وَجالََء كَ ثَْرَت بِِه ىِف ِعلِْم ال

ْ
َْعَل ال

َ
ْن جت

َ
: أ

ھا را بر  خوانم که از آِن توست و تو آن ھایی می تو را با ھمۀ نام«؛ »ُحزِ�، وََذَهاَب َه�ِّ 
ای، یا آن را به یکی از  دهھا را در کتاب خودت [قرآن] نازل فرمو ای، یا آن خود نھاده

خواھم] که  ای، [از تو می ای و یا علم به آن را مخصوص خود گردانیده بندگانت آموخته
» رفتن غمم قرار دھی. شدن اندوه و قرآن را بھار دلم، نور چشمم، [سبب] برطرف

فرمودند:  در سجدۀ خود می ج در حدیث صحیحی آمده است که پیامبر ھمچنین

ُعوُذ بِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك  اللُّهمَّ إ�ِّ «
َ
ُعوُذ بَِك  ،ِمْن ُ�ُقوَ�ِتَك   َو�ُِمَعافَاتَِك  ، أ

َ
ال  ،ِمنَْك  َو أ

 
ُ
ثْنَيَْت ىلَعَ َ�ْفِسَك ، ْحيِص ََ�نَاًء َعلَيَْك أ

َ
نَْت َكَما أ

َ
و  ت،تاز غضبت به رضای پروردگارا!«؛ »أ
که]  مرا توان آن نیست[ الھی!برم.  تو به تو پناه می[عذاب] و از  از عقوبتت به عفوت

ای که خود ثنای  تو ھمان گونه ]،حتی اگر چنین تالشی کنمثنای تو را به جای آورم [
توان ثنای کامل الھی را به جای آورد، و اگر  ایشان فرمودند که نمی »ای. خویش گفته

 شد، چون صفات او شد، تمامی صفاتش نیز شمارش می ھایش شمارش می تمامی نام
 ٢»شوند. ھایش تعبیر و بیان می تعالی، با نام

ھای الله منحصر در عدد معّینی نیست، و  شود که نام بر این اساس، دانسته می
) نیستند، و ٩٩اند، منحصر در این عدد ( ھایی که در قرآن و سّنت بیان شده حّتی اسم

                                           
 .٥، ص ١٧شرح صحیح مسلم، ج  -١

 .٣٣٣ -٣٣٢، صص ٣درء الّتعارض، ج  -٢



 ٦٩  شناخت اسماء الله

إحصا کند، وارد ھا را  اسم دارد که ھر کس آن ٩٩ أل توان گفت که الله در نھایت می
ھای موجود در  اند که نام شود و به ھمین سبب، عالمان اثبات و تأیید کرده بھشت می

 قرآن و سّنت، بیشتر از این عدد است.
اگر گفته شود: فقط با اسمی از الله دعا «گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

ایی که در قرآن و سّنت ھ شود: اسم کنید که در قرآن و سّنت آمده است، پاسخ داده می
 ١»تاست. ٩٩وجود دارد، بیشتر از 

ھای  اند و برخی نام ھای الھی را بیان نموده تا از نام ٩٩در نتیجه، برخی از عالمان 
اند و بنابراین در بیان برخی با یکدیگر موافق و ھماھنگ  آوری کرده دیگری را نیز جمع

تا بیشتر است، از  ٩٩ف بوده و از اند و بدین معنا نیست که آنچه مورد اختال بوده
ھای الله باشند ھر  ھا از نام رود، بلکه امکان دارد که ھمگی آن اسامی الھی به شمار نمی

تا گردند و برای صّحت و ثبوت ھر اسمی، باید دلیلی از قرآن و سّنت  ٩٩چند بیشتر از 
 وجود داشته باشد.

ھای الھی را منحصر در  ذکور، ناموقتی خطای افرادی که بر اثر فھم اشتباه حدیث م
یا  ١٠٠٠یا  ٣٠٠ أل گویند الله دانستند، روشن گردید، اشتباه کسانی که می تا می ٩٩

و یا ... نام دارد، بسیار آشکار است، زیرا سخنانی بدون دلیل و برھان است، و  ٤٠٠٠
 فرماید: الله تعالی می

ن َ�ُقولُواْ َ�َ ﴿
َ
ِ َوأ   ]٣٣[األعراف:  ﴾َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ

 ».ده است)کربه الله نسبت دھید (حرام  دانید یرا که نم یچیزاینکه و «

  ]٣٦[اإلسراء:  ﴾ِعۡلمٌۚ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِ ﴿
 ».نکن یرویپ ی،و از آنچه به آن علم ندار«

 از ھمه داناتر است. أ الله

 ها  آن إحصایاسماء الله و بیان مفهوم  شمارشاثبات نشدن حدیثی دربارۀ . ١٥
ِ «ھای الھی منحصر در عدد معّینی نیست، و حدیث:  قبال بیان شد که نام إِنَّ ِ�َّ

ْحَصاَها َدَخَل اجلَنَّةَ  ؛�ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� اْسًما
َ
 َواِحًدا، َمْن أ

َّ
داللت بر انحصار اسماء  »ِمائًَة إِال

                                           
 .٤٨٢، ص ٢٢مجموع الفتاوی، ج  -١



 شناخت اسماء الله    ٧٠

ھا و پاداش کسی است که این  کند، بلکه بیانگر ارزش و جایگاه آن نمی ٩٩لله در عدد ا
 تعداد از اسماء الله را إحصا کند.

 دھیم: در ادامه، دو موضوع را مورد بررسی قرار می
ثابت نشده و ھر  أل ھای الله در مورد شمارش نام ج حدیثی از پیامبر موضوع اول:

دارد، ضعیف و غیر قابل استدالل است، چنانکه پیشوایان و آنچه در این زمینه وجود 
 اند. دانشمندان علم حدیث این مطلب را بیان کرده

ھای الھی به سه طریق روایت گشته که ھر سه  حدیث موجود دربارۀ شمارش نام
 است:  طریق ثابت نشده

و از ، از محّمد بن سیرین و ااز عبد العزیز بن حصین، از اّیوب روایت اول:. ١
این عبدالعزیز ضعیف و غیر  ١اند. ... . حاکم و دیگران آن را روایت کرده س ھریرهابو

گوید: وی از دیدگاه عالمان، قوی نیست.  دربارۀ او می / قابل استدالل است. بخاری
داند و ابن  گوید: روایتش غیر قابل قبول است. ابن معین او را ضعیف می می / مسلم

 ٢بودن وی توافق دارند. عالمان بر ضعیفحجر گفته است که 
گوید: ابو المنذر زھیر بن  از عبد الملک بن محّمد صنعانی، که می روایت دوم:. ٢

برای ما  س محّمد تمیمی، از موسی بن عقبه، از عبدالّرحمان أعرج، و او از ابو ھریره
آن را  / آورد. ابن ماجه کند: ... سپس حدیث شمارش اسماء را می چنین روایت می

عبدالملک ضعیف بوده و سخنش غیر قابل استدالل است. ابن  ٣روایت کرده است.
داد و روایات  شد، پاسخ می دربارۀ آنچه از او سؤال می«گوید:  حبان در مورد وی می

آورد و استدالل به روایت وی جایز نیست و سخنش سست  موضوع و جعلی می
 ٥»سخنش حّجت نیست.«گوید:  ذھبی می ٤»است.

                                           
 ، از طریق اّیوب.١٥، ص ٣؛ عقیلی در الّضعفاء، ج ١٧، ص ١المستدرک، ج  -١

 .٢٨، ص ٤نک: لسان المیزان، ج  -٢

 .٣٨٦١ه، شمارۀ حدیث: سنن ابن ماج -٣

 .١٣٦، ص ٢المجروحین، ج  -٤

 .١٨٨، ص ٢الکاشف، ج  -٥
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روایت اھل «گوید:  استاد او زھیر بن محّمد بوده است که ابن حجر دربارۀ وی می
روایت مذکور نیز » رود. شام از او به طور مستقیم نبوده و از این رو، ضعیف به شمار می

 از ھمان نوع است، چون عبدالملک اھل شام؛ از صنعاء دمشق است.
شعیب بن ابی حمزه، از ابو الّزناد، از  گوید: از ولید بن مسلم، که می روایت سوم:. ٣

برای ما چنین روایت کرده است: ... . ترمذی و دیگران این  س أعرج و او از ابو ھریره
روایت مذکور نیز بنا به چند دلیل، ضعیف و غیر قابل استدالل  ١اند. روایت را آورده

دیدگاه بخاری دلیل ضعف آن، از «گوید:  در این باره می / است، که حافظ ابن حجر
فریبی آن و احتمال  و مسلم، فقط تفّرد ولید نیست، بلکه اختالف و اضطراب و عوام

 ٢»اینکه عبارتی در آن وارد شده باشد، است.
روایت مذکور، به چند طریق از «گوید:  ترمذی پس از آوردن این روایت، می 

این اندازه از اسامی  نقل شده است، و فقط در ھمین روایت، ج ابوھریره و او از پیامبر
 آورده شده است.

و او از رسول  س آدم بن ابی إیاس حدیث مذکور را با اسناد دیگری، از ابو ھریره
 »روایت کرده و آن اسامی را آورده است، که اسناد صحیحی ندارد. ج الله

بر این اساس، پیشوایان و محّدثان ضعف حدیث مورد بحث و عدم صالحیت آن 
نیست،  ج اند، و اینکه شمارش اسماء الله سخن پیامبر را تأیید کردهبرای استدالل 

ھا را  کردن کار مردم، این نام بلکه سخن یکی از پیشینیان بوده که برای آسان
آوری کرده و سپس توّسط برخی وارد حدیث گشته تا اینکه گمان شده است که  جمع

 بوده است. ج در اصل، حدیث پیامبر
دانشمندان علم حدیث اجماع دارند که این «گوید:  می / مّیهشیخ اإلسالم ابن تی

دو روایت؛ یعنی روایت ترمذی از طریق ولید، و روایت ابن ماجه از طریق عبد الملک، 
نبوده است، بلکه ھر دو تا، سخن یکی از پیشینیان بوده است. بنابراین  ج سخن پیامبر

ھای  است، چنانکه در برخی از طریقهاش نقل کرده  ولید آن را از یکی از استادان شامی
ھا با ھم تفاوت  روایتش توضیح داده شده و به ھمین سبب، شیوه و محتوای روایت

                                           
 .١٦، ص ١؛ حاکم، ج ٨٠٨؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ٣٥٠٧جامع الّترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

 .٢١٩، ص ١١فتح الباری، ج  -٢



 شناخت اسماء الله    ٧٢

 ج گردد که روایت مذکور، به پیامبر دارد، و با توّجه به این مطلب، برایت روشن می
ه ، برخی این اسامی را بدر نتیجهو  استنسبت داده شده و وارد احادیث ایشان گشته 

اند؛ ھمچون سفیان بن  اند و از قرآن استخراج کرده ای دیگر گردآوری نموده یوهش
 ١»عیینه، امام احمد و دیگران.

که در حدیث آمده و انجام آن باعث ورود به » إحصاء«: بیان مفھوم موضوع دوم
رود که انسان را  شود. بدون تردید این مسأله فضیلتی بزرگ به شمار می بھشت می

دستیابی به آن و تالش و عالقۀ فراوان به قصد تکمیلش، تشویق و تحریک برای 
 کند. می

تا از  ٩٩اند که مراد از احصای اسماء الله، شمارش  برخی به اشتباه گمان کرده
ھای مذکور در اوقاتی معّین و  ھا در دل و تلّفظ نام ھای الھی و حاضرساختن آن نام

ھا را در اذکار صبح و شام خویش به کار  اممخصوص است. بسا اوقات افرادی این ن
اند بدون اینکه شناختی نسبت به مفاھیم این اسامی مھم و بزرگ داشته باشند یا  برده

ھا تالش کنند و یا  در مفاھیمشان تدّبر کنند و یا اینکه برای اثبات موجبات و لوازم آن
 بر اساس مقتضیاتشان عمل کنند.

د از احصای اسماء الله، فقط شمارش حروف و الفاظ اند که مرا عالمان بیان کرده
ھا نیست، بلکه الزم است که مفاھیم و  ھا بدون فھم معانی و عمل بر مقتضای آن آن

 ھا به طور صحیح دانسته شود، سپس بر اساس مقتضایشان عمل گردد. مراد آن
شناخت کامل اسماء و صفات الھی که شایستۀ «گوید:  می / ابو عمر طلمنکی

فرمودند؛ یعنی فھم اسماء و  ج داعی و حافظ است، ھمان چیزی است که رسول الله
گاه به معانی اسماء الله  ھا، آن صفات و فواید و حقایق و کسی که این موارد را نداند، آ

  ٢»ھا بھره ببرد. تواند از معانی آن نیست و نمی
اثر آن، انسان به  شناختی که بر -شود که شناخت کامل اسماء الله  وی یادآور می

شود که آدمی از  زمانی حاصل می -یابد پاداش عظیم؛ یعنی ورود به بھشت دست می
ھا باخبر باشد، و فقط شمارش و حفظ این  اسماء و صفات الھی و فوائد و حقایق آن

 اسامی بدون فھم معانی و مقتضیاتشان، مراد نیست.

                                           
 .٤٨٣، ص ٢٢، با اختصار؛ و نک: مجموع الفتاوی، ج ٣٨٠ -٣٧٩، صص ٦مجموع الفتاوی، ج  -١

 .٢٢٦، ص ١١فتح الباری، ابن حجر، ج  -٢



 ٧٣  شناخت اسماء الله

وید که احصای اسماء الله سه گ می» بدائع الفوائد«در کتاب  / عّالمه ابن قّیم
به پاداش بزرگ مذکور در آن حدیث دست  ھا، آن مرحله دارد و بنده با تکمیل و انجام

 یابد: می
 ھا. مرحلۀ اول: شمارش و حفظ الفاظ آن

 مرحلۀ دوم: فھم معانی و مفاھیمشان.
ھا، که شامل دعای  وسیلۀ این نام مرحلۀ سوم: دعا و درخواست از الله متعال به

 ١شود. عبادت و دعای مسألت می
تواند ھدف از احصای اسماء الله را  گانه، بنده می بنابراین با انجام این مراحل سه

 برآورده کند.
ھای  نام از اسم ٩٩بدین منظور، تعدادی از عالمان تألیفات خاّصی را برای شمارش 
فواید به کارگیری و  الھی و بیان دالیل و توضیح معانی و تبیین مقتضیات و ابراز آثار و

اند و سایر فواید مھم و مربوط به این علم شریف را که از  نگاشته ھا، آن شناخت
 اند. ترین و بھترین علوم است، بیان کرده مھم

 منحرف در حوزۀ اسماء و صفات الهی های روشبر حذر داشتن از برخی . ١٦
رود، این است که  ار میآنچه در این زمینه بسیار مھم و قابل توّجه و رعایت به شم

ھا  ھای دیگر نیست، زیرا این بدانیم اشتباه در این حوزه، ھمچون اشتباه در حوزه
ھا انحراف  ھایی برای پروردگار بزرگ و آفریدگار بلند مرتبه ھستند، که اشتباه در آن نام

ه و گمراھی و خطا در این زمینه کفر و الحاد است. بنابراین بر ھر عاقلی الزم است ک
فقط از روی علم در این زمینه سخن بگوید و فقط با دلیل از قرآن و سّنت، مطلبی را 
در این باره بیان و اثبات کند. و ھر کس بدون علم، چنین موضوعاتی را بررسی کند، 

گردد، زیرا امکان ندارد که بدون استفاده و استدالل از  قطعًا از راه راست منحرف می
 است، به اثبات اصول دست یابد.آورده  ج آنچه پیامبر

وقتی افرادی بدون دلیل و استناد از قرآن و سّنت، دست به بیان و اثبات مطالبی 
دربارۀ اسماء الله زدند، مسائلی بسیار عجیب و غریب بیان کردند، گویی که ھرگز از 

                                           
 .١٦٤، ص ١بدائع الفوائد، ج  -١
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گاه  حرمت و ارزش و جایگاه این اسامی و خطر بررسی آن ھا بدون دلیل و برھان، آ
 رسان است. اند. فقط الله متعال یاری دهنبو

ھا و سخنان باطل داشته باشیم تا انسان  ای به این تناقض الزم است که اشاره
 ھا باشد. مسلمان مواظب دین و تعظیم اسماء الله و رعایت حرمت و جایگاه آن

اخیرا مطلبی در یکی از مجّالت منتشر شد و میان عوام الّناس و افراد نادان توزیع 
ھای الھی خاّصیت درمانی برای  گشت، که نویسندۀ آن اّدعا نموده ھر اسمی از نام

ھای گوش،  ھای چشم، یک نام، برای بیماری بیماری معّینی دارد؛ مثال برای بیماری
ھای سر، یک نام و ... وجود  ھای استخوان، یک نام، برای بیماری یک نام، برای بیماری

 ھای الھی را مشّخص کرده است. عداد معّینی از نامھا، ت دارد، و برای آن بیماری
این اّدعا و باوری باطل است که الله متعال ھیچ دلیلی در این باره نازل نکرده و 
ھرگز نشانه و برھانی در این باره وجود ندارد، و حّتی در اذکار مشروع و دعاھای مأثور، 

 است.ھرگز نامی بدین شیوه که او اّدعا کرده، تکرار نشده 
 وی با این کار، مرتکب دو جرم شده است:

 وارد کردن مردم در این عمل نوپیدا و نامشروع؛ .١
 کردن آنان از اذکار مأثور و دعاھای شرعی موجود در قرآن و سّنت. غافل .٢

از دیگر اشتباھات برخی مردم، این است که اسماء الله را به عنوان تعویذ در 
زخم و حسادت و امثال آن، آویزان  ظت از چشمھا، به منظور حفا ھا یا خانه ماشین

کنند، که این کاری نامشروع است، زیرا در قرآن و سّنت دلیلی بر مشروعّیتش  می
وجود ندارد، بلکه متونی شرعی بر ممنوعیت این عمل روایت شده است؛ از جمله اینکه 

َ�مَّ  فََال  تَِميَمًة، َ�َعلََّق  َمنْ «فرمودند:  ج رسول الله
َ
ُ  أ

َ
 ای ھر کس تمیمه«؛ ١»اَ�ُّ هل

                                           
، ٤١٧ -٢١٦، صص ٤؛ حاکم، ج ٦٠٨٦؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ١٥٤، ص ٤مسند احمد، ج  -١

تمامی آنان این حدیث را از طریق حیوة بن شریح، از خالد بن عبید معافری، از ِمشرح بن ھاعان، 
 اند. او از رسول الله ص روایت کردهاز عقبه بن عامر و 

در سند روایت مذکور، خالد بن عبید وجود دارد که فقط حیوة بن شریح از وی روایت نقل کرده 
، او را ثقه و قابل اعتماد معّرفی است، اّما پیروی ٢٦١، ص ٦، ج »الّثقات«و فقط ابن حبان در 

 شده است.
، از ابو األسود ٣٢١ -٣٢٠، صص »فتوح مصر«حکم در عبدالله بن لھیعه از او در آنچه ابن عبد ال

 نضر بن عبد الجّبار، از عبد الله بن لھیعه و او از مشرح بن ھاعان ... آورده، پیروی کرده است.
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 زخم و ...، بر گردن یا سایر اعضای انسان قرار داده شود] [چیزی که به قصد دفع چشم
و احادیث دیگری از این » اش را نافرجام گذارد. را آویزان کند، الله متعال خواسته

 قبیل.
ی زیبا و ھای الھی در تابلوھای یکی دیگر از اشتباھات، قراردادن و نوشتن نام

دھند و مجالس را با اشکالی پر  ھا زینت می ھایی است که دیوارھا را با آن عکس قاب
بیند،  ھا را می ای که ھر کس آن کنند، به گونه ھایی قشنگ آراسته می زرق و برق و خط

ھا در ایمان  کند، ولی تاثیر این نام خّطی و زیبایی توصیف می آن تابلو را از لحاظ خوش
 شود. ھا و اصالح اعمال، امری است که با چنین کار نامشروعی محّقق نمی و باور دل

اند که مراد از احصای اسماء الله در حدیث  برخی دیگر نیز به اشتباه، گمان کرده
مذکور، این است که ِورد و ذکری روزانه قرار گیرد و در صبح و شب یا پس از نمازھای 

ھا یا صدھا مرتبه تکرار  آنان یک اسم را دهفرض خوانده شود، و بسا اوقات برخی از 
 کنند. می

ھا اعمالی نوپیدا ھستند که دلیلی از قرآن و سّنت ندارند. قبال بیان شد  تمامی این
دعای –ھا و دعا و درخواست  که مراد از احصای اسماء الله، حفظ و فھم معانی آن

 . ھاست آن وسیلۀ از الله تعالی به -عبادت و دعای مسألت
کنند که ھر یک از  اند و گمان می روی کرده برخی از مردم در این زمینه زیاده

ھای الھی خواص و اسرار مربوط به خود را دارد و ھر اسمی خادمی معنوی دارد و  نام
نماید. برخی نیز  کند، خدمت می آن خادم به کسی که بر یادآوری آن اسم پایداری می

آورند.  الله اسرار غیبی و امور نھان را به دست میوسیلۀ اسماء  کنند که به اّدعا می
وسیلۀ آن، امور مشکل و بسته را حل و  دانند و به بعضی اّدعا دارند که اسم اعظم را می

ھایی دارند که  دھند و اختیارات و ویژگی کنند و کارھایی غیر عادی انجام می باز می
 ھا محرومند. دیگران از آن

روازۀ خرافات به کّلی باز گردد، و حّتی برخی از ساحران شود که د این کار باعث می
رسند و شر  ھایشان می دھند و به خواسته بازان از این طریق، مردم را فریب می و شعبده

ھا  کنند و بر آن سازند با این اّدعا که دیگران را تسخیر می را در میان مردم منتشر می
گاھی و علم و شناختی تاثیر می که از اسماء الله دارند، اخبار پنھانی را  گذارند و با آ

                                                                                                       
 رود.   حدیث فوق با این دو طریقه، حسن لغیره به شمار می
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فھمند. تمامی این اّدعاھا دروغی آشکار و افترایی روشن و باعث توھین و ستم به  می
گذاری در دین او بدون دلیل و  بستن بر الله و بدعت عوام الّناس و افراد نادان و دروغ

 برھان بوده و بلکه تھمت و بھتانی واضح است.
ت این است که بنده در ندا و عبادتش، متوّجه خوِد اسم شود، زیرا از دیگر اشتباھا

جایز نیست که کسی بگوید: نام پروردگارم را عبادت کردم یا اینکه برای نام پروردگارم 
سجده کردم، و نیز جایز نیست که بگوید: ای نام پروردگارم! به من رحم کن. به ھمین 

ۡ�َ َرّ�َِك  ٱۡسمَ َسّبِِح ﴿سبب، وقتی آیۀ: 
َ
ِ ﴿ ]١[األعلی:  ﴾ٱۡ�  ﴾عظيمِٱۡل َرّ�َِك  ٱۡسمِ فََسّبِۡح ب

در سجدۀ خویش  ھا، آن نازل شد، ایشان با پیروی از ج بر پیامبر ]٧٤[الواقعة: 
 ».سبحان رّبي العظیم«فرمودند:  و در رکوع می» سبحان رّبي األعلی«فرمودند:  می

صفت شود؛ مثال بگوید: یا رحمة  ھمچنین اشتباه است که بنده در دعا، متوّجه خودِ 
الله! یا مغفرة الله! یا عّزة الله! یا وجه الله! یا ید الله! و امثال آن، زیرا دعا متوّجه ذاتی 

 .ـ شود که مّتصف به این صفات است؛ یعنی الله می
آورده شود؛ به عنوان » عبد«ھای غیر الله، واژۀ  و جایز نیست که در ابتدای نام

بی، عبد الکعبه، عبد عمر و امثال آن. عالمان بر تحریم این عمل توافق مثال: عبد النّ 
دارند، زیرا شرک در ربوبّیت و الوھّیت است، چون تمامی مخلوقات مملوک و بندۀ الله 

ھا را خلق کرده  ھا را آفریده و به وجود آورده، و آن آن أ متعال ھستند و فقط الله
 است تا فقط او را عبادت کنند.

دیگر اشتباھات این است که نامی از اسماء الله را برای بعضی از مخلوقات؛ مانند از 
گویند: محّمد اول و آخر یا ظاھر و باطن  برند؛ مثال می و دیگران به کار می ج پیامبر
 است. 

شوند که حرمت و جایگاه اسماء الله را نادیده  برخی در این زمینه مرتکب اموری می
را  أل ھای مختّص الله توان نام با توّجه به متون شرعی، نمی گیرند در حالی که می

ھا شود، ممنوع است. این  احترامی به آن برای دیگران به کار برد و ھر آنچه باعث بی
 فرماید: موضوعی بسیار گسترده است. الله می

ِ َوقَاٗر�﴿ ا لَُ�ۡم َ� تَرُۡجوَن ِ�َّ   ]١٣[نوح:  ﴾مَّ
  !»یستید؟ن یل) قایالله، عظمت (و شکوھ یرا چه شده است که برا شما«
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تعظیم و احترام به الله  ھا، آن ھای الھی از آِن الله بوده و تعظیم و احترام به نام
 متعال است.

که منافات با تعظیم و جایگاه اسماء  –یکی دیگر از اشتباھات رایج در دورۀ معاصر 
ھایی که دارای اسماء الله ھستند، بر  ھا و روزنامه تابانداختن کاغذھا و ک -الله دارد

در زمان قضای حاجت، پاسخ سالم را  ج ھای آشغال است. پیامبر روی زمین یا سطل
احترامی به نام و یاد الله نشود، پس چگونه برای پیروان ایشان شایسته  دادند تا بی نمی

ترین  بیندازند؟! یکی از بزرگ ھای الھی را بدون ھیچ توّجھی بر روی زمین است که نام
ھایی  عبادات این است که به منظور رعایت حرمت و جایگاه اسماء الله، جعبه یا سطل

 گر است. ھا اختصاص داده شود. فقط الله متعال یاری آوری آن برای جمع

 بر برخی دیگر اسماء و صفات الهی . برتری برخی از١٧
رخی از اسماء و صفات الھی بر برخی دیگر متونی از قرآن و سّنت داللت بر برتری ب

وسیلۀ آن  فرمودند که الله متعال اسم اعظمی دارد که اگر به ج کند و حّتی پیامبر می
آن درخواست را  أل شود و ھر گاه با آن درخواستی شود، الله دعا گردد، اجابت می

 ت است.سازد، و ھر کس قائل به این موضوع نباشد، سخنش دور از حقیق برآورده می
گوید: صفات الھی بر  سخن کسی که می«گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

یکدیگر برتری ندارند و امثال این سخنان، بدون دلیل و برھان است...، ھمان گونه که 
اسماء و صفاتش متنّوع و مختلفند، برتر از یکدیگر نیز ھستند، و قرآن و سّنت و اجماع 

 ١.»و عقل بیانگر این مطلبند
دالیلی که این موضوع را اثبات کنند، بسیارند؛ از جمله: در حدیث صحیحی اثبات 

آن  أ شده است که الله متعال اسم اعظمی دارد که ھر گاه با آن درخواست شود، الله
کند. بدون  کند و اگر با آن دعا شود، الله آن دعا را اجابت می درخواست را برآورده می
است که به این نام اعظم اختصاص یافته است. خوب است که تردید این فضلیتی بزرگ 

ابتدا تعدادی از احادیث مربوط به موضوع مذکور را بیان کنیم و سپس به بررسی 
 سخنان برخی عالمان در تعیین نام اعظم بپردازیم.

                                           
 .٧٤٤، ص ٢، ج ؛ نک: شفاء العلیل، ابن قّیم٢٠٠ -١٩٧جواب أھل العلم واإلیمان، صص  -١
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اند  روایت کرده س و ابو داود و نسائی، از انس بن مالک» المسند«امام احمد در 

ُ گفت:  از مردی شنید که می ج پیامبر«که:  َ َك اللُّهمَّ إ�ِّ أسأل  َك بِأنَّ ل
ّ

احلَمُد، ال �َ إال
؛ الھی! من از تو أنَت بَديُع الّسمواِت و األرِض، يَا َذاجلَالِل و اإلكراِم، يَا يَحُّ يَا َ�يُّومُ 

ی، حّق  ھا مخصوص توست، فقط تو معبود بر درخواست دارم به این که ھمۀ ستایش
ھا و زمین، ای صاحب بزرگی و احسان، ای ھمیشه زنده و پایدار! رسول  نندۀ آسمانآفری

ي إِذا ُديِعَ  اعدَ لََقْد «فرمودند:  ج الله
ّ

ْ�َظِم، اذل
َ
سِمِه األ

ْ
َجاَب، وَ  اَهللا بِا

َ
ُسئَِل بِِه  إَِذا بِِه أ

عَطي
َ
حتما اجابت ھمانا الله را با نام اعظمش خواند، نامی که اگر با آن دعا شود، «؛١»أ

ابو داود و نسائی در »  دھد. کند و اگر با آن [چیزی] درخواست شود، قطعًا می می
 .اند را افزوده» یا حيّ یا قّیوم!«آخرش، عبارت: 

فرمودند:  ج اند که پیامبر روایت کرده س ابن ماجه، حاکم و دیگران از ابو امامه

ِي إَِذا ُديِعَ «
َّ

ْ�َظُم اذل
َ
َجاَب بِِه اْسُم اَ�ِّ األ

َ
ََقَرِة، َوآِل  ِمنَ  ثََالِث ُسَورٍ  يِف  أ ُقْرآِن: يف ابلْ

ْ
ال

کند، در سه  نام اعظم الله که ھر گاه با آن دعا شود، الله اجابت می« ٢»ِعْمَراَن، َوطه
 »عمران و طه. سوره از قرآن آمده است: در بقره، آل

اند که  یزید روایت کردهامام احمد، ابو داود، ترمذی و ابن ماجه از اسماء دختر 

ْ�َظمُ «فرمودند:  ج رسول الله
َ ْ
: يِف  اْسُم اَ�ِّ األ يَتَْ�ِ

ْ
ٓ ﴿ َهاَ�ْ�ِ اآل �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ

ُ  ١الٓمٓ ﴿ عمران: وفاحتة آل ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو   ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ
بقره و ابتدای سورۀ  ١٦٣اسم اعظم الله در این دو آیه است: آیۀ «؛ »﴾ٱۡلَقيُّومُ 

 ٣»عمران. آل

                                           
؛ سنن نسائی، شمارۀ حدیث: ١٤٩٥؛ سنن ابی داود، شمارۀ حدیث: ١٥٨، ص ٣مسند احمد، ج  -١

، تمامی آنان از طریق خلف بن ٥٠٣، ص ١؛ حاکم، ج ٨٩٣؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ١٣٠٠
 گوید: صحیح خلیفه، از حفص بن اخی انس، و او از انس. اسناد این روایت، جّید است. حاکم می

 بر شرط مسلم است.
؛ و دیگران. نک: الّسلسلة ٥٠٦، ص ١؛ المستدرک، ج ٣٨٥٦سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث:  -٢

 .٧٤٦الّصحیحة، شمارۀ حدیث: 
؛ جامع ترمذی، شمارۀ ١٤٩٦؛ سنن ابی داود، شمارۀ حدیث: ٤٦١، ص ٦مسند امام احمد، ج  -٣

ان، از طریق عبید الله بن ابی زیاد، ؛ و دیگر٣٨٥٥؛ سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٣٤٧٨حدیث: 
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اند:  نقل چنین کرده س صاحبان سنن و ابن حبان در صحیح خود، از بریدهاحمد، 

ُ گفت:  از مردی شنیدند که می ج پیامبر« أنَت اُهللا ال َك بِ��ِّ أشَهُد �نَّ ك اللُّهمَّ إ�ِّ أسأل
ُ ُكُفًوا أَحدٌ 

َ
 و لَم يَُ�ن هل

َ
ي لَم يَِ� و لَم يُودل

َّ
َمُد اذل  أنَت األحُد الصَّ

ّ
؛ پروردگارا! من �َ إال

دھم که تنھا تو معبود برحقی، ھیچ معبودی غیر  کنم و گواھی می از تو درخواست می
سی نیازی ھستی که نزاییده و [از کسی ھم] زاییده نشده و ک از تو نیست، یکتا و بی

ي نَفيِس �ِيَِدهِ، لََقْد َسأَل «فرمودند:  ج ھمتای او نیست. رسول الله ِ
ّ

سِمِه  واذل
ْ
اَهللا بِا

ي إِذا ُديِعَ 
ّ

ْ�َظِم، اذل
َ
َجاَب، وَ  األ

َ
عَطي إَِذا بِِه أ

َ
سوگند به ذاتی که جانم در «؛ ١»ُسئَِل بِِه أ

امی که اگر با آن دست اوست، این فرد، از الله متعال با نام اعظمش درخواست نمود؛ ن
 »دھد. کند و اگر با آن چیزی درخواست شود، قطعًا می دعا شود، حتما اجابت می

در مورد اسم اعظم بیان شد؛ اسم اعظمی که اگر  ج برخی احادیث ثابت از پیامبر
گردد و اگر با آن درخواستی شود، الله متعال آن را برآورده  با آن دعا شود، اجابت می

ن از دیدگاه عالمان، این نام و شناخت آن و تحقیق در این زمینه، بسیار کند. بنابرای می
ھای متعّددی را به طور مختصر و طوالنی در این  رود و آنان پژوھش مھم به شمار می

 اند. باره انجام داده
 ٤٠در تعیین اسم اعظم، تقریبا «گوید:  می» تحفة الّذاکرین«در کتاب  / شوکانی

 ٢»سیوطی در این باره تألیف مستقّلی نگاشته است.قول وجود دارد، که 
گذاشته » الّدرر المنّظم في اإلسم األعظم«سیوطی در کتاب خود که عنوانش را 

ھا روشن است، زیرا دلیلی از قرآن و  قول را آورده، که ضعف بیشتر آن ٢٠است، فقط 

                                                                                                       
ضعف و ایراد واردشده بر از شھر بن حوشب، از اسماء دختر یزید ... . در سند این روایت، 

 اند. و چندین نفر ھم ایراداتی را به شھر بن حوشب وارد کرده عبیدالله، قوی نیست،
و در الّسلسلة الّصحیحة، دلیل و شاھدی از حدیث ابی امامه دارد، » عمران آل«اّما آیۀ سورۀ 

 نیز آمده است. ٧٤٦شمارۀ حدیث: 
؛ جامع ترمذی، ١٤٩٤و  ١٤٩٣؛ سنن ابی داود، شمارۀ حدیث: ٣٤٩، ص ٥مسند امام احمد، ج  -١

؛ السنن الکبری از نسائی، شمارۀ ٣٨٥٧؛ سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٣٤٧٥شمارۀ حدیث: 
طوالنی آن را ؛ و دیگران که ٥٠٤، ص ١کم، ج ؛ حا٨٩٢؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ٧٦١٩حدیث: 

 اند. اسناد روایت فوق، صحیح است. یا مختصر آورده
 .٦٧تحفة الّذاکرین، ص  -٢
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شود. برخی از  می تکّلف و دوری از حقیقت دیده ھا، آن سّنت ندارد، و حّتی در برخی از
اند که ارزش توّجه و  ھای باطل فراوانی ارائه داده صوفیان در این باره، سخنان و دیدگاه

ھایی  بررسی ندارند. آنان در این زمینه، روایاتی موضوع و اخباری خودساخته و داستان
نند. بر آورند تا عوام الّناس را فریب دھند و علیه افراد نادان نیرنگ بز بسیار ناپسند می

ھا و سخنان باطل آنان  ھر مسلمانی واجب است که مواظب باشد تا گرفتار تھمت
 نشود.

ترین قول در تعیین اسم اعظم، این است که  ترین و مستدل مشھورترین و صحیح
 اند. است، و گروھی از عالمان چنین دیدگاھی را پذیرفته» الله«اسم اعظم، نام جاللۀ 

را اسم » الله«که در آن کتاب، نام  -» الّتوحید«ده در کتاب امام ابو عبد الله ابن من
 أل معّرفی ذات او تعالی است، الله» الله«نام «گوید:  می -اعظم دانسته است

مخلوقاتش را باز داشته از اینکه کسی یا بتی را با این نام بخوانند و آن را ابتدای ایمان 
توان آن را بر غیر الله  ت، که نمیو ستون اسالم و کلمۀ حّق و اخالص قرار داده اس

اطالق کرد و ھر کس آن را بر زبان آورد، کشتنش [بدون دلیل] جایز نیست و به سبب 
شود، و از شّر شیطان، به الله پناه  گردد و سوگندھا بسته می آن، دروازۀ فرایض باز می

یرند. نام او بسیار پذ شوند و پایان می شود، و با این نام، اشیاء و کارھا شروع می برده می
 ١»مبارک است و ھیچ معبودی غیر او تعالی وجود ندارد.

ھا محرومند؛ از جمله  ھایی دارد که سایر اسامی از آن ویژگی این نام بزرگ، ویژگی
 فرماید: دھد، چنانکه می ھا را به آن نسبت می اینکه الله متعال سایر نام

﴿ ِ ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
  ]١٨٠[األعراف:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 ».است یکن یھا نام الله، یو برا«
ھای الھی است، اّما  شود که: عزیز، رحمان، کریم و قّدوس از نام و مثال گفته می

ھای رحمان است، و بلکه این نام شریف متضّمن تمامی معانی  گویند که الله از نام نمی
ھای الله نیز تبیین و  و نام ،ھاست آن اسماء الله بوده و به طور اجمالی و کّلی بیانگر

توضیحی برای صفات الھی ھستند و در نتیجه، به سبب ھمین معانی بزرگ و سایر 
دانند و عالوه بر این، لفظ  ھای این نام، بسیاری از عالمان، آن را اسم اعظم می ویژگی
 در تمامی احادیثی که اشاره به نام اعظم دارند، بیان شده است.» الله«جاللۀ 
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 است.» الحيّ القّیوم«ی از عالمان معتقدند که اسم اعظم، تعداد
صفت حیات مشتمل بر تمامی «گوید:  می» زاد المعاد«در کتاب  / ابن قّیم

ھا بوده و صفت قّیومّیت نیز متضّمن تمامی صفات افعال  صفات کمال و مستلزم آن
گردد و ھر گاه با آن  است و از این رو، اسم اعظم الله که اگر با آن دعا شود، اجابت می

 ١»گردد، "الحيّ القّیوم" است. درخواستی شود، آن درخواست برآورده می
 دو اسم فوق، در بیشتر احادیثی که اشاره به اسم اعظم دارند، آمده است.

اسم اعظم جنس است و مراد از آن، نام معّینی نیست، «برخی بر این باورند که: 
ھا داللت بر یک یا دو و یا چندین صفت  . بعضی از نام١زیرا اسماء الله بر دو نوع است: 

. بعضی نیز داللت بر تمامی صفات کمال و عظمت و جالل و جمال الھی ٢کنند.  می
رود، چون بیانگر مفاھیمی است که  دارند، که این نوع ھمان اسم اعظم به شمار می

نام اعظم بوده و نیز: » الله«ترین معانی و مفاھیم است. بنابراین  ترین و گسترده بزرگ
 ٢»صمد، الحيّ القّیوم، حمید، مجید، کبیر، عظیم و محیط.

ھا و اقوالی است که در این باره بیان شده و در  سه دیدگاه مذکور، از بھترین دیدگاه
رود، زیرا دلیلی قطعی در این زمینه وجود  ای اجتھادی به شمار می ھر حال، این مسأله

ی ھر کس الله متعال را با دعاھایی که بیان شد، بخواند، قطعًا ندارد که پذیرفته شود، ول
دربارۀ کسی که الله تعالی را با آن  ج الله را با اسم اعظمش خوانده است، چون پیامبر

را با نام اعظمش خوانده است؛ نامی که ھر گاه  أل خواند، فرمود که وی الله دعاھا می
گردد و اگر با آن دعا شود، الله اجابت  یبا آن درخواست شود، آن درخواست برآورده م

 است. أ کند. و توفیق فقط در اختیار الله می

 الله، إله. ١٨
در مباحث پیشین، مقّدماتی ضروری و اصولی عام دربارۀ شناخت اسماء الله بیان 

ھای الھی را توضیح  گردید و اکنون مناسب است که در حّد توان و امکان، برخی از نام
 فقط از الله یگانه درخواست کمک و توفیق داریم. و شرح دھیم.

                                           
 .٢٠٤، ص ٤زاد المعاد، ج  -١
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ھای الھی است، سه اسم ھستند:  اصل اسماء الله که مشتمل بر معانی سایر نام
ھای الله تعالی بوده و  این سه نام متضّمن بر مفاھیم تمامی اسم». الله، رّب و رحمان«

ّمن صفات الوھّیت، متض» الله«روند. نام جاللۀ  اصل و محور سایر اسامی به شمار می
متضّمن صفات احسان و جود و ِبّر است و » رحمان«متضّمن صفات ربوبّیت، و » رّب «

ھای مذکور، در سورۀ  روند. نام این موارد محور و اصل معانی اسماء الله به شمار می
 فاتحه؛ أّم القرآن، جمع شده است.

ل بر اصل مطالب بدان که این سوره به طور کامل مشتم«گوید:  می / ابن قّیم
مھم و مفید است، چنانکه معبود را با سه نام معّرفی کرده است؛ سه نامی که محور و 

رود؛ یعنی اسامی: "الله، رّب و رحمان". و این  اصل اسماء و صفات الھی به شمار می

مبتنی بر الوھّیت،  ﴾إِيَّاَك َ�ۡعُبدُ ﴿سوره بر الوھّیت و ربوبّیت و رحمت بنا شده است؛ 

بر ربوبّیت، و درخواست ھدایت به راه مستقیم با صفت رحمت انجام  ﴾يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ �﴿
شده، و حمد متضّمن ھر سه مورد است؛ زیرا الله متعال به سبب الوھّیت و ربوبّیت و 

   ١»رحمتش قابل حمد و ستایش است.
گروھی آن را کنیم؛ یعنی اسمی که  بیان می» الله«ابتدا مطالبی دربارۀ نام جاللۀ 

کند و ھر گاه  اند؛ اسم اعظمی که اگر با آن دعا شود، الله اجابت می اسم اعظم دانسته
ھای  ویژگی» الله«کند. اسم  با آن درخواستی شود، الله متعال درخواست را برآورده می

 مخصوص به خود را دارد.
رود و آن  میھای نام مذکور، این است که اصل سایر اسماء الله به شمار  از ویژگی

 أل گیرند، چنانکه الله شوند و صفتش قرار می ھا به این اسم نسبت داده می نام
 فرماید: می

﴿ ِ ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
  ]١٨٠[األعراف:  ﴾بَِهاۖ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 »ید.ھا) او را بخوان است، پس به آن (نام یکن یھا ، نامالله یو برا«

﴿ ُ ۡسَمآءُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ  ٱ�َّ
َ
  ]٨[طه:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 ».از آِن اوست یکون یھا نام یست،جز او ن یمعبود یچاو) الله است، که ھ«(
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ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰدةِ� وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم  ٱ�َّ ُ ٱُهَو  ٢٢ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ُهَو  ٱلشَّ َّ� 
ِي وُس  ٱلَۡملُِك َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ ُ  ٱلُۡمتََكّ�ِ

ِ ُسۡبَ�َٰن  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٱ�َّ ُ ُهَو  ٢٣َ�مَّ ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ٱلَۡ�ٰلِقُ  ٱ�َّ ۡسَمآءُ َ�ُ  ٱلُۡمَصّوُِر
َ
�  ٱۡ� �َُسّبُِح  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
  ]٢٤-٢٢[الحشر:  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ وَُهَو  ٱۡ�

 ۀو آشکار است، او بخشند یبغ یدانا یست،) نین(راست یاو الله است که جز او معبود«
پاک، منّزه (و  یتپادشاه، نھا یست،) نین(راست یاو الله است که جز او معبود .مھربان است
عظمت و  یستۀکننده) و شا ار (جبرانجبّ  یروزمند،دھنده، نگھبان پ یمنی)، ایبسالم از ھر ع

او الله است، خالق،  آورند. یم یکاو) شر یالله پاک و منّزه است از آنچه (برا .است یبزرگ
است  ینھا و زم است، آنچه در آسمان یکن یھا او نام یبرا ،)نظیر ینقشبند (ب ین،نوآفر
 ».است یمحک یروزمندو او پ گویند، یاو م یحتسب

ھای  شود که: رحمان، رحیم، خالق، رازق، عزیز و حکیم از نام ھمچنین گفته می
 ھای رحمان، رحیم یا عزیز و امثال آن است. گویند: الله از نام الله ھستند، ولی نمی

 طور اجمالی بیانگرمستلزم تمامی معانی اسماء الله بوده و به » الله«نام جاللۀ 
ھای الھی تفصیل و تبیینی برای صفات الھی؛ یعنی صفات جالل و  و نام ھاست آن

 ھاست. محور و مرجع سایر اسم» الله«کمال و عظمتند. بنابراین 
شود؛ یعنی گفته  آن حذف نمی» ال«ھمچنین زمانی که این اسم، منادا قرار گیرد، 

رود، اّما  بخش اصلی و اساسی آن به شمار می ھمچون» ال«شود: یا الله! بنابراین  می
گردد؛ مثال  از ابتدایشان حذف می» ال«ھای پروردگار وقتی منادا قرار گیرند،  سایر نام

گویند: یا رحمان، یا رحیم و  شود: یا الّرحمان، یا الّرحیم و یا الخالق، بلکه می گفته نمی
 یا خالق!

ھمراه با این اسم ھستند؛ اذکاری مانند تکبیر، عالوه بر این، اذکار مأثور مّتصل و 
تحمید، تسبیح، ال حول و ال قّوة إّال بالله، حسبي الله، اّنا لله وإّنا إلیه راجعون، بسم الله 

 آورد. را بر زبان می» الله«و ... . ھر گاه انسان مسلمان این اذکار را انجام دھد، نام 
لله در قرآن کریم بیان شده است؛ یعنی بیش بیشتر از سایر اسماء ا» الله«نام جاللۀ 

مرتبه، که ھیچ نام دیگری این اندازه تکرار نشده است. ھمچنین الله متعال  ٢٢٠٠از 
 آیه را با این نام شروع کرده است. ٣٣

گوید:  ویژگی لفظی را برای این نام بیان کرده و سپس می ١٠ / عّالمه ابن قّیم
در این باره  ج د گفت که داناترین انسان؛ یعنی پیامبرھای معنوی آن بای دربارۀ ویژگی«
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ْحيِصَ «اند:  فرموده
ُ
ثْنَيَْت ىلَعَ َ�ْفِسَك  ال أ

َ
نَْت َكَما أ

َ
 مرا توان آن نیست«[؛ »َ�نَاًء َعلَيَْك ، أ

ای که خود  تو ھمان گونه ]،حتی اگر چنین تالشی کنمکه] ثنای تو را به جای آورم [
ھای اسمی شمرده و محاسبه  نه امکان دارد که ویژگیو چگو.» ای ثنای خویش گفته

ھا و تمجیدھا و  شود که مسّمای آن به طور مطلق، صاحب تمامی کماالت و ستایش
شکوه و کرم و عّزت و جمال و خیر و احسان و جود و خوبی است و تمامی این صفات 

برده شود، در  خوب از آِن الله و از جانب اوست؟! اگر این نام بر مال و اشیای اندکی
برد، اگر در  دھد، اگر در موقع ترس گفته شود، آن ترس را از بین می ھا برکت می آن

کند، اگر در زمان ھّم و غم  زمان مصیبت بر زبان آورده شود، مصیبت را برطرف می
زداید، اگر در موقع تنگدستی بر زبان آورده شود، مشکل را  گفته شود، اندوه و غم را می

گرداند، اگر انسان خوار و  اگر ضعیفی به آن وابسته شود، او را قوی می کند، حل می
رسد، اگر فقیری به آن وابسته شود، غنی  ذلیلی آن را بر زبان آورد، به عّزت می

ھا با  گیرد. این نامی است که سختی ای آن را تکرار کند، پناه می گردد و اگر آواره می
ھا با آن بخشیده و  شود، لغزش آن سرازیر می وسیلۀ ھا به رود، برکت آن از بین می

 ١.»گردد...  ھا جلب و جذب می شود و نیکی ھا زدوده می بدی
به معنای معبود بوده، و » إله«توان گفت که اصل آن  در مورد معنای نام مزبور، می

 رود و در قرآن کریم نیز آمده است؛ مثال: ھای الھی به شمار می یکی از نام» إله«

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو �َ�ٰ ﴿   ]١٦٣[البقرة:  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ُهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
 ».مھربان است ۀبخشند یست،ن یاز او معبود یراست که غ یگانهشما الله  معبودو «

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ﴿ مُِرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعبُُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
ُ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�ٰنَهُ َوَمآ أ   ]٣١[التوبة:  ﴾َ�مَّ

 یست،(به حق) جز او ن یمعبود یچرا که ھ یکتاییدستور نداشتند جز الله  که ی در حال«
 »دھند یاو قرار م یکه است از آنچه شراو پاک و منزّ  .بپرستند

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َ ﴿ َّ�
َ
َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � ۡسلُِمونَ قُۡل إِ�َّ نتُم مُّ

َ
  ]١٠٨[األنبیاء:  ﴾َهۡل أ

شما  یااست، پس آ یگانهکه ھمانا معبود شما، معبود  شود یم یمن وح یبگو: تنھا به سو«
 !»شوید؟ یم یمتسل

                                           
 .٣٠الحمید، ص نک: تیسیر العزیز  -١
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، ھمان سخنی است که »الله«ترین و بھترین قول دربارۀ مفھوم  عالوه بر این، کامل
الله صاحب الوھّیت و عبودّیت بر تمامی «نقل شده است:  ب از ابن عّباس

 ١ابن جریر این سخن را در تفسیرش آورده است.» مخلوقاتش است.
 در این توضیح و تفسیر، دو مسأله را بیان کرده است: ب ابن عّباس

است؛ یعنی صفت الوھّیت  أ اول: صفتی که به سبب این نام شریف، مربوط به الله
یکی دیگر از  –بیانگر علم » علیم«کند، ھمان گونه که  بر آن داللت می» الله«که نام 

که » حکیم«که داللت بر صفت عّزت، و » عزیز«ھای  است، و نیز نام -اوصاف الله تعالی
ھایی  کند و سایر اسم که داللت بر صفت رحمت می» رحیم«داللت بر صفت حکمت، و 

 یانگر صفات ذات او تعالی ھستند.که ب
و نیز الله صاحب الوھّیت است و الوھّیت صفت بزرگ اوست که با آن، شایستۀ 
عبادت است و بلکه شایسته و سزاوار است که ھیچ کس یا چیزی در این صفت بزرگ، 
با او شریک نباشد. و اوصاف الوھّیت تمامی اوصاف کمال و جالل و عظمت و جمال و 

 و ِبّر و کرم و احسان است. اوصاف رحمت
عبادت شود؛ به  أ الله ھا، آن ای بوده که شایسته است به سبب این صفات به گونه

عبارتی دیگر، الله متعال سزاوار عبادت است، زیرا دارای صفات عظمت و کبریاست و 
ھای  فقط او صاحب قّیومّیت و ربوبّیت و پادشاھی و قدرت و رحمت است و نعمت

رساند، و شایستۀ عبادت است، چرا که علم و  ھان را به تمامی مخلوقاتش میآشکار و پن
حکم و حکمت و احسان و رحمت و قدرت و عّزت و غلبۀ او ھمه چیز را فرا گرفته 
است، و نیز فقط او صاحب غنای مطلق از ھر لحاظ است، ھمان گونه که دیگران 

ایجاد و تدبیر و در امداد و روزی و  ھمواره و از ھر لحاظ نیازمند به او ھستند؛ یعنی در
ھستند و نیاز دارند که فقط  أل ترین شرایط، نیازمند به الله در تمامی حاجات و سخت

 او را عبادت کنند. بنابراین الوھّیت متضّمن تمامی اسما و صفات الھی است.
دوم: صفتی که به سبب این نام، مربوط به بنده است؛ یعنی صفت عبودّیت، زیرا 

 فرماید: می ـ کنند، چنانکه الله گان او را عبادت میبند

ِيَوُهَو ﴿ َمآءِ ِ�  ٱ�َّ �ِض إَِ�ٰهٞ َوِ�  ٱلسَّ
َ
  ]٨٤[الزخرف:  ﴾إَِ�ٰهٞۚ  ٱۡ�

 ».) معبود استیز(ن یناست که در آسمان معبود است، و در زم ذاتیو او «

                                           
 ، چاپ: ترکی.١٢١، ص ١ج  -١
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کنند، و  می یعنی اھل آسمان و اھل زمین از روی اختیار یا اجبار او را عبادت
ھمگی در برابر عظمت و ارادۀ او خاضع و فروتن ھستند و تحت تسّلط و عّزت و 

کنند و بر حسب جایگاھشان،  قیّومیت اویند و بندگان رحمان، او تعالی را عبادت می
برند تا از لحاظ قلبی و روانی و قولی و عملی او را عبادت  تمامی تالششان را به کار می

دو معنا را در چند آیه از قرآن کریم بیان کرده است، چنانکه  این أ کنند. الله
 فرماید: می

نَا ﴿
َ
ُ إِنَِّ�ٓ � نَا۠ فَ  ٱ�َّ

َ
� ٓ قِِم  ٱۡ�ُبۡدِ� َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

َ
لَٰوةَ َوأ   ]١٤[طه:  ﴾ِ�ِۡ�رِيٓ  ٱلصَّ

پس مرا پرستش کن، و نماز  یست،(به حق) جز من ن یمعبود یچمن الله ھستم، ھ یقیناً «
 ».من بر پا دار یاد یرا برا

نَّهُ ﴿
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
ٓ أ ۠ فَ  ۥَوَما نَا

َ
� ٓ  ﴾ٱۡ�بُُدونِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

  ]٢٥[األنبیاء: 
 یکه: معبود میکرد یمگر آنکه به او وح یم،را نفرستاد یامبریپ یچھ از تو یشو (ما) پ«

 »ید.مرا عبادت کن فقطپس  یست،جز من ن

ا ۥَهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُ  ۦۚ لِعَِ�َٰدتِهِ  ٱۡصَطِ�ۡ وَ  ٱۡ�بُۡدهُ فَ ﴿   ]٦٥[مریم:  ﴾َسِمّيٗ
او  یبرا ینام (مانند و) ھم یاآ .) باشیدار(و پا یباپس او را پرستش کن، و بر عبادتش شک«

 »شناسی؟! یم

 . رّب ١٩
 ٥٠٠که در آیات و عبارات مختلفی از قرآن کریم، بیش از  أ نامی بزرگ برای الله

 فرماید: مرتبه تکرار شده است، چنانکه الله متعال می

ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿   ]٢[الفاتحة:  ﴾ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
 ».است یانمخصوص الله است که پروردگار جھان یشستا«

ِ َرّبِ ﴿   ]١٦٢[األنعام:  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ قُۡل إِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
پروردگار  ؛الله یھمه برا؛ و مرگ من ی) من، و زندگینمازم و عبادت (و قربان قطعاً بگو: «

 ».جھانیان است

﴿ َ�ۡ�َ
َ
ِ قُۡل أ ِ َ�ۡ  ٱ�َّ

ا وَُهَو َربُّ ُ�ّ بِۡ� َرّ�ٗ
َ
� �   ]١٦٤[األنعام:  ﴾ءٖ

 »است؟! یچیز ھراو پروردگار  که ی را بجویم در حال یبگو: آیا غیر الله، پروردگار«

ن �ََشآَء ﴿
َ
ٓ أ ُ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ   ]٢٩کویر: [التّ  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َربُّ  ٱ�َّ
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 ».بخواھد یانمگر آنکه پروردگار جھان خواھید یو شما نم«

  ]٥٨[یس:  ﴾ّمِن رَّّبٖ رَِّحي�ٖ َسَ�ٰٞم قَۡوٗ� ﴿
 ».است از جانب پروردگار مھربان یسخن ینا ؛) سالم (بر شما باد)شود: یگفته مان به آن«(

رّب یعنی ذاتی که از لحاظ خلقت، پادشاھی، تصّرف و تدبیر، صاحب ربوبّیت بر 
یک کند و بیانگر فقط  تمامی مخلوقاتش است. این نام بر معانی متعّددی داللت می

 معنا نیست.
واژۀ "رّب" در زبان عربی، چندین معنا دارد؛ سرور «گوید:  می / ابن جریر طبری

شود. در معانی دیگری  و رئیس یک قوم، مرد مصلح و مالک یک چیز، رّب نامیده می
رود، اّما معموال ھمین سه معنا اصل و محور سایر معانی است. پروردگار  نیز به کار می

ھایی که به  است که در بزرگی خود ھیچ ھمانندی ندارد، و با نعمتما سرور و بزرگی 
کند، و مالکی است که صاحب خلقت و امر  دھد، امورشان را اصالح می مخلوقاتش می

 ١»است.
رّب در لغت به معنای مالک، سّید، مدّبر، مرّبی، قّیم و منعم «گوید:  می / ابن اثیر

است، ولی زمانی که بر غیر الله  أ از آن، الله الیه بیاید، مراد است. و اگر بدون مضاف
 ٢»شود: رّب کذا. اطالق شود، باید ھمراه مضاف الیه باشد؛ مثال گفته می

و بلکه این نام اگر به تنھایی بیان شود، متضّمن معانی سایر اسماء و صفات الھی 
خالق، بارئ، رّب یعنی ذاِت قادر، «گوید:  در این باره می / است و عّالمه ابن قّیم

ر، حيّ، قّیوم، علیم، سمیع، بصیر، محسن، منعم، جواد، معطی، مانع، ضار، نافع،  مصوِّ
ر، ذاتی که ھر کس را بخواھد، گمراه و ھر کس را که بخواھد، ھدایت  م، مؤخِّ مقدِّ

گرداند،  کند، ھر کس را که بخواھد، خوشبخت و ھر کس را که بخواھد بدبخت می می
بخشد و ھر کسی را که بخواھد، خوار و ذلیل  د، عّزت میبه ھر کس که بخواھ

 ٣»گرداند، و سایر مفاھیم و صفات ربوبّیتی که شایستۀ ذات الھی است. می
الله «دھد که:  ھر کس در این اسم دّقت کند و به مفھومش بیندیشد، گواھی می
در اختیار  ھا را قائم به ذات خود و پاینده و مسّلط بر ھر چیزی است و خیر و شّر آن

                                           
 ، با اختصار.١٤٣ -١٤٢، صص ١تفسیر ابن جریر، ج  -١

 .١٧٩، ص ١الّنھایة في غریب الحدیث، ج  -٢

 .٢١٢، ص ٢بدائع الفوائد، ج  -٣
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کند و  دارد، بر عرشش قرار گرفته است، به تنھایی امور مخلوقاتش را تدبیر و اداره می
تمامی تدابیر به دست اوست، بازگشت ھمۀ امور به سوی اوست و از این رو، اجرای 

کردن و میراندن، توبه و عزل،  کردن، زنده تدبیرھا؛ یعنی عطا و منع، باالبردن و پست
کردن مصیبت، به فریاد مظلومان رسیدن و اجابت دعای  نیدن، برطرفگرفتن و گسترا

 شوند: درماندگان، از جانب او و با دستان فرشتگان نازل می

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
نٖ  ٱۡ�

ۡ
  ]٢٩[الرحمن:  ﴾ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

و  کنند، ی) میازھستند از او سؤال (و درخواست ن ینھا و زم در آسمان که ی تمام) کسان«(
 ».است یاو ھر روز در کار

تواند آنچه را که او  ای در برابر آنچه ببخشد، نیست، و ھیچ کس نمی کننده ھیچ منع
تواند حکمش را به تاخیر اندازد و  تعالی منع کرده است، ببخشد. ھیچ چیزی نمی

روند،  فرشتگان و روح به سوی او باال می امرش را رد کند و سخنانش را تغییر دھد،
کند و  شود. بنابراین تقدیرھا را مقّدر می اعمال در ابتدا و پایان روز، بر او عرضه می

کند و تدبیر  سنجد و سپس تقدیرھا را در اوقات مشّخص خودشان اجرا می ھا را می وقت
  ١»و حفظ و مصالح تمامی امور در اختیار اوست.

گیرد. او ذاتی است که تمامی  رای جھانیان، تمامی ھستی را در بر میربوبّیت الله ب
ھا را با اراده و قدرت خویش به وجود  دھد، و آن مخلوقاتش را با نعمت خود پرورش می

کند. به ھر چیزی، ساختار  یابی به آنچه نیاز دارند، به آنان کمک می آورده و برای دست
ھر مخلوقی را به سوی آنچه برای آن  و آفرینش مناسبش را بخشیده است، سپس

ھا را بر بندگانش سرازیر کرده و به  آفریده شده است، ھدایت و راھنمایی نموده و نعمت
 خوبی آنان را پرورش و رشد داده است.

 بر دو نوع است: ـ تربیت و ربوبّیت الله
بدکار، کند که نیکوکار یا  شود؛ فرقی نمی ربوبیت عام که شامل ھر مخلوقی می

یافته یا گمراه باشد، که با خلق و روزی،  مؤمن یا کافر، خوشبخت یا بدبخت و ھدایت
کردن و میراندن، دادن  تدبیر و انعام، عطا و منع، باالبردن و خوارگردانیدن، زنده

کردن مصیبت، به فریاد مظلومان  سرپرستی و عزل، گرفتن و گسترانیدن، برطرف
 کند: ان، تمامی مخلوقاتش را حفاظت و اداره میرسیدن و اجابت دعای درماندگ

                                           
 .١٧٣کتاب الّصالة، ص  -١



 ٨٩  شناخت اسماء الله

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
نٖ  ٱۡ�

ۡ
  ]٢٩[الرحمن:  ﴾ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

و  کنند، ی) میازھستند از او سؤال (و درخواست ن ینھا و زم در آسمان که ی تمام) کسان«(
 ».است یاو ھر روز در کار

ای که الله آنان را توفیق  برای اولیا و دوستان الله متعال، به گونهو تربیت خاص 
ایمان به او تعالی و انجام عبادتش داده و طعم معرفت الھی و رجوع به او را به آنان 

ھا به سوی نور و روشنایی برده و امورشان را آسان  چشانده و این افراد را از تاریکی
ده و برای انجام ھر کار خیری توفیق داده و از ھر ھا دور نمو کرده و آنان را از سختی

 شّری حفاظت کرده است.
به ھمین سبب، دعاھای خردمندان و افراد برگزیده، که در قرآن کریم بیان شده 

بوده تا یادآوری و حاضرساختن این مطلب باشد، و بیان کند » رّب «است، ھمراه با نام 
بینی که آنان تمامی  دگار بودند. میکه آنان خواھان چنین تربیت خاّصی از پرور

کردند، و بیان این اسم و معنا  ھایشان را این گونه از الله متعال درخواست می خواسته
 در ھنگام دعا و درخواست، بسیار مفید است.

طلبد که وی خالصانه او تعالی را عبادت  عالوه بر این، ایمان بنده به ربوبیت الله می
 فرماید: می أ مال فروتن و فرمانبردار باشد. اللهکند و در برابر الله کا

نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ ﴿
َ
  ]٩٢[األنبیاء:  ﴾ٱۡ�بُُدونِ َو�

 »ید.و من پروردگار شما ھستم، پس مرا پرستش کن«

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ   ]٢١[البقرة:  ﴾َر�َُّ�مُ  ٱۡ�بُُدوا

 »ید.پروردگار خود را پرستش کن !مردم یا«
طلبد که مخلوقاتش را بیھوده  متعال پروردگار جھانیان است، میاز آنجا که الله 
ای که آنان را امر و نھی ننماید، بلکه آنان را برای طاعت و عبادتش  ترک نکند، به گونه

آفریده و به وجود آورده است. بنابراین انسان خوشبخت کسی است که از الله فرمان 
ت کسی است که از او تعالی فرمان نبرد و ببرد و بندگی او را به جای آورد، اّما بدبخ

پیرو تمایالت نفسانی خویش باشد. ھر کس به ربوبیت الله ایمان آورد و او را 
پروردگارش بداند، به امر و نھی و تقدیر الھی و آنچه الله به وی داده یا نداده است، 

بیت الله کامل شود، و اگر به این موارد راضی نباشد، رضایت و ایمان او به ربو راضی می

َذاَق َطْعَم اِإليَماِن، َمْن ريَِضَ بِاهللا َرً�ّا، َو�ِاإلِْسالَم «نشده است. در حدیث آمده است که: 
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ٍد رَُسوالً  طعم و لّذت ایمان را کسی چشیده که الله را به عنوان «؛ ١»ِديناً، َو�ُِمَحَمّ
را به عنوان پیامبر [خویش] برگزیده  ج پروردگار و اسالم را به عنوان دین و محّمد

 »است.
بدون تردید گواھی بنده به اینکه فقط الله خالق و حاکم جھانیان است و به اینکه 

پذیرد، و اینکه ھر چیزی به  شود و اگر نخواھد، صورت نمی ھر چه او بخواھد، انجام می
ستند و ھر قلبی کند و تمامی مخلوقات در تسّلط و قدرت او ھ اذن او حرکت و عمل می

کند و گر نه،  میان دو تا از انگشتانش قرار داد، که اگر بخواھد، آن را اصالح می

إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك ﴿سازد؛ این نوع گواھی به معنای اثبات مفھوم و نتیجۀ  منحرفش می
 به شیوۀ علمی و عملی است و از این رو، ابتدا بنده در توحید ربوبیت ﴾�َۡسَتعِ�ُ 

رسد، چرا که اگر به چنین یقینی  گردد و سپس به توحید الوھیت می قدم می ثابت
پذیرد. بنابراین ابتدا قلب وابسته به  برسد، ھرگز غیر از الله را به عنوان معبود نمی

رسد، چنانکه الله متعال در قرآن  شود و سپس به توحید الوھیت می توحید ربوبیت می
خواند و از آنان اقرار  ع توحید، به توحید دیگر فرا میکریم، بندگانش را با این نو

دھد که چون شرک در الوھیت دارند، این اقرارشان را نقض  گیرد و سپس خبر می می
 اند: کرده

ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ ﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
ۖ َولَ�ِن َس� ُ ٰ يُۡؤفَُكونَ  ٱ�َّ َّ�

َ
  ]٨٧خرف: [الّز  ﴾فَ�

پس  ،: اللهگویند یاست، قطعًا م یدهھا را آفر آن یچه کس ی،(مشرکان) بپرس نانو اگر از آ«
 !»شوند؟ یچگونه (از حق) منحرف م
دادن به اینکه فقط الله معبود بر حق است و نیز از عبادت ذات  یعنی چرا از گواھی

دھند فقط الله پروردگار و آفریدگار  زنند در حالی که گواھی می یگانۀ او سر باز می
 در جایی دیگر فرموده است: أل خلوقات است؟! اللهم

�ُض قُل لَِّمِن ﴿
َ
ٓ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ� ُرونَ  ٨٤َوَمن �ِيَها فََ� تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ  ﴾َسيَُقولُوَن ِ�َّ

  ]٨٥-٨٤[المؤمنون: 
 یبه زود !یست؟که در آن است از آِن ک و ھر ینزم دانید، ی!) بگو: اگر میامبرپ یا«(

 !»گیرید؟ یپند نم یابگو: آ .خواھند گفت: (ھمه) از آن الله است

                                           
 .س ، به روایت عّباس٣٤صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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گیرید که چون الله تنھا مالک و خالق و پروردگار و صاحب زمین  بنابراین نتیجه می
رود؛ به عبارتی دیگر، ھمان گونه  و موجوداتش است، تنھا معبودشان نیز به شمار می

آورد  دلیل می أ بودشان نیز است. اللهکه الله تعالی تنھا پروردگارشان است، تنھا مع
دھد، پس تنھا معبودشان است و اگر  که چون او این امور را به تنھایی انجام می

بود، شایسته بود که او را نیز  پروردگار دیگری در انجام این امور با او تعالی شریک می
لی شریک بپرستید، پس اکنون که این گونه نیست، چگونه خدای دیگری را با او تعا

 ١دانید؟! می
ترین دالیل بر فساد و بطالن شرک و باور و اعمال افراد نادان و  این یکی از روشن

 ورزند، مبّرا و برتر است. از آنچه شرک می ـ گمراه است. الله

 رحمان و رحیم. ٢٠
 خوانیم: اند؛ مثال در آیات زیر می دو اسم شریفی که بسیار در قرآن مجید بیان شده

  ]٥[طه:  ﴾ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿
 ».الله) رحمان (است که) بر عرش قرار گرفت«(

  ]٥٩[الفرقان:  ﴾ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ُ�مَّ ﴿
 ».سپس بر عرش قرار گرفت«

َك َعَذاٞب ّمَِن ﴿ ن َ�َمسَّ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ   ]٤٥[مریم:  ﴾ٱلرَّ�إِّ�ِ

 ».به تو برسد یالله) رحمان عذاب یکه از (سو ترسم یم ینمن از ا«

َ�َٰ�ٰتِ رَّّبِ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
  ]٣٧[النبأ:  ﴾ٱلرَّ�ۖ َوَما بَۡيَنُهَما  ٱۡ�

 ».، (ھمان الله) رحمانھاست آن یانو آنچه در م ین،ھا و زم ھمان) پروردگار آسمان«(

  ]٢-١حمن: [الّر  ﴾ٱلُۡقۡرَءانَ َعلََّم  ١ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿
 ».داد یمقرآن را تعل، ناالله) رحم«(

ِ ﴿به صورت مقّید؛ مانند: » رحیم«در اغلب موارد، نام   ﴾رَِحيٗما ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوَ�َن ب
ِ � ﴿آید؛ مثال در سورۀ فاتحه و  می» رحمان«و یا ھمراه با اسم  ]٤٣[األحزاب:   ٱ�َّ

                                           
 .٤١٢ -٤١٠، صص ١ابن قّیم، ج نک: مدارج الّسالکین،  -١



 شناخت اسماء الله    ٩٢

الغفور «، »العزیز الّرحیم«ود؛ ھمچون: ش و یا با نام دیگری بیان می ﴾ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ�
 ».الّتّواب الّرحیم«و » الَبّر الّرحیم«، »الّرحیم

دو نام مذکور، ارزش و جایگاه بزرگی دارند؛ دو اسمی که الله تعالی أّم القرآن 
ھای قرآن که ھدایت و نور به  ھا شروع کرده و آن را در ابتدای سوره [فاتحه] را با آن

شود [أعوذ بالله ...]، آورده است.  عبارتی که باعث فرار شیطان می رود و در شمار می
در  ÷ اش را با بیان آن دو شروع کرد و جبرئیل نامه ÷ پیامبر الھی؛ سلیمان

 کرد. نازل می ج ای، آن را بر رسول الله ابتدای ھر سوره
ثبوت صفت اند و ھر دو بیانگر  در چند آیه از قرآن، این دو نام کنار یکدیگر آمده

ھستند، ولی کنار ھم آمدن این دو داللت بر ثبوت صفت مذکور و  أل رحمت برای الله
کند. رحمان؛ یعنی ذاتی که رحمت و  حصول اثر و نتیجۀ آن و ارتباط با متعّلقاتش می

مھربانی از صفاتش است، و رحیم یعنی ذاتی که برای بندگانش مھربان است و به 
 ماید:فر ھمین سبب الله متعال می

﴿ ِ   ]٤٣[األحزاب:  ﴾رَِحيٗما ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوَ�َن ب
  ».و (الله) نسبت به مؤمنان مھربان است«

  ]١١٧[التوبة:  ﴾بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ۥإِنَّهُ ﴿
 ».رؤوف مھربان است ناو (نسبت) به آنا گمان یب«

 ».رحمان بالمؤمنین«یا » رحمان لعباده«و نفرموده است که: 
کند؛ یعنی  ، داللت بر صفتی ثابت و الزم و کامل می»فعالن«وزن رحمان بر 

رحمت یکی از صفات او تعالی است، و رحیم بیانگر رسیدن مھربانی و رحمت الھی به 
 کسی است که مورد رحمت قرار گرفته است.

رود، زیرا  به شمار می ـ دو اسم مزبور، بیانگر کمال رحمتی ھستند که صفت الله
ھا و خیرات، نتایج  جھان باال و پایین وجود دارد؛ از حصول منافع و خوبیھر آنچه در 

و خطر و   و ترس  و غم  شدن سختی رحمت و مھربانی الله تعالی است، چنانکه برطرف
ھا را  ضررھا نیز از نتایج رحمت اوست؛ به عبارتی دیگر، فقط الله متعال خوبی و خوشی

 ترین مھربانان است. کند، و او مھربان را دفع میھا  دھد و فقط او بدی به بندگانش می
اش پیشی گرفته و ظھور آن در میان مخلوقاتش بسیار  رحمت الھی از غضب و غلبه

ھا و زمین را ُپر کرده و بر  ای که تمامی آسمان آشکار و غیر قابل انکار است، به گونه
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با یکدیگر مھربانی  ھا سرازیر گشته است تا جایی که بر اثر ھمین رحمت، مخلوقات دل
کنند و حّتی حیواناتی که ھیچ امیدی به فایده و پاداش ندارند، با یکدیگر مھربانند.  می

ھا با یکدیگر، بر توّجه و رحمت گستردۀ آفریدگارشان گواھی  مھربانی و الفت آن
ای  دھد. عالوه بر این، رحمت الھی در دستورات و شریعتش نیز وجود دارد، به گونه می

دھند.  کنند و خردمندان به آن گواھی می بینند و درک می شمان و افکار آن را میکه چ
شریعت الھی نور و رحمت و ھدایت است و احکامش ھمراه رحمت و مھربانی او تعالی 

 أ رساند. الله است و انسان را به برترین رحمت و کرامت و سعادت و رستگاری می
از سختی و رنج بیان فرموده است که بیانگر  در شریعتش، امور و احکامی آسان و خالی

رحمت و بخشش و کرم بسیار اوست. ممنوعاتش نیز رحمت است، زیرا سبب حفاظت 
 ١ھا و ضررھاست. ادیان بندگان و خرد و آبرو و جسم و اخالق و اموالشان در برابر بدی

در روز قیامت، الله متعال رحمت و فضل و احسانش را به کسانی که به او و 
دھد و با بخشش و عفو گناھانشان، آنان را  اند، اختصاص می پیامبرانش ایمان آورده

ای که غیر قابل بیان و غیر قابل تصّور است. در حدیثی آمده  دارد، به گونه گرامی می

نَْزَل ِمنَْها رمَْحًَة َواِحَدًة َ�ْ�َ اجِلنِّ «است که: 
َ
ِ َ�َعاىل مائََة رمَْحٍَة أ واِإل�ِْس َوابَلَهائِم إِنَّ �َّ

 ُ َر ا�َّ خَّ
َ
َها، َوأ

َ
َوالَهوام، فَبَها َ�َتعاَطُفون، و�ها َ�رَتامَحُون، َو�ها َ�ْعِطُف الوَْحُش ىلَع َودل

رحمت دارد  ١٠٠ھمانا الله «؛ ٢»تَعاىل �ِْسعاً و�ِْسِعَ� رمَْحًَة يَرَْحُم بها ِعبَادُه يَْوَم الِقيَاَمةِ 
یان جّن و انس و چھارپایان و حشرات گزنده فرستاده است که بر ھا را م که یکی از آن

کنند و به سبب آن، حیوانات وحشی بر  اثر آن با یکدیگر عطوفت و مھربانی می
رحمت را به تأخیر انداخته تا در روز قیامت، با  ٩٩فرزندشان مھربانند، و الله متعال 

 » ھا بر بندگانش رحم کند. آن
توان آن را با زبان بیان کرد؛ رحمتی که  است که نمیبنابراین چنان رحمتی 

کند و ذاتی که رحمتش ھر چیزی  ترین مھربانان بر بندگانش فضل و احسان می مھربان
 بخشد: را فرا گرفته است، بر بندگان مؤمنش می

                                           
 .٣٠ -٢٩نک: فتح الّرحیم الملک العّالم، ابن سعدی، صص  -١

. عبارت فوق را ٢٧٥٢؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦١٠٤صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢

 آورده است. س ، به نقل از ابوھریره/ مسلم
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ِيَن َ�تَُّقوَن َوُ�ۡؤتُوَن ﴿ ۡ�ُتُبَها لِ�َّ
َ
� فََسأ ءٖ ِينَ وَ  َكٰوةَ ٱلزَّ َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ ُهم  ٱ�َّ

  ]١٥٦[األعراف:  ﴾يُۡؤِمُنونَ  َ�ٰتَِنا�
و  کنند، یم یشهتقوا پ که  یکسان یرا فرا گرفته است، پس آن را برا یزیچ رو رحمتم ھ«

 »کرد.ر خواھم ورند، مقّر آ یم یمانما ا یاتبه آ که ی و کسان دھند، یزکات م
اش از  پروردگار بیشتر شود، به ھمان اندازه بھرهھر اندازه که طاعت و تقّرب بنده به 

 خوانیم: گردد. در قرآن کریم می این نوع رحمت زیاد می

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَ ﴿
َ
ْ وَ  ٱتَّبُِعوهُ َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ ُقوا   ]١٥٥[األنعام:  ﴾لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ٱ�َّ

کنید و پرھیزگار  یاز آن پیرو .ردیمنازل ک آن را است ُپربرکت، که ما یو این (قرآن) کتاب«
 ».باشید تا مورد رحمت قرار گیرید

�ِيُمواْ ﴿
َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ ِطيُعواْ  ٱلزَّ

َ
  ]٥٦ور: [النّ  ﴾لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ٱلرَُّسوَل َوأ

تا شما مورد رحمت  ید(الله) اطاعت کن یامبرپاز و  ید،و زکات را بدھ یدو نماز را بر پا دار«
 »یرید.قرار گ

ِ إِنَّ رَۡ�ََت ﴿   ]٥٦[األعراف:  ﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ قَرِ�ٞب ّمَِن  ٱ�َّ
 ».ھمانا رحمت الله به نیکوکاران نزدیک است«

 آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد.
به بندگانش، بسیار بیشتر از مھربانی خودشان به یکدیگر  أل رحمت و مھربانی الله

روایت شده است که:  س از عمر بن خّطاب ١است. در صحیح بخاری و صحیح مسلم،
 انکه کودکی را میان آنآورده شد و ناگھان زنی در جستجو بود  ج اسیرانی نزد پیامبر

به ما  ج الله وی را گرفت و به شکمش چسباند و شیر داد. سپس رسول ، سپسدید

َها«فرمودند:  َ ةَ َطارَِحًة َودلَ
َ
کنید که این زن  آیا فکر می«؛ ٢»يِف انلَّاِر؟ أتََرْوَن َهِذهِ الَْمْرأ

تواند آن را  پاسخ دادیم که نه، سوگند به الله که او می» اندازد؟ فرزندش را در آتش می

                                           
. عبارت فوق را ٢٧٥٤؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٥٩٩٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 آورده است. / مسلم
ھای این حدیث بیان شده است که برای اّطالعات بیشتر نک: شرح  سخنانی دربارۀ برخی واژه -٢

 .٤٣٠، ص ١٠؛ فتح الباری، ج ٧٠، ص ١٧صحیح مسلم، ج 
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رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمنْ «نیندازد. ایشان فرمودند: 
َ
ةِ  َ�َُّ أ

َ
َها َهِذهِ الَْمْرأ ِ

َ
قطعًا الله نسبت به «؛ »بَِودل

 »تر از این زن نسبت به فرزندش است. بندگانش، مھربان
باالترین نوع مھربانی میان مخلوقات، مھربانی مادر به فرزندش است، که ھیچ نوع 

رسد، اّما الله متعال از این ھم  مھربانی و شفقتی در بین مردم، به این درجه نمی
ھای مھربانان جمع شود، در برابر رحمت  تر است، و حّتی اگر تمامی مھربانی مھربان

 الھی ناچیز است.
ناگفته نماند که رحمت منسوب به الله، بر دو نوع است: رحمت عام، که ھمراه با 

 شود: علم بیان می

ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما﴿   ]٧[غافر:  ﴾َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ
 ».را فرا گرفته است ھر چیزی! رحمت و علم تو پروردگارا«

گاه است و رحمتش به آن ھا رسیده، چون الله تعالی این  بنابراین الله از ھر چیزی آ
نوع رحمت را ھمراه علم بیان فرموده است؛ یعنی رحمتی که تمامی مخلوقات؛ حّتی 

و نوشیدن و  وسیلۀ خوردن گیرد؛ رحمتی جسمی و بدنی و دنیوی به کافران را فرا می
آن را به بندگان مؤمنش  أل لباس و مسکن و امثال آن. و رحمتی خاص که الله

دادن  وسیلۀ توفیق اختصاص داده است؛ رحمتی ایمانی و دینی و دنیوی و اخروی به
کردن کار خیر و تثبیت آنان بر ایمان و ھدایت به راه  مؤمنان به انجام طاعت و آسان

 ه بھشت و نجات از آتش دوزخ.راست و اکرامشان به ورود ب
خواھیم که به رحمت خود، ما را در زمرۀ بندگان نیکش قرار دھد،  از الله تعالی می

و با رحمتی که آن را برای دوستان مؤمنش مقّدر کرده است، بر ما مّنت نھد، چرا که او 
 ترین مھربانان است. بسیار بخشنده و بزرگ و مھربان

 حّی و قّیوم. ٢١
 اند؛ ابتدا در آیة الکرسی: اسم، در سه آیه از قرآن کریم، کنار ھم آمدهاین دو 

﴿ ُ ۚ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ٱۡلَقيُّوُم
را)  یزنده (و جھان ھست یست،حق جز او نه ب یمعبود یچالله (معبود بر حق است) ھ«

 ».ر استنگھدار و مدبّ 
 »:عمران آل«دوم در ابتدای سورۀ 

ُ  ١الٓمٓ ﴿   ]٢-١عمران:  [آل ﴾ٱلَۡقيُّومُ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ
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زنده (و  یست،حق جز او نه ب یمعبود یچالله (معبود بر حق است) ھ .)یمالم (الف الم م«
 ».را) نگھدار و مّدبر است یجھان ھست

 »:طه«و سوم در سورۀ 

  ]١١١[طه:  ﴾ٱۡلَقيُّوِم� لِۡلَ�ِّ  ٱلۡوُُجوهُ ۞وََ�َنِت ﴿
 »شود. یفروتن م یندهپا ۀھا در برابر (الله) زند ) چھرهۀو (ھم«

کند؛ حیاتی کامل که پیش از آن  اثبات می أ صفت حیات را برای الله» حّی «نام 
گردد و پروردگار ما از  شود، دچار نقص و عیب نمی عدم و نیستی نبوده، ھرگز فنا نمی

نّزه و برتر است. حیاتی که مستلزم کمال صفاتش؛ ھمچون علم، سمع، بصر، این امور م
قدرت، اراده، رحمت و انجام آنچه بخواھد و سایر صفات او تعالی است. ذاتی که دارای 
این صفات باشد، شایستۀ عبادت است و باید که برای او رکوع و سجده شود، چنانکه 

 فرماید: می

﴿ َ�َ ۡ ِي ٱلَۡ�ِّ َوتََو�َّ   ]٥٨[الفرقان:  ﴾َ� َ�ُموُت  ٱ�َّ
 ».ل کنتوکّ  میرد، یکه ھرگز نم ای هزند و بر«

ای که زنده نیست و یا جمادی که ھرگز حیات  میرد یا مرده ای که می موجود زنده
میرد، مستحّق  ای که نمی ندارد؛ ھرگز شایستۀ عبادت نیست، زیرا فقط ذات زنده

 :فرماید عبادت است. الله متعال می

ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱۡدُعوهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱلَۡ�ُّ ُهَو ﴿   ]٦٥[غافر:  ﴾ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
خود را خالص  یند که ی پس در حال یست،(به حق) جز او ن یمعبود یچاو زنده است، ھ«
 ».است یانمخصوص الله پروردگار جھان یشحمد و ستاید. او را بخوان اید یدهگردان

اللَُّهم لََك أْسلَْمُت و�َِك آمنْت، وعليَك «: فرمودند در دعای خویش می ج پیامبر
ت، و�يَلَك أَ�بُْت 

ْ  إالَّ أنَْت أْن تُِضلَِّ� تَو�َّ
َ

تِك، ال إهل  ،، و�َِك خاَصْمت. اللَّهمَّ أُعوُذ بِِعزَّ
نُّ َواِإل�ُْس يُموتُونَ  ِ

ْ
ي ال تُموت، َواجل

َّ
يحُّ اذل

ْ
 ،برای تو تسلیم شدم پروردگارا!«؛ ١»أنْت ال

با دشمنان [برای تو  دم ونموتو رجوع سوی به  ،کردمتوّکل بر تو  ،به تو ایمان آوردم
جز تو نیست، از اینکه  معبودیجویم که  تت پناه میبه عزّ  الھی!دشمنی ورزیدم.  ]دین

                                           
، عبارت فوق در ٢٧١٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٩٤٨صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 .س سده است، به روایت ابن عّباصحیح مسلم آم
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 ھا انو انس یانجنّ  در حالی کهمیری،  ھستی که نمی ای ا گمراه سازی. تو زندهمر
 »میرند. می

کند؛ یعنی اینکه الله تعالی  اثبات می أل صفت قّیومیت را برای الله» قّیوم«و نام 
قائم به ذات خود بوده و بر بندگانش مسّلط و نگھبان است. این اسم بیانگر دو مسأله 

 است:
نیاز از  نیازی پروردگار، که الله متعال قائم به ذات خود و بی بی . کمال غنا و١

 فرماید: مخلوقاتش است، چنانکه می

َها ﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱلُۡفَقَرآءُ أ ُ وَ  ٱ�َّ   ]١٥[فاطر:  ﴾ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 ».ستوده است نیاز یلله است که بو (تنھا) ا یازمندید،) به الله نیمردم! شما (ھمگ یا«

و�، «در حدیث قدسی چنین آمده است:  يَا ِعبَاِدي إِنَُّ�ْم لَْن َ�بْلُُغوا رُضِّي َ�ترَُضُّ
ای بندگانم! بدون تردید شما ھرگز قدرت ضرررساندن «؛ ١»َولَْن َ�بْلُُغوا َ�ْفيِع َ�تَنَْفُعو�

رساندن به من را ندارید که  قدرت فایدهبه من را ندارید که به من ضرر رسانید، و ھرگز 
 »به من فایده رسانید.

از مخلوقاتش، غنایی ذاتی است که در ھیچ موردی نیاز به  ـ نیازی الله غنا و بی
 نیاز است. ھا ندارد و به طور کل، از مخلوقاتش بی آن

ھا مسّلط و  . کمال قدرت و تدبیر الله برای مخلوقات، که با قدرت خود، بر آن٢
نیاز  ای از او بی راقب است و تمامی مخلوقات به الله نیاز دارند و حّتی لحظهم

ھا، درختان، مردم و حیوانات؛  ھا، زمین، کوه شوند. بنابراین عرش، کرسی، آسمان نمی
 خوانیم: ھا محتاج به الله ھستند. در قرآن کریم می تمامی آن

ِ َ�ۡف� بِمَ ﴿
ّ�ُ ٰ َ�َمۡن ُهَو قَآ�ٌِم َ�َ

َ
وُهمۚۡ أ َ�َٓء قُۡل َسمُّ َ�ُ ِ   ]٣٣عد: [الّر  ﴾ا َكَسبَۡتۗ وََجَعلُواْ ِ�َّ
اند مراقب (و نگھبان) است  ) با آنچه به دست آوردهیاننفوس (جھان ۀکه بر ھم ذاتی یاآ«

 یکانیالله شر یخبر)؟! و برا مخلوقات عاجز و ناتوان و از ھمه جا بی یا(سزاوار پرستش است 
 !»یدھا را نام ببر !) بگو: آنیامبرپ یقرار دادند، (ا

َ ۞إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ُ�ۡمِسُك  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
َحٖد  ٱۡ�

َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
ٓ إِۡن أ ن تَُزوَ�ۚ َولَ�ِن َزاَ�َا

َ
أ

 ِ   ]٤١[فاطر:  ﴾َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر� ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ّمِۢن َ�ۡعِده

                                           
 روایت کرده است. س ، بخشی از حدیثی که ابوذر٢٥٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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که (از نظام خود) منحرف شوند، و ایناز  دارد یرا نگه م ینھا و زم الله آسمان تردید دون ب«
 ».او بردبار آمرزنده است گمان یھا را نگه دارد، ب آن تواند یجز او نم یاگر منحرف گردند، کس

ن َ�ُقوَم  ۦٓ َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿
َ
َمآءُ أ �ُض وَ  ٱلسَّ

َ
ِ  ٱۡ� ۡمرِه

َ
  ]٢٥وم: [الّر  ﴾ۦۚ بِأ

 »ایستند. ی) میبه فرمانش (بر جا ینھا و زم ه آسمان) است کیناو (ا یھا و از نشانه«
 آیات فراوانی در این باره وجود دارد.

ف در تمامی مخلوقات و تدبیرکنندۀ ھمۀ امور ھستی است. أ الله  متصرِّ
جامع معانی » حّی و قّیوم«شود که دو نام  با توّجه به مطالب پیشین، دانسته می

روند، چون تمامی صفات پروردگار، به این دو اسم  میھا به شمار  اسماء الله و محور آن
 گردند. برمی

حّی: جامع صفات ذات، و قّیوم: جامع صفات افعال است. مرجع صفات ذاتی 
، و مرجع و محور صفات »حّی «پروردگار؛ مانند سمع، بصر، ید، علم و مانند آن، نام 

است، » قّیوم«آن، اسم  کردن، میراندن و امثال فعلی؛ ھمچون خلق، رزق، إنعام، زنده
کردن، میراندن و ادارۀ امور  بر خلقت، روزی، زنده أل دھند که الله زیرا نشان می

مخلوقات، مسّلط و صاحب اختیار است و از این رو، محور تمامی اسماء الله، دو نام 
دانند؛ نام اعظمی که  مذکورند و به ھمین سبب، برخی عالمان آن دو را نام اعظم می

 أ کند، و اگر با آن درخواست شود، الله با آن دعا شود، الله متعال اجابت میھر گاه 
 سازد. آن درخواست را برآورده می

ھمچنین دو نام مزبور، در بیشتر احادیثی که اشاره به نام اعظم دارند، بیان شده 
 است.

 قطعًا صفت حیات متضّمن تمامی صفات کمال و مستلزم«گوید:  می / قّیم ابن
. و صفت قّیومیت متضّمن ھمۀ صفات افعال است و بر این اساس، نام اعظم ھاست آن

کند، و اگر با آن  روند، که ھر گاه با آن دعا شود، الله اجابت می الھی به شمار می
 ١»کند. درخواست شود، الله تعالی آن درخواست را برآورده می

                                           
 .٢٠٤، ص ٤زاد المعاد، ج  -١
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دارد: آیة الکرسی و ابتدای  نام اعظم الھی در این دو آیه وجود«گوید:  و نیز می
عمران، زیرا مشتمل بر صفت حیاتند و این صفت متضّمن تمامی صفات است،  سورۀ آل

 ١»و نیز صفت قّیومیت که متضّمن تمامی افعال است.
 قبال متونی که بیانگر نام اعظم بودند و نیز سخن عالمان در این زمینه بیان گردید.

دعا با این دو اسم سخن گفته است؛ بویژه در  در مورد تاثیر فراوان / ابن قّیم
 رسد. دفع و دورکردن غم و مصیبتی که به انسان می

در تاثیر عبارت: "یا حّی یا قّیوم! برحمتک أستغیث: ای زنده و «گوید:  وی می
خواھم]" برای دفع این  برم [و کمک می ھمیشه پابرجا! من به رحمت تو پناه می

ی وجود دارد، چرا که صفت حیات متضّمن تمامی صفات مصیبت، تناسب بدیع و جّذاب
 ھا بوده و صفت قّیومیت متضّمن ھمۀ صفات افعال است. کمال و مستلزم آن

کند و ھر گاه با آن  بنابراین نام اعظم الھی، که اگر با آن دعا شود، الله اجابت می
است، و حیاِت » الحّی القّیوم«سازد، ھمان  آن را برآورده می أل درخواست شود، الله

ھا و دردھاست و به ھمین سبب، زمانی که زندگی  کامل متضاّد با تمامی بیماری
بودن زندگی  رسد. اّما ناقص بھشتیان کامل شود، دیگر غم و اندوه و آفتی به آنان نمی

رساند و با قّیومیت منافات دارد و بنابراین کمال قّیومیت بر اثر کماِل  به افعال ضرر می
و ذاتی که دارای حیات کامل و مطلق باشد، ھرگز صفت کمال را از دست حیات است 

دھد و برای ذات قّیوم و ھمیشه پابرجا، انجام ھیچ کاری مشکل نیست و در  نمی
کردن آنچه متضاّد با  نتیجه، توّسل به صفت حیات و قّیومیت، تاثیر فراوانی در برطرف

تاثیر خاّصی در اجابت » الحّی القّیوم« زندگی و افعال است،  دارد ... یعنی اینکه نام
 ھا دارد. کردن مصیبت دعاھا و برطرف

اْسُم اَ�ِّ « :به صورت مرفوع آمده است که ٢،»صحیح ابی حاتم«و » سنن«در 
ْ�َظمُ 

َ ْ
: يِف  األ يَتَْ�ِ

ْ
ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ﴿ َهاَ�ْ�ِ اآل  ﴾رَِّحيمُ ٱل ٱلرَّۡحَ�ٰنُ �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ

ُ  ١الٓمٓ ﴿ عمران: وفاحتة آل در این  الھیاسم اعظم «؛ »﴾ٱلَۡقيُّومُ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ
گوید که این حدیثی  ترمذی می »عمران. بقره و ابتدای سورۀ آل ١٦٣دو آیه است: آیۀ 

 صحیح است.
                                           

 .٩١٢ -٩١١، صص ٣الّصواعق المرسله، ج  -١

 نیافتم، و تخریجش قبال بیان شده است.» صحیح ابن حبان«من آن را در  -٢
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آمده است که: مردی  س به روایت انس» صحیح ابن حبان«و » سنن«ھمچنین در 

ُ این گونه دعا نمود:  َ َك اللُّهمَّ إ�ِّ أسأل  أنَت، الَمّناُن، بَديُع َك بِأنَّ ل
ّ

احلَمُد، ال �َ إال
؛ الھی! من از تو درخواست الّسمواِت و األرِض، يَا َذاجلَالِل و اإلكراِم، يَا يَحُّ يَا َ�يُّومُ 

دھنده! تنھا تو معبود  بسیار نعمتھا مخصوص توست، ای  دارم به اینکه ھمۀ ستایش
ھا و زمین، ای صاحب بزرگی و احسان، ای ھمیشه زنده و  برحّقی، آفرینندۀ آسمان

ي إِذا ُديِعَ  لََقْد َداع«فرمودند:  ج پایدار! رسول الله
ّ

ْ�َظِم، اذل
َ
سِمِه األ

ْ
َجاَب،  اَهللا بِا

َ
بِِه أ

عَطي إَِذا وَ 
َ
ا با نام اعظمش خواند؛ نامی که اگر با آن بدون تردید الله ر«؛ ١»ُسئَِل بِِه أ

 ٢»دھد. کند و اگر با آن چیزی درخواست شود، قطعًا می دعا شود، حتما اجابت می
به روایت از انس  ٣در جامع خود، / در تأیید سخن ابن قّیم، باید گفت که ترمذی

يا ىّح «فرمودند:  رسید، می مصیبتی می ج آورده است: ھر گاه به پیامبر س بن مالک
برم [و  ای زنده و ھمیشه پابرجا! من به رحمت تو پناه می«؛ »أستغيثك يا قّيوم! برمحت

 »خواھم]. کمک می
تمامی این مطالب بیانگر جایگاه و ارزش فراوان دو نام مذکور است و اینکه باید در 

 برابر ذات حّی و قّیوم خاضع و فروتن بود:

                                           
 یث بیان شد.قبال تخریج این حد -١

 .٢٠٦ -٢٠٤، صص ٤زاد المعاد، ج  -٢

، چون در »حدیثی غریب است«گوید:  ، ترمذی آن را ضعیف دانسته و می٣٥٢٤شمارۀ حدیث:  -٣
 سندش، یزید رقاشی وجود دارد، که ھر چند صالح و عابد بوده، اّما در حوزۀ حدیث، ضعیف است.

گوید: ھر گاه مصیبت و غمی به  می س مسعوداّما این حدیث، شاھد و تأییدی دارد؛ که ابن 

ای زنده و ھمیشه «؛ »أستغيث كيا قّيوم! برمحت يا يحّ «فرمودند:  رسید، ایشان می می ج پیامبر
، ص ١حاکم آن را در المستدرک، ج ». خواھم] برم [و کمک می پابرجا! من به رحمت تو پناه می

ان بن اسحاق، از قاسم بن عبدالّرحمان، از ، از طریق نضر بن اسماعیل بجلی، از عبدالّرحم٥٠٩
» رود. اسنادش صحیح به شمار می«گوید:  پدرش و او از راوی اصلی روایت کرده است. و می

گفتم که عبدالّرحمان آن را از پدرش نشنیده است. و عبدالّرحمان «گوید:  ذھبی دربارۀ آن می
 »(یعنی ابن اسحاق) و افراد پس از او، حّجت نیستند.

آن را در  / رود و به ھمین سبب، آلبانی ابراین حدیث مذکور، با شواھد، حسن به شمار میبن
 آورده است. ٣١٨٢الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث: 



 ١٠١  شناخت اسماء الله

  ]١١١[طه:  ﴾َوقَۡد َخاَب َمۡن َ�ََل ُظلۡٗما ٱۡلَقيُّوِم� لِۡلَ�ِّ  ٱلۡوُُجوهُ ۞وََ�َنِت ﴿
(بار) ستم  قطعًا کسی کهو  شود، یفروتن م یندهپا ۀھا در برابر (الله) زند ) چھرهۀو (ھم«

 »گردد. ی) میوسبر دوش دارد، ناکام (و مأ

 خالق و خّالق. ٢٢
 در چندین آیه آمده است؛ از جمله:» خالق«نام 

ُ ُهَو ﴿ ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ۡلَ�ٰلِقُ ٱ ٱ�َّ   ]٢٤[الحشر:  ﴾ٱلُۡمَصّوُِر
 ».)نظیر ینقشبند (ب ین،او الله است، خالق، نوآفر«

﴿ ُ ءٖ َو�ِيلٞ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� َوُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

  ]٦٢مر: [الّز  ﴾َ�ٰلُِق ُ�ّ
 ».نگھبان است یزیچ راست، و او بر ھ یزیچ رھ یدگارالله آفر«

 (خّالق) در دو آیه بیان شده است:و با صیغۀ مبالغه 

ٰقُ إِنَّ َر�ََّك ُهَو ﴿   ]٨٦[الحجر:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡ�َ�َّ
 ».داناست ینندۀپروردگار تو، ھمان آفر گمان یب«

ٰقُ بََ�ٰ َوُهَو ﴿   ]٨١[یس:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡ�َ�َّ
 ».ست  دانا ینندۀ) و او آفرتواند ی(م یآر«
 دو معنا دارد:» َخلق«
 فرماید: ابداع یک چیز بدون نمونۀ قبلی، چنانکه الله می. ایجاد و ١

نَۡ�ٰٗما َ�ُهۡم لََها َ�ٰلُِكونَ ﴿
َ
يِۡديَنآ �

َ
ا َعِملَۡت � نَّا َخلَۡقَنا لَُهم ّمِمَّ

َ
َو لَۡم يََرۡواْ �

َ
  ]٧١[یس:  ﴾أ
 ایم، یدهرا آفر یانیماست، چھارپا یھا دست ۀھا از آنچه ساخت آن یکه ما برا یدندند یاآ«

 ».ھستند شانپس آنان مالک

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿   ]٤٩[القمر:  ﴾إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
 »یدیم.آفر اندازه  را به یزیچ رما ھ دون تردیدب«

ِي﴿ ىٰ  ٱ�َّ ِيوَ  ٢َخلََق فََسوَّ َر َ�َهَدىٰ  ٱ�َّ   ]٣-٢[األعلی:  ﴾قَدَّ
 یریگ اندازه که ذاتی و (ھمان)  .پس درست و استوار ساختس ید) که آفرذاتی ھمان«(

 ».نمود یتکرد پس ھدا

َرهُ ﴿ ءٖ َ�َقدَّ   ]٢[الفرقان:  ﴾َ�ۡقِديٗر� ۥوََخلََق ُ�َّ َ�ۡ
 ».کرده است ّینمع باید، یرا چنان که م یزھر چ ۀپس اندازس ید،را آفر یزیچ رو ھ«
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َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ ﴿ وَّ
َ
نَآ أ

ۡ
  ]١٠٤[األنبیاء:  ﴾ۥۚ َكَما بََد�

 »گردانیم. یبار) آن را باز م یگر(د یم،را آغاز کرد ینشآفر ینه نخستگونه ک  ھمان«
 سراید: . به معنای تقدیر و سنجش، چنانکه شاعر می٢

ــــ ـــــَلْقَت  َت ـألْن ـــــا َخ ـــــِري م ــــ َتْف  ـَوَبـْع
 

 ُلُق ثـــــمَّ ال َيْفـــــِريـيْخــــ ْومِ ـُض الَقـــــــــ 
 

نمایی، ولی غیر تو کاری  یعنی وقتی تو کاری را بسنجی و معّین کنی، آن را اجرا می
 أ کند. و نیز الله گیرد، ولی اجرایش نمی کند و تصمیم بر انجام آن می را تعیین می

 فرماید: می

  ]١٧[العنکبوت:  ﴾َوَ�ۡلُُقوَن إِۡفً�ۚ ﴿
  »بافید. ی(بزرگ) به ھم م یو دروغ«

 کنید. یعنی آن را تعیین و آماده می
 فرماید: ھمچنین الله تعالی می

ُ َ�َتَباَرَك ﴿ ۡحَسُن  ٱ�َّ
َ
  ]١٤[المؤمنون:  ﴾ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ أ

 ».است ینندگانآفر رینپس (پر برکت و) بزرگوار است الله که بھت«
رود، مراد از آن،  ھا به کار می به عنوان صفت برای انسان» خلق«بنابراین وقتی 

نۀ قبلی است، تقدیر است، ولی خلقتی که به معنای ابداع و ایجاد یک چیز بدون نمو
 فرماید: رود، و الله می فقط صفت الله تعالی به شمار می

ِ َهۡل ِمۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ ﴿   ]٣[فاطر:  ﴾ٱ�َّ
 !»؟جز الله ھست ای ینندهآفر یاآ«

ِ َ�َٰذا َخۡلُق ﴿ ُروِ� َماَذا َخلََق  ٱ�َّ
َ
ِينَ فَأ ٰلُِمونَ بَِل  ۦۚ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ بِ�ٖ  ٱل�َّ  ﴾ِ� َضَ�ٰٖل مُّ

  ]١١[لقمان: 
را  یزیاو ھستند، چه چ یرغ که ی کسان یدالله است، پس به من نشان دھ ینشآفر ینا«

 ».ھستند یآشکار ی! بلکه ستمکاران در گمراھاند؟ یدهآفر

 ـ در آیۀ فوق، با تمامی مخلوقات تحّدی و ھماوردطلبی شده است، بلکه الله
ھمگی برای آفرینش حّتی یک مگس ناتوانی ھمۀ مردم را اثبات کرده است، ھر چند 

 ترین و حقیرترین حیوان است، جمع شوند و یکدیگر را یاری رسانند: که ضعیف
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ُ�َِب َمَثٞل فَ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِينَ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ لَن َ�ۡلُُقواْ  ٱ�َّ

ْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ  بَاُب ن �َۡسلُۡبُهُم � ۥۖ َ�ُ  ٱۡجَتَمُعوا الُِب ا �َّ �َۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف  ٔٗ َشۡ�  ٱ�ُّ  ٱلطَّ
َ َما قََدُرواْ  ٧٣ٱلَۡمۡطلُوُب وَ  ِ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۦٓۚ َحقَّ قَۡدرِه   ]٧٤-٧٣[الحج:  ﴾لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  ٱ�َّ

را که به  یکسان گمان ی: بیدزده شده است، پس به آن گوش فرا دھ یمردم! مثل یا«
 ی) برایاگر چه (ھمگ یافرینند،را ب یمگس توانند یھرگز نم خوانید، ی) مییالله (به خدا یجا

 یرند.از آن باز پس گ توانند ینم ید،ھا بربا را از آن یزیو اگر مگس چیند. (کار) گرد آ ینا
ست نشناختند، ) الله را چنانکه سزاوار اون(آنا .مطلوب (عابد و معبود) ناتوانند و) طالب ی(آر

 ».است یروزمندپ ّی الله قو یقیناً 
عالوه بر این، آفرینش مخلوقات توّسط الله متعال، بیھوده نبوده و الله از این صفت 

 فرماید: منّزه است، چنانکه می

َمآءَ َوَما َخلَۡقَنا ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ن �َّتَِّخَذ لَۡهٗو� �َّ  ١٦َوَما بَۡيَنُهَما َ�ٰعِبِ�َ  ٱۡ�

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
َۡذَ�ٰهُ لَۡو أ َّ� 

�َّآ إِن ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ  ُ ِ  ١٧ِمن �َّ فَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَُ�ُم  ۥَ�يَۡدَمُغهُ  ٱۡلَ�ِٰطلِ َ�َ  ٱۡ�َقِّ بَۡل َ�ۡقِذُف ب
ا تَِصُفونَ  ٱلَۡوۡ�ُل    ]١٨-١٦[األنبیاء:  ﴾ِممَّ
(به فرض  یافریدیم.ن یچهآن دو است به باز یانو آنچه را که م ین،و (ما) آسمان و زم«

اگر  گرفتیم، یھمانا آن را از نزد خودمان بر م یریم،بگ یکه سرگرم خواستیم یمحال) اگر م
و ناگاه  شکند یپس آن را درھم م افکنیم، یبلکه ما حق را بر باطل م کردیم. ی) میکار ین(چن
 »کنید. یم یف) از آنچه توص!کافران یبر شما (ا یو وا شود، یباطل) نابود مآن (

نَُّ�ۡم إَِ�َۡنا َ� تُرَۡجُعونَ ﴿
َ
�ََّما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم َ�َبٗثا َو�

َ
فََحِسۡبُتۡم �

َ
ُ َ�َتَ�َٰ�  ١١٥أ  ٱلَۡملُِك  ٱ�َّ
 ۖ   ]١١٦-١١٥[المؤمنون:  ﴾ٱلَۡكرِ�مِ  ٱۡلَعۡرِش َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو رَبُّ  ٱۡ�َقُّ
ما باز گردانده  یو ھمانا شما به سو ایم، یدهآفر یھودهکه ما شما را ب یدگمان کرد یاآ«

(به حق)  یمعبود یچحق است، ھ یپس بلند مرتبه (و برتر) است الله که فرمانروا !شوید؟ ینم
 ».است یمپروردگار عرش کر یست،جز او ن

 را بشناسند و عبادت کنند. مخلوقات را آفرید تا او ـ بلکه الله
 دلیل اول، این آیه است:

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ِض َخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  ٱ�َّ
َ
ُل  ٱۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ِمۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
ْ أ بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓوا

 َ نَّ  ٱ�َّ
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ ٍء ِعلَۡمۢ� ٱ�َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
  ﴾قَۡد أ

ّ
  ]١٢الق: [الط
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) یدھا را (آفر ) ھمانند آنیز(ن ینو از زم ید،است که ھفت آسمان را آفر ذاتیالله (ھمان) «
تواناست، و  یزیچ که الله بر ھر یدتا بدان شود ینازل م یانشاندر م یوستهو فرمان (الله) پ

 ».احاطه دارد یزیچر علم الله بر ھ اینکه
 و دلیل دوم، آیۀ زیر است:

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ   ﴾إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ٱۡ�ِ
ّ

  ]٥٦اریات: [الذ
 ».مرا عبادت کنند ینکها یام مگر برا یافریدهو من جن و انس را ن«

اّما بیشتر مردم در این زمینه گمراه شدند و با وجود اینکه فھمیدند و شناختند که 
ھا، درختان و سایر مخلوقات است، غیر او  الله یگانه خالق آنان، آسمان، زمین، کوه فقط

 فرماید: می أل را عبادت کردند، چنانکه الله

﴿ ِ ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ َوَما يُۡؤِمُن أ ۡ�ُِ�ونَ  ٱ�َّ   ]١٠٦[یوسف:  ﴾إِ�َّ َوُهم مُّ

 ».) مشرکندیآنان (به نوع ینکهمگر ا آورند ینم یمانبه الله ا یشترشانو ب«

ھای ایمان و باورشان [به وجود الله]، این  یکی از نشانه«گوید:  می ب ابن عّباس
ھا را آفریده است،  شود: چه کسی آسمان و زمین و کوه است که وقتی به آنان گفته می

 »ورزند! گویند: الله، اّما با وجود این، شرک می می
ھا و زمین را آفریده  آسمانپرسی که چه کسی  از آنان می«گوید:  می س عکرمه

گویند: الله. این بیانگر ایمان و باورشان به الله است، اّما غیر او را  است؟ می
 ١»پرستند. می

 فرماید: الله متعال می

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
لَُ�ِٰت وََجَعَل  ٱۡ� ۖ وَ  ٱلظُّ ِينَ ُ�مَّ  ٱ�ُّوَر  ٱ�َّ

  ]١[األنعام:  ﴾َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهۡم َ�ۡعِدلُونَ 
آورد، و با  یدو نور را پد ھا یکیو تار یدرا آفر ینھا و زم الله است که آسمان یبرا یشستا«

شرک  (و به او دارند یرا برابر م یگرید یشکه کافران شدند با پروردگار خو کسانی ،ھمه ینا
 ».)آورند یم

خواھد بگوید که آنان پس از اینکه به  الله تعالی می«گوید:  می ب ابن عّباس
 ٢»ھا را ھمتای من قرار دادند. ھا و بت نعمت و ربوبّیتم اقرار کردند، سنگ

                                           
 .٧٩ -٧٧، صص ٨نک: جامع البیان، ابن جریر، ج  -١

 .٢٢٦، ص ٢ابن قّیم، إغاثة الّلھفان، ج  -٢
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و   در آیات زیادی از قرآن کریم، اعتراف کافران به یگانگی الله در خلقت و روزی
الل شده است که دادن و تصّرف، به عنوان دلیل علیه آنان به کار رفته و استد نعمت

را عبادت کند و دین را برای او خالص گرداند؛ مثال در آیات  أل باید انسان فقط الله
 زیر:

ۡن َخلََق ﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ َولَ�ِن َس� �َض وَ  ٱلسَّ

َ
َر  ٱۡ� ۡمَس وََسخَّ ۖ َ�َُقولُنَّ  ٱلَۡقَمرَ وَ  ٱلشَّ ُ  ﴾ٱ�َّ

  ]٦١[العنکبوت: 
ر و ماه را مسّخ  یدو خورش یده،را آفر ینھا و زم آسمان ی: چه کسیبپرس اناگر از آن و«

  ».: اللهگویند یه مکرده است؟! البتّ 
کند و  برد، آنان را توبیخ می پس از اینکه الله از اقرارشان به این موضوع نام می

 فرماید: داند و می شرکشان را ناپسند می

ٰ يُۡؤفَُكونَ ﴿ َّ�
َ
  ]٦١[العنکبوت:  ﴾فَ�

  !»شوند؟ ی(از حق) منحرف مپس چگونه «
 فرماید: و می

َل ِمَن ﴿ ن نَّزَّ ۡ�َُهم مَّ
َ
َمآءِ َولَ�ِن َس� ۡحَيا بِهِ  ٱلسَّ

َ
�َض َماٗٓء فَأ

َ
ِمۢن َ�ۡعِد َمۡوتَِها َ�َُقولُنَّ  ٱۡ�

 ۚ ُ   ]٦٣[العنکبوت:  ﴾ٱ�َّ
را بعد  ینزمرا نازل کرد، آنگاه با آن (آب)  یاز آسمان آب ی: چه کسیبپرس اناگر از آن و«

  ».: اللهگویند یه ماز مردنش زنده کرد؟ البتّ 
کند و شرکشان را مردود و  در این آیه نیز پس از بیان اعترافشان، آنان را توبیخ می

 فرماید: داند و می ناپسند می

ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُونَ  ٱۡ�َۡمدُ قُِل ﴿
َ
ِۚ بَۡل أ   ]٦٣[العنکبوت:  ﴾ِ�َّ

 »اندیشند. نمی یشترشانبلکه ب ،مخصوص الله است یشبگو: حمد و ستا«
 فرماید: ھمچنین می

﴿ ُ ِي ٱ�َّ ن  ٱ�َّ َ�ٓ�ُِ�م مَّ َخلََقُ�ۡم ُ�مَّ َرزَقَُ�ۡم ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم ُ�مَّ ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ َهۡل ِمن ُ�َ
 � ءٖ   ]٤٠وم: [الّر  ﴾َ�ۡفَعُل ِمن َ�ٰلُِ�م ّمِن َ�ۡ

 میراند، یپس شما را مسداد،  یآنگاه به شما روز ید،است که شما را آفر ذاتیالله ھمان «
انجام  را ھا) (کار یناز ا یزیچ تواند یم یکانتاناز شر کسی یاآ کند. یآنگاه شما را زنده م

 »دھد؟!
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بدون تردید تنھا جوابشان در پاسخ آیۀ فوق، نه است؛ یعنی باید که بگویند ھیچ یک 
کردن و میراندن نیست، و  دادن، زنده کردن، روزی ھای ما قادر به خلق از خدایان و بت

آنان را چنین توبیخ و  أ گردد، الله زمانی که این اعتراف مشّخص و محّقق می
 کند: سرزنش می

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ ﴿   ]٤٠وم: [الّر  ﴾َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 »دھند. یاو قرار م یکه و برتر است از آنچه شرمنزّ  للها«

 دیگری از قرآن کریم، چنین آمده است:در آیات 

�ُض قُل لَِّمِن ﴿
َ
ُرونَ  ٨٤َوَمن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ� فََ� تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٥َسَيُقولُوَن ِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ قُۡل َمن رَّبُّ  ۡبعِ  ٱلسَّ فََ� �َ  ٨٦ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَعۡرِش َوَربُّ  ٱلسَّ
َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٧تَُّقونَ َسيَُقولُوَن ِ�َّ

ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۦقُۡل َمۢن �َِيِدهِ  ۡ�َ ِ
َسيَُقولُوَن  ٨٨َملَُكوُت ُ�ّ

ٰ �ُۡسَحُرونَ  َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ�   ]٨٩-٨٤[المؤمنون:  ﴾ِ�َّ

 یبه زود !یست؟در آن است از آِن ک چه و ھر ینزم دانید، ی!) بگو: اگر میامبرپ یا«(
پروردگار  یبگو: چه کس !گیرید؟ یپند نم یابگو: آ .خواھند گفت: (ھمه) از آن الله است

 .خواھند گفت: (ھمه) از آِن الله است است؟! یمھفتگانه، و پروردگار عرش عظ یھا آسمان
در  را موجودات ۀھم ییفرمانروا یچه کس دانید، یبگو: اگر م !ترسید؟ ی(از الله) نم یابگو: آ

آن الله  خواھند گفت: از !شود؟ یدر برابر او پناه داده نم یو کس دھد، یست دارد، و او پناه مد
 !»شوید؟ یبگو: پس چگونه جادو م .است

ا �ُۡ�ُِ�ونَ ﴿ مَّ
َ
ُ َخۡ�ٌ أ ۡن َخلََق  ٥٩َءآ�َّ مَّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
نَزَل لَُ�م ّمَِن  ٱۡ�

َ
َمآءِ َوأ  ٱلسَّ

�َبۡتنَ 
َ
َع  ۦا بِهِ َماٗٓء فَأ ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ٓۗ أ ْ َشَجَرَها ن تُ�بِتُوا

َ
ا َ�َن لَُ�ۡم أ ِۚ َحَدآ�َِق ذَاَت َ�ۡهَجةٖ مَّ بَۡل  ٱ�َّ

  ]٦٠-٥٩مل: [النّ  ﴾ُهۡم قَۡومٞ َ�ۡعِدلُونَ 
معبودان باطل شما بھترند)  ینا یا(آ آورند؟! یکه شرک م یزھایآن چ یاالله بھتر است  یاآ«

پس با آن سنازل کرد،  یشما آب یو از آسمان برا ید،را آفر ینھا و زم آسمان که ذاتی  یا
معبود  یاآ ید،درختان آن را نداشت یاندنکه شما ھرگز توان رو یاندیم،) رویبام (و زخّر  یھا باغ

ھا را)  و بت شوند یھستند که (از حق منحرف م یگروھ انبا الله است؟! (نه) بلکه آن یگرید
 »دھند. ی) قرار مطراز (الله ھم

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
لَُ�ِٰت وََجَعَل  ٱۡ� ۖ وَ  ٱلظُّ ِينَ ُ�مَّ  ٱ�ُّوَر  ٱ�َّ

  ]١[األنعام:  ﴾َ�َفُرواْ بَِرّ�ِِهۡم َ�ۡعِدلُونَ 
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آورد، و با  یدو نور را پد ھا یکیو تار یدرا آفر ینھا و زم الله است که آسمان یبرا یشستا«
شرک  (و به او دارند یرا برابر م یگرید یشکه کافر شدند با پروردگار خو نیاکس ،ھمه ینا
  ».)آورند یم

ھا و اشیایی را  کند که چگونه بت خردی مشرکان بسیار تعّجب می انسان عاقل از بی
نیستند، با ھا و زمین، مالک چیزی برای خود و دیگران  ای در آسمان که به اندازۀ ذّره
 دانند؟! ھا و نور، یکسان می ھا و زمین و با بوجودآورندۀ تاریکی آفریدگار آسمان

�ُۡ�ُِ�وَن َما َ� َ�ۡلُُق َشۡ� ﴿
َ
نُفَسُهۡم  ١٩١ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقونَ  ٔٗ �

َ
� َوَ�ٓ أ َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡ�ٗ

ونَ    ]١٩٢-١٩١[األعراف:  ﴾يَنُ�ُ
 توانند یو نم .و خودشان مخلوقند آفریند یرا نم یزیکه چ گیرند یم یکرا شر یزیچ یاآ«

  »دھند. یم یاریکنند، و نه خودشان را  یاریرا  انآن
و چگونه خاک را با پروردگاِر پادشاھان، و برده را با مالِک بندگان و افرادی مثل 

 پندارند؟! خودشان را با پروردگار بزرگ و خالق بلندمرتبه یکسان می

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  ٱ�َّ
َ
ْ لَُ�ۡم إِن  ٱۡدُعوُهمۡ ِعَباٌد أ فَۡليَۡسَتِجيُبوا

  ]١٩٤[األعراف:  ﴾ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
را  انھمچون شما ھستند، پس آن یبندگان خوانید، یاز الله م یررا که غ کسانی ھمانا«
  ») شما را اجابت کنند!ی(دعا یدھا الله ھستند)، پس با (و آن گویید یاگر راست م ید،بخوان

 ورزند، منّزه و برتر است. کنند و شرک می از آنچه این افراد توصیف می ـ الله

ر. ٢٣  خالق، بارئ و مصوِّ
 الله متعال سه اسم فوق را در آیۀ زیر بیان فرموده است:

ُ ُهَو ﴿ ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ٱۡلَ�ٰلِقُ  ٱ�َّ ۡسَمآءُ َ�ُ  ٱلُۡمَصّوُِر
َ
�  ٱۡ�   ]٢٤[الحشر:  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

  ».است یکن یھا نام تعالی او یبرا ،)نظیر ینقشبند (ب ین،او الله است، خالق، نوآفر«
ھمتاست، با حکمت خود تمامی  یعنی الله در آفرینش تمامی مخلوقات، یگانه و بی

به وجود آورد؛ به عبارتی  ھا را با استواری و کمال زیبایی موجودات را آفرید و ھمۀ آن
دیگر، موجودات را در زمان مناسب، آفرید و به وجود آورد، به بھترین شکل درآورد و 

ھا را به سمت مصالح و منافعشان راھنمایی کرد، به ھر چیزی  کامال استوار ساخت، آن
 ساختار شایسته و مناسبش را داد و ھر مخلوقی را به سوی آنچه برایش آفریده و آماده

 شده بود، ھدایت کرد.
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سنجد، بارئ یعنی ذاتی که  خالق ذاتی است که اشیا را بنا بر اقتضای حکمتش می
ر یعنی ذاتی که  اشیا را پس از نیستی و بدون نمونۀ قبلی، به وجود می آورد، و مصوِّ

ر  مخلوقات و موجودات را ھر گونه که بخواھد، شکل و سامان می دھد. پس بارئ و مصوِّ
بنابراین ھر گاه  ١است.» خالق«ه که ابن قّیم گفته، توضیحی برای مفھوم نام ھمان گون

سنجد،  ارادۀ آفرینش مخلوقی را بکند، آن را بر اساس علم و حکمتش می أ الله
سپس آن مخلوق و موجود را بر اساس آنچه سنجیده و مقّدر کرده است، به شکل و 

 .آورد ساختاری که اراده نموده است، به وجود می
خلق به معنای تقدیر و سنجش، و برء به معنای فری؛ «گوید:  می / ابن کثیر

یعنی اجرا و ابراز آنچه سنجیده و مقّدر کرده، است. و این گونه نیست که ھر کس 
چیزی را بسنجد، بتواند آن را اجرا و ایجاد کند، مگر الله تعالی که توان این کار را دارد 

ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ٱلَۡ�ٰلِقُ ﴿... آیۀ:  ؛ یعنی ذاتی که ھر گاه ارادۀ ایجاد کاری یا چیزی ﴾ ٱلُۡمَصّوُِر
آید به شکل و کیفیتی که الله بخواھد و  گوید باش و فورا به وجود می بکند، به آن می

 فرماید:  انتخاب کند، چنانکه می

َبَك ﴿ ا َشآَء َر�َّ ّيِ ُصوَر�ٖ مَّ
َ
  ]٨[االنفطار:  ﴾ِ�ٓ أ

  ».دکر یب) که خواست، تو را ترکیو صورت( یو به ھر شکل«
ۖ ﴿به ھمین سبب، فرموده است:  ؛ یعنی ذاتی که ھر آنچه را بخواھد، به  ﴾ ٱلُۡمَصّوُِر

 ٢»آورد. ھمان شکل و صفتی که اراده کند، به وجود می
متناسب با بیان سه اسم مذکور، به ترتیب » تقدیر و سنجش«به » خلق«پس تفسیر 

گیرد، سپس از  یعنی ابتدا سنجش و تقدیر وجوِد مخلوق صورت میموجود در آیه است؛ 
اراده کرده  ـ آید و بعد از آن، به شکل و ساختاری که الله نیستی به ھستی در می

 شود. است، تبدیل می
 فرماید: الله متعال می

ۡرَ�ُٰ�مۡ ﴿   ]١١[األعراف:  ﴾َولََقۡد َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم ُ�مَّ َصوَّ
 ».آفریدیم، آنگاه شما را شکل و صورت دادیمتحقیق ما شما را ه و ب«

                                           
 .٣٦٦، ص ١شفاء العلیل، ج  -١

 .١٠٦، ص ٨کثیر، ج تفسیر ابن  -٢
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بنابراین ابتدا آفرینش و سپس شکل و صورت انجام شده، ھمان گونه که ابتدا 
 خوانیم: خلقت و سپس ایجاد و اجرا انجام گرفته است. در قرآن کریم می

ِصيَبةٖ ِ� ﴿ َصاَب مِن مُّ
َ
�ِض َمآ أ

َ
نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� كَِ�ٰ  ٱۡ�

َ
َهاۚٓ َوَ� ِ�ٓ أ

َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
ٖب ّمِن َ�ۡبِل أ

ِ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ    ]٢٢[الحدید:  ﴾�َِس�ٞ  ٱ�َّ
 یده آن را پداینکاز  یشمگر پ دھد ینم یو نه در وجود شما رو یندر زم یبتیمص یچھ«

 ».امر بر الله آسان است ینا قطعاً  .در کتاب (لوح محفوظ نوشته) است یم،آور
ت، که الله تعالی آنان را آفرید و برخی را کافر و برخی را برّیه به معنای مردم اس
 فرماید: مؤمن گردانید، چنانکه می

ِيُهَو ﴿ ۡؤِمٞنۚ وَ  ٱ�َّ ُ َخلََقُ�ۡم فَِمنُ�ۡم َ�فِٞر َوِمنُ�م مُّ  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٌ  ٱ�َّ
  ]٢غابن: [التّ 

) از شما مؤمن یکافرند و (گروھ) از شما یپس (گروھ ید،است که شما را آفر ذاتیاو «
 »یناست.ب کنید یو الله به آنچه م .ھستند

پس کسانی که مؤمن و فرمانبردار باشند، بھترین مردم و افرادی که کافر و مشرک 
 فرماید: گردند، بدترین مردم ھستند، چنانکه می

ِينَ إِنَّ ﴿ ۡهِل  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�َفُرواْ مِۡن أ

ُ
ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚٓ أ

َ�ِ�َّةِ ُهۡم َ�ُّ 
ِينَ إِنَّ  ٦ٱلۡ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ٱل�َّ

ُ
َ�ِ�َّةِ أ

 ٧ٱلۡ
ُٰت َعۡدٖن َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  نَۡ�ٰرُ َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َج�َّ

َ
بَٗد�ۖ رَِّ�َ َ�ِٰ�ِ  ٱۡ�

َ
� ٓ ُ يَن �ِيَها  ٱ�َّ

  ]٨-٦نة: [البیّ  ﴾ۥَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ َر�َّهُ 
آن جاودانه  مند که درکافر شدند از اھل کتاب و مشرکان، در آتش جھنّ  که ی کسان ھمانا«

 یستهشا یآوردند و کارھا نیماا که  یھمانا کسان .ھستند یدگانآفر ینآنان بدتر .خواھند ماند
(بھشت)  یھا شان باغ نزد پروردگار شانپاداش .ھستند یدگانآفر ینبھتر انانجام دادند، آن

الله از  .در آن خواھند ماند یشهاست، ھم ی(درختان) آن جار یرھا از ز است که نھر یدانجاو
است که از  یکس ی(مقام و پاداش) برا ین) از او خشنودند و ایزھا (ن و آن .خشنود است انآن

 ».پروردگارش بترسد
الزم به ذکر است که شرک این افراد بر اثر گرفتن و انتخاب خدایان و ھمتایانی در 

رغم اینکه فقط الله آنان را به وجود آورده است، نھایت نادانی و گمراھی و  عبادت، علی
اسرائیل را  بنی أل ین سبب، اللهترین و بدترین ستم و جنایت است. به ھم بلکه بزرگ
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به سبب پرستش گوساله و ارتکاب شرک، سرزنش کرد، در حالی که گوساله حیوانی 
چھارپاست و مالک سود و زیان خویش نیست، چه رسد به اینکه مالک چیزی برای 
دیگران باشد! بدون تردید این کارشان ستمی بسیار بزرگ بوده است. در قرآن کریم 

 آید: چنین می

ِ  ۦ�ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِ ﴿ نُفَسُ�م ب
َ
َاذُِ�مُ َ�َٰقۡوِم إِنَُّ�ۡم َظلَۡمُتۡم أ َ�تُوُ�وٓاْ  ٱۡلعِۡجَل  ٱّ�ِ

ْ إَِ�ٰ بَارِ�ُِ�ۡم فَ  نُفَسُ�ۡم َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم ِعنَد بَارِ�ُِ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡمۚ إِنَّهُ  ٱۡ�ُتلُٓوا
َ
 ۥأ

اُب ُهَو    ]٥٤[البقرة:  ﴾مُ ٱلرَِّحي ٱ�َّوَّ
قوم من! شما با (به پرستش)  یبه قوم خود گفت: ا یرا که موس ی) زمانیدآور یادو (به «

و خود  یدو توبه کن یدخود باز گرد یدگارآفر یسوه پس ب ید،ا گرفتن گوساله به خود ستم کرده
 ۀالله توب سسپ .پروردگارتان بھتر است یشگاهشما در پ یکار برا ینا ید،را) بکش یگررا (ھمد

 ».مھربان است یرپذ که او توبه یراز یرفت،شما را پذ
 الله تعالی دو آیه قبل از آیۀ فوق چنین فرموده است:

َۡذُ�مُ ُ�مَّ ﴿ ِ  ٱۡلعِۡجَل  ٱ�َّ نُتۡم َ�ٰلُِمونَ  ۦِمۢن َ�ۡعِده
َ
  ]٥١[البقرة:  ﴾َوأ

 »ید.ستمکار بود که  یدر حال ید،آنگاه شما بعد از او گوساله را (به پرستش) گرفت«
در نتیجه، شرک بدترین ستم است، زیرا چگونه امکان دارد که مخلوق ناقص ھمتا و 

از آنچه  ـ ھمانند ذاتی باشد که مخلوقات و موجودات را به وجود آورده است؟! الله
 ورزند، مبّرا و پاک است. شرک می

اشاره به بزرگی  ﴾إَِ�ٰ بَارِ�ُِ�مۡ ﴿این سخن الله متعال: «گوید:  می / ابن کثیر
جرمشان دارد؛ یعنی به سوی پروردگاری رجوع کنید که شما را آفرید، در حالی که 

  ١»دانید. شما غیرش را شریک او در عبادت می
پس اینکه الله تنھا آفریدگار و بوجودآورندۀ مخلوقات است، دلیل و برھانی آشکار بر 

رود، و نیز اینکه تنھا  ه شمار میھمتایش ب وجوب و اثبات یگانگی او و پرستش ذات بی
نظیر است، دلیلی روشن بر وجوب و اثبات یگانگی او و  مصّور و نقشبند بی

 فرماید: می أل گردانیدن دین برای اوست. الله خالص

                                           
 .١٣٠، ص ١تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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﴿ ُ ِي ٱ�َّ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
َمآءَ قََراٗر� وَ  ٱۡ� ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡم  ٱلسَّ

َ
َرُ�ۡم فَأ بَِناٗٓء وََصوَّ

ّيَِ�ِٰت� َوَرزَقَُ�م ّمَِن  ُ َ�ٰلُِ�ُم  ٱلطَّ ُ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�َتَباَرَك  ٱ�َّ َ�ٓ  ٱۡلَ�ُّ ُهَو  ٦٤ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َربُّ  ٱ�َّ
ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱۡدُعوهُ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ    ]٦٥-٦٤[غافر:  ﴾لَِم�َ ٱۡلَ�ٰ ِ�َّ

قرار داد و  یشما قرارگاه، و آسمان را (ھمچون) سقف یرا برا یناست که زم ذاتیالله «
 .داد یبه شما روز یزهپاک یزھایو از چ گرداند یکوپس صورتتان را نس ید،شما را صورت بخش

او  .است یانھانپس پر برکت و بزرگوار است الله که پروردگار ج .است الله پروردگار شما ینا
خود را خالص  یند که ی در حال بنابراین یست.(به حق) جز او ن یمعبود یچزنده است، ھ

 ».است یانمخصوص الله پروردگار جھان یشحمد و ستا ید.او را بخوان اید یدهگردان

ِيُهَو ﴿ رَۡحامِ يَُصّوِرُُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ
َ
ۚ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱۡ�  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َكۡيَف �ََشآُء

  ]٦عمران:  [آل
 یمعبود یچھ کند. یم یگونه که بخواھد صورتگر ھا، ھر است که شما را در رحم ذاتیاو «

 ».است یمکه توانمند حک یست،حق) جز او نه (ب
از این رو، الله تعالی تصویر و نّقاشی موجودات دارای روح را بر بندگانش حرام کرده 

ھا و  شود و باعث بازشدن دروازه نوعی تشبیه به آفرینش الھی میاست، چون منجر به 
 گردد. اسباب شرک و گمراھی می

چنین آمده  س در صحیح بخاری و صحیح مسلم، به نقل از عبد الله بن مسعود

ِقيَاَمِة «فرمودند:  میشنیدم که  ج است: از رسول الله
ْ
إنَّ أَشدَّ انلَّاِس َعَذاباً يَْوَم ال

ھمانا در روز قیامت، عذاب نّقاشان [کسانی که تصویر موجودات دارای «؛ ١»ونَ الُمَصوِّرُ 
 »کشند] از ھمه شدیدتر است. روح را می

روایت شده است که  ل ھمچنین در آن دو کتاب، از أّم المؤمنین عایشه

يَن يُضاُهوَن خِبَلِق «فرمودند:  ج پیامبر
َّ

َشدُّ انلَّاِس َعَذاباً يوم القيامِة اذل
َ
ِ أ در «؛ ٢»ا�َّ

 »تر است. ، از ھمه سختکنند تشبیه به آفرینش الله میروز قیامت، عذاب کسانی که 

قَاَل ا�َّ َ�َعاىل: وَمْن أْظلَُم «فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر س از ابوھریره
ًة أْو يِلَْخلُُقوا َحبَّة، ْن ذَهب َ�ْلُُق َكَخلىِْق، فَلْيَْخلُُقوا َذرَّ چه و «؛ ١»أْو يِلَْخلُُقوا َشِعَ�ةً  ِممَّ

                                           
 .٢١٠٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٥٦٠٦صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 .٢١٠٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٥٦١٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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[اگر  مخلوق من بیافریند! پس مانند که قصد دارداست  از فردی ستمکارتر کسی
 ».مورچه یا دانه و یا جوی بیافرینند توانند] می

ين «فرمودند:  ج روایت شده است که رسول الله ب از عبد الله بن عمر ِ
َّ

إنَّ اذل
وَر  ِقيَاَمة، ُ�َقاُل لُهم: أْحيُوا َما َخلَْقتُمْ يَْصنَعوَن هِذهِ الصُّ

ْ
بُوَن يَْوَم ال کسانی که «؛ ٢»ُ�َعذَّ

شود: آنچه را  شوند و به آنان گفته می کشند، در روز قیامت عذاب می این تصاویر را می
 »که آفریدید، زنده کنید.

شدن فردی که تصویر [موجودات جاندار] را  در حدیث آخر، کیفیت و شیوۀ عذاب
گردد تا در تصویری که کشیده  کشد، بیان شده است؛ بدین صورت که وی مکّلف می می

شدنش ادامه  تواند این کار را انجام دھد و در نتیجه، عذاب است، روح بدمد، اّما نمی
 کند. پیدا می

شوند: بارئ اسم  گانۀ مورد بحث، به دو بخش تقسیم می ھای سه عالوه بر این، اسم
 -» برأ«بوده و ھرگز جایز نیست که برای غیر الله اطالق شود، زیرا  مختّص الله تعالی

کاری مختص به الله است و او تعالی مخلوقات را آفریده و از  -ایجاد از عدم و نیستی
ر، در صورتی که مطلق و بدون قید به کار  نیستی به وجود آورده است. اّما خالق و مصوِّ

 فرماید: گردند، چنانکه الله متعال می اطالق می أل روند، فقط بر الله

ۖ  ٱۡ�َارِئُ  ٱلَۡ�ٰلِقُ ﴿  ﴾ ٱلُۡمَصّوُِر
شوند؛ مثال به کسی که چیزی را مقّدر  ولی اگر مقّید به کار روند، بر بنده اطالق می

 سراید: شود که آن را خلق کرده است. شاعر چنین می و معّین کند، گفته می

ــــ ـــــَلْقَت  َت ـألْن ـــــا َخ ـــــِري م ــــ َتْف  ـَوَبـْع
 

 ُلُق ثـــــمَّ ال َيْفـــــِريـيْخــــ ْومِ ـُض الَقـــــــــ 
 

کنی، و  ای، اجرا می یعنی تو قدرتی داری که با آن، آنچه را سنجیده و معّین کرده
ھا را اجرا کنند. از این لحاظ، اطالق  توانند آن سنجند، اّما نمی غیر تو اموری را می

 خالق بر بنده در آیۀ زیر صحیح است:

ُ َ�َتَباَرَك ﴿ ۡحَسُن  ٱ�َّ
َ
  ]١٤[المؤمنون:  ﴾ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ أ

 ».است ینندگانآفر رینپس (پر برکت و) بزرگوار است، الله که بھت«

                                                                                                       
 .٢١١١؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٥٦٠٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 .٢١٠٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٥٦٠٧حدیث: صحیح بخاری، شمارۀ  -٢
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گران است. ھر کس توضیحات مذکور  یعنی الله تعالی بھترین تصویرگران و سنجش
ر از این را نداند، در این زمینه به بیراھه خواھد رفت؛ یا با نفی اطالق نام خ الق و مصوِّ

است، اثبات  أ لحاظ بر مخلوقات، و یا اینکه برای مخلوق، آنچه را که مختّص الله
کند؛ یعنی یگانگی الله در آفرینش و ایجاد تمامی مخلوقات و موجودات ریز و  می

 خوانیم: درشت. در قرآن کریم چنین می

�ُۡ�ُِ�وَن َما َ� َ�ۡلُُق َشۡ� ﴿
َ
نُفَسُهۡم  ١٩١ُ�ۡلَُقونَ ا َوُهۡم  ٔٗ �

َ
� َوَ�ٓ أ َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡ�ٗ

ونَ    ]١٩٢-١٩١[األعراف:  ﴾يَنُ�ُ
 توانند یو نم و خودشان مخلوقند آفریند یرا نم یزیکه چ گیرند یم یکرا شر یزیچ یاآ«

 »دھند؟! یم یاریکنند، و نه خودشان را  یاریرا  انآن

 َمِلک و َملیک. ٢٤
 آیه از قرآن حکیم آمده است؛ از جمله: ٥در » ملک«نام 

ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ وُس  ٱلَۡملُِك َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ   ]٢٣[الحشر:  ﴾ٱلُۡقدُّ
 »است. پاک یتنھا بی و پادشاه یست،) نین(راست یاو الله است که جز او معبود«

ُ َ�َتَ�َٰ� ﴿ ۖ  ٱلَۡملُِك  ٱ�َّ   ]١١٦[المؤمنون:  ﴾ ٱۡ�َقُّ
 ».حق است یپس بلند مرتبه (و برتر) است الله که فرمانروا«

 در یک آیه بیان شده است:» ملیک«ولی اسم 

ٰٖت َوَ�َهرٖ  ٱلُۡمتَّقِ�َ إِنَّ ﴿ ِۢ  ٥٤ِ� َج�َّ ۡقتَِدر   ]٥٥-٥٤[القمر:  ﴾ِ� َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ
و) مجلس  یگاهدر (جا .) ھستندی(بھشت یھا و (کنار) نھرھا در باغ یزگارانپرھ گمان یب«

 ».مقتدر یی) نزد فرمانروایصدق (و راست
کنند که الله تعالی صاحب پادشاھی است؛ یعنی مالک  دو اسم فوق داللت می
سه » َمِلک«ھا بدون اینکه مانع و مزاحمی داشته باشد.  تمامی اشیا و متصّرف در آن

 معنا دارد:
ت برای الله متعال؛ ھمان صفات بزرگ الھی؛ مانند . ثبوت صفات پادشاھی و مالکیّ ١

گاھی دارد، حکمت گسترده  کمال قّوت، عّزت، قدرت، علمی که بر ھر چیزی احاطه و آ
و فراگیر، نفوذ و اجرای اراده، کمال تصّرف، کمال رأفت و مھربانی، حکومت و 

 ـ رت. اللهفرمانروایی عام بر جھان باال و پایین و فرمانروایی عام در دنیا و آخ
 فرماید: می
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ِ ُمۡلُك ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱۡ� ءٖ قَِديرٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ]١٨٩عمران:  [آل ﴾َ�َ
 ».تواناست یزیالله است، و الله بر ھر چ از آِن  ینھا و زم آسمان ییو فرمانروا«

  ]٢٦[الفرقان:  ﴾لِلرَّ�ۚ  ٱۡ�َقُّ يَۡوَم�ٍِذ  ٱلُۡمۡلُك ﴿
 ».) در آن روز از آِن (الله) رحمان استیقی(و حق ینراست ییفرمانروا«

ۖ  ٱلُۡملُۡك لَِّمِن ﴿ ِ  ٱۡ�َۡوَم ارِ  ٱۡلَ�ِٰحدِ ِ�َّ   ]١٦[غافر:  ﴾ٱۡلَقهَّ
 یگانهالله  :) از آِن فرماید ی(آنگاه خود م یست؟از آن ک یی:) امروز فرمانروافرماید یالله م«(

 ».قّھار است
تمامی مخلوقات، مملوک و بندۀ الله و نیازمند به او ھستند، در تمامی . اینکه ٢

تواند از تحت مالکّیتش بیرون رود و ھر  امورشان، به او تعالی محتاجند، کسی نمی
 خوانیم: مخلوقی نیاز به امداد و یاری و بخشش و عطای الھی دارد. در قرآن کریم می

ِيَوَ�َباَرَك ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ُمۡلُك  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
اَعةِ ِعۡلُم  ۥَوَما بَۡيَنُهَما وَِعنَدهُ  ٱۡ� �َ�ۡهِ  ٱلسَّ

  ]٨٥خرف: [الّز  ﴾تُرَۡجُعونَ 
 آن دو یانو آنچه در م ینھا و زم آسمان ییفرمانروا ذاتی کهو پر برکت و بزرگوار است «

او بازگردانده  یبه سو و (ھمه) .نزد اوست یامتپاشدن) ق ، از آِن اوست و علم (بروجود دارد
 »شوید. یم

َها ﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱۡلُفَقَرآءُ أ ُ وَ  ٱ�َّ  يُۡذهِۡبُ�ۡم  ١٥ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

ۡ
إِن �ََشأ

ِت ِ�َۡلٖق َجِديدٖ 
ۡ
ِ َوَما َ�ٰلَِك َ�َ  ١٦َوَ�أ   ]١٧-١٥[فاطر:  ﴾بَِعزِ�زٖ  ٱ�َّ

اگر  .ستوده است نیاز یو (تنھا) الله است که ب یازمندید،) به الله نیمردم! شما (ھمگ یا«
 »یست.(کار) بر الله دشوار ن ینو ا آورد. یم ای هتاز ینشو آفر برد ی) مینبخواھد شما را (از ب

يِّن ّمِن َدآبَّةٖ �َّ َ�ِۡمُل رِزَۡ�َها ﴿
َ
ُ َوَ�� ِميعُ يَۡرزُُ�َها �يَّاُ�ۡمۚ َوُهَو  ٱ�َّ  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

  ]٦٠[العنکبوت: 
 یھا و شما روز الله به آن گیرند، یخود را بر دوش نم یروز که  یجنبدگان یارو چه بس«

 ».داناست یو او شنوا دھد یم

شود و در ُملک خود، ھر گونه که بخواھد حکم  تدبیراتی دارد که اجرا می ـ . الله٣
تواند حکمش را  نیست و ھیچ چیز نمیکند و ھیچ مانعی در برابر حکمش  و قضاوت می

 به تأخیر اندازد و تمامی احکام تقدیری و شرعی و کیفری و ... مختّص اوست.
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ای که ھمۀ  أ. بنابراین تمامی احکام قضا و قدر در اختیار الله تعالی است، به گونه
الھی  کردن، میراندن و سایر امور بر اساس قضا و قدر تقدیرھا، ایجاد، مھّیاکردن، زنده

 گیرد. صورت می
ھای  ب. احکام شرعی نیز از آِن اوست، به طوری که پیامبرانش را فرستاد، کتاب

آسمانی را نازل کرد، احکام را تشریع نمود، مخلوقات را برای اجرا و انجام این احکام 
آفرید و به آنان دستور داد که در اعتقادات، اخالقّیات، سخنان، اعمال و ظاھر و 

گرفتن احکام شرعی نھی  بر اساس احکام الھی عمل کنند، و آنان را از نادیدهباطنشان، 
 کرد.

است؛ یعنی پاداش یا عقوبت اعمال  أ ج. ھمچنین احکام کیفری از جانب الله
خوب یا بد افراد در دنیا و آخرت. تمامی این احکام تابع عدالت و حکمت الله متعال 

 بوده و بیانگر مالکّیت اوست.
ھای  کردن کتاب ھای مالکّیت الھی، از این قرار است: نازل ر از نشانهبرخی دیگ

آسمانی، بعثت پیامبران، ھدایت و راھنمایی جھانیان، ارشاد گمراھان، اقامۀ دلیل و 
برھان علیه افراد سرکش و متکّبر، تعیین پاداش و عذاب به طور عادالنه، قراردادن ھر 

ھمچون تدبیر و تصّرف الله در میان مخلوقاتش ھر امری به جای خودش و سایر موارد؛ 
 گونه که بخواھد.

بدون تردید حقیقت مالکّیت و پادشاھی با دادن و ندادن «گوید:  می / ابن قّیم
نعمت، اکرام و اھانت، دادن پاداش یا عذاب، خشم و رضایت، سپردن یک کار به کسی 

وارکردن فردی که الیق و عزل آن، عزیزگردانیدن کسی که شایستۀ عّزت است و خ
 فرماید: می أل شود، چنانکه الله خواری است، اثبات و کامل می

ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن  ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  ٱلُۡمۡلَك تُۡؤِ�  ٱلُۡمۡلِك َ�ٰلَِك  ٱللَُّهمَّ قُِل ﴿ ِممَّ
ۖ �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك  ٰ  ٱۡ�َۡ�ُ ءٖ قَِديرٞ إِنََّك َ�َ ۡ�َ ِ

َۡل تُولُِج  ٢٦ ُ�ّ َوتُولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ
ِۡل� ِ�  ٱ�ََّهارَ  ۖ ِمَن  ٱلَۡمّيَِت َوُ�ۡرُِج  ٱلَۡمّيِِت مَِن  ٱۡلَ�َّ َوُ�ۡرُِج  ٱ�َّ َوتَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ  ٱۡلَ�ِّ

  ]٢٧-٢٦عمران:  [آل ﴾ِحَساٖب 
(و  یپادشاھ ی،به ھر کس که بخواھ !)یو (ھست یپادشاھ ۀدارند ی! اپروردگارابگو: «

و ھر  گیری. ی) را میی(و فرمانروا یپادشاھ یبخواھ که و از ھر کس بخشی ی) مییفرمانروا
به دست  ھا یخوب ۀھم گردانی. یدھی و ھر که را بخواھی خوار م ت میعزّ  یبخواھ که کس را
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و روز را در شب داخل  کنی یروز داخل مشب را در  ایی.توان یزتو بر ھر چ قطعاً  .توست
و به ھر کس  آوری. یم یرونو مرده را از زنده ب آوری یم یرونو زنده را از مرده ب کنی یم

 »دھی. یم یشمار روز یب یبخواھ

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
نٖ  ٱۡ�

ۡ
  ]٢٩حمن: [الّر  ﴾ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

و  کنند ی) میازھستند از او سؤال (و درخواست ن ینھا و زم در آسمان که ی تمام) کسان«(
 ».است یاو ھر روز در کار

زداید، به  برد، غمی را می آمرزد، مصیبتی را از بین می الله تعالی گناھی را می
نماید، فقیری را  کند، اسیری را آزاد می کند، ظالمی را مجازات می مظلومی کمک می

دھد، لغزشی را  کند، بیماری را شفا می گرداند، نواقصی را تکمیل می ثروتمند می
گرداند،  دھد، عزیزی را خوار می پوشاند، انساِن پستی را عّزت می بخشد، عیبی را می می

گرداند و دولت دیگری را  بخشد، دولتی را نابود می ای نعمت می کننده به درخواست
کند، گروھی را بزرگ و  مردم رّد و بدل میھا را میان  سازد و مسؤولیت جایگزین می

ھزار سال  ٥٠گرداند، تقدیرھایی را که کند و گروھی دیگر را خوار و ذلیل می عزیز می
کند، و ھیچ تقدیری مقّدم یا  ھا و زمین مقّدر کرده است، اجرا می قبل از آفرینش آسمان

ر لوح محفوظ ثبت شده داند، ھمان گونه که د ھا را می شود، بلکه تمامی آن مؤّخر نمی
و قلمش بر آن رفته و حکمش در آن اجرا گشته و علمش بدان احاطه داشته است. 

ھاست و تصّرفش تصّرف پادشاھی  پس فقط الله متصّرف در تمامی قلمروھا و سرزمین
توانا و قدرتمند و عادل و مھربان است که مالکّیتش کامل بوده و ھیچ مانع و مخالفی 

و در مملکتش بر اساس عدالت، احسان، حکمت، مصلحت و رحمت ندارد و تصّرف ا
 ١»شود. است و از این چارچوب خارج نمی

تنھا مالک و  أ عالوه بر این، در بسیاری از آیات قرآن بیان شده است که الله
متصّرف است و این دلیلی روشن بر وجوب و اثبات یگانگی او در عبادت به شمار 

 چنین آمده است: رود؛ مثال در آیات زیر می

ُ َ�ٰلُِ�ُم ﴿ فُونَ  ٱلُۡملُۡكۖ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  ٱ�َّ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
  ]٦مر: [الّز  ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

 یست،(به حق) ن یاز آِن اوست و جز او معبود ییالله پروردگار شماست که فرمانروا ینا«
 !»شوید؟ یگردان) میپس چگونه (از حق) منحرف (و رو

                                           
 .١١٦ -١١٥طریق الھجرتین، صص  -١
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ُ َ�َتَ�َٰ� ﴿ ۖ  ٱلَۡملُِك  ٱ�َّ   ]١١٦[المؤمنون:  ﴾ٱلَۡكرِ�مِ  ٱۡلَعۡرِش َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ  ٱۡ�َقُّ
(به حق) جز او  یمعبود یچھ .حق است یپس بلند مرتبه (و برتر) است الله که فرمانروا«

 ».است یمپروردگار عرش کر یست.ن
ن و زندگی و مرگ و رستاخیزی برای و پرستش غیر الله که مالک ھیچ سود و زیا

خود نیستند، بدترین نوع گمراھی و باطل است و آیات متعّددی این حقیقت و موضوع 
 اند؛ به عنوان نمونه: را اثبات کرده

ْ وَ ﴿ َُذوا نُفِسِهمۡ  ٔٗ َءالَِهٗة �َّ َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
 ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن َوَ� َ�ۡملُِكوَن ِ�

� َوَ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ۡملُِكوَن َمۡوٗتا َوَ� َحَيٰوٗة َوَ� �ُُشوٗر�   ]٣[الفرقان:  ﴾َ�ّٗ
و  آفرینند ینم یزیکه چ یدندخود) برگز ی(برا یاو معبودان یو (مشرکان) به جا«
 یختنو برانگ یات) مالک مرگ و حیزو (ن یستندو سود خود ن یانشان مخلوقند و مالک ز خود

 »یستند.ن

َۡل يُولُِج ﴿ ۡلِ ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ َر  ٱ�َّ ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ َجٖل  ٱۡلَقَمَر
َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� ّ�ُ

� َ�ٰلُِ�ُم  َسّ�ٗ ُ مُّ ِينَ وَ  ٱلُۡمۡلُكۚ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  ٱ�َّ َما َ�ۡملُِكوَن مِن  ۦتَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ
ْ ُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما إِن تَۡدُعو ١٣قِۡطِم�ٍ   ٱلۡقَِ�َٰمةِ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا

كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ    ]١٤-١٣[فاطر:  ﴾يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
و ماه را  یدو خورشگرداند.  یو روز را در شب داخل م کند یاو) شب را در روز داخل م«(
است الله پروردگار شما،  ینا .در حرکت است ّینمع یتا زمان یکر کرده که ھر مسّخ 

 ۀ(ھموزن) پوست نازک ھست خوانید یاو م یرا که به جا یاز آِن اوست و کسان ییفرمانروا
و (به فرض) اگر  شنوند ی) خواندن شما را نمی(صدا یدھا را بخوان اگر آن یستند.خرما مالک ن

مانند (الله)  کس  یچو ھ کنند یرا انکار متان شرک یامتو روز ق دھند یبه شما پاسخ نم بشنوند
گاه خبردارت نم  »کند. یآ

َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿
َ
ِ قُۡل � ۚ وَ  ٱ�َّ � َوَ� َ�ۡفٗعا ُ َما َ� َ�ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ ِميعُ ُهَو  ٱ�َّ  ٱلسَّ

  ]٧٦[المائدة:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ 
! و الله یست؟شما ن یبرا یانیسود و ز یکه دارا پرستید یالله م یرا به جا یزیچ یابگو: آ«
 ».داناست یشنوا

ْ قُِل ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِّ فََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦزََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  ٱ�َّ َعنُ�ۡم َوَ�  ٱل�ُّ
  ]٥٦[اإلسراء:  ﴾َ�ۡوِ�ً� 
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ھا نه  پس آن ید،بخوان پندارید یخود) م او (معبود یرا که به جا ی!) بگو: کسانیامبرپ یا«(
 ».دھند ییرسازند و نه تغ ) را از شما دوریبال (و مشکل توانند یم

ْ قُِل ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِ زََ�ۡمتُم ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ �ٖ ِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ� َ�ۡملُِكوَن مِۡثَقاَل َذرَّ َوَ� ِ�  ٱلسَّ
�ِض 

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ٱۡ�   ]٢٢[سبأ:  ﴾ِمۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

 ید،) بخوانیاد(به فر پندارید، یاز الله (معبود خود) م یررا که غ ی!) بگو: کسانیامبرپ یا«(
) آن دو یرو تدب ینشو در (آفر یستند،مالک ن ینھا و در زم در آسمان ای هھا) ھموزن ذّر  (آن

 ».ندارد یبانیو پشت یاورھا  آن یانندارند و او (الله) از م یشرکت یچھ
ای نیستند و انسان در  یعنی نه به طور مستقل و نه به صورت اشتراکی، مالک ذّره

 فرماید: شود، چنانکه می این زندگی، فقط با اراده و تقدیر الھی مالک چیزی می

ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن  ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  ٱلُۡمۡلَك تُۡؤِ�  ٱلُۡمۡلِك َ�ٰلَِك  ٱللَُّهمَّ قُِل ﴿ ِممَّ
ۖ �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك  ءٖ قَِديرٞ  ٱۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ]٢٦عمران:  [آل ﴾إِنََّك َ�َ
(و  یپادشاھ ی،به ھر کس که بخواھ !)یو (ھست یپادشاھ ۀدارند ی! االھیبگو: «

و ھر  گیری ی) را میی(و فرمانروا یپادشاھ یبخواھکه و از ھر کس  بخشی ی) مییفرمانروا
به دست  ھا یخوب ۀھم گردانی. یدھی و ھر که را بخواھی خوار م ت میعزّ  یبخواھکه کس را 

 »ایی.توان یزتو بر ھر چ . ھماناتوست
پرستش آن ھرگز ای نیست،  بنابراین کسی یا چیزی که در این ھستی مالک ذّره

جایز نیست، زیرا عبادت حّق پادشاه بزرگ و آفریدگار بلندمرتبه و پروردگاری است که 
کند و ھیچ ھمتایی ندارد و بسیار بزرگ و بلندمرتبه بوده و  ھستی را تدبیر و اداره می

 تنھا معبود بر حق و شایستۀ عبادت است.

 رّزاق و رازق. ٢٥
 شده است؛ ھمچون:در چندین آیه بیان » رّزاق«نام 

َ إِنَّ ﴿ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ   ﴾ٱلَۡمتِ�ُ  ٱلُۡقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
ّ

  ]٥٨اریات: [الذ
 ».دھنده است، (و او) قدرتمند استوار است یالله است که روز گمان یب«

ُ وَ ﴿ ٰزِ�ِ�َ َخۡ�ُ  ٱ�َّ   ]١١[الجمعة:  ﴾ٱل�َّ
 ».است دھندگان یروز ینو الله بھتر«

َ �نَّ ﴿ ٰزِ�ِ�َ لَُهَو َخۡ�ُ  ٱ�َّ   ]٥٨[الحج:  ﴾ٱل�َّ
 ».دھندگان است یروز ینالله بھتر یقیناً  و«
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نَت َخۡ�ُ  ٱۡرزُۡ�َناوَ ﴿
َ
ٰزِ�ِ�َ َوأ   ]١١٤[المائدة:  ﴾ٱل�َّ

 »ی.دھندگان یروز ینده که تو بھتر یو به ما روز«

از  و مسند امام احمد،» سنن«نیز آمده است. در  ج این نام در احادیث پیامبر
ھا باال رفت و صحابه گفتند:  قیمت ج روایت شده است که: در زمان پیامبر س انس

َ «ای رسول الله! چه خوب است که برای ما قیمت تعیین کنی. ایشان فرمودند:  إِنَّ ا�َّ
ىَق َر�ِّ اخلاِلُق ُهَو 

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ َ
ُر، َو�ِ�ِّ أل زَّاُق الُْمَسعِّ َاِسُط الرَّ

ْ
َقابُِض ابل

ْ
َحٌد ال

َ
، َولَيَْس أ

 َمالٍ 
َ

ھمانا الله آفرینده، گیرنده، گشاینده، «؛ ١»ِمنُْ�ْم َ�ْطلُبُِ� بَِمْظِلَمٍة يِف َدٍم َوال
گذار است. و من امید دارم در حالی پروردگارم را مالقات کنم که  دھنده و قیمت روزی

 »ھیچ یک از شما علیه من در خون و مالی، دادخواھی نکند.
دھد و روزی ھر  رّزاق است؛ یعنی ذاتی که به بندگان روزی می ـ الله بنابراین

 فرماید: رساند، چنانکه می موجودی را او تعالی می

�ِض ۞َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ِ إِ�َّ َ�َ  ٱۡ�   ]٦[هود:  ﴾رِزُۡ�َها ٱ�َّ

 ».) الله استۀاش بر (عھد یروز ینکهمگر ا یستن یندر زم یا جنبنده یچو ھ«

يِّن ّمِن َدآبَّةٖ �َّ َ�ِۡمُل رِزَۡ�َها ﴿
َ
ُ َوَ��   ]٦٠[العنکبوت:  ﴾يَۡرزُُ�َها �يَّاُ�مۚۡ  ٱ�َّ

 یھا و شما روز الله به آن گیرند، یخود را بر دوش نم یروز که یجنبدگان یارو چه بس«
 »دھد. یم

ُ وَ ﴿   ]٢١٢[البقرة:  ﴾يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  ٱ�َّ
 »دھد یم یشمار روز یبخواھد ب که و الله ھر کس را«

ۚ  ٱلّرِۡزَق إِنَّ َر�ََّك يَۡبُسُط ﴿   ]٣٠[اإلسراء:  ﴾لَِمن �ََشآُء َو�َۡقِدُر
 »دارد. ی) تنگ میاکس که بخواھد گشاده و ( ھر یرا برا یپروردگارت روز یقیناً «

دھندۀ آنان   او روزیکند که تنھا  در چندین آیه، به بندگانش یادآوری می أل الله
است. این یادآوری به دو صورت و سیاق بیان شده است: یکی در مقام تفّضل و 

نھادن، و دیگری در جایی که الله متعال بندگان را به اطاعت و خیر و نیکی فرا  مّنت
 خواند. می

                                           
؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ١٣١٤؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: ٣٤٥١سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -١

 ھای حدیثی با سندی صحیح. ؛ و سایر کتاب١٥٦، ص ٣؛ مسند احمد، ج ٢٢٠٠
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 اند، از این قرار است: برخی از آیاتی که در مقام تفّضل و امتنان بیان شده

ُ وَ ﴿ ۡزَ�ِٰجُ�م بَنَِ� وََحَفَدٗة  ٱ�َّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا وََجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
َجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

ّيَِ�ِٰت� َوَرزَقَُ�م ّمَِن  فَبِ  ٱلطَّ
َ
ِ يُۡؤِمُنوَن َو�ِنِۡعَمِت  ٱلَۡ�ِٰطلِ أ   ]٧٢حل: [النّ  ﴾ُهۡم يَۡ�ُفُرونَ  ٱ�َّ

شما  یقرار داد و از ھمسرانتان برا یشما از (جنس) خودتان ھمسران یو الله برا«
و به  آورند، یم یمانبه باطل ا یاآ .داد یبه شما روز ھا یزهو از پاک .آورد یدفرزندان و نوادگان پد

 !»ورزند؟ یکفر مان آن ،نعمت الله

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ ِ ۞َولََقۡد َكرَّ ّيَِ�ِٰت َوَرَزۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱۡلَ�ّ  ٱلطَّ
ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ   ]٧٠[اإلسراء:  ﴾َوفَضَّ

ھا)  (بر مرکب یاو در یرا در خشک انو آن یمداشت یما فرزندان آدم را گرام یو به راست«
از  یاریھا را بر بس و آن یم،داد یروز انبه آن یزه) پاکھای یو از انواع (روز یم،حمل کرد

 »یدیم.بخش یبرتر یدچنانکه با ایم، یدهکه آفر یموجودات

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
َمآءَ قََراٗر� وَ  ٱۡ� ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡم  ٱلسَّ

َ
َرُ�ۡم فَأ بَِناٗٓء وََصوَّ

ّيَِ�ِٰت� َوَرزَقَُ�م ّمَِن  ُ َ�ٰلُِ�ُم  ٱلطَّ ُ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�َتَباَرَك  ٱ�َّ   ]٦٤[غافر:  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ
قرار داد و  یشما قرارگاه، و آسمان را (ھمچون) سقف یرا برا یناست که زم ذاتیالله «

 .داد یبه شما روز یزهپاک یزھایگرداند و از چ یکوپس صورتتان را ن ید،شما را صورت بخش
 ».است یاناست الله پروردگار شما، پس پر برکت و بزرگوار است الله که پروردگار جھان ینا

شود که فقط او آنان را  در آیات بسیاری از قرآن، به بندگانش یادآور می أل الله
دھد و از این رو باید که او تعالی را عبادت کنند؛ مثال در جایی که آنان را  روزی می

 فرماید: چنین می دھد، فرمان به توحید می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱۡ�ُبُدوا ِينَ َخلََقُ�ۡم وَ  ٱ�َّ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم  ٱ�َّ

ِي ٢١َ�تَُّقونَ  �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
َمآءَ فَِ�ٰٗشا وَ  ٱۡ� نَزَل ِمَن  ٱلسَّ

َ
َمآءِ بَِناٗٓء َوأ ۡخَرَج  ٱلسَّ

َ
َماٗٓء فَأ

نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  َمَ�ٰتِ ٱ�َّ ِمَن  ۦبِهِ 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ   ]٢٢-٢١[البقرة:  ﴾رِۡزٗقا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

از شما  یشرا که پ یشما و کسان که ذاتی آن  ید؛پروردگار خود را پرستش کن !مردم یا«
شما بگسترد و آسمان را ھمچون  یرا برا ینکه زمذاتی آن  ید.شو یزگارتا پرھ ید،بودند آفر

ه را ب ھا یوهانواع م ،آن ۀوسیل فرو فرستاد و به یسر شما قرار داد و از آسمان آب یباال یسقف
 »دانید. یم که  یدر حالید قرار ندھ یانیالله ھمتا یبرا پس .شما باشد یوجود آورد تا روز
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 دربارۀ بطالن شرک فرموده است:

﴿ ُ ِي ٱ�َّ ن  ٱ�َّ َ�ٓ�ُِ�م مَّ َخلََقُ�ۡم ُ�مَّ َرزَقَُ�ۡم ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم ُ�مَّ ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ َهۡل ِمن ُ�َ
� ُسۡبَ�َٰنهُ  ءٖ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥَ�ۡفَعُل ِمن َ�ٰلُِ�م ّمِن َ�ۡ   ]٤٠وم: [الّر  ﴾َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

 میراند، یا مداد، پس شما ر یآنگاه به شما روز ید،است که شما را آفر ذاتیالله ھمان «
ھا) انجام  (کار یناز ا یزیچ توانند یم یکانتاناز شر یک یچھ یاآ کند. یآنگاه شما را زنده م

 »دھند. یقرار م یکشه و برتر است از آنچه شردھند؟! او منزّ 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا ِ َعلَۡيُ�ۡمۚ َهۡل مِۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ  ٱ�َّ يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ٱ�َّ

َمآءِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ٰ تُۡؤفَُكونَ  ٱۡ� َّ�

َ
  ]٣[فاطر:  ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

جز الله ھست که شما را از  ای ینندهآفر یاآ ید.آور یادمردم! نعمت الله را بر خود به  یا«
رف پس چگونه (از حق) منح یست،جز او ن یمعبود یچدھد؟! ھ یروز ینآسمان و زم

 !»شوید؟ یم
 فرماید: در مورد انفاق و صدقه برای رضایت الھی، می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ�َ يَۡومٞ �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ َوَ�  ٱ�َّ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرَزقَۡ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِممَّ نفُِقوا

َ
ْ أ َءاَمُنٓوا

ٰلُِمونَ ُهُم  ٱلَۡ�ٰفُِرونَ ُخلَّةٞ َوَ� َشَ�َٰعةۗٞ وَ    ]٢٥٤[البقرة:  ﴾ٱل�َّ
از آنکه  یشپ یدانفاق کن یم،ا داده ی! از آنچه به شما روزیدا آورده یمانا که ی کسان یا«

و کافران خود  ی،و نه شفاعت یو فروش است و نه دوست یدفرا رسد که در آن نه خر یروز
 ».ستمکارانند

 فرماید: دھد، چنین می زمانی که فرمان به شکر می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم وَ  ٱ�َّ ْ ُ�ُوا ْ َءاَمُنوا ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ  ٱۡشُكُروا َّ�ِ
  ]١٧٢[البقرة:  ﴾َ�ۡعُبُدونَ 

و  یدبخور یما شما کرده یکه روز ای یزهپاک یزھای! از چیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
 »پرستید. یاگر تنھا او را م یدآور یرا به جا لھیشکر ا

 آورد: کند، چنین می ھنگامی که از کشتن فرزندان به سبب ترس از فقر نھی می

ُۡن نَۡرزُُ�ُهۡم �يَّاُ�مۚۡ ﴿ ۡوَ�َٰدُ�ۡم َخۡشيََة إِۡمَ�ٰٖق� �َّ
َ
  ]٣١[اإلسراء:  ﴾َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ أ

 »دھیم. یم یو شما را روز انما آن ید،نکش یو فرزندانتان را از ترس تنگدست«
 نتیجه و تأثیر رعایت تقوا فرموده است:در مورد 

َ َوَمن َ�تَِّق ﴿ ُ ٱ�َّ   ﴾َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ  ٢َ�ۡرَٗجا ۥ َ�َۡعل �َّ
ّ

  ]٣-٢الق: [الط
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که گمان  ییو او را از جا دھد یاو قرار م یبرا یو ھرکس که از الله بترسد، (الله) راه نجات«
 »دھد. یم یندارد روز
 فرماید: ۀ پاداش ایمان و عمل صالح میدربار

ِينَ فَ ﴿ ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ٱل�َّ   ]٥٠[الحج:  ﴾لَُهم مَّ
 زقیآمرزش و ر یشانانجام دادند، برا یستهشا یھا  آوردند و کار یمانا که ی پس کسان«

 ».است یکن
حالل و حرام سخن بگوید، چنین فرموده  در سرزنش کسی که بدون علم، در مورد

 است:

ِ قُۡل َمۡن َحرََّم زِ�نََة ﴿ ِ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ِٰت وَ  ۦأ   ]٣٢[األعراف:  ﴾ٱلّرِۡزِق� ِمَن  ٱلطَّ

 ھای یبندگانش پدید آورده و روز ی) را که الله براییھا لباس (و زینت یبگو: چه کس«
 »پاکیزه را حرام کرده است؟!

نَزَل ﴿
َ
آ أ رََءۡ�ُتم مَّ

َ
ُ قُۡل أ ذَِن  ٱ�َّ

َ
ُ أ لَُ�م ّمِن ّرِۡزٖق فََجَعۡلُتم ّمِۡنُه َحَراٗما وََحَ�ٰٗ� قُۡل َءآ�َّ

ۡم َ�َ 
َ
ِ لَُ�ۡمۖ أ ونَ  ٱ�َّ   ]٥٩[یونس:  ﴾َ�ۡفَ�ُ

از آن  یل کرده است، پس بخششما ناز یآنچه از رزق که الله برا ید؛بگو: به من خبر دھ«
بر الله دروغ  یاالله به شما اجازه داده است  یا! بگو: آید؟ا را حرام نموده یرا حالل، و بخش

 »بندید؟ یم
 فرماید: آوردن روزی حالل می برای تشویق به تالش و کوشش در به دست

ْ فَ ﴿   ]١٥[الملك:  ﴾ٱلنُُّشورُ �َ�ۡهِ  ۦۖ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُواْ ِمن ّرِۡزقِهِ  ٱۡمُشوا
 یو بازگشت (ھمه) به سو ید.او بخور یو از روز یدآن راه برو یپس در گوشه و نواح«

 ».اوست
 آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد.

 روزی الله برای بندگانش بر دو نوع است:
بتدا تا روزی عام که شامل نیکوکار و بدکار، مؤمن و کافر و تمامی افراد از انوع اول: 

 ھا:  شود؛ یعنی ھمان روزی جسم پایان جھان می

�ِض ۞َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ِ إِ�َّ َ�َ  ٱۡ�   ]٦[هود:  ﴾رِزُۡ�َها ٱ�َّ

 ».) الله استۀاش بر (عھد یروز ینکهمگر ا یستن یندر زم یا جنبنده یچو ھ«
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وی، به معنای  ھا به دادن انسان کافر و بخشش ثروت و فرزند و سایر نعمت روزی
از او نیست، زیرا الله متعال در دنیا به ھر کس که دوست داشته  أل خشنودی الله

 فرماید: دھد، چنانکه می باشد یا نداشته باشد، نعمت می

﴿ َ�ِ� ۡوَ�ٰٗدا َوَما َ�ُۡن بُِمَعذَّ
َ
ۡمَ�ٰٗ� َوأ

َ
ۡ�َ�ُ أ

َ
لَِمن  ٱلّرِۡزَق قُۡل إِنَّ َرّ�ِ يَۡبُسُط  ٣٥َوقَالُواْ َ�ُۡن أ

 َ�َ�ۡ
َ
ِ  ٣٦َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس �ََشآُء َوَ�ۡقِدُر َوَ�ِٰ�نَّ أ ۡوَ�ُٰدُ�م ب

َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ٓ أ  ٱلَِّ� َوَما

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َجَزآُء 
ُ
ۡعِف ُ�َقّرُِ�ُ�ۡم ِعنَدنَا ُزۡلَ�ٰٓ إِ�َّ َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا فَأ بَِما  ٱلّضِ

  ]٣٧-٣٥[سبأ:  ﴾َءاِمنُونَ  ٱۡلُغُرَ�ِٰت لُواْ َوُهۡم ِ� َعمِ 
آن است که الله از ما خشنود  یلدل یناست (و ا یشترو گفتند: اموال و اوالد ما (از شما) ب«

ھر  یرا برا یپروردگارم روز ھمانا!) بگو: یامبرپ ی(ا .شد یماست) و ما ھرگز مجازات نخواھ
 لی) ویستالله ن یتمحبت و رضا ۀنشان ین(و ا کند ی) تنگ میاکه بخواھد فراخ و (  کس

و  یککه شما را نزد ما نزد یستندن یزیتان چ و اوالد ل شماو اموا دانند. یمردم نم یشترب
پاداش مضاعف  ینانآوردند و عمل صالح انجام دادند، پس ا یمانا که  یمّقرب سازند، جز کسان

) در امن و (امان) ی(بلند بھشت یھا در غرفه ان، و آناند دارند انجام داده که یی ھا در برابر کار
 ».ھستند

ُهم بِهِ ﴿ َما نُِمدُّ َّ�
َ
َ�َۡسُبوَن �

َ
اٖل َوَ�نِ�َ  ۦ� بَل �َّ  ٱۡ�َۡيَ�ِٰت� �َُسارُِع لَُهۡم ِ�  ٥٥ِمن مَّ

  ]٥٦-٥٥[المؤمنون:  ﴾�َۡشُعُرونَ 
است  ینا یبرا دھیم. یم یاریھا آنان را  که آن مال و فرزندان که با آن کنند یگمان م یاآ«

را) در  یقت(حق ان) بلکه آنیستن ین! (چنیم؟برسان ان) به آنھا را یکی(و ن یراتکه شتابان خ
 »یابند. ینم

ُؤَ�ٓءِ ِمۡن َ�َطآءِ َرّ�َِكۚ َوَما َ�َن َ�َطآُء َرّ�َِك َ�ُۡظوًرا﴿ ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٰٓ  ٱنُظرۡ  ٢٠ُ�ّٗ نُِّمدُّ َ�ٰٓ
ۡلنَ  ۡ�َ�ُ َ�ۡفِضيٗ� َكۡيَف فَضَّ

َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
ٰ َ�ۡعٖض� َولَ�ِخَرةُ أ [اإلسراء:  ﴾ا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ

٢١-٢٠[  
و  دھیم یپروردگارت (بھره و) کمک م ی(از ھردو گروه) از عطارا و آنان  یناناز ا یکھر «
 یھا (مؤمن و کافر ھمه از نعمت یست) باز داشته شده نیپروردگارت ھرگز (از کس یعطا

درجات  یقیناً و  یما داده یبرتر یگرد یرا بر بعض یبنگر چگونه بعض .)شوند یمند م بھره یویدن
 ».است یشترھم ب یناز ا ھایش یآخرت و برتر
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بنابراین فراوانی ثروت و نعمت در دنیا، دلیلی بر کرامت و شرافت بنده به نزد الله 
که نداری و تنگدستی انسان نشانۀ خواری و پستی او به نزد  تعالی نیست، ھمان گونه

 نیست. در قرآن مجید چنین آمده است: ـ الله

ا ﴿ مَّ
َ
�َ�ٰنُ فَأ ۡ�َرَمهُ  ۥَر�ُّهُ  ٱۡ�َتلَٮٰهُ إِذَا َما  ٱۡ�ِ

َ
َمهُ  ۥفَأ ۡ�َرَمنِ  ۥَوَ�عَّ

َ
ٓ أ آ إَِذا  ١٥َ�يَُقوُل َرّ�ِ مَّ

َ
َوأ

َ�َٰنِ  ۥَ�َقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَهُ  ٱۡ�َتلَٮٰهُ َما 
َ
ٓ أ ۖ  ١٦َ�َيُقوُل َرّ�ِ   ]١٧-١٥[الفجر:  ﴾َ�َّ

دارد و به او نعمت  یرا گرام ویو  یازمایدکه پروردگارش او را ب یا انسان ھنگامپس امّ «
او را  که ی ا ھنگامو امّ  .داشته است ی: پروردگارم مرا گرامگوید یو) م شود یبخشد، (مغرور م

: پروردگارم مرا خوار گوید یو) م شود یم ید(ناام یردرا بر او تنگ گ یشروز سپس ازماید،یب
 ».)پندارید ی(که شما م یستن ینھرگز چن .کرده است

دادن به کسی، بدین معنا نیست که او به نزد  و روزی  فرماید که نعمت الله متعال می
خواری وی نزد من نیست، بلکه من ارزش دارد، چنانکه تنگدستی یک انسان به معنای 

ثروت و نداری و فراخی و تنگدستی امتحانی از جانب الله است تا انسان سپاسگزار از 
 ناسپاس و فرد شکیبا از ناشکیبا جدا و مشّخص شود.

ھا با علم و ایمان و روزی  ھا و پرورش آن نوع دوم: روزی خاص؛ یعنی رزق دل
کند. این نوع روزی مخصوص مؤمنان بر حسب حاللی که دین و باور انسان را اصالح 

بخشش و عطایش را بر   أل درجات آنان و بر اساس حکمت و رحمت الھی است. الله
کند، چنانکه  گرداند زمانی که آنان را در روز قیامت وارد بھشت می مؤمنان کامل می

 فرماید: می

﴿ ِ ِ َوَمن يُۡؤمِۢن ب ٰ  ٱ�َّ نَۡ�ٰرُ ٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا يُۡدِخلُۡه َج�َّ
َ
 ِ�ِينَ َ�ٰ  ٱۡ�

ۡحَسَن 
َ
بَٗد�ۖ قَۡد أ

َ
ُ �ِيَهآ �   ﴾رِۡزقًا ۥَ�ُ  ٱ�َّ

ّ
  ]١١الق: [الط

(از بھشت)  ییھا انجام دھد (الله) او را به باغ یستهآورد و کار شا یمانکس به الله ا و ھر«
الله  یبه راست .است، جاودانه در آن بمانند ی(درختان) آن نھرھا جار یرکه از ز کند یوارد م

 ».است یدهگردان یکورا ن یشرزق و روز

ۚ �نَّ لِۡلُمتَّقَِ� َ�ُۡسَن َ� ﴿ َُّهُم  ٤٩اٖب  َٔ َ�َٰذا ذِۡكرٞ َفتََّحٗة ل ِٰت َعۡدٖن مُّ بَۡ�ُٰب َج�َّ
َ
 ٥٠ٱۡ�

اٖب  ُِٔمتَِّ�  ۡرِف ۞وَِعنَدُهۡم َ�ِٰصَ�ُٰت  ٥١َ� �ِيَها يَۡدُعوَن �ِيَها بَِ�ِٰكَهةٖ َكثَِ��ٖ َوَ�َ  ٱلطَّ
تَۡراٌب 

َ
  ]٥٤-٤٩[ص:  ﴾ِمن �ََّفادٍ  ۥإِنَّ َ�َٰذا لَرِزُۡ�نَا َما َ�ُ  ٥٣ٱۡ�َِساِب َ�َٰذا َما تُوَعُدوَن ِ�َوِۡم  ٥٢�
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 یھا باغ یکوست.ن یمنزلگاھ یزگارانپرھ یبرا گمان یاست و ب ی(قرآن) پند ینا«
فراوان  یوۀاند و در آن م زده یهدر آنجا تک .آنان باز است یبرا یشھا ) که دری(بھشت یدانجاو

) فرو ھشته چشم ھمسال (که تنھا به شوھران ی(ھمسران نزدشان وطلبند.  یرا م یدنیو نوش
روز حساب به شما وعده داده  یبرا که یزھایی است چ ینا وجود دارد.خود نظر دارند) 

 »یست.ن یانیپا یچماست که آن را ھ یروز ینا قطعاً  شود. یم

دارد از اینکه روزی و متاع زودگذر دنیا، آنان را از  بندگانش را بر حذر می ـ الله
 فرماید: روزی و پاداش ھمیشگی آخرت غافل کند، و می

ِ َما ِعنَدُ�ۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ﴿   ]٩٦حل: [النّ  ﴾بَاٖق�  ٱ�َّ
 ».است یباق دارد وجودو آنچه نزد الله  شود، یآنچه نزد شماست فنا م«

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةَ بَۡل تُۡؤثُِروَن ﴿ ۡ�َ�ٰٓ  ٱ�ِخَرةُ وَ  ١٦ٱ�ُّ
َ
  ]١٧-١٦[األعلی:  ﴾َخۡ�ٞ َو�

آخرت بھتر و  که  یدر حال دھید یم یحرا (بر آخرت) ترج یادن یبلکه شما (مردم) زندگ«
 ».است تر  یندهپا

تواند انسان عاقل را از ھدفی که  متاع دنیا ھر اندازه ھم که زیاد باشد، ھرگز نمی
گردانیدن دین برای  برای آن آفریده شده است، غافل کند؛ یعنی عبادت الھی و خالص

 خوانیم: او، چنانکه در قرآن حکیم می

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ ن  ٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ٱۡ�ِ
َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَما

ُ
ٓ أ َما

َ إِنَّ  ٥٧ُ�ۡطعُِمونِ  زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ   ﴾ٱلَۡمتِ�ُ  ٱۡلُقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
ّ

  ]٥٨-٥٦اریات: [الذ
 ییروز انھرگز از آن .مرا عبادت کنند ینکها یام مگر برا یافریدهو من جن و انس را ن«

دھنده است، (و او)  یالله است که روز گمان یب .خواھم که مرا طعام دھند یو نم ھمخوا ینم
 ».قدرتمند استوار است

بلکه فرد دانا ثروت دنیا را وسیلۀ رسیدن به رضابت الھی و دستیابی به بھشت 
 دھد: پرنعمت قرار می

ِٰت َعۡدٍن ﴿ ِ  ۥِعَباَدهُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ وََعَد  ٱلَِّ� َج�َّ ا ۥَ�َن وَۡعُدهُ  ۥإِنَّهُ  ٱۡلَغۡيِب� ب �ِّيٗ
ۡ
�َّ  ٦١َمأ

نُورُِث  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةُ تِۡلَك  ٦٢�َۡسَمُعوَن �ِيَها لَۡغًوا إِ�َّ َسَ�ٰٗماۖ َولَُهۡم رِزُۡ�ُهۡم �ِيَها بُۡ�َرٗة وََعِشّيٗا
ا   ]٦٣-٦١[مریم:  ﴾ِمۡن ِعَبادِنَا َمن َ�َن تَقِّيٗ

) بندگانش را به آن یده(ناد یبلله) رحمان به غاست که (ا ی) جاودانی(بھشت یھا باغ«
جز سالم  شنوند، ینم یھودهدر آنجا سخن ب ید.او فرا خواھد رس ۀمسلمًا وعد .وعده داده است
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 یھمان بھشت ینا .(در بھشت آماده) است شان ی(ھر) صبح و شام روز یشانشنوند) و برا ی(م
 »دھیم. یبه ارث م ،بوده یزگار) پرھیا(در دن که  ی) بندگانمان (به) آن کسیاناست که از (م

خواھم که ما را از بندگان باتقوا و پرھیزگار خود قرار دھد و با لطف  از الله تعالی می
و کرم خویش، بھشت پرنعمت را نصیب ما گرداند، که ھمانا او بسیار شنوا و 

 کنندۀ دعاست. اجابت

 احد و واحد. ٢٦
 آمده است:» اخالص«از قرآن کریم، در سورۀ  فقط در یک آیه» احد«نام مبارک 

ُ قُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ َمدُ  ٱ�َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱلصَّ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾ُكُفًوا أ

  ]٤-١[اإلخالص: 
 .او ھستند) یازمنداست (و ھمه ن نیاز یالله ب .است یگانهو  یکتا) بگو: او الله یامبر!پ یا«(

 »یست.او نبوده و ن یکس ھمانند و ھمتا یچو ھ .) زاده و نه زاده شده استینه (فرزند

فرمودند معادل یک سوم قرآن است، چون اسماء و  ج سورۀ مھّمی که پیامبر
در چندین آیه آمده » واحد«صفات الھی را به طور خالصه بیان کرده است. اّما نام 

 است؛ از جمله:

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ﴿   ]١٦٣[البقرة:  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
 ».مھربان است ۀبخشند یست.ن یاز او معبود یراست که غ یگانهشما الله  معبودو «

ِم ﴿
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡر�َاٞب مُّ

َ
ُ َءأ ارُ  ٱلَۡ�ِٰحدُ  ٱ�َّ   ]٣٩[یوسف:  ﴾ٱۡلَقهَّ

 »!ار؟قھّ  یکتایالله  یاد) بھترند معبودان پراکنده (متعّد  یاآ«

ُ َوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ ﴿ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ   ]٦٥[ص:  ﴾ٱۡلَقهَّ
 »یست.قّھار ن یکتای(به حق) جز الله  یمعبود یچو ھ«

ُ قُِل ﴿ ءٖ َوُهَو  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ٰرُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ َ�ٰلُِق ُ�ّ   ]١٦عد: [الّر  ﴾ٱلَۡق�َّ

 ».است یرهچ یگانۀاست و او  یزھمه چ ینندۀبگو: الله آفر«
کنند؛ یعنی اینکه فقط الله  ھمتایی الله می دو اسم فوق داللت بر یگانگی و بی

متعال دارای صفات مجد و جالل و خصایل عظمت و کبریا و جمال است. ذاتی که در 
شریک و پشتیبان و در ھمتا، در افعالش بدون  مانند، در صفاتش بی ذاتش یگانه و بی

الوھّیتش یگانه است. بنابراین شریک و ھمتایی در محّبت و تعظیم و عبادت ندارد. 
ای که ھر نوع کمالی را به  ای که صفاتش بسیار واال و بزرگ است، به گونه ذات یگانه
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تنھایی دارد و بر تمامی مخلوقات ناممکن است که به چیزی از صفاتش احاطه یابند یا 
 به کّلی درک کنند، چه رسد به اینکه مانند او باشند!آن را 

در مواضع متعّددی از قرآن، و در سیاق اثبات توحید و ابطال شرک » واحد«نام 
 آمده است.

گردانیدن دین برای او تعالی، چنین  در اثبات توحید و وجوب خالص ـ الله
 فرماید: می

ٓ إَِ�َٰه إِ ﴿   ]١٦٣[البقرة:  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ �َّ ُهَو �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
  ».مھربان است ۀبخشند یست.ن یاز او معبود یراست که غ یگانهو الله شما الله «

نَا۠ ُمنِذرٞۖ َوَما مِۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ ﴿
َ
َمآ � ُ قُۡل إِ�َّ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ   ]٦٥[ص:  ﴾ٱۡلَقهَّ

(به حق)  یمعبود یچام و ھ دھنده ھشدار یککه من تنھا  ی) بگو: به درستیامبر!پ ی(ا«
  »یست.قّھار ن یکتایجز الله 

َ�َٰ�ٰتِ رَّبُّ  ٤إِنَّ إَِ�َٰهُ�ۡم لََ�ِٰحدٞ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
افات: [الّص  ﴾ٱلَۡمَ�ٰرِقِ َوَما بَۡيَنُهَما َوَربُّ  ٱۡ�

٥-٤[  
و  ھاست آن یانو آنچه م ینھا و زم پروردگار آسمان .است یکیھمانا معبود شما «

 ».ھا پروردگار مشرق
در تبیین این موضوع که یگانگی الله و مسألۀ توحید، خالصه و نتیجۀ دعوت و 

 فرماید: بوده است، می † رسالت پیامبران

ۡسلُِمونَ ﴿ نتُم مُّ
َ
َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َهۡل أ َّ�

َ
َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �   ]١٠٨[األنبیاء:  ﴾قُۡل إِ�َّ

شما  یااست، پس آ یگانهکه ھمانا معبود شما، معبود  شود یم یمن وح یبگو: تنھا به سو«
 !»شوید؟ یم یمتسل

ٓ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَ ﴿ َما َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � نَا

َ
� ٓ َما ْ قُۡل إِ�َّ إَِ�ۡهِ  ٱۡستَقِيُمٓوا

ۗ وَ    ]٦لت: [فّص  ﴾َوۡ�ٞل ّلِۡلُمۡ�ِ�ِ�َ وَ  ٱۡسَتۡغفُِروهُ
 یگانهکه معبود شما معبود  شود یم یمانند شما ھستم، به من وح یبگو: من فقط انسان«

 »بر مشرکان! یو وا یدو از او طلب آمرزش کن یدآور یاست، پس به او رو
شدن در برابر عظمت الھی، چنین فرموده  در سیاق دعوت به اسالم خالص و تسلیم

 است:

ِ  ۥٓ فَإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَلَهُ ﴿ ْۗ َو�َّ�ِ ۡسلُِموا
َ
  ]٣٤[الحج:  ﴾ٱلُۡمۡخبِتِ�َ أ
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و به فروتنان بشارت  ید.شو یماو تسل یاست، (ھمه) برا یگانهپس معبود شما، معبود «
 ».ده

نتُ ﴿
َ
َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ َ�َهۡل أ َّ�

َ
َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ � ۡسلُِمونَ قُۡل إِ�َّ   ]١٠٨[األنبیاء:  ﴾م مُّ

شما  یااست، پس آ یگانهکه ھمانا معبود شما معبود  شود یم یمن وح یبگو: تنھا به سو«
 !»شوید؟ یم یمتسل

  ]٤٦[العنکبوت:  ﴾ُمۡسلُِمونَ  ۥ�َ�ُٰهَنا �َ�ُٰهُ�ۡم َ�ِٰحٞد َوَ�ُۡن َ�ُ ﴿
 »یم.ھست یماو تسل یاست و ما برا یکیو معبود ما و معبود شما «

دانستن خود از اینکه فرزندی گرفته باشد یا سومین خدا یا اقنوم باشد،  برای منّزه
 فرماید: می

َراَد ﴿
َ
ُ لَّۡو أ ا �َّ  ٱ�َّ ن َ�تَِّخَذ َوَ�ٗ

َ
ۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ۡصَطَ�ٰ أ ا َ�ۡلُُق َما �ََشآُء ُ ُهَو  ۥۖ ِممَّ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ

ارُ    ]٤مر: [الّز  ﴾ٱۡلَقهَّ
 آفریند، یآنچه را م یانمسلمًا از م یرد،بگ یفرزند خواست یاگر (به فرض ُمحال) الله م«

 ».قھار است یکتایه است، او الله او پاک و منزّ  گزید. یبر م خواست یرا که م یزیچ

ْ َ�ُقولُواْ ثََ�َٰثٌةۚ  َ� وَ ﴿ َما  ٱنَتُهوا � لَُّ�ۡمۚ إِ�َّ ُ َخۡ�ٗ   ]١٧١ساء: [النّ  ﴾إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ  ٱ�َّ
الله تنھا  .شما بھتر است برایکه  ییدسخن) باز آ ین: (الله) سه گانه است، (از اییدو نگو«

 ».است یگانهمعبود 

ِينَ لََّقۡد َ�َفَر ﴿ َ قَالُٓواْ إِنَّ  ٱ�َّ ٓ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدۚٞ  ٱ�َّ � َوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ   ]٧٣[المائدة:  ﴾ثَالُِث ثََ�َٰثةٖ
(به حق)  یمعبود .کافر شدند یقین(اقنوم) ثالثه است به  ینگفتند: الله سومکه کسانی «

 »یست.ن یگانهجز معبود 
 فرماید: به منظور ابطال عقاید و باورھای مشرکان می

ۡ�َ�ُ َشَ�َٰدٗةۖ قُِل ﴿
َ
ٍء أ يُّ َ�ۡ

َ
ۖ قُۡل أ ُ وِ�َ إَِ�َّ َ�َٰذا  ٱ�َّ

ُ
 َءانُ ٱلُۡقرۡ َشِهيُدۢ بَيِۡ� َو�َۡيَنُ�ۡمۚ َوأ

نِذَرُ�م بِهِ 
ُ
نَّ َمَع  ۦِ�

َ
�ِنَُّ�ۡم لَتَۡشَهُدوَن أ

َ
ِ َوَمۢن بَلََغۚ أ ۡشَهُدۚ قُۡل إِ�ََّما  ٱ�َّ

َ
ٓ أ ۡخَرٰىۚ قُل �َّ

ُ
َءالَِهًة أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  وَ هُ    ]١٩[األنعام:  ﴾إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد �نَِّ� بَرِٓيءٞ ّمِمَّ
 ینمن و شما گواه است و ا یانتر (و برتر) است؟ بگو: الله م بزرگ یدر گواھ یزبگو: چه چ«

 یبراست یاآ .دھم یمبا آن ب رسد، یھا م را که به آن یشده تا شما و تمام کسان یقرآن بر من وح
بگو:  دھم. ینم یھستند؟ بگو: من گواھ یگرید یکه با الله معبودھا دھید یم یشما گواھ

 »یزارم.ب دھید، یقرار م یکست و من از آنچه با او شرا یگانهھمانا او تنھا معبود 
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ُ ۞َوقَاَل ﴿ � َ� َ�تَِّخُذٓواْ إَِ�َٰهۡ�ِ  ٱ�َّ َٰي فَ  ٱثۡنَۡ�ِ   ]٥١حل: [النّ  ﴾ٱرَۡهُبونِ إِ�ََّما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَإِ�َّ
است، پس (تنھا) از من  یگانهمعبود تعالی فقط او  یرید.و الله فرمود: دو معبود را نگ«
 »ید.بترس

ِم ﴿
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡر�َاٞب مُّ

َ
ُ َءأ ارُ  ٱلَۡ�ِٰحدُ  ٱ�َّ   ]٣٩[یوسف:  ﴾ٱۡلَقهَّ

 »!قھار؟ یکتایالله  یاد) بھترند معبودان پراکنده (متعّد  یاآ«
در بیان عظمت و کمال مالکّیت خود و خضوع و فروتنی مخلوقات در روز قیامت، 

 فرماید: می

ِ يَۡوَم ُهم َ�ٰرُِزوَنۖ َ� َ�َۡ�ٰ َ�َ ﴿ ءۚٞ لَِّمِن  ٱ�َّ ۖ  ٱلُۡمۡلُك ِمۡنُهۡم َ�ۡ ِ  ٱۡ�َۡوَم ارِ  ٱۡلَ�ِٰحدِ ِ�َّ  ﴾ٱلَۡقهَّ
  ]١٦[غافر: 
(الله  .نخواھد ماند یدهھا بر الله پوش از آن یزی) آنان آشکار شوند چۀ(ھم که ی روز«

قّھار  یگانۀالله  :) از آِن فرماید ی(آنگاه خود م یست؟ک از آِن  یی:) امروز فرمانروافرماید یم
 ».است

ُل ﴿ �ُض يَۡوَم ُ�َبدَّ
َ
�ِض َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ُٰتۖ وَ  ٱۡ� ِ  ٱلسَّ ارِ  ٱۡلَ�ِٰحدِ َوَ�َرُزواْ ِ�َّ   ]٤٨[إبراهیم:  ﴾ٱلَۡقهَّ

و  شود، یل م) مبّد یگرد یا ھا (به گونه و آسمان یگر،د ینبه زم ین) زمین(ا که ی روز«
 »شوند. یظاھر و (آشکار) م ،ارقھّ  یکتایالله  یشگاه) به پیھا (ھمگ آن

در تمامی  أ بیانگر یگانگی الله» واحد«و » احد«عالوه بر مطالب پیشین، دو نام 
ای که ھیچ شریکی در این زمینه ندارد، و بر بندگان واجب است  کماالت است، به گونه

اعمالشان، فقط او تعالی را عبادت کنند؛ یعنی اینکه به ھا و سخنان و  که با پیمان
کمال مطلق الله اعتراف کنند، او را یگانه بدانند و انواع عبادت را فقط برای او انجام 

 ھای دو اسم مذکور را در موارد زیر خالصه کرد: توان مفاھیم و داللت دھند. می
ذاتی است که مثل و مانندی  ـ . نفی مثل و شریک و مانند از ھر لحاظ، زیرا الله١

 فرماید: ندارد، چنانکه می

ا ۥَهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُ ﴿   ]٦٥[مریم:  ﴾َسِمّيٗ
 »شناسی؟! یاو م یبرا ینام (مانند و) ھم یاآ«

﴿ ُ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َ
  ]٤[اإلخالص:  ﴾ُكُفًوا أ

  »یست.او نبوده و ن یکس ھمانند و ھمتا یچھ و«

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ   ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
ّ

  ]١١وری: [الش
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 »یناست.ب یو او شنوا یست،ھمانند او ن یزچ یچھ«
. بطالن بیان کیفّیت برای صفات الھی؛ یعنی اینکه انسان با عقل قاصر خود ٢

تالش کند که کیفیت و چگونگی صفات الله را بشناسد، که این نوع شناخت محال 
سبحان در دارابودن صفات کمال و خصایل عظمت و جالل، یگانه  است، چون پروردگار

ھا امکان دارد که از  ھمتاست و ھیچ کس شبیه او نیست، پس چگونه برای عقل و بی
گاه شوند؟! و ھر اندازه که ذھن انسان به کماالت فکر کند، باز ھم  حقیقت صفاتش آ

 ھا فراتر است. الله از آن
ای که الله متعال دارای ھمۀ اوصاف جالل و  ه گونه. اثبات تمامی صفات کمال، ب٣

 جمال است، چون فقط او صاحب کمال مطلقی است که ھیچ نقص و عیبی ندارد.
 ترین صفات کمال و جالل را دارد: ترین و کامل بھترین و بزرگ أل . اینکه الله٤

نَّ إَِ�ٰ َرّ�َِك ﴿
َ
  ]٤٢جم: [النّ  ﴾ٱلُۡمنَتَ�ٰ َوأ

 ».پروردگار توست یامور) به سو ۀبازگشت (ھم یقیناً و «
ترین سمع و بصر و سایر صفات کمال و جالل است، چنانکه  یعنی صاحب کامل

 فرماید: می

﴿ ِ �  ٱلَۡمَثُل َوِ�َّ ٰ َ�ۡ
َ
  ]٦٠حل: [النّ  ﴾ٱۡ�

 ».) استیالله صفت برتر (و عال یو برا«
ھای مخلوقات  موارد به صفتبودن الله متعال از نقایص و عیوب، چون این  . منّزه٥

شوند، ولی ذات یگانۀ الله در دارابودن کمال و عظمت و جالل، بدون مثل و  ملحق می
 مانند است و به ھمین سبب، برای تنزیه خود از داشتن فرزند، فرموده است:

ُ ُهَو  ۥۖ ُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ   ]٤مر: [الّز  ﴾ٱۡلَقهَّ
 ».ار استقھّ  یکتایو الله ا .ه استاو پاک و منزّ «
. وجوب اقرار به یگانگی الله در دارابودن کمال مطلق در ذات و صفات و افعالش، ٦

 شود. و داشتن اعتقاد و باور قلبی به این مطلب، که توحید علمی نامیده می
گردانیدن دین برای او، و از آنجا که فقط  . وجوب یگانگی الله در عبادت و خالص٧

کننده است و افرادی را عزیز، و گروھی را  دھنده و منع ق، رازق، نعمتاو تعالی خال
شدن و مردن فقط در دست اوست، باید که فقط او تعالی  گرداند، و زنده پست می

 عبادت شود، که این توحید عملی است.
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ھای باطلی که الله را آن گونه که باید، نشناختند  . پاسخ به مشرکان و تمامی فرقه٨
به یگانگی و کمالش ندادند و در نتیجه، شریکانی برای الله گرفتند، سخنان و و اقرار 

ھای باطلی بیان کردند، نسبت به الله بدگمان شدند، ربوبّیت را نادیده گرفتند و از  مثال
دانستن الله در عبادت و از این رو،  ھدف خلقت غافل شدند؛ یعنی از توحید و یگانه

 فرماید: می أ حرم شد و از حّق و ھدایت جدا شدند. اللهھایشان از توحید دور و م دل

ُ �َذا ذُكَِر ﴿ زَّۡت وَۡحَدهُ  ٱ�َّ
َ
ِينَ قُلُوُب  ٱۡشَمأ ِ  ٱ�َّ ِينَ �ذَا ُذكَِر  ٱ�ِخَرةِ� َ� يُۡؤِمُنوَن ب مِن  ٱ�َّ

ونَ  ۦٓ ُدونِهِ    ]٤٥مر: [الّز  ﴾إَِذا ُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ
ر (و ندارند متنفّ  یمانبه آخرت ا که ی کسان یھا دل ،شود یاد ییالله به تنھا که ی و ھنگام«

 »شوند. یشادمان مان شوند، آنگاه است که آن یاداز او  یرغ یکسان وقتیو  شود، ی) میزارب

ۡدَ�ٰرِهِۡم ُ�ُفوٗر� ۥوَۡحَدهُ  ٱلُۡقۡرَءانِ �َذا َذَكۡرَت َر�ََّك ِ� ﴿
َ
ٰٓ أ   ]٤٦[اإلسراء:  ﴾َولَّۡواْ َ�َ

(و  کنند یبا نفرت پشت م انآن ی،کن یاد یگانگیپروردگارت را در قرآن به  گاه ھرو «
 ».)گریزند یم

نَّهُ ﴿
َ
ُ إَِذا ُدِ�َ  ۥٓ َ�ٰلُِ�م بِ� ۡك بِهِ  ۥوَۡحَدهُ  ٱ�َّ ْۚ فَ  ۦَ�َفۡرُ�ۡم �ن �ُۡ�َ ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ تُۡؤِمُنوا َّ�ِ

  ]١٢[غافر:  ﴾ٱلَۡكبِ�ِ  ٱۡلَعِ�ِّ 
خوانده  یی(عذاب) بدان سبب است که چون الله به تنھا ین:) اشود یگفته م انبه آن«(

از  ی) داورینکپس (ا آوردید، یم یمانا شد یو اگر به او شرک آورده م کردید، یانکار م شد یم
 ».الله بلند مرتبه است آِن 

الله تعالی اثبات توحید و ایمان و باور نیک به یگانگی خود را نصیب ما گرداند، که 
 کننده است. یار شنوا و اجابتاو بس

 صمد. ٢٧
 این اسم در سورۀ اخالص بیان شده است:

ُ قُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ َمدُ  ٱ�َّ ُ  ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱلصَّ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾ُكُفًوا أ

  ]٤-١[اإلخالص: 
 .او ھستند) یازمنداست (و ھمه ن نیاز یالله ب .است یگانهو  یکتا) بگو: او الله یامبر!پ یا«(

 »یست.او نبوده و ن یکس ھمانند و ھمتا یچو ھ .) زاده و نه زاده شده استینه (فرزند
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فرمودند معادل یک سوم قرآن است؛ در صحیح  ج ای که پیامبر ھمان سوره
فرمودند: به صحابه  ج روایت شده است که رسول الله س از ابو سعید خدری ١بخاری

ُقْرآِن يف يَلْلٍَة؟«
ْ
 بِثُلُِث ال

َ
ْن يْقَرأ

َ
َحُدُ�م أ

َ
َ�ْعِجُز أ

َ
آیا کسی از شما ناتوان است از «؛ »أ

بر صحابه سخت تمام شد و گفتند: کدام » اینکه یک سوم قرآن را در یک شب بخواند؟

َحد، «فرمودند:  ج یک از ما چنین توانی دارد ای رسول الله؟! پیامبر
َ
ُ قُْل ُهو ا�َّ أ ا�َّ

ُقْرآنِ 
ْ
َمد: ثُلُُث ال  » سورۀ اخالص معادل یک سوم قرآن است.«؛ »الصَّ

صمد یعنی موال و سرور بزرگی که علم، حکمت، حلم، قدرت، عّزت، عظمت و تمامی 
صفاتش کامل بوده و دارای صفاتی زیاد و بزرگ است. ذاتی که تمامی مخلوقات به او 

مورشان محتاج و متوّجه اویند و از این رو، غیر نیاز دارند و تمامی موجودات در ھمۀ ا
شان به آن روی  از او پروردگار و مقصودی ندارند که برای اصالح امور دینی و دنیوی

شوند و از او  ھا، فقط متوّجه الله تعالی می ھا و مصیبت آورند، بلکه به ھنگام سختی
ھایشان را برآورده کند و تواند نیاز می ـ دانند که فقط الله خواھند، چون می کمک می

ھا را از بین ببرد، چرا که علمش کامل و مھربانی و رحمتش گسترده و قدرت و  مصیبت
 اش بسیار بزرگ و فراوان است. عّزت و پادشاھی

چنین روایت کرده  ب از عبد الله بن عّباس ٢ابن جریر طبری در تفسیر خود،
فی که شرافتش کامل، بزرگی که صمد: یعنی موالیی که سرورِی او کامل، شری«است: 

نیازی او کامل، جّباری  نیازی که بی اش کامل، بی عظمتش کامل، حلیمی که بردباری
که جبروتش کامل، عالمی که علمش کامل و حکیمی که حکمتش کامل است. ذاتی 

شایستۀ این  أ ھا و صفات برتر را به طور کامل دارد، که فقط الله که تمامی شرافت
 »ھاست. ویژگی

گیریم که این نام بزرگ الھی بیانگر چندین صفت و ویژگی است و  پس نتیجه می
 کند. داللت بر فراوانی و بزرگی و کمال صفات الھی می

                                           
 .٤٧٢٧شمارۀ حدیث:  -١

، این سخنان را به ابن ٧٨٠، ص ١٥، ج »الّدّر المنثور«چاپ ترکی؛ سیوطی در ، ٧٣٦، ص ٢٤ج  -٢
و بیھقی در » العظمة«عّباس و ابن منذر نسبت داده است، و نیز ابن ابی حاتم و ابو الّشیخ در 

 ».األسماء والّصفات«
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صمد یعنی آقا و سروری که برتری او کامل است و به «گوید:  می / ابن قّیم
چون کسی که با کردند،  ھمین سبب، قوم عرب بزرگانشان را با این اسم نامگذاری می

ھای پسندیدۀ زیادی است. شاعری  شود، دارای صفات و ویژگی اسم مذکور نامیده می
 سراید: می

ـــَر النـّاعــــي بَِخيـــَری بَ   ـدَســـنــــی أَ َأَال َبكَّ
 

ــنِ   ــرو ب ــعودٍ  ّبَعم ــَمدِ  و مس ــيِِّد الصَّ  بالسَّ
 

خصایل و شوند، چون  ھا از روی شوق و ترس متوّجه او می صمد ذاتی است که دل
اوصاف خیر و پسندیدۀ فراوانی دارد و به ھمین دلیل، جمھور سلف؛ از جمله عبدالله 

اش کامل، عالمی که علمش  اند: صمد یعنی ذاتی که سروری گفته ب بن عّباس
کامل، قادری که قدرتش کامل، حکیمی که حکمتش کامل، رحیمی که رحمتش کامل 

 ١»ت.و جّوادی است که جود و بخشش او کامل اس
گوید که ریشۀ این واژه به معنای جمع و قصد بوده و الله ذاتی است که ھمۀ  وی می

مقاصد متوّجه اوست و دارای صفات برتری است. ھمچنین مفھوم اصلی واژۀ مذکور 
نامیدند، چون افراد  در زبان عربی ھمین بوده و قوم عرب بزرگانشان را صمد می

 ٢ویژگی سیادت و برتری بودند.رفتند و آنان دارای  نزدشان می
اند:  بر این اساس، سخنان سلف دربارۀ این اسم متنّوع و متفاوت است؛ برخی گفته

نوشد. برخی معتقدند: صمد یعنی  خورد و نمی صمد یعنی ذاتی که شکم ندارد و نمی
شوند. بنا بر تفسیر  شدن نیازھایشان متوّجه او می ذاتی که مخلوقات برای برآورده

اند:  زاید. برخی گفته شود و نمی صمد یعنی ذاتی که فرزندی از او متوّلد نمی برخی:
اش بسیار کامل است و بنا بر باور  صمد به معنای موال و سروری است که برتری

 گروھی دیگر، صمد به معنای ذاتی است که ھیچ کس یا چیزی برتر از او نیست.
آورده و از  ٣ی در تفسیر خودھا را ابن جریر طبر تمامی این سخنان و دیدگاه

و  ٤اند، نام برده است. ھمچنین حافظ ابن کثیر پیشوایانی که چنین تفاسیری داشته
رسد،  اند. ھمۀ این تفاسیر و معانی صحیح به نظر می ھا را بیان کرده مفّسران دیگر آن

                                           
 .١٠٢٥، ص ٣الّصواعق المرسلة، ج  -١

 .٢٢ -٢١فائدة جلیلة في قواعد األسماء الحسنی، صص  -٢

 .٧٣٧ -٧٣١، صص ٢٤ج  -٣

 .٥٤٨، ص ٨تفسیر ابن کثیر، ج  -٤
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ال کند و فقط یک معنا ندارد، چنانکه قب داللت بر اوصاف متعّددی می» صمد«چون نام 
 بیان گردید.

ھای موجود در تفسیر اسم  به ھمین سبب، حافظ ابن کثیر پس از بیان دیدگاه
تمامی این «چنین آورده است: » الّسّنة«، به نقل از ابو القاسم طبرانی در کتاب »صمد«

شدن  معانی صحیح بوده و از صفات پروردگار ماست. ذاتی که مخلوقات برای برآورده
اش کامل است و شکمی  شوند. ذاتی که سروری و برتری او مینیازھایشان، متوّجه 

 ١»نوشد و پس از مخلوقات، باقی است. خورد و نمی ندارد و نمی
گفته شده، پذیرفته » صمد«بھتر است که ھر آنچه در تفسیر «گوید:  می / بغوی

 رود و بر این اساس، باید که در ھستی، صمدی غیر ھا می شود، زیرا احتمال تمامی آن
ای که بر ھر چیزی تواناست. این نام  از الله تعالی وجود نداشته باشد؛ ذات بلندمرتبه

 ھای حسنا و صفات واالست: مختّص الله متعال است و او تعالی دارای اسم

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ   ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
ّ

  ]١١وری: [الش
 ٢»»یناست.ب یو او شنوا یستھمانند او ن یزچ یچھ«

در زبان عرب مشھور است که به سرور و «گوید:  می / شیخ محّمد امین شنقیطی
تنھا موال و  أل گویند... ، پس الله سّید بزرگ و نیز به شئ توُپر که شکم ندارد، صمد می

شود و او از صفاتی که  ھا و نیازھا، به او پناه برده می سروری است که به ھنگام سختی
 ٣»است؛ مانند خوردن و امثال آن، منّزه و بسیار برتر است.مخصوص مخلوقات 

ھر گاه بنده بداند که پروردگارش مّتصف به این کمال و جالل بوده و برتر از ھر 
تواند او را ناتوان کند و اینکه او تعالی پناه مخلوقات  موجودی است و ھیچ چیز نمی

ھا،  وقات در موقع نیاز و مصیبتاست و ھیچ پناه و مأمنی غیر از او وجود ندارد و مخل
روی  أل شوند؛ در این حالت، بر بنده الزم است که فقط به الله فقط متوّجه او می

آورد، از او بخواھد که نیازش را برآورده کند، عبادتش را فقط برای الله انجام دھد، 
 فقط از او کمک بخواھد و فقط بر او توّکل کند:

                                           
 ھمان. -١

 .٣٢١، ص ٧معالم الّتنزیل، ج  -٢

 .١٨٧، ص ٢أضواء البیان، ج  -٣
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ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
وٓءَ إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ أ �ِض� َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  ٱلسُّ

َ
ءَِ�ٰهٞ  ٱۡ�

َ
أ

َع  ِۚ مَّ ُرونَ  ٱ�َّ ا تََذكَّ   ]٦٢مل: [النّ  ﴾قَلِيٗ� مَّ
او را  کند وقتی ی) مضطر (درمانده) را اجابت می(دعا که ذاتی  یاھا بھترند)  بت ینا یاآ«(

 یمعبود یاآ دھد؟! یقرار م ینزم ینانو شما را جانشازد س یرا بر طرف م یبخواند و گرفتار
 »گیرید! یبا الله است؟! چه اندک پند م یگرید

 ھادی. ٢٨
 الله متعال اسم مزبور را در دو آیه آورده است:

َ �نَّ ﴿ ِينَ لََهادِ  ٱ�َّ ۡسَتقِي�ٖ  ٱ�َّ   ]٥٤[الحج:  ﴾َءاَمُنٓواْ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
 »کند. یم یتآوردند به راه راست ھدا یمانرا که ا یالله کسان یقیناً و «

  ]٣١[الفرقان:  ﴾َوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك َهادِٗيا َونَِصٗ��﴿
 ».است ی(تو) کاف یاریو  ییراھنما یبرا تو پروردگار«

کند و آنان را به آنچه باعث سعادتشان  ھادی یعنی ذاتی که بندگانش را ھدایت می
کند. ذاتی که با ھدایت و راھنمایی او،  راھنمایی میشود،  در دنیا و آخرت می

دوستانش به اطاعت و رضایتش رسیدند و با راھنمایی او، حیوانات به سمت مصالح و 
 کنند. روند و از مضّرات دوری می منافعشان می

 ھا را راھنمایی کرد: ذاتی است که مخلوقات را آفرید و آن ـ الله

ِي﴿ ىٰ  ٱ�َّ ِيوَ  ٢َخلََق فََسوَّ َر َ�َهَدىٰ  ٱ�َّ   ]٣-٢[األعلی:  ﴾قَدَّ
 یریگ اندازه که ذاتی و (ھمان)  .پس درست و استوار ساختس یدآفر ذاتی کهھمان) «(

 ».نمود یتپس ھداسکرد 
ھا را  الله تعالی مخلوقات را با ھدایتی عام، به سمت مصالحشان راھنمایی کرده و آن

است. ھمچنین مخلوقات را با بیان خود ھدایت اند، آماده نموده  برای آنچه آفریده شده
ھای آسمانی را فرستاده، پیامبران را مبعوث کرده، احکام و  کرده و بدین منظور، کتاب

حالل و حرام را تشریع نموده، اصول و فروع دین را بیان کرده، راه راستی که انسان را 
را آشکار کرده است تا  ھای دیگر رساند روشن ساخته و راه به رضایت و پاداش الھی می

ھا بر حذر باشند و نیز بندگان مؤمن را توفیق به ایمان و طاعت داده است  بندگان از آن
سازد، ھمان گونه که در  ھا و منازلشان در بھشت رھنمون می و آنان را به سوی جایگاه
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داده ھا و اسباب رسیدن به بھشت، توفیق  دنیا، آنان را برای پیمودن و به کارگیری راه

ِي﴿است. بنابراین عبارت:  َر َ�َهَدىٰ  ٱ�َّ  شود. شامل تمامی انواع ھدایت می ﴾قَدَّ

ھا و  شامل ھمۀ ھدایت ﴾َ�َهَدىٰ ﴿عبارت: «گوید:  می ١در تفسیر خود / ابن عطّیه
شود و برخی مفّسران، به طور خاص از بعضی انواع  ھای انسان و حیوان می راھیابی

گوید: یعنی ھدایت و گمراه کرد. وی بر یکی از انواع ھدایت  فّراء میاند؛  ھدایت نام برده
گوید که مقاتل و  کند. ھمچنین می اکتفا کرده است، چون داللت بر انواع دیگر می

اند: حیوان نر را به سوی نزدیکی با حیوان ماده راھنمایی کرده است  کلبی چنین گفته
کند. مجاھد  ی مکیدن پستان مادر راھنمایی میو بنا بر قولی: نوزاد را ھنگام توّلد، برا

ھا راھنمایی  گوید: مردم را به سوی خیر و شر، و چھارپایان را به سمت چراھگاه می
تر  ھایی از انواع ھدایتند، و بھتر و درست آورد: این سخنان نمونه کرد. وی در ادامه می

تا شامل تمامی انواع تقدیر این است که مراد از تقدیر و ھدایت در آیۀ مذکور، عام باشد 
 .»و ھدایت گردد... 

توضیح ابن عطّیه را تأیید کرده و چنین آورده است:  / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
این سخناِن صحیح به عنوان نمونه بیان شده، چنانکه ابن عطّیه اشاره کرده است. در «

یک مثال و نمونه ای که  خورد، به گونه تفاسیر سلف، چنین مواردی زیاد به چشم می
ھا و موارد را گوشزد کنند، یا بدین سبب که شنونده نیاز به  کنند تا سایر نمونه بیان می

 ٢»داند. شناخت آن دارد و یا بدان عّلت که گوینده ھمان را می
 شامل» ھادی«شود و نام  نسبت داده می أ در ادامه، انواع ھدایتی که به الله

 گردد: ، بیان میھاست آن
اش، که  ای به سمت مصالح و منافع زندگی ایت عام: راھنمایی ھر موجود زنده. ھد١

کند که انسان، چھارپا،  ھمۀ حیوانات دارای این نوع راھنمایی ھستند؛ فرقی نمی
پرنده، خزنده، سخنور یا گنگ باشند. مانند اینکه الله متعال حیوان چھارپا را راھنمایی 

مادرش را بمکد، مادرش را بشناسد و به دنبال آن کند که به ھنگام توّلد، پستان  می
برود. و نیز در چراھگاه به دنبال منافعش باشد و از مضّرات دوری کند. و 

کردن پرندگان و حیوانات وحشی و خزندگان برای انجام کارھایی عجیب که  راھنمایی

                                           
 .٥٩١ -٥٩٠، صص ٨المحّرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز، ج  -١

 .١٤٧، ص ١٦الفتاوی، ج  -٢
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اوت و سپس ھا را ندارد؛ ھمچون راھیابی زنبور عسل به مزارع متف انسان توان انجام آن
ھا و سایر اماکنی  ھایی دور به سمت کندو بر روی درختان و کوه برگشت آن از مسافت

شود و به  اش بیرون می سازد. و مانند راھنمایی مورچۀ کوچک که از النه که انسان می
رود ھر چند در مکانی دور باشد، که اگر چیزی بیابد، آن را  اش می دنبال روزی

رسد و آنچه آورده  اش می برد تا به النه ھای فراوانی با خود می دارد و با سختی برمی
کند. این موضوعی بسیار گسترده است، و آیۀ زیر در این باره کافی  است را ذخیره می

 فرماید: می أل است که الله

�ِض َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ۡمَثا ٱۡ�

َ
َمٌم أ

ُ
ٓ أ ا فَرَّۡطَنا ِ� َوَ� َ�ٰٓ�ِرٖ يَِطُ� ِ�ََناَحۡيهِ إِ�َّ لُُ�م� مَّ

ونَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  � ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم ُ�َۡ�ُ ءٖ ِينَ وَ  ٣٨مِن َ�ۡ ْ � ٱ�َّ بُوا َ�ٰتَِنا ُصّمٞ َوُ�ۡ�ٞم ِ� َكذَّ
لَُ�ِٰت�  ُ َمن �ََشإِ  ٱلظُّ ۡسَتقِي�ٖ  ٱ�َّ ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  َ�َۡعۡلُه َ�َ

ۡ
  ]٣٩-٣٨[األنعام:  ﴾يُۡضلِۡلُه َوَمن �ََشأ

مگر  کند، یکه با دو بال خود پرواز م یا پرنده یچو نه ھ یستن یندر زم یا جننبده یچھ«
 یم،را فرو گذار نکرد یزچ یچما در کتاب (لوح محفوظ) ھ .مانند شما ھستند ییھا گروه ینکها

کردند، کر و  یبما را تکذ یاتآ که ی و کسان گردند. یپروردگارشان محشور م یسپس به سو
قرار دارند، ھر کس را الله بخواھد گمراه  ھا یکیحق و گفتن حق و) در تار یدناللند (از شن

 »دھد. میاو را بر راه راست قرار  ،بخواھدکه و ھر کس را  کند، یم
. ھدایت ارشاد و بیان برای افراد مکّلف: یعنی حّجت الھی بر مخلوقاتش که فقط ٢

 کند: عذاب میپس از اقامۀ آن، کسی را 

ٰ َما فَرَّطُت ِ� َج�ِب ﴿ َ�َ ٰ�َ ن َ�ُقوَل َ�ۡفٞس َ�َٰحۡ�َ
َ
ِ أ �ن ُكنُت لَِمَن  ٱ�َّ

ِٰخرِ�نَ  نَّ  ٥٦ٱل�َّ
َ
ۡو َ�ُقوَل لَۡو أ

َ
َ أ   ]٥٧-٥٦مر: [الّز  ﴾ٱلُۡمتَّقِ�َ َهَدٮِٰ� لَُكنُت ِمَن  ٱ�َّ

کردم  یالله کوتاھ افسوس بر من که در حّق  ی: اید) بگویامت(در روز ق یتا (مبادا) کس«
از  یقیناً  کرد، یم یت: اگر الله مرا ھدایدبگو ! یااو) بودم یینکنندگان (آ از مسخره گمان یو ب
 ».بودم یزگارانپرھ

ا َ�ُموُد َ�َهَديَۡ�ُٰهۡم فَ ﴿ مَّ
َ
ْ َوأ   ]١٧لت: [فّص  ﴾ٱلُۡهَدىٰ َ�َ  ٱۡلَعَ�ٰ  ٱۡسَتَحبُّوا

 ».دادند یحترج یترا بر ھدا یناییناب انپس آن یم،کرد یترا ھداو اما (قوم) ثمود «

ُ َوَما َ�َن ﴿ ا َ�تَُّقونَۚ  ٱ�َّ َ لَُهم مَّ ٰ يُبَّ�ِ   ]١١٥وبة: [التّ  ﴾ِ�ُِضلَّ قَۡوَمۢ� َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮُٰهۡم َح�َّ
را  ھاییزتا آنکه چکند  یکرد گمراه نم یترا ھدا انآن اینکه از پس را یو ھرگز الله قوم«
 ».کند یانب یشانبرا یزند،از آن بپرھ یدکه با
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ھایی که آورد، آنان را راھنمایی کرد، اّما ھدایت  یعنی الله متعال با بیان و نشانه
 نشدند و بدین سبب، الله تعالی آنان را گمراه کرد و بدین صورت، عقوبت شدند.

شدن به آن.  راضی. ھدایت توفیق و الھام و شرح صدر برای پذیرش حقیقت و ٣
 فرماید: می ـ الله

ُ َمن َ�ۡهِد ﴿   ]١٧[الکهف:  ﴾ٱلُۡمۡهَتدِ� َ�ُهَو  ٱ�َّ
 ».) استی(واقع یافتۀ یتکند، پس او ھدا یتھداکه الله ھر کس را «

َ�َمن ُزّ�َِن َ�ُ ﴿
َ
َ فََرَءاهُ َحَسٗناۖ فَإِنَّ  ۦُسوُٓء َ�َملِهِ  ۥأ يُِضلُّ َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدي َمن �ََشآُءۖ  ٱ�َّ

  ]٨[فاطر:  ﴾فََ� تَۡذَهۡب َ�ۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَ�ٍٰت� 
(ھمانند  بیند ی) میبا(و ز یکپس آن را نساو آراسته شده،  یکردار بدش برا که ی کس یاآ«

و  سازد یالله ھر کس را که بخواھد گمراه م بدون تردید) پس یست؟!ن یناست که چن یکس
ف (و حسرت) بر ت تأّس شّد سبب که جانت به  یدپس نبا کند، یم یتھر کس را که بخواھد ھدا

 ».برود یناز ب ،آنان

َ ۞لَّۡيَس َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ ۗ  ٱ�َّ   ]٢٧٢[البقرة:  ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء
 »کند. یم یتبخواھد ھداکه را  سالله ھر ک یست، ولیتو ن ۀآنان بر عھد یتھدا«

  ]١٣جدة: [الّس  ﴾َولَۡو ِشۡئَنا �تَۡيَنا ُ�َّ َ�ۡفٍس ُهَدٮَٰها﴿
 »دادیم. یرا م یتشکس ھدا به ھر خواستیم یو اگر م«

ُ َ�ۡهِدي بِهِ ﴿ َ�ٰمِ ُسُبَل  ۥرِۡضَ�ٰنَهُ  ٱ�َّبَعَ َمِن  ٱ�َّ لَُ�ِٰت َو�ُۡخرُِجُهم ّمَِن  ٱلسَّ  ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ
ۡسَتقِي�ٖ  ۦ�ِإِۡذنِهِ    ]١٦[المائدة:  ﴾َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
 یتسالمت ھدا یھا کنند به راه یرویاو پ یرا که از خشنود یکسان ،آن ۀوسیل الله به«

را به راه راست  انو آن برد یم ییروشنا یبه سو ھا یکیرا از تار انو به فرمان خود آن کند یم
 »کند. یم یتھدا

روز در  به تمامی بندگانش دستور داده است که شبانه أل به ھمین سبب، الله
ھای پنجگانه، از او بخواھند که آنان را به راه راست ھدایت کند. ھمچنین دعاھای  نماز

از الله تعالی درخواست ھدایت،  ھا، آن روایت شده است که در ج زیادی از پیامبر
اند. ھدایت فقط در  ھا کرده پایداری، اصالح، توفیق و حفاظت از گمراھی و انحراف دل

اختیار الله متعال است، ھر کس را که بخواھد، ھدایت و ھر کس را که بخواھد، گمراه 
 کند: می
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ُ َمن �ََشإِ ﴿ ۡستَقِي�ٖ  ٱ�َّ ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  َ�َۡعۡلُه َ�َ
ۡ
  ]٣٩[األنعام:  ﴾يُۡضلِۡلُه َوَمن �ََشأ

او را بر راه راست قرار  ،بخواھدکه و ھر کس را  کند، یالله بخواھد گمراه مکه ھر کس را «
 »دھد. می

. ھدایت به بھشت و دوزخ در روز قیامت: الله دربارۀ راھیابی بھشتیان به بھشت، ٤
 گویند: شود، می فرماید که آنان وقتی نعمت برایشان تمام می می

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ ۡن َهَدٮَٰنا َهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهتَ  ٱ�َّ
َ
ۖ ِدَي لَۡوَ�ٓ أ ُ   ]٤٣[األعراف:  ﴾ٱ�َّ

و اگر الله ما را ھدایت  کردستایش مخصوص الله است که ما را به این (بھشت) ھدایت «
 »یافتیم. یما ھرگز راه نم کرد، ینم

 فرماید: و راھنمایی جھّنمیان به دوزخ، چنین است که الله متعال می

﴿۞ ْ وا ِينَ  ٱۡحُ�ُ ۡزَ�َٰجُهۡم َوَما َ�نُواْ َ�ۡعُبُدونَ  ٱ�َّ
َ
ِ مِن ُدوِن  ٢٢َظلَُمواْ َوأ إَِ�ٰ  ٱۡهُدوُهمۡ فَ  ٱ�َّ

  ]٢٣-٢٢افات: [الّص  ﴾ٱۡ�َِحيمِ ِصَ�ِٰط 
و)  یگانرا که ستم کردند و (ھمپا یکسان ید) گرد آورشود: یبه فرشتگان فرمان داده م«(

ھا را به راه دوزخ  ) آنۀالله، پس (ھم یبه جا پرستیدند یمکه ھمراھانشان و آنچه را 
 »ید.کن راھنمایی

شود که بداند  ھای آن، منجر می بدون تردید تفّکر بنده دربارۀ این نام بزرگ و داللت
اش نیاز فراوانی به الله دارد تا وی را به مصالح و  در تمامی حاالت و امور دینی و دنیوی

 حفاظت کند.منافعش رھنمون سازد و از انحراف و گمراھی 
از آنجا که بنده در تمامی شرایطش نیاز به «گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

چنین ھدایتی دارد، اگر کاری را بدون آن انجام داده است، باید توبه کند. و اگر به 
ھای یک چیز  اصل و نه جزئّیات برخی امور ھدایت شده است یا اینکه به برخی جنبه

باید به طور کامل ھدایت و راھنمایی شود تا ھدایتش بیشتر گردد. راه یافته است، 
ھمچنین نیاز دارد که در آینده مانند گذشته، با ھدایت الھی به برخی نتایج و منافع 
برسد. شاید به بعضی موارد معتقد نباشد یا اینکه برخی امور را انجام نداده باشد و الزم 

ھا را انجام دھد، و سایر نیازھای بنده به انواع  است که بر اثر ھدایت و راھنمایی، آن
بر بنده فرض کرده است که در بھترین حاالتش، این نوع ھدایت را از  ـ ھا. الله ھدایت

خواند. ھمچنین  روز می او درخواست کند؛ یعنی در نمازھایی که به طور مکّرر در شبانه
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 –بر آنان خشم گرفته است  بیان فرموده است که صاحبان این نعمت، با کسانی که الله
 ١»تفاوت دارند. -نصاری -و گمراھان  -یھود

شود، ھدایت کن؛ راه کسانی  پروردگارا! ما را به راه راست که باعث رسیدن به تو می
 ای و نه راه گمراھان. ای و نه راه افرادی که بر آنان خشم گرفته که به آنان نعمت داده

 وّھاب. ٢٩
 قرآن حکیم آمده است:این نام در سه آیه از 

نَت ﴿
َ
ۚ إِنََّك أ نَك رَۡ�ًَة ُ اُب َر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ  ﴾ٱلۡوَهَّ

  ]٨عمران:  [آل
و از  نکن(از راه حق) منحرف  یکرد یتاز آنکه ما را ھدا پس ما را یھا پروردگارا! دل«

 »ی.ا تو بخشنده که ھمانا ،بخشبر ما ب یخود، رحمت یسو

ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآ�ُِن رَۡ�َةِ َرّ�َِك ﴿
َ
اِب  ٱۡلَعزِ�زِ أ   ]٩[ص:  ﴾ٱلۡوَهَّ
 »!ست؟ان اات نزد آن بخشنده یروزمندپ رحمت پروردگارِ  ھای ینهگنج اینکه یا«

 این گونه دعا کرد: ÷ فرماید که سلیمان الله متعال می

نَت  ٱۡغفِرۡ رَّبِ ﴿
َ
َحٖد ّمِۢن َ�ۡعِدٓي� إِنََّك أ

َ
اُب ِ� وََهۡب ِ� ُملٗۡ� �َّ يَ�بَِ� ِ�   ]٣٥[ص:  ﴾ٱلۡوَهَّ

را سزاوار نباشد،  یعطا فرما که پس از من کس ییپروردگارا! مرا ببخش و به من فرمانروا«
 »ای. یندهتو بخشا گمان یب

در زبان » فّعال«. صیغۀ وّھاب: ذاتی است که بسیار بخشش و مّنت و احسان دارد
عربی، برای مبالغه و اغراق است. الله تعالی وّھاب و بسیار بخشنده است؛ از فضل 

فرستد و در  درپی برای آنان می ھا را پی دھد، نعمت فراوان خود به بندگان نعمت می
آمد، چون فضل و » فّعال«کند. این نام بر وزن  این زمینه بسیار بخشش و احسان می

ھای ھر چیز و پادشاھی  لھی زیاد، پیوسته، متنّوع و گسترده است. گنجبخشش ا
ھا و زمین و کلید و اسباب امور به دست او تعالی است، ھر گونه که بخواھد در  آسمان

شود و ھر چه نخواھد صورت  کند، ھر آنچه را که بخواھد انجام می مالکّیتش تصّرف می
بخشد، ھیچ  به ھر کس که نخواھد نمیبخشد و  پذیرد، به ھر کس بخواھد می نمی

ای در برابر آنچه منع نماید، وجود ندارد،  مانعی در برابر آنچه عطا کند و ھیچ دھنده
دھد؛  اش نعمت می دھد، ھمواره به بنده آنچه بخواھد برای ھر کس که اراده کند، می

                                           
 .٥بیان الّدلیل علی بطالن الّتحلیل، ص  -١
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دھد.  مییعنی به طور دائم و مستمر، پیش از اینکه کسی درخواست کند، به او نعمت 
ھایش برای جنین در  ھا و بخشش گیرد، نعمت از زمانی که نطفه در رحم مادر قرار می

دھد. وقتی از مادر متوّلد شود،  شود و به خوبی او را پرورش می شکم مادر سرازیر می
دھد تا اینکه  ھایش پرورش می گرداند و وی را با نعمت والدینش را برای او مھربان می

اش  شود. اگر زندگی ھای الھی برخوردار می ر طول زندگی، از نعمتگردد و د قوی می
با این  أ ھمراه ایمان و تقوا باشد، که این بھترین نعمت است و در صورتی که الله

ھا را برای بندگان مؤمن آماده  ھایی که الله متعال آن نعمت او را از دنیا ببرد، به نعمت
ھای دنیوی است،  چندین برابر نعمتھایی که  یابد؛ نعمت کرده است، دست می

ھا را ندیده، ھیچ گوشی نشنیده و بر دل ھیچ کسی  ھایی که ھیچ چشمی آن نعمت
 خطور نکرده است!

ھای خویش و نیز توّجه  ھا و بخشش در قرآن کریم، چندین نوع از نعمت أل الله
است؛ از ھا بیان فرموده  آوردن آن پیامبران و صالحان را برای درخواست و به دست

 جمله:
رسد.  . رحمت الھی: که ھر کس از آن برخوردار شود، به سعادت دنیا و آخرت می١

 فرماید: می أ الله

ا﴿   ]٥٠[مریم:  ﴾َوَوَهۡبَنا لَُهم ّمِن رَّۡ�َتَِنا وََجَعۡلَنا لَُهۡم لَِساَن ِصۡدٍق َعلِّيٗ
 یا بلندآوازه یرھا) ذکر خ تامّ  یان(در م یشانو برا یمعطا کرد اناز رحمت خود به آن و«

 »یم.قرار داد

ا ۥَوَوَهۡبَنا َ�ُ ﴿ َخاهُ َ�ُٰروَن نَبِّيٗ
َ
  ]٥٣[مریم:  ﴾مِن رَّۡ�َتَِنآ أ

 »یم.به او عطا کرد -بود  یامبرکه پ -(ما) از رحمت خود برادرش ھارون را  و«

نَت  َر�ََّنا َ� تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا﴿
َ
ۚ إِنََّك أ نَك رَۡ�ًَة ُ اُب ِمن �َّ  ﴾ٱلۡوَهَّ

  ]٨عمران:  [آل
(از راه حق) منحرف مگردان و از  یکرد یتاز آنکه ما را ھدا پس ما را یھا پروردگارا! دل«

 »ی.ا تو بخشنده که قطعاً  ،بر ما ببخش یخود، رحمت یسو

ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآ�ُِن رَۡ�َةِ َرّ�َِك ﴿
َ
اِب  ٱۡلَعزِ�زِ أ   ]٩[ص:  ﴾ٱلۡوَهَّ
 »!ست؟ان اات نزد آن بخشنده یروزمندپ رحمت پروردگارِ  ھای ینهگنج اینکه یا«
 . حکومت و مالکّیت: در قرآن کریم چنین آمده است:٢
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  ﴾ٱلُۡمۡرَسلِ�َ فَوََهَب ِ� َرّ�ِ ُحۡكٗما وََجَعلَِ� ِمَن ﴿
ّ

  ]٢١عراء: [الش
 ».قرار داد یامبرانو مرا از پ یدبخشت) آنگاه پروردگارم به من دانش (و نبوّ «

﴿ ِ ۡ�ِۡقِ� ب
َ
ٰلِِح�َ َرّبِ َهۡب ِ� ُحۡكٗما َو�   ﴾ٱل�َّ

ّ
  ]٨٣عراء: [الش

 ».! به من (دانش و) حکمت ببخش و مرا به صالحان ملحق کنپروردگارا«

نَت ﴿
َ
َحٖد ّمِۢن َ�ۡعِدٓي� إِنََّك أ

َ
اُب َوَهۡب ِ� ُمۡلٗ� �َّ يَ�َبِ� ِ�   ]٣٥[ص:  ﴾ٱلۡوَهَّ

تو  گمان یرا سزاوار نباشد، ب یعطا فرما که پس از من کس ییو به من فرمانروا«
 »ای. یندهبخشا
شود:  . عطاکردن ھمسر نیک و فرزندان پاک که باعث خنکی چشمان انسان می٣

 الله متعال فرموده است:

ۡهلَهُ  ۥٓ َوَوَهۡبَنا َ�ُ ﴿
َ
َعُهۡم رَۡ�َٗة ّمِنَّا ۥأ   ]٤٣[ص:  ﴾َوِمۡثلَُهم مَّ

 »باشد.ما  یاز سو یکه رحمت یدیم،اش و ھمانند آنان ھمراھشان را به او بخش خانواده و«

ِينَ وَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  ٱ�َّ
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
لِۡلُمتَّقَِ�  ٱۡجَعۡلَناَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

  ]٧٤[الفرقان:  ﴾إَِماًما
چشم به ما  یروشن یۀ: پروردگارا! از ھمسرانمان، و فرزندانمان ماویندگ یم که  یکسان و«

 ».قرار بده یشواپ یزگارانپرھ یعطا فرما و ما را برا

  ]٧٢[األنبیاء:  ﴾إِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب نَافِلَٗةۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا َ�ٰلِِح�َ  ۥٓ َوَوَهۡبَنا َ�ُ ﴿
 یستهآنان را شا ۀو ھم یدیمبخش ویرا به  یعقوباش)  نوه اسحاق و افزون (بر او و«

 »گردانیدیم.

ۡصلَۡحَنا َ�ُ  ۥَووََهۡبَنا َ�ُ  ۥَ�ُ  ٱۡستََجۡبَنافَ ﴿
َ
  ]٩٠[األنبیاء:  ﴾ۥٓۚ َزوَۡجهُ  ۥَ�َۡيٰ َوأ

از آنکه نازا  پسو ھمسرش را ( یدیمرا به او بخش یحییو  یمرا اجابت کرد یشدعا پس«
 »یدیم.) گردانیباردار ۀ(و آماد یستهشا یشبود) برا

اوُ ﴿ اٌب  ۥٓ إِنَّهُ  ٱۡلَعۡبدُ ُسلَۡيَ�َٰنۚ نِۡعَم  ۥدَ َوَوَهۡبَنا ِ�َ وَّ
َ
  ]٣٠[ص:  ﴾أ

کننده  رجوع یاراو بس گمان ی! بیخوب ۀچه بند یم،را به داوود عطا کرد یمان(ما) سل و«
 ».بود

متصّرف در  ھای متنّوع در اختیار الله تعالی است، زیرا او مالک ھستی و این نعمت
 فرماید: آن ھر گونه که بخواھد، است، چنانکه می
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ِ ُمۡلُك ﴿ َّ َ�َٰ�ٰتِ ّ�ِ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ َ�َهُب لَِمن �ََشآُء إَِ�ٰٗثا َوَ�َهُب لَِمن �ََشآُء  ٱۡ� َ�ۡلُُق َما �ََشآُء

ُكورَ  ۡو يَُزوُِّجُهۡم ذُۡكَراٗنا �َ�ٰٗثاۖ َوَ�ۡجَعُل َمن �ََشآءُ  ٤٩ٱ�ُّ
َ
  ﴾َعلِيٞم قَِديرٞ  ۥَعقِيًماۚ إِنَّهُ  أ

ّ
وری: [الش

٥٠-٤٩[  
به ھر کس  آفریند. یبخواھد مکه الله است، ھر چه را  از آِن  ینھا و زم آسمان فرمانروایی«

پسر و دختر ـ ھر دو ـ با ھم  بخشد. یا یکس بخواھد پسر م و به ھر بخشد یبخواھد دختر م
 ».قادر است یاو دانا بدون تردید گرداند. یم یمکس را که بخواھد عق و ھر دھد، یم

بنابراین وجود فرزند و صالح و نیکوکاری آن، نعمتی الھی و بخششی از جانب الله 
ر ھستی و بی ف و مدبِّ ھمتاست. تمامی امور به دست  است؛ پروردگاری که تنھا متصرِّ

افتد. به  فاق نمیشوند و اگر نخواھد، چیزی اتّ  اوست، ھر گونه که بخواھد امور انجام می
دھد. ھیچ مانعی  دھد، و اگر او تعالی نخواھد، نعمت نمی ھر کس که بخواھد، نعمت می

ای در برابر آنچه منع کند، وجود ندارد. به ھر کس  در برابر آنچه ببخشد و ھیچ دھنده
دھد و او  دھد و به ھر کس که نخواھد، فرزند نمی از مخلوقاتش که بخواھد، فرزند می

 دانا و تواناست.بسیار 

َوَ�َهُب ﴿بخشد. عبارت:  ؛ یعنی فقط دختر به او می﴾َ�َهُب لَِمن �ََشآُء إَِ�ٰٗثا﴿عبارت: 
ُكورَ لَِمن �ََشآُء  ۡو يَُزوُِّجُهۡم ُذۡكَرانٗا ﴿دھد.  یعنی فقط پسر و نه دختر به او می ؛﴾ ٱ�ُّ

َ
أ

َوَ�ۡجَعُل ﴿دھد و عبارت:  یعنی برای ھر کس که الله بخواھد، پسر و دختر می ؛﴾�َ�ٰٗثاۖ 
 کند. یعنی ھرگز به او فرزندی عطا نمی؛ ﴾َمن �ََشآُء َعقِيًماۚ 

نوع تقسیم کرد: زن و شوھری که الله به آنان فقط  ٤حالت زوجین را به  ـ الله
دھد و به  ر و ھم دختر میدھد، به بعضی ھم پس دھد، به برخی فقط پسر می دختر می

 دھد. ھا را عقیم و بدون فرزند قرار می دھد و آن برخی نه پس و نه دختر می
ھر کس که الله بر وی مّنت نھد و به او فرزند دھد و باز فرزندش را صالح گرداند، 
 باید که پروردگار بخشنده را به سبب این نعمت و احسانش سپاس گوید، چنانکه الله

 فرمایدکه گفت:  می ÷ ھیمدربارۀ ابرا

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ ۚ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع  ٱلِۡكَ�ِ وََهَب ِ� َ�َ  ٱ�َّ َ�ٓءِ إِۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق  ﴾ٱ�ُّ
  ]٣٩[إبراهیم: 

د، مسلمًا کربه من عطا  را و اسحاق یلاسماع یری،) پالله است که در (سّن  از آِن  ستایش«
 ».دعاست ۀپروردگار من شنوند
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ناگفته نماند که خود حمد و سپاس، نعمتی است که نیاز به شکر دارد. ابن ابی 
ھر وقت «از بکر بن عبدالله مزنی روایت کرده است که:  ١»الّشکر«الّدنیا در کتاب 

ای بگوید: الحمد لله، الله متعال به او نعمتی بخشیده و پاداش این نعمت، آن است  بنده
 »ھای الھی بر بنده پایانی ندارد. حمد لله، و از این رو نعمتکه دوباره بگوید: ال

حمد و سپاس پروردگاری را که شکر ھیچ یک از «گوید:  می / امام شافعی
شود مگر با نعمتی دیگر که باعث شکر آن نعمت شده است [یعنی  ھایش ادا نمی نعمت

و ھمان شکر، عین  ھا نیز پایانی ندارد یابد، شکر آن ھای الھی پایان نمی چون نعمت
 »نعمت است].

پسندد و  پس ستایش فراوان و پاک و بابرکت برای الله تعالی ھمان گونه که او می
شود، ھر اندازه که ستایشگران  شود؛ حمد و سپاسی که ھرگز قطع و تمام نمی راضی می

رت گویم و امر دنیا و آخ او را حمد و سپاس گویند، الله را به قصد شکر سپاس و ثنا می
 به دست اوست.

 فّتاح. ٣٠
 فرماید: می ـ الله

﴿ ِ   ]٢٦[سبأ:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَفتَّاحُ وَُهَو  ٱۡ�َقِّ قُۡل َ�َۡمُع بَۡيَنَنا َر�َُّنا ُ�مَّ َ�ۡفَتُح بَۡيَنَنا ب
 یما به حق داور یانسپس در م آورد، ی) ما (و شما) را گرد مۀ(ھممان : پروردگاربگو«

 ».و او داور داناست کند یم

ٍء ِعۡلًماۚ َ�َ ﴿ ِ وَِسَع َر�َُّنا ُ�َّ َ�ۡ َۡناۚ  ٱ�َّ ِ  ٱۡ�َتحۡ  َر�ََّناتََو�َّ نَت  ٱۡ�َقِّ بَۡينَنَا َوَ�ۡ�َ قَۡوِمَنا ب
َ
َوأ

  ]٨٩[األعراف:  ﴾ٱۡلَ�ٰتِِح�َ َخۡ�ُ 
! وردگاراپر یم.ا ردهل کما بر الله توکّ  .احاطه دارد یزیچ رعلم (و دانش) پروردگار ما بر ھ«

 ».و) داورانی یان(راھگشا ینکن، که تو بھتر یبگشا و) داور یحق (راھه ما و قوم ما ب یانم
فّتاح: یعنی ذاتی که ھر گونه بخواھد و اراده کند، میان بندگانش حکم و قضاوت 

نماید، ھیچ مانعی در برابر حکم او و  کند، به ھر کس که بخواھد، فضل و احسان می می
ای در برابر قضاوت و فرمان او وجود ندارد، چنانکه در قرآن کریم  ھیچ بازدارنده

 خوانیم: می

                                           
 .٩٩، ص ٧ج  -١
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ا َ�ۡفَتِح ﴿ ُ مَّ ۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  ٱ�َّ ِمۢن  ۥلِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها
 ِ   ]٢[فاطر:  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ۦۚ َ�ۡعِده
و آنچه را  .دارد آن را بازکه  تواند ینم یکس ید،مردم بگشا یرا که الله برا یرحمت(ھر) «

 ».است یمحک یروزمندپ تعالی و او آن را روان سازد تواند یجز او نم یباز دارد کسکه 

خود، در توضیح این اسم و مفاھیم آن چنین آورده » نونّیه«در قصیدۀ  / ابن قّیم
 است:

ــــــِذلَك   مِــــــْن َأْســــــَمائِهِ  الَفتَّــــــاُح  َوَك
 

 َرانِ ـوالَفـــــــــْتُح يف َأْوَصـــــــــافِِه َأْمـــــــــ 
 

ـــــا ـــــْرُع إَِلِهنَ ـــــَو َش ـــــٍم َوْه ـــــْتٌح بُِحْك  َف
 

ـــــــْتٌح ثـــــــ  ـــــــَداِر َف ـــــــْتُح باألَْق  انِ ـوالَف
 

 بر دو معنا داللت دارد:الله فتح در اوصاف  .است الھیھای  اح از اسمھمچنین فتّ 
 است. » فتح قدری«که آن شریعت پروردگار ماست و دوم» فتح حکمی«

فّتاح یعنی حاکم «گوید:  در شرح ابیات فوق می / شیخ عبدالّرحمان بن سعدی
. در احکام دینی و ١بودن الله بر دو نوع است:  محسن و بسیار بخشنده، که فّتاح

در احکام دینی، یعنی   أل . در احکام تقدیری. حکم و بخشش الله٢احکام جزایی. 
ھا به راه راست رھنمون  وسیلۀ آن اند و به تمامی آنچه را که مکّلفان نیاز داشته

شدند، با زبان پیامبرانش اعالم و آشکار کرده است. از لحاظ جزایی و کیفری نیز  می
پیامبران و مخالفان آنان، و اولیای خود و دشمنانشان را از یکدیگر جدا کرده است؛ 

صورت که پیامبران و پیروانشان را گرامی داشته و نجات داده، ولی دشمنانشان بدین 
را خوار و ذلیل کرده است. ھمچنین بخشش و حکم الھی در روز قیامت میان 

 رود. مخلوقات و زمانی که ھر فردی با آنچه انجام داده است، از دنیا می
شش و غیر آن را برای و از لحاظ قضا و قدر، الله خیر و شر یا نفع و ضرر و بخ

 کند: بندگان مقّدر می

ا َ�ۡفَتِح ﴿ ُ مَّ ۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  ٱ�َّ ِمۢن  ۥلِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها
 ِ   ]٢[فاطر:  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ۦۚ َ�ۡعِده
که دارد و آنچه را  آن را باز تواند ینم یکس ید،مردم بگشا یرا که الله برا ی(ھر) رحمت«

 ».است یمحک یروزمندپتعالی آن را روان سازد و او  تواند یجز او نم یکس منع کند
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بنابراین پروردگار متعال ذات فّتاح و دانایی است که خزاین جود و احسان خویش 
و این  کند، گشاید و ضّد آن را برای دشمنانش باز می را برای بندگان فرمانبردارش می

 ١»امور بر اساس فضل و عدالت اوست.
. به معنای حکم و قضاوتی که الله تعالی ١فّتاح دو معنا دارد: «گوید:  ھمچنین می

کند و در دنیا و آخرت، فرمانبرداران را پاداش و  با شریعت خود میان بندگان اجرا می
 فرماید: دھد، چنانکه می گنھکاران را عذاب می

ِ قُۡل َ�َۡمُع ﴿   ]٢٦[سبأ:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَفتَّاحُ وَُهَو  ٱۡ�َقِّ بَۡيَنَنا َر�َُّنا ُ�مَّ َ�ۡفَتُح بَۡيَنَنا ب
 یما به حق داور یانسپس در مآورد،  ی) ما (و شما) را گرد مۀ(ھممان : پروردگاربگو«

 ».و او داور داناست کند یم

ِ  ٱۡ�َتحۡ  َر�ََّنا﴿ نَت َخۡ�ُ  ٱۡ�َقِّ بَۡيَنَنا َو�َۡ�َ قَۡوِمَنا ب
َ
  ]٨٩[األعراف:  ﴾ٱۡلَ�ٰتِِح�َ َوأ

 یان(راھگشا ینکن، که تو بھتر یبگشا و) داور یحق (راھه ما و قوم ما ب یان! موردگاراپر«
 ».و) داورانی

 أل آیۀ اولی بیانگر داوری و تفکیک بندگان در روز قیامت است، و در دنیا نیز الله
ھا  و باطل و اھل آن را خوار و ذلیل و گرفتار عقوبتکند  خواھان را یاری می حق و حق

 گرداند. می
ھای خیر و خوبی را برای بندگانش  . بدین معنا که الله تعالی تمامی دروازه٢

 گشاید: می

ا َ�ۡفَتِح ﴿ ُ مَّ ۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  ٱ�َّ ِمۢن  ۥلِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها
ِ َ�ۡعدِ    ]٢[فاطر:  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ۦۚ ه

دارد، و آنچه را  آن را بازکه  تواند ینم یکس ید،مردم بگشا یرا که الله برا ی(ھر) رحمت«
 ».است یمحک یروزمندآن را روان سازد و او پ تواند یجز او نم یکس که منع کند

کسانی را که با لطف و  ھای سازد، دل منافع دینی و دنیوی را برای آنان آماده می
گشاید و معارف الھی و  کرمش به خود نزدیک کرده است، برای پذیرش حقیقت می

گرداند؛ معارف و حقایقی که باعث اصالح شرایط و  ھا سرازیر می حقایق ایمانی را بر آن
شوند. و بھتر از آن، اینکه برای مقّربان خود، علومی  قرارگرفتن انسان در راه راست می

کند. ھمچنین  ، حاالتی معنوی، انواری درخشان و فھم و سالیقی صادق مھّیا میالھی

                                           
 .٤٥ -٤٤الحّق الواضح المبین، صص  -١
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گشاید  شمار می ھا و اسباب کسب روزی را برای بندگان و پرھیزگاران به طور بی دروازه
ھا را برایشان آسان  بخشد، سختی و به متوّکالن، فراتر از آنچه بخواھند و آرزو کنند، می

 ١»کند. را برای آنان حل مینشدنی  و امور مشکل و حل
به ھمین سبب، پیامبران الھی زمانی که خصومتی میان آنان و اقوامشان پیش 

کردند که بینشان به حق داوری و حکم کند؛ به  آمد، از الله تعالی درخواست می می
 گفت: ÷ عنوان مثال، نوح

بُونِ ﴿ ِ�َ ِمَن  ٱۡ�َتحۡ فَ  ١١٧َرّبِ إِنَّ قَۡوِ� َكذَّ  ﴾ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ بَيِۡ� َو�َۡيَنُهۡم َ�ۡتٗحا َوَ�ِِّ� َوَمن مَّ
 
ّ

  ]١١٨-١١٧عراء: [الش
کن و مرا و  یداور انمن و آن یانپس م .کردند یبپروردگارا! ھمانا قوم من، مرا تکذ«

 ».نجات بده ،را که با من ھستند یمؤمنان

 گفت: ÷ شعیب

ِ  ٱۡ�َتحۡ  َر�ََّنا﴿ نَت َخۡ�ُ  ٱۡ�َقِّ بَۡيَنَنا َو�َۡ�َ قَۡوِمَنا ب
َ
  ]٨٩[األعراف:  ﴾ٱۡلَ�ٰتِِح�َ َوأ

 یانگشاھ(را ینکن، که تو بھتر یبگشا و) داور یحق (راھه ما و قوم ما ب یان! موردگاراپر«
 ».و) داورانی

 فرماید: الله تعالی در جایی دیگر می

ْ وَ ﴿   ]١٥[إبراهیم:  ﴾وََخاَب ُ�ُّ َجبَّاٍر َعنِيدٖ  ٱۡسَتۡفَتُحوا
ار) کردند و (سرانجام) ھر گردنکش و (بر کفّ  یروزی) طلب فتح و پاللهاز  یامبران(پ و«

 ».ناکام (و نابود) شد یجو یزهست
یعنی پیامبران از الله خواستند که آنان را علیه قومشان یاری رساند و بنا بر قولی: 

دوستان و دشمنانش را  أ واستار فتح و گشایش الھی شدند تا اللهھا فورا خ خود اّمت
 از یکدیگر جدا کند.

  ٢»امکان دارد که ھر دو مفھوم اراده شده باشد.«گوید:  می / ابن کثیر

                                           
. شیخ کتابش را با توّجه به ھمین معنا و فضل و احسان الھی، ٤٨فتح الّرحیم الملک العّالم، ص  -١

نامگذاری کرده است، چنانکه عالمان دیگری نیز فضل و مّنت الھی را در حوزۀ علمی مّد نظر 
اند؛ مانند: فتح الباری از ابن رجب،  ھایشان انتخاب کرده کتاببرای  را اند و چنین عناوینی داشته

 فتح الباری از ابن حجر، فتح القدیر از شوکانی، فتح المجید از عبدالّرحمان بن حسن رحمھم الله.
 .٤٠٣تفسیر ابن کثیر، ص  -٢
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الله متعال دعاھای پیامبران را اجابت کرد و میان آنان و اقوامشان به حق داوری 
را یاری کرد و کافران ظالم و متجاوز را نابود نمود؛ بدین صورت که پیامبران و مؤمنان 

 گردانید.
بودن الله، این است که روز قیامت، میان بندگان در  ھای فّتاح یکی دیگر از نشانه

 فرماید: کند، چنانکه می آنچه اختالف داشتند، داوری می

﴿ ِ   ]٢٦[سبأ:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلَفتَّاحُ  وَُهوَ  ٱۡ�َقِّ قُۡل َ�َۡمُع بَۡيَنَنا َر�َُّنا ُ�مَّ َ�ۡفَتُح بَۡيَنَنا ب
 یما به حق داور یانسپس م آورد، ی) ما (و شما) را گرد مۀ(ھم مان: پروردگاربگو«

  ».و او داور داناست کند یم
کند که انسان راستگو از دروغگو، صاحب حق از  ای میانشان حکم می یعنی به گونه

گردد  سزاوار عذاب است، جدا میکسی که بر باطل است و مستحّق پاداش از کسی که 
 نامد: روز قیامت را روز فتح و جدایی می أل و از این رو، الله

ِينَ َ� يَنَفُع  ٱۡلَفۡتحِ قُۡل يَۡوَم ﴿   ]٢٩جدة: [الّس  ﴾َ�َفُرٓواْ إِيَ�ُٰنُهۡم َوَ� ُهۡم يُنَظُرونَ  ٱ�َّ
 یشان سودیمانا ،کافر شدند که  ی(ھنگام نزول عذاب یا روز قیامت)، کسان فتحروز  :بگو«

 »شود. یمھلت داده م اننخواھد داشت و نه به آن
یعنی در روز قیامت که عذابتان فرا رسد، دیگر کار تمام است و ھیچ فرصت و 

 مھلتی برای جبران ندارید.
عالوه بر مطالب پیشین، ایمان و باور بنده به اینکه پروردگارش فّتاح است، باعث 

ھا و اسباب ھدایت و روزی و رحمت را  متوّجه الله یگانه شود تا دروازهشود که فقط  می
اش را برای پذیرش خیر و حقیقت باز کند. در قرآن کریم چنین  برایش بگشاید و سینه

 آمده است:

َح ﴿ َ�َمن َ�َ
َ
ُ أ ّ�ِهِ  ۥَصۡدَرهُ  ٱ�َّ ٰ نُورٖ ّمِن رَّ ۡسَ�ِٰم َ�ُهَو َ�َ فََوۡ�ٞل ّلِۡلَ�ِٰسَيةِ قُلُوُ�ُهم ّمِن  ۦۚ لِۡ�ِ
ِۚ ذِۡكرِ  بِ�ٍ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ

ُ
  ]٢٢مر: [الّز  ﴾أ

 ی) اسالم گشوده است، پس او از سویرش(پذ یرا برا اش ینهالله س که ی کس آیا«
بر آنان که  یدالن است؟!) پس وا ) است (ھمچون سختیپروردگارش بر نور (و روشن

 ».ھستند یآشکار یآنان در گمراھ !شان در برابر ذکر الله سخت استیھا دل
ای ندارد و ھر مؤمنی بھره و نصیبی  این نوع گشایش حّد و اندازه«گوید:  قرطبی می

برد، که پیامبران از ھمه بیشتر و سپس اولیا، سپس عالمان و بعد از آنان،  از آن می
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نصیب و  الله تعالی فقط کافران را از آن بیشوند و  مؤمنان از این نعمت برخوردار می
 ١»گرداند. محروم می

 ج پیامبرروایت شده است که  س از ابو حمید یا از ابو أسید ٢در صحیح مسلم،
بَْواَب  ا�إذا َدَخَل أحُدُ�م الَمسِجَد، فَليَُسلِّم ىلَعَ انلَّيِبِّ و يَلَُقل: «فرمودند: 

َ
اْ�تَْح يِلْ أ

لَُك  ِمْن فَْضِلَك  ا�ا َخَرَج فَليَُقل: رمَْحَِتَك ، و إذ
َ
ْسأ

َ
ْ أ ھر گاه کسی از شما وارد «؛ »إِِ�ّ

سالم بفرستد و بگوید: الھی! درھای رحمت خود را بر من  ج مسجد شد، باید بر پیامبر
 »کنم. از تو فضلت را درخواست میمن الھی!  : بگشای. و ھر گاه خارج شود، بگوید

است و به ھر کس که  ـ و خیر، به کّلی در اختیار اللهبنابراین رحمت و فضل 
» فّتاح«سازد و تمامی این امور از نتایج و مقتضیات نام  بخشد و ممکن می بخواھد می

 است.
شویم و از او که فّتاح و بھترین  ما ھم با این اسم بزرگ به الله تعالی متوّسل می

ذیرش ایمان و باور صحیح و ھایمان را برای پ خواھیم که دل گشایندگان است می
ھدایت کامل و یقین راسخ بگشاید و خزاین رحمت و کرم و اسباب احسان و فضل و 

 کننده است. ھای فراوانش را برای ما مھّیا سازد که او بسیار شنوا و اجابت نعمت

 سمیع. ٣١
 آیه از قرآن کریم آمده است؛ از جمله: ٥٠این نام تقریبا در 

ُ قَۡد َسِمَع ﴿ ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َماۚٓ  ٱ�َّ
َ إِنَّ    ]١[المجادلة:  ﴾َسِميُعۢ بَِص�ٌ  ٱ�َّ

 برد یم یتو به الله شکا کرد یشوھرش با تو مجادله م ۀرا که دربار یالله سخن زن قطعاً «
 »یناست.ب یالله شنوا گمان یب شنید. یشما را م یگوو الله گفت یدشن

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ   ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
ّ

  ]١١وری: [الش
 »یناست.ب یو او شنوا یستھمانند او ن یزیچ یچھ«

                                           
 .٢٢٥، ص ١األسنی في شرح أسماء الله الحسنی، ج  -١

 .٧١٣شمارۀ حدیث:  -٢
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نَت  ٱۡ�َۡيِت ِمَن  ٱلَۡقَواِعدَ ُم  ۧ�ۡذ يَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ� ﴿
َ
ٓۖ إِنََّك أ ِميعُ �ۡسَ�ٰعِيُل َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّا  ٱلسَّ

  ]١٢٧[البقرة:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ 
 بردند ی(کعبه) را باال م ۀخان ھای یهپا یلو اسماع یمرا که ابراھ ی) ھنگامیدآور یاد(به  و«
 ».دانا یشنوا ییتو که ھمانا یر،): پروردگارا! از ما بپذگفتند ی(و م

شنود  ھا و تنّوع نیازھا می ذاتی است که تمامی صداھا را با وجود تفاوت زبانسمیع: 
 و صدای بلند و آھسته برای او تعالی یکسان است:

﴿ َّ�َ
َ
ۡن أ ِ  ۦَوَمن َجَهَر بِهِ  ٱلَۡقۡوَل َسَوآءٞ ّمِنُ�م مَّ ۡلِ َوَمۡن ُهَو ُمۡسَتۡخفِۢ ب وََسارُِبۢ  ٱ�َّ

 ِ   ]١٠عد: [الّر  ﴾ٱ�ََّهارِ ب
آن را آشکار  که ی و کس یدسخن بگو یاز شما پنھان یاست که کس یکسانالله)  یا(بر«

 »رود. ی) روز (آشکارا) راه مییدر (روشنا یا شود ی) شب پنھان میکیدر (تار که ی سازد، و کس

کند که چه نوع صدایی باشد.  شنود؛ فرقی نمی تمامی صداھا را می أ بنابراین الله
شود و شنیدن یک صدا، او تعالی را از شنیدن صدای دیگری  صداھا بر او مشتبه نمی

اندازد و فراوانی  ھا و مسائل، او را به اشتباه نمی کند. تنّوع درخواست غافل نمی
 کند. کنندگان، او را خسته نمی درخواست

ھا  تمامی ستایش«اند:  چنین نقل کرده ل امام احمد و دیگران از عایشه
شنود؛ آن زنی که دربارۀ شوھرش نزاع  داھا را میمخصوص ذاتی است که تمامی ص

ای از  گفت، در حالی که من در گوشه آمد و با ایشان سخن می ج کرد نزد پیامبر می
 گفت. سپس الله متعال این آیه را نازل کرد: شنیدم که چه می خانه بودم و نمی

ُ قَۡد َسِمَع ﴿ ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َماۚٓ  ٱ�َّ
َ إِنَّ    ]١[المجادلة:  ﴾َسِميُعۢ بَِص�ٌ  ٱ�َّ

 برد یم یتو به الله شکا کرد یشوھرش با تو مجادله م ۀرا که دربار یالله سخن زن قطعاً «
  ١»»یناست.ب یالله شنوا گمان یب شنید. یشما را م یو الله گفتگو یدشن

 ٢»شنود. با برکت است ذاتی که ھر چیزی را می«و بنا بر روایتی دیگر، چنین گفت: 

                                           
و  ١٨٨؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٣٤٦٠؛ نسائی، شمارۀ حدیث: ١٦٨، ص ٦ج  مسند احمد، -١

 ، با اسنادی صحیح.٢٠٦٣
 مانند روایت قبلی که ابن ماجه آورده بود. -٢
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حّتی اگر تمامی انس و جن از ابتدای خلقت تا روز قیامت، یکجا جمع شوند و در 
اش را با لھجه و زبان  یک لحظه از الله متعال درخواست کنند و ھر یک نیاز و خواسته

ھا را خواھد شنید بدون اینکه صدایی یا زبانی و یا  ود بخواھد، درخواست تمامی آنخ
نیازی را اشتباه متوّجه شود. یکی از دالیل مطلب مذکور، این سخن الله متعال است 

لَُ�ْم َوآِخرُ�ْم َو��َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم،  يَا ِعبَاِدي«فرماید:  که در حدیثی قدسی می وَّ
َ
نَّ أ

َ
لَْو أ

ن ُمليك مِ   ُموا يِف َصعيٍد َواحٍد، فَسألُو� فَأْ�َطيُْت لُكَّ إ�ْساٍن َمْسأتَلَُه، َما َ�َقَص َذلَِك قَا
اگر اول و آخر و انس  !بندگانم یا« ؛١»ابلَْحرَ  غمَس يفإِالَّ َكَما ََ�نُْقُص الِمْخيَُط إَِذا  شيئاً 

اش را  فرد خواسته به ھرو  بایستند و از من درخواست کنند یو جن شما بر یک جا
دریا  وقتی درکه یک سوزن  ای آنچه نزد من است، بجز اندازه چیزی از ، این کاربدھم

 ».کند یفرو شود، کم نماید، کم نم
روایت شده است که:  س از ابو موسی اشعری ٢در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

گفتیم. ایشان  می رفتیم، بلند الله اکبر در سفر بودیم، وقتی باال می ج ھمراه پیامبر

ْ�ُفِسُ�مْ «فرمودند: 
َ
َصَمّ َوَال اَغئِبًا، َولَِ�ْن تَْدُعوَن  ،اْرَ�ُعوا ىلَعَ أ

َ
فَإِنَُّ�ْم َال تَْدُعوَن أ

خوانید، بلکه  بر خود آسان بگیرید، که شما کر و غایبی را نمی«؛ »َسِميًعا بَِصً�ا قر�باً 
 »وانید.خ [ذات] بسیار شنوا و بینا و نزدیکی را فرا می

ْ�ُفِسُ�مْ «
َ
؛ یعنی سخت نگیرید و خودتان را با بلندکردن صداھا، اذّیت »اْرَ�ُعوا ىلَعَ أ

شمارید، بسیار شنوا و  نکنید، چون نیازی به این کار نیست و ذاتی که او را بزرگ می
 شنود. بیناست و صداھای آھسته را ھمچون صداھای آشکار و بلند، می

پنداشتند او تعالی نجوا و سخنان  مشرکانی را که می الله متعال گمان و اّدعای
 شنود، رّد و انکار کرد و فرمود: آھسته را نمی

يِۡهۡم يَۡ�ُتُبونَ ﴿ نَّا َ� �َۡسَمُع ِ�َُّهۡم َوَ�َۡوٮُٰهم� بََ�ٰ َورُُسلَُنا َ�َ
َ
ۡم َ�َۡسُبوَن �

َ
خرف: [الّز  ﴾أ

٨٠[  
 ی،! آرشنویم؟ یآنان را نم یو (سخنان) در گوش ییکه ما رازگو پندارند یم انآن یاآ«

 »نویسند. ی(ھستند) و م ان) و فرستادگان ما (از فرشتگان) نزد آنیمشنو ی(م

                                           
 روایت کرده است. س ، به نقل از ابوذر٢٥٧٧بخشی از حدیثی که مسلم، شمارۀ حدیث:  -١

 .٢٧٠٤رۀ حدیث: ؛ صحیح مسلم، شما٦٣٨٤صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢



 شناخت اسماء الله    ١٥٢

روایت شده است که:  س از عبدالله بن مسعود ١در صحیح بخاری و صحیح مسلم،
 ھایشان دو نفر از قبیلۀ قریش و یک نفر ثقفی یا دو نفر ثقفی و یک قریشی که شکم

ھایشان از اندک فھم و شناختی برخوردار بود، کنار خانۀ کعبه جمع  بسیار چاق و دل
شنود؟ دیگری  گوییم، می کنید که الله آنچه را می شدند. یکی از آنان پرسید: آیا فکر می
شنود.  شنود، ولی اگر آھسته سخن گوییم، نمی پاسخ داد: اگر بلند صحبت کنیم می

آشکار و بلند ما را بشنود، پس سخنان آھسته را ھم نفر دیگر گفت: اگر سخنان 
 آیۀ زیر را نازل کرد: ـ شنود. بنابراین الله می

بَۡ�ٰرُُ�ۡم َوَ� ُجلُوُدُ�ۡم ﴿
َ
ن �َۡشَهَد َعلَۡيُ�ۡم َسۡمُعُ�ۡم َوَ�ٓ �

َ
وَن أ َوَما ُكنُتۡم �َۡستَِ�ُ

نَّ 
َ
َ َوَ�ِٰ�ن َظنَنُتۡم أ   ]٢٢لت: [فّص  ﴾ا َ�ۡعَملُونَ َ� َ�ۡعلَُم َكثِٗ�� ّمِمَّ  ٱ�َّ

دھند  یشما گواھ یهعل یتانھا و پوست یتانھا و چشم یتانھا (مبادا) گوش ینکهاز ا«
از آنچه را که  یاریکه الله بس کردید یشما گمان مبلکه  کردید، ی(گناھانتان را) پنھان نم

 »داند. ینم دھید یانجام م
فساد اعتقاد و باور در آنچه مربوط به کند که  عبارت زیبا و پر معنای فوق داللت می

اسماء و صفات الھی است منجر به فساد اعمال و تباھی فکر و دین و دچارشدن به 
 شود و به ھمین سبب، الله متعال فرمود: ھالکت و زیان می

ِيَوَ�ٰلُِ�ۡم َظنُُّ�ُم ﴿ ۡصَبۡحتُم ّمَِن  ٱ�َّ
َ
ۡرَدٮُٰ�ۡم فَأ

َ
فَإِن  ٢٣�نَ ٱۡلَ�ِٰ�ِ َظنَنُتم بَِرّ�ُِ�ۡم أ

واْ فَ  َُّهۡمۖ �ن �َۡسَتۡعتُِبواْ َ�َما ُهم ّمَِن  ٱ�َّارُ يَۡصِ�ُ   ]٢٤-٢٣لت: [فّص  ﴾ٱلُۡمۡعَتبِ�َ َمۡثٗوى ل
پس از سشما را ھالک کرد،  ید.پروردگارتان داشت ۀگمان (بد) شما بود، که دربار ینا«

است و اگر پوزش بخواھند، پس  یگاھشانم) جاپس اگر صبر کنند آتش (جھنّ  ید.شد یانکارانز
 »شود. ینم یرفتهشان پذ عذر

 شود، بر دو نوع است: صفت سمع و شنیدن که منسوب به الله می
شنیدن و سمعی که مربوط به موارد شنیدنی است؛ یعنی ھمان فھم و درک  .١

 صدا.
دعای کسی که او  أ سمع و شنیدن به معنای استجابت و پذیرش؛ یعنی الله .٢

 فرماید: کند، چنانکه می اجابت می را فرا خواند،

                                           
 .٢٧٧٥؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٤٨١٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١



 ١٥٣  شناخت اسماء الله

َ�ٓءِ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع ﴿   ]٣٩[إبراهیم:  ﴾ٱ�ُّ
 ».دعاست ۀمسلمًا پروردگار من شنوند«

؛ یعنی الله برای کسی »سمع الله ِلمن حمده«گوید:  و مانند اینکه فرد نمازگذار می
 مراد نیست.که او را حمد و ستایش کرد، اجابت نمود. و فقط مجّرد شنیدن 

 سمع و شنیدنی که به معنای فھم صداست، بر سه قسم است:
 . آنچه ھدف از آن تھدید است؛ ھمچون:١

نَّا َ� �َۡسَمُع ِ�َُّهۡم َوَ�َۡوٮُٰهم� ﴿
َ
ۡم َ�َۡسُبوَن �

َ
  ]٨٠خرف: [الّز  ﴾أ
 »!شنویم؟ یرا نمشان  یو (سخنان) در گوش ییکه ما رازگو پندارند یم انآن یاآ«

ُ ۡد َسِمَع لَّقَ ﴿ ِينَ قَۡوَل  ٱ�َّ َ قَالُٓواْ إِنَّ  ٱ�َّ ۡغنَِيآُءۘ  ٱ�َّ
َ
  ]١٨١عمران:  [آل ﴾فَقِ�ٞ َوَ�ُۡن أ

 »ید.! شنیازیمن یاست و ما ب یرفق اللهرا که گفتند:  یالله سخن کسان قطعاً «

 فرمود: إ . آنچه مراد از آن، تأیید است، چنانکه الله تعالی به موسی و ھارون٢

َرىٰ ﴿
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
  ]٤٦[طه:  ﴾إِنَِّ� َمَعُكَمآ أ

 »بینم. یو م شنوم یم ؛من با شما ھستمھمانا «

بیند، آن  شنود و می خواست با بیان اینکه ھمراه موسی و ھارون است و می ـ الله
 دو را تأیید و تقویت کند.

گاھی است؛ مانند:٣  . آنچه ھدف از آن، بیان احاطه و آ

ُ قَۡد َسِمَع ﴿ ِ تَُ�ِٰدلَُك ِ� َزوِۡجَها َو�َۡشَتِ�ٓ إَِ�  ٱلَِّ� قَۡوَل  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ �َۡسَمُع َ�َاُوَرُ�َماۚٓ  ٱ�َّ
َ إِنَّ    ]١[المجادلة:  ﴾َسِميُعۢ بَِص�ٌ  ٱ�َّ

 برد، یم یتو به الله شکا کرد یشوھرش با تو مجادله م ۀرا که دربار یسخن زن ھمانا الله«
 »یناست.ب یالله شنوا گمان یب شنید. یشما را م یگفتگومتعال و الله  یدشن

ھای ناشنوا و نابینا  الله تعالی در قرآن کریم، شرک مشرکان را که متوّجه بت
کردند، رد نمود و باطل اعالم کرد و  شدند و ھیچ یک از نیازھای آنان را برطرف نمی می

له و معبود سمیع و بصیری است بیان فرمود که تنھا ذات مستحق و شایستۀ عبادت، ال
که شنوایی و بیایی او کامل و مطلق است. این مفھوم در چندین آیه بیان شده است؛ از 

 جمله:

ُ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ � َ�ۡقِ� ب ِينَ وَ  ٱۡ�َّقِ ٍء� إِنَّ  ۦيَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ َ َ� َ�ۡقُضوَن �َِ�ۡ ُهَو  ٱ�َّ
ِميعُ    ]٢٠[غافر:  ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ



 شناخت اسماء الله    ١٥٤

 یداور یزیچ یچبه ھ خوانند، یاو م یجاه که ب یو کسان کند یم یو الله به حق داور«
 »یناست.ب یالله ھمان شنوا ھمانا کنند. ینم

يٗقا نَّبِيًّا ۥإِبَۡ�ٰهِيَمۚ إِنَّهُ  ٱلِۡكَ�ٰبِ ِ�  ٱۡذُكرۡ وَ ﴿ بَِت لَِم َ�ۡعبُُد  ٤١َ�َن ِصّدِ
َ
� �ِيهِ َ�ٰٓ

َ
إِۡذ قَاَل ِ�

  ]٤٢-٤١[مریم:  ﴾ا ٔٗ َوَ� ُ�ۡبِ�ُ َوَ� ُ�ۡغِ� َعنَك َشۡ�  َما َ� �َۡسَمعُ 
 ؛راستگو بود یامبریاو پ قطعاً  .کن یادرا  یمابراھ ،) کتابین!) در (ایامبرپ یو (ا«
و نه  شنود یکه نه م کنی یرا پرستش م یزیپدر جان! چرا چ یبه پدرش گفت: ا که ی ھنگام

 !»سازد؟ یاز تو برآورده م یازی ران یچو نه ھ بیند یم

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  ٱ�َّ
َ
ْ لَُ�ۡم إِن  ٱۡدُعوُهمۡ ِعَباٌد أ فَۡليَۡسَتِجيُبوا

ۡ�ُ�ٞ �ُ  ١٩٤ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
يٖۡد َ�ۡبِطُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
ۡم لَُهۡم �

َ
رُۡجٞل َ�ۡمُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
لَُهۡم أ

َ
وَن � ۡبِ�ُ

ۡم لَُهۡم َءاذَاٞن �َۡسَمُعوَن بَِهاۗ قُِل 
َ
ْ بَِهاۖٓ أ َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ كِيُدوِن فََ� تُنِظُرونِ  ٱۡدُعوا [األعراف:  ﴾ُ�َ

١٩٥-١٩٤[  
ھا  ھمچون شما ھستند، پس آن یبندگان خوانید، یاز الله م یررا که غ ییھا آن بدون تردید«

 ) شما را اجابت کنند!ی(دعا یدھا الله ھستند)، پس با (و آن گویید یاگر راست م یدرا بخوان
 یا! یرند؟را بگ یزیھا چ دارند که با آن ییھا دست یادارند که با آن راه بروند؟!  ییھا  پا یاآ

! به یامبرپ یھا بشنوند؟! (ا دارند که با آن ییھا گوش یا! آینند؟ھا بب دارند که با آن یچشمان
 تو مرا مھل ید) کنیرنگ(و ن یرمن) تدب سپس (بر ضّد  ید،را بخوان انیکانت) بگو: شرانمشرک

 »ید.ندھ
باور و اعتقاد بنده به اینکه پروردگارش شنواست، باعث حفاظت زبان، صیانت کالم، 

گردد و با این نام بزرگ به  پایداری بر ذکر و شکر الھی و مناجات و دعای فراوان او می
را محّقق کند و درخواستش را اجابت نماید. در آیات  شود تا امیدش متوّسل می أل الله

بردن از این اسم در دعاھایشان،  زیادی از قرآن کریم بیان شده است که پیامبران با نام
 که فرمود: ÷ جستند؛ مانند دعای ابراھیم توّسل می أ به الله

َ�ٓءِ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع ﴿   ]٣٩[إبراهیم:  ﴾ٱ�ُّ
  ».دعاست ۀمن شنوندمسلمًا پروردگار «

 :إ و دعای ابراھیم و اسماعیل

نَت ﴿
َ
ِميعُ َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ   ]١٢٧[البقرة:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

 ».دانا یشنوا ییتو که ھمانا یر،پروردگارا! از ما بپذ«
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 دعا کرد که الله متعال به او فرزندانی صالح عطا کند و فرمود: ÷ زکریا

َ�ٓءِ إِنََّك َسِميُع ﴿   ]٣٨عمران:  [آل ﴾ٱ�ُّ
 »یی.دعا ۀشنوند تو یبه درست«

ھمسر عمران زمانی که نذر کرد آنچه در شکمش باشد را برای عبادت الله 
 اختصاص دھد، چنین گفت:

نَت ﴿
َ
� إِنََّك أ ٓ ِميعُ َ�َتَقبَّۡل مِّ�ِ   ]٣٥عمران:  [آل ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ

 »یی.دانا یخود شنوا که تو یرپس از من بپذ«

درخواست آنان را اجابت کرد. ھمچنین الله متعال در سیاق  ـ در نتیجه، الله
 فرماید: مبنی بر اینکه کید و مکر زنان را از او دور کند، می ÷ بیان دعای یوسف

ۚ إِنَّهُ  ۥَر�ُّهُ  ۥَ�ُ  ٱۡستََجاَب فَ ﴿ ِميعُ ُهَو  ۥفََ�ََف َ�ۡنُه َكۡيَدُهنَّ   ]٣٤[یوسف:  ﴾ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
او  گمان یب ید،) او را اجابت کرد و مکر آنان را از او باز گردانیپس پروردگارش (دعا«
 ».داناست یشنوا

دھد که برای نجات از شّر شیطان، به او تعالی پناه ببرند،  و به بندگانش فرمان می
 چرا که بسیار شنوا و داناست:

ا يَ�ََ�نََّك مَِن ﴿ ۡيَ�ٰنِ �مَّ ِ  ٱۡستَعِذۡ نَۡزغٞ فَ  ٱلشَّ ِۖ ب ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ   ]٣٦لت: [فّص  ﴾ٱلَۡعلِيمُ  ٱلسَّ
تو را باز گرداند، پس به الله پناه ببر،  یطانش ی(بازدارنده) از سو ای هگاه وسوس و ھر«
 ».داناست یاوست که شنوا یقیناً 

 بصیر. ٣٢
 است؛ از جمله در آیات زیر: مرتبه در قرآن تکرار شده ٤٠این نام بیش از 

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ   ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
ّ

  ]١١وری: [الش
 »یناست.ب یو او شنوا یستھمانند او ن یزچ یچھ«

َ إِنَّ ﴿   ]٥٨ساء: [النّ  ﴾َ�َن َسِميَعۢ� بَِصٗ�� ٱ�َّ
 »یناست.ب یالله شنوا ھمانا«

ُ وَ ﴿   ]٢٦٥[البقرة:  ﴾�ٌ بَِما َ�ۡعَملُوَن بَصِ  ٱ�َّ
 »یناست.ب کنید، یو الله به آنچه م«

ُ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ   ]١٥عمران:  [آل ﴾ٱۡلعَِبادِ بَِصُ�ۢ ب
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 »یناست.) بندگان بالو الله به (احو«

ِۢ بَِص�ٌ  ۥإِنَّهُ ﴿ ء   ]١٩[الملك:  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ
 »یناست.ب یزیاو به ھر چ بدون تردید«

ِ  ۥإِنَّهُ ﴿   ﴾َخبُِ�ۢ بَِص�ٞ  ۦبِعَِبادِه
ّ

  ]٢٧وری: [الش
 »یناست.ب یاو به بندگانش دانا گمان یب«

﴿ ِ   ]١٧[اإلسراء:  ﴾َخبَِ�ۢ� بَِصٗ�� ۦَوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك بُِذنُوِب ِعَبادِه
 »یناست.ب یبه گناھان بندگانش دانا است که پروردگارت (نسبت) یو کاف«

بیند، ھر چند بسیار کوچک  ھا و ھر چیزی را می بصیر: یعنی ذاتی که تمامی دیدنی
ای سیاه بر روی سنگی سخت و محکم را در شب  رفتن مورچه و ریز باشد، حّتی راه

کند، آنچه را که زیر  ھا مشاھده می بیند، جریان نیرو و خون را در اعضا و رگ تاریک می
ھای  آسمانبیند ھمان گونه که موجودات و اشیای  ھای ھفتگانه است می زمین

 بیند. ھا را می ھا و خیانت چشم کند و نیز حرکت پلک ھفتگانه را مشاھده می
اش،  بصیر ذاتی است که به سبب کمال بصر و بینایی«گوید:  می / ابن قّیم

بیند و  ھایش را می ای کوچک؛ اعضا، گوشت، خون، مغز و رگ جزئّیات بدن مورچه
 ١»کند. ک مشاھده میحرکت آن را بر روی سنگی محکم در شب تاری

 شاعر چه زیبا سروده است که:

ـــد البعـــوض جناحهـــا ـــرى م ـــا مـــن ي  ي
 

ــــي ظلـمـــ  ــــف ــــل البـهـة اللي ــــلـي  م األلي
 

ــــاط عروقــــها فــــي نحرهـــ  اـويــــرى من
 

ـــظــــام النُّ ـن تـلــــك العـوالــــمخ مـــ   لـحَّ
 

ـــــة تـمـحـــــو هبـــــا  أمـنـــــن عـلـــــي بتـوب
 

ـــمــــا كــــان من   ٢األولـي فــــي الـزمــــان ـّ
 

گستراند  ھایش را می بینی که مگس بال یعنی ای کسی که در شب بسیار تاریک می
ام  ای عطا کن تا گناھان گذشته بینی! به من توبه ھا و ... را می و نیز جریان خون در رگ

 را محو نماید.

                                           
 .٢٣٤طریق الھجرتین، ص  -١

 ، چاپ دار المنھاج.٤٦٤، ص ١قرطبی، الّتذکرة، ج  -٢
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بیند که شایستۀ کمال و جالل او  با چشمانی می أل باید ایمان داشته باشیم که الله
 فرماید: ھستند، چنانکه می

ۖ  ٱۡصِ�ۡ وَ ﴿ ۡ�ُينَِنا
َ
  ﴾ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك فَإِنََّك بِأ

ّ
  ]٤٨ور: [الط

نظر (و در حفاظت) ما  یرتو ز یراباش، ز یباحکم پروردگارت شک ی) برایامبر!پ یا«(
 »ی.ھست

لَۡ�ٰٖح َوُدُ�ٖ ﴿
َ
ٰ ذَاِت � ۡ�ُينِنَا َجَزاٗٓء  ١٣وََ�َلَۡ�ُٰه َ�َ

َ
  ]١٤-١٣[القمر:  ﴾لَِّمن َ�َن ُ�فِرَ َ�ۡرِي بِأ

نظر (و حفاظت) ما  یرز یم.سوار کرد یخشده از تخته و م ) ساختهیو او (نوح) را بر (مرکب«
 ».کافر شده بودند که  یکسان یبود برا یفریک .روان بود

ٰ َ�ۡيِ�ٓ ﴿ لَۡقۡيُت َعلَۡيَك َ�َبَّٗة ّمِّ�ِ َوِ�ُۡصَنَع َ�َ
َ
  ]٣٩[طه:  ﴾َو�

 »یابی.من پرورش  یدگانبرابر د برای اینکه درخود بر تو افکندم و  یاز سو یتمن محبّ و «

، که دربارۀ توصیف دّجال است، بیان شده که الله تعالی ج در حدیثی از پیامبر

؛ ١»إنَُّه أْعَور، و�نَّ ر�َُّ�ْم لَيَْس بأْعور«فرمودند:  ج صاحب دو چشم است؛ رسول الله
دانستن الله  منّزه» چشم نیست. ک چشم دارد و پروردگار شما یکھمانا او [دّجال] ی«

ای که  کند که الله متعال صاحب دو چشم است، به گونه از داشتن یک چشم، اثبات می
 شایستۀ او تعالی باشد.

وسیلۀ  گوییم: پروردگار ما دو چشم دارد که به ما می«گوید:  می / امام ابن خزیمه
ترین طبقۀ زمین؛ یعنی زیر طبقۀ ھفتم است و  و زیر پایینھا آنچه را که زیر خاک  آن

کند که بزرگ  بیند؛ فرقی نمی ھا وجود دارد، می ھا و میان آن نیز آنچه را که در آسمان
ماند و او تعالی آنچه را که در قعر دریاھا  یا کوچک باشند. ھیچ چیزی بر الله پنھان نمی

ه که عرشش را که بر آن قرار دارد، کند، ھمان گون ، مشاھده میھاست آن و میان
 ٢»بیند. می

ناگفته نماند که این اسم بزرگ مقتضی مواردی ھمچون فروتنی و خضوع، 
دانستن الله متعال به طور دائم، عبادت شایسته و دوری از گناھان است. ھر  مراقب

 -استآیه  ٤٠که بیش از  –اند، بیندیشد  کس به آیاتی از قرآن که با این نام ختم شده
 گردد: گردد، و اکنون برخی از آن آیات بیان می مطلب فوق برایش روشن می

                                           
 .س ، به روایت انس٢٩٣٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧١٣١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٥٠کتاب الّتوحید، ص  -٢
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نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ َۡل يُولُِج  ٱ�َّ ۡلِ ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ نَّ  ٱ�َّ

َ
َ َوأ ۢ بَِص�ٞ  ٱ�َّ  ﴾َسِميُع

  ]٦١[الحج: 
) از آن روست که الله (قادر است چیزی را بر دیگری غالب کند  این (نصرت مظلوم«

آورد،  شود) و روز را در شب در می مغلوب می تاریکیکند (و  ) شب را در روز داخل می چنانکه
 »یناست.ب یالله شنوا گمان یو ب

ھمۀ  شنود و تمامی صداھای موجود در شب و روز را می ـ بر اساس آیۀ فوق، الله
 بیند. حرکاتشان را با وجود تفاوت در زمان و حاالت، می

ُ ۞َولَۡو �ََسَط ﴿ ِ  ٱلّرِۡزَق  ٱ�َّ �ِض َ�ََغۡواْ ِ�  ۦلِعَِبادِه
َ
ۚ إِنَّهُ  ٱۡ� ا �ََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مَّ  ۥَوَ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ

 ِ   ﴾َخبُِ�ۢ بَِص�ٞ  ۦبِعَِبادِه
ّ

  ]٢٧وری: [الش
فساد  یندر زم یقیناً  گرداند، یانش فراخ (و گشاده) مبندگ یرا برا یو اگر الله روز«

 »یناست.ب یاو به بندگانش دانا ھمانا کند. یکه بخواھد نازل م ای هانداز  به بلکه کردند، یم

ھا باخبر  بیند، از آن احوال و اعمال بندگانش را می أ دھد که الله این آیه نشان می
فھمد  و چه کسی الیق آن نیست، میداند که چه کسی مستحّق ھدایت است  است، می

شود و چه کسی با داشتن ثروت،  که حال و شرایط چه کسی با ثروت و مال اصالح می
 فرماید: گردد، چنانکه می فاسد می

ِ  ۥلَِمن �ََشآُء َو�َۡقِدُرۚ إِنَّهُ  ٱلّرِۡزَق إِنَّ َر�ََّك يَبُۡسُط ﴿   ]٣٠[اإلسراء:  ﴾َخبَِ�ۢ� بَِصٗ�� ۦَ�َن بِعِبَادِه
 گمان یب دارد، ی) تنگ میاکس که بخواھد گشاده و ( ھر یرا برا یپروردگارت روز یقیناً «

 »یناست.ب یاو به بندگانش دانا
 در آیۀ دیگری، چنین آمده است:

ِيُهَو ﴿ ۡؤِمٞنۚ وَ  ٱ�َّ ُ َخلََقُ�ۡم فَِمنُ�ۡم َ�فِٞر َوِمنُ�م مُّ  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٌ  ٱ�َّ
  ]٢غابن: [التّ 

) از شما مؤمن ی) از شما کافرند و (گروھیپس (گروھ ید،است که شما را آفر ذاتیاو «
 »یناست.ب کنید یو الله به آنچه م .ھستند

یعنی الله نسبت به فرد صالح و فاسد و مؤمن و کافر بیناست و ھر یک را آن گونه 
 دھد. که شایسته است، پاداش یا عذاب می

ِينَ إِنَّ ﴿ َ�َمن يُلَۡ�ٰ ِ� يُلِۡحدُ  ٱ�َّ
َ
ِ�ٓ  ٱ�َّارِ وَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتِنَا َ� َ�َۡفۡوَن َعلَۡيَناۗٓ أ

ۡ
ن يَأ م مَّ

َ
َخۡ�ٌ أ

� َءاِمٗنا يَۡوَم  ْ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ   ]٤٠لت: [فّص  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٌ  ۥَما ِشۡئُتۡم إِنَّهُ  ٱۡ�َملُوا
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 که  یکس یاآ یستند.ن یدهبر ما پوش کنند، یم یما کجرو یاتدر آ که ی کسان دون تردیدب«
! ھر چه یاید؟(و بدون وحشت) ب یمنا یامتروز ق که  یکس یادر آتش انداخته شود بھتر است 

 »یناست.ب دھید یمسلمًا او به آنچه انجام م ید،بکن خواھید یم
کند  شوند، تھدید می الله متعال کسانی را که در مورد آیاتش منحرف و ملحد می

گاه است و در روز قیامت،  این افراد را  که آنان را میبدین صورت  بیند و از اعمالشان آ
 بدین سبب مجازات خواھد کرد.

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ يَُ�ِٰدلُوَن ِ�ٓ َءاَ�ِٰت  ٱ�َّ ا  ٱ�َّ تَٮُٰهۡم إِن ِ� ُصُدورِهِۡم إِ�َّ كِۡ�ٞ مَّ
َ
بَِغۡ�ِ ُسۡلَ�ٍٰن �

ِ  ٱۡسَتعِذۡ ُهم بَِ�ٰلِغِيهِ� فَ  ِۖ ب ِميعُ ُهَو  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ   ]٥٦[غافر:  ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
آمده باشد، مجادله یشان ) که برایلیت (و دلحّج  یچالله بدون ھ یاتدر آ که  یھمانا کسان«

پس به الله پناه ببر،  ید.،که خود به آن نخواھند رسیست، ر نجز تکبّ  ھایشان ینهدر س کنند، یم
 »یناست.ب یاوست که شنوا گمان یب

شنود، و ھمۀ اشیا و موارد  یعنی الله تعالی تمامی صداھا را با وجود تفاوتشان می
گیرند؛ از جمله کسانی را  داند که در کجا و چه زمانی صورت می بیند و می دیدنی را می

بیند و از  ھا را دارند، می کنند و قصد انکار و ابطال آن که دربارۀ آیاتش مجادله می
 و ھرگز این افراد به ھدفشان نخواھند رسید.احوالشان مّطلع است، 

ُ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ � َ�ۡقِ� ب ِينَ وَ  ٱۡ�َّقِ ٍء� إِنَّ  ۦيَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ َ َ� َ�ۡقُضوَن �َِ�ۡ ُهَو  ٱ�َّ
ِميعُ    ]٢٠[غافر:  ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ

 یداور یزیچ یچبه ھ خوانند، یاو م یجاه که ب یو کسان کند، یم یو الله به حق داور«
 »یناست.ب یالله ھمان شنوا ھمانا کنند. ینم

بر اساس آیۀ فوق، عبادت حق و شایستۀ ذات سمیع و بصیر است؛ پروردگاری که 
ھا این است  صاحب کمال سمع و بصر است. و یکی از دالیل بطالن و فساد عبادت بت

 ت: به پدرش گف ÷ بینند و به ھمین سبب، ابراھیم شنوند و نمی ھا نمی که آن

بَِت لَِم َ�ۡعُبُد َما َ� �َۡسَمُع َوَ� ُ�ۡبِ�ُ َوَ� ُ�ۡغِ� َعنَك َشۡ� ﴿
َ
�   ]٤٢[مریم:  ﴾ا ٔٗ َ�ٰٓ

یازی ن یچو نه ھ بیند یو نه م شنود یکه نه م کنی یرا پرستش م یزیپدرجان! چرا چ یا«
 !»سازد؟ یاز تو برآورده م را

َ ۞إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت يَأ

َ
ۡهلَِها �َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
ن  ٱ�َّاِس إَِ�ٰٓ أ

َ
أ

 ِ َ إِنَّ  ٱۡلَعۡدِل� َ�ُۡكُمواْ ب ا يَعُِظُ�م بِهِ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۦٓۗ نِعِمَّ   ]٥٨ساء: [النّ  ﴾َ�َن َسِميَعۢ� بَِصٗ�� ٱ�َّ
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و  یدباز گردان شانھا را به صاحبان که امانت دھد یالله به شما فرمان م دون تردیدب«
است  یزیچ یکون یقت،در حق ید.کن یبه عدالت داور کنید، یم یمردم داور یانم که  یھنگام

 »یناست.ب یالله شنوا گمان یب دھد! یکه الله شما را به آن اندرز م

کند، زیرا مشتمل بر مصالح  دستورات و ممنوعاتش را توصیف و تحسین می ـ الله
ھا  برد، چون شارع و بوجودآورندۀ آن ضررھا را از بین میو منافع دنیا و آخرت است و 

گاه  ذات شنوا و بینایی است که ھیچ چیزی بر او پنھان نمی ماند و از مصالح بندگان آ
 است، در حالی که خودشان مّطلع نیستند.

کند و از  ھمچنین انسان را تشویق به انجام دستورات و پرھیز از ممنوعات الھی می
 دارد. ھا بر حذر می مخالفت با آن

�ِيُمواْ ﴿
َ
لَٰوةَ َوأ ۚ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ َكٰوةَ نُفِسُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ َ�ُِدوهُ ِعنَد  ٱلزَّ

َ
ُمواْ ِ� ِۗ َوَما ُ�َقّدِ إِنَّ  ٱ�َّ

 َ   ]١١٠[البقرة:  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ٱ�َّ
 یشخود از پ یرا که برا یکیو ھر کار نید و زکات را ادا کن یدو نماز را بر پا دار«

 ».ستیناب کنید یالله به آنچه م یقیناً  یافت. یدآن را نزد الله خواھ فرستید، یم
ھا را برای خود  دھد که ھیچ یک از اعمال نیک شما که آن الله تعالی وعده می

بیند و پاداش بزرگی به بندگانش، بر  ھا را می آن  أل اید، تباه نخواھد شد و الله فرستاده
 ھا خواھد داد.  اثر آن

ھای پیشین، دانستیم که اگر بنده بداند و به خود یادآوری کند که  با توّجه به مثال
بیند و از اعمالش مّطلع است، فواید بسیاری در حوزۀ ترغیب و  ھمواره او را می أ الله

به ھای قبلی واضح است. اگر بنده عبادتش را  ترھیب خواھد ُبرد، و این مطلب در نمونه
خوبی برای پروردگار انجام دھد و از گناھان پرھیز نماید در حالی که رؤیت و اّطالع 

رسد، که برترین درجات دین  الھی را برای خود یادآور سازد، قطعًا به مقام احسان می

نََّك تَراه«در بیان حقیقت احسان فرمودند:  ج است، چنانکه پیامبر
َ
ْن َ�ْعبَُد ا�َّ َك�

َ
 ،أ

 َ ای عبادت کنی که گویی او را  اینکه الله را به گونه«؛ »ْم تَُ�ْن تَراُه فإِنَُّه يَراكَ فإِْن ل
چه بسا افرادی که با » بیند. بینی، قطعًا او تو را می بینی و اگر تو الله را نمی می

 یادآوری این صفت الھی، از ارتکاب گناھان خودداری کردند.
مردی شبانه در یک بیابان از زنی درخواست کرد که با «گوید:  می / ابن رجب

وی ھمبستر شود، اّما آن زن سر باز زد. مرد به او گفت: کسی غیر از ستارگان ما را 
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بیند؟!  یعنی مگر الله ما را نمی ١»ھا کجاست؟! بیند. زن گفت: پس بوجودآورندۀ آن نمی
 فرماید: الله تعالی می

نَّ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَم بِأ

َ
�  َ   ]١٤[العلق:  ﴾يََرىٰ  ٱ�َّ

 !»بیند؟ یاعمالش را) م ۀکه مسلمًا الله (ھم داند ینم آیا«
 ھمین برای خودداری و پرھیز از ارتکاب گناه کافی است.

 علیم. ٣٣
 آیه بیان شده است؛ از جمله: ١٥٠نام مذکور در بیش از 

  ]٥٤وم: [الّر  ﴾ٱلَۡقِديرُ  ٱۡلَعلِيمُ َ�ۡلُُق َما �ََشآُءۚ َوُهَو ﴿
 ».تواناست یو او دانا آفریند یچه بخواھد م ھر«

﴿ ِ ِ َوَ�َ�ٰ ب   ]٧٠ساء: [النّ  ﴾َعلِيٗما ٱ�َّ
 ».داناست اللهاست که  یو کاف«

  ]٣٨[یس:  ﴾ٱۡلَعلِيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر ﴿
 ».داناست یروزمند) پپروردگار( یرتقد ینا«

َ إِنَّ ﴿   ]١٨١[البقرة:  ﴾َسِميٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
 ».داناست یھمانا الله شنوا«

علیم: یعنی ذاتی که از ظواھر و بواطن، امور آشکار و پنھان، جھان باال و پایین، از 
گاه است و ھیچ چیزی از او پنھان نمی داند که چه  ماند، می گذشته و حال و آینده آ

است و شمار ھمه چیز را چیزی اّتفاق افتاده و چه روی خواھد داد، از ھر چیزی مّطلع 
 دارد.

گاھی الله نسبت به ھر چیزی، به طور فراوان و گسترده  أل در قرآن کریم، علم و آ
 بیان شده است.

 الله متعال در چندین آیه، از وسعت و شمول علمش سخن گفته است؛ مانند:

ُرونَ ﴿ فََ� َ�َتَذكَّ
َ
ٍء ِعۡلًماۚ أ   ]٨٠[األنعام:  ﴾وَِسَع َرّ�ِ ُ�َّ َ�ۡ

 !»گیرید؟ یپند نم یارا در برگرفته است، آ یزیچ رعلم و دانش پروردگارم ھ«

ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما﴿   ]٧[غافر:  ﴾َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ
                                           

 .٤٩شرح کلمة اإلخالص، ص  -١
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 ».را فرا گرفته است یزیچ رپروردگارا! رحمت و علم تو ھ«

َمآ إَِ�ُٰهُ�ُم ﴿ ُ إِ�َّ ِي ٱ�َّ ٍء ِعۡلٗما ٱ�َّ   ]٩٨[طه:  ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ وَِسَع ُ�َّ َ�ۡ
را فرا گرفته  یزیچ رھ شو علم یستن یمعبود یچمعبود شما تنھا الله است که جز او ھ«
 ».است

 و اینکه از ھر چیزی مّطلع است:

َ إِنَّ ﴿   ]١٢٠عمران:  [آل ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيٞط  ٱ�َّ
 ».احاطه دارد کنند، یالله به آنچه م ھمانا«

  ]٩٢[هود:  ﴾إِنَّ َرّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيٞط ﴿
 ».احاطه دارد دھید یپروردگارم به آنچه انجام م گمان یب«

ُ َوَ�َن ﴿   ]١٠٨ساء: [النّ  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيًطا ٱ�َّ
 ».احاطه دارد دھند، یالله به آنچه انجام مھمواره و «

ُ َ�َن وَ ﴿ ِيٗطا ٱ�َّ ءٖ �ُّ   ]١٢٦ساء: [النّ  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ
 ».احاطه دارد یزیبه ھر چ ھمیشه و الله«

 و اینکه علمش به امور نھان و آشکار و غیب و حضور احاطه دارد:

ِ َر�ََّنآ إِنََّك َ�ۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما ُ�ۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ َ�َ ﴿ ءٖ ِ�  ٱ�َّ �ِض ِمن َ�ۡ
َ
َوَ� ِ�  ٱۡ�

َمآءِ    ]٣٨[إبراهیم:  ﴾ٱلسَّ
و  سازیم. یو آنچه را که آشکار م کنیم یآنچه را که ما پنھان م دانی یپروردگارا! تو م«

 »ماند. ینم یدهو نه در آسمان بر الله پوش یننه در زم یزیچ

ۡ�ُ�ِ َ�ۡعلَُم َخآ�َِنَة ﴿
َ
ُدورُ َوَما ُ�ِۡ�  ٱۡ�   ]١٩[غافر:  ﴾ٱلصُّ

 »داند. یم دارند، یپنھان م ھا ینهھا و آنچه را که س چشم یانتالله) خ«(

�َ�ٰنَ َولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ ۡقَرُب إَِ�ۡهِ ِمۡن َحۡبِل  ۥۖ َ�ۡفُسهُ  ۦَوَ�ۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِ  ٱۡ�ِ
َ
َوَ�ُۡن أ

  ]١٦[ق:  ﴾ٱلَۡورِ�دِ 
و  دانیم، یم کند یرا که نفسش به او وسوسه م یزیو چ ایم یدهما انسان را آفر یبه راست«

 »تریم. یکما از (شاه) رگ گردن به او نزد

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نُفِسُ�ۡم فَ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ أ   ]٢٣٥[البقرة:  ﴾ٱۡحَذُروهُ

) او با پس از (مخالفت داند، یشماست م یھا که الله آنچه را که در دل یدو بدان«
 »ید.بترس



 ١٦٣  شناخت اسماء الله

نَّ ﴿
َ
َو َ� َ�ۡعلَُموَن أ

َ
َ أ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنونَ  ٱ�َّ   ]٧٧[البقرة:  ﴾َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ
 !»داند؟ یم کنند، یو آنچه را آشکار م دارند یآنچه را پنھان م الله که دانند ینم یاآ«

ُ وَ ﴿ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنونَ  ٱ�َّ   ]١٩حل: [النّ  ﴾َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ
 »داند. یم کنید، یو آنچه را آشکار م دارید یرا پنھان مو الله آنچه «

نَّ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَُمٓواْ أ

َ
� َ نَّ  ٱ�َّ

َ
َ َ�ۡعلَُم ِ�َُّهۡم َوَ�َۡوٮُٰهۡم َوأ ُٰم  ٱ�َّ   ]٧٨وبة: [التّ  ﴾ٱلُۡغُيوِب َع�َّ

الله  گمان یو ب داند؟! یشان را م یکه الله اسرارشان و (سخنان) در گوش دانستند ینم یاآ«
 ».ستھا یبغ یدانا

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َوَ� ُ�ِيُطوَن بِهِ ﴿
َ
  ]١١٠[طه:  ﴾ِعۡلٗما ۦَ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ �

 ۀ علمیبه او احاط انو آن داند، یرو دارند و آنچه را پشت سرشان است م یشآنچه را پ«
 ».ندارند

َ�ٰدَ وَ  ٱۡلَغۡيبِ وََسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم ﴿   ]١٠٥وبة: [التّ  ﴾َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ةِ ٱلشَّ
پس شما را به  شوید، یپنھان و آشکار، باز گردانده م ی(الله) دانا یبه سو یو به زود«

گاه مدادید،  یآنچه انجام م  »کند. یآ
 ھا و زمین وجود دارد، باخبر است: و نیز اینکه الله از آنچه در آسمان

َ إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡعلَُم َ�ۡيَب  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱۡ�   ]١٨[الحجرات:  ﴾بَِصُ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ

 »یناست.ب دھید یو الله به آنچه انجام م داند یرا م ینھا و زم آسمان یبھمانا الله غ«

ُ وَ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡعلَُم َما ِ�  ٱ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱۡ� ٍء َعلِيمٞ  ٱ�َّ   ]١٦[الحجرات:  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ

 ربه ھ متعال و الله داند یمرا است  یندر زم ھا و آنچه الله آنچه در آسمان که  یدر حال«
گاه است یزیچ  ».آ

گاه است:  در آیاتی دیگر فرموده است که فقط او تعالی از کلیدھای غیب آ

ِ ُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ� َ� َ�ۡعلَ  ٱۡلَغۡيبِ َمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ ّ�َ
َوَما �َۡسُقُط ِمن  ٱۡ�َۡحرِ� وَ  ٱلۡ

�ِض َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت 
َ
بِ�ٖ  ٱۡ�  ﴾َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

  ]٥٩[األنعام: 
 یدر خشککه آنچه را  داند. یھا را نم آن یکستعالی نزد اوست و جز او  یبغ یدھایو کل«
 یچو نه ھ داند، یآن را م ینکهمگر ا افتد ی) نمی(از درخت یبرگ یچو ھ داند یم یاستو در
آشکار  یدر کتاب ینکه(وجود دارد) مگر ا یتر و خشک یچو نه ھ ینزم ھای یکیدر تار یا دانه

 ».(لوح محفوظ ثبت) است
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َ إِنَّ ﴿ اَعةِ ِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  ٱ�َّ ُِل  ٱلسَّ رَۡحاِم� َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ٱۡلَغۡيَث َوُ�َ�ّ
َ
َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس  ٱۡ�

�ٖض َ�ُموُتۚ إِنَّ 
َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ َ مَّ ۢ  ٱ�َّ   ]٣٤[لقمان:  ﴾َعلِيٌم َخبُِ�

و آنچه را که  کند یاو) باران را نازل مو ( .نزد الله است یامتعلم (وقوع) قبدون تردید «
کس  یچو ھ آورد، یبه دست م یزفردا چه چ داند یکس نم یچو ھ داند. یھاست م در رحم

گاه است یالله دانا یقیناً  میرد. یم ینکه در کدام سرزم داند ینم  ».آ

﴿ ُ نَ�ٰ َوَما تَغِيُض  ٱ�َّ
ُ
رَۡحامُ َ�ۡعلَُم َما َ�ِۡمُل ُ�ُّ أ

َ
ٍء ِعنَدهُ  َوَما ٱۡ� ۚ َوُ�ُّ َ�ۡ  ۥتَۡزَداُد

َ�َٰدةِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلُِم  ٨بِِمۡقَدارٍ    ]٩-٨عد: [الّر  ﴾ٱلُۡمَتَعالِ  ٱلَۡكبِ�ُ  ٱلشَّ
و  کاھند یھا م و آنچه را که رحم شود یبدان باردار م هآنچه را که ھر ماد داند یالله م«

و آشکار، بزرگ  یبغ ی(او) دانا .دارد ّینینزد او مقدار مع یزیو ھر چ کنند یآنچه افزون م
 ».بلندمرتبه است

آثار و نتایج فراوانی برای بنده دارد و بلکه بھترین » علیم«ایمان و باور به نام 
 پنددھنده است.

ترین موعظه  عالمان مّتفقند که این بزرگ«گوید:  می / شیخ محّمد امین شنقیطی
که توصیف برتر از  –ھایی  شده است و نمونهرود که از آسمان به زمین نازل  به شمار می
اند: اگر فرض شود که در این  اند؛ مثال گفته برای این موضوع بیان کرده -آِن الله است

بخش از زمین، مردی جّالد وجود دارد که اگر حریمش شکسته شود، حتما فرد مجرم 
ارند و کسی کشد، دارای قدرت و عّزت فراوانی است، لشکریان اطراف او را د را می

تواند به دخترانش که در اطرافش ھستند، نگاه بد کند... [قطعًا ھیچ کس جرأت  نمی
انجام جرم را نخواھد داشت). و اگر به ساکنان یک شھر گفته شود که حاکم آن شھر 

گذراند که از تمامی اعمال ساکنانش باخبر است، قطعًا آنان بدون  در حالی شب را می
 سپری خواھند کرد.جرم و جنایت، شب را 

دھد، به  ھا و زمین و مالک جّبار در آیات کتابش چنین خبری می آفریدگار آسمان
 خورد: ای که در تمامی صفحات قرآن، این موعظۀ بزرگ و مھم به چشم می گونه

ُ وَ ﴿ ٍء َعلِيمٞ  ٱ�َّ   ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ
گاه است یزیچ ربه ھ و الله«   ».آ

ُ وَ ﴿   ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  ٱ�َّ
گاه است کنید یو الله به آنچه م«  ».آ
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ُ وَ ﴿ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنونَ  ٱ�َّ   ]١٩حل: [النّ  ﴾َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ
 »داند. یم کنید، یو آنچه را آشکار م دارید یو الله آنچه را پنھان م«

  ]٥٩ [األنعام: ﴾َوَما �َۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها﴿
 »داند. یآن را م ینکهمگر ا افتد ی) نمی(از درخت یبرگ یچو ھ«

�َ�ٰنَ َولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿   ]١٦[ق:  ﴾ۥۖ َ�ۡفُسهُ  ۦَوَ�ۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِ  ٱۡ�ِ
 »دانیم. یم کند یرا که نفسش به او وسوسه م یزیو چ ایم یدهما انسان را آفر یبه راست«

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نُفِسُ�ۡم فَ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ أ   ]٢٣٥[البقرة:  ﴾ٱۡحَذُروهُ

) او با پس از (مخالفت داند، یشماست م یھا که الله آنچه را که در دل یدو بدان«
 »ید.بترس

ْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ﴿ ٖن َوَما َ�ۡتلُوا
ۡ
ُكنَّا َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ

  ]٦١[یونس:  ﴾َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� 
را انجام  یعمل یچو ھ خوانی یاز قرآن را نم یبخش یچو ھ ی) نباشیکار (و حال یچو در ھ«

درآن (عمل) وارد  که ی ھنگام یم،ما (حاضر و) گواه بر شما ھست ینکهمگر ادھید  ینم
 »شوید. یم

ه از این موعظۀ مھم پند و اندرز بگیریم  و آن را پس بر تمامی ما واجب است ک
 ١»فراموش نکنیم، تا مبادا خودمان را به ھالکت اندازیم.

مردی زنی را مجبور کرد که با وی ھمبستر شود و به او «گوید:  می / ابن رجب
دستور داد که تمامی درھا را ببندد. سپس پرسید: آیا دری باقی مانده است که بسته 

زن پاسخ داد: آری؛ دری که میان ما و الله است. در نتیجه، آن مرد به   نشده باشد؟
زد، وی به آنان گفت: ھمانا  زن تجاوز نکرد. یک نفر مردی را دید که با زنی حرف می

 ٢»بیند، الله متعال عیب من و شما را بپوشاند و ما را ببخشاید. الله شما را می
 فرماید: می ـ الله

ۡ�ُ�ِ  َ�ۡعلَُم َخآ�َِنةَ ﴿
َ
ُدورُ َوَما ُ�ِۡ�  ٱۡ�   ]١٩[غافر:  ﴾ٱلصُّ

 »داند. یم کنند، یپنھان م ھا ینهھا و آنچه را که س چشم یانتالله) خ«(

                                           
 با اندکی تصّرف. ٣٣٤ -٣٣٣، صص ١العذاب الّنمیر، ج  -١

 .٤٩شرح کلمة اإلخالص، ص  -٢
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ھر کس به آیۀ فوق دّقت کند و تدّبر نماید، قطعًا این بھترین موعظه و مانع از گناه 
 برایش خواھد بود.

گاھی تام و «گوید:  در تفسیر آیۀ مزبور می / ابن کثیر الله متعال خبر از علم و آ
کند که با ارزش یا بی ارزش، بزرگ یا  دھد؛ فرقی نمی کامل خود به تمامی اشیا می

کوچک و یا ظریف و خیلی ریز باشد؛ تا مردم بر حذر باشند، به طور شایسته از الله 
الزم است که  بیند و شرم نمایند، تقوا پیشه کنند و بدانند که الله ھمواره آنان را می

 ١»ھا باخبر است. ھا و از اسرار دل مراقب باشند، زیرا او تعالی از خیانت چشم
 در عباراتی که سخن از اعمال و پاداش و عقوبت» علیم«در بسیاری مواقع، نام 

ھا بیدار گردند و بندگان از اھّمیت تکمیل و اصالح اعمال باخبر  آید تا دل ، میھاست آن
آنان را تشویق و ترھیب نماید. بدون تردید فقط الله یگانه انسان را  شوند و برای اینکه

 دھد و ھیچ معبودی غیر از او شایستۀ عبادت نیست. توفیق می

 لطیف و خبیر. ٣٤
 اند؛ مانند: این دو اسم در چندین آیه، کنار ھم تکرار شده

بَۡ�ٰرُ �َّ تُۡدرُِ�ُه ﴿
َ
ۖ َوُهَو يُۡدرُِك  ٱۡ� بَۡ�َٰر

َ
  ]١٠٣[األنعام:  ﴾ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف وَُهَو  ٱۡ�

گاه است ینب یکبارتعالی و او  یابد یھا را در م و او چشم یابند یھا او را در نم چشم«  ».آ

نَّ ﴿
َ
لَۡم تََر أ

َ
� َ نَزَل ِمَن  ٱ�َّ

َ
َمآءِ أ �ُض َماٗٓء َ�ُتۡصبُِح  ٱلسَّ

َ
ةًۚ إِنَّ  ٱۡ� َّ�َۡ�ُ َ  ﴾لَِطيٌف َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

  ]٦٣[الحج: 
م (بر اثر آن) سبز و خّر  ینفرو فرستاد، سپس زم یکه الله از آسمان آب یدیند یاآ«

گاه است ینب یکالله بار گمان یب گردد؟! یم  ».آ
 فرماید که لقمان فرزندش را این گونه نصیحت کرد: الله متعال می

َهآ إِن تَُك ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٖل ﴿ ۡو ِ� َ�ُٰبَ�َّ إِ�َّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ َ�َتُ�ن ِ� َصۡخَرٍ� أ ۡو ِ�  ٱلسَّ

َ
أ

�ِض 
َ
ِت بَِها  ٱۡ�

ۡ
ۚ يَأ ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ   ]١٦[لقمان:  ﴾لَِطيٌف َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

خردل باشد، آنگاه در درون  ۀدان ینیسنگ ۀانداز  بد) به یا یکپسرک من! اگر (عمل ن یا«
 آورد، یحساب) م یبرا یامتباشد، الله آن را (در روز ق یندر زم یاھا  در آسمان یا یسنگ هتخت

گاه است بین یکالله بار گمان یب  ».آ

                                           
 .١٢٧، ص ٧تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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 فرماید: و در آیاتی دیگر می

َ� َ�ۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ﴿
َ
  ]١٤[الملك:  ﴾ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَِّطيُف �

او  که ی در حال داند؟! یھا) نم است، (از حال آن یدهموجودات را) آفر ۀ(ھم که ذاتی  مگر«
گاه است بین یکبار  ».آ

ِ َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ٱۡذُكۡرنَ وَ ﴿ َ إِنَّ  ٱۡ�ِۡكَمةِ� وَ  ٱ�َّ  ﴾َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا ٱ�َّ
  ]٣٤[األحزاب: 

 یاد شود ی) خوانده مج یامبرت پالله و حکمت (سنّ  یاتاز آ یتانھا در خانهکه و آنچه را «
گاه است بین یکالله بار گمان یب ید،کن  ».آ

ھا، از امور بسیار کوچک و اشیا و موجودات  خبیر: ذاتی است که از رازھا و نھان
گاھی و علم به امور مخفی است که  گاه و باخبر است. این نام بیانگر آ بسیار ریز آ

و امور  نھایت ریز و کوچک و پنھان ھستند و به طریق اولی، بیانگر علم به ظواھر بی
 آشکار است.

 قبال دربارۀ صفت علم و احاطۀ علم پروردگار به ھر چیزی، مطالبی بیان شد.
 لطیف دو معنا دارد:

ای است که حّتی از اسرار و  به معنای خبیر؛ یعنی اینکه علم او تعالی به گونه .١
گاه است.  امور مخفی و نھان آ

ع بندگان و دوستانش به معنای ذاتی که با لطف و احسان خود، مصالح و مناف .٢
 رساند. کنند، به آنان می را از جایی که خودشان احساس و درک نمی

 ١سراید: خود چنین می» نونّیه«در  / ابن قّیم

ــــــ ــــــِدِه َولَِعْب ــــــُف بَِعْب ــــــَو اللَّطِي  ِدهِ ـوه
 

ــــــــواللّ   ــــــــافِِه َنْوَع ــــــــُف يف أوص  انِ ـط
 

 إدراُك أســــــــراِر األمـــــــــوِر بِِخْبـــــــــَرةٍ 
 

ـــــِع اإلحســـــطـــــُف عنـــــَد واللّ    انِ ـَمَواقِ
 

َتـــــــُه َوُيْبـــــــِدي ُلْطَفـــــــ َفُيِريـــــــَك   هُ ـِعزَّ
 

ــــانِ   ــــالِت عــــْن ذا الشَّ ــــُد يف الَغَف  والعب
 

اش لطیف است و لطف که از اوصاف پروردگار باشد،  الله متعال به بنده و برای بنده
 بر دو نوع است:

گاھی و لطف در مواقع احسان و نیکی.  فھم اسرار امور از روی آ

                                           
 ، چاپ دار ابن خزیمه.٢٤٤ص  -١
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کند، اّما بنده  دھد و لطفش را آشکار می بنابراین الله متعال عّزتش را به تو نشان می
 از این موضوع بسیار غافل است.

اش برخاسته از رحمت او بوده و بلکه رحمتی خاص  پس لطف و احسان الله به بنده
است. در نتیجه، رحمتی که به بنده از جایی که خودش آن یا اسبابش را احساس 

 رسد، لطف نام دارد. کند، می نمی
اش یا برای او لطف کرد؛ یعنی وی را به طور  شود: الله متعال به بنده گفته می

مخصوص، به عنوان دوست خود انتخاب کرد و از این رو، احوال ظاھری و باطنی او را 
توان  برد. می ھای درونی و بیرونی وی را از بین می کند، تمامی مصیبت اصالح می

  ـ امور درونی لطف به بنده و امور بیرونی لطف برای بنده است. ھر گاه اللهگفت که 
ھای خیر را بر رویش بگشاید و وی را یاری دھد،  اش را آسان کند و راه کارھای بنده

قطعًا به او لطف کرده است و ھر گاه اسباب خارجی را که در توان و قدرت بنده نیست 
، قطعًا به وی لطف کرده است؛ یعنی ھمان اّتفاقاتی ، تغییر دھدھاست آن و صالح او در

رسید، ولی در نھایت  روی داد، که ابتدا ناپسند به نظر می ÷ که در زندگی یوسف
ھا و نتایج را برای آنان به دنبال  برای او و پدرش خوب و مفید بود و بھترین فایده

 داشت و به ھمین سبب، سّیدنا یوسف فرمود:

ۚ إِنَّ َرّ�ِ ﴿   ]١٠٠[یوسف:  ﴾لَِطيٞف لَِّما �ََشآُء
 ».است ینب یککند) بار یر(تدب خواھد یپروردگارم به آنچه که م گمان یب«

 ھا اعتراف کرد. به آن ÷ یعنی آنچه اّتفاق افتاد، لطفی از جانب الله بود و یوسف
 أل اش، موضوعی بسیار گسترده است، که الله موضوع لطف و احسان الله به بنده

کند اگر وی را شایستۀ  ھر کس از بندگانش که بخواھد، لطف و احسان خاّصی می برای
بخشد و او  آن بداند. فضل و احسان به دست الله است و به ھر کس که بخواھد، می

 تعالی دارای فضل بسیاری است.
یکی از موارد لطف الھی به بندگان مؤمن، این است که آنان را با فضل و احسان 

ھا و  ھای نادانی، کفر، بدعت برد؛ یعنی از تاریکی ھا به سوی نور می کیخود، از تاری
 گناھان به سوی نور و روشنایی علم، ایمان و اطاعت.

کند، توفیق  ھمچنین آنان را از اطاعت از نفس امرکننده به بدی حفاظت می
نه و دھد که خودشان را از تمایالت نفسانی باز دارند و با وجود فراوانی اسباب فت می

کند. پس بر این افراد با  ھا، بدی و فحشا را از آنان دور می ھای گناھان و شھوت انگیزه
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کند؛ ایمانی که خود الله به آنان ارزانی  برھان لطف خود و نور ایمانشان احسان می
داشته است. در نتیجه، با آرامش و اطمینان کامل، از گناھان و شھوات دوری 

 کنند. می
گاھی از مصالح بندگان و نه بر اساس خواسته و ب أ و نیز الله ر حسب آ

خواھند که غیر  دھد، زیرا گاھی اوقات بندگان چیزی می تمایالتشان، به آنان روزی می
آن برایشان بھتر است. بنابراین الله تعالی از روی لطف و احسان خود، آنچه را که 

 ناپسند بدانند: کند ھر چند آن را برایشان بھتر و مفیدتر است، مقّدر می

﴿ ُ ِ  ٱ�َّ   ﴾ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلَۡقوِيُّ يَۡرُزُق َمن �ََشآُءۖ َوُهَو  ۦلَِطيُفۢ بِعَِبادِه
ّ

  ]١٩وری: [الش
و او  دھد یم ی(و مھربان) است، ھر کس را بخواھد روز یفالله نسبت به بندگانش لط«
 »یروزمند است.پ یتوانا

ھا و  است که آنان را به سختییکی دیگر از موارد لطف الھی به بندگان، این 
ھای خود را بر آنان کامل  کند تا کامل شوند و نعمت-ھای متفاوتی دچار می مصیبت
 گرداند.

سازد تا در میان افراد صالح و عالم و مؤمن رشد و  و یا اینکه برای بنده مقّدر می
ی صالح، ھای آنان برخوردار شود. یا اینکه پدر و مادر زندگی کند تا از ادب و خوبی

ترین  بخشد، که این موارد از بزرگ ای سالم به او می خویشاوندانی پرھیزگار و جامعه
روند، زیرا اصالح بنده وابسته به اسباب و عوامل فراوانی  ھای الھی به شمار می نعمت

 .ھاست آن ترین است و این موارد، از بھترین و مھم
شود که از  گرداند و باعث می قانع میھمچنین روزی بنده را حالل و او را آسوده و 

اش  عبادت، علم و عملی که برای آن آفریده شده است، غافل نشود، بلکه رزق و روزی
 کند. وی را برای انجام این امور کمک می

دھد که وی را  برادرانی صالح و دوستانی باتقوا به انسان می ـ عالوه بر این، الله
شتیبان او در راه اسالم و دوری از اسباب انحراف و کنند و پ برای انجام خیر یاری می

 ھالکتند.
کند تا صبر نماید و از این طریق، به  ھا دچار می و نیز بنده را به برخی از مصیبت

ھایی واال برسد و در دلش، شیرینی امید و انتظار رحمت و گشایش و  درجات و جایگاه
نتیجه، دردش کم شود و شدن سختی و ضرر را بچشد و احساس کند و در  برطرف

 روح و روانش آسوده و خوشحال گردد.
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زده، تحّمل مشّقت را آسان  انتظار و امید فرد مصیبت«گوید:  می / ابن قّیم
کند؛ بویژه زمانی که امیدش فراوان باشد و مطمئن باشد که مصیبت از بین  می
شود، راحتی کند که وقتی مصیبت و رنج برطرف  داند و احساس می رود، زیرا می می

خواھد آمد و این از الطاف پنھانی پروردگار و گشایشی زودھنگام است. با توّجه به این 
 ١»گردد. مطلب و سایر مطالب، معنا و مفھوم نام "لطیف" مشّخص می

ھای این نام بزرگ را بداند، تالش  چقدر برای بنده سودمند است که معنا و نشانه
یقینی به آن داشته باشد، عبادت الھی را که از مقتضیات کند که ایمان و باور قطعی و 

اسم مذکور است، انجام دھد و در نتیجه، دلش لبریز از امید و طمع برای رسیدن به 
ھایش شود و در تمامی حاالت، به فکر نتایج  ھا و بخشش فضل الھی و کسب نعمت

تی که دارای خوب باشد و به پروردگار لطیف و موالی بزرگوارش اعتماد کند؛ ذا
آورد و  ھایی بسیار است. ھر کس به دنبال خیر باشد، قطعًا آن را به دست می نعمت

شود و فضل و احسان به دست الله  کسی که از شر پرھیز کند، قطعًا از آن محافظت می
 دارای فضل بسیاری است. ـ دھد و الله تعالی است و به ھر کس که بخواھد می

 تّوابعفّو، غفور، غّفار و . ٣٥
 خوانیم: در قرآن حکیم، می

نَُّه  ۦ۞َ�ٰلَِكۖ َوَمۡن َ�قََب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِ ﴿ ۚ ُ�مَّ بُِ�َ َعلَۡيهِ َ�َنُ�َ ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ لََعُفوٌّ  ٱ�َّ
  ]٦٠[الحج:  ﴾َ�ُفورٞ 
مجازات کند،  است است، و ھر کس به ھمان مقدار که به او ستم شده یناحکام) ا«(

آمرزنده  ۀالله بخشند یقیناً  .خواھد کرد یاریرا  ویالله  تردید، بدون شودسپس بر او ستم 
 ».است

ْوَ�ٰٓ�َِك َعَ� ﴿
ُ
ُ فَأ ن َ�ۡعُفَو َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�َن  ٱ�َّ

َ
ُ أ ا َ�ُفوٗر� ٱ�َّ   ]٩٩ساء: [النّ  ﴾َ�ُفوًّ

 یندۀبخشاھمواره ) و الله یدبخشادر گذرد (و ب آناناست که الله از  یدرا ام ینانپس ا«
 ».است  آمرزنده

ُ َوَ�ُتوَب ﴿ ُ َوَ�َن  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� وَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َ�َ  ٱ�َّ   ]٧٣[األحزاب:  ﴾َ�ُفوٗر� رَِّحيَمۢ� ٱ�َّ

                                           
 .١٦٧، ص ٢مدارج الّسالکین، ج  -١
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ھمیشه (و از گناھانشان در گذرد) و الله  یردمردان مؤمن و زنان مؤمن را بپذ ۀو الله توب«
 ».مھربان است ۀآمرزند

ُب َمن �ََشآُءۚ َوَ�َن ﴿ ُ َ�ۡغفُِر لَِمن �ََشآُء َوُ�َعّذِ   ]١٤[الفتح:  ﴾َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما ٱ�َّ
 ھمواره و الله کند یبخواھد عذاب مکه را  سو ھر ک آمرزد یبخواھد مکه را  سھر ک«

 ».مھربان است ۀآمرزند

ارٞ لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن وَ ﴿   ]٨٢[طه:  ﴾ٱۡهَتَدىٰ َعِمَل َ�ٰلِٗحا ُ�مَّ �ّ�ِ لََغفَّ
انجام داد،  یستهآورد و کار شا یمانتوبه کرد و ا که ی کس یام برا و ھمانا من آمرزنده«

 »یافت. یتسپس ھدا

نَا ﴿
َ
اُب َو�   ]١٦٠[البقرة:  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّ

 ».مھربانم یرپذ و من توبه«
بخشد. مفھوم این نام  و گناھان را میکند  ھا را محو می عفّو: ذاتی است که بدی

تر است، زیرا غفران خبر از پوشش، و  نزدیک به معنای غفور است، اّما مفھوم عفّو کامل
تر از معنای پوشاندن است. این در صورتی  دھد و مفھوم محو کامل عفو خبر از محو می

ھا متضّمن  آناست که با ھم بیان شوند، ولی اگر جدای از ھم بیان گردند، ھر یک از 
 مفھوم دیگری است.

دھد و توبۀ  تّواب: یعنی ذاتی که ھر کس از بندگانش را که بخواھد، توفیق توبه می
 فرماید: پذیرد، چنانکه می او را می

ْۚ إِنَّ ﴿ َ ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم ِ�َُتوُ�ٓوا اُب ٱ�َّ ُهَو  ٱ�َّ   ]١١٨وبة: [التّ  ﴾ٱلرَِّحيمُ وَّ
 گمان یب .)پذیرفتآنان را  ۀتا توبه کنند (و توب کرد شانشامل حالسپس رحمت خود را «

 ».مھربان است یرپذ الله است که توبه

ِيَوُهَو ﴿ ِ  ٱ�َّۡوَ�ةَ َ�ۡقَبُل  ٱ�َّ ْ َعِن  ۦَ�ۡن ِعَبادِه ّ�ِ َوَ�ۡعُفوا  ﴾َوَ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُونَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ
 
ّ

  ]٢٥وری: [الش
انجام که و آنچه را  گذرد یدر م ھا یو از بد پذیرد یم راۀ بندگانش است که توب ذاتیو او «

 »داند. یم دھید یم
روز بر  ھای آن ھمواره در طول شبانه عفو و مغفرت از لوازم ذات اوست، آثار و نشانه

گیرد.  مخلوقات آشکار و نمایان است و تمامی مخلوقات و گناھان و جرایم را در بر می
به عفو و بخشش و مّتصف به گذشت و غفران بوده و پروردگار جھان ھمواره معروف 

 فرماید: خواھد بود، چنانکه می
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َ إِنَّ ﴿ ا َ�ُفوًرا ٱ�َّ   ]٤٣ساء: [النّ  ﴾َ�َن َ�ُفوًّ
 ».است  آمرزنده ۀبخشندھمیشه الله  ھمانا«

ُ َوَ�َن ﴿ ا َ�ُفوٗر� ٱ�َّ   ]٩٩ساء: [النّ  ﴾َ�ُفوًّ
 ».است  آمرزنده یندۀبخشا ھمواره و الله«

تقصیر و کوتاھی مخلوقات عقوبات متنّوعی را به دنبال دارد، اّما عفو و بخشش الھی 
 برد: این عقوبات را از بین می

ُ َولَۡو يَُؤاِخُذ ﴿ ُرُهۡم  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ ٰ َظۡهرَِها ِمن َدآبَّةٖ َوَ�ِٰ�ن يَُؤّخِ ْ َما تََرَك َ�َ بَِما َكَسُبوا
� فَإِذَ  َسّ�ٗ َجٖل مُّ

َ
َجلُُهۡم فَإِنَّ إَِ�ٰٓ أ

َ
َ ا َجآَء أ ِ  ٱ�َّ   ]٤٥[فاطر:  ﴾بَِصَ�ۢ� ۦَ�َن بِعَِبادِه

را بر  ای هجنبند یچاند مجازات کند، ھ و اگر الله مردم را به (سبب) آنچه که انجام داده«
پس س اندازد، یم یربه تأخ ّینمع یھا را تا زمان آن اّمانخواھد گذاشت،  ی) باقینآن (زم یرو

 »یناست.به بندگانش بھمواره الله  یقیناً فرا رسد،  شاناجل که ی ھنگام
ای را بر  بود، ھیچ جنبنده این از کمال عفو و غفران پروردگار است و اگر چنین نمی

 گذاشت. در جایی دیگر فرموده است: روی زمین باقی نمی

ُ َولَۡو يَُؤاِخُذ ﴿ ا تََرَك َعلَۡيَها مِ  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ َجٖل بُِظلِۡمِهم مَّ
َ
ُرُهۡم إَِ�ٰٓ أ ن َدآبَّةٖ َوَ�ِٰ�ن يَُؤّخِ

َجلُُهۡم َ� �َۡسَ� 
َ
� فَإِذَا َجآَء أ َسّ�ٗ   ]٦١حل: [النّ  ﴾ِخُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡسَتۡقِدُمونَ  ٔۡ مُّ

آن  یبر رورا  یا جنبنده یچھ کرد، ی) ستمشان مؤاخذه مسببو اگر الله مردم را به («
 که ی پس ھنگامس دھد، یمھلت م ّینیرا تا زمان معھا  لی آنو گذاشت، ینم ی) باقین(زم

 »گیرند. یم یشیپ یو نه ساعت کنند یم یرتأخ یاجلشان فرا رسد، نه ساعت

روایت شده است که  س از ابو موسی اشعری ١در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

َحدٌ «فرمودند:  ج رسول الله
َ
وْ  لَيَْس أ

َ
ءٌ  لَيَْس  أ ْصرَبَ ىلَعَ  يَشْ

َ
ُهْم أ ، إَِ�ّ ًذى َسِمَعُه ِمَن اَ�ِّ

َ
أ

ا، َو�ِنَُّه يَلَُعاِ�يِهْم و يَْرُزُ�ُهمْ  ً ُ َودلَ
َ

ھیچ کس یا چیزی شکیباتر از الله در برابر «؛ »يَلَْدُعوَن هل
دھد، اّما او  آزار [و ناسزاگویی] که شنیده باشد، نیست؛ آنان به الله فرزند نسبت می

 »دھد! و روزی میبخشد  تعالی آنان را عافیت می
 عفو الھی بر دو نوع است:

                                           
 .٢٨٠٤؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٠٩٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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شود؛ با  و بخشش عام که شامل تمامی مجرمان کافر و غیرشان می نوع اول: عفو
شود. آنان با دشنام و  دفع اسباب عقوبات و اموری که باعث گرفتن نعمت از آنان می

را کنند، ولی او تعالی آنان  دشمنی می أ ھای متفاوتی، با الله شرک و مخالفت
کند، به آنان  ھای آشکار و پنھان را برایشان مھّیا می دھد، نعمت بخشد و روزی می می

ھا و منافع آن بھره ببرند، اّما ھرگز از آنان غافل  دھد که در دنیا، از نعمت فرصت می
 شود. نمی

کنندگان، استغفارکنندگان،  نوع دوم: عفو و بخشش خاص الھی برای توبه
دیدگانی که با صبر خود، امید پاداش دارند. ھر کس که  مصیبتگران؛ عابدان و  دعوت

کند، قطعًا  -ای که فقط برای رضای الله و بدون شّک و تردید باشد توبه –توبۀ نصوح 
کند که کفر، فسق یا نافرمانی باشد،  بخشد؛ فرقی نمی تمامی گناھانش را می ـ الله

 فرماید: زیرا الله متعال می

ِينَ  ۞قُۡل َ�ٰعَِبادِيَ ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ۡغفُِر  ٱ�َّ

نُوَب    ]٥٣مر: [الّز  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ ُهَو  ۥَ�ِيًعاۚ إِنَّهُ  ٱ�ُّ
 ! ازیدا بندگان من که بر خود اسراف (و ستم) کرده یاز جانب من) بگو: ا یامبر!پ یا«(

مھربان  ۀآمرزند یاراو بس یقیناً  بخشد، یگناھان را م ۀھمانا الله ھم ید،نشو یدرحمت الله نا ام
 ».است

متون فراوانی در قرآن و سّنت مبنی بر پذیرش توبۀ بندگان از جانب الله وجود 
کند که از چه گناھی توبه کنند. استغفاِر تنھا نیز به اندازۀ خود باعث  دارد؛ فرقی نمی

شود. در یک حدیث قدسی آمده است که الله متعال  ھا می گناھان و بدیبخشش 

َوال   ىلع ما اَكَن منَْك   ما َدَعْوتَ� ورجْوتَ� غفرُت لََك   يا اْ�َن آَدَم إِنََّك «: فرماید می
بَايِل، يا اْ�َن آدم لَْو بلََغْت ُذنُوُ�ك

ُ
ماِء ثُم اْستَْغَفْرتَ� َغفْرُت لََك   أ بايل، يا   َ�نَاَن السَّ

ُ
َوال أ

تَيْتَ� بُِقراِب   اْ�َن آدم إِنََّك 
َ
تَيْتَُك  لَْو أ

َ
رِْض خطايَا، ُ�مَّ لَِقيتَ� ال �رُْشُِك يب َشيْئا، أل

َ
  األ

 به من امید داشته باشی،و  بخوانیتو مرا  تا زمانی که !ای فرزند آدم«؛ ١»بُِقرابِها َمْغِفَرةً 

                                           
گوید که این حدیث غریب  . ترمذی میس ، به روایت انس٣٥٤٠جامع ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

وجود دارد، اّما  نوعی ابھامھا، حسن و غریب آمده است. در سندش نیز  است و در بعضی نسخه
دارد و به ھمین سبب، آلبانی آن را در الّسلسلة الّصحیحة،  س تأیید دیگری به روایت از ابوذر

 حسن دانسته است.، ١٢٧حدیث:  شمارۀ
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و باکی ندارم. ای فرزند آدم! اگر  داده باشی انجامآمرزم بر ھر عملی که  را میو ت
 بخشم تو را می رسیده باشد و سپس از من درخواست آمرزش کنی،گناھانت به آسمان 

به وسعت زمین نزدم بیایی، سپس با من با گناھانی و باکی ندارم. ای فرزند آدم! اگر 
آمرزشی به  ا، ھمانا بباشیکه به من چیزی را شریک نیاورده ی در حال روبرو شوی

 »آیم. ری زمین نزدت میپُ اندازۀ 
ھا و اعمال صالح،  ھای بخشش و عفو الھی، این است که نیکی یکی دیگر از نشانه

 فرماید: می ـ برد. الله ھا و گناھان را از بین می بدی

ّ�ِ يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ِٰت إِنَّ ﴿   ]١١٤[هود:  ﴾اِت�  َٔ ٱلسَّ
 »برند. یم ینرا از ب ھا یبد ھا یکین ھمانا«

سنَة َ�ْمُحَها«در حدیث آمده است که: 
ْ
يِّئََة احل تِْبِع السَّ

َ
و پس از بدی، نیکی کن «؛ ١»وأ

 »تا آن را از بین ببرد.
رسد، کّفارۀ  ھا و مشکالتی که به خود انسان یا فرزند و مالش می ھمچنین مصیبت

 باشد. گردد؛ بویژه زمانی که صبر کند و امید پاداش داشته گناھانش می
 أ کند، اّما الله عالوه بر این، آدمی با گناھان و معاصی، از پروردگارش نافرمانی می

اش را  گشاید و توبه اش را برای توبه می بخشد، سینه نماید، او را می به وی لطف می
نیاز و  شود با وجود اینکه بسیار بی اش خوشحال می پذیرد، و حّتی از توبۀ بنده می

عت کسی که از او فرمان برد یا گناه کسی که نافرمانی او را به جای ستوده است و طا
 آورد، سود و زیانی برایش ندارد.

 ج است که پیامبرروایت کرده  س از انس بن مالک ٢در صحیح خود، / مسلم
َحِدُ�ْم اكن ىلَعَ «فرمودند: 

َ
ِه ِمْن أ

ْ
شدُّ فرحاً بِتَْو�ِة َ�بِْدهِ ِح� يتُوُب إيِل

َ
ُ أ راِحلَِتِه �َّ

ىَت َشَجرًة فاْضَطَجَع يف 
َ
�َِس ِمنَْها، فأ

َ
رٍْض فالٍة، فانْفلتْت ِمنُْه وعلَيْها طعاُمُه ورَشابُُه فأ

َ
بِأ

خذ خِبطاِمَها ُ�مَّ 
َ
�َِس ِمْن َراِحلِته، َ�بَيْنما هَو َكَذلَِك إِْذ ُهَو بِها قَائِمة ِعنَْده، فَأ

َ
ِظلَِّها، وقد أ

ِة الفَ  ِة الفرحقَاَل ِمْن ِشدَّ  ِمْن ِشدَّ
َ
ْخَطأ

َ
نا ر�َُّك، أ

َ
نت عبِْدي وأ

َ
 از اللهھمانا «؛ »رح: اللَُّهمَّ أ

                                           
، ٥٤، ص ١؛ مستدرک حاکم، ج ١٩٨٧؛ جامع ترمذی، شمارۀ حدیث: ١٥٣، ص ٥مسند احمد، ج  -١

 اند. روایت کرده و ترمذی و حاکم آن را صحیح دانسته س این بخشی از حدیثی است که ابوذر
 .٢٧٤٧شمارۀ حدیث:  -٢
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از شما که در  کسیاز  شود شادتر می کند، اش ھنگامی که به درگاه او توبه می بنده ۀتوب
که ی در حال است از نزدش فرار کرده وی بیابان بر شترش سوار بوده، ناگھان شتر

به شترش مأیوس و ناامید  دستیابیاز  چونو  ودهبر باالی شتر ب اونوشیدنی و  خوراک
شود که  ه می. در این ھنگام ناگھان متوّج دراز کشیده استدرختی  ۀدر سای ،شده

گوید:  شادمانی می شّدتگیرد و از  شترش در کنارش ایستاده است و او زمامش را می
 .»کند اشتباه می خوشحالی شّدت ! ازھستمتو  پروردگارو من  یمنۀ تو بند الھی!

گاھی و علم بنده به این نام ھای بزرگ راھی مھم برای  الزم به ذکر است که بدانیم آ
رسیدن به باالترین درجات است؛ بویژه ھنگامی که علیه نفس و تمایالت نفسانی 

ھا محّقق گردد؛ مقتضیاتی ھمچون لزوم استغفار،  مبارزه شود تا مقتضیات این اسم
دوام توبه، امید به مغفرت، دوری از ناامیدی و یأس از بخشش گناھان طلب عفو، 

بزرگ، زیرا الله متعال بسیار بخشنده است و ھر اندازه ھم که گناه و جرم بزرگ باشد، 
بخشد و تا زمانی که بنده درخواست عفو و بخشش نماید و امید به آن  آن را با توبه می

 رسد. و میداشته باشد، خیر و نعمت فراوانی به ا
 س نقل شده است دّقت کن که ابوھریره ١به آنچه در صحیح بخاری و صحیح مسلم

ْذنََب َ�بٌْد َذْ�بًا، َ�َقاَل: اللَُّهمَّ «گوید که الله تعالی فرموده است:  می ج به نقل از پیامبر
َ
أ

ْذنََب َ�بِْدي َذْ�بًا عَ 
َ
: أ

َ
ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل ُخُذ اْغِفْر يِل، َ�ُقوُل ا�َّ

ْ
ُ َر�ًّا َ�ْغِفُر اذّلنَب َو�َأ

َ
نَّ هل

َ
ِلَم أ

ْذنََب َذْ�بًا، َ�َقاَل : اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل 
َ
نِْب، ُ�مَّ اَعَد فَأ ْذنََب َ�بِْدي  .بِاذلَّ

َ
: أ

َ
َ�ُقوُل َ�بَارََك َوَ�َعاىل

نِْب  ُخُذ بِاذلَّ
ْ
نَْب َوَ�أ ُ َر�ًّا َ�ْغِفُر اذلَّ

َ
نَّ هل

َ
ْذنََب َذْ�بًا، َ�َقاَل : اللَُّهمَّ اْغِفْر  ُ�مَّ  .َذْ�بًا َعِلَم أ

َ
اَعَد فَأ

نِْب  ُخُذ بِاذلَّ
ْ
نَْب َو�َأ ُ َر�ًّا َ�ْغِفُر اذلَّ

َ
نَّ هل

َ
ْذنََب َ�بِْدي َذْ�بًا َعِلَم أ

َ
: أ

َ
، يِل، َ�َقاَل َ�بَارََك َوَ�َعاىل

 بخش.! گناه مرا بیالھگناھی کرد و گفت: ای  هبند«؛ »اْ�َمْل َما ِشئَْت َ�َقْد َ�َفْرُت لََك 
 به  آمرزد و که گناه را می د: بندۀ من گناھی کرد و دانست پروردگاری دارفرمود الله

 :گوید و میکند  گردد و گناه می کند. سپس دوباره بر می ؤاخذه میگناه مسبب 
گناھی کرد و دانست پروردگاری  ام فرماید: بنده می الله .بیامرز م راگناھ !پروردگارا

کند و  گناه میدوباره بعد  کند. مؤاخذه میگناه سبب مرزد و به آ که گناه را می ددار

                                           
. عبارت فوق در ٢٧٥٨شمارۀ حدیث: ؛ صحیح مسلم، ٧٥٠٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 صحیح مسلم آمده است.
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ام گناھی کرد و  فرماید: بنده می کن. الله تعالیگناھم را عفو  !پروردگارا :گوید می
 هچ ھر کند. مؤاخذه میگناه سبب آمرزد و به  دانست پروردگاری دارد که گناه را می

کننده و امیدوار به بخشش  یعنی تا زمانی که توبه» را آمرزیدم.و ت که خواھی بکن می
 الھی باشی.

ھای عفو و بخشش الھی باز است و او تعالی ھمواره عفّو و غفور بوده و  دروازه
خواھد بود و وعدۀ عفو و بخشش به کسی که اسباب آن را به کار گیرد، داده است و 

 فرماید: می

ارٞ لَِّمن تَ ﴿   ]٨٢[طه:  ﴾ٱۡهَتَدىٰ اَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا ُ�مَّ �ّ�ِ لََغفَّ
انجام داد،  یستهو کار شا آورد یمانتوبه کرد و ا که ی کس یام برا و ھمانا من آمرزنده«

 »یافت. یتسپس ھدا
پروردگارا! با عفو خود بر ما مّنت گذار و با غفران و بخشش خود، بر ما اکرام کن و 

 پذیر مھربانی. فقط تو توبه توبۀ ما را بپذیر که

 علی، أعلی و متعال. ٣٦
 پروردگار جھانیان فرموده است:

  ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِ�ُّ َوُهَو ﴿
 ».و او بلندمرتبه و بزرگ است«

نَّ ﴿
َ
َ َوأ   ]٦٢[الحج:  ﴾ٱلَۡكبِ�ُ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 ».بزرگ است ۀکه الله بلندمرتب یو به راست«

ۡ�َ َرّ�َِك  ٱۡسمَ َسّبِِح ﴿
َ
  ]١[األعلی:  ﴾ٱۡ�

 ».کن یاد یات را به پاک نام پروردگار بلندمرتبه«

ٰ وَۡجهِ َرّ�ِهِ  ٱبۡتَِغآءَ إِ�َّ ﴿ َ�ۡ
َ
  ﴾ٱۡ�

ّ
  ]٢٠یل: [الل

 ».) پروردگار برترشی(و خشنود یتآوردن رضا ) بدستیمگر (برا«

َ�َٰدةِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلُِم ﴿   ]٩عد: [الّر  ﴾ٱلُۡمَتَعالِ  ٱۡلَكبِ�ُ  ٱلشَّ
 ١».و آشکار، بزرگ بلندمرتبه است یبغ یاو) دانا«(

                                           
» یاء«یعنی با حذف » متعال«خوانده است، ولی دیگران » متعالي«ابن کثیر در وصل و وقف،  -١

 .٦٣٩، ص ٢اند؛ نک: المفتاح في إختالف القّراء الّسبع، ابو القاسم قرطبی، ج  قرائت کرده
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 کنند. ھا می ھای مذکور داللت بر علّو و برتری مطلق الله از تمامی لحاظ و جنبه نام
ذات الله متعال بزرگ است، که بر عرش قرار گرفته، بر تمامی موجودات مسّلط 

 فرماید: دارد، چنانکه می ھا را تحت نظر است و آن

  ]٥[طه:  ﴾ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿
 ».الله) رحمان (است که) بر عرش قرار گرفت«(

 آیه فرموده است: ٦در  أل الله

  ]٥٤[األعراف:  ﴾ٱۡلَعۡرِش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ُ�مَّ ﴿
 ».سپس بر عرش مستقر شد«

ای که شایستۀ جالل و کمال و  است، به گونهیعنی بر عرش باال رفته و قرار گرفته 
 عظمت او تعالی باشد.

بلندمرتبه و بزرگ است، چون دارای صفات بزرگی است  أ از لحاظ صفات نیز الله
توانند به صفتی از صفاتش احاطه پیدا  و غیر او چنین صفاتی ندارند و بندگان نمی

 کنند.
ای که بر ھر  دمرتبه است، به گونهالله متعال از لحاظ قدرت و غلبه ھم بزرگ و بلن

چیزی غلبه دارد و تمامی موجودات در برابر او فروتن ھستند و ھر حرکت و ثباتی فقط 
شود و ھر چه نخواھد، صورت  گیرد، ھر آنچه بخواھد انجام می با اجازۀ او شکل می

 پذیرد. نمی
قات وجود دارد و ھای فراوان و متنّوعی در اثبات برتری الله بر مخلو دالیل و نشانه

حّتی در قرآن کریم، بیش از ھزار دلیل بر اثبات این مطلب آمده و به چندین صورت 
 گردد: بیان شده است، که در ادامه بیان می

 . تصریح به فوقّیت و تسّلط الله بر مخلوقات:١

ِ  ٱۡلَقاهِرُ َوُهَو ﴿   ]١٨[األنعام:  ﴾ۦۚ فَۡوَق ِعَبادِه
 ».است یرهط و چمسلّ و اوست که بر بندگان خود «

  ]٥٠حل: [النّ  ﴾َ�َافُوَن َر�َُّهم ّمِن فَۡوقِِهمۡ ﴿
 »ترسند. یشان است، م از پروردگارشان که بر فراز انآن«

قریظه حکم داد که  سعد علیه بنی« :روایت شده است که س از سعد بن ابی وّقاص
مردانشان کشته شود، زنان و فرزندانشان اسیر گردند و اموالشان تقسیم شود. و این را 
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ي َحَ�َم بِه «گفت و ایشان فرمودند:  ج به پیامبر
ّ

لقد َحكمَت فيِهم حِبُ�ِم اِهللا اذل
قطعًا دربارۀ آنان حکمی کردی که الله متعال بر فراز ھفت « ؛١»فَوَق َسبَع سمواٍت 

  »سمان، چنین حکمی کرد.آ
 فرماید: . تصریح به عروج و باالرفتن امور و ... به سوی الله، چنانکه می٢

ۡمرَ يَُدبُِّر ﴿
َ
َمآءِ ِمَن  ٱۡ� �ِض إَِ�  ٱلسَّ

َ
ۡلَف َسنَةٖ  ۥٓ ُ�مَّ َ�ۡعُرُج إَِ�ۡهِ ِ� يَۡو�ٖ َ�َن ِمۡقَداُرهُ  ٱۡ�

َ
�

ونَ  ا َ�ُعدُّ   ]٥جدة: [الّس  ﴾ّمِمَّ
مقدار آن ھزار  که ی سپس در روز کند، یم یرتدب ین) را از آسمان تا زمی(جھان ھستکار «

 »رود. یاو باال م یبه سو شمارید، یاست که شما م ییھا سال از سال

ِ ّمَِن ﴿ وحُ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�ۡعُرُج  ٣ٱلَۡمَعارِِج ذِي  ٱ�َّ َ�ِۡسَ�  ۥإَِ�ۡهِ ِ� يَۡوٖ� َ�َن مِۡقَداُرهُ  ٱلرُّ
ۡلَف َسَنةٖ 

َ
  ]٤-٣[المعارج:  ﴾�

او عروج  ی) به سویلفرشتگان و روح (جبرئ .الله صاحب مراتب و درجات است یاز سو«
 ».مقدارش پنجاه ھزار سال است که ی در روز کنند، یم

 . تصریح به باالرفتن سخنان پاک و عمل صالح به سوی او تعالی:٣

ّيُِب  ٱلَۡ�ِمُ إَِ�ۡهِ يَۡصَعُد ﴿ ٰلِحُ  ٱلَۡعَمُل وَ  ٱلطَّ   ]١٠[فاطر:  ﴾ۥۚ يَۡرَ�ُعهُ  ٱل�َّ
 »برد. یو (الله) عمل صالح را باال م رود یاو باال م یبه سو یزهسخن پاک«

روایت شده است که رسول  س از ابوھریره ٢در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

َق بِِعْدِل َ�ْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطيِّب، واليَ «فرمودند:  ج الله   ىل اهللاِ إصعُد َمْن تََصدَّ
ّ

 اال
َحُدُ�ْم فَلُوَُّه حىت 

َ
الّطّيُب، فَإِنَّ ا�َّ يْقبَلَُها �ِيَِميِنه، ُ�مَّ يَُر�ِّيها لَِصاِحبَها، َكَما يَُر�ِّ أ

و  - از کسب حالل صدقه دھدبه اندازۀ یک خرما، که ی کس«؛ »تَُ�وَن ِمثَْل اجلَبِل 
 ااو را ب الله تعالیھمانا  -رود باال می [وحالل] به سوی اللهپاک  [مال و انفاق] فقط

                                           
؛ مسند بّزار، شمارۀ ، عبارت فوق را او آورده است٥٩٠٦: نسائی در الّسنن الکبری، شمارۀ حدیث -١

؛ حافظ ابن حجر آن را در موافقة الخبر الخبر، ج ١٢٤، ص ٢؛ مستدرک حاکم، ج ١٠٩١حدیث: 
 .٢٧٤٥حسن دانسته است؛ و نیز نک: الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث:  ٤٣٩، ص ٢

یح بخاری آمده است؛ صحیح مسلم، ، عبارت مذکور در صح٧٤٣٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .١٠١٤شمارۀ حدیث: 
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دھد، چنانچه یکی از  را برای صاحبش پرورش می آن سپس و پذیرد میدست راستش 
 ».شود دھد تا اینکه مثل کوه بزرگ می اسب خود را پرورش می هشما کّر 

اند، چنانکه فرموده  . تصریح به اینکه برخی مخلوقات، به سوی الله برده شده٤
 است:

ُ بَل رََّ�َعُه ﴿   ]١٥٨ساء: [النّ  ﴾إَِ�ۡهِ�  ٱ�َّ
 ».خود باال برد یبلکه الله او را به سو«

  ]٥٥عمران:  [آل ﴾إِّ�ِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ ﴿
 »برم. یباال م یشخو یمن تو را برگرفته و به سو گمان یب«

 نازل شده است: ـ . تصریح به اینکه قرآن از جانب الله٥

ِ مَِن  ٱۡلِكَ�ٰبِ تَ�ِ�ُل ﴿   ]١مر: [الّز  ﴾ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ
 ».است یمحک یروزمندالله پ ی) کتاب از سوینشدن (ا نازل«

  ]٢جدة: [الّس  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َ� َرۡ�َب �ِيهِ ِمن رَّّبِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ تَ�ِ�ُل ﴿
 ».است یانپروردگار جھان یاز سو یست،ن یشکّ  یچ) کتاب، که در آن ھینشدن (ا نازل«
 . تصریح به اینکه الله در آسمان است:٦

ن ِ� ﴿ ِمنُتم مَّ
َ
َمآءِ َءأ ن َ�ِۡسَف بُِ�ُم  ٱلسَّ

َ
�َض أ

َ
ن ِ�  ١٦فَإِذَا ِ�َ َ�ُمورُ  ٱۡ� ِمنُتم مَّ

َ
ۡم أ

َ
أ

َمآءِ  ن يُۡرِسَل َعلَۡيُ�ۡم َحاِصٗباۖ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِ  ٱلسَّ
َ
  ]١٧-١٦[الملك:  ﴾أ

شما را  ینکه (فرمان دھد) زم دانید یدر آسمان است، در امان م که ذاتی خود را از  یاآ«
 ندر آسمان است، در اما که ذاتی خود را از  یا ید؟!پس آن ناگھان به لرزش درآسبرد، بفرو 

دانست که  یدخواھ یپس بزود !بر شما فرستد؟ یزهھمراه با سنگر یکه تندباد دانید یم
 »من چگونه است! ھشدار

به کنیزکی  ج که پیامبرروایت شده است  س از معاویه بن حکم ١در صحیح مسلم،

؟«فرمودند:  ْ�َن اَ�ُّ
َ
پرسیدند:  ج او گفت: در آسمان است. پیامبر» الله کجاست؟«؛ »أ

نَا؟«
َ
 ج او پاسخ داد: تو فرستادۀ الله ھستی. رسول الله» من کی ھستم؟«؛ »َمْن أ

ْعِتْقَها«فرمودند: 
َ
َها ُمْؤِمَنةٌ  فَأ  »پس او را آزاد کن که مؤمن است.«؛ »فَإَِ�ّ

                                           
 .٥٣٧شمارۀ حدیث:  -١
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 ج روایت شده است که رسول الله ب از عبدالله بن عمرو ١در جامع ترمذی، 
؛ »ماءِ ن يف السّ م مَ �ُ رمحُ يَ  ن يف األرِض وا مَ ، ارمَحُ محنُ م الرّ هُ رمحُ يَ  امحونَ الرّ «فرمودند: 

کند، با کسانی که در زمین ھستند مھربان  مھربان رحم میپروردگار رحمان به افراد «
 »باشید تا ذاتی که در آسمان است بر شما رحم کند.

از سلمان  ٢روند: ترمذی . تصریح به اینکه دستان به سوی او تعالی باال می٧

إّن اَهللا َحّي كر�م «فرمودند:  ج روایت کرده است که پیامبر س فارسی
ن رفع إيَِلِْه يََديْهِ إِذا  َعبده من �َستيح

َ
ھمانا الله بسیار با حیا و «؛ »يردهما صفراً  أ

ھا را  اش حیا دارد که وقتی دستانش را به سوی او بلند کند، آن بزرگوار است و از بنده
 »خالی برگرداند.

بردن از الله، چنانکه داناترین انسان به الله  سمت باال ھنگام نام. اشارۀ حّسی به ٨

ْ�تُْم «به مردم فرمودند:  [حّجة الوداع] ن اجتماع بزرگ و در آن روز بزرگمتعال، در آ
َ
َوأ

، لُوَن َعِ�ّ
َ
ْ�تُْم قَائِلُوَن؟ �ُْسأ

َ
و از شما دربارۀ من خواھند پرسید، شما چه خواھید «؛ »َ�َما أ

دھیم که شما تبلیغ دین و ادای رسالت و  مردم جواب دادند: شھادت می »گفت؟
 ۀبا انگشت سّباب ج پیامبر اید. آنگاه ما را به نحو احسن انجام داده خیرخواھی نسبت به

ه مردم را به خویش جلب کردند، توّج  خویش در حالی که به سمت آسمان اشاره می

پروردگارا! شاھد باش، الھی! «؛ ٣»اللَُّهمَّ اْشَهدْ  ،اللَُّهمَّ اْشَهدْ «: فرمودندو سه مرتبه  نمودند
 »گواه باش.

و پروردگارش  ÷ از اینکه در شب معراج، میان موسی ج پیامبر . خبردادن٩
کردن نمازھا، چندین بار رفت و آمد کرد؛ بدین صورت که چندین مرتبه به  برای کم

                                           
، ترمذی آن را صحیح دانسته است؛ ابوداود، شمارۀ حدیث: ١٩٢٤جامع ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

 ؛ و دیگران.١٥٩، ص ٤؛ حاکم، ج ١٦٠، ص ٢؛ مسند احمد، ج ٤٩٤١
داند؛ ابوداود، شمارۀ حدیث:  ح می، ترمذی آن را صحی٣٥٥٦جامع ترمذی، شمارۀ حدیث:  -٢

؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ١٣٨، ص ٥؛ مسند احمد، ج ٣٨٦٥؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ١٤٨٨
 ، وی آن را صحیح دانسته است.٤٩٧، ص ١؛ حاکم، ج ٨٨٠و  ٨٧٦

، این بخشی از یک حدیث طوالنی است که جابر در بیان ١٢١٨صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٣

 روایت کرده است. ج پیامبرچگونگی حّج 
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گشت. حدیث معراج در صحیح  رفت و باز نزد موسی برمی سوی پروردگار باال می
 ھای حدیثی بیان شده است.  و سایر کتاب ١بخاری و صحیح مسلم

فرماید که فرعون قصد کرد به آسمان باال رود تا از پروردگار  . الله تعالی می١٠
فرماید که بر فراز  کند و می وی را تکذیب می أ موسی مّطلع شود، سپس الله

 ھا قرار دارد: آسمان

بۡلُُغ  ٱبۡنِ َوقَاَل فِرَۡعۡوُن َ�َٰ�َٰ�ُٰن ﴿
َ
� ٓ ۡسَ�َٰب ِ� َ�ۡٗحا لََّعّ�ِ

َ
ۡسَ�َٰب  ٣٦ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ لَِع  ٱلسَّ طَّ

َ
فَأ

ُظنُّهُ 
َ
بِيِل� َوُصدَّ َعِن  ۦَ�ِٰذٗباۚ َوَ�َ�ٰلَِك ُزّ�َِن لِفِرَۡعۡوَن ُسوُٓء َ�َملِهِ  ۥإَِ�ٰٓ إَِ�ٰهِ ُموَ�ٰ �ّ�ِ َ�  ٱلسَّ

  ]٣٧-٣٦[غافر:  ﴾َوَما َكۡيُد فِرَۡعۡوَن إِ�َّ ِ� َ�َباٖب 
ھا)  بساز، باشد که به آن درھا (و راه یمن کوشک بلند یھامان! برا یو فرعون گفت: ا«

گاه شوم)، و البتّ  یھا، تا به معبود موس آسمان یھا ھا و) در (راه یابم.دست  ه بنگرم (و از او آ
) آراسته وی کردارش (در نظر یفرعون زشت یبرا گونه ین و ا پندارم. یمن او را دروغگو م

 ».نبود ی) فرعون جز در تباھیرنگ(و ن یلهح و .و از راه (حق) باز داشته شد گشت
گوید الله در  کنم که موسی به دروغ می گفت:] من گمان می یعنی [فرعون می

گردد،  آسمان است، پس ھر کس علّو و برتری الله را نفی و انکار کند، مانند فرعون می
 است. † ولی کسی که این موضوع را بپذیرد، بر روش موسی و تمامی پیامبران

را اثبات  أ از این قبیل دالیل در قرآن و سّنت بسیار است، که علّو و رفعت الله
کند و اینکه بر تمامی موجودات مسّلط است، بر فراز ھر چیزی قرار دارد، ھیچ چیز  می

باالتر از الله نیست و بلکه او تعالی بر باالی عرش قرار دارد، چنانکه خودش فرموده و 
شده است که تمامی بزرگان اّمت و پیشوایان  موضوعی اثبات پیامبرش خبر داده و این

 نظر دارند. اسالم بر آن اّتفاق
پیشوایان ما؛ ھمچون سفیان «گوید:  می» اإلبانة«در کتاب  / ابو نصر ِسجزی

 ثوری، مالک بن انس، سفیان بن عیینه، حّماد بن سلمه، حّماد بن زید، عبدالله بن مبارک،

                                           
، به روایت انس بن مالک ١٦٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٤٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 .س از ابوذر غفاری
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حنبل و اسحاق بن راھویه مّتفقند که الله بر عرش قرار  فضیل بن عیاض، احمد بن
گاه و مّطلع است.  ١»دارد و از ھر مکان و جایی آ

شود که بنده در برابر الله متعال فروتن  ایمان و باور به علّو و برتری الله باعث می
 گردد، او را منّزه از نقایص و عیوب بداند، خالصانه او تعالی را عبادت کند و از شرک

 فرماید: می أل دوری نماید. الله

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

  ]٦٢[الحج:  ﴾ٱۡلَكبِ�ُ 
 یباطل است، و به راست خوانند یکه الله حق است، و آنچه جز او م بدان سبب بوده ینا«

 ».بزرگ است ۀکه الله بلندمرتب

ْ قُِل ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِ زََ�ۡمتُم ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ �ٖ ِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ� َ�ۡملُِكوَن مِۡثَقاَل َذرَّ َوَ� ِ�  ٱلسَّ
�ِض 

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ٱۡ� َ�َٰعةُ َوَ� تَنَفُع  ٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظهِ�ٖ  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ إِ�َّ  ۥٓ هُ ِعندَ  ٱلشَّ

ذَِن َ�ُ 
َ
ْ  ۥۚ لَِمۡن أ ْ َماَذا قَاَل َر�ُُّ�ۡمۖ قَالُوا ٰٓ إِذَا فُّزَِع َعن قُلُو�ِِهۡم قَالُوا ۖ َح�َّ  ٱلَۡعِ�ُّ َوُهَو  ٱۡ�َقَّ

  ]٢٣-٢٢[سبأ:  ﴾ٱۡلَكبِ�ُ 
 ید،) بخوانیاد(به فر پندارید، یاز الله (معبود خود) م یررا که غ ی!) بگو: کسانیامبرپ یا«(

) آن دو یرو تدب ینشو در (آفر یستندمالک ن ینھا و در زم در آسمان ای هوزن ذّر  ھا) ھم (آن
سود  اللهو شفاعت نزد  .ندارد یبانیو پشت یاورھا  آن یانندارند و او (الله) از م یشرکت یچھ

) یاضطراب (و نگران که ی داده باشد، تا زمان هاجاز یش(او خود) برا که  یکس یمگر برا نبخشد
: حق را (فرمود) و او یندتان چه گفت؟ گو : پروردگاریندشان برطرف شود، گویھا از دل

 ».بزرگ است ۀبلندمرتب

 کبیر و عظیم. ٣٧
 الله متعال فرموده است:

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱلَۡ�ِٰطُل َوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

  ]٣٠[لقمان:  ﴾ٱۡلَكبِ�ُ 

                                           
، به نقل از وی آورده ٢٦٢، ص ٣این سخن را در مجموع الفتاوی، ج  / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه -١

 است.
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باطل است و  خوانند، یو ھمانا آنچه به جز او م بودهبدان (سبب) است که الله حق  ینا«
 ».بزرگ است ۀالله است که بلندمرتب قطعاً 

ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ فَ ﴿   ]١٢[غافر:  ﴾ٱۡلَكبِ�ِ  ٱۡلَعِ�ِّ ِ�َّ
 ».الله بلندمرتبه است از آّن  ی) داورینکپس (ا«

  ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ٱۡلَعِظيمُ  َعِ�ُّ ٱلۡ َوُهَو ﴿
 ».و او بلندمرتبه و بزرگ است«

﴿ ِ   ﴾ٱۡلَعِظيمِ َرّ�َِك  ٱۡسمِ فََسّبِۡح ب
ّ
  ]٥٢ة: [الحاق

 »ی.گو یح) به نام پروردگار بزرگت تسبیامبر!پ یپس (ا«

در یک  أ کبیر و عظیم: ذاتی است که کبریا خصلت او و بزرگی صفتش است. الله

َ�اءُ «فرماید:  حدیث قدسی می ِكرْبِ
ْ
َعَظَمُة إَِزارِي، ال

ْ
َواِحًدا ِمنُْهَما،  َ�َمْن نَازََعِ�  رَِدايِئ، َوال

کبریا ردای من و عظمت ازارم است، پس ھر کس در یکی از آن دو «؛ ١»قََذْ�تُُه يِف انلَّارِ 
 »اندازم. با من نزاع کند، وی را به آتش می

 معانی کبریا و عظمت بر دو نوع است:
. نوع اول به صفات الله مربوط است: اینکه تمامی معانی عظمت و جالل از آِن ١

اوست؛ ھمچون قّوت، عّزت، کمال قدرت، گستردگی و فراوانی علم، کمال مجد و شکوه 
ھای عظمت الھی این است که  و سایر صفات عظمت و کبریایی. یکی از نشانه

اوست، مانند اینکه دانۀ خردلی در  ھای ھفتگانه و ھفت زمین در دست و اختیار آسمان
 نقل شده است. ب دست یکی از ما باشد، چنانکه از ابن عّباس

 در قرآن کریم، چنین آمده است:

﴿ ْ َ َوَما قََدُروا ِ  ٱ�َّ �ُض وَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت وَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ٱۡ�  ٱلسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ   ]٦٧مر: [الّز  ﴾َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 یامتروز ق که  یاوست نشناختند در حال ی(مشرکان) الله را چنانکه سزاوار بزرگ نان و آ«

تعالی  او قرار دارد. در دست راست او یچیدهپ ھا درھم در مشت اوست و آسمان ینتمام زم
 »پندارند. یم یکشه و برتر است از آنچه شرمنزّ 

                                           
ھای حدیثی، به  ؛ و سایر کتاب٤٠٩٠شمارۀ حدیث:  ؛ سنن ابی داود،٢٤٨، ص ٢مسند احمد، ج  -١

 . اسناد این روایت حسن است.س روایت ابوھریره
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صاحب کبریا و عظمت است؛ دو صفتی که بندگان آن گونه که  ـ بنابراین الله
یابند. در حدیث صحیحی روایت  شناسند و به حقیقتشان دست نمی ھا را نمی باید، آن

رََبُوِت «فرمودند:  در رکوع و سجده می ج شده است که رسول الله
ْ
ُسبَْحاَن ِذي اجل

َعَظَمةِ َوالَْملَُكوِت 
ْ
َ�اِء َوال ِكرْبِ

ْ
منّزه است صاحب بزرگی، پادشاھی، کبریا و «؛ ١»َوال

 »عظمت.
مستحّق تعظیم، تکبیر، اجالل و تمجید نیست و باید  أل . ھیچ کس غیر از الله٢

ھا و اعمالشان، او تعالی را تعظیم کنند، که این کار با تالش  ھا، زبان که بندگان با دل
کسب محّبت الھی، فروتنی در برابر او و ترس و رعایت تقوا  فراوان در راه شناخت و

شود. از موارد تعظیم پروردگار، این است که اطاعت شود و نافرمانی نگردد،  حاصل می
یاد و ذکر شود، از او شکر گردد و ناسپاسی نشود، انسان در برابر دستورات و شریعت و 

قات و احکامش تعّرض نکند، احکامش فرمانبردار باشد، بر کس یا چیزی از مخلو
ھا را گرامی داشته است، رعایت  احترام زمان، مکان، افراد و اعمالی که الله متعال آن

نماید. روح و اصل عبادت، تعظیم و تکریم آفریدگار است و به ھمین سبب، در ابتدای 
این  نماز و آغاز ھر رکنی از آن، تکبیرات مشروع گشته است تا بنده مفھوم تعظیم را در

 رود، یادآوری و تکرار کند. ترین عبادات به شمار می عبادت که از بزرگ
در بسیاری از عبادات و طاعات، تکبیر برای انسان الزم شده است؛ مثال زمانی که 

 فرماید: برد، چنانکه الله می روزۀ ماه رمضان را به پایان می

ةَ َوِ�ُۡكِملُواْ ﴿ واْ  ٱۡلعِدَّ ُ َ َوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ٱ�َّ   ]١٨٥[البقرة:  ﴾َ�َ
کرد، بزرگ  یتشما را ھدا ینکهو الله را بر ا یدرمضان) را کامل کن یو تا شمار (روزھا«
 »ید.کن یکه شکرگزار شدو با یدبدار

 گوید. الله متعال فرموده است: انسان در حج نیز تکبیر می

َ لَن َ�َناَل ﴿ َرَها  ٱ�َّۡقَوىٰ وُمَها َوَ� دَِمآؤَُها َوَ�ِٰ�ن َ�َناُ�ُ �ُُ  ٱ�َّ ِمنُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك َسخَّ
واْ  ُ َ لَُ�ۡم ِ�َُكّ�ِ ِ  ٱ�َّ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡمۗ َو�َّ�ِ   ]٣٧[الحج:  ﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ�َ

                                           
؛ سنن نسائی، شمارۀ حدیث: ٨٧٣؛ سنن ابی داود، شمارۀ حدیث: ٢٢٣، ص ٢مسند احمد، ج  -١

. اسناد روایت مذکور س ھای حدیثی، به روایت عوف بن مالک أشجعی ؛ و سایر کتاب١٠٤٩
 رود. شمار میصحیح به 
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شما به او  یزگاریپرھولی  رسد، یھرگز به الله نم یشانھا و خون یقربان یھا گوشت«
که شما را این )ۀر کرد تا الله را به (شکرانشما مسّخ  یھا را برا گونه (الله) آن ینا رسد. یم

 ».را بشارت ده کاران      یکوو ن ید.بزرگ بشمار ،کرده است یتھدا
با توّجه به مطالب پیشین، ارزش تکبیر و جایگاه و اھّمیت آن در دین روشن 

تر است، ھمان  ھر چیزی بزرگاز  ـ ده، اللهگردد. تکبیر یعنی اینکه از دیدگاه بن می

فهل  االاهللا؟هل ال ا قوَل أن تَ ك يُِفرُّ  ما«فرمودند:  س به عدّی بن حاتم ج گونه که پیامبر
آیا  !بگویی؟ "گریزاند از اینکه "ال إله اّال الله چه چیز تو را می«؛ »!ى اهللا؟ن �ٍ سوَ علُم مِ تَ 

ای  لحظه ج عدی پاسخ داد: نه. سپس پیامبر »شناسی؟! می را غیر از الله، معبودی

ن مِ  شيئاً أ�ربَ  علمُ فهل تَ  ،اكرب  اهللا   قوَل تَ  أن رَّ فَ ما �َ إنّ «صحبت کردند و فرمودند: 
تر از الله  گریزی که "الله أکبر" بگویی؟! آیا چیزی را بزرگ حتما از این می«؛ ١»؟!اهللاِ 

 »؟!سراغ داری
تر و برتر از او  گ از ھر چیزی است و ھیچ چیز بزرتر  گردد که الله بزرگ مشّخص می

ترین عبارت در زبان عربی  شود: رساترین و جامع تعالی نیست و از این رو، گفته می
است؛ یعنی در توصیف الله » الله أکبر«برای داللت بر معنای تعظیم و شکوه، عبارت 

تر و برتر  یزی بزرگبگو که او برتر از ھر چیزی است و معتقد باش که الله از ھر چ
 است.

چنانکه قبال بیان شد، تکبیر به معنای تعظیم است، اّما مترادف با او نیست، چون 
کبریا برتر از عظمت بوده و کبریا عالوه بر اینکه متضّمن مفھوم عظمت است، بر معانی 

گوید:  می / کند و به ھمین سبب، شیخ اإلسالم ابن تیمّیه دیگری نیز داللت می
کند، چون کبریا مشتمل بر مفھوم عظمت بوده و  أکبر" عظمت الھی را اثبات می الله«"

تر است و از این رو، الفاظ مشروع در نماز و اذان، با لفظ: "الله أکبر" بیان  از آن کامل
تر است، چنانکه در روایتی  تر و جامع شده است، زیرا از اینکه بگوییم: "الله أعظم" کامل

َ�اُء رَِدايِئ،   :تعاىل َ�ُقوُل اَ�ُّ «ابت شده است که فرمودند: ث ج صحیح از پیامبر ِكرْبِ
ْ
ال

                                           
، عبارت فوق در جامع ترمذی ٢٩٥٣؛ جامع ترمذی، شمارۀ حدیث: ٣٧٨، ص ٤مسند احمد، ج  -١

آن را حسن دانسته  / ؛ و دیگران. ترمذی٧٢٠٦آمده است؛ صحیح ابن حبان، شمارۀ حدیث: 
 است.
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َعَظَمُة إَِزارِي،
ْ
بتُهُ  َ�َمْن نَازََعِ�  َوال فرماید: کبریا ردای من و  الله می«؛ »َواِحًدا ِمنُْهَما، َعذَّ

عظمت ازارم است، پس ھر کس در یکی از آن دو با من نزاع کند، وی را عذاب 
الله متعال عظمت را تشبیه به ازار و کبریا را تشبیه به ردا کرد، و مشّخص .» کنم می

تر از تعظیم بود،  است که ردا بھتر از ازار است. بنابراین از آنجا که تکبیر رساتر و جامع
  ١»آن را صراحتا بیان فرمود، که متضّمن معنای تعظیم ھم است.

مسلمان معتقد باشد و باور کند که الله از الزم به ذکر است که بدانیم ھر گاه انسان 
تر است و غیر الله ھر چند بزرگ باشند، در برابر کبریایی و عظمت  ھر چیزی بزرگ

الھی، بسیار کوچکند، به طور یقین خواھد دانست که کبریایی و عظمت و جالل و 
ند توان ھا نمی ھا و فھم جمال و سایر اوصاف پروردگار، موضوعی است که ھرگز عقل

حقیقت آن را درک کنند و تصّور نمایند و امکان ندارد که به فکرھا خطور کند، چرا که 
 تر و برتر از این است: الله بزرگ

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقُِل ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
ٞ ّمَِن  ۖ َوِ�ّ ّلِ ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ� ٱ�ُّ   ]١١١[اإلسراء:  ﴾َوَ�ّ�ِ

 ییو او را در فرمانروا یدهخود) برنگز ی(برا یالله است که فرزند یبرا یشو بگو: ستا«
و او را به  یست.ن یشبرا یو) سرپرست یحام ،ت(و ذلّ  یناتوانه سبب و ب یستن یکیشر یچھ

 ».بزرگ بشمار یستگیشا
اسم مورد بحث را درک کند، قطعًا در برابر نکتۀ دیگر اینکه ھر کس مفھوم دو 

پروردگار فروتن و خاضع خواھد بود و انواع عبادات را برای او تعالی انجام خواھد داد و 
داند که ھیچ مشرکی آن  مستحّق عبادت است و می أل گردد که فقط الله معتقد می

 فرماید: له میگونه که باید، پروردگارش را نشناخته و تعظیم نکرده است، چنانکه ال

﴿ ْ َ َوَما قََدُروا ِ  ٱ�َّ �ُض وَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت وَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ٱۡ�  ٱلسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ   ]٦٧مر: [الّز  ﴾َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 یامتروز ق که ی اوست نشناختند در حال ی(مشرکان) الله را چنانکه سزاوار بزرگ انو آن«

ه و او منزّ  ش قرار دارد.در دست راست یچیدهپ ھا درھم در مشت اوست و آسمان ینتمام زم
 »پندارند. یم یکشبرتر است از آنچه شر

                                           
 .٢٥٣، ص ١٠مجموع الفتاوی، ج  -١
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ِ َوقَاٗر�﴿ ا لَُ�ۡم َ� تَرُۡجوَن ِ�َّ ۡطَواًرا ١٣مَّ
َ
لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلَ  ١٤َوقَۡد َخلََقُ�ۡم أ

َ
ُ َق �  ٱ�َّ

ۡمَس �ِيِهنَّ نُوٗر� وََجَعَل  ٱۡلَقَمرَ وََجَعَل  ١٥َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت ِطَباٗ�ا اٗجا ٱلشَّ ُ وَ  ١٦ِ�َ �َبَتُ�م  ٱ�َّ
َ
أ

�ِض ّمَِن 
َ
ُ وَ  ١٨ُ�مَّ يُعِيُدُ�ۡم �ِيَها َوُ�ۡخرُِجُ�ۡم إِۡخَراٗجا ١٧َ�َباٗ�ا ٱۡ� �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ

َ
 ٱۡ�

  ]٢٠-١٣[نوح:  ﴾ّلِتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها ُسبُٗ� فَِجاٗجا ١٩�َِساٗطا
شما را  که ی در حال !یستید؟ن یلالله، عظمت (و شکوه) قا یشما را چه شده است که برا«

انسان  ینکهگوشت، تا ا یا هشده، آنگاه تکّ  سپس خون لخته ،(از نطفه یددر مراحل گوناگون آفر
 یانو ماه را در م ید؟!آفر یکدیگرچگونه الله ھفت آسمان را بر فراز  بینید ینم یاآ کامل شد)

و الله شما را ھمچون  ید) گردانیرا چراغ (فروزان یدقرار داد و خورش ییروشنا یۀھا ما آسمان
شما را  گرداند و دوباره ی) باز مینسپس شما را به آن (زم یانید.رو یناز زم یو نبات یاهگ
مقصد خود)  یپھناور آن (به سو یھا تا از راهکرد  پھن یتانرا برا ینزمو الله  آورد یم یرونب

 »ید.رفت و آمد کن
سبحان الله! عقل و خرد این مشرکان کجا رفته است که در برابر مخلوقاتی 

شوند و امید، ترس، میل، محّبت و  ارزش و موجوداتی پست، فروتن و خاضع می بی
برای خود مالک سود و زیان نیستند، چه ؛ مخلوقاتی که ھاست آن طمعشان متوّجه

رسد به اینکه برای دیگران بخواھند سود و زیانی برسانند؟!  در حالی که این مشرکان 
اند، و آفریدگار بزرگ  فروتنی و خضوع در برابر پروردگار بزرگ و بلندمرتبه را ترک کرده

اک و منّزه است و ورزند، پ کنند است، از آنچه شرک می برتر از آنچه آنان توصیف می
فقط او مستحّق تعظیم و اجالل بوده و باید که فقط در برابر او فروتن و فرمانبردار 
باشند. و این فقط حّق الله متعال است و بدترین ستم آن است که حّق الھی به غیر الله 
داده شود یا اینکه انسان کسی یا چیزی را با الله شریک بداند. ھر کس شرک ورزد، 

الله را آن گونه که باید، نشناخته و تعظیم نکرده است. پاک و منّزه است ذاتی که قطعًا 
ھا از ترسش ھراسان و مضطرب  ھا در برابر او فرو افتاده، صداھا پایین آمده، دل چھره

اند. پر برکت است الله که پروردگار  ھا در برابر او خوار و فروتن گشته شده و گردن
 جھانیان است.

 متینقوی و . ٣٨
 در چندین آیه بیان شده است؛ از جمله:» قوی«نام 

﴿ ُ ِ  ٱ�َّ   ﴾ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلَۡقوِيُّ يَۡرُزُق َمن �ََشآُءۖ َوُهَو  ۦلَِطيُفۢ بِعَِبادِه
ّ

  ]١٩وری: [الش
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و  دھد یم یبخواھد روزکه (و مھربان) است، ھر کس را  یفالله نسبت به بندگانش لط«
 »یروزمند است.پ یاو توانا

ُ َكَتَب ﴿ � إِنَّ  ٱ�َّ نَا۠ َورُُسِ�ٓ
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
�َ َ   ]٢١[المجادلة:  ﴾قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  ٱ�َّ

 یرومندالله ن گمان یب شویم. یم یروزمن و رسوالنم پ یقیناً ر داشته است که الله مقّر «
 ».است یرناپذ  شکست

  ]٦٦[هود:  ﴾ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلَۡقوِيُّ إِنَّ َر�ََّك ُهَو ﴿
 ».است یروزمندپ ّی پروردگار تو ھمان قو ھمانا«

 آمده است:» ذو القّوة«فقط در یک آیه و ھمراه با » متین«اّما اسم 

َ إِنَّ ﴿ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ   ﴾ٱلَۡمتِ�ُ  ٱلُۡقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
ّ

  ]٥٨اریات: [الذ
 ».دھنده است (و او) قدرتمند استوار است یالله است که روز بدون تردید«

تواند او را ناتوان  دارای قدرت زیاد. قوی: ذاتی است که ھیچ چیز نمیمتین: یعنی 
کند یا شکست دھد، ھیچ مانعی در برابر حکم و فرمانش نیست، دستورش اجرا 

شود، ھر کس را که بخواھد عّزت  گردد و احکامش در میان مخلوقات جاری می می
دھد و  ه بخواھد یاری میگرداند، ھر کس را ک دھد و ھر کس را که بخواھد خوار می می

ھا به دست  گرداند. پس تمامی قدرت خورده می ھر کس را که بخواھد پست و شکست
کند، ھر عزیزی را تنھا او عزیز  الله بوده و ھر انساِن پیروزی را فقط او کمک می

گرداند،  ای را فقط او خوار و ذلیل می خورده گرداند و نیز ھر آدم پست و شکست می
 وده است:چنانکه فرم

ُ إِن يَنُ�ُۡ�ُم ﴿ ِيفََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذلُۡ�ۡم َ�َمن ذَا  ٱ�َّ يَنُ�ُُ�م ّمِۢن  ٱ�َّ
 ِ ِ َوَ�َ  ۦۗ َ�ۡعِده ِ  ٱ�َّ

  ]١٦٠عمران:  [آل ﴾ٱلُۡمۡؤِمُنونَ فَۡلَيَتَو�َّ
نخواھد شد و اگر شما را به خود  یروزکس بر شما پ یچکند، ھ یاریاگر الله شما را «

 یدو مؤمنان با !خواھد کرد؟ یاریبعد از او شما را  ینکند) پس چه کس یاریتانواگذارد (و 
 ».بر الله توّکل کنند فقط

ِينَ َولَۡو يََرى ﴿ ْ إِۡذ يََرۡوَن  ٱ�َّ نَّ  ٱۡلَعَذاَب َظلَُمٓوا
َ
نَّ  ٱۡلُقوَّةَ أ

َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ َّ�ِ َ  َشِديدُ  ٱ�َّ

  ]١٦٥[البقرة:  ﴾ٱۡلَعَذاِب 
) را مشاھده یامتعذاب (روز ق که ی ھنگام دیدند یستم کردند اگر م که ی و کسان«

 ».است یفرک الله سخت ینکه) که تمام قدرت از آِن الله است و اانست(خواھند د کنند، یم
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این حقیقتی است که مشرکان آن را در روز قیامت خواھند دانست؛ روزی که عذاب 
دانند که تمامی نیروھا از  الھی را با چشمانشان ببینند و در آن ھنگام به طور یقین می

آِن الله است. چشمانشان در دنیا، از دیدن دالیل قدرت الھی کور شده و در نتیجه، 
ھایشان به چیزھایی وابسته شد  ھا مشغول شدند و دل شرک ورزیدند و به پرستش بت

توانند به خودشان سود  ّزت و خواری نیستند و نمیکه ھرگز صاحب بخشش، نعمت، ع
 و زیانی برسانند چه رسد به اینکه برای دیگران مالک چیزی باشند!

ھای  دادن و پیروزی پیامبران و دوستان اوست، که قّصه  از موارد قدرت الھی، یاری
 اید:فرم پیامبران در قرآن کریم، بھترین شاھد و دلیل بر این موضوع است، چنانکه می

ۡمُرنَا َ�َّۡيَنا َ�ٰلِٗحا وَ ﴿
َ
ا َجآَء أ ِينَ فَلَمَّ بِرَۡ�َةٖ ّمِنَّا َوِمۡن ِخۡزِي يَۡوِم�ٍِذ� إِنَّ  ۥَءاَمُنواْ َمَعهُ  ٱ�َّ

  ]٦٦[هود:  ﴾ٱۡلَعزِ�زُ  ٱۡلَقوِيُّ َر�ََّك ُهَو 
آورده بودند، به  یمانبا او ا که ی را صالح و کسان ید،فرمان (عذاب) ما فرا رس وقتیپس «
پروردگار  گمان یب یم.آن روز نجات داد یی(از آن عذاب) و از رسوا یش) خویاز (سو یرحمت

 ».است یروزمندپ ّی تو ھمان قو

نَّ ﴿ ُ  َوَ�َنُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َمن يَنُ�ُ   ]٤٠[الحج:  ﴾لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  ٱ�َّ
 یروزمندپ ّی الله قو ھمانا .دھد یاریرا ) او ین(د که  یکس کند یم یاریو مسلمًا الله «
 ».است

ُ َكَتَب ﴿ � إِنَّ  ٱ�َّ نَا۠ َورُُسِ�ٓ
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
�َ َ   ]٢١[المجادلة:  ﴾قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  ٱ�َّ

 یرومندالله ن گمان یب شویم. یم یروزمن و رسوالنم پ یقیناً ر داشته است که الله مقّر «
 ».است یرناپذ  شکست

ُ َوَ�َ� ﴿ ۚ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  ٱ�َّ ُ َوَ�َن  ٱۡلقَِتاَل   ]٢٥[األحزاب:  ﴾قَوِ�ًّا َعزِ�ٗز� ٱ�َّ
 یساخت) و الله توانا یبشاننص یروزیکرد (و پ نیاز یو الله مؤمنان را از جنگ ب«

 ».است یروزمندپ
گرفتن از مجرمان و گرفتارکردن آنان به انواع  و نیز ھالکت ستمکاران و انتقام

 ھا: ھا و عذاب سختی

ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن وَ ﴿
ۡ
ِينَ َكَدأ ِ َ�ِٰت ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َ�َفُرواْ � ٱ�َّ َخَذُهُم  ٱ�َّ

َ
ُ فَأ بُِذنُو�ِِهۡمۚ  ٱ�َّ

َ إِنَّ    ]٥٢[األنفال:  ﴾ٱۡلعَِقابِ قَوِّيٞ َشِديُد  ٱ�َّ
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در  دند.یالله کفر ورز یاتاز آنان بودند، به آ یشپ که ی و کسان یانفرعون یوۀھمانند ش«
 ».است یفرک سخت یرومندمسلمًا الله ن .گناھانشان فرو گرفت یفررا به ک انالله آن نتیجه،

﴿ �ِ ْ َولَۡم �َِسُ�وا
َ
�ِض ۞أ

َ
ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  ٱۡ� ِينَ َ�َينُظُروا ْ ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َ�نُواْ  ٱ�َّ َ�نُوا

َشدَّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗة وََءاثَاٗر� ِ� 
َ
�ِض ُهۡم أ

َ
َخَذُهُم  ٱۡ�

َ
ُ فَأ ِ بُِذنُو�ِهِۡم َوَما َ�َن لَُهم ّمَِن  ٱ�َّ مِن  ٱ�َّ

ِ  ٢١َواقٖ  �ِيِهۡم رُُسلُُهم ب
ۡ
ُهۡم َ�نَت تَّأ َّ�

َ
َخَذُهُم  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َ�ٰلَِك بِ�

َ
ْ فَأ ۚ فََ�َفُروا ُ قَوِّيٞ  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ

  ]٢٢-٢١[غافر:  ﴾ٱۡلعَِقابِ َشِديُد 
بودند،  اناز آن یشپ که  یاند پس بنگرند که سرانجام کسان نکرده یرس یندر زم انآن مگر«

تر) بودند،  برتر (و سخت ھا یناز ا ینآوردن) آثار در زمیدو (پد ییھا در توانا چگونه بود؟! آن
 یچاز (عذاب) الله ھ یشانرا به (سبب) گناھانشان (فرو) گرفت و برا انپس الله آنس
 آمدند یھا م آن یروشن به سو یلبا دال یامبرانشانبدان سبب بود که پ ینا .نبود ای هدھند اهپن
 یفرک سخت یرومنداو ن ھمانا .را (فرو) گرفتان الله آن ینبنابرا ورزیدند، یھا کفر م پس آنس

 ».است
از دیگر شواھد قدرت الھی، پابرجابودن آسمان و زمین به فرمان الله و حفاظت 

ھا وجود دارند، به قدرت و قّوت پروردگار است،  ر آنآسمان و زمین و موجوداتی که د
 کند: که ھیچ چیز او را ناتوان نمی

  ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ٱۡلَعِظيمُ  ٱلَۡعِ�ُّ ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو  ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ� ﴿
بزرگ ۀ بلندمرتبتعالی و او  یایدو آسمان) بر او گران و دشوار ن ینآن دو (زم یو نگھدار«
 ».است

﴿ �ِ ْ َو لَۡم �َِسُ�وا
َ
�ِض أ

َ
ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  ٱۡ� ِينَ َ�يَنُظُروا َشدَّ  ٱ�َّ

َ
ْ أ ِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�نُٓوا

ۚ َوَما َ�َن  ُ ِمۡنُهۡم قُوَّٗة ءٖ ِ�  ۥِ�ُۡعِجَزهُ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ مِن َ�ۡ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ
َ
َ�َن َعلِيٗما  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�

  ]٤٤ر: [فاط ﴾قَِديٗر�
چگونه  ،ھا بودند از آن یشرا که پ یعاقبت کسان یننداند تا بب نگشته ین) در زمان(آن یاآ«

که  یستن ینھا و زم در آسمان یزیچ یچو ھ .بودند تر یرومندن ینانآنان از ا که ی بود؟! در حال
 ».تواناست یاو دانا گمان یب .رود) یرونقدرت او ب ۀالله را ناتوان سازد (و از حوز

 بخشد: عالوه بر این، رزق و روزی به دست الله است، که به ھر کس بخواھد می

﴿ ُ ِ  ٱ�َّ   ﴾ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلَۡقوِيُّ يَۡرُزُق َمن �ََشآُءۖ َوُهَو  ۦلَِطيُفۢ بِعَِبادِه
ّ

  ]١٩وری: [الش
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و  دھد یم یبخواھد روز که (و مھربان) است، ھر کس را یفالله نسبت به بندگانش لط«
 »یروزمند است.پ یاو توانا

َ إِنَّ ﴿ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ   ﴾ٱلَۡمتِ�ُ  ٱلُۡقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
ّ

  ]٥٨اریات: [الذ
 ».دھنده است (و او) قدرتمند استوار است یالله است که روز دون تردیدب«

بنده ھیچ توان و قدرتی در جلب منفعت یا دفع ضرر ندارد و این امور فقط در 
 فرماید: میاست، چنانکه  ـ اختیار الله

ُ َولَۡوَ�ٓ إِۡذ َدَخۡلَت َجنََّتَك قُلَۡت َما َشآَء ﴿ ِ  ٱ�َّ  ب
ِۚ َ� قُوَّةَ إِ�َّ   ]٣٩[الکهف:  ﴾ٱ�َّ

 جانبجز از  یتو قوّ  یرو: ما شاء الله، نینگفت ی،وارد شد یشبه باغ خو که  یچرا ھنگام«
 »یست.الله ن

نجات بنده فقط نزد الله متعال ھای قدرت او، این است که پناه و  از دیگر نشانه
 فرماید: است، چنانکه می

ِينَ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ُهۡم َ� ُ�ۡعِجُزونَ  ٱ�َّ ْۚ إِ�َّ   ]٥٩[األنفال:  ﴾َ�َفُرواْ َسَبُقٓوا
ھرگز ما را ناتوان نخواھند  اناند؛ آن گرفته یشیکافر شدند، نپندارند که پ که ی و کسان«
 ».کرد

﴿ 
َ
نَّا َظَننَّآ أ

َ
َ ن لَّن �ُّۡعِجَز َو� �ِض ِ�  ٱ�َّ

َ
  ]١٢[الجن:  ﴾َهَرٗ�ا ۥَولَن �ُّۡعِجَزهُ  ٱۡ�

و ھرگز  یمالله را عاجز و ناتوان کن ین،زم یدر رو توانیم یھرگز نم یمدار یقینما  ینکهو ا«
 ».)یمندار ی(و راه فرار یماو را ناتوان ساز توانیم ینم یزبا گر

ِ َوَمن �َّ ُ�ِۡب َداِ�َ ﴿ �ِض فَلَۡيَس بُِمۡعِجزٖ ِ�  ٱ�َّ
َ
ۡوِ�َآُءۚ  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ۥَولَيَۡس َ�ُ  ٱۡ�

َ
أ

بِ�ٍ  ْوَ�ٰٓ�َِك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
ُ
  ]٣٢[األحقاف:  ﴾أ

(از  یندر زم تواند یپس ھرگز نم ید،الله را پاسخ نگو ۀکنند ) دعوتندایکس ( و ھر«
 ».ھستند یآشکار یآنان در گمراھ یست.ن یاوری یچاز الله ھ یرو او را غ یزد) بگرالھیعذاب 

ٓواْ إَِ� ﴿ ِۖ فَفِرُّ بِ�ٞ  ٱ�َّ   ﴾إِّ�ِ لَُ�م ّمِۡنُه نَِذيٞر مُّ
ّ

  ]٥٠اریات: [الذ
شما  یمن از جانب او برا گمان یب یزید،الله بگر ی! بگو:) پس به سویامبرپ یا«(

 ».آشکار ھستم یا ھشداردھنده
تحّرکی، برتری، پستی،  دھد و ھر حرکت، بی نجام میو نیز ھر آنچه را که بخواھد، ا

گیرد، به اذن او تعالی است،  عّزت، ذّلت، بخشش یا منعی که در این جھان صورت می
آورد و ھیچ مانع و مخالفی ندارد، بلکه بر ھر چیزی  ھر آنچه را که بخواھد، به وجود می
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خوارند. در قرآن کریم غلبه دارد و تمامی موجودات در برابر قدرتش فروتن و 
 خوانیم: می

﴿ ُ�َ �َ
َ
ۗ وَ  ٱۡ�َۡلقُ � ۡمُر

َ
ُ َ�َباَرَك  ٱۡ�   ]٥٤[األعراف:  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َربُّ  ٱ�َّ

گاه باشید که آفرینش و فرمانروای« بزرگ) است الله  نھایت بیاز آِن اوست، پربرکت (و  یآ
 ».که پروردگار جھانیان است

ا َ�ۡفَتِح ﴿ ُ مَّ ۖ َوَما ُ�ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ لِلنَّ  ٱ�َّ ِمۢن  ۥاِس ِمن رَّۡ�َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها
 ِ   ]٢[فاطر:  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ۦۚ َ�ۡعِده

 دارد، و آنچه را آن را بازکه  تواند ینم یکس ید،مردم بگشا یرا که الله برا یھر) رحمت«(
 ».است یمحک یروزمندآن را روان سازد و او پ تواند یجز او نم یباز دارد کس که

ۖ يَُدبُِّر ﴿ ۡمَر
َ
  ]٣[یونس:  ﴾ۦۚ َما ِمن َشفِيٍع إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد إِۡذنِهِ  ٱۡ�

 ».مگر بعد از فرمان او یستن یا کننده شفاعت یچھ کند یم یرکار (جھان) را تدب«
تعالی خاضع و فروتن شود که در برابر الله  ایمان و باور بنده به این اسم باعث می

گردد، تقوای الھی را رعایت کند، فقط به او پناه ببرد، به خوبی بر الله توّکل کند، تسلیم 
عظمت و بزرگی او شود، نتایج امورش را به الله واگذار کند و فقط از او کمک و یاری 

 بخواھد.

و مؤّثر است. بسیار با ارزش  »ال حوَل و ال قّوَة إّال باهللا«به ھمین سبب، عبارت: 

يَا َ�بَْد اَ�ِّ ْ�َن قَيٍْس! قُْل: َال َحْوَل «: فرمودند س به ابو موسی اشعری ج رسول الله
،  بِاَ�ِّ

َّ
َة إِال َها َكْ�ٌ  َوَال قَُوّ ای عبدالله بن قیس! بگو: "ال حوَل وال «؛ ١»ُكنُوِز اجلَنَّةِ  ِمنْ  فَإَِ�ّ

 »بھشت است.ھای  ُقّوَة إّال بالله" که گنجی از گنج
 ]ج گفته است: دوستم صادقم [پیامبر س کند که ابوذر روایت می / امام احمد

را زیاد  »ال حوَل وال قّوَة إّال باهللا«مرا به ھفت مورد توصیه کرد... ؛ از جمله: اینکه 
 ٢تکرار کنم، که از گنجی زیر عرش است.

                                           
 .٢٧٠٤حدیث:  ؛ صحیح مسلم، شمارۀ٦٣٨٤صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

؛ و دیگران، با اسنادی حسن؛ نک: الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث: ١٥٩، ص ٥مسند احمد، ج  -٢
٢١٦٦. 
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خواستن از  و کمکبردن  شدن، سپردن و پناه عبارت مذکور، کلمۀ اسالم و تسلیم
و قدرتی برای دفع   الله یگانه است، و اینکه بنده مالک ھیچ یک از امورش نیست، چاره

ضرر و شر ندارد و توانی برای جلب منفعت ندارد مگر به اجازۀ الله متعال. ھمچنین 
بنده از گناه به سوی طاعت، از بیماری به سمت سالمتی، از سستی به سوی نیرو و 

رود مگر به اذن الھی و فقط با کمک و  ص به طرف جبران و کمال نمیتوان و از نق
 تواند کارھایش را انجام دھد. قدرت الله می

ھر کس این سخن را بر زبان آورد و بر مقتضیاتش عمل کند؛ یعنی بر الله توّکل 
نماید و نتایج امورش را به او بسپارد و فقط به او تعالی پناه ببرد، قطعًا ھدایت و 

گردد و الله برایش کافی است و از لحاظ قلبی و شرایط و نتایج، از بھترین  ظت میحفا
ھر کس دوست دارد که «ترین افراد خواھد گشت. در روایتی چنین آمده است:  و قوی

نیازترین  خواھد بی از ھمه نیرومندتر باشد، باید که بر الله توّکل کند و کسی که می
دست الله است، بیشتر از آنچه در اختیار خودش است،  مردم باشد، باید که به آنچه در
 ١»اطمینان و اعتماد داشته باشد.

 شھید و رقیب. ٣٩
 در آیات متعّددی بیان شده است؛ مانند:» شھید«نام مبارک 

ُ وَ ﴿ ءٖ َشِهيدٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]٩[البروج:  ﴾َ�َ

 ».گواه است یزیچ رو الله بر ھ«

﴿ ِ ِ َوَ�َ�ٰ ب   ]٧٩ساء: [النّ  ﴾َشِهيٗدا ٱ�َّ
 ».است یباره) کاف ینالله (در ا یو گواھ«

ِينَ إِنَّ ﴿ ِينَ َءاَمُنواْ وَ  ٱ�َّ ِٰ� َهاُدواْ وَ  ٱ�َّ ِينَ وَ  ٱلَۡمُجوَس وَ  ٱ�ََّ�َٰرىٰ وَ  �َ  ِٔٱل�َّ ُ�ٓواْ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ۡ
َ
أ

 َ � َ�ۡفِصُل بَۡيَنُهۡم يَۡوَم  ٱ�َّ َ إِنَّ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ ءٖ َشِهيدٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]١٧[الحج:  ﴾َ�َ

و  ی) و نصاریناند یشدند و صابئان (ب یھودی که افرادی آوردند و  یمانا که ی کسان یقیناً «
 کند. یم یداور یامتروز ق یانشان(به الله) شرک آوردند، ھمانا الله در م که ی مجوس و کسان

 ».گواه است یزیالله بر ھر چ گمان یب

                                           
. به صورت حدیثی مرفوع که صحیح ٣٢٢، ص ١٣شیخ اإلسالم ابن تیمّیه، مجموع الفتاوی، ج  -١

 .٥٤٢١نیست، روایت شده است؛ نک: الّسلسلة الّضعیفة، شمارۀ حدیث: 
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آورده شده » شھید«ھمراه  ھا، آن در سه آیه آمده است، که در یکی از» رقیب«ولی 
 است:

َ إِنَّ ﴿   ]١ساء: [النّ  ﴾�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ
 ».ھمواره بر شما مراقب (و نگھبان) است هالل ھمانا«

ُ َوَ�َن ﴿ ءٖ رَّ�ِيٗبا ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]٥٢[األحزاب:  ﴾َ�َ

 ».نگھبان است یزیچ ربر ھ ھمواره و الله«

نَت ﴿
َ
ۡيتَِ� ُكنَت أ ا تَوَ�َّ ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ فَلَمَّ نَت  ٱلرَّ�ِيَب َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ

َ
َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

ءٖ َشِهيدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]١١٧[المائدة:  ﴾َ�َ

تو  ی،مرا برگرفت که ھنگامیبودم مراقب و گواھشان بودم و  انآن یانکه در م یو تا زمان«
 »ی.گواھ یزیو تو بر ھر چ یبود انخودت مراقب آن

گاه است و چیزی بر او پنھان نمی ماند، تمامی  شھید: یعنی ذاتی که از ھمۀ امور آ
شنود، ھمۀ موجودات ریز و درشت و کوچک و بزرگ را  صداھای آشکار و پنھان را می

به نفع یا علیه بندگان، بر اساس آنچه بیند، علم او به تمامی امور احاطه دارد و  می
 دھد. اند، گواھی می انجام داده

داند که ھر  ھا وجود دارد، مّطلع است، می رقیب: ذاتی است که از آنچه در سینه
دھد، و مراقب است، پروردگاری که مخلوقات را حفاظت  موجودی چه عملی انجام می

دارد.  تدبیر، به حرکت و تکاپو وا می ترین شکل و ھا را به بھترین و کامل کند و آن می
بیند و مراقب است و ھیچ چیزی از او پنھان  ھا را می آفریدگاری که با چشم خود دیدنی

ھا را تحت نظر دارد و با علم خود که بر تمامی امور و  ماند، ھمۀ شندیدنی نمی
 موجودات احاطه دارد، مراقب است.

یابد و به  ھا می نوعی ترادف میان آن اگر کسی به مفھوم این دو اسم دّقت کند،
رقیب و شھید مترادفند و «گوید:  می / ھمین سبب، شیخ عبدالّرحمان بن سعدی

ھا  شنود، ھمۀ دیدنی ھا را می کنند که الله متعال تمامی شندیدنی ھر دو اسم داللت می
به فکرھا بیند، از ھمۀ موجودات و اموِر آشکار و پنھان باخبر است، مراقب آنچه  را می

بینند، است و به طریق اولی، اعمال و حرکات سایر  ھا می کند و آنچه چشم خطور می
 فرماید: اعضا را تحت نظر دارد، چنانکه می

َ إِنَّ ﴿   ]١ساء: [النّ  ﴾�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ
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 ».ھمواره بر شما مراقب (و نگھبان) است هالل ھمانا«

ُ وَ ﴿ ءٖ َشِهيدٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]٩[البروج:  ﴾َ�َ

 ».گواه است یزیچ رو الله بر ھ«
بر این اساس، الله از باطن ھر مخلوقی باخبر است و شناخت این موضوع باعث 

شود که انسان فکر و ذھن و نیز ظاھرش را از ھر آنچه باعث خشم و غضب الھی  می
ای عبادت کند  اینکه الله را به گونه شود، پاک کند و به درجۀ احسان برسد؛ یعنی می

بیند، قطعًا الله متعال او را  بیند و اگر وی الله را نمی که گویی او تعالی را می
 ١»بیند. می

 خوانیم: در قرآن کریم چنین می

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نُفِسُ�ۡم فَ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ أ ْ وَ  ٱۡحَذُروهُ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ  ﴾َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  ٱ�َّ

  ]٢٣٥[البقرة: 
و  ید) او بترسبا پس از (مخالفت داند، یشماست م یھا که الله آنچه را که در دل یدو بدان«

 ».بردبار است ۀکه الله آمرزند یدبدان

ُ َوَ�َن ﴿ ءٖ رَّ�ِيٗبا ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]٥٢[األحزاب:  ﴾َ�َ

 ».نگھبان است یزیچ ربر ھھمیشه و الله «

ۡ�َن َما ُكنُتۡمۚ وَ ﴿
َ
ُ َوُهَو َمَعُ�ۡم �   ]٤[الحدید:  ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ٱ�َّ

 »یناست.ب کنید یاو با شماست و الله به آنچه م یدو ھر کجا باش«

نَّ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَم بِأ

َ
� َ   ]١٤[العلق:  ﴾يََرىٰ  ٱ�َّ

 !»بیند؟ یاعمالش را) م ۀکه مسلمًا الله (ھم داند ینم آیا«

ۖ  ٱۡصِ�ۡ وَ ﴿ ۡ�ُينَِنا
َ
  ﴾ِ�ُۡ�ِم َرّ�َِك فَإِنََّك بِأ

ّ
  ]٤٨ور: [الط

نظر (و در حفاظت) ما  یرتو ز یراباش، ز یباحکم پروردگارت شک ی) برایامبر!پ ی(ا«
 »ی.ھست

ۡ�ُ�ِ َ�ۡعلَُم َخآ�َِنَة ﴿
َ
ُدورُ َوَما ُ�ِۡ�  ٱۡ�   ]١٩[غافر:  ﴾ٱلصُّ

 »داند. یم کنند، یپنھان م ھا ینهھا و آنچه را که س چشم یانت(الله) خ«
 آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد.

                                           
 .٣٢ -٣١ّق الواضح المبین، صص الح -١
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دربارۀ احسان پرسید و  ج از پیامبر ÷ در حدیث صحیحی آمده است که جبرئیل

نََّك تَراه«ایشان فرمودند: 
َ
ْن َ�ْعبَُد ا�َّ َك�

َ
اینکه الله را «؛ ١»فإِْن لَْم تَُ�ْن تَراُه فإِنَُّه يَراكَ  ،أ

بینی، قطعًا الله متعال  بینی و اگر تو او را نمی ای عبادت کنی که گویی او را می گونهبه 
 »بیند. تو را می

را در تمامی  أل شود که بنده الله تفکّر و دّقت در این متون و امثال آن، باعث می
گاھی بنده به این  اعمال و حاالتش مراقب بداند، زیرا مراقبت یکی از نتایج علم و آ

شنود و در ھر  بیند، سخنانش را می است که الله ھمواره او را تحت نظر دارد، می موارد
 گردد. ای از اعمالش مّطلع می زمان و لحظه

منزلت و مقامی واال برای کسانی است که ھدفشان رسیدن  أ دانستن الله مراقب
ینکه ھای آخرت است و حقیقت آن دوام و بقای علم و یقین بنده به ا به الله و نعمت

بیند، است، که اگر این علم و یقین مداوم باشد،  الله ھمواره ظاھر و باطنش را می
دانستن الله در زمان انجام کار که باعث شود بنده  گیرد؛ یعنی مراقب مراقبت شکل می

دانستن او تعالی به ھنگام پرھیز از  کارش را به بھترین شکل انجام دھد و نیز مراقب
که بنده از نزدیکی و دچارشدن به گناھان و محّرمات بر حذر  ممنوعات تا سبب گردد
 سراید: باشد، چنانکه شاعر می

ــال َتُقــل ــًا َف ــوَت الــَدهَر َيوم ــا َخَل  إِذا م
 

 َخَلــــوُت َوَلكِــــن ُقــــل َعَلــــيَّ َرقيــــُب  
 

 َوال َتحَســـَبنَّ الَلـــَه ُيغِفـــُل مـــا َمضــــى
 

ــــــ  ــــــِه َيغي  ُب ـَوال َأنَّ مــــــا َيخفــــــى َعَلي
 

روزی خودت را تنھا دیدی، نگو که تنھایم، بلکه بگـو پروردگـاری مراقـب یعنی اگر 
من است. و گمان نکن که الله از آنچه گذشته، غافل است یا اینکه آنچه پنھان باشد، از 

 ماند. نظر او مخفی می
این نوع مراقبت نیاز دارد که بنده حضور دل داشته باشد، از غفلت بپرھیزد و 

ه جای آورد، که این امور باعث آرامش و خوشی دل، گشایش ھمواره ذکر الھی را ب
شود؛ ھمان نعمت زودھنگامی  سینه و خنکی چشمان به سبب تقّرب به پروردگار می

 یابد. که بنده پیش از آخرت، در دنیا به آن دست می

                                           
 ، که حدیثی طوالنی است.س ، به روایت عمر بن خّطاب٨صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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ھای دنیوی شبیه نعمت آرامش و خوشی  ھیچ یک از نعمت«گوید:  می / ابن قّیم
بر اثر تقّرب به الله متعال نیست و ھرگز مثل و مانندی ندارد و دل و خنکی چشمان 

گوید: "گاھی اوقات  بلکه حالتی از احوال بھشتیان است، تا جایی که یکی از عارفان می
گویم: اگر بھشتیان چنین حالتی داشته باشند،  دھد که می حاالتی به من دست می

تردید چنین آرامش و سروری قطعًا در زندگی و حیاتی خوش خواھند بود." بدون 
نتیجۀ استمرار حرکت به سوی الله و نھایت تالش برای کسب رضایت اوست و کسی 
که چنین آرامش و سروری را احساس نکند و بویی از آن نبرد، باید که در ایمان و 

رینی خاّصی دارد که ھر کس آن را نچشد، باید که اعمالش شک کند، زیرا ایمان ش
 ج ال نوری باشد که با آن شیرینی ایمان را درک نماید. رسول اللهبرگردد و به دنب

َطْعَم اِإليَماِن، َمْن  َذاَق «فرمایند:  دربارۀ چشیدن طعم ایمان و درک شیرینی آن می
ٍد رَُسوالً  چشد که الله  مّزۀ ایمان را کسی می«؛ ١»ريَِضَ بِاهللا َرً�ّا، َو�ِاإلِْسالَم ِديناً، َو�ُِمَحَمّ

را به عنوان رسول [خود]  ج وان پروردگار، اسالم را به عنوان دین و محّمدرا به عن

يَمانِ «نیز فرمودند: و » برگزیند. ِ
ْ

ُ  :ثََالٌث َمْن ُ�نَّ ِ�يِه، وََجَد َحَالَوَة اإل ْن يَُ�وَن ا�َّ
َ
أ

بُّ  ِ�ُ 
َ

ْن ُ�ِبَّ الَْمرَْء ال
َ
ا ِسَواُهَما، َوأ َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
ُ أ

ُ
ْن َ�ُعوَد يِف َورَُسوهل

َ
ْن يَْ�َرَه أ

َ
، َوأ ِ َّ�ِ 

َّ
ُه إِال

ْن ُ�ْقَذَف يِف انلَّارِ 
َ
ُ�ْفِر َكَما يَْ�َرُه أ

ْ
ت و ، لّذ سه ویژگی است که در ھر کس باشد«؛ ٢»ال

الله و رسولش را بیشتر از غیرشان دوست بدارد، و  اینکه یابد: میشیرینی ایمان را 
وست بدارد، و اینکه ناپسند بداند که به کفر باز اینکه شخص را فقط برای رضای الله د

 »پسندد که به آتش انداخته شود. گردد چنانچه نمی
دھی،  گفت: اگر از کاری که انجام می شنیدم که می / از شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

ات ندیدی، آن را ناپسند بدان، چون الله  شیرینی و حالوتی در دل و گشایشی در سینه
دھد و باید که فرد صالح به سبب کار نیکی که  عمل صالح و شکر را میتعالی پاداش 

دھد، در دنیا پاداش بگیرد و حالوتی در دل و قدرت و گشایشی در سینه و  انجام می

                                           
 .س ، به روایت عّباس بن عبدالمّطلب٣٤صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .س ، به روایت انس٤٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٦صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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خنکی و روشنی در چشمانش احساس کند و اگر این موارد را نیابد، پس عملش 
 ١»ارزشی ندارد و فاسد است.

 ت و واسعُمَھیِمن، محیط، ُمِقی. ٤٠
 در یک آیه بیان شده است:» ُمَھیمن«اسم 

ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ وُس  ٱلَۡملُِك َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ
ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ُ ِ ُسۡبَ�َٰن  ٱلُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٱ�َّ   ]٢٣[الحشر:  ﴾َ�مَّ

پاک، منّزه (و سالم از  یتنھا بیپادشاه،  یست.) نین(راست یکه جز او معبوداو الله است «
 یعظمت و بزرگ یستۀکننده) و شا ار (جبرانجبّ  یروزمند،دھنده، نگھبان پ یمنی)، ایبھر ع
 »آورند. یم یکاو) شر یالله پاک و منّزه است از آنچه (برا .است

ھا مخفی است؛ ذاتی که علمش  همھیمن: یعنی مّطلع از امور پنھان و آنچه در سین
بیند و بر آنان گواه است، مراقب تمامی  به ھر چیزی احاطه دارد، اعمال خلوقات را می

 ماند. ھا و زمین، از او تعالی پنھان نمی ای در آسمان سخنان و کارھایشان است و ذّره
 در چندین آیه آمده است؛ از جمله:» محیط«

ُ َوَ�َن ﴿ ِيٗطا ٱ�َّ ءٖ �ُّ   ]١٢٦ساء: [النّ  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ
 ».احاطه دارد یزیبه ھر چھمواره و الله «

َ إِنَّ ﴿   ]١٢٠عمران:  [آل ﴾بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيٞط  ٱ�َّ
 ».احاطه دارد کنند، یالله به آنچه م دون تردیدب«

ُ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ   ]١٩[البقرة:  ﴾ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ ُ�ِي� ب
 ».احاطه دارد و الله به کافران«

به ھر چیزی احاطه دارد،  ـ دھد که علم، قدرت و غلبۀ الله این اسم نشان می
 فرماید: چنانکه می

﴿ ِ َحاَط ب
َ
  ]٦٠[اإلسراء:  ﴾ٱ�َّاِس� �ۡذ قُۡلَنا لََك إِنَّ َر�ََّك أ

 ۀپروردگارت به مردم احاط ھمانا: یمرا که به تو گفت یآور) ھنگام یاد! به یامبرپ یو ا«(
 ».(کامل) دارد

                                           
 .٦٨ -٦٧، صص ٣ین، ج مدارج الّسالک -١
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﴿ ُ ِي ٱ�َّ �ِض َخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن  ٱ�َّ
َ
ُل  ٱۡ� ۖ يَتََ�َّ ۡمرُ ِمۡثلَُهنَّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
ْ أ بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓوا

 َ نَّ  ٱ�َّ
َ
ءٖ قَِديٞر َوأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ ٍء ِعلَۡمۢ� ٱ�َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
  ﴾قَۡد أ

ّ
  ]١٢الق: [الط

) یدھا را (آفر ) ھمانند آنیز(ن ینو از زم یداست که ھفت آسمان را آفر ذاتیالله (ھمان) «
تواناست و  یزیچ که الله بر ھر یدتا بدان شود ینازل م نایانشدر م یوستهو فرمان (الله) پ

 ».احاطه دارد یزیچ رعلم الله بر ھ اینکه

ۡحَ�ٰ ُ�َّ ﴿
َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َ�َ

َ
ٍء َعَدَدۢ�َوأ   ]٢٨[الجن:  ﴾َ�ۡ

 ».را شمارش کرده است یزچ و عدد ھر ست احاطت داردان او (الله) به آنچه نزد آن«
ای از امورشان از او  الله متعال بر تمامی مخلوقات احاطۀ علمی دارد و بنابراین ذّره

یز در ماند، ھمچنین با قدرت خود به آنان احاطه دارد و از این رو، ھیچ چ پنھان نمی
توانند از تحت  ھا نمی تواند مانع او شود و نیز بر آنان غلبه دارد و آن زمین و آسمان نمی

 فرماید: می أل اش خارج شوند و راه خروجی ندارند. الله قدرت و غلبه

نِّ َ�َٰمۡعَ�َ ﴿ �ِس وَ  ٱۡ�ِ ۡ�َطارِ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ إِِن  ٱۡ�ِ
َ
ْ مِۡن أ ن تَنُفُذوا

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ْۚ فَ    ]٣٣حمن: [الّر  ﴾َ� تَنُفُذوَن إِ�َّ �ُِسۡلَ�ٰنٖ  ٱنُفُذوا
پس  ید،بگذر ینھا و زم ) آسمانیھا ھا (و مرز از کناره توانید یاگر م !گروه جن و انس یا«
 ».)ید(که شما ندار یدبگذر توانید یالعاده) نم فوق یی( یروجز با غلبه و ن یول ید،بگذر

از امر و تقدیر الھی فرار کنند، چون علم، قدرت و غلبۀ او تعالی بر توانند  یعنی نمی
 آنان احاطه دارد.

 در یک آیه بیان شده است:» ُمقیت«نام مبارک 

﴿ ُ ن �َۡشَفۡع َشَ�َٰعًة َحَسَنٗة يَُ�ن �َّ ۖ َوَمن �َۡشَفۡع َشَ�َٰعٗة َسّيِئَٗة يَُ�ن  ۥمَّ نَِصيٞب ّمِۡنَها
 ُ ُ َن كِۡفٞل ّمِۡنَهاۗ َوَ�  ۥ�َّ قِيٗتا ٱ�َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ]٨٥ساء: [النّ  ﴾َ�َ
 که ی او خواھد بود و کس یاز آن برا یبیکند، نص یک) نیانجی(م یشفاعت که یکس«

توانا (و نگھبان)  یزیبر ھر چھمواره از آن خواھد داشت و الله  یسھم ،کند یشفاعت بد
 ».است

به ھمۀ موجودات آنچه را که برای گفته شده است: ذاتی که » مقیت«در توضیح 
دھد و بر اساس  ھا روزی می رساند، به آن کردن به آن نیاز داشته باشند، می زندگی

کند؛ به عبارتی دیگر، الله  ھا تصّرف می حکمت و حمد خود، ھر گونه که بخواھد در آن
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قوّی  دھد و ارزاق کوچک و بزرگ، دارا و ندار و متعال ذاتی است که به خلق روزی می
 فرماید: کند، چنانکه می و ضعیفشان را تقسیم می

�ِض ۞َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ِ إِ�َّ َ�َ  ٱۡ� ٞ ِ�  ٱ�َّ رِزُۡ�َها َوَ�ۡعلَُم ُمۡستََقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَ�َهاۚ ُ�ّ

بِ�ٖ    ]٦[هود:  ﴾كَِ�ٰٖب مُّ
) الله است و (او) ۀبر (عھداش  یروز ینکهمگر ا وجود ندارد یندر زم یا جنبنده یچو ھ«

 ».) استشده روشن (ثبت یدر کتاب ھا ینا ۀھم داند. یقرارگاه و مکان دفنش را م

ھا را  ھنگام آفرینش زمین، مقّدر کرده است،  تمامی این رزق و روزی أ الله
 چنانکه در قرآن مجید آمده است:

يَّا�ٖ َسَواٗٓء  وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها﴿
َ
ۡرَ�َعةِ �

َ
قَۡ�َٰ�َها ِ�ٓ أ

َ
ٓ أ َر �ِيَها َوقَدَّ

آ�ِلِ�َ    ]١٠لت: [فّص  ﴾ّلِلسَّ
آورد و در آن برکت داد، و خوراک (و رزق اھل)  یدھا را از فرازش پد  ) کوهینو در آن (زم«

کنندگان  السؤ ی) براینھمه) در چھار روز بود، (بنابرا ھا ین(ا کرد.) ّینر (و معآن را مقّد 
 »ید.(واضح و) روشن گرد

ھا  یعنی در زمین، آنچه را که ساکنانش نیاز دارند مقّدر کرد؛ ھمچون رزق و روزی
ھا و درختان و  ھایی که در آن کشاورزی و درختکاری انجام شود و تجارت و مکان

 شان را سر و سامان دھد. منافعی که زندگی
گوید:  می / بیان شده است. ابن کثیر» مقیت«مفاھیم دیگری نیز در توضیح نام 

ُ َوَ�َن ﴿در تفسیر عبارت: « قِيٗتا ٱ�َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ابن عّباس، عطاء،  ،]٨٥ساء: [النّ  ﴾َ�َ

قِيٗتا﴿اند:  عطّیه، قتاده و مطر وّراق گفته به معنای حفیظ است. مجاھد آن را به  ﴾مُّ
معنای حسیب گرفته است. سعید بن  معنای شھید دانسته و در روایتی دیگر، آن را به

گوید:  اند. عبدالله بن کثیر می جبیر، سّدی و ابن زید آن را به قدیر و توانا تفسیر کرده
 ١»گوید که به معنای رّزاق است. مقیت یعنی واصب [ھمیشگی] و ضّحاک می

مانعی ندارد که این اسم شامل تمامی معانی مذکور باشد؛ یعنی مقیت ذاتی است 
ھا را احاطه دارد، بر ھر  بندگان و احوال و نیازھایشان باخبر است، قدرت او آن که از

نماید، ذاتی که  دھد و کمک می کند، روزی می چیزی تواناست، مخلوقات را حفاظت می

                                           
 .٢٧٢، ص ٧؛ نک: تفسیر طبری، ج ٣٢٤، ص ٢تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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ھای ھر یک از بندگانش را که  دھد و دل ھا پرورش می ھا را با غذاھا و روزی جسم
 گوید: کند، چنانکه شاعر می بخواھد، با علم و ایمان تقویت می

ـــــــاين ـــــــّروِح أرواُح المع ــــــــقوُت ال  َف
 

 بـــــأْن َطِعمـــــَت وأن َشـــــِرْبتا ولـــــيَس  
 

  غذای روح، معانی و مفاھیم [دینی] و نه اینکه بخوری و بنوشی، است.
 در چندین آیه از قرآن تکرار شده است؛ از جمله:» واسع«اّما 

ُ وَ ﴿ ُ َمن �ََشآُءۚ وَ  ۥيُۡؤِ� ُمۡلَكهُ  ٱ�َّ   ]٢٤٧[البقرة:  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
 ».داناست یشگرو الله گشا دھد یخود را به ھر کس که بخواھد م یو الله پادشاھ«

ۡ�َنَما تَُولُّواْ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿
َ
ِۚ فَ� َ إِنَّ  ٱ�َّ   ]١١٥[البقرة:  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ

 ».داناست یشگرھمانا الله گشا .الله آنجاست یرو ید،پس به ھر سو رو کن«
، گسترده ھاست آن ھایش و آنچه مربوط به واسع: یعنی ذاتی که صفات و ویژگی

تواند حّق ثنا و ستایش او را به جای آورد، بلکه ھمان  ای که کسی نمی است، به گونه
گونه است که خودش را تمجید و تحسین کرده است، ذاتی که عظمت و قدرت و 
پادشاھی او بسیار گسترده و پھناور است و فضل و احسان و بخشش بسیار زیادی 

 فرماید: دارد. الله متعال در بیان وسعت و فراوانی علمش می

ُرونَ ﴿ فََ� َ�َتَذكَّ
َ
ٍء ِعۡلًماۚ أ   ]٨٠[األنعام:  ﴾وَِسَع َرّ�ِ ُ�َّ َ�ۡ

 !»گیرید؟ یند نمپ یارا در برگرفته است، آ ھر چیزیعلم و دانش پروردگارم «

َمآ إَِ�ُٰهُ�ُم ﴿ ُ إِ�َّ ِي ٱ�َّ ٍء ِعۡلٗما ٱ�َّ   ]٩٨[طه:  ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ وَِسَع ُ�َّ َ�ۡ
را فرا گرفته  یزیچ رو علم او ھ یستن یمعبود یچمعبود شما تنھا الله است که جز او ھ«
 ».است

 دربارۀ زیادی رحمت خویش فرموده است:

� َورَۡ�َِ� ﴿ ءٖ   ]١٥٦[األعراف:  ﴾وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ
 ».را فرا گرفته است یزیچ رو رحمتم ھ«

ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما﴿   ]٧[غافر:  ﴾َر�ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ
 ».را فرا گرفته است یزیچ رپروردگارا! رحمت و علم تو ھ«

�ُُّ�ۡم ذُو رَۡ�َةٖ َ�ِٰسَعةٖ ﴿ بُوَك َ�ُقل رَّ   ]١٤٧نعام: [األ ﴾فَإِن َكذَّ
 ».گسترده است یرحمت یپس اگر تو را تکذیب کنند، بگو: پروردگار شما دارا«

 فرماید: دادنش می در توضیح فراوانی رزق و روزی
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قَا ُ�ۡغِن ﴿ ُ �ن َ�َتَفرَّ ُ َوَ�َن  ۦۚ ُ�ّٗ ّمِن َسَعتِهِ  ٱ�َّ   ]١٣٠ساء: [النّ  ﴾َ�ِٰسًعا َحِكيٗما ٱ�َّ
 نیاز یھا را با فضل و کرم خود ب جدا شوند، الله ھر کدام از آن یکدیگرو اگر آن دو از «

 ».است یمحک یشگرو الله گشا کند یم

ِ �َِيِد  ٱلَۡفۡضَل قُۡل إِنَّ ﴿ ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۗ وَ  ٱ�َّ   ]٧٣عمران:  [آل ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
 دھد یکه بخواھد م سبه دست الله است، آن را به ھر ک یفضل و برترکه  یبگو: به راست«

 ».داناست یشگرو الله گشا

ُ إِن يَُ�ونُواْ ُ�َقَرآَء ُ�ۡغنِِهُم ﴿ ُ وَ  ۦۗ ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ   ]٣٢ور: [النّ  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
 ۀنددھ یشو الله گشا کند یم نیاز یرا ب انآن یشباشند، الله از فضل (و کرم) خو یراگر فق«

گاه است  ».آ
 فرماید: دربارۀ مغفرت فراوانش می

ُ وَ ﴿ ۡغفَِرٗة ّمِۡنُه َوفَۡضٗ�ۗ وَ  ٱ�َّ ُ يَعُِدُ�م مَّ   ]٢٦٨[البقرة:  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
و الله  دھد ی(نعمت) م یآمرزش و فزون ۀالله از جانب خود به شما وعد که ی در حال«
 ».داناست یشگرگشا

ِ� إِنَّ َر�ََّك َ�ِٰسُع ﴿   ]٣٢جم: [النّ  ﴾ٱلَۡمۡغفَِرة
 ».آمرزش است پروردگار تو گسترده گمان یب«

ِينَ ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ۡغفُِر  ٱ�َّ

نُوَب    ]٥٣مر: [الّز  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ ُهَو  ۥَ�ِيًعاۚ إِنَّهُ  ٱ�ُّ
! از یدا بندگان من که بر خود اسراف (و ستم) کرده یاز جانب من) بگو: ا یامبر!پ یا«(

مھربان  ۀآمرزند یاراو بس یقیناً  بخشد. یگناھان را م ۀھمانا الله ھم ید،نشو یدرحمت الله ناام
 ».است

 فرماید: دربارۀ فراوانی پاداشش می

َثُل ﴿ ِينَ مَّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ
َ
ِ يُنفُِقوَن أ ِ  ٱ�َّ

�بََتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ
َ
َكَمَثِل َحبٍَّة أ

ُ ُس�ُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� وَ  ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُءۚ وَ  ٱ�َّ   ]٢٦١[البقرة:  ﴾َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ
است که ھفت  یا ھمانند دانه کنند، یه انفاق ماموال خود را در راه الل که ی مثل کسان«

ھر کس که بخواھد چند برابر  یو الله برا. دانه باشد صدکه در ھر خوشه  یاندخوشه برو
 ».داناست یشگرو الله گشا کند یم
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این است که الله تعالی برای بندگانش، در » واسع«ھای نام  ھا و نشانه یکی از نمونه
یزی را که در توانشان نیست، بر آنان تعیین نکرده است، احکام دینی آسان گرفته و چ

 فرماید: چنانکه می

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿ ۚ  ٱ�َّ   ]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
 »کند. ینم مکّلفتوانش  ۀانداز  کس را جز به یچالله ھ«

ُ يُرِ�ُد ﴿   ]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ بُِ�ُم  ٱ�َّ
 »خواھد. ینم یشما دشوار یو برا خواھد یم یشما آسان یالله برا«

ُ يُرِ�ُد ﴿ ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  ٱ�َّ
َ
�َ�ٰنُ أ   ]٢٨ساء: [النّ  ﴾َضعِيٗفا ٱۡ�ِ

 یدهو ناتوان آفر یفکار را بر شما سبک و آسان کند و انسان، ضع خواھد یالله م«
 ».است  شده

ھا مخصوص الله است به سبب فضل و احساناتی که کرده  و ستایشتمامی حمد 
پسندد و راضی  است؛ ستایشی فراوان و پاک و مبارک، آن گونه که پروردگارمان می

 شود. می

 حفیظ و حافظ. ٤١
 فرماید: می أل الله

ٍء َحفِيٞظ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]٥٧[هود:  ﴾إِنَّ َرّ�ِ َ�َ

 ».نگھبان است یزیچ رپروردگارم بر ھ گمان یب«

ٍء َحفِيٞظ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]٢١[سبأ:  ﴾َوَر�َُّك َ�َ

 ».نگھبان است یزیچ رو پروردگار تو بر ھ«

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
ُ أ نَت َعلَۡيِهم بَِو�ِيلٖ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ  ﴾َحفِيٌظ َعلَۡيِهۡم َوَما

 
ّ

  ]٦وری: [الش
نگھبان (و مراقب)  اناند، الله بر آن ) گرفتهی(و سرپرستان جز او دوستان که  یو کسان«

 »یستی.ول) نؤد (و مسھا متعھّ  ) بر آنیامبر!پ یاست، و تو (ا

ُ فَ ﴿ رَۡحُم  ٱ�َّ
َ
ِٰ�ِ�َ َخۡ�ٌ َ�ٰفِٗظاۖ وَُهَو أ   ]٦٤[یوسف:  ﴾ٱل�َّ

 ».مھربانان است ینتر نگھبان است و او مھربان ینپس الله بھتر«

  ]٨٢[األنبیاء:  ﴾لَُهۡم َ�ٰفِِظ�َ َوُ�نَّا ﴿
 »یم.بودنان و (ما) حافظ آ«
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ۡ�َا ﴿   ]٩[الحجر:  ﴾لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 »یم.و قطعًا ما نگھبان آن ھست یمھمانا ما قرآن را نازل کرد«

است، که  کنند که الله متعال مّتصف به صفت حفظ این دو اسم بزرگ داللت می
 شود: مشتمل بر دو مورد زیر می

ماند. متضاّد  ای که ھیچ چیزی بر او پنھان نمی . حفظ تمامی معلومات، به گونه١
این نوع حفظ، فراموشی است، که الله تعالی خودش را منّزه از فراموشی دانسته، چون 

 فرماید: علم و حفظ او کامل است، چنانکه می

اَوَما َ�َن َر�َُّك ﴿   ]٦٤[مریم:  ﴾�َِسّيٗ
 »یست.کار ن و پروردگارت ھرگز فراموش«

  ]٥٢[طه:  ﴾قَاَل ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ ِ� كَِ�ٰٖب� �َّ يَِضلُّ َرّ�ِ َوَ� يَنَ� ﴿
پروردگارم نه اشتباه و نه  .(ثبت) است ی) گفت: علم آن نزد پروردگارم در کتابیموس«(

 »کند. یفراموش م

ۡحَصٮُٰه ﴿
َ
ُ أ ۚ  ٱ�َّ   ]٦[المجادلة:  ﴾َو�َُسوهُ
 ».اند فراموشش کرده انکه) الله حساب آن را نگه داشته و آن یھمان اعمال«(

شمارد،  کند، سخنانشان را بر می بنابراین الله اعمال مخلوقات را حفظ و ثبت می
نی داند، ھیچ امر و موجود پوشیده و پنھا ھایشان است می ھا و سینه آنچه را که در ذھن

 ماند و تمامی امور را در لوح محفوظ ثبت کرده است: بر او مخفی نمی

ءٖ َ�َعلُوهُ ِ� ﴿ ُ�رِ َوُ�ُّ َ�ۡ ۡسَتَطرٌ  ٥٢ٱلزُّ   ]٥٣-٥٢[القمر:  ﴾َوُ�ُّ َصغِ�ٖ َوَ�بِ�ٖ مُّ
و ھر (کار) کوچک و  .(اعمالشان ثبت) است یھا اند در نامه را که انجام داده یزیو ھر چ«
 ».شده است نوشته یبزرگ

ھمچنین فرشتگانی گرامی و نویسنده را مسؤول ثبت اعمال بندگان قرار داده 
 است:

ا َعلَۡيَها َحافِٞظ ﴿ َّمَّ   ﴾إِن ُ�ُّ َ�ۡفٖس ل
ّ

  ]٤ارق: [الط
 ».(از فرشتگان) است یه بر او نگھبان و محافظاینکمگر  یستکس ن یچھ«

  ]١٢-١٠[االنفطار:  ﴾َ�ۡعلَُموَن َما َ�ۡفَعلُونَ  ١١َ�ٰتِبِ�َ كَِراٗما  ١٠�نَّ َعلَۡيُ�ۡم لََ�ٰفِِظ�َ ﴿
بزرگوار  یسندگانیکه نو ،اند (از فرشتگان) بر شما گمارده شده ینگھبانان دون تردیدو ب«

 ».)کنند یم یادداشتو بد شما را  یک(و اعمال ن دانند یم دھید یانجام مکه آنچه را  .ھستند
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گاه باشد؛ فرقی نمیطلبد که  این صفت پروردگار می کند  از تمامی احوال بندگان آ
طلبد که در لوح محفوظ و  که ظاھری یا باطنی، آشکار یا پنھان باشد. و نیز می

ھا و کمال  ھایی که در دست فرشتگان است، ثبت گردد و اینکه الله به مقدار آن صحیفه
اساس فضل و  و نقصشان و ھمچنین میزان پاداش و عذاب آنان و سپس مجازاتشان بر

گاه و مّطلع باشد.  عدل خود، آ
. الله متعال حافظ و نگھدار مخلوقات آسمان و زمین و آنچه میان آن دو وجود ٢

دارد، است تا مّدت زمانی در دنیا باقی بمانند و از بین نروند، و ھیچ یک از این موارد بر 
 او سخت و غیر ممکن نیست، چنانکه فرموده است:

ۚ  ۥوُدهُ  ُٔ َوَ� َ� ﴿   ]٢٥٥[البقرة:  ﴾ِحۡفُظُهَما
 »کند. او را خسته نمیو آسمان)  ینآن دو (زم یو نگھدار«

 دارد از اینکه بر روی زمین بیفتد: الله آسمان را نگه می

َمآءَ َوُ�ۡمِسُك ﴿ ن َ�َقَع َ�َ  ٱلسَّ
َ
�ِض أ

َ
  ]٦٥[الحج:  ﴾ۦٓۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ٱۡ�

 »دارد. ینگه م -جز به فرمانش  -افتد  ینبر زم اینکهو آسمان را از «

َمآءَ وََجَعۡلَنا ﴿ ُۡفوٗظاۖ َوُهۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتَِها ُمۡعرُِضونَ  ٱلسَّ   ]٣٢[األنبیاء:  ﴾َسۡقٗفا �َّ
 ».ندھست گردانیرو یاتشاز آ انو آن یم،محفوظ قرار داد یو آسمان را سقف«

َ ۞إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ُ�ۡمِسُك  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ن تَُزوَ�ۚ  ٱۡ�

َ
  ]٤١[فاطر:  ﴾أ

 ».که (از نظام خود) منحرف شوندایناز  دارد یرا نگه م ینھا و زم الله آسمان ھمانا«
 الله حفاظت از قرآن کریم را تضمین کرده است:

ۡ�َا    ]٩[الحجر:  ﴾لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 »یم.ما نگھبان آن ھستھمانا و  یمما قرآن را نازل کرد قطعاً «

ھایی طوالنی،  شود و با گذشت زمان بنابراین قرآن دچار تحریف و تبدیل و تغییر نمی
این معجزۀ الھی ھمان طور که بوده است، باقی مانده و آیاتش به ھمان گونه که بر 

از آن حفاظت خواھد  أ نازل شده است، وجود دارد و در آینده نیز الله ج پیامبر
 رد.ک

ھا و امور  یکی دیگر از معانی اسم مذکور، این است که الله بندگانش را از مصیبت
 کند، که این بر دو نوع است: عام و خاص. ناپسند حفاظت می
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حفاظت عام: حفاظت بندگان با مھّیاکردن خوردنی، نوشیدنی و ھوا، ھدایت آنان به 
ات و نیازھایی که برایشان آنچه باعث صالح و منفعتشان گردد و نیز به سوی ضروری

 فرماید: مقّدر شده است. این ھدایتی عام است که الله متعال دربارۀ آن می

ِيٓ قَاَل َر�َُّنا ﴿ ٍء َخۡلَقهُ  ٱ�َّ ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
  ]٥٠[طه:  ﴾ُ�مَّ َهَدىٰ  ۥأ

داشته،  یرا به او ارزان یزیھر چ ینشاست که آفر ذاتی) گفت: پروردگار ما یموس«(
 ».کرده است یتھا را) ھدا سپس (آن

ھا و ضررھا، که انسان نیکوکار و  ھمچنین حفاظت بندگان با دفع انواع مصیبت
شود. عالوه بر این، فرشتگانی را مسؤول  ھا را شامل می بدکار و حّتی حیوانات و غیر آن

 فرماید: میکنند، چنانکه  کرده است که به امر و فرمان الھی، از آدمیان حفاظت می

ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِۗ ِمۡن أ   ]١١عد: [الّر  ﴾ٱ�َّ

و از پشت  یشرو یش(صبح و شام) از پ یدرپ یاست که پ یاو (انسان) فرشتگان یبرا«
 »کنند. یسرش او را به امر الله حفظ م

الله متعال ھر آنچه را که به ضرر انسان است، از وی دور یعنی آن فرشتگان به امر 
 سازند، و اگر حفاظت الله نباشد، قطعًا به او ضرر خواھد رسید. می

خاص: عالوه بر نوع قبلی، این نوع حفاظت مخصوص دوستان الھی است، که الله 
 ھای مھلک و تمایالت نابودگر حفظ کننده، فتنه ھای گمراه ایمانشان را از شبھه

دارد، آنان را علیه دشمنانشان  کند، آنان را از شّر دشمنان جّنی و انسی نگه می می
 سازد، چنانکه فرموده است: دھد و کید و مکر مخالفان را از این افراد دور می یاری می

َ ۞إِنَّ ﴿ ِينَ يَُ�ٰفُِع َعِن  ٱ�َّ ْۗ  ٱ�َّ   ]٣٨[الحج:  ﴾َءاَمُنٓوا
 »کند. یدفاع م ،اند آورده انیما که  ی الله از کسان یقیناً «

بیشتر از او دفاع  أل ھر اندازه که ایمان بنده بیشتر باشد، به ھمان اندازه الله
 کند. می

داشتند، فرمودند:  ب ای که به ابن عّباس در توصیه ج به ھمین سبب، پیامبر

َ َ�َْفْظَك « حدود] الله را حفاظت [و رعایت] کن تا الله از تو حفاظت «[؛ ١»اْحَفِظ ا�َّ
یعنی دستورات الھی را با فرمانبرداری، و ممنوعات و محّرماتش را با پرھیز از » کند.

                                           
؛ و دیگران. ترمذی این حدیث ٢٥١٦؛ جامع ترمذی، شمارۀ حدیث: ٢٩٣، ص ١مسند احمد، ج  -١

 داند. را حسن و صحیح می



 ٢٠٧  شناخت اسماء الله

ھا حفاظت کن و از حدودش تجاوز نکن تا الله متعال خودت و دین، مال، فرزند و  آن
 ھایت را حفاظت کند. تمامی نعمت

کنند، فرموده  وصیف بندگانی که حقوق و حدود الھی را رعایت میالله تعالی در ت
 است:

ِۗ ِ�ُُدودِ  ٱۡلَ�ٰفُِظونَ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ   ]١١٢وبة: [التّ  ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َو�َّ�ِ
 ».ھستند، و مؤمنان را بشارت ده یو حافظان (و نگھدارندگان) حدود (و احکام) الھ«

اٍب َحفِيٖظ ﴿ وَّ
َ
ِ أ

ۡن َخِ�َ  ٣٢َ�َٰذا َما تُوَعُدوَن لُِ�ّ ِ  ٱلرَّۡحَ�ٰنَ مَّ وََجآَء بَِقلٖۡب  ٱۡلَغۡيبِ ب
نِيٍب    ]٣٣-٣٢[ق:  ﴾مُّ
ھر  یبرا شد؛ یاست که به شما وعده داده م یزیچ ین:) اشود یگفته م انبه آن«(
در نھان از  که ی کس. است )یو احکام الھ یمانالله و) نگھدارنده (پ یکننده (به سو رجوع

 »بیاید.کار (در محضر او)  توبه ی(الله) رحمان بترسد و با قلب
ترین  شود، زیرا یکی از مھم این مورد شامل حفظ توحید از نواقض و نواقص نیز می

 مواردی است که باید حفاظت و رعایت شود، و ھمچنین حفظ شعائر اسالم؛ بویژه نماز:

لََ�ٰتِ َ�ٰفُِظواْ َ�َ ﴿ لَٰوةِ وَ  ٱلصَّ ِ َ�ٰنِتِ�َ  ٱلۡوُۡسَطيٰ  ٱلصَّ   ]٢٣٨[البقرة:  ﴾َوقُوُمواْ ِ�َّ
 یو فروتنانه برا ید(نماز عصر) محافظت کن یانه) نماز مویژهھا و (ب بر (بجا آوردن) نماز«

 »یزید.الله به پا خ
 و حفاظت گوش و چشم و قلب:

ۡمعَ إِنَّ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه َمۡ�  ٱلُۡفَؤادَ وَ  ٱۡ�ََ�َ وَ  ٱلسَّ
ُ
  ]٣٦[اإلسراء:  ﴾وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

 ».از آن بازخواست خواھند شد ھا یناز ا یکگوش و چشم و دل، ھر  تردیدبدون «
 حفاظت از فرج و شرمگاه:

ِينَ وَ ﴿ يَۡ�ُٰنهُ  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظونَ  ٱ�َّ
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ ُهۡم إِ�َّ َ�َ ۡم فَإِ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱۡ�َتَ�ٰ َ�َمِن  ٦َ�ۡ�ُ َملُوِم�َ 
ُ
  ]٧-٥[المؤمنون:  ﴾ٱۡلَعاُدونَ َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

پس  یزانشان،(بر) کن یاشان نجز بر ھمسرا کنند یشان را حفظ مھکه شرمگا کسانیو «
بخواھد،  ینفراتر از ا که  یپس کس شوند. یاز آنان) مالمت نم یریگ (در بھره ینانا گمان یب

 ».ند که تجاوزگرندھست آنان
ھا را به بندگان داده و پاداششان  و سایر اموری که الله متعال فرمان حفاظت از آن

 را مشروط به حفاظت و دفاع از آن امور در برابر ضرر و مصیبت کرده است.
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 است:تنھا حافظ و نگھدار دین، دنیا و ھر یک از امور بنده، الله تعالی 

ُ فَ ﴿ رَۡحُم  ٱ�َّ
َ
ِٰ�ِ�َ َخۡ�ٌ َ�ٰفِٗظاۖ وَُهَو أ   ]٦٤[یوسف:  ﴾ٱل�َّ

 ».مھربانان است ینتر نگھبان و او مھربان ینپس الله بھتر«
چقدر برای بنده زیباست که عالوه بر حفاظت از آنچه الله فرمان به حفظ آن داده 

را از ھر شّر و مصیبتی تمامی امورش بخواھد که دین و دنیا و  أ است، از الله
چنین  ب ھای حدیثی، از ابن عمر و سایر کتاب ١حفاظت کند! در مسند احمد

کردند، این دعاھا را بر زبان  وقتی که صبح و شام می ج روایت شده است: رسول الله

ُ  ا�«آوردند:  می ل
َ
ْسأ

َ
نيَا َواآلِخَرِة، َك إَِ�ّ أ ُ  ا�الَعاِ�يََة ىف ادُلّ ل

َ
ْسأ

َ
لَعْفَو َوالَعاِ�يََة يف اَك أ

ْه� َوَمايل، 
َ
اْحَفْظِ� ِمن بَ� يَدَيّ  ا�اْسرُت َعْوَرايِت وآِمن َرواَعيِت،  ا�ديِ� وُدنْياَی َوأ

ُعوُذ بَِعَظَمتِ 
َ
يتَك َوِمن َخليِْف وََعن يَميِ� وَعْن ِشَمايل وِمْن فَو� وأ

َ
ْ�تَاَل ِمن حت

ُ
ْن أ

َ
؛ »أ

الھی! عفو و عافیت دین و دنیا و  .خواھم یا و آخرت را از تو میپروردگارا! عافیت دن«
 .ھایم را سامان ده معبودا! اسرارم را بپوش و آشفتگی .اھل و مالم را از تو خواستارم

الھی! مرا از پیش رو، پشت سر، راست، چپ و باالی سرم حفاظت فرما، و از اینکه 
 »برم. به بزرگی تو پناه می ،نابود شومھدف قرار گیرم و] مورد ناگھانی از زیر پایم [

 ولّی و َموَلی. ٤٢
 اند؛ از جمله: این دو اسم در آیات متعّددی تکرار شده

ِم ﴿
َ
ْ أ َُذوا ۖ فَ  ۦٓ مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء

َ
ُ أ ءٖ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوُهَو يُۡ�ِ  ٱلَۡوِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َوُهَو َ�َ
  ﴾قَِديرٞ 

ّ
  ]٩وری: [الش

الله فقط کارساز (و  که ی در حال اند؟! یدهخود) بر گز ی(برا یجز او دوستان انآن یاآ«
 ».تواناست یزیو اوست که بر ھر چ کند ی) است و اوست که مردگان را زنده میقیدوست حق

ِيَوُهَو ﴿ ُِل  ٱ�َّ ْ َوَ�نُ�ُ رَۡ�ََتهُ  ٱۡلَغۡيَث ُ�َ�ّ  ﴾ٱۡ�َِميدُ  ٱلَۡوِ�ُّ َوُهَو  ۥۚ مِۢن َ�ۡعِد َما َ�َنُطوا
 
ّ

  ]٢٨وری: [الش
و رحمت  کند یشدند، نازل م یدام       است که باران (سودمند) را پس از آنکه نا ذاتیو او «

 ».کارساز ستوده است و او گستراند یخود را م

                                           
 ، اسناد این روایت صحیح است.٢٥، ص ٢ج  -١
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﴿ ِ ِ َوَ�َ�ٰ ب ِ  ٱ�َّ ِ َوِ�ّٗا َوَ�َ�ٰ ب   ]٤٥ساء: [النّ  ﴾نَِصٗ�� ٱ�َّ
 ».(شما) باشد یاوراست که الله  یله سرپرست (شما) باشد و کافاست که ال یو کاف«

ْ وَ ﴿ ِ  ٱۡ�َتِصُموا ِ ب   ]٧٨[الحج:  ﴾ٱ�َِّص�ُ َونِۡعَم  ٱلَۡمۡوَ�ٰ ُهَو َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم  ٱ�َّ
 »!است یاوریچه خوب موال و چه خوب  .شماست یکه او موال یید،ک جوو به الله تمّس «

ُ بَِل ﴿ ِٰ�ِ�نَ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َوُهَو َخۡ�ُ  ٱ�َّ   ]١٥٠عمران:  [آل ﴾ٱل�َّ
دھندگان  یاری ینشماست و او بھتر یو موال یاور) بلکه الله یدنکن یهبر کافران تک«(
 ».است

ُ وَ ﴿   ]٢حریم: [التّ  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َوُهَو  ٱ�َّ
 ».است یمحک ی) شماست و او دانایو الله دوستدار (و موال«

 والیت و سرپرستی الله برای بندگانش بر دو نوع است:
والیت عام: یعنی تصّرف و تدبیر الله برای تمامی موجودات، تقدیر خیر و شّر یا 
منفعت و ضرری که برای بندگان بخواھد، اثبات تمامی معانی و موارد فرمانروایی برای 

تواند از  الھی قرار دارند و ھیچ کس نمیالله و اینکه ھمۀ بندگان تحت فرمان و تدبیر 
تحت اجرای اراده و شمول قدرتش بیرون رود، که این موارد شامل مؤمن و کافر و 

 فرماید: شود، چنانکه می نیکوکار و بدکار می

ٓواْ إَِ� ﴿ ِ ُ�مَّ ُردُّ � َمۡولَٮُٰهُم  ٱ�َّ َ� َ�ُ  ٱۡ�َّقِ
َ
ُع  ٱۡ�ُۡ�مُ � َ�ۡ

َ
  ]٦٢[األنعام:  ﴾ٱۡلَ�ِٰسبِ�َ َوُهَو أ

) یکه حکم (و داور یدبدان گردند. یباز م ھاست آن یقیحق یالله که موال یسپس به سو«
 ».گران است حساب ینتر مخصوص اوست و او زودشمار

ْ إَِ� ﴿ ٓوا ۡسلََفۡتۚ َوُردُّ
َ
ٓ أ ا ْ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ِ ُهَنالَِك َ�ۡبلُوا � َمۡولَٮُٰهُم  ٱ�َّ ا  َوَضلَّ َ�ۡنُهم ٱۡ�َّقِ مَّ

ونَ    ]٣٠[یونس:  ﴾َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ
مالک  ؛الله یو ھمه به سو آزماید. یفرستاده است، م یشپ را که آنجا ھر کس ھر چه«

(از نظرشان) گم و نابود  بستند یرا که افترا م یزھایو چ شوند یشان بازگردانده م یقیحق
 »شوند. یم

و ھر آنچه را که بخواھد،  موالی کافران است؛ یعنی اینکه مالکشان بوده ـ الله
 دھد و این منافاتی با آیۀ زیر ندارد: دربارۀ آنان انجام می

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ ِينَ َمۡوَ�  ٱ�َّ نَّ  ٱ�َّ

َ
  ]١١د: [محّم  ﴾َ� َمۡوَ�ٰ لَُهمۡ  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َءاَمُنواْ َوأ
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 اینکهآوردند، و  یماناست که ا ی) کسانی(و موال یاوربدان سبب است که الله  ینا«
 ».ندارند یاوریکافران (موال و) 

دادن و تأیید بوده، که  چون مراد از والیت مذکور در آیه، والیت محّبت، توفیق، یاری
برند، بلکه زیان و محرومیت  ای از آن نمی مخصوص مؤمنان است و کافران بھره

ه بد جایگاه و شود و دوست آنان شیطان است و عاقبتشان آتش دوزخ، ک نصیبشان می
 فرماید: می أل سرنوشتی است! الله

ۡيَ�ٰنُ فََز�ََّن لَُهُم ﴿ ۡعَ�ٰلَُهۡم َ�ُهَو َوِ�ُُّهُم  ٱلشَّ
َ
ِ�مٞ  ٱۡ�َۡومَ أ

َ
  ]٦٣حل: [النّ  ﴾َولَُهۡم َعَذاٌب أ

) شان است یاورامروز او دوست (و  بنابراین یاراست،ب یشانرا برا ل آناناعما یطانپس ش«
 ».ھاست آن یبرا یو عذاب دردناک

ِينَ َ� يُۡؤَخُذ ِمنُ�ۡم فِۡديَةٞ َوَ� ِمَن  ٱۡ�َۡومَ فَ ﴿ َوٮُٰ�ُم  ٱ�َّ
ۡ
ْۚ َمأ ۖ َ�َفُروا ِ�َ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ  ٱ�َّاُر

  ]١٥[الحدید:  ﴾ٱلَۡمِص�ُ َو�ِۡئَس 
شما  یگاهکافر شدند و جا که ی و نه از کسان شود یم یرفتهپذ ای یهپس امروز نه از شما فد«

 »!است یگاھیو چه بد جا شماست یستۀھمان شا ؛م) استآتش (جھنّ 
والیت و سرپرستی خاص: این نوع بیشتر از نوع اول در قرآن کریم و سّنت نبوی 

آن را به بندگان مؤمن و حزب  أ بیان شده است. والیتی مھم و گرامی که الله
 فرمانبردار و دوستان پرھیزگارش اختصاص داده است.

دادن آنان برای  یت خاص مقتضی عنایت و لطف الھی به بندگان و توفیقاین وال
 فرماید: ھا و اسباب گمراھی و زیان است. الله می رشد ایمانی و  دوری از راه

﴿ ُ ِينَ َوِ�ُّ  ٱ�َّ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  ٱ�َّ لَُ�ِٰت َءاَمُنوا ِينَ وَ  ٱ�ُّورِ� إَِ�  ٱلظُّ ۡوِ�َآؤُُهُم  ٱ�َّ
َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

ُٰغوُت  لَُ�ِٰت� إَِ�  ٱ�ُّورِ ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن  ٱل�َّ ۡصَ�ُٰب  ٱلظُّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  ٱ�َّارِ� أ  ﴾ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

  ]٢٥٧[البقرة: 
نور  یبه سو ھا یکیرا از تار انآن .اند آورده یماناست که ا یو (سرپرست) کسان یاورالله «

طاغوت است که آنان را از نور، به  شانو سرپرست یاورکافر شدند  که ی و کسان برد یم یرونب
 ».ھا اھل آتشند و جاودان در آن خواھند ماند آن برد. یم یرونب ھا یکیتار یسو

طلبد که گناھان مؤمنان آمرزیده شود و مورد رحمت الھی قرار گیرند،  ھمچنین می
 چنانکه در قرآن کریم آمده است:

نَت َوِ�َُّنا فَ ﴿
َ
ۖ َ�َا وَ  ٱۡغفِرۡ أ نَت َخۡ�ُ  ٱرَۡ�َۡنا

َ
  ]١٥٥[األعراف:  ﴾ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َوأ

 »ی.آمرزندگان ینو بر ما رحم کن و تو بھتر یامرزپس ما را ب یی،(و کارساز) ما یاورتو «
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 خوانیم: و نیز مقتضی تأیید و یاری آنان بر دشمنان است. در قرآن مجید می

نَت َمۡولَ ﴿
َ
نَاٮَٰنا فَ أ   ]٢٨٦[البقرة:  ﴾ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱلَۡقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ
 ».گردان یروزپس ما را بر گروه کافران پ یی،تو موال و سرور ما«

ُ بَِل ﴿ ِٰ�ِ�نَ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َوُهَو َخۡ�ُ  ٱ�َّ   ]١٥٠عمران:  [آل ﴾ٱل�َّ
 ».دھندگان است یاری ینشماست و او بھتر یو موال یاور) بلکه الله یدنکن یهبر کافران تک«(

وقتی ابوسفیان در روز غزوۀ احد گفت: [بت] عّزی از آِن ماست و شما ُعّزایی 

ِجيبُوه«به صحابه فرمودند:  ج ندارید، پیامبر
َ
 صحابه» پاسخش را بدھید.«؛ »أ

ُ َمْوالنا َو ال«فرمودند که بگویید:  ج پرسیدند: چه بگوییم؟ رسول الله   َمْو� ا�َّ
 »موالیی ندارید. الله موال و یاور ماست و شما«؛ ١»لَُ�مْ 

در روز قیامت بر مؤمنان مّنت و احسان کند و  ـ طلبد که الله عالوه بر این، می
 فرماید: آنان را وارد بھشت نماید و از آتش دوزخ نجات دھد، چنانکه می

َ�ٰمِ ۞لَُهۡم َداُر ﴿   ]١٢٧[األنعام:  ﴾ِعنَد َرّ�ِِهۡمۖ َوُهَو َوِ�ُُّهم بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  ٱلسَّ
و  ینزد پروردگارشان خواھد بود، و او ول یآرامش و سالمت ی(در بھشت) سرا یشانبرا«

 »دادند. ی) که انجام میا اعمال (پسندیده ه سببب شان استدوستدار

ِينَ إِنَّ ﴿ ُ قَالُواْ َر�َُّنا  ٱ�َّ ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ ُل َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتَ�ُٰموا �َّ َ�َافُواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ تَتََ�َّ
َ
�

 ِ  ب
ْ وا ُ�ِۡ�

َ
ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ�  ٣٠ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ َو�

َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ َ�ُۡن أ  ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ

ُعونَ  َولَُ�ۡم �ِيَها َما �َۡشَتِ�ٓ  نُفُسُ�ۡم َولَُ�ۡم �ِيَها َما تَدَّ
َ
 ﴾نُُزٗ� ّمِۡن َ�ُفورٖ رَِّحي�ٖ  ٣١أ

  ]٣٢-٣٠لت: [فّص 
 انگفتند: پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آن که  یکسان ھمانا«

شما وعده  که ی و بشارت باد به بھشت یدنباش ینو اندوھگ ید:) نترسگویند ی(و م شوند ینازل م
 یتانو برا یم) شما ھستیاران) در آخرت دوستان (و یزو (ن یادن یما در زندگشدید.  یداده م

(حاضر)  یتانبرا یددر آن (بھشت) ھر چه دلتان بخواھد فراھم است و ھر چه درخواست کن
 ».مھربان است ۀ(الله) آمرزند یاز سو یرایی) پذھا ین(ا .است

اسبابی نام برده که باعث شده است مؤمنان به والیت  الله متعال در قرآن کریم، از
 آنان را توفیق و تأیید و کمک کند، چنانکه فرموده است: أ الھی دست یابند و الله

                                           
 .٤٠٤٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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ۡوِ�َآَء ﴿
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
� ِ ِينَ  ٦٢َ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  ٱ�َّ  ٦٣َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ
ىٰ لَُهُم  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ ِ�  ٱلۡبُۡ�َ ِ� َوِ�  ٱ�ُّ ِۚ َ� َ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت  ٱ�ِخَرة  ٱۡلَفۡوزُ َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�َّ

  ]٦٤-٦٢[یونس:  ﴾ٱۡلَعِظيمُ 
گاه باش«  شوند؛ یم ینغمگ انو نه آن ھاست آن بر ی! ھمانا دوستان الله، نه ترسیدآ

و در آخرت  یادن یدر زندگ یشانبرا کردند. یم یزگاریآوردند و پرھ یمانا که ی (ھمان) کسان
 ».بزرگ است یابیھمان کام ینا .است یرناپذییرسخنان الله تغ .بشارت است

بنابراین دستیابی به والیت الھی فقط با ایمان صادق، رعایت تقوای الھی در آشکار و 
 تقّرب به الله با انجام فرایض و نوافل دینی ممکن است.نھان و تالش برای 

فرمودند:  ج روایت کرده است که پیامبر س از ابوھریره ١بخاری در صحیح خود،

َْرِب «
ْ
ا  ،َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا َ�َقْد آَذْ�تُُه بِاحل َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ

َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ َوَما َ�َقرََّب إِيلَ

ِحبَّهُ  ،لَيْهِ اْ�رَتَْضُت عَ 
ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ ْحبَبْتُُه ُكنُْت  ،َوَما يََزاُل َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إيِلَ

َ
فَإَِذا أ

ِي ُ�برِْصُ بِِه َوَ�َدُه الَّيِت َ�بِْطُش بَِها َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش 
َّ

ُه اذل ِي �َْسَمُع بِِه َوَ�رَصَ
َّ

َسْمَعُه اذل
لَِ�  ،بَِها

َ
ِ�يَذنَّهُ َو�ِْن َسأ

ُ َ
ْعِطيَنَُّه َولنَِئْ اْستََعاَذِ� أل

ُ َ
ھر کس با دوستی از [دوستان] «؛ » أل

ترین چیزی که دوست دارم  کنم. محبوب من دشمنی کند، قطعًا با او اعالن جنگ می
ام ھمواره با  ام است و بنده ام با آن به من نزدیک شود، آنچه بر وی فرض گردانیده بنده

دارم و زمانی که وی را دوست  شود تا جایی که او را دوست می یک مینوافل به من نزد
شوم که با آن  شنود، بینایی وی می شوم که با آن می داشته باشم، شنوایی او می

رود. اگر از من  گیرد و پایش که با آن راه می بیند، و دستش که با آن محکم می می
 »دھم. قطعًا به او پناه میبخشم و اگر به من پناه ببرد،  بخواھد، به او می

بھترین دوستان الله، پیامبران و بھترین پیامبران، رسوالن و بھترین رسوالن، 
؛ خاتم پیامبران، امام رسوالن و ج رسوالن اولو العزم، و بھترین آنان، پیامبر ما ؛ محّمد

ز و معیار جدایی میان دوستان و دش منانش سرور آدمیان است. الله تعالی ایشان را ممیِّ
و به  ج گردد که ایمان به پیامبر قرار داده است و از این رو، کسی ولّی الله متعال می

آنچه آورده است، داشته باشد و در ظاھر و باطن، از ایشان پیروی نماید، اّما کسی که 
کند، ھرگز از اولیاء  پیروی نمی ج اّدعای محّبت و والیت الھی را دارد و از رسول الله

                                           
 .٦٥٠٢شمارۀ حدیث:  -١
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از دشمنان الله و دوستان شیطان است. در قرآن  ج ، بلکه مخالف پیامبرالله نیست
 کریم چنین آمده است:

َ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ   ]٣١عمران:  [آل ﴾ٱ�َّ
 ».تا الله شما را دوست بدارد یدکن یرویمن پ پس از دارید،بگو: اگر الله را دوست «

پیروی کند، قطعًا الله او را  ج آیۀ فوق بیان شده است که ھر کس از پیامبردر 
 ج دوست دارد، ولی فردی که اّدعای محّبت الھی را داشته باشد و از رسول الله

 رود. پیروی نکند، ھرگز از دوستان الله به شمار نمی
تند، اّما کنند که خودشان یا دیگران از اولیای الھی ھس بسیاری از مردم گمان می

کنند که دوستان الله ھستند و  در حقیقت چنین نیست. یھودیان و مسیحیان اّدعا می
کنند که  کیش و آیین آنان باشد! مشرکان نیز اّدعا می شود که ھم کسی وارد بھشت می

آنان اھل الله ھستند، چون در مّکه و کنار بیت الله سکونت دارند! الله متعال 
 فرماید: می

وَن َعِن ﴿ ۡوِ�َآَءهُ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َوُهۡم يَُصدُّ
َ
ْ أ ۡوِ�َآُؤهُ  ۥٓۚ َوَما َ�نُوٓا

َ
 ٱلُۡمتَُّقونَ إِ�َّ  ۥٓ إِۡن أ

ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ 
َ
  ]٣٤[األنفال:  ﴾َوَ�ِٰ�نَّ أ

رست آن و سرپ یانآنان متولّ  که ی در حال دارند یآنان (مردم را) از مسجد الحرام باز مو «
 یشترشانب یول یزگارانند،و سرپرست آن تنھا پرھ یمتولّ  .آن را ندارند) یاقت(و ل یستندن

 »دانند. ینم
گویند که الله در بدن  ھمچنین ملحدانی که معتقد به وحدت وجودند یا می

ھا یکی است و تفاوتی میان پروردگار و  مخلوقاتش حلول کرده و داخل شده یا با آن
کنند که این باورھا و سخنان اوج یقین و دوستی با الله  ندارد، اّدعا میبنده وجود 

 أل است! اّما در حقیقت، این افکار و سخنان نھایت الحاد و انحراف و دشمنی با الله
است. پس این گونه نیست که ھر کس اّدعا و تظاھر به دوستی با الله کند، ولّی الھی به 

مؤمنان پرھیزگاری ھستند که بر انجام فرایض و  شمار رود، بلکه دوستان الله ھمان
نمایند. کسی که اّدعا و  کنند و از گناھان کبیره و محّرمات دوری می نوافل پایداری می

تظاھر به دوستی با الله کند و فرایض را انجام ندھد و از گناھان دوری نکند، بلکه 
یر افکار و اّدعاھای مرتکب جرم و گناه شود یا اینکه گمان کند مکّلف نیست و سا

ملحدان و گمراھان را داشته باشد، در حقیقت چنین فردی دوست شیطان است و 
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بویی از دوستی با الله نبرده است، زیرا دوستان الھی کسانی ھستند که بر اثر طاعت و 
عبادت الله، اعمالشان صالح و نیک شده و اوقاتشان را به عبادت الھی آراسته و سپری 

 اند: کرده

ُ إِنَّ َو� ﴿ ِي ٱ�َّ َل  ٱ�َّ ٰلِِح�َ َوُهَو َ�َتَو�َّ  ٱلِۡكَ�َٰبۖ نَزَّ   ]١٩٦[األعراف:  ﴾ٱل�َّ
(و کارساز)  یاور) کتاب را نازل کرده و او ین(و سرپرست) من، الله است که (ا یاورھمانا «

 ».صالحان است

 اّول، آخر، ظاھر و باطن. ٤٣
 اند: ھم بیان شدهچھار اسم مذکور، در یک آیه، با 

ُل ُهَو ﴿ وَّ
َ
ِٰهرُ وَ  ٱ�ِخرُ وَ  ٱۡ� ٍء َعلِيمٌ  ٱۡ�َاِطُنۖ وَ  ٱل�َّ   ]٣[الحدید:  ﴾َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ

 ».داناست یزیبه ھر چ تعالی او اّول و آخر و ظاھر و باطن است و او«

 ج ھا، مناجاتی است که از پیامبر بھترین تفسیر و توضیح در تبیین معانی این نام
 .ھاست آن ھای مذکور و بیان مفاھیم ثابت شده است؛ مناجاتی که متضّمن اسم

به ما  ج کند: پیامبر چنین روایت می س از ابوھریره ١در صحیح خود، / مسلم

العرِش  الّسموات الّسبِع و ربَّ  اللّهم ربَّ «دستور دادند که پیش از خواب بگوییم: 
احلَبِّ و انّلوی، و ُمِ�َل اتّلوراِة و اإل�يِل و الفرقاِن،  العظيِم، ر�َّنا و ربَّ لكِّ ىشٍء، فاِلَق 

ىشٌء، و َك ِتِه. اللّهم أنَت األّوُل فليَس قبلَ يَ ِمن رشِّ لكِّ ىشٍء أنَت آِخٌذ بِناِص َك أعوُذ ب
ىشٌء، و أنت ابلاِطُن فليس َك ىشٌء، و أنت الّظاِهُر فليَس فوقَ َك أنَت اآلِخُر فليس بعدَ 

يَن و أغِننا َعِن الفقرِ  ىشٌء،َك ُدون و  ھفت آسمانالھی! پروردگار «؛ »أقِض عّنا ادلَّ
تورات  ۀکنند دانه و ھسته، نازل ۀپروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و ھمه چیز، شکافند

برم. الھی!  اش در دست توست، به تو پناه می ھر آنچه پیشانی از شّر  !و انجیل و فرقان
. و توئی آخر، بعد از تو چیزی نیست. تو آشکاری و بودهنتوئی اول، قبل از تو چیزی 

ما  قرضتر از تو نیست. الھی!  ھیچ چیز آشکارتر از تو نیست، تو پنھانی و چیزی پنھان
 »را ادا کن و ما را از تنگدستی به توانگری و غنا برسان.
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د و ھای فوق را بیان فرمودن در این دعای جامع، مفھوم ھر یک از نام ج رسول الله
ھای  ھا را نفی کردند، که این برترین نوع و درجۀ بیان است. محور این اسم ضّد آن

چھارگانه، بیان احاطۀ پروردگار بر مخلوقات است، که بر دو نوع زمانی و مکانی تقسیم 
 شود. می

بودن  یعنی الله قبل از ھر چیزی بوده و پس از ھر چیزی خواھد بود، بنابراین اول
بودن ھر چیزی است و آخربودن او یعنی اینکه پس از ھر چیزی باقی  اولالله مقّدم بر 

است و از این رو، قبل و بعد از تمامی مخلوقات و موجودات بوده و خواھد بود؛ ھیچ 
اولی وجود ندارد مگر اینکه الله پیش از آن بوده و ھیچ آخری وجود نخواھد داشت مگر 

اّول است و قبل از او چیزی نبوده و  أل ه، اللهاینکه الله پس از آن خواھد بود. در نتیج
 آخر است و بعد از او چیزی نخواھد بود، که این ھمان احاطۀ زمانی است.

بودن الله بر ھر ظاھر و باطنی  دربارۀ احاطۀ زمانی باید گفت که ظاھر و باطن
است و  احاطه دارد؛ یعنی ھیچ ظاھر و آشکاری نیست مگر اینکه الله باالتر و برتر از آن

فرمودند:  ج تر از آن است، چنانکه پیامبر ھیچ باطنی وجود ندارد مگر اینکه الله پنھان

پس الله تعالی  .»ىشءٌ َك ىشٌء، و أنت ابلاِطُن فليس ُدونَك و أنت الّظاِهُر فليَس فوقَ «
ای است که ھیچ چیزی  با ظھور خود، از ھر چیزی برتر است و ذات واال و بلندمرتبه

او وجود ندارد، بر عرش بزرگ قرار گرفته، که عرش فراتر و باالتر از تمامی  باالتر از
مخلوقات است و الله بر باالی عرش قرار دارد. بنابراین ظاھربودن الله به معنای برتری 

بودن الله یعنی اینکه به ھر چیزی نزدیک است و احاطه  و علّو بر ھر چیزی است. باطن
تر است. این مطلب  موجودی، از خود آن موجود نزدیکای که به ھر  دارد، به گونه

بیانگر کمال اّطالع پروردگار از اسرار و نھان و جزئّیات امور است عالوه بر اینکه داللت 
کند. پس با وجود اینکه بر عرش قرار دارد، به  بر کمال قرب و نزدیکی او تعالی می

ھا و زمین و  ھیچ یک از آسمانھا را احاطه دارد و  مخلوقاتش بسیار نزدیک است و آن
ھیچ ظاھر و باطنی مانع او نیستند، بلکه باطن و پنھان برای الله ھمچون آشکار، و 

 غیب به مانند حاضر، دور ھمچون نزدیک و سّر و نھان ھمانند آشکار است.
ھای بزرگ و اینکه داللت بر کمال، عظمت و احاطۀ  ھر گاه مسلمان این نام

 أ ھا عمل نماید و در برابر الله بداند، باید که به مقتضیات آن کنند را پروردگار می
 خاضع و عابد گردد.
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شناخت اینکه الله پیش از ھر چیزی بوده و با فضل و احسان خود مقّدم بر تمامی 
طلبد که انسان فقط برای او تعالی خاضع باشد و به او پناه ببرد و به  اسباب است، می

طلبد که از وابستگی و توّجه به اسباب رھا  نکند. ھمچنین میدیگران توّجه و توّکل 
شود و به ذاتی وابسته و متوّجه گردد که امداد و احسان از جانب اوست و فضل و 

 کرمش مقّدم بر وسایل و اسباب است.
طلبد که الله نھایت اھداف بنده  پس از ھر چیزی است، می أل و شناخت اینکه الله

ھای انسان  د از آن ھدف و مقصدی در کار نباشد، تمامی تالشباشد؛ یعنی ھدفی که بع
به آن ختم شود و آخرین مطلوب آدمی گردد. و مقتضی آن است که انسان به اسباب 
دل نبندد، زیرا حتما اسباب از بین خواھند رفت و فقط پروردگار باقی خواھد ماند، پس 

بستن به آخر  شوند، اّما دل وابستگی به اسباب وابستگی به موجوداتی است که فنا می
میرد و ذاتی باقی که ھرگز از  ای است که ھرگز نمی بستن به ذات ھمیشه زنده [الله] دل
 رود. بین نمی

شناخت ظاھربودن الله و اینکه او تعالی بر بندگانش مسّلط است، امورشان را تدبیر 
ل به سوی الله و رود، مقتضی توّجه نیک د کند و اعمال آنان به سوی او باال می می

 خضوع کامل در برابر عظمت و جالل الھی و تضّرع فقط به درگاه اوست:

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

  ]٦٢[الحج:  ﴾ٱۡلَكبِ�ُ 
 یباطل است و به راست خوانند یکه الله حق است و آنچه جز او م بدان سبب بوده ینا«

 ».بزرگ است ۀکه الله بلندمرتب
ھر کس به ظاھربودن و برتری الله ایمان نیاورد، قطعًا دلش پراکنده و مضطرب 

ای ندارد که به آن روی آورد و معبودی نخواھد داشت که آن را به  خواھد بود و قبله
 خویش انتخاب کند.عنوان ھدف و مقصد 

بودن به بندگان و  بودن الله و مشاھدۀ احاطۀ او بر جھانیان و نزدیک فھم باطن
گاھی او تعالی از نھان کردن قلب و  ھا و اسرار، مقتضی تزکیۀ نفس، اصالح باطن، پاک آ

 آبادکردن آن با ایمان و تقواست.
ست عالوه بر اینکه ھای چھارگانه، جامع شناخت الله و بندگی برای او پس این نام

شود که شیطان به قصد گمراھی  ھای مھلک و تردیدھایی می رفتن وسوسه باعث از بین
 اندازد. ھا را در دلش می و بازداشتن انسان از ایمان، آن
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کند  ابو داود در سنن خود، با اسنادی جّید از ابو ُزمیل سّماک بن ولید روایت می
کنم؟ او  چیست که در دلم احساس می پرسیدم: این ب که گفت: از ابن عّباس

پرسید: چیست؟ گفتم: سوگند به الله که آن را نخواھم گفت. پرسید: آیا نوعی شّک و 
 فرماید: تردید است؟ سپس خندید و گفت: ھیچ کس از این نجات نیافته است و الله می

ٓ إَِ�َۡك فَۡ� ﴿ نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِينَ ِل  َٔ فَإِن ُكنَت ِ� َشّكٖ ّمِمَّ  ﴾ِمن َ�ۡبلَِكۚ  ٱلِۡكَ�َٰب َ�ۡقَرُءوَن  ٱ�َّ

  ]٩٤[یونس: 
) را یکتاب (آسمان که ی از کسان ی،ھست یددر ترد یما پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده«

 ».بپرسخوانند،  یاز تو م یشپ
 سپس به من گفت: ھر گاه در دلت چیزی احساس کردی، بگو:

ُل ُهَو ﴿ وَّ
َ
ِٰهرُ وَ  ٱ�ِخرُ وَ  ٱۡ� ٍء َعلِيمٌ  ٱۡ�َاِطُنۖ وَ  ٱل�َّ   ]٣[الحدید:  ﴾َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ

 ».داناست یزیاو اّول و آخر و ظاھر و باطن است و او به ھر چ«
بردن تردیدھا، توصیه کرد که  ھا و از بین وی را برای دفع وسوسه ب ابن عّباس

 آیۀ فوق را تالوت کند.

 حکیم و حکم. ٤٤
 قرآن آمده است؛ از جمله:مرتبه در  ١٠٠نزدیک به » حکیم«نام 

  ]١٨[األنعام:  ﴾ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡ�َِكيمُ َوُهَو ﴿
گاه است یمو او حک«  ».آ

ُ وَ ﴿   ]٢٢٨[البقرة:  ﴾َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ٱ�َّ
 ».است یمو الله توانمند حک«

ُ وَ ﴿   ]٢٦ساء: [النّ  ﴾َعلِيٌم َحِكيمٞ  ٱ�َّ
 ».است یمحک یو الله دانا«

ُ َوَ�َن ﴿   ]١٣٠ساء: [النّ  ﴾َ�ِٰسًعا َحِكيٗما ٱ�َّ
 ».است یمحک یشگرگشاھمواره و الله «

 کند. می ـ این نام بزرگ داللت بر ثبوت کمال حکم و کمال حکمت برای الله
کمال حکم یعنی اینکه حکم و داوری فقط از آِن الله است، ھر گونه که بخواھد، 

برابر حکمش نیست و ھیچ چیز کند، ھیچ مانعی در  میان بندگانش حکم و قضاوت می
 فرماید: تواند حکمش را به تأخیر اندازد، چنانکه می نمی
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لَۡيَس ﴿
َ
� ُ ۡحَ�ِم  ٱ�َّ

َ
  ]٨ین: [التّ  ﴾ٱۡلَ�ِٰكِم�َ بِأ

 !»یست؟داوران (و حاکم مطلق) ن ینالله بھتر یاآ«

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ أ ۡ�َتِ� َحَكٗما ٱ�َّ

َ
  ]١١٤[األنعام:  ﴾�

 »طلب کنم؟! یالله را به داور یرغ یابگو:) آ یامبر!پ یا«(

  ]٨٧[األعراف:  ﴾ٱلَۡ�ِٰكِم�َ َوُهَو َخۡ�ُ ﴿
 ».و او بھترین داوران است«

ِۖ  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿   ]٥٧[األنعام:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 ».حکم و فرمان تنھا از آن الله است«

َحٗدا ۦٓ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِ ﴿
َ
  ]٢٦[الکهف:  ﴾أ

 »کند. ینم یککس را در حکم خود شر یچھ ی]تعال او[و «
شود که  تواند حکم الھی را برگرداند، اّما در برابر احکام بندگان می کسی نمی

 فرماید: ھا را نپذیرفت. الله متعال می اعتراض کرد و آن

ُ وَ ﴿   ]٤١عد: [الّر  ﴾ٱۡ�َِسابِ َوُهَو َ�ِ�ُع  ۦۚ َ�ُۡ�ُم َ� ُمَعّقَِب ِ�ُۡكِمهِ  ٱ�َّ
الحساب  یعسر اورا رد کند و  شحکم تواند یکس نم یچو ھ کند یو الله حکم م«

 ».(زودشمار) است
 گردد. بنابراین حکم الھی بدون ھیچ مانعی، میان مخلوقاتش اجرا می

ثبوت حکم برای او تعالی، متضّمن ثبوت تمامی اسماء و صفات الھی است، چون 
خبیر، متکّلم، مدّبر و دارای سایر اسماء و ذاتی حاکم است که سمیع، بصیر، علیم، 

 صفات واال باشد.
تواند حاکم واقعی باشد، چون حکم و  کند که غیر الله نمی این مطلب اثبات می

داورِی حقیقی از ذاتی است که دارای صفات کامل است، پروردگاری که صاحب امر 
 دّقت کن:بوده و متصّرف در تمامی امور است. به این معنا در آیات زیر 

ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ فَ ﴿   ]١٢[غافر:  ﴾ٱۡلَكبِ�ِ  ٱۡلَعِ�ِّ ِ�َّ
 ».الله بلندمرتبه است از آِن  یپس داور«

ُ َوُهَو ﴿ ۖ َ�ُ  ٱ�َّ وَ�ٰ ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو
ُ
 ﴾�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ٱۡ�ُۡ�مُ َوَ�ُ  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱۡ�

  ]٧٠[القصص: 
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 یو آخرت برا یادر دن یشستا یست.(به حق) جز او ن یمعبود یچاست که ھ یو او ذات«
بازگردانده تعالی او  یشما) به سو ۀاوست و (ھم ) از آِن ییاوست و حکم (و فرمانروا

 »شوید. یم

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ َوَما ﴿ ِۚ إَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ   ﴾ٱ�َّ
ّ

  ]١٠وری: [الش
 ».) آن با الله استیپس حکم (و داور ید،که در آن اختالف کن آنچهو «

 فرماید: سپس در توضیح صفات ذاتی که صاحب حکم است، می

ءٖ فَُحۡكُمهُ  ٱۡخَتلَۡفُتمۡ َوَما ﴿ ِۚ إَِ�  ۥٓ �ِيهِ ِمن َ�ۡ ُ َ�ٰلُِ�ُم  ٱ�َّ ُۡت �َ�ۡهِ  ٱ�َّ َرّ�ِ َعلَۡيهِ تََو�َّ
�ِيُب 

ُ
َ�ٰ فَاِطُر  ١٠أ �ِض� وَ  َ�ٰتِ ٱلسَّ

َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِمَن  ٱۡ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
نَۡ�ٰمِ َجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
ۡزَ�ٰٗجا  ٱۡ�

َ
أ

ۖ وَُهَو  ۦيَۡذَرؤُُ�ۡم �ِيهِ� لَۡيَس َكِمۡثلِهِ  ءٞ ِميعُ َ�ۡ َ�َٰ�ٰتِ َمَقاِ�ُد  ۥَ�ُ  ١١ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ  ٱلسَّ
�ِض� وَ 

َ
ٍء َعلِيمٞ  ۥُرۚ إِنَّهُ لَِمن �ََشآُء َو�َۡقدِ  ٱلّرِۡزَق يَۡبُسُط  ٱۡ�   ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ

ّ
  ]١٢-١٠وری: [الش

 ؛الله ینا .) آن با الله استیپس حکم (و داور ید،که در آن اختالف کن یزیو در ھر چ«
ھا و  آسمان ینندۀ(او) آفرگردم.  ی) او باز میل کردم و به (سوبر او توکّ  ،پروردگار من است

 ،)ید(آفر یاناز چھارپا ییھا ) جفتیزقرار داد و (ن یشما ھمسران یاست، از خودتان برا ینزم
یناست. ب یو او شنوا یستھمانند او ن یزچ یچھ کند. ی) افزون میله(وس ینشما را بد

و  دھد یبخواھد گسترش م که را سھر ک یاوست، روز از آِن  ینھا و زم آسمان ھای یدکل
 ».داناست یزیچ رھ به درستی که او به گیرد. یھر کس که بخواھد) تنگ م ی(برا

یعنی پروردگاری که دارای این صفات باشد، شایسته است احکامی را تشریع کند و 
 دادن این امور به غیر الله، بدترین ستم و جور است: حالل و حرام نماید. نسبت

فَُحۡ�َم ﴿
َ
ۡحَسُن مَِن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ أ

َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ   ]٥٠[المائدة:  ﴾ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنونَ  ٱ�َّ

 یقینکه  یگروھ یبھتر از الله، برا یچه کس !خواھند؟ یرا م ّیتحکم جاھل انآن یاآ«
 !»کند؟ یدارند، حکم م

کند که باید فقط در برابر الله یگانه خاضع و فرمانبردار بود،  ھمچنین داللت می
 فرماید: چنانکه می

ٓ إِيَّاهُۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
َمَر �

َ
ِ أ ۡ�َ�َ  ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ إِ�َّ ِ�َّ

َ
 ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

  ]٤٠[یوسف:  ﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ 
راست و  یناست د ینا ید؛فرمان داده که جز او را نپرست .الله است تنھا از آِن  ییفرمانروا«

 »دانند. میمردم ن یشترب لیاستوار، و
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ِ َوَ� تَۡدُع َمَع ﴿ ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ  ٱ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ َ�ُ  ۥۚ إَِ�ًٰها َءاَخَرۘ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُ�ُّ َ�ۡ
  ]٨٨[القصص:  ﴾�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ 

 وجهجز  یزیچ رھ یست.(به حق) جز او ن یمعبود یچھ .با الله مخوان یگریو معبود د«
بازگردانده تعالی او  ی(تنھا) از آِن اوست و (ھمه) به سو ییفرمانروا شود، یاو نابود م

 »شوید. یم
است. در یک روایت، از ھانئ بن یزید حارثی نقل شده » َحَکم«ھای الھی  یکی از نام

به وی فرمودندکه ھمانا الله َحَکم است و  ج است که: کنیۀ او ابو الحکم بود. پیامبر
گردد. وی گفت: زمانی که قوم من دربارۀ چیزی اختالف  حکمت به او باز میحکم و 

شدند.  کردم و ھر دو گروه راضی می آمدند و من میانشان داوری می داشتند، نزدم می
فرمودند که چقدر این خوب است! مگر فرزندی نداری؟ او پاسخ داد: شریح و  ج پیامبر

تر است؟ گفت:  ه کدام یک از ھمه بزرگپرسیدند ک ج مسلم و عبدالله. رسول الله
 ١»شریح. سپس فرمودند که تو ابو شریح ھستی.

اّما کمال حکمت به ثبوت حکمت او تعالی در آفرینش و امر و شریعتش است، به 
دھد و ھیچ اعتراض و ایرادی به  ای که ھر چیزی را در محّل خودش قرار می گونه

 حکمتش وارد نیست.
یعنی اینکه مخلوقات و ھستی را به حق و مشتمل بر حق حکمت الھی در آفرینش 

آفرید، نھایت و پایانش حق است، ھستی را با بھترین نظم به وجود آورد، کامال استوار 
ساخت، به ھر مخلوقی ساختار مناسبش را داد و حّتی به ھر بخشی از مخلوقات و ھر 

ای  ا عطا کرد، به گونهاش ر عضوی از اعضای موجودات وحیوانات، شکل و ساختار ویژه
 شود: ھا یافت نمی که ھیچ خلل و نقصی در آن

ا تََرٰى ِ� َخۡلِق ﴿  ٱرِۡجعِ ُ�مَّ  ٣َهۡل تََرٰى ِمن ُ�ُطورٖ  ٱۡ�ََ�َ  ٱرِۡجعِ مِن تََ�ٰوُٖت� فَ  ٱلرَّ�مَّ
َ�ۡ�ِ يَنَقلِۡب إَِ�َۡك  ٱۡ�ََ�َ    ]٤-٣: [الملك ﴾َخاِسٗئا َوُهَو َحِس�ٞ  ٱۡ�ََ�ُ َكرَّ
 ینقصان یاباز چشم بگردان، آ بینی. ینم ینظم یخلل و ب یچ(الله) رحمان ھ ینشدر آفر«

خسته و ناتوان  که ی چشم بگردان، چشم تو در حال یگرسپس بار د بینی؟! ی) می(و شکاف
 »گردد. یباز م یتبه سو ،است

                                           
؛ األدب المفرد، شمارۀ ٥٣٨٧؛ سنن نسائی، شمارۀ حدیث: ٤٩٥٥سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -١

 صحیح دانسته است. ٦٢٣، شمارۀ حدیث: »صحیح األدب المفرد«؛ آلبانی آن را در ٨١١حدیث: 
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ساختاری  اگر تمامی خردھا و افکار مخلوقات با ھم جمع شوند و بخواھند که چنین
 یا بھتر از آن را برای مخلوقات پیشنھاد دھند، ھرگز توان این کار را نخواھند داشت:

ِ ُصۡنَع ﴿ ِيٓ  ٱ�َّ �  ٱ�َّ ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
  ]٨٨مل: [النّ  ﴾�

 ».را محکم (و استوار) ساخته است یزی) اللِه است که ھر چینش) صنع (و آفرینا«(
دارای کمالی است که بندگان به آن احاطه ندارند و چون ثابت است که الله متعال 

تر از آن است، پس  ھر نوع کمالی که در ذھن آنان بیاید و تصّور کنند، باز ھم الله بزرگ
ترین و  ترین، بھترین، منّظم رساند، از کامل افعال الھی و تمامی آنچه به مخلوقات می

دھندۀ آن است  بسته به کمال انجاماستوارترین امور است، زیرا کماِل یک کار و عمل وا
شود و ھمان گونه که ھیچ مخلوقی شبیه صفات  و تدبیر به مدّبرش نسبت داده می

 الھی؛ ھمچون عظمت و حسن و جمالش ندارد، در افعال نیز شبیه او تعالی نیست.
حکمت الھی در تشریع و امرش بدین صورت است که الله احکام را تشریع نمود، 

نی را نازل کرد و پیامبران را فرستاد تا بندگان او را بشناسند و عبادت ھای آسما کتاب
ترین  ترین و کامل کنند. بنابراین آنان را بیھوده و بدون ھدف نیافریده، بلکه برای بزرگ

 ھدف و نتیجه خلق کرده است.
رود، به طور کّلی  شناخت الله و عبادت ذات یگانۀ او که ھدف آفرینش به شمار می

ترین فضل و احسان برای  ن نعمت و بخشش الھی برای بندگان و برترین و شریفبھتری
ترین سعادت،  کسی است که الله بر وی مّنت نھد و آن را نصیبش گرداند و این کامل

ھا و بلکه تنھا راه رسیدن به سعادت  ھا و جان رستگاری، آرامش و خوشحالی برای دل
 ابدی و خوشبختی دائمی است.

ھا را  ین، شریعت الھی مشتمل بر ھر خیری است؛ اخبار او تعالی دلعالوه بر ا
ھا از انحراف در امان  ھا بر اثر آن کند، دل سرشار از علم و اعتقاداتی صحیح می

رسند. تمامی دستورات الھی منفعت و  ھا و علوم می مانند و به بھترین شناخت می
الی صالح، طاعاتی پاک و ھدایتی مصلحت است، منجر به اخالقی زیبا، صفاتی نیکو، اعم

ھای سلیم و  شوند. ھمچنین ھمۀ ممنوعات و محّرماتش متناسب با عقل کامل می
ای که الله مردم را از آنچه به عقل، اخالق، آبرو، جسم و  ھای پاک است، به گونه فطرت

 رساند، باز داشته است. اموالشان ضرر می
اش و مجازات  وکار به سبب نیکییکی از موارد حکم و حکمت الھی، پاداش نیک

 فرماید: دربارۀ انسان نیکوکار می ـ بدکار به سبب بدی اوست. الله
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  ]٦٠حمن: [الّر  ﴾ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ إِ�َّ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ َهۡل َجَزآُء ﴿
 »است؟! یکیجز ن یکیپاداش ن یاآ«

 فرماید: و در مورد گنھکار و بدکار می

ِينَ ُ�مَّ َ�َن َ�ٰقَِبَة ﴿ ْ  ٱ�َّ َ�ٰٓـُٔوا
َ
ىٰٓ أ

َ
وٓأ بُواْ � ٱلسُّ ن َكذَّ

َ
ِ َ�ِٰت أ ْ بَِها �َۡسَتۡهزُِءونَ  ٱ�َّ  ﴾َوَ�نُوا

  ]١٠وم: [الّر 
کردند و آن را به  یبالله را تکذ یاتکردند، بدتر شد، که آ یبد که ی سپس سرانجام کسان«

 »گرفتند. یمسخره م
ندانسته است؛ نه در دنیا و نه در بنابراین الله انسان نیکوکار و بدکار را یکسان 

 آخرت:

ۡم َحِسَب ﴿
َ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا َۡعلَُهۡم كَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ن �َّ

َ
ِينَ أ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ  ٱل�َّ

َۡياُهۡم َوَمَماُ�ُهۡمۚ َسآَء َما َ�ُۡكُمونَ    ]٢١[الجاثیة:  ﴾َسَواٗٓء �َّ
قرار  یرا ھمچون کسانان شدند، گمان کردند که (ما) آن ھا یمرتکب بد که  یکسان آیا«

 یکسانشان و مرگشان  یاند، که زندگ انجام داده یستهشا یاند و کارھا آورده یمانکه ا دھیم یم
  !»کنند یم یباشد؟! چه بد داور

نھایت متناسب با حکمت أحکم  و این نتیجۀ کمال عدالت الھی است، که بی
 الحاکمین است.

 من و صادقمؤ. ٤٥
 در یک آیه بیان شده است:» مؤمن«نام 

ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ وُس  ٱلَۡملُِك َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ
ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ُ ِ ُسۡبَ�َٰن  ٱلُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٱ�َّ   ]٢٣[الحشر:  ﴾َ�مَّ

پاک، منّزه (و سالم از  نھایت بیپادشاه،  یست.) نین(راست یجز او معبود او الله است که«
 یعظمت و بزرگ یستۀکننده) و شا ار (جبرانجبّ  یروزمند،دھنده، نگھبان پ یمنی)، ایبھر ع
 »آورند. یم یکاو) شر یالله پاک و منّزه است از آنچه (برا .است

الله متعال مخلوقات را راھنمایی ایمان به معنای تصدیق و اقرار است؛ یعنی اینکه 
نماید و دالیلی برای اثبات صداقتشان  کند، افراد صادق را تأیید و تصدیق می می
آورد. پس او تعالی مؤمن است، ھمان گونه که خودش را توصیف کرده و برتر از  می
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مؤمن «گفته است:  / گویند. به ھمین سبب، مجاھد آنچه بندگان حمد و ثنایش می
 تی که خودش را این گونه یگانه معّرفی کرد: یعنی ذا

ُ َشِهَد ﴿ نَّهُ  ٱ�َّ
َ
  ]١٨عمران:  [آل ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهوَ  ۥ�

 »یست.حق) جز او نه (ب یداده است که معبود یالله گواھ«
ترین  ترین شاھد؛ یعنی پروردگار جھانیان است، که بزرگ این شھادتی مھم از بزرگ

کند؛ یعنی ھمان توحید و یگانگی الله و  اثبات میمسألۀ مورد شھادت را 
 گردانیدن دین برای او تعالی. خالص

ترمذی، ابن ماجه و دیگران از ابی اسحاق و او از أغر ابو مسلم چنین روایت 
روایت  ج از پیامبر ب دھم که ابوھریره و ابوسعید ُخدری گواھی میاند:  کرده

، قَال: َ�ُقوُل اُهللا تبارإَذا قال الَعب«که فرمودند:  ندا هکرد ْ�رَبُ
َ
ُ أ ُ وا�َّ و ك ُد: ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

ُ وْحدَ  نَا وْحِدي. َو�َِذا قال: ال إِهَل إِالَّ ا�َّ
َ
�َك تعاىل: َصَدَق َعبدي، ال إهِل إِالَّ أ ،  هُ ال رَشِ

َ
هل

�ك نَا، ال رَشِ
َ
ُ الُملُْك   قال: َصَدَق َعبدي، ال إهِل إِال أ

َ
ُ هل ُ   يل. و�ذا قال: ال إِهَل إِالَّ ا�َّ

َ
َوهل

نَا، يَل الُملْك 
َ
ُ  احلَْمُد، قال: َصَدَق َعبدي، ال إِهَل إِالَّ أ َوَ� احلَْمُد. و�ِذا قال: ال � إِالَّ ا�َّ

نَا
َ
، قال: َصَدَق َعبدي، ال إهِل إِالَّ أ ِ ِة إِالَّ بِا�َّ َة إِالَّ يب َوال َحْوَل وال قَوَّ ؛ ١»َوال َحْوَل وال قوَّ

تر [از ھمه چیز] است،  ی جر الله نیست و او بزرگھر گاه بنده بگوید: معبود بر حّق «
م. و ام راست گفت، تنھا من معبود بر حّق  فرماید: بنده گوید: الله تبارک و تعالی می می

 أ یکی ندارد، اللهی جز الله نیست و ھیچ شرد: معبود بر حّق یھنگامی که [بنده] بگو
م و شریکی ندارم. و چون بگوید: ام راست گفت، تنھا من معبود بر حّق  فرماید: بنده می

مخصوص اوست.  ھا نیست و ھمۀ پادشاھی و ستایش أ ی جز اللهمعبود بر حّق 
ام راست گفت، غیر از من معبودی نیست و تمام پادشاھی و  فرماید: بنده می ـ الله

ی جز الله نیست و بازگشتی مخصوص من است. و اگر بگوید: معبود بر حّق  ھا ستایش
فرماید:  . الله متعال میللها ]توفیق[ست مگر با ین ]برای انجام نیکی[و توانی  ]از گناه[

برای انجام [و توانی  ]از گناه[م و ھر بازگشتی ام راست گفت، تنھا من معبود برحّق  بنده
 »من است. ]توفیق[تنھا با  ]کار نیک

                                           
. ترمذی آن را حسن ٣٧٩٤ارۀ حدیث: ؛ سنن ابن ماجه، شم٣٤٣٠جامع ترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

 .١٣٩١دانسته است؛ و نیز نک: الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث: 
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گوید: سپس أغر چیزی گفت که من آن را نفھمیدم و از ابوجعفر  ابو اسحاق می
ھر کس که موقع مرگش این جمالت نصیب او شود، «پرسیدم: چه گفت: او پاسخ داد: 

 »رسد. آتش دوزخ به وی نمی
پس این شھادتی مھم از جانب الله برای یگانگی خودش، و نیز تصدیق و تأییدی 

دھند، که این موارد از دالیل و  بندگانی است که گواھی به توحید میمستدل برای 
 است.» مؤمن«ھای اسم  نشانه

است، که بنا بر یکی از دو » مؤمن«ھای الھی،  یکی از نام«گوید:  می / ابن قّیم
ق [تصدیق کننده] است؛ یعنی ذاتی که صداقت راستگویان را با  روایت، به معنای مصدِّ

کند. پروردگاری که  ھای صداقتشان، تأیید و تصدیق می و نشانه آشکارساختن دالیل
رسوالن و پیامبران را در آنچه از جانب الله به مردم رساندند، تصدیق کرد و با دالیلی 

که خبرش صحیح و  – ـ که بیانگر صداقتشان بود، گواھی داد که آنان صادقند. الله
اقی و انفسی را که برایشان روشن ھای آف خبر داد که بندگان نشانه -سخنش حق است

 اند حق است، مشاھده خواھند کرد کنند: سازد وحیی که پیامبران آورده می

نَُّه  ٱ�فَاقِ َسُ�ِ�ِهۡم َءاَ�ٰتَِنا ِ� ﴿
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتَبَ�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
ۗ َوِ�ٓ أ   ]٥٣لت: [فّص  ﴾ ٱۡ�َقُّ

داد تا  یمنشان خواھ انشان به آن  خود را در آفاق و در نفس خود یھا  نشانه یبه زود«
 ».روشن گردد که او حق است یشانبرا

 یعنی اینکه قرآن حق است، زیرا آیۀ قبلی دربارۀ قرآن است:

رََءۡ�ُتۡم إِن َ�َن ِمۡن ِعنِد ﴿
َ
ِ قُۡل أ ۡن ُهَو ِ� ِشَقاقِۢ  ۦُ�مَّ َ�َفۡرتُم بِهِ  ٱ�َّ َضلُّ ِممَّ

َ
 َمۡن أ

  ]٥٢لت: [فّص  ﴾بَعِيدٖ 
الله باشد، سپس شما به آن  ی(قرآن) از سو یناگر ا ید!) بگو: به من خبر دھیامبرپ یا«(

 یو) دور ید(با آن) در مخالفت (شد که ی تر خواھد بود از کس گمراه یچه کس ید،کافر شو
 »؟!است

 فرماید: سپس می

نَّهُ ﴿
َ
َو لَۡم يَۡ�ِف بَِرّ�َِك �

َ
ءٖ َشِهيدٌ  ۥأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ]٥٣لت: [فّص  ﴾َ�َ
 »گواه است؟! یزیچ رکه پروردگارت بر ھ یستن یکاف یاآ«

الله متعال برای پیامبرش گواھی داد و فرمود که آنچه آورده است، حقیقت دارد و 
نیز وعده داد که به بندگان عالیمی از آفرینش نشان خواھد داد که گواھی به این 
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ترین و برترین دلیل را بیان فرمود، که ھمان گواھی الله  سپس بزرگدھند،  مطلب می
 ١»بر ھر چیزی است.

دادن به انسان ھراسان و بیمناک است،  ، پناه»مؤمن«ھای اسم  یکی دیگر از نشانه
 فرماید: می أل که این بر خالف ترساندن است، چنانکه الله

ِيٓ ﴿ ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوفِۢ  ٱ�َّ
َ
  ]٤[قریش:  ﴾أ

(نجات و) طعام داد، و از ترس و خوف  یرا از گرسنگ ان) که آنیھمان (پروردگار«
 ».شان داشتیمناِ 

﴿ ۚ ۡمٗنا
َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ   ]٥٥ور: [النّ  ﴾َوَ�َُبّدِ

 »کند. یم تبدیل یت(خوف و) ترسشان را به آرامش و امن قطعاً و «

مؤمن یعنی اینکه به مخلوقاتش اطمینان و امان داده «گوید:  می ب ابن عّباس
 ٢»که بر آنان ستم نخواھد کرد.

دھد و  بیند که الله تعالی وی را پناه می برد، می ھر بیمناکی که به الله پناه می
 رو، امنیت بندگان و شھرھا به دست الله است. کند و از این ترسش را برطرف می

بیانگر مفاھیم و اموری » مؤمن«گردد که اسم  با توّجه به مطالب پیشین، روشن می
 ھا را این گونه خالصه کرد: توان آن مھم است، که می

، این الله که الله گواھی به یگانگی »مؤمن«ھای نام مبارک  یکی از دالیل و نشانه -
دھنده برای اثبات  ترین گواھی ترین شھادت، از جانب بزرگ که این بزرگدھد،  خود می

 ترین موضوع است. مھم
دھند، تأیید و  اینکه الله متعال کسانی را که گواھی به توحید و یگانگی او می  -

 اند، حقیقت دارد و صحیح است. دھد که آنچه آنان گفته کند و شھادت می تصدیق می
اند و  ھا، پیامبرانش را در آنچه از جانب الله گفته یل و نشانهبا آوردن دال ـ الله - 

فرماید که سخنانشان حقایقی خالی از ھر نوع  کند و می اند، تصدیق می به مردم رسانده
 شّک و تردید است.

دادن آنان در زمین،  دادن بندگان و جای الله متعال به وعدۀ خود مبنی بر یاری -
 فرماید: نماید، چنانکه می ید و تصدیق میکند و آنان را تأی وفا می

                                           
 .٤٨٥، ص ٣مدارج الّسالکین، ج  -١

 .١٠٥، ص ٨تفسیر ابن کثیر، ج  -٢
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ََّشآءُ  ٱلۡوَۡعدَ ُ�مَّ َصَدۡقَ�ُٰهُم ﴿ �َۡيَ�ُٰهۡم َوَمن �
َ
  ]٩[األنبیاء:  ﴾فَأ

و ھر  آنانپس  ،)یم(و وفا کرد یدیمراست گردان یم،داده بود انرا که به آن یا سپس وعده«
 »یم.(از دشمنانشان) نجات داد یمخواستکه را  سک

ُ وََعَد ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا �ِض لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ
َ
َكَما  ٱۡ�

ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف  ِيِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱ�َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
 َ� ۚ ۡمٗنا

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٔٗ ۡعبُُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� َخۡوفِِهۡم أ

ُ
ۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ ا

  ]٥٥ور: [النّ  ﴾ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
وعده داده است  ،انجام دادند یستهشا یآوردند و کارھا یماناز شما که ا یالله به کسان«

از  یشرا که پ یکسان چنانچه(و حکمران) خواھد کرد،  ینجانش ینرا در زم انکه قطعًا آن
 انآن یاست برا یدهپسند یشانرا که برا ینشانو د .(و حکمران) ساخت ینبودند جانش انآن

تنھا  کند، یل ممبّد  ّیت(خوف و) ترسشان را به آرامش و امن یقیناً (و پا برجا) سازد و  تواراس
کافر شوند،  یناز ا عدب که  یو کسان سازند ینم یکرا با من شر یزیو چ کنند یمرا پرستش م

 ».که فاسقند پس آنان ھستند
پروردگار جھان بندگان مؤمن و دوستان پرھیزگارش را از عذاب و عقوبتش نجات  -

 دھد: می

ِينَ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ٱ�َّ
ُ
ۡمنُ َءاَمنُواْ َولَۡم يَلۡبُِسوٓاْ إِيَ�ٰنَُهم بُِظلٍۡ� أ

َ
ۡهتَُدونَ  ٱۡ�   ]٨٢[األنعام:  ﴾وَُهم مُّ

 انو آن ھاست آن از آِن  یمنیا یالودند،خود را به شرک ن یماناند و ا آورده یمانکه ا افرادی«
 ».شدگانند یتھدا

َ�َمن يُلَۡ�ٰ ِ� ﴿
َ
ِ�ٓ َءاِمٗنا يَۡوَم  ٱ�َّارِ أ

ۡ
ن يَأ م مَّ

َ
  ]٤٠لت: [فّص  ﴾ٱلۡقَِ�َٰمةِ� َخۡ�ٌ أ

(و بدون  یمنا یامتروز ق که ی کس یادر آتش انداخته شود بھتر است  که ی کس یاآ«
 »!یاید؟وحشت) ب

ِينَ إِنَّ ﴿ ُ قَالُواْ َر�ُّنَا  ٱ�َّ ْ ُ�مَّ  ٱ�َّ   ]١٣[األحقاف:  ﴾فََ� َخوٌۡف َعلَيۡهِۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  ٱۡستََ�ُٰموا
 یترس انگفتند: پروردگار ما الله است، سپس استقامت کردند، پس بر آن که  یکسان ھمانا«

 ».شوند ینھا اندوھگ و نه آن یستن
رساند،  الله بندگانش را به سعادت و بھشتی که به آنان وعده داده است، می -

 خوانیم: چنانکه در قرآن کریم می
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﴿ ْ ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُوا ِيِ�َّ ۡوَرَ�َنا  ۥَصَدَ�َنا وَۡعَدهُ  ٱ�َّ
َ
�َض َوأ

َ
 مَِن  ٱۡ�

ُ
أ َحۡيُث �ََشآُءۖ  ٱۡ�َنَّةِ نَتَبَوَّ

ۡجُر 
َ
  ]٧٤مر: [الّز  ﴾ٱۡلَ�ِٰملِ�َ فَنِۡعَم أ

ما راست  اش در حّق  مخصوص الله است که وعده یش: حمد و ستایند) گویانو (بھشت«
 گیریم، یمنزل م یم(بھشت) را به ارث به ما داد، که از بھشت ھر جا که بخواھ ینبود، و سرزم

 »!کنندگان است پاداش عمل یکوپس چه ن

دھد، که این بر خالف ترساندن است،  افراد بیمناک را پناه و امان می أل الله -
 چنانکه فرموده است:

ِيٓ ﴿ ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخۡوفِۢ  ٱ�َّ
َ
  ]٤[قریش:  ﴾أ

(نجات و) طعام داد، و از ترس و خوف  یرا از گرسنگان ) که آنیھمان (پروردگار«
 ».شان داشتیمناِ 

 در یک آیه بیان شده است:» صادق«اّما اسم 

ِينَ َوَ�َ ﴿ ۡمَنا ُ�َّ ذِي ُظُفرٖ� َومَِن  ٱ�َّ ۡمَنا َعلَۡيِهۡم ُشُحوَمُهَمآ  ٱۡلَغَنمِ وَ  ٱۡ�ََقرِ َهاُدواْ َحرَّ َحرَّ
وِ 

َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ َما َ�َلَۡت ُظُهورُُهَما ۡو َما  ٱۡ�ََوايَا

َ
َ�ُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖ �نَّا بَِعۡظٖ�� َ�ٰلَِك َجَز�ۡ  ٱۡخَتلََط أ

  ]١٤٦[األنعام:  ﴾ونَ لََ�ِٰدقُ 
دار را حرام کردیم، و از گاو و گوسفند، پیه آن دو را بر  و بر یھودیان، ھر (حیوان) ناخن«

ھا  روده یقرار دارد و یا در البال شان) که بر پشتیحرام ساختیم مگر آنچه (از پیه و چرب انآن
 انآن هب کردند، ی) که می(و ستم ییا آنچه به استخوان آمیخته است، این را به سبب سرکش

 ».ما راستگوییم قطعاً کیفر دادیم و 
دھد، صادق است.  یعنی پروردگاری که در وعده و وعیدش و در ھر آنچه خبر می

انبرداران وعدۀ بدون تردید الله متعال به فرم«گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
کنندگان، وعدۀ پاسخ و استجابت داده است و او ذات صادقی  پاداش و به درخواست

 کند: است که خالف وعده نمی

ِ وَۡعَد ﴿ ۡصَدُق ِمَن  ٱ�َّ
َ
اۚ َوَمۡن أ ِ َحّقٗ   ]١٢٢ساء: [النّ  ﴾�ِيٗ�  ٱ�َّ

 ١»»!راستگوتر باشد؟) از الله یشھا که در گفتار (و وعده یستو ک الله حق است ۀوعد«

                                           
 .٢١٨، ص ١مجموع الفتاوی، ج  -١
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ظلم و  أ از آثار و نتایج اسم مذکور، این است که انسان نیکوکار اطمینان دارد الله
ای از اعمالش تباه شود، ندارد، چون الله  کند و ترسی از زیان و از اینکه ذّره ستم نمی

کنندگان را به طور کامل بدھد، ھر  وعده داده که پاداش عمل -که صادق است –تعالی 
ای باشد، بلکه از جانب خود برای ھر کس که بخواھد دو چندان  چند به اندازۀ ذّره

کند و با توبه،  دھد، ولی انسان گنھکار را به سبب بدی و گناھش مجازات می پاداش می
گذرد، چنانکه  ھا، از او در می ھا و صبر در برابر مصیبت پشیمانی، استغفار، انجام نیکی

 فرماید: می

ْوَ�ٰٓ�ِ ﴿
ُ
ِينَ َك أ ْ َوَ�َتَجاَوُز َعن َسّ�ِ  ٱ�َّ ۡحَسَن َما َعِملُوا

َ
ۡصَ�ِٰب  َٔ َ�َتَقبَُّل َ�ۡنُهۡم أ

َ
اتِِهۡم ِ�ٓ أ

ۡدقِ وَۡعَد  ٱۡ�َنَّةِ�  ِي ٱلّصِ   ]١٦[األحقاف:  ﴾َ�نُواْ يُوَعُدونَ  ٱ�َّ
و در  گذریم یو از گناھانشان م پذیریم یکارشان را م یکوترینھستند که ما ن یکسان نانآ«

 »شدند. یاست که وعده داده م یراست ۀوعد یناھل بھشت ھستند، ا ۀزمر

 غنی. ٤٦
 مرتبه در قرآن آمده است؛ از جمله: ١٨این نام 

  ]١٣٣[األنعام:  ﴾ٱلرَّۡ�َةِ� ذُو  ٱۡلَغِ�ُّ َوَر�َُّك ﴿
 ».کران) است (و) صاحب رحمت (بي نیاز یو پروردگارت ب«

َها ﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱلُۡفَقَرآءُ أ ُ وَ  ٱ�َّ   ]١٥[فاطر:  ﴾ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 ».ستوده است نیاز یو (تنھا) الله است که ب یازمندید،) به الله نیمردم! شما (ھمگ یا«

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
َ إِنَّ  ٱۡ�   ]٢٦[لقمان:  ﴾ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

ستوده  نیاز یالله است که ب ھمانااز آِن الله است،  وجود دارد، ینھا و زم آنچه در آسمان«
 ».است

نیاز است،  نیاز است؛ پروردگاری که از ھر لحاظ کامال بی ذات الله متعال غنی و بی
چون خود او و صفاتش کاملند و ھیچ نقصی ندارند و باید که غنی باشد، زیرا غنا و 

نیازی از لوازم ذات اوست و ھمان گونه که خالق، رازق، رحیم و محسن است، باید  بی
ھا نیازی نداشته باشد. ھمچنین الزم  نیاز باشد و ھرگز به آن که از تمامی مخلوقات، بی

است که ھمۀ مخلوقات و موجودات از ھر لحاظ به او نیاز داشته باشند و از احسان، 
ھا و  نیاز نباشند. ھر آنچه در آسمان ای بی و خاص او، لحظهنعمت، تدبیر و تربیت عام 

ھا  زمین وجود دارد، بنده و تحت اختیار و قدرت الله ھستند، که ھر گونه بخواھد در آن
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شان را نابود کند، باز ھم چیزی از عّزت، پادشاھی، ربوبّیت  کند و اگر تمامی تصّرف می
 شود. و الوھّیتش کاسته نمی

نیازی الله، این است که عبادت فرمانبرداران به او  کمال غنا و بیھای  از نشانه
ای که اگر  رساند و گناه و نافرمانی گنھکاران به او ضرری ندارد، به گونه ای نمی فایده

گردد  اش افزون نمی تمامی ساکنان زمین ایمان بیاورند، چیزی به مالکّیت و پادشاھی
 أل کاھد. الله و عّزتش نمی  از پادشاھی ھا کافر شوند ھم چیزی و اگر تمامی آن

 فرماید: می

َما �َۡشُكُر ِ�َ ﴿ ٞ َكرِ�مٞ  ۡفِسهِۦۖ َوَمن َشَكَر فَإِ�َّ   ]٤٠مل: [النّ  ﴾َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّ
پس (به  ،کند یکه ناسپاس کسیو  کند یبه نفع خود شکر م تنھاشکر کند،  سھر ک و«

 ».است یمکر نیاز یپروردگار من ب گمان ینموده است،) بکفر خود  یانز

َما يَُ�ٰهُِد ِ�َۡفِسهِ ﴿ َ إِنَّ  ۦٓۚ َوَمن َ�َٰهَد فَإِ�َّ   ]٦[العنکبوت:  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ لََغِ�ٌّ َعِن  ٱ�َّ
الله از  کند، ھمانا ی(نفع) خودش جھاد م ه(در راه الله) جھاد کند، تنھا ب که ی کس«
 ».است نیاز یب یان) جھانۀ(ھم

ْۖ وَّ ﴿ ۚ  ٱۡسَتۡغَ� فََ�َفُرواْ َوتََولَّوا ُ ُ وَ  ٱ�َّ   ]٦غابن: [التّ  ﴾َغِ�ٌّ َ�ِيدٞ  ٱ�َّ
 نیاز یبود و الله ب نیاز ی) بیمانشانو ا نو الله (از آنا گرداندند یکافر شدند و روسپس «

 ».ستوده است

نُتۡم َوَمن ِ� ﴿
َ
�ِض إِن تَۡ�ُفُرٓواْ أ

َ
َ َ�ِيٗعا فَإِنَّ  ٱۡ�   ]٨[إبراهیم:  ﴾لََغِ�ٌّ َ�ِيدٌ  ٱ�َّ

 گمان ی) برسد ینم یانیز یچپس (به الله ھ ید،کافر شو ینزم یرو مردِم  ۀاگر شما و ھم«
 ».ستوده است نیاز یالله ب

لَُ�ْم وآِخرُ�ْم، «فرماید:  یک حدیث قدسی میدر  ـ الله نَّ أوَّ
َ
يَا ِعبَاِدي لَْو أ

يِف ُمليك شيئاً،  َو��َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم اَكنُوا ىلَعَ أتىَق قلِب رجٍل واحٍد من�م ما زاَد ذلَك 
نَّ أوَّل�م وآخَرُ�م و��َسُ�م وجنّ 

َ
ُ�ْم اَكنوا ىلَعَ أفَْجِر قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد يا ِعبَاِدي لو أ

شما  اگر اول و آخر و انس و جّن  !ای بندگانم«؛ »ِمْن ُمليِْك َشيْئاً  َقَص َذلَِك ِمنُْ�ْم َما �َ 
و اگر  .افزاید به ملک من چیزی نمی موردبر پرھیزگارترین قلب یک مرد شما باشد، این 

مورد چیزی از ترین قلب یک مرد شما باشد، این  شما بر عاصی اول و آخر و انس و جّن 

يَا ِعبَاِدي إِنَُّ�ْم لَْن َ�بْلُُغوا رُضِّي «فرماید:  ھمچنین می »کاھد. ملک من نمی
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و�، َولَْن َ�بْلُُغوا َ�ْفيِع َ�تَنَْفُعو� ای بندگانم! بدون تردید شما ھرگز قدرت «؛ ١»َ�ترَُضُّ
رساندن به من  ضرررساندن به من را ندارید که به من ضرر رسانید، و ھرگز قدرت فایده

 »ن فایده رسانید.را ندارید که به م
دھندگان و  نیازی او، این است که انفاق مخلصانۀ صدقه ھای غنا و بی از دیگر نشانه

ای  برای الله ندارد، ھمان گونه که بخل و  بخشش صادقانۀ افراد بخشنده، ھیچ فایده
 رساند. الله تعالی فرموده است: حسادت بخیالن و حسودان، ضرری به او نمی

َما َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهِ َوَمن َ�ۡبَخۡل فَ ﴿ ُ وَ  ۦۚ إِ�َّ نُتُم  ٱۡلَغِ�ُّ  ٱ�َّ
َ
ۚ َوأ �ن َ�َتَولَّۡواْ �َۡستَۡبِدۡل  ٱۡلُفَقَرآُء

ُ�ۡم ُ�مَّ َ� يَ�ُ  ْ قَۡوًما َ�ۡ�َ ۡمَ�ٰلَُ�م ونُٓوا
َ
  ]٣٨د: [محّم  ﴾أ

است  نیاز یاست و الله ب یدهبخل ورز یشتنکه بر خو یستن ینکس بخل ورزد، جز ا و ھر«
شما  یجاه را ب یگرد ی(الله) گروھ یدبگردان یو اگر رو ید.)یازمند(و ن یرو شما (ھمه) فق

 ».مانند شما نخواھند بود نانآنگاه آ آورد، یم

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡخرَۡجَنا لَُ�م ّمَِن  ٱ�َّ

َ
آ أ نفُِقواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ

َ
�ِض� َءاَمُنٓواْ أ

َ
 ٱۡ�

ْ وَ  ُموا ْ �ِيهِ� وَ ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم � ٱۡ�َبِيَث َ� َ�َيمَّ ن ُ�ۡغِمُضوا
َ
ٓ أ ْ ِخِذيهِ إِ�َّ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ  ٱ�َّ

  ]٢٦٧[البقرة:  ﴾َ�ِيدٌ  َغِ�ٌّ 
و از آنچه از  یدا که به دست آورده ای یزهپاک یزھای! از چیدا آورده یمانا که  یکسان یا«

در  ید،کردن قصد ناپاک آن را نکن انفاق یو برا یدانفاق کن یم،ا آورده یرونشما ب یبرا ینزم
ید (بدی آن کن یپوش در آن چشم اینکهمگر  یرید،آن را بپذ یستیدخود شما حاضر ن که ی حال

 ».ستوده است نیاز یالله ب که یدو بدان را نادیده بگیرید)

ھر کس نقص و عیبی را به الله منّزه از نقائص و عیوب است و  أل ھمچنین الله
اش منافات دارد،  نیازی نسبت دھد، چیزی را به او نسبت داده است که با غنا و بی

 فرماید: چنانکه می

َذَ قَالُواْ ﴿ ُ  ٱ�َّ �ۗ ُسۡبَ�ٰنَهُ  ٱ�َّ ۖ ُهَو  ۥۖ َوَ�ٗ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱلَۡغِ�ُّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
  ]٦٨[یونس:  ﴾ٱۡ�

است، آنچه در  نیاز یه است، او باو منزّ  .است یدهبرگز یان) گفتند: الله فرزندمشرک«(
 ».اوست از آِن  وجود دارد، ینھا و آنچه در زم آسمان

                                           
را روایت  آن س ، بخشی از یک حدیث طوالنی است که ابوذر٢٥٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١

 کرده است.
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بودن الله از داشتن شریک و ھمانند است،  ھای غنای الھی، منّزه یکی دیگر از نشانه
باشد؟! و چگونه موجود زیرا چگونه امکان دارد که خاک با پروردگار جھانیان یکسان 

نیازمند که در ذات خود، ضعیف و ناتوان و محتاج و فانی است، ھمتای پروردگار 
گردد که در ذات خود غنی و قادر است و غنا، قدرت، پادشاھی، جود،  نیازی می بی

احسان، علم، رحمت و کمال مطلق و تاّم او از لوازم ذاتش است؟! و چطور ممکن است 
لک مخلوقات و موجودات یکسان باشند؟! پروردگاری که تمامی بندگان که بندگان با ما

 تحت قدرت و اختیار و تدبیر او قرار دارند. در قرآن کریم آمده است:

ِينَ لََّقۡد َ�َفَر ﴿ َ قَالُٓواْ إِنَّ  ٱ�َّ ِ َمۡر�ََمۚ قُۡل َ�َمن َ�ۡملُِك ِمَن  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ ُهَو  ٱ�َّ ا  ًٔ َشۡ�  ٱ�َّ
 
َ
ن ُ�ۡهلَِك إِۡن أ

َ
هُ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ َراَد أ مَّ

ُ
�ِض َوَمن ِ�  ۥَمۡرَ�َم َوأ

َ
ِ ُمۡلُك  ٱۡ� َ�َٰ�ٰتِ َ�ِيٗعاۗ َوِ�َّ  ٱلسَّ

�وَ 
َ
ُ ِض َوَما بَۡيَنُهَماۚ َ�ۡلُُق َما �ََشآُءۚ وَ ٱۡ� ءٖ قَِديرٞ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   ]١٧[المائدة:  ﴾َ�َ
بگو: اگر الله  .کافر شدندقطعًا  ،است یمپسر مر یحھمان مس اللهگفتند:  که  یکسان«

ھستند ھالک کند، چه  ینزم یرا که رو یکسان ۀو مادرش و ھم یمپسر مر یحبخواھد مس
 وجود دارد،آن دو  یانو آنچه م ینھا و زم آسمان ییفرمانروا !دارد؟ یریقدرت بر جلوگ یکس

 ».تواناست یزیھر چو الله بر  آفریند میالله است، ھر چه بخواھد  از آِن 
ھایش  ھا و زمین در دست الله است و نعمت ھای آسمان عالوه بر این، گنجینه

گردد و دستانش در ھر زمانی بسیار  روز بر مخلوقاتش سرازیر می ھمواره در طول شبانه
 بخشنده است:

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
َ إِنَّ  ٱۡ�   ]٢٦[لقمان:  ﴾ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

ستوده  نیاز یالله است که ب ھمانااز آِن الله است،  وجود دارد، ینھا و زم آنچه در آسمان«
 ».است

خواند که در ھر زمان، از او درخواست کنند و وعده  بندگان را فرا می أ الله
رمان کند. ھمچنین ف دھد که ھر چند درخواستشان بزرگ باشد، آن را برآورده می می
دھد که عبادت او را به جای آورند تا از آنان بپذیرد و پاداش دھد. الله متعال بسیار  می

ھای فراوانی است، که ھر آنچه بندگانش درخواست و آروز  بخشنده و صاحب نعمت
 بخشد. کنند، به آنان می

نیازی پروردگار، این است که اگر تمامی  ھای کمال غنا و بی یکی دیگر از نشانه
ھا و زمین، از ابتدای آفرینش تا پایان آن، در یک جا جمع شوند و آنچه  ساکنان آسمان

درخواستشان را بدون اینکه  أل خواھند از الله درخواست کنند، قطعًا الله را که می
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يَا «کند، چنانکه در حدیث قدسی آمده است:  چیزی از ملکش کم شود، برآورده می
لَ�ُ  ِعبَاِدي وَّ

َ
نَّ أ

َ
ْم َوآِخرُ�ْم َو��َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم، قَاُموا يِف َصعيٍد َواحٍد، فَسألُو� لَْو أ

إِالَّ َكَما ََ�نُْقُص الِمْخيَُط إَِذا  ن ُمليك شيئاً مِ   فَأْ�َطيُْت لُكَّ إ�ْساٍن َمْسأتَلَُه، َما َ�َقَص َذلَِك 
بایستند  ییک جاشما بر  اگر اول و آخر و انس و جّن  !بندگانم یا« ؛١»ابَلْحرَ  غمَس يف

آنچه نزد  چیزی از ، این کاراش را بدھم به ھر فرد خواستهو  و از من درخواست کنند
 ».کند یدریا فرو شود، کم نماید، کم نم وقتی درکه یک سوزن  ای من است، بجز اندازه

ھا و  ھا، نعمت توان غنایش را سنجید و آن را توصیف کرد، خوشی الله متعال که نمی
ھایی که ھیچ چشمی  بخشد؛ نعمت متنّوعی را در بھشت برای مؤمنان میھای  بخشش

 ھا را ندیده، ھیچ گوشی نشنیده و به قلب و فکر ھیچ بشری خطور نکرده است: آن

ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ ﴿
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ   ]١٧جدة: [الّس  ﴾فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

 انآن یھاست برا چشم یروشن یۀ) که مایمی(عظ یھا چه پاداش داند یکس نم یچھ پس«
 »دادند. ی) انجام میانھفته شده است، به (پاس) آنچه که (در دن

پس ھر کس که پروردگارش را با این صفت بزرگ بشناسد، خودش را خواھد 
ھمید که نیاز مطلق است، خواھد ف شناخت. و کسی که بداند پروردگارش غنی و بی

خودش فقیر و محتاج مطلق است. ھر کس به قدرت کامل پروردگار پی ببرد، به ناتوانی 
کامل خود ھم پی خواھد برد. ھر کس عّزت کامل پروردگارش را بشناسد، ضعف کامل 
گاه شود، به  خود را ھم خواھد شناخت. کسی که از علم و حکمت کامل آفریدگار آ

گاھ است، نتیجۀ  أ ی و باور بنده به اینکه محتاج اللهنادانی خود پی خواھد برد. آ
ھمین نوع شناخت است، که نشانۀ سعادت و رستگاری بنده در دنیا و آخرت به شمار 

 رود. می

 کریم و أکرم. ٤٧
 در سه آیه آمده است:» کریم«نام 

َما �َۡشُكُر ِ�َ ﴿ ٞ َكرِ�مٞ  ۡفِسهِۦۖ َوَمن َشَكَر فَإِ�َّ   ]٤٠مل: [النّ  ﴾َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّ
پس (به  ،کند یکه ناسپاس کسیو  کند یبه نفع خود شکر م تنھاشکر کند،  سھر ک و«

 ».است یمکر نیاز یپروردگار من ب گمان یب .نموده است)ناسپاسی خود  یانز

                                           
 روایت کرده بود.آن را  س صحیح مسلم. بخشی از حدیث قبلی که ابوذر -١
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َها ﴿ ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ   ]٦[االنفطار:  ﴾�مِ ٱلَۡكرِ َما َغرََّك بَِرّ�َِك  ٱۡ�ِ

 »مغرور ساخته است؟ یمتتو را (نسبت) به پروردگار کر یزیانسان! چه چ یا«

ُ َ�َتَ�َٰ� ﴿ ۖ  ٱلَۡملُِك  ٱ�َّ   ]١١٦[المؤمنون:  ﴾ٱلَۡكرِ�مِ  ٱۡلَعۡرِش َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ  ٱۡ�َقُّ
(به حق) جز او  یمعبود یچھ .حق است یپس بلندمرتبه (و برتر) است الله که فرمانروا«

 ».است یمپروردگار عرش کر یست.ن

خوانند، که در این صورت صفت  را مرفوع می ﴾ٱۡلَكرِ�مُ ﴿بنا بر قرائت کسانی که 

 است. ﴾َربُّ ﴿
 در یک آیه بیان شده است:» أکرم«اّما اسم مبارک 

﴿ 
ۡ
ۡ�َرمُ َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

َ
  ]٣[العلق:  ﴾ٱۡ�

 ».تر است ھمه) بزرگواربخوان، و پروردگارت (از «
کریم: یعنی ذاتی که خیر و منفعتش بسیار است. بھترین و برترین ھر چیزی را 

گویند. الله تعالی در آیاتی که بیان شد، خودش را با این صفت توصیف کرده  کریم می
 است.

 فرماید: ھمچنین کالمش را توصیف به کرم کرده و می

  ]٧٧اقعة: [الو ﴾لَُقۡرَءاٞن َكرِ�مٞ  ۥإِنَّهُ ﴿
 ».قدر) استن(و گرا یمکر ی(کتاب) قرآن ینھمانا ا«

ای که ھر خیر و  یعنی قرآنی که دارای خیر فراوان و علومی بسیار است، به گونه
 شود. علمی از آن گرفته می

 کند:  عرش خوش را نیز با این صفت توصیف می

ُ َ�َتَ�َٰ� ﴿ ۖ  ٱلَۡملُِك  ٱ�َّ   ]١١٦[المؤمنون:  ﴾ٱلَۡكرِ�مِ  ٱۡلَعۡرِش َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ  ٱۡ�َقُّ
(به حق) جز او  یمعبود یچھ .حق است یپس بلندمرتبه (و برتر) است الله که فرمانروا«

 ».است یمپروردگار عرش کر یست.ن

؛ باشد ﴾ٱۡلَعۡرِش ﴿خوانند که صفت  را مکسور می ﴾ٱۡلَكرِ�مِ ﴿بنا بر قرائت کسانی که 
 یعنی عرشی که شکل و ساختارش بسیار زیباست.

ھای دائمی خود را که برای  در آیاتی دیگر، الله متعال پاداش بزرگ و نعمت
 کند: بندگانش آماده کرده است، با صفت مذکور بیان می

َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِهِۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ ﴿   ]٤[األنفال:  ﴾ل
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فراوان و  ی) آمرزش و روزین) نزد پروردگارشان و (ھمچنی(عال پی یاپ یآنان درجات یبرا«
 ».(در بھشت) است یکون

ْ َكَبآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ ﴿ ۡدَخٗ�  َٔ إِن َ�َۡتنُِبوا اتُِ�ۡم َونُۡدِخۡلُ�م مُّ
  ]٣١ساء: [النّ  ﴾َكرِ�ٗما

) شما را از یرۀگناھان (صغ ید،کن یدور ید،ا شده یھا نھ از آن که یاگر از گناھان بزرگ«
 »کنیم. ی(بھشت) وارد م یخوب یگاهو شما را در جا زداییم یشما م

ۡدَخٗ� َكرِ�ٗما﴿ ھا و خالی از  ھا و عیب یعنی جایگاھی پاک، زیبا، سالم از آفت ؛﴾مُّ
 ھا. غم، اندوه و مصیبت

منفعت و زیبا ھستند، با این صفت توصیف کرده  الله گیاھان و سایر اشیایی را که پر
 فرماید: است، چنانکه می

َو لَۡم يََرۡواْ إَِ� ﴿
َ
�ِض أ

َ
ِ َزۡوٖج َكرِ��ٍ  ٱۡ�

�َبۡتَنا �ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
  ﴾َ�ۡم أ

ّ
  ]٧عراء: [الش

و) پرارزش در آن  یکو(ن یاھانکه چقدر از ھر گونه گ اند یستهننگر ینبه زم یاآ«
 !»ایم؟ یاندهرو

جامِع محاسن و خصایل نیک است و ھدف از آن، فقط بخشیدن و » کرم«واژۀ 
عطاکردن محض نیست، بلکه مفھوم کامل و تاّم آن مراد است و به ھمین سبب، 

ھای متعّددی در تبیین این اسم دارند؛ بنا بر قولی: به معنای  عالمان سخنان و دیدگاه
ولی: ذاتی را گویند که خیر او ذاتی که خیر و بخشش او فراوان است و بنا بر ق

اند: پروردگاری که بسیار بلندمرتبه و بزرگ است.  ھمیشگی و مداوم است. برخی گفته
اند: یعنی منّزه از نقایص و آفات. بنا بر قولی: ذات  گروھی دیگر در توضیح آن گفته

دھنده و صاحب فضل و احسان. بنا بر قولی: ذاتی است که بدون  بخشنده، نعمت
دھد. معانی دیگری  بخشد و یا پروردگاری که بدون سبب نعمت می ن عوض میگرفت

نیاز  نیز برای نام مزبور بیان شده است؛ از جمله: آفریدگاری که به افراد نیازمند و بی
کردن ھر نوع  کند. پروردگاری که برآورده بخشد. ذاتی که ھر گاه وعده دھد، وفا می می

شود. معبودی که ھر کس را که به او پناه ببرد،  می نیاز کوچک و بزرگ از او خواسته
بخشد، و سایر توضیحاتی  ھا را می کند. پروردگاری که گناھان و بدی ضایع و ناامید نمی

رسد، چون این نام از  ھا صحیح به نظر می که در این باره بیان شده و تمامی آن
د. اگر به تمامی آنچه در ھایی که بیانگر معانی متعّددی ھستن ھای الھی است؛ نام اسم
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ھای  توضیح اسم مذکور گفته شده است دّقت کنی، خواھی دانست که اوصاف و ویژگی
 شمار است. جالل و کرم الھی بی

اگر آن را به معنای کریم و بخشنده بگیریم؛ قطعًا الله دارای خیر و بخشش فراوانی 
خشش او تعالی بسیار تر از او وجود ندارد، زیرا قدرت و ب است و ھیچ کس بخشنده

 ھا به دست اوست. گسترده بوده و ھمه چیز را فرا گرفته و بلکه تمامی خیر و خوبی
را به معنای ذاتی که خیر و نفعش دائمی است بدانیم، در حقیقت فقط » کریم«اگر 

و  أل شود غیر از الله الله متعال دارای چنین صفتی است، چون ھر چیزی تمام می
 ه ھمواره در دنیا و آخرت باقی است.فضل و احساناتش، ک

تر  از ھمه بزرگ أ به معنای بلندمرتبه و بزرگ است، ھمانا الله» کریم«اگر بگوییم 
 کنند. ای که بندگان حقیقت صفاتش را درک نمی است، به گونه

اگر معتقد باشیم که به معنای منّزه از نقایص و عیوب است، قطعًا الله یگانه بسیار 
رسد و منّزه از آفات و عیوب  است؛ ذاتی که ھیچ نقصی به صفاتش نمیپاک و منّزه 

 است.
دھنده و صاحب فضل و احسان،  کننده و نعمت یعنی اکرام» کریم«اگر بگوییم که 

دھنده و صاحب فضل باشد؟!  تواند بخشنده و نعمت پس چه کسی غیر از الله می
ھای ھر چیزی در اختیار  ھا و زمین و گنجینه ھای آسمان پروردگاری که گنجینه

دھد و او  اوست، تمامی فضل و احسانات به دست الله است، که به ھر کس بخواھد می
صاحب فضل بزرگی است. فردی که الله متعال به وی نعمت ندھد، پس چه کسی 

 تواند به او فضل و احسان کند؟! می

ُ َوَمن يُِهِن ﴿ ۡكرٍِ�� إِنَّ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ َ ِمن مُّ   ]١٨[الحج:  ﴾َ�ۡفَعُل َما �ََشآُء۩ ٱ�َّ
الله ھر چه  ھمانا ت.نخواھد داش یاو را گرام یالله خوار سازد، پس کسکه را  سو ھر ک«

 »دھد. انجام میبخواھد،  که را
بخشد، چرا که مخلوقات، آفرینِش  فقط الله متعال است که بدون گرفتن عوض می

ای به او  آِن اوست و بندگان ھیچ فایدهھا از  او، تمامی ھستی ُملِک او و نعمت
 نیاز و ستوده است. رسانند و او تعالی بسیار بی نمی

دھد و بدون اینکه کسی درخواست کند، به او  بدون سبب نعمت می أ وتنھا الله
ھا شروع کرد و با فضل و احسان خود،  بخشد. آفرینش مخلوقات را با نعمت می

 کرد.ھا سرازیر  ھایش را بر آن بخشش
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ای که نیاز محتاج را برآورده  دھد، به گونه به محتاج و غیر محتاج نعمت می ـ الله
 دھد. کند و به فضل خود، بیشتر از نیازش به او می می

کند. ھر کس غیر از الله اگر وعده دھد، شاید به آن  ھایش وفا می الله متعال به وعده
از  أل اش عمل کند، اّما الله به وعده وفا کند و شاید ھم عذری برایش پیش آید و نتواند

آنجا که دارای قدرت و پادشاھی مطلق و عام است، ھیچ مانعی در برابر آنچه ببخشد و 
 ای در برابر آنچه منع کند، وجود ندارد. ھیچ دھنده

کردن ھر نوع حاجت کوچک و بزرگ از  یعنی ذاتی که بر آورده» کریم«اگر بگوییم: 
 الله متعال این گونه است: شود، قطعاً  او خواسته می

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
نٖ  ٱۡ�

ۡ
  ]٢٩حمن: [الّر  ﴾ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

و  کنند ی) میازھستند از او سؤال (و درخواست ن ینھا و زم در آسمان که ی تمام) کسان«(
 ».است یاو ھر روز در کار

گرداند، چنانکه  ببرد، ضایع و نا امید نمی ھر کسی را که به او پناه ـ الله
 فرماید: می

ۡحَسَن َ�َمً� ﴿
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
  ]٣٠[الکهف:  ﴾إِنَّا َ� نُِضيُع أ

 ».کرد یمنخواھ یعکاران را ضایکوھمانا ما پاداش ن«

ۡستَِجۡب لَُ�مۚۡ  ٱۡدُعوِ�ٓ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
  ]٦٠[غافر:  ﴾أ

 ».) شما را اجابت کنمیتا (دعا یدبخوانو پروردگار شما فرمود: مرا «

بخشد و چون بسیار بزرگ و بخشنده  ھا را می است که گناھان و بدی أ فقط الله
بخشد، به فضل و کرم خود، توبۀ گنھکار را  است، ھر گناھی را ھر چند بزرگ باشد می

کنندگان را  ھای توبه پذیرد ھر چند گناه و جرمش بسیار بد و بزرگ باشد. و نیز بدی می
شود. و از آنجا که بسیار  کند و از توبۀ آنان و رجوعشان خوشحال می تبدیل به نیکی می

کند که وقتی بندۀ او دستانش را خاضعانه به سویش باال  کریم و بخشنده است، حیا می
  ١فایده برگرداند. ھا را خالی و بی کند، آن برد و درخواست می می

بی به کرم و بخشش الھی، رعایت تقوا در آشکار و ترین سبب و عامل دستیا بزرگ
ترین بندگان به نزد الله، پرھیزگارترین آنان است، چنانکه  نھان است، زیرا گرامی

 فرماید: می

                                           
 .٣٩ -٣٣، ص ١نک: األسنی في شرح أسماء الله الحسنی، قرطبی، ج  -١



 ٢٣٧  شناخت اسماء الله

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿
َ
ِ إِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
  ]١٣[الحجرات:  ﴾�

 ».شماست یزگارترینشما نزد الله پرھ ترین یھمانا گرام«
تعالی ما را از بندگان پرھیزگار و دوستان گرامی خود قرار دھد، که او بسیار الله 

 کننده است. شنوا و اجابت

 سالم. ٤٨
 این اسم یک بار در قرآن کریم بیان شده است:

ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ وُس  ٱلَۡملُِك َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ  َعزِ�زُ ٱلۡ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ
ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ُ ِ ُسۡبَ�َٰن  ٱلُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٱ�َّ   ]٢٣[الحشر:  ﴾َ�مَّ

پاک، منّزه (و  یتنھا بیپادشاه،  وجود ندارد.) ین(راست یاو الله است که جز او معبود«
عظمت و  یستۀکننده) و شا ار (جبرانجبّ  یروزمند،دھنده، نگھبان پ یمنی)، ایبسالم از ھر ع

 »آورند. یم یکاو) شر یالله پاک و منّزه است از آنچه (برا .است یبزرگ
سالم: یعنی ذاتی که از تمامی عیوب و نواقص سالم است، چون در ذات، صفات و 
افعالش کامل است. الله متعال از ھر لحاظ سالم است؛ در ذات خود از ھر عیب و 

ی سالم بوده، و در افعال نقصی که گمان آن رود، منّزه است، صفاتش از ھر عیب و نقص
خود، از ھر عیب، نقص، شر، ظلم و عملی که بدون حکمت انجام شود، مبّراست. 
ھمچنین از اینکه ھمسر و فرزندی داشته باشد منّزه است و ھمانند، ھمنام، شریک و 

 ھمتایی ندارد.
اسم مذکور مشتمل بر تمامی صفات الھی است، چون ھر یک از صفات پروردگار 

اگر به «گوید:  در توضیح این مطلب می / ھر نقص و عیبی ھستند. ابن قّیم سالم از
ھا سالم از آنچه با کمالشان  بینی که ھر یک از آن تک صفات کمالش دّقت کنی، می تک

منافات داشته باشد، است؛ حیات الھی منّزه از مرگ و خواب و ُچرت، قّیومیت و 
مبّرا از فراموشی و نیاز به تفّکر و یادآوری، قدرتش سالم از خستگی و رنج، علم الھی 

مصلحتی، سخنانش منّزه از دروغ و ستم، و بلکه  حکمتی و بی ارادۀ او منّزه از بی
صداقت و عدالت کامل است. غنای الھی سالم از نیاز به دیگران است، و بلکه تمامی 

ی او سالم از داشتن مخلوقات و موجودات ھمواره به او نیاز دارند. پادشاھی و فرمانروای
ای است که بدون اجازۀ او شفاعت کند. و  کننده مخالف، شریک، پشتیبان یا شفاعت
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الوھّیتش منّزه از داشتن شریک و ھمانند است، و بلکه او تعالی معبود یگانه و 
 ھمتاست. بی

حلم، عفو، بخشش و مغفرت الھی بر خالف عفو و گذشت غیر الله، از روی نیاز، 
زش نیست، بلکه فقط از روی بخشش و احسان و کرم است. عذاب، انتقام خواری و سا

و شّدت عقوبتش از روی ستم، خشونت و سنگدلی نیست، بلکه فقط از روی حکمت، 
عدالت و قراردادن ھر چیز در جای خودش است و این مورد ھمانند احسان و پاداش و 

گر پاداش به جای عقوبتش ای که ا ھایش باعث حمد و ثنای الله است، به گونه نعمت
قرار گیرد، متناقض و مخالف با حکمت و عّزت الھی است. بنابراین نھادن عقوبت در 
محّل مناسبش، نشانۀ حمد، حکمت و عّزت الله متعال است. در نتیجه، الله از آنچه 

 کنند، منّزه و سالم است. دشمنان و افراد نادان بر خالف حکمتش فکر و تصّور می
الھی منّزه از بیھودگی، جور و ستم و از اینکه بر خالف حکمت بالغۀ او  قضا و قدر

واقع شود، است. شریعت و دین الله سالم از تناقض، اختالف، اضطراب و از اینکه بر 
خالف مصلحت بندگان و متناقض با رحمت و نیکی به آنان و متناقض با حکمتش 

 رحمت، مصلحت و عدالت است. باشد، است، بلکه تمامی احکام شریعت اسالم حکمت،
به قصد گرفتن عوض یا از روی نیاز به فرد گیرنده نیست،  أل عطا و بخشش الله

ھمان گونه که منع و گرفتن نعمت از جانب الله، برخاسته از بخل و ترس تنگدستی 
نیست، بلکه عطای او احسان و فضلی خالص و بدون معاوضه و نیاز، و منع و گرفتن او 

 حکمت و بدون بخل و ناتوانی است. عدالت محض و
استوا و علّو پروردگار بر عرش نیاز به چیزی که او را حفظ کند، ندارد، بلکه عرش و 

کنندگانش و از  ھستند و او تعالی از عرش و حمل ـ کنندگان آن محتاج به الله حمل
 نیاز است. پس این استوا و علّوی بدون محدودّیت و نیاز به عرش و ھر چیزی بی

دیگران است و چیزی به الله متعال احاطه ندارد، بلکه پیش از اینکه عرش باشد، 
نیاز و ستوده است، بلکه استوا و  بوده وھرگز نیازی به آن نداشته و او بسیار بی أ الله

ترین نیازی به عرش  غلبۀ او بر عرش از لوازم مالکّیت و غلبۀ اوست بدون اینکه کوچک
 و غیر آن داشته باشد.

نزول الله ھر شب به آسمان دنیا سالم از این است که منافاتی با علّو، غنا و کمالش 
نعوذ  –داشته باشد و نیز منّزه از ھر نوع گمانی دربارۀ تعطیل یا تشبیه صفات و از اینکه 
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شود،  گیرد یا محدود به یک چیز می گمان شود الله در زیر یک چیز قرار می -بالله
 ھر آنچه مخالف با کمال و غنایش باشد، منّزه است. است. پروردگار ما از

گرا خیال کند یا معّطله  شنوایی و بینایی پروردگار سالم از ھر آنچه انسان تشبیه
بگوید، است. دوستی و محّبت الھی برای دوستانش بر خالف دوستی مخلوقات، از 

است، چنانکه  روی خواری و نیاز نیست، بلکه برخاسته از رحمت، خیر، احسان و نیکی
 فرماید: می

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقُِل ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
ٞ ّمَِن  ۖ َوِ�ّ ّلِ   ]١١١[اإلسراء:  ﴾ ٱ�ُّ

 ییمانرواو او را در فر یدهخود) برنگز ی(برا یالله است که فرزند یبرا یشو بگو: ستا«
 »یست.او ن یبرا دوستیو)  یحام، ت(و ذلّ  یناتوانه سبب و ب یستن یکیشر یچھ

الله متعال داشتن ولی و دوست را از خود نفی نکرد، بلکه فرمود که دوستی او از 
 روی خواری و نیاز نیست.

محّبت الھی خالی از پیامدھای دوستی مخلوقات به یکدیگر است، که از روی نیاز، 
گویند  گراھا می گیرد. ھمچنین از آنچه تعطیل طلبی صورت می یا منفعت چاپلوسی

دھد نیز از آنچه مشّبھه و  ای را که به خود نسبت می خالی و منّزه است. دست و چھره
 »گویند، مبّراست. کنند و می معّطله تصّور می

م" پس بنگر که چگونه نام "سال«آورد:  وی در ادامۀ این سخنان ارزشمند چنین می
کند و بسا افرادی که این نام را حفظ  الله متعال را منّزه از عیوب و نواقص معّرفی می

گاه باشند. می  ١»کنند بدون اینکه از اسرار و معانی آن آ
صاحب سالم و درود است؛ یعنی به  أ یکی از دالیل اسم مذکور این است که الله

به سبب ایمان  † پیامبرانفرستد؛ به کسانی ھمچون رسوالن و  بندگانش درود می
اند. در قرآن کریم  و عبودّیت کامل آنان و بدین عّلت که رسالت الھی را به مردم رسانده

 خوانیم: می

ٰ ِعبَادِهِ  ٱۡ�َۡمدُ قُِل ﴿ ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ِينَ ِ�َّ ۗ  ٱ�َّ   ]٥٩مل: [النّ  ﴾ٱۡصَطَ�ٰٓ
او  که ی کسان ؛بر بندگانش ) بگو: حمد و سپاس مخصوص الله است و سالمیامبر!پ یا«(

 ».است یدهرا) برگز ان(آن

                                           
 .١٣٧ -١٣٥، صص ٢بدائع الفوائد، ج  -١
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ٰ نُوٖح ِ� ﴿   ]٧٩افات: [الّص  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َسَ�ٌٰم َ�َ
 ».سالم بر نوح باد یان،جھان یاندر م«

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ ﴿   ]١٠٩افات: [الّص  ﴾َسَ�ٌٰم َ�َ
 »یم.سالم بر ابراھ«

ٰ ُموَ�ٰ َوَ�ُٰرونَ ﴿   ]١٢٠ افات:[الّص  ﴾َسَ�ٌٰم َ�َ
 ».و ھارون یسالم بر موس«

ٰٓ إِۡل يَاِس�َ ﴿   ]١٣٠افات: [الّص  ﴾َسَ�ٌٰم َ�َ
 ».)یاس(ال یاسین سالم بر ال«

 گوید: ھای پر نعمت سالم می ھمچنین به بندگان و دوستانش در باغ

ۡجٗر� َكرِ�ٗما ۥَ�ِيَُّتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَهُ ﴿
َ
َعدَّ لَُهۡم أ

َ
  ]٤٤[األحزاب:  ﴾َسَ�ٰٞمۚ َوأ

 ی راپاداش ارزشمند یشانسالم است و برا کنند، یم یداربا او د که  یآنان در روز ّیتتح«
 ».آماده کرده است

  ]٢٣[إبراهیم:  ﴾َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهۡمۖ َ�ِيَُّتُهۡم �ِيَها َسَ�ٰمٌ ﴿
 ».در آن سالم است ّیتشانو تح مانند یبه فرمان پروردگارشان جاودانه در آن م«

  ]٥٨[یس:  ﴾َسَ�ٰٞم قَۡوٗ� ّمِن رَّّبٖ رَِّحي�ٖ ﴿
است از جانب پروردگار  یسخن ینا ؛) سالم (بر شما باد)شود: یگفته م انبه آن«(

 ».مھربان
ھا،  الله متعال بھشت خود را برای بندگانش سرای سالمتی و رھایی از مرگ، بیماری

 فرماید: قرار داده است، چنانکه می ھا و سایر آفات ھا، دردھا، غم رنج

َ�ٰمِ ۞لَُهۡم َداُر ﴿   ]١٢٧[األنعام:  ﴾ِعنَد َرّ�ِِهۡمۖ  ٱلسَّ
 »است.نزد پروردگارشان  یآرامش و سالمت ی(در بھشت) سرای آنان برا«

ُ وَ ﴿ َ�ٰمِ يَۡدُعٓواْ إَِ�ٰ َدارِ  ٱ�َّ   ]٢٥[یونس:  ﴾ٱلسَّ
 »د.کن ی(بھشت) دعوت م یسالمت یو الله به سرا«

آشکارکردن و انتشار این نام را در دنیا، سبب ورود به دار الّسالم در آخرت  أل الله

 تُْؤِمنُوا «فرمودند:  ج گردانیده است. رسول الله
َ

َنََّة َحىتَّ تُْؤِمنُوا، َوال
ْ
 تَْدُخلُوَن اجل

َ
ال
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ٍء إَِذا َ�َعلْتُُموُه  ُدلُُّ�ْم ىلَعَ يَشْ
َ
 أ

َ
َوال

َ
َابُّوا، أ

َ
َالَم بَيْنَُ�مْ َحىتَّ حت فُْشوا السَّ

َ
َابَبْتُْم؟ أ

َ
؛ ١»حت

آورید تا اینکه با یکدیگر  شوید تا اینکه ایمان بیاورید و ایمان نمی وارد بھشت نمی«
دوست [و مھربان] باشید. آیا شما را بر کاری راھنمایی کنم که وقتی آن را انجام 

 »ا [و آشکار] سازید.شوید؟ سالم را در میانتان افش دھید، با یکدیگر دوست می

 قّدوس و سّبوح. ٤٩
 دو مرتبه در قرآن آمده است:» قّدوس«نام مبارک 

ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ وُس  ٱلَۡملُِك َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ
ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ُ ِ ُسۡبَ�َٰن  ٱلُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٱ�َّ   ]٢٣[الحشر:  ﴾َ�مَّ

پاک، منّزه (و  یتنھا بیپادشاه،  وجود ندارد.) ین(راست یاو الله است که جز او معبود«
عظمت و  یستۀکننده) و شا ار (جبرانجبّ  یروزمند،دھنده، نگھبان پ یمنی)، ایبسالم از ھر ع

 »آورند. یم یکاو) شر یالله پاک و منّزه است از آنچه (برا .است یبزرگ

ِ َما ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ �َُسّبُِح ِ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
وِس  ٱلَۡملِِك  ٱۡ�  ﴾ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱۡلُقدُّ

  ]١[الجمعة: 
 ،(الله) که فرمانروا، پاک گویند، یالله م یحاست تسب ینھا و آنچه در زم آنچه در آسمان«

 ».است یمحک یروزمندِ پ

در صحیح خود، از أّم  / بیان شده است؛ مسلمدر احادیث » سّبوح«ولی 
در رکوع و سجدۀ خویش  ج کند که رسول الله روایت می ل المؤمنین عایشه

وِح «فرمودند:  می وٌس ربُّ املالئِ�ِة َوالرُّ بسیار منّزه و پاک است پروردگار «؛ »ُسبُّوٌح قدُّ
 »فرشتگان و روح [جبرئیل].

اند، چنانکه در آیۀ زیر   تقدیس سخن گفتهدر حدیث فوق، از تسبیح و  ج پیامبر
 آورند: بیان شده است که فرشتگان تسبیح و تقدیس الله را به جای می

ُس لََكۖ ﴿   ]٣٠[البقرة:  ﴾َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدَك َوُ�َقّدِ
 »کنیم. یم یسو تو را تقد آوریم یو حمد تو را به جا م یحما تسب و«
بزرگی ھستند که داللت بر تنزیه الله از نقایص و دو اسم » قّدوس«و » سّبوح«

کند؛  عیوب، و تبرئۀ او تعالی از ھر آنچه با کمال و عظمتش منافات داشته باشد، می

                                           
 .س ، به روایت ابوھریره٥٤صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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ھمچون ُچرت، خواب، رنج، داشتن پدر و فرزند و غیر آن و نیز منّزه است از اینکه 
شد. الله متعال منّزه از کسی از مخلوقاتش شبیه او باشد یا اینکه او تعالی شبیه کسی با

 شبیه و نظیر و ھمانند است:

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ   ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
ّ

  ]١١وری: [الش
 »یناست.ب یو او شنوا یستھمانند او ن یزیچ یچھ«

 به طور کّلی، الله از دو مورد منّزه و مبّراست:
منافات داشته باشد، منّزه است، زیرا ھر . الله تعالی از ھر آنچه با صفات کمالش ١

موصوف به کمال علم و کمال قدرت است  أ صفتی را به طور کامل و مطلق دارد. الله
و از ھر آنچه منافاتی با این صفاتش داشته باشد، منّزه است؛ یعنی از فراموشی، غفلت و 

ند و از ناتوانی، ھا و زمین از او پنھان بما ای ھر چند کوچک در آسمان از اینکه ذّره
موصوف به کمال حیات و قّیومیت و منّزه از ضّد آنھا؛  ـ خستگی و رنج مبّراست. الله

یعنی مرگ، ُچرت و خواب است. او تعالی مّتصف به عدالت و غنای کامل و مبّرا از ستم 
و نیاز به کسی است. ھمچنین موصوف به کمال حکمت و رحمت و منّزه از ضّد آنھا؛ 

گی و نادانی است. الله متعال مبّرا و سالم است از اینکه کار یا حکمی را که یعنی بیھود
بر خالف حکمت و رحمت است، انجام دھد و تشریع نماید. و این گونه تمامی صفات 

 ھا باشد، است. الھی منّزه از آنچه مخالف و متضاّد با آن
ارد، اّما تمامی . الله متعال شبیه ھیچ یک از مخلوقاتش نیست و ھرگز شریکی ند٢

مخلوقات ھر اندازه ھم که بزرگ و واالمقام باشند و به کمال رسند، ھرگز در ھیچ 
موردی شبیه و حّتی نزدیک به آفریدگار نخواھند شد، بلکه تمامی صفات مخلوقات در 

ارزش و ناچیز است و ھمۀ معانی و کمالشان از جانب الله  مقایسه با صفات پروردگار، بی
و تعالی عقل، شنوایی، بینایی، نیروی ظاھری و باطنی را به مخلوقات داده، است، زیرا ا

گاه نموده و راھنمایی کرده و از لحاظ ظاھری و باطنی پرورش داده و کامل  آن ھا را آ
 کرده است.

بنابراین الله از ھر آنچه با صفات مجد، عظمت و کمال منافات داشته باشد و نیز از 
 ّزه است.ضّد و ھمتا و ھمانند من

شایسته است که بدانیم تسبیح و تقدیس الله به معنای تبرئه و تنزیه او از ھر نوع 
ای که  بدی و عیب است عالوه بر اثبات خصایل نیک و صفات کمال برای الله به گونه

 شایستۀ او باشد.
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طلبد که از  امر و فرمان به تسبیح الھی می«گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه 
نوع عیب و بدی منّزه دانسته شود و خصایل نیکو برایش ثابت گردد و از این رو، ھر 

  ١»مقتضی تنزیه، تحمید، تکبیر و توحید اوست.
دانستن صفات  شود که باور و عمل معّطله مبنی بر تعطیل بر این اساس دانسته می

نۀ تسبیح و تنزیه ھا برای الله و انکار حقایق و معانی صفات الھی به بھا نکردن آن و ثابت
 او تعالی، در حقیقت تسبیح و تقدیس الھی نیست، بلکه انکار و گمراھی و بھتان است.

یعنی الله «گوید:  می ]٩٨[الحجر:  ﴾فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ﴿در توضیح:  / ابن رجب
ھا خود را حمد و ستایش کرده است، تسبیح  متعال را با ھمان صفاتی که خودش با آن

یرا ھر تسبیحی پسندیده و مقبول نیست، چنانکه تسبیح معتزله منجر به بگو، ز
 ٢»شود. دانستن بسیاری از صفات می تعطیل

بسیار اھّمیت » ھر تسبیحی پسندیده نیست.«گوید:  این سخن ابن رجب که می
ھرگز قابل پذیرش و تقدیر  ھا، آن نکردن دارد، چون تسبیح الله با انکار صفات او و اثبات

گویان الله به  شود و از تسبیح دھندۀ آن بسیار سرزنش و نکوھش می نیست، بلکه انجام
خودش را منّزه از  أل رود، بلکه از معّطله و منکران و سرکشانی است که الله شمار نمی

 داند، چنانکه فرموده است: گویند و معتقدند، می آنچه آنان می

﴿ ِ ا يَِصُفونَ  ٱۡلعِزَّةِ َك رَّبِ ُسۡبَ�َٰن َرّ� ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ٱلُۡمرَۡسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
  ]١٨٢-١٨٠افات: [الّص  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

و کنند.  یم یفت، از آنچه (مشرکان) توصپروردگار عزّ  ؛ه است پروردگار توو منزّ  پاک«
 ».است یانمخصوص الله است که پروردگار جھان یشو سپاس و ستا سالم بر رسوالن

الله متعال خودش را از آنچه مخالفاِن پیامبران در توصیف او گفتند، مبّرا دانست، و 
 را از ھر نوع نقص و عیبی منّزه دانستند. ـ سالم و درود بر پیامبران که الله

قرآن و سّنت و الزم است که تسبیح، تقدیس، تنزیه و تعظیم الھی موافق با دالیل 
در پرتو فھم سلف صالح باشد و ھرگز جایز نیست که این موارد مبتنی بر تمایالت 

ارزش گردد؛ کاری که صاحبان بدعت و  ھای عقلی بی ھای فاسد و قیاس نفسانی، گمان
آورند. ھر  دھند به گمان اینکه تسبیح و تقدیس الھی را به جای می معّطله انجام می

                                           
 .٥٩، ص ٥تیمّیه، ج  دقائق الّتفسیر، ابن -١

 .٧٣تفسیر سورة الّنصر، ص  -٢
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ھای  تعظیم پروردگار، بدون ھدایتی از جانب الله، بر گرایش کس در حوزۀ تسبیح و
گردد و گرفتار امور باطل و  خود اعتماد کند، قطعًا در این زمینه منحرف می

او را در این باره سالم بدارد،  أ ھای مختلفی خواھد شد، اّما ھر کس که الله گمراھی
 قطعًا به راه راست ھدایت خواھد شد.

بدون تردید تسبیح الھی طاعتی بزرگ و عبادتی مھم و محبوب به نزد الله متعال و 

لَكِمتَاِن «فرمودند:  ج رسول اللهبسیار سنگین در ترازوی اعمال است، چنانکه 
ِ َوحِبَْمِدهِ  ، َخِفيَفتَاِن ىلَع اللِّسان، ثَقِيلَتاِن يف الِمَ�ان، َحِبيبَتَاِن إىل الرَّمْحن: ُسبْحان ا�َّ

دو کلمه [یا جمله] بر زبان، خیلی سبک و در ترازوی اعمال، «؛ ١»ُسبحاَن ا�َّ العظيمِ 

ِ َوحِبَْمِدهِ،بسیار سنگین و به نزد پروردگار رحمان، بسیار محبوبند:  ُسبَْحاَن  ُسبَْحاَن ا�َّ
َعِظيمِ 

ْ
ِ ال  ؛ پاک و منّزه است الله متعال و ستایش مخصوص اوست [من تسبیح وا�َّ

 »آورم]، پاک و منّزه است پروردگار بزرگ. تحمید او را به جای می
 به فرمودۀ الله تعالی، ذکر و دعای تمامی مخلوقات، تسبیح است:

َ�َٰ�ُٰت �َُسّبُِح َ�ُ ﴿ ۡبعُ  ٱلسَّ �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ� ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِده ۚ �ن ّمِن َ�ۡ  ۦَوَمن �ِيِهنَّ

  ]٤٤[اإلسراء:  ﴾َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر� ۥُهوَن �َۡسبِيَحُهۡمۚ إِنَّهُ َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡفقَ 
 یچو ھ گویند یاو م یحھمه تسب ،ھاست آن کس که در و ھر ینھفتگانه و زم ھای آسمان«

 یابید. یھا را در نم آن یحشما تسب لیو گوید، یم یحاو تسب یشه به ستااینکمگر  یستن یزچ
 ».او بردبار آمرزنده است گمان یب

 ب شوند؛ عبد الله بن عمرو بن عاص مخلوقات بر اثر ھمین تسبیح، روزی داده می
ھنگام وفات به پسرش گفت: تو را فرمان  ÷ کند که نوح روایت می ج از پیامبر

، چرا که اگر ھفت آسمان و ھفت زمین در یک کفۀ »ال إله إّال الله«دھم به گفتن  می
ھا برتری  بر آن» ال إله إّال الله«در کفۀ دیگر، قطعًا » ال إله إّال الله«شود و ترازو نھاده 

، که ذکر و دعای ھر چیزی »سبحان الله وبحمده«خواھد داشت ... و نیز به گفتن: 
  ٢شوند. است و بر اثر آن، مخلوقات روزی داده می

                                           
 .٢٦٩٤؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٠٤٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

ھای روایی با اسنادی  ؛ و سایر کتاب٥٤٨؛ األدب المفرد، ص ١٧٠، ص ٢مسند امام احمد، ج  -٢
 .١٣٤صحیح؛ نک: الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث: 
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کنندگان  صفات و اثباتآورندگان به اسماء و  گویان، ایمان الله متعال ما را از تسبیح
 کننده است. توحید و عظمت الھی قرار دھد، که او بسیار شنوا و اجابت

 حمید. ٥٠
 مرتبه در قرآن کریم تکرار شده است؛ از جمله: ١٧این اسم مبارک 

َها ﴿ ُّ�
َ
� نُتُم  ٱ�َّاُس ۞َ�ٰٓ

َ
ِۖ إَِ�  ٱلُۡفَقَرآءُ أ ُ وَ  ٱ�َّ   ]١٥[فاطر:  ﴾ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

 ».ستوده است نیاز یو (تنھا) الله است که ب یازمندید) به الله نیمردم! شما (ھمگ ای«

ّيِبِ َوُهُدٓواْ إَِ� ﴿   ]٢٤[الحج:  ﴾ٱۡ�َِميدِ َوُهُدٓواْ إَِ�ٰ ِصَ�ِٰط  ٱلَۡقۡولِ ِمَن  ٱلطَّ
 یی) ستوده راھنماپروردگارو به راه ( شوند یم یتھدا یزهگفتار پاک یبه سو و«

 »گردند. یم

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ   ]٢٦٧[البقرة:  ﴾َ�ِيدٌ  َغِ�ٌّ  ٱ�َّ

 ».ستوده است نیاز یالله ب که یدو بدان«

َما �َۡشُكُر ِ�َۡفِسهِ ﴿ َ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ۦۖ َوَمن �َۡشُكۡر فَإِ�َّ   ]١٢[لقمان:  ﴾َغِ�ٌّ َ�ِيدٞ  ٱ�َّ
و ھر کس که کفران کند، پس  ر کرده استکس شکر کند تنھا به سود خود شک و ھر«

 ».ستوده است نیاز یالله ب تردید دون ب
ھا از آِن اوست، در ذات، اسماء و صفاتش  حمید: یعنی ذاتی که تمامی ستایش

ترین  ترین صفات را دارد. بنابراین حمد جامع ھا و کامل ستوده است و بھترین نام
ھای الھی حمد،  ستایش است، چون تمامی نامترین ثنا و  ترین مدح و بزرگ صفت، عام

گرفتن از دشمنانش  صفاتش حمد، افعالش حمد، احکامش حمد، عدالتش حمد، انتقام
حمد و فضل و احسان او به دوستانش حمد است. ھمچنین آفرینش و امر الھی با حمد 

ه او استوار گشته، به وجود آمده، آشکار شده و ھدف از آن، حمد الھی بوده است؛ ب
عبارتی دیگر، حمد و ستایش الله سبب و ھدف آفرینش بوده است. پس حمد پروردگار 

اند، حمد الھی در تمامی  روح ھر چیزی است، تمامی اشیا با حمد او استوار گشته
 شود. موجودات جریان دارد و آثار و نتایجش با چشم سر و چشم بصیرت دیده می

فرموده است که حمد از آِن اوست  أل لهال«گوید:   می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
و او ستوده و بسیار بزرگ است، و اینکه در دنیا و آخرت حمد و نیز حکم و سایر 

 خصایل نیک از آِن اوست.
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حمد بر دو نوع است: حمد پروردگار به سبب نیکی و احسان به بندگانش، که نوعی 
 رود. از شکر به شمار می

صفات کمال است، و این نوع حمد مختّص  و حمد الھی به سبب اینکه مستحّق 
 ١»ذاتی است که مّتصف به صفات کمال باشد.

حمد و ستایش پروردگار به سبب فضل و احسان او به بندگان، بدین سبب است که 
است.  ـ ھا از جانب الله گرداند و تمامی نعمت دھنده را الزم می نعمت، ستایش نعمت

کند که نیکوکار یا  قابل مشاھده است؛ فرقی نمیاین نوع حمد برای تمامی مخلوقات 
ھای زیاد و زیبا،  ھای فراوان، نعمت ای که بخشش بدکار، مؤمن یا کافر باشد، به گونه

کردن مصیبت  شمول رحمت و نیکی و لطف الھی، اجابت دعای درماندگان، برطرف
 بندگان، فریادرسی به مظلومان، رحمت او به جھانیان، بخشش نعمت پیش از
درخواست بندگان و بدون اینکه شایستۀ آن باشند و فقط بر اساس فضل و کرم و 

ھا  نمودن مصیبت برطرف ھا، آن ھا پس از ایجاد اسباب احسان الھی، دفع بالیا و رنج
ای که غیر قابل تصّور است،  لطف الھی در این زمینه به گونه ھا، آن پس از وقوع

ردگار به سوی بھشت و دفاع کامل و زیبا از کردن اولیا و بندگان خاص پرو رھنمون
ساختن ایمان و آراستن آن در  ھا در برابر گناھان، محبوب آنان، حمایت و حفاظت از آن

دادن کفر و فسق و نافرمانی، قراردادن بندگان و اولیای  جلوه ھای بندگان و زشت دل
عّرفی اسباب ھای ھدایت برای آنان، م الھی از راشدان و مصلحان، گشودن دروازه

شمار و غیر قابل  ھای بی دستیابی به رضایت الله و دوری از غضب او و سایر نعمت
خواھد  شمارش پروردگار، از اسباب حمد و ثنای او تعالی ھستند. ھر کس که می

شود  ھای مھم الھی و آنچه را که باعث حمد، ذکر، شکر و عبادت پروردگار می نعمت
بای قرآن؛ از ابتدا تا انتھا دّقت و تدّبر کند و دربارۀ بررسی کند، باید به آیات زی

 را برشمرده و برای بندگان معّرفی کرده است، بیندیشد. ھا آن أ ھایی که الله نعمت
ھا مخصوص الله است به سبب فضل و احسان او، و به سبب  پس تمامی ستایش

و به سبب ھمۀ اسالم، ایمان، قرآن، اھل، مال  و سالمتی و صّحتی که به ما داد 
ھای قدیمی یا جدید، آشکار یا پنھان و خاص یا عامی که به ما بخشید؛ حمدی  نعمت

 شود. پسندد و راضی می بسیار، پاک و مبارک، ھمان گونه که خودش می

                                           
 .٨٤ -٨٣، صص ٦، ج مجموع الفتاوی -١
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حمد و ثنای الله به سبب اینکه صاحب اسماء و صفات و خصایل کاملی است، امری 
لله متعال در قرآن، خودش را حمد و ستایش کرده رود، زیرا ا رایج و متواتر به شمار می

رود، دارای  است، چون پروردگار جھانیان است، فقط او معبود جھانیان به شمار می
اسماء و صفاتی کامل و بزرگ است، از آنچه شایستۀ او نیست؛ ھمچون داشتن فرزند و 

 فرماید: شریک و دوستی با کسی از روی نیاز، مبّراست، چنانکه می

ِ  ٱۡ�َۡمدُ قُِل وَ ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
ٞ ّمَِن  ۖ َوِ�ّ ّلِ ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ� ٱ�ُّ   ]١١١[اإلسراء:  ﴾َوَ�ّ�ِ

 ییو او را در فرمانروا یدهخود) برنگز ی(برا یالله است که فرزند یبرا یشبگو: ستا و«
 تعالی و او یست.او ن یبرا یو) سرپرست یحام ،(و ذلت یناتوان ه سببو ب یستن یکیشر یچھ

 ».بزرگ بشمار یستگیرا به شا
 کند: اش حمد و ستایش می ھمچنین خود را به سبب عظمت و کبریایی

َ�َٰ�ٰتِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ فَلِلَّهِ ﴿ �ِض َوَرّبِ  ٱلسَّ
َ
ِ�  ٱۡلِكۡ�َِ�آءُ َوَ�ُ  ٣٦ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َرّبِ  ٱۡ�

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
  ]٣٧-٣٦[الجاثیة:  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ وَُهَو  ٱۡ�

پروردگار  ین؛ھا و پروردگار زم پروردگار آسمان ؛مخصوص الله است یشستا پس«
 ».است یمحک ندیروزماز آِن اوست و او پ ینھا و زم در آسمان یو بزرگ یاءو کبر یان.جھان

دھد که حمد در جھان باال  ستاید و خبر می الله تعالی خودش را در دنیا و آخرت می
و پایین وجود و جریان دارد و در آیات متعّددی از قرآن چنین مطلبی را بیان فرموده 
است که بیانگر تنّوع حمد و ستایش الھی و تعّدد اسباب آن است. الله متعال در 

ھا  ھا را با ھم و در چندین آیه، جدای از یکدیگر آورده است تا بندگان آن چندین آیه، آن
را بشناسند و بدانند که چگونه الله را ستایش و ثنا گویند و از این طریق، او را محبوب 
خود قرار دھند، زیرا وقتی که او را بشناسند و دوست بدارند و حمد و ستایش کنند، 

 رد.دا نیز آنان را دوست می أ الله
آیه بیان شده است، که در برخی آیات، به ھمراه اسباب حمد و  ٤٠حمد در بیش از 

 بدون بیان اسباب آمده است. ھا، آن در بعضی از
 اند، از این قرار است: برخی از آیاتی که حمد و اسبابش با ھم بیان شده

ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿   ]٢[الفاتحة:  ﴾ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
 ».است یانمخصوص الله است که پروردگار جھان ستایش«
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وَ�ٰ ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َ�ُ ﴿
ُ
  ]٧٠[القصص:  ﴾ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱۡ�

 ».اوست یو آخرت برا یادر دن یشستا«

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
  ]١[سبأ:  ﴾ٱۡ�

 وجود دارد، ینھا و آنچه در زم آنچه در آسماناللِه است که  ) مخصوصیش(و ستا حمد«
 ».از آِن اوست

 اند، عبارتند از: برخی از آیاتی که اسباب حمد به طور جداگانه بیان شده

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُواْ ﴿ ِيِ�َّ ۡن َهَدٮٰنَا  ٱ�َّ
َ
ۖ َهَدٮٰنَا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهتَِدَي لَۡوَ�ٓ أ ُ   ]٤٣[األعراف:  ﴾ٱ�َّ

و اگر الله  رھنمون ساختو گویند: ستایش مخصوص الله است که ما را به این (بھشت) «
 »یافتیم. یما ھرگز راه نم کرد، یما را ھدایت نم

 که به سبب نعمت ورود به بھشت، حمد و ثنای الھی الزم گشته است.

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َ�ُقِل ﴿ ِيِ�َّ ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومِ َ�َّٮَٰنا ِمَن  ٱ�َّ   ]٢٨[المؤمنون:  ﴾ٱل�َّ
 ».الله است که ما را از قوم ستمگر نجات داد یبرا یشبگو: ستا پس«

دادن بندگان بر دشمنان و حفاظت آنان از  حمد و ستایش الله به سبب یاری
 شّرشان، بیان شده است.

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱۡدُعوهُ فَ ﴿   ]٦٥[غافر:  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
مخصوص  یشحمد و ستا ید.او را بخوان اید، یدهخود را خالص گردان یند که ی پس در حال«

 ».است یانپروردگار جھان ؛الله
 گردانیدن عبادت برای اوست. بیانگر حمد الھی به سبب نعمت توحید و خالص

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ ۚ إِنَّ َرّ�ِ لََسِميُع  ٱلِۡكَ�ِ وََهَب ِ� َ�َ  ٱ�َّ َ�ٓءِ إِۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق  ﴾ٱ�ُّ
  ]٣٩[إبراهیم: 

 ھمانا کرد.به من عطا  را و اسحاق یلاسماع یری،) پاز آن الله است که در (سّن  ستایش«
 ».دعاست ۀپروردگار من شنوند

 کند. داللت بر حمد و ثنای پروردگار به سبب بخشیدن نعمت فرزند می

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيٓ ِ�َّ ٰ َ�ۡبِدهِ  ٱ�َّ نَزَل َ�َ
َ
ُ  ٱۡلِكَ�َٰب أ   ]١[الکهف:  ﴾ِعوََجاۜ  ۥَولَۡم َ�َۡعل �َّ

) کتاب (قرآن) را نازل کرد ج داش (محّم  و سپاس مخصوص الله است که بر بنده حمد«
 ».در آن قرار نداد یو انحراف یگونه کج یچو ھ

قرآنی است که استوار و بدون انحراف و  بیانگر حمد الھی به سبب نعمت نزول
 کجی است.
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ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقُِل ﴿ ِيِ�َّ ُ  ٱ�َّ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ ُ  ٱلُۡمۡلِك َ�ِ�ٞك ِ�  ۥلَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
ٞ ّمَِن  ۖ َوِ�ّ ّلِ ۡهُ تَۡ�بَِ�ۢ� ٱ�ُّ   ]١١١[اإلسراء:  ﴾َوَ�ّ�ِ

 ییو او را در فرمانروا یدهخود) برنگز ی(برا یت که فرزندالله اس یبرا یشبگو: ستا و«
 تعالی و او یستاو ن یبرا یو) سرپرست یحام ،ت(و ذلّ  یناتوانه سبب و بیست ن یکیشر یچھ

 ».بزرگ بشمار یستگیرا به شا
کند که حمد و ستایش الله به سبب کمال، جالل و تنزیه او از  آیۀ فوق داللت می

 است.نقایص و عیوب، الزم 
ھا را با  آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد و الله متعال قرآن و برخی از سوره

حمد شروع نموده، ھمان گونه که آفرینش مخلوقات را با حمد آغاز کرده و با آن پایان 
داده است. بنابراین در ابتدا و انتھا، حمد و ستایش از آِن الله بوده و در ظاھر و باطن، 

 ی واجب است و الله متعال بسیار ستوده و بلندمرتبه است.شکر او تعال

 مجید. ٥١
 این اسم بزرگ در دو آیه بیان شده است:

ِ رَۡ�َُت ﴿ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  ٱ�َّ
َ
ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�َۡيِت� َعلَۡيُ�ۡم أ   ]٧٣[هود:  ﴾َ�ِيٞد �َّ

 ».بزرگوار است ۀباد، ھمانا او ستود یترحمت الله و برکاتش بر شما اھل ب«

  ]١٥-١٤[البروج:  ﴾ٱلَۡمِجيدُ  ٱۡلَعۡرِش ُذو  ١٤ٱلَۡوُدودُ  ٱۡلَغُفورُ َوُهَو ﴿
 ».است یدمج ،صاحب عرش .دوستدار است ۀو او آمرزند«

، زیرا اگر مرفوع خوانده شود، صفت الله، و در صورتی ﴾ٱلَۡمِجيدُ ﴿خواندن  با مرفوع
 که مجرور قرائت گردد، صفت عرش است.

 کند. نام الھی بیانگر یک معنا نیست، بلکه بر معانی متعّددی داللت میاین 
مجید: یعنی ذاتی که صفاتش گسترده و بزرگ است و صاحب خصایل نیک بسیاری 

بیانگر عظمت، فراوانی و شمول اوصاف الله، عظمت پادشاھی و » مجید«است. بنابراین 
ل مطلق است؛ ذاتی که بندگان قدرت و یگانگی الله در دارابودن کمال، جالل و جما

تر و برتر است،  توانند به صفتی از صفاتش احاطه داشته باشند، از ھر چیزی بزرگ نمی
ای که  ھای دوستان و برگزیدگانش صاحب تعظیم و شکوه است، به گونه در دل

ھایشان سرشار از تعظیم و شکوه الله و فروتنی و خضوع در برابر کبریایی اوست،  دل
مجد، عظمت، جالل، جمال و کبریایی غیر از مجد، عظمت، جالل، جمال و ھیچ نوع 
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کبریایی او وجود ندارد. تمامی اسماء و صفات، افعال و اقوال الھی بزرگ و با عظمتند و 
 خودش در ذات و صفاتش بزرگوار و بلندمرتبه است.

ب در آیات متعّددی از قرآن، خودش را ستوده، و بلکه قرآن کریم کتا أل الله
ای که در تمامی آیات، نکته یا سخنی از اسماء و  تمجید و تعظیم الھی است، به گونه

ترین آیۀ قرآن، مشتمل بر این موارد  صفات واال و افعال حکیمانۀ الله بیان شده و مھم
صفت آمده است. سورۀ  ٢٠ھای الله و بیش از  تا از نام ٥است؛ یعنی در آیة الکرسی، 

ت آن] معادل یک سوم قرآن است، اسماء و صفات الھی را به اخالص که [پاداش قرائ
ترین سورۀ قرآن به شمار  طور خالصه بیان کرده و نیمی از سورۀ فاتحه که مھم

 رود، ثنا و تمجید الله متعال است. می
چنین  ج کند که از پیامبر روایت می س از ابوھریره ١در صحیح خود، / مسلم
ام تقسیم کردم و برای  که نماز را میان خود و بنده فرماید الله متعال می«شنیدم: 

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ھر گاه بنده بگوید: ام ھر چه بخواھد، است.  بنده الله  ،﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

و چون بنده » ام حمد مرا به جای آورد. بنده«؛ »َحِمَدنِي َعْبِدي«فرماید:  متعال می

ام مرا  بنده«؛ »َأْثنَى َعَليَّ َعْبِدي«فرماید:  پروردگار عالم می ،﴾ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ�﴿بگوید: 

َدنِي «فرماید:  می أل الله ،﴾ٱّ�ِينِ َ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿و ھنگامی که بگوید: » ثنا گفت. َمجَّ

 و ... . »ام مرا تمجید کرد. بنده«؛ »َعْبِدي
بزرگ و منّزھی  تمامی ارکان و اعمال نماز، ثنا، تعظیم و تمجید پروردگار ستوده و

زمانی که سرشان را از  ج ھا از آِن اوست. رسول الله است که تمامی حمد و ستایش

َْمدُ   َر�َّنَا لََك «فرمودند:  کردند، چنین می رکوع بلند می
ْ
َماَواِت  ِمْلءَ  ،احل  َوِمْلءَ  ،السَّ

رِْض 
َ ْ
ٍء َ�ْعدُ  َوِمْلءَ  ،َما بَيْنَُهَما َوِمْلءَ  ،األ ْهَل اثلَّنَاِء َوالَْمْجدِ  ،َما ِشئَْت ِمْن يَشْ

َ
، أحقُّ َما أ

 َ  َ�نَْفُع َذا  َعبٌد، الّلُهمَّ َك قاَل الَعبُد، و لُكُّنَا ل
َ

 ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت َوال
َ

ْ�َطيَْت َوال
َ
 َمانَِع لَِما أ

َ
ال

َدِّ ِمنَْك 
ْ
َدُّ   اجل

ْ
ھا،  توست، به اندازۀ ُپری آسمانای پروردگار ما! ستایش مخصوص «؛ ٢»اجل

ُپری زمین، ُپری میان آسمان و زمین و ُپری ھر آنچه بخواھی، [تو] شایستۀ ثنا و 

                                           
 .٣٩٥شمارۀ حدیث:  -١

 .س ، به روایت ابو سعید خدری٤٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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! آنچه تـو ترین چیزی که بنده بگوید. ھمۀ ما بندۀ تو ھستیم، پروردگارا مجدی، شایسته
آن را تواند  گردد، و آنچه تو منع کنی، ھیچ چیز نمی بـدھی، ھیچ چیز مانع آن نمی

 .»دھد بدھد. توانگر را ثروتش از عذاب تو نجات نمی
آوردند، زمانی که  ایشان در رکوع و سجده نیز تعظیم و تمجید الھی را به جای می

گفتند و حمد و تعظیم الھی را با این  نشستند، الله را حمد و ثنا می برای تشّھد می

بنابراین ابتدا .» ھمانا تو ستوده و بزرگی«؛ »مِحيٌد ِ�يدٌ  إنََّك «بردند:  سخن به پایان می
و پایان نماز حمد و تمجید است و بلکه تمامی ارکانش بر اساس حمد و تمجید الله 

 متعال بنا شده است.
آمدن نام "مجید" در کنار "حمید" چقدر خوب و زیباست! «گوید:  می / ابن قّیم

 گفتند:  ÷ چنانکه فرشتگان به ھمسر ابراھیم

ۡمرِ قَالُٓواْ ﴿
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
� ِۖ ِ رَۡ�َُت  ٱ�َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  ٱ�َّ

َ
َ�ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�َۡيِت� َعلَۡيُ�ۡم أ

ِيدٞ    ]٧٣[هود:  ﴾�َّ
! رحمت الله و برکاتش بر شما اھل کنی؟ یاز فرمان الله تعجب م یافرشتگان) گفتند: آ«(

 ».بزرگوار است ۀباد، ھمانا او ستود یتب
آخر نماز، مشروع شده است با بیان اینکه الله متعال حمید و مجید است، او را در 

َْمدُ   لََك وَر�َّنَا «حمد و ثنا گوییم و پس از برخاستن از رکوع، بگوییم: 
ْ
ْهَل اثلَّنَاِء ، احل

َ
أ

پس ». ای پروردگار ما! ستایش مخصوص توست، [تو] شایستۀ ثنا و مجدی«؛ »َوالَْمْجدِ 
به طور کل، مخصوص پروردگار ستوده و بزرگ است. حمید: یعنی حمد و تمجید 

محبوبی که مستحّق تمامی صفات کمال است. و مجید: یعنی پروردگار بزرگ، بسیار 
 ١»نیاز و صاحب عّزت و شکوه. بخشنده، توانا، بی

به آن اشاره  / نکتۀ ظریفی وجود دارد که ابن قّیم» مجید«در ختم تشّھد با نام 
آمده  ج بیندیش که چگونه این نام با درخواست درود بر پیامبر«گوید:  کرده و می

به ما آموختند که این مورد را از الله متعال بخواھیم، زیرا در  است، چنانچه خود ایشان

                                           
 .١٢٥الّتبیان في أقسام القرآن، ص  -١
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شود و این خواسته را با اسمی که  اینجا درخواست لطف و احسان بیشتر و مداوم می
 ١»مقتضی آن است، بیان فرمود.

د داللت بر فراوانی اوصاف کمال و افعال ِبّر و خیر و تعّدد عطا و بخشش و نیز مج
 کند. می

و بھترین احوال بنده و برترین مقام او زمانی است که حمد و تمجید الھی را به 
ای که  ترین و بھترین حالت، تالوت کالم شریف اوست، به گونه آورد، که بزرگ جای می

 ین صفت بیان فرموده است:در دو آیه، قرآن را با ا أ الله

ِيدٞ ﴿ ُۡفوظِۢ  ٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن �َّ   ]٢٢-٢١[البروج:  ﴾ِ� لَۡوٖح �َّ
 ».که در لوح محفوظ (نگاشته شده) است ،است یدقرآن مج ینبلکه ا«

  ]١[ق:  ﴾ٱلَۡمِجيدِ  ٱلُۡقۡرَءانِ ٓقۚ وَ ﴿
 »ید.، سوگند به قرآن مجافق«

مقام و منزلتش بسیار بزرگ است، ھرگز باطل پس قرآن، مجید است؛ یعنی ارزش و 
 به آن راه ندارد و وحیی از جانب پروردگار حکیم و ستوده است.

شود،  عالوه بر این، تحمید، تکبیر، تسبیح و تھلیل خوب باعث تمجید الله متعال می
که ھر کس این عمل را ھمواره انجام دھد، به سعادتی خواھد رسید که پس از آن ھیچ 

 نیست و خیر دنیا و آخرت را به دست خواھد آورد.شقاوتی 
 ج کند که رسول الله روایت می س از ابوھریره ٢در صحیح خود، / بخاری
ِ «فرمودند:  ْكر، فإِذا وَجَ إِنَّ ِ�َّ ْهَل اذلِّ

َ
ُرق يَلْتَِمُسوَن أ ُدوا  تَعاىل مالئَِ�ًة َ�ُطوفُوَن يف الطُّ

 َ وَ�هُ ، قَْوماً يذُكُروَن ا�َّ وا إِىل حاجِتُ�م، َ�يَُحفُّ َماء تَـنَاَدْوا: َهلُمُّ ْجِنَحِتهم إِىل السَّ
َ
م بِأ

ْعلَ 
َ
لُهم َر�ُُّهم وَُهَو أ

َ
ْ�يَا، فَيَسأ   قوُل ِعبَاِدي؟ قال: َ�ُقولُون: �ُسبُِّحونََك م: ما يَ ادلُّ
ونَك ُدونَك ، و�َْمُدونَك َوُ�َ�ربِّ ْو�؟ فيق، فيقول: هل رَ  ، وُ�َمجِّ

َ
ِ ما أ ولون: ال وا�َّ

وْكَ 
َ
َشدَّ لَك رأ

َ
وَْك اكنُوا أ

َ
ْو�؟ قال: يُقولُون لو َرأ

َ
َشدَّ لَك  ، َ�يَُقول: َكيَْف لو َرأ

َ
  ِعباَدة، وأ

�رَث لَك 
َ
ُ  تْمِجيدا، وأ لُون؟ قال: َ�ُقول

َ
َ �َْسِبيحا. َ�يَُقول: فماذا �َسأ لُونََك ون: �

َ
. قال: اجلنَّةَ   سأ

وَْها؟ 
َ
وَْها. قَال: َ�ُقول: فََكيَْف لو َرأ

َ
وَْها؟ قال: َ�ُقولُون: ال َوا�َّ ياربِّ َما رأ

َ
يقول: وَهل َرأ

                                           
 .١٤٤، ص ١بدائع الفوائد، ج  -١
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ْ�َظم ِ�يها رَ 
َ
َشدَّ لَها َطلَبا، َوأ

َ
َشدَّ علَيَْها ِحرْصا، َوأ

َ
وْها اَكنُوا أ

َ
�َُّهم رأ

َ
ْغبة. قال: َ�ُقولُون: لو �
وَْها؟ قاَل: ون؟ قَال: يَ قَال: فَِممَّ َ�تََعوَّذُ 

َ
قولُون يَتَعوَُّذوَن ِمَن انلَّار، قال: فَيُقول: وَهل َرأ

َشدَّ منها 
َ
وَْها اكنوا أ

َ
وَْها. فَيُقول: َكيْف لو َرأوْها؟ قال: يُقولُون: لو َرأ

َ
ِ ما رأ يقولوَن: ال وا�َّ

�ِّ قَ 
َ
ْشهُد�م �

ُ
َشدَّ هلا َ�َافَة. قَال: فيُقول: فَأ

َ
ِمَن   د َ�َفْرُت هلم، قَال: يُقوُل َملٌَك فِرارا، وأ

َما جاَء حِلاَجٍة، قال: ُهُم اجلُلََساُء ال �َْشىَق بِهم  املالئَِ�ة: ِ�يهم فُالٌن لَيْس ِمنهم، إِ�َّ
گردند، ھر گاه  که در راھھا به دنبال اھل ذکر می داردفرشتگانی  أ الله«؛ »ُهمجِليسُ 

کنند که به سوی  غول ھستند، ھمدیگر را صدا میگروھی را بیابند که به ذکر الله مش
کنند. سپس  می احاطهھای خود تا آسمان دنیا  نیازتان بشتابید. آنان را با بال

گویند؟  کند: بندگانم چه می سؤال می ،که داناتر است یدر حال ،پروردگارشان از آنان
ا به بزرگی یاد گویند: تسبیح، تکبیر و حمد تو را گویند و تو ر فرمود: فرشتگان می

فرماید:  اند. می گویند: نه، والله تو را ندیده اند؟ می فرماید: آیا مرا دیده می کنند. الله می
گویند: اگر تو را دیده بودند، بیشتر برایت  چگونه است، اگر مرا ببینند؟ فرشتگان می

گفتند.  و زیادتر تسبیح تو را می نمودند میو بیشتر تو را به بزرگی یاد  کردند میعبادت 
گویند: بھشت را از تو  خواھند؟ فرمود: فرشتگان می فرماید: چه می سپس می

 ،گویند: نه، والله اند؟ فرمود: می فرماید: آیا آن را دیده خواھند. فرمود: الله تعالی می می
؟ فرمود: فرماید: چگونه است اگر آن را ببینند  اند. فرمود: می یا رب آن را ندیده

ه تر در پی ب و سخت ندورزید میگویند: اگر آن را دیده بودند، بیشتر بدان حرص  می
فرماید: از چه  شدند. الله می کردند و بیشتر بدان مشتاق می آوردن آن تالش می دست

فرماید:  جویند. فرمود: می گویند: از دوزخ پناه می جستند؟ فرمود: فرشتگان می پناه می
فرماید: چگونه   اند. فرمود: می گویند: نه، والله آن را ندیده اند؟ فرمود: می هآیا آن را دید

و فرار  ترسند میگویند: اگر آن را ببینند از آن بیشتر  است اگر آن را ببینند؟ فرمود: می
گیرم که برایشان آمرزیدم.  می گواهفرماید: پس من شما را  نند. فرمود: سپس میک می

گوید: در میانشان فالنی است که از آنان نیست و  فرشتگان میای از  فرمود: فرشته
د: آنان گروھی ھستند که ھمنشینشان ایفرم الله متعال می. بود برای ضرورتی آمده

 »شود. نمی شقاوتمندآنان  ۀوسیل به
شود، پس شرایط و عاقبت خودشان چگونه خواھد بود؟  ھمنشین آنان بدبخت نمی

 ن او را خواستاریم.از الله متعال، فضل و احسا
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 شکور و شاکر. ٥٢
 آیه آمده است: ٤در » شکور«نام 

ُجورَُهۡم َوَ�زِ�َدُهم ّمِن فَۡضلِهِ ﴿
ُ
  ]٣٠[فاطر:  ﴾َ�ُفورٞ َشُكورٞ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ِ�ُوَّ�َِيُهۡم أ

او  گمان یب یفزاید.بان بدھد و از فضل خود بر آن به طور کاملرا  شانتا (الله) پاداش«
 ».سپاسگزار است ۀآمرزند

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُواْ ﴿ ِيٓ ِ�َّ ۡذَهَب َ�نَّا  ٱ�َّ
َ
  ]٣٤[فاطر:  ﴾إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ َشُكورٌ  ٱۡ�ََزَنۖ أ

پروردگار  یقیناً ) مخصوص الله است که اندوه را از ما دور کرد، یش: حمد (و ستایندو گو«
 ».سپاسگزار است ۀما آمرزند

َ �ِيَها ُحۡسًناۚ إِنَّ  ۥَسَنٗة نَّزِۡد َ�ُ َوَمن َ�ۡقَ�ِۡف حَ ﴿   ﴾َ�ُفورٞ َشُكورٌ  ٱ�َّ
ّ

  ]٢٣وری: [الش
 ».قدرشناس است ۀالله آمرزند گمان یب افزاییم، یم اش یکیکند، بر ن یکیکس که ن و ھر«

﴿ ْ َ إِن ُ�ۡقرُِضوا ُ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُ�ٰعِۡفُه لَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۚ وَ  ٱ�َّ  ﴾َشُكوٌر َحلِيمٌ  ٱ�َّ
  ]١٧غابن: [التّ 

و الله  آمرزد میو شما را  کند یشما افزون م یآن را برا ید،اگر به الله قرض الحسنه دھ«
 ».قدرشناس بردبار است

 در دو آیه بیان شده است:» شاکر«نام مبارک 

� فَإِنَّ ﴿ َع َخۡ�ٗ َ َوَمن َ�َطوَّ   ]١٥٨[البقرة:  ﴾َشاكٌِر َعلِيمٌ  ٱ�َّ
که الله سپاسگزار  یدرسته پس ب ،را انجام دھد یکیبه رغبت خود کار ن که ی کسو «

 ».داناست

ا َ�ۡفَعُل ﴿ ُ مَّ ُ بَِعَذابُِ�ۡم إِن َشَكۡرُ�ۡم َوَءاَمنُتۡمۚ َوَ�َن  ٱ�َّ   ]١٤٧ساء: [النّ  ﴾َشاكًِرا َعلِيٗما ٱ�َّ
! و الله شکرگزار ید؟آور یمانو ا یدکن یبه عذاب شما دارد اگر سپاسگزار یازیالله چه ن«

 ».داناست
در تمامی آیاتی که دو اسم مذکور بیان شده، سخن از فضل و احسان الھی است؛ با 

ھا، فضل و بخشش فراوان و دو  دادن پاداش کنندگان، کامل دادن به اطاعت پاداش
کردن پاداش، که این موارد معنا و مفھوم دو نام مزبور را برای ما روشن  چندان

شود، بلکه  سازد. شکور و شاکر: ذاتی است که عمل ھیچ عاملی نزد او تباه نمی می
کند، پروردگاری که عمل اندک را  بدون حساب، مزد و پاداش را دو چندان می

بخشد، آفریدگاری که بدون  ای را می پذیرد و پاداش و عطای فراوان و گسترده می
دھد، ھر کس یک  ن و ذاکران را میافزاید، پاداش شاکرا حساب، بر اعمال مخلصان می
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سانتیمتر] به وی  ١٠٤وجب به الله نزدیک شود، او یک ذرع [معادل یک دست؛ تقریبا 
شود، و کسی که یک ذرع به الله نزدیک شود، الله متعال به اندازۀ دو دست  نزدیک می

اش  بیاید، او تعالی بر نیکی أل گردد، ھر کس با نیکی نزد الله به وی نزدیک می
 کند. افزاید و از نزد خود، پاداش بزرگی به وی عطا می می

گوید:  در توضیح این نام بزرگ و بیان مفاھیم و دالیل مھم آن می / ابن قّیم
شکر پروردگار ارزش و جایگاه دیگری دارد، زیرا او از ھر شکرگزاری، بھتر پاداش شکر «

بخشد و وی را توفیق  دھد و شکور واقعی اوست، چنانکه به بنده نعمت می را می
دھد و آن را  دھد که به سبب آن نعمت، الله را شکر کند. پاداش عمل اندک را می می

کند،  شمارد، پاداش نیکی را به ده برابر یا بیشتر از آن عطا می ارزش نمی کم و بی
دھد که در بین فرشتگان و اھل آسمان  پاداش بندۀ شاکر خویش را بدین صورت می

کند که بندگان نیز از او تشّکر و تعریف کنند، اگر  نماید و کاری می میوی را تحسین 
گرداند و اگر برای  چیزی را برای رضای الله ترک کند، بھتر از آن را نصیب وی می

دھد و در حقیقت، الله  رضای الله، انفاق و بخشش کند، الله چندین برابر آن را به او می
دھد و با وجود این، به وی مزد و پاداش ھم  ار میوی را توفیق به ترک یا انجام یک ک

سرزمینشان را ترک کردند و برای کسب رضایت الھی از آنجا  ش دھد. وقتی صحابه می
دنیا را در اختیارشان قرار داد تا آن را فتح کنند. وقتی یوسف  أل خارج شدند، الله

ین قدرت داد تا در ھای زندان را تحّمل کرد، الله متعال او را در زم سختی ÷ صّدیق
خواھد جای گیرد. از آنجا که شھیدان جسم و جانشان را برای رضای الله  ھر جا که می

کاری کرد که ارواحشان در  ـ تّکه کنند، الله ھا را تّکه فدا کردند تا دشمنان آن
ھای بھشت وارد شوند و تا روز رستاخیز، از  پرندگانی سبز جای گیرد و بر رودخانه

ھایشان را به بھترین و زیباترین شکل ممکن  ن بخورند و سپس بدنھایشا میوه
ای که دشمنان  برگرداند. وقتی پیامبران آبرو و توانشان را در راه الله بخشیدند، به گونه

فرستند و این را  و فرشتگان بر آنان درود می أ آنان را آزار و دشنام دادند، الله
میان مخلوقاتش قرار داد و آنان را با موھبت ھا و  بھترین تحسین و ستایش در آسمان

 ای؛ یعنی یادآوری سرای آخرت، خالص گردانید. ویژه
ھای شکر و فضل الله، این است که به دشمن خویش بر اثر کار  یکی دیگر از نشانه

بخشد و در روز قیامت، از  دھد، پاداش و مزد می خوب و نیکی که در دنیا انجام می
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گرداند در حالی که از بدترین مخلوقات به  نیکی وی را تباه نمیکاھد و  عذابش می
 رود. شمار می

خورد،  دادن به سگی که از شّدت تشنگی خاک می ای را به سبب آب زن فاحشه
بخشد و فرد دیگری را به سبب دورکردن شاخۀ خاری از میان راه مسلمانان،  می

 کند. مغفرت می
کند، پاداش  ب نیکی و احسانی که به خود میبنابراین الله متعال بنده را به سب

نمایند و فراتر از این،  دھد، اّما مخلوقات از کسانی که به آنان نیکی کنند، تشّکر می می
وسیلۀ آن به خود فایده برساند و بر اثر عمل  بخشد که به نعمتی را به بنده می ـ الله

کند.  حساب به وی عطا میدھد، پاداش دو چندانی را بدون  اندکی که بنده انجام می
تر از الله  پس الله با بخشش نعمت و نیز دادن پاداش، محسن است و چه کسی مستحق

 بر او اطالق شود؟!» شکور«است که نام 
 به آیۀ زیر دّقت کن:

ا َ�ۡفَعُل ﴿ ُ مَّ ُ بَِعَذابُِ�ۡم إِن َشَكۡرُ�ۡم َوَءاَمنُتۡمۚ َوَ�َن  ٱ�َّ   ]١٤٧ساء: [النّ  ﴾َشاكًِرا َعلِيٗما ٱ�َّ
! و الله شکرگزار ید؟آور یمانو ا یدکن یبه عذاب شما دارد اگر سپاسگزار یازیالله چه ن«

 ».داناست
شود که بندگانش  بینی که شاکربودن الله مانع از این می با توّجه به خطاب فوق، می

ابراین کند. بن را بدون جرم و گناه، عذاب کند، ھمان گونه که تالش آنان را تباه نمی
گرداند و ھیچ انسانی را بدون گناه  پروردگاِر شکور پاداش ھیچ نیکوکاری را تباه نمی

 کند. عذاب نمی
الله متعال بنده را به سبب کمترین عمل نیکی که انجام داده است، از آتش دوزخ 

 کند. آورد و عملش را تباه نمی بیرون می
جایگاه و اعتباری میان مردم به برای برخی از بندگانش  أ عالوه بر این، الله

گرداند،  ھا را در بین فرشتگان و بندگان مؤمن خویش، با ارزش می آورد و آن وجود می
چنانکه این مقام و جایگاه را برای مؤمن آل فرعون ایجاد کرد و نیز برای صاحب 

د، مان یاسین. بنابراین فقط انسان گمراه و بدبخت، از پاداش و مغفرت الھی محروم می
بخشد و  ھای بسیاری را می زیرا او تعالی بسیار بخشنده و شکور است، گناھان و لغزش

 دھد. پاداش عمل اندک را می
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ترین مخلوقاتش کسانی ھستند که  شکور واقعی است، محبوب أل از آنجا که الله
ھای الله  روند. نام شکرگزار باشند، چنانکه ناسپاسان بدترین مخلوقات الھی به شمار می

ترین مخلوقات کسانی ھستند که مّتصف به آثار و  اند، که محبوب متعال این گونه
ھا باشند و بدترینشان افرادی ھستند که متّصف به ضّد و مخالفشان  مقتضیات آن

باشند و به ھمین سبب، الله تعالی فرد ناسپاس، ستمکار، نادان، سنگدل، بخیل، ترسو، 
پسندد، علیم است و  الله زیباست و زیبایی را می ارزش را دوست ندارد، اّما پست و بی

عالمان را دوست دارد، رحیم است و افراد مھربان را دوست دارد، محسن است و 
نیکوکاران را دوست دارد، شکور است و سپاسگزاران را دوست دارد، صبور است و 

انی را صابران را دوست دارد، جواد است و بخشندگان را دوست دارد، سّتار است و کس
کند،  پوشند دوست دارد، تواناست و ناتوانی را سرزنش می که عیب و جرم مردم را می

مؤمن قوی را بیشتر از مؤمن ضعیف دوست دارد، عفّو و بخشنده است و بخشش را 
پسندد، ھر آنچه را که دوست دارد، از آثار و نتایج  پسندد، وتر است و وتر را می می

پسندد، ضد و مخالف آثار و نتایج اسماء و  آنچه را که نمیاسماء و صفات اوست و ھر 
 ١»صفات الھی ھستند.

در آیات پیشین، دو نام غفور و شکور با یکدیگر بیان شد، زیرا الله متعال تمامی 
بخشد ھر اندازه ھم که بزرگ و بد باشند. بنابراین بزرگِی گناه باعث  گناھان را می

دھد ھر چند بسیار  نیز پاداش ھر عمل نیکی را میشود که الله آن را نبخشد. و  نمی
کوچک و به اندازۀ خردلی باشد. از این رو، بر انسان مسلمان جایز نیست که از بخشش 
الھی نا امید شود، ھر چند گناھانش بزرگ و بسیار باشند، ھمان گونه که جایز نیست 

، چرا که پروردگار ارزش شمارد ھر چند بسیار اندک باشند اعمال نیک را ناچیز و بی
 غفور و شکور است.

کنیم که گناھان و  جوییم و درخواست می ما با این دو اسم به الله توّسل می
روی ما را در کارھایمان ببخشاید و اعمال نیک ما را بپذیرد، که او غفور و شکور  زیاده
 است.

 حلیم. ٥٣
 ه:این نام در چندین آیه از قرآن کریم تکرار شده است؛ از جمل 

                                           
 ، با اختصار.٣٣٧ -٣٣٥عّدة الّصابرین، صص  -١
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َ ۞إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ُ�ۡمِسُك  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
َحٖد  ٱۡ�

َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
ٓ إِۡن أ ن تَُزوَ�ۚ َولَ�ِن َزاَ�َا

َ
أ

 ِ   ]٤١[فاطر:  ﴾َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر� ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ّمِۢن َ�ۡعِده
شوند و اگر (از نظام خود) منحرف اینکه از  دارد یرا نگه م ینھا و زم الله آسمان تردید یب«

 ».او بردبار آمرزنده است گمان یب .ھا را نگه دارد آن تواند یجز او نم یمنحرف گردند، کس

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نُفِسُ�ۡم فَ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ أ ْ وَ  ٱۡحَذُروهُ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ  ﴾َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  ٱ�َّ

  ]٢٣٥[البقرة: 
و  ید) او بترسبا پس از (مخالفت داند، یشماست م یھا در دل که الله آنچه را که یدو بدان«

 ».بردبار است ۀکه الله آمرزند یدبدان

ُ وَ ﴿ ُ ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۚ َوَ�َن  اَ�ۡعلَُم مَ  ٱ�َّ   ]٥١[األحزاب:  ﴾َعلِيًما َحلِيٗما ٱ�َّ
 ».بردبار است یو الله دانا داند یشماست م یھا و الله آنچه را که در دل«

حلیم: یعنی ذاتی که در عقوبت بندگانش به سبب گناھانی که انجام دادند، عجله و 
آورند، اّما  بیند که ناسپاسی و نافرمانی او را به جای می کند. بندگان را می شتاب نمی

دھد و با وجود  اندازد و به آنان مھلت می حلیم است و عقوبتشان را به تأخیر می
دھد.  درپی به آنان نعمت می ھای بندگان، پی غزشمعصیت و فراوانی گناھان و ل

دھد که توبه کنند  کند و به آنان مھلت می بنابراین در برابر نافرمانی گنھکاران، صبر می
 کند تا از گناه و نافرمانی خویش برگردند. و برای عقوبت و مجازاتشان شتاب نمی

از روی علم و غلبه و کند،  حلم و صبر پروردگار در برابر کسی که کفر و گناه می
 فرماید: قدرت است و نشانۀ ناتوانی نیست، چنانکه می

﴿ �ِ ْ َو لَۡم �َِسُ�وا
َ
�ِض أ

َ
ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  ٱۡ� ِينَ َ�يَنُظُروا َشدَّ  ٱ�َّ

َ
ْ أ ِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�نُٓوا

ۚ َوَما َ�َن  ُ ِمۡنُهۡم قُوَّٗة ءٖ ِ�  ۥِ�ُۡعِجَزهُ  ٱ�َّ �ِض� َوَ� ِ�  َ�َٰ�ٰتِ ٱلسَّ مِن َ�ۡ
َ
َ�َن َعلِيٗما  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�

  ]٤٤[فاطر:  ﴾قَِديٗر�
چگونه  ،ھا بودند از آن یشرا که پ یعاقبت کسان یننداند تا بب نگشته ین) در زمان(آن یاآ«

که  یستن ینھا و زم در آسمان یزیچ یچبودند و ھ تر یرومندن ینانآنان از ا که  یبود؟! در حال
 ».تواناست یاو دانا گمان یب .رود) یرونقدرت او ب ۀالله را ناتوان سازد (و از حوز

دھد که اگر گنھکاران و ستمکاران را ھمان ابتدا مجازات  الله متعال خبر می
 ماند: ای بر روی زمین باقی نمی کرد، ھیچ جنبنده می
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ُ َولَۡو يَُؤاِخُذ ﴿ ا تَرَ  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ َجٖل بُِظلِۡمِهم مَّ
َ
ُرُهۡم إَِ�ٰٓ أ َك َعلَۡيَها ِمن َدآبَّةٖ َوَ�ِٰ�ن يَُؤّخِ

َجلُُهۡم َ� �َۡسَ� 
َ
� فَإِذَا َجآَء أ َسّ�ٗ   ]٦١حل: [النّ  ﴾ِخُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡسَتۡقِدُمونَ  ٔۡ مُّ

آن  یبر رو ی راا جنبنده یچھ کرد، ی) ستمشان مؤاخذه مسببو اگر الله مردم را به («
 که  یپس ھنگامس دھد، یمھلت م ّینیرا تا زمان مع انآن لیو گذاشت، ینم یباق) ین(زم

 »گیرند. یم یشیپ یو نه ساعت کنند یم یرتأخ یاجلشان فرا رسد، نه ساعت

َل لَُهُم  ٱلرَّۡ�َةِ� ُذو  ٱلَۡغُفورُ َوَر�َُّك ﴿ وِۡعٞد  ٱۡلَعَذاَبۚ لَۡو يَُؤاِخُذُهم بَِما َكَسُبواْ لََعجَّ َُّهم مَّ بَل ل
  ]٥٨[الکهف:  ﴾َمۡو�ِٗ�  ۦلَّن َ�ُِدواْ ِمن ُدونِهِ 

را  اناند، آن آنچه مرتکب شده سبباگر به  .صاحب رحمت است ]و[و پروردگارت آمرزنده «
است  یموعد یشانبرا یول فرستاد، یمھا  آن تر عذاب را بر  قطعًا ھر چه زود کرد، یمؤاخذه م

 ».نخواھند داشت یکه ھرگز از آن راه فرار
ورزند و با مخالفت و مبارزه علیه دین و  ھا شرک می رغم اینکه برخی انسان پس علی

دھند، الله  دشمنی با اولیای الھی، خودشان را در معرض خشم و غضب الله قرار می
افراد روزی و بخشد و به این  ھای متعّددی را به آنان می متعال حلیم است و نعمت

روایت شده است  س از ابوھریره ١کند، چنانکه در صحیح بخاری، سالمتی عنایت می

َ «فرماید:  فرمودند: الله متعال می ج که رسول الله ن أهل  نبيغوما يَ  ،آدم ابنُ  شتم��
:ا شتمه فمّ أ، وما ينبىغ هل، ب��ذِّ �ُ و ،�شتم�

ُ
:ه فا ت�ذيبُ مّ أ، وودلاً  يل نّ إ قوهل

ُ
 قوهل

دھد در حالی که برایش شایسته  فرزند آدم مرا دشنام می«؛ »كما بدأ� يعيد� يسل
کند در حالی که [این کار] برایش شایسته  نیست که مرا دشنام دھد. و مرا تکذیب می

گوید: من [الله] فرزندی دارم، و تکذیبش این  نیست. اّما دشنامش این است که می
گرداند [و زنده  نه که در ابتدا به وجود آورد، بر نمیگوید: [الله] مرا آن گو است که می

 »کند]. نمی
روایت شده است که  س از ابو موسی اشعری ٢در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

َحدٌ «فرمودند:  ج پیامبر
َ
وْ  لَيَْس أ

َ
ءٌ  لَيَْس  أ ُهْم  يَشْ ، إَِ�ّ ًذى َسِمَعُه ِمَن اَ�ِّ

َ
ْصرَبَ ىلَعَ أ

َ
أ

 ُ
َ

ا، َو�ِنَُّه يَلَُعاِ�يِهْم و يَْرُزُ�ُهمْ يَلَْدُعوَن هل ً ھیچ کس یا چیزی شکیباتر از الله در برابر «؛ »َودلَ
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دھد، اّما او  آزار [و ناسزاگویی] که شنیده باشد، نیست؛ آنان به الله فرزند نسبت می
 »دھد! بخشد و روزی می ھا را عافیت می تعالی آن

این دشنام و تکذیبی که صورت  الله متعال با وجود«گوید:  می / ابن قّیم
بخشد،  دھد، به او سالمتی می کننده را روزی می دھنده و تکذیب گیرد، فرد دشنام می

اش  خواند، اگر توبه کند، توبه کند، او را به سوی بھشت فرا می از وی دفاع و حمایت می
طف و کند، در تمامی حاالت به او ل ھایش را تبدیل به نیکی می پذیرد و بدی را می

داند که رسوالنش را برای ھدایت وی بفرستد و به  نماید، او را شایسته می  احسان می
 ١»دھد که با نرمی و مھربانی با او سخن گویند. آنان دستور می

ھمچون حلم و صبر الله در برابر سرکشی و تکّبر فراوان فرعون بر روی زمین و 
 فرماید: فساد مخلوقات توّسط وی، چنانکه می

ٓ ٱذۡ ﴿ ِّٗنا لََّعلَّهُ  ۥَ�ُقوَ� َ�ُ  ٤٣َطَ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِنَّهُ  َهَبا ۡو َ�َۡ�ٰ  ۥقَۡوٗ� �َّ
َ
ُر أ [طه:  ﴾َ�َتَذكَّ

٤٤-٤٣[  
 یید،با او سخن گو یپس به نرم .کرده است یاو سرکش که ھمانا ید،فرعون برو یبه سو«

 ».(از پروردگارش) بترسد یا یردپند گ ویکه  یدشا

 ـ نیز حلم الھی در برابر کسانی که داشتن فرزند را به الله نسبت دادند، اّما اللهو 
 آنان را فرا خواند که توبه کنند و اسباب توبه را برایشان مھّیا کرد، چنانکه فرمود:

ِينَ لََّقۡد َ�َفَر ﴿ َ قَالُٓواْ إِنَّ  ٱ�َّ ٓ إِ  ٱ�َّ � َوَما مِۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ َ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ �ن لَّۡم يَنَتُهواْ ثَالُِث ثََ�َٰثةٖ
نَّ  ا َ�ُقولُوَن َ�ََمسَّ ِينَ َ�مَّ ِ�مٌ  ٱ�َّ

َ
ْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ فََ� َ�ُتوُ�وَن إَِ�  ٧٣َ�َفُروا

َ
ِ أ  ٱ�َّ

ُ وَ  ۥۚ َو�َۡسَتۡغفُِرونَهُ    ]٧٤-٧٣[المائدة:  ﴾َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ
(به حق)  یمعبود .کافر شدند قطعاً  ،(اقنوم) ثالثه است ینکه گفتند: الله سوم افرادی«

 یقطعًا به کافرانشان عذاب دردناک یستند،باز نا گویند یو اگر از آنچه م یستن یگانهجز معبود 
 ۀ! و الله آمرزندکنند؟ یو از او طلب آمرزش نم گردند یالله باز نم یبه سو یاآ ید.خواھد رس

 ».مھربان است
ھای آتش]، که قومی از کافران  در برابر صاحبان اخدود [گودالو حلم و صبر الله 

کردند، خواستند که دینشان را بپذیرند،  بودند و از گروه مؤمنی که نزدشان زندگی می
ھا  ھایی کندند و آتشی در آن اّما آنان سر باز زدند و در نتیجه، کافران گودال
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و ھر کس که درخواستشان را  برافروختند، سپس مؤمنان را با آن آتش اذیت نمودند
پذیرفت، رھا کردند، ولی افرادی را که امتناع ورزیدند، در آتش انداختند، که این نھایت 

 ـ ھا، الله رغم تمامی این بدی دار اوست و علی و اوج جنگ با الله و دوستان ایمان
 فرماید: آنان را به توبه فرا خواند، چنانکه می

ِينَ إِنَّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ُ�مَّ لَۡم َ�تُوُ�واْ فَلَُهۡم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت وَ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  َ�َتُنوا
  ]١٠[البروج:  ﴾ٱۡ�َرِ�قِ 

من را و زنان مؤمن را شکنجه (و آزار) دادند، سپس توبه ؤمردان م که ی کسان یبه راست«
 ».عذاب (آتش) سوزان است یشانم است و براعذاب جھنّ  ی آناننکردند، پس برا

به این بخشش و کرم دّقت کنید که آنان دوستان الله «گوید:  می / حسن بصری
  ١»را کشتند، اّما الله متعال این افراد را به توبه و مغفرت فرا خواند!

دارد که بر روی زمین نیفتد و نیز آسمان و زمین را از  آسمان را نگه می أ الله
کند با وجود اینکه آدمیان مرتکب  حرف شوند، حفاظت میاینکه از نظام خود من

 خوانیم: شوند. در قرآن کریم می گناھان فراوانی می

َ ۞إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ُ�ۡمِسُك  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
َحٖد  ٱۡ�

َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
ٓ إِۡن أ ن تَُزوَ�ۚ َولَ�ِن َزاَ�َا

َ
أ

 ِ   ]٤١[فاطر:  ﴾َ�َن َحلِيًما َ�ُفوٗر� ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ ّمِۢن َ�ۡعِده
(از نظام خود) منحرف شوند و  اینکهاز  دارد یرا نگه م ینھا و زم الله آسمان تردید دون ب«

 ».او بردبار آمرزنده است گمان یب .ھا را نگه دارد آن تواند یجز او نم یاگر منحرف گردند، کس

الله تعالی از کمال قدرت، «گوید:  در تفسیر آیۀ فوق می / عّالمه ابن سعدی
ھا و  دھد و اینکه آسمان رحمت کامل و فراوانی و وسعت حلم و مغفرت خویش خبر می

نظم شوند،  کند، زیرا اگر آسمان و زمین منحرف و بی زمین را از نابودی حفاظت می
 مقّدر کرد أ دارند و توان و قدرت این کار را ندارند، ولی الله ھیچ مخلوقی را نگه نمی

ھا ثبات و  تا ھمان طور که ایجاد شدند باقی بمانند برای اینک ه مخلوقات در آن
منفعت و آرامش داشته باشند و به بزرگی سلطان و فراوانی قدرت الھی پی ببرند، به 

ھایشان سرشار از جالل، تعظیم، محّبت و تکریم پروردگار شود و نیز از  ای که دل گونه
دھد و در عقوبت آنان شتاب  ه گنھکاران مھلت میکمال حلم و مغفرت الله که ب
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گاه شوند، با وجود اینکه اگر به آسمان فرمان دھد، بر آنان سنگ خواھد  نمی کند، آ
بلعد، ولی مغفرت و حلم و کرم الھی  باراند و اگر به زمین دستور دھد، حتما آنان را می

 ١»]٤١[فاطر:  ﴾وٗر�َ�َن َحلِيًما َ�فُ  ۥإِنَّهُ ﴿مخلوقات را فرا گرفته است: 
 آمده است:» علیم«در آیۀ زیر، ھمراه » حلیم«نام مبارک 

ۡدَخٗ� يَۡرَضۡونَهُ ﴿ َ �نَّ  ۥۚ َ�ُۡدِخلَنَُّهم مُّ   ]٥٩[الحج:  ﴾لََعلِيٌم َحلِيمٞ  ٱ�َّ
 یالله دانا ھماناو  که از آن خشنود باشند کند یوارد م یگاھیرا به جاان آن تردیدبدون «

 ».بردبار است
 بیان شده است:» غنی«در این آیه، با نام 

ٗذىۗ وَ ﴿
َ
ۡعُروٞف َوَمۡغفَِرةٌ َخۡ�ٞ ّمِن َصَدقَةٖ يَۡتَبُعَهآ أ ُ ۞قَۡوٞل مَّ   ]٢٦٣[البقرة:  ﴾َغِ�ٌّ َحلِيمٞ  ٱ�َّ

به دنبال آن باشد و الله  یاست که آزار یا بھتر از صدقه ،و گذشت یدهسخن پسند«
 ».(و) بردبار است نیاز یب

 آمده است:» شکور«در سورۀ تغابن، با 

﴿ ْ َ إِن ُ�ۡقرُِضوا ُ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُ�ٰعِۡفُه لَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۚ وَ  ٱ�َّ  ﴾َشُكوٌر َحلِيمٌ  ٱ�َّ
  ]١٧غابن: [التّ 

و الله  آمرزد میو شما را  کند یافزون م یتانآن را برا ید،اگر به الله قرض الحسنه بدھ«
 ».قدرشناس بردبار است
 بیان شده است:» غفور«در آیۀ زیر، ھمراه 

ْ وَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا
َ
َ أ نُفِسُ�ۡم فَ  ٱ�َّ

َ
ۚ َ�ۡعلَُم َما ِ�ٓ أ ْ وَ  ٱۡحَذُروهُ نَّ  ٱۡعلَُمٓوا

َ
َ أ  ﴾َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  ٱ�َّ

  ]٢٣٥[البقرة: 
و  ید) او بترسبا پس از (مخالفت داند، یشماست م یھا که الله آنچه را که در دل یدو بدان«

 ».بردبار است ۀکه الله آمرزند یدبدان
گاھی او نسبت به بندگان  أل با توّجه به آیات فوق، حلم الله برخاسته از احاطه و آ

نیازی به آنان است و از این رو، عبادت کسی که از الله فرمان  و اعمالشان و از روی بی
چنانکه نافرمانی ھیچ کس به او ضرری ندارد. ھمچنین رساند،  ای نمی ببرد، به او فایده

داند  ای که عمل اندک را با ارزش می حلم الھی برخاسته از شکوربودن اوست، به گونه
کند. و نیز از روی مغفرت الھی است، که  و به سبب آن، پاداش فراوانی به بنده عطا می
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بزرگ باشد. پس چقدر حلم و آمرزد ھر چند گناه و جرم وی بسیار  کار را می فرد توبه
صبر الله بزرگ است! و چقدر فضل و احسانش گسترده و بخشش و عطایش فراوان 
است! سپاس الله را به قصد شکر، که تمامی احسانات از جانب اوست؛ ستایشی بسیار و 

 شود. پاک و مبارک، آن گونه که پروردگار ما دوست دارد و راضی می

 حق و مبین. ٥٤
 مرتبه در قرآن تکرار شده است؛ از جمله: ١٠» حق«نام مبارک 

ُ فََ�ٰلُِ�ُم ﴿ ۖ َر�ُُّ�ُم  ٱ�َّ ۖ إِ�َّ  ٱۡ�َقِّ َ�َماَذا َ�ۡعَد  ٱۡ�َقُّ َ�ُٰل فُونَ  ٱلضَّ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
  ]٣٢[یونس:  ﴾فَ�

است جز  یزیشماست، پس بعد از حق، چه چ یقیآن الله پروردگار حق بنابراین«
 !»شوید؟ یگران میپرستش او) روپس چگونه (از  ی؟گمراھ

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

  ]٦٢[الحج:  ﴾ٱۡلَكبِ�ُ 
 یباطل است و به راست خوانند یکه الله حق است و آنچه جز او م دان سبب بودهب ینا«

 ».بزرگ است ۀکه الله بلندمرتب

ُ َ�َتَ�َٰ� ﴿ ۖ  ٱلَۡملُِك  ٱ�َّ   ]١١٦[المؤمنون:  ﴾ٱلَۡكرِ�مِ  ٱۡلَعۡرِش َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ  ٱۡ�َقُّ
(به حق) جز او  یمعبود یچھ .حق است یپس بلندمرتبه (و برتر) است الله که فرمانروا«

 ».است یمپروردگار عرش کر یست،ن
 آمده است:» حق«فقط در یک آیه، و ھمراه با » مبین«ولی نام 

ُ يَۡوَم�ِٖذ يَُوّفِيِهُم ﴿ نَّ  ٱۡ�َقَّ دِيَنُهُم  ٱ�َّ
َ
َ َوَ�ۡعلَُموَن أ   ]٢٥ور: [النّ  ﴾ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

که  دانند میو  دھد یکم و کاست) م ی(و ب طور کاملرا به  آنان یواقع یآن روز، الله جزا«
 ».آشکار است الله ھمان حّق 

حق: یعنی ذاتی که ھیچ شّک و تردیدی در آن نیست؛ نه در ذات، نه در اسماء و 
صفات و نه در الوھّیتش تردیدی وجود دارد. او تنھا معبود بر حق بوده و غیر از او 

حق، اسماء و صفاتش حق، افعال و سخنانش حق،  أ معبودی نیست. بنابراین الله
 اش حق و لقای او حق است. شریعتش حق، تمامی خبرھایش حق، وعدهدین و 

کردند، چنانکه  نماز شب خویش را با اقرار به این مفاھیم شروع می ج رسول الله
در شب برای نماز تھّجد  ج وقتی پیامبر«کند:  روایت می ب ابن عّباس

، احلمُد أنَت نُوُر ال  اللَُّهمَّ لَك «فرمودند:  خاستند، می برمی سمواِت واألرِض وَمْن فيِهنَّ
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، ولَك ومَ  واألرِض  ُم السمواِت يِّ ولَك احلَْمُد، أنَت �َ   احلَْمُد، أنَت رَبُّ السمواِت   ن فيهنَّ
، ولكومَ  واألرِض  ، وقولَُك   ن فيهنَّ ، ووعُدَك احلقٌّ ،  احلمُد أنت احلقُّ ، ولقاؤَك َحقٌّ احلقٌّ

 ، ، وانلَّاُر حقٌّ دٌ واجلَنَُّة حقٌّ ، وُ�مَّ ، وانلَِّبيوَن َحقٌّ اعُة حقٌّ ، اللَُّهمَّ لك َحقٌّ  ج والسَّ
ُت، و�يلك أَ�بُْت، و�ك خاَص  حاَكْمُت،   مُت، و�يلَك أسلمُت، و�ك آمنُْت، وعليَك تو�َّ

رُت، وما أرسَ  فاغِفر يل مُت وما أخَّ ُر، رُت وما أعلَ ما قدَّ ُم وأنَت الُمؤخِّ نُت، أنَت الُمقدِّ
ھا و زمین و  توست، تو نور آسمان پروردگارا! ستایش از آِن «؛ ١» � إالَّ أنتال أنت إل�

ھا و زمین  آسمان سرپرست توست، تو ستایش از آِن  .، ھستیوجود داردھا  آن درھر چه 
ھا و زمین و ھر  توست، تو پروردگار آسمان ستایش از آِن  .، ھستیھاست آن درو ھر چه 

 ،و گفتارت حق  ی و وعدهتو حّق  ،و ستایش از آن توست .ھستی، وجود داردھا  آن درچه 
 .حق است ،ج و محمد † حق و قیامت و پیامبران ،بھشت و دوزخ ،دیدارت حق

و به سوی تو رجوع م ل نمودبر تو توکّ و   متوأم، به تو ایمان آورد ]فرمان[الھی! تسلیم 
ام با دیگران برای رضای  کنم [یا این که دشمنی با [توفیق] تو مبارزه می .ام کرده

پس گناھان گذشتۀ دور و نزدیکم و گناھان آشکار و  ،خواھم توست] و از تو داد می
 »اول و آخر تویی، تنھا تو معبود من ھستی و غیر از تو معبودی نیست. .نھانم را بیامرز

دھد،  مبین: یعنی پروردگاری که راه صحیح و ھدایت را به بندگانش نشان می
رسند و نیز اعمال بدی را که باعث  ھا به پاداش می وسیلۀ آن حی را که بهاعمال صال
 فرماید: سازد. الله تعالی می شوند، روشن می عذاب می

ُ يُرِ�ُد ﴿ َ لَُ�ۡم َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ُسَنَ  ٱ�َّ ِينَ ِ�ُبَّ�ِ ُ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َوَ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡمۗ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
  ]٢٦ساء: [النّ  ﴾َعلِيٌم َحِكيمٞ 

روشن سازد، و شما را به راه و روش  یتانرا) برا یشکه (احکام خو خواھد یم الله«
  ».است یمحک یکند و الله دانا ییراھنما ،از شما بودند یشپ که ی کسان

ُ َوَما َ�َن ﴿ ا َ�تَُّقونَۚ  ٱ�َّ َ لَُهم مَّ ٰ يُبَّ�ِ   ]١١٥وبة: [التّ  ﴾ِ�ُِضلَّ قَۡوَمۢ� َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮُٰهۡم َح�َّ
را  یزھاییتا آنکه چ کند یکرد گمراه نم یترا ھدا انآن اینکه از پسرا  یو ھرگز الله قوم«
 ».کند یانب یشانبرا یزند،از آن بپرھ یدکه با

                                           
 .٧٦٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٠٦٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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این است که یگانگی الله روشن و واضح بوده و او معبود بر » مبین«از دیگر معانی 
 حق و بدون شریک است.

کند که  ھای متنّوعی را بیان می در قرآن کریم، دالیل و نشانه ـ عالوه بر این، الله
ھمتاست و عبادت غیر الله باطل و گمراھی و  دھد فقط او معبود بر حق و بی نشان می

 فرماید: انحراف است، چنانکه می

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

  ]٦٢[الحج:  ﴾ٱۡلَكبِ�ُ 
 یباطل است و به راست خوانند یو آنچه جز او م بودهاست که الله حق  بدان سبب ینا«

 ».بزرگ است ۀکه الله بلندمرتب

ُهَو ﴿دھد که  آنچه از عظمت و صفات الله بیان شد، نشان می: یعنی ﴾َ�ٰلَِك ﴿
معبود بر حق بوده و معبودی غیر از او نیست؛ پروردگاری که در ذات ؛ فقط او ﴾ٱۡ�َقُّ 

و وعیدش حق،   و اسماء و صفاتش کامل است و دین او حق، پیامبرانش حق، وعده
 لقای او حق و عبادتش حق است.

نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ﴿عبارت: 
َ
؛ یعنی آنچه در ذات خود باطل ﴾ٱۡلَ�ِٰطُل ُهَو  ۦَوأ

ھا باطل است، زیرا ھمگی از  ھا، خدایان، حیوانات و جماداتی که پرستش آن است و بت
روند و برای خودشان مالک ضرر، منفعت، مرگ، زندگی و رستاخیز نیستند، چه  بین می

ھا را به وجود  رسد به اینکه مالک موارد مذکور، برای دیگران باشند! اگر الله متعال آن
مانند، پس عبادت مخلوقات و موجوداتی که این  ینیاورد و کمک نکند، ھرگز باقی نم

 اند، بدترین نوع باطل و گمراھی است. گونه
ھایی که الله متعال در قرآن کریم بیان فرموده است و  برخی از دالیل و نشانه

 کنندکه تنھا او معبود بر حق است، عبارتند از: داللت می
است و ھیچ شریکی ندارد. فقط او . اینکه فقط الله متعال رّب و پروردگار جھانیان ١

دھنده و متصّرف در ھستی است و ھیچ شریکی در این زمینه  آفریدگار، رازق، نعمت
 ھمتاست. ندارد و از این رو، الله متعال تنھا معبود بر حق و بی

از لوازم شناخت موضوع مزبور و اقرار به آن، این است که فقط الله متعال عبادت 
 فرماید: می أل برابر الله خاضع و مطیع باشد. اللهشود و انسان فقط در 
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نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ َۡل يُولُِج  ٱ�َّ ۡلِ ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ نَّ  ٱ�َّ

َ
َ َوأ  ٦١َسِميُعۢ بَِص�ٞ  ٱ�َّ

نَّ 
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ِطُل ٱۡلَ�ٰ ُهَو  ۦَوأ

َ
َ َوأ  ٱۡلَعِ�ُّ ُهَو  ٱ�َّ

نَّ  ٦٢ٱۡلَكبِ�ُ 
َ
لَۡم تََر أ

َ
� َ نَزَل ِمَن  ٱ�َّ

َ
َمآءِ أ �ُض َماٗٓء َ�ُتۡصبُِح  ٱلسَّ

َ
ۚ إِنَّ  ٱۡ� ةً َّ�َۡ�ُ َ لَِطيٌف  ٱ�َّ

ُ  ٦٣َخبِ�ٞ  َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  ۥ�َّ �ِض� َوَما ِ�  ٱلسَّ
َ
َ �نَّ  ٱۡ� نَّ  ٦٤ٱۡ�َِميدُ  ٱۡلَغِ�ُّ لَُهَو  ٱ�َّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
� َ  ٱ�َّ

ا ِ�  َر لَُ�م مَّ �ِض َسخَّ
َ
ِ  ٱۡ�َۡحرِ َ�ۡرِي ِ�  ٱلُۡفۡلَك وَ  ٱۡ� ۡمرِه

َ
َمآءَ َوُ�ۡمِسُك  ۦبِأ ن َ�َقَع َ�َ  ٱلسَّ

َ
أ

�ِض 
َ
َ إِنَّ  ۦٓۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ٱۡ� ِ  ٱ�َّ ِ َوُهَو  ٦٥لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱ�َّاِس ب ۡحَياُ�ۡم ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم ُ�مَّ  يٓ ٱ�َّ

َ
أ

�َ�ٰنَ ُ�ۡيِيُ�ۡمۗ إِنَّ    ]٦٦-٦١[الحج:  ﴾لََكُفورٞ  ٱۡ�ِ
 ،) از آن روست که الله (قادر است چیزی را بر دیگری غالب کند این (نصرت مظلوم«

د آور شود) و روز را در شب در می مغلوب می تاریکیکند (و  ) شب را در روز داخل می چنانکه
و آنچه جز او  بودهاست که الله حق  بدان سبب ینا یناست.ب یالله شنوا گمان یو ب

که الله از آسمان  یدیند یاآ .بزرگ است ۀکه الله بلندمرتب یباطل است و به راست خوانند یم
گاه  ینب یکالله بار ھمانا گردد؟! یم م(بر اثر آن) سبز و خّر  ینفرو فرستاد، سپس زم یآب آ

 نیاز یالله ب تردیداوست و بدون  از آِن  وجود دارد، ینھا و آنچه در زم در آسمانآنچه  .است
) یزر شما کرده و (نمسّخ  وجود دارد یندر زمکه که الله آنچه را  یدیند یاآ .ستوده است

 -جز به فرمانش  -افتد  ینبر زم اینکهروان است و آسمان را از  یابه فرمان او در در ھا یکشت
است که شما را  ذاتیو او  .الله (نسبت) به مردم رؤوف مھربان است گمان یب دارد، ینگه م

 یارکه انسان بس یبه راست کند، یزنده م یگرآنگاه بار د میراند، یزنده کرد، سپس شما را م
 ».ناسپاس است

َمآءِ قُۡل َمن يَۡرُزقُُ�م ّمَِن ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ٱۡ� مَّ

َ
ۡمعَ أ بَۡ�ٰرَ وَ  ٱلسَّ

َ
َوَمن ُ�ۡرُِج  ٱۡ�

ۚ َوَمن يَُدبُِّر  ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلَۡمّيَِت َو�ُۡخرُِج  ٱلَۡمّيِِت ِمَن  ٱۡلَ�َّ  ۡمَر
َ
ۚ فََسيَُقولُوَن  ٱۡ� ُ فََ�  ٱ�َّ

َ
َ�ُقۡل أ

ُ فََ�ٰلُِ�ُم  ٣١َ�تَُّقونَ  ۖ َر�ُُّ�ُم  ٱ�َّ ۖ إِ�َّ  ٱۡ�َقِّ َ�َماذَا َ�ۡعَد  ٱۡ�َقُّ َ�ُٰل   ٱلضَّ
َ
فُونَ فَ� ٰ تُۡ�َ [یونس:  ﴾�َّ

٣٢-٣١[  
و  ییکه مالک شنوا دھد؟ کیست یم یروز ینشما را از آسمان و زم یبگو: چه کس«

و  آورد؟ یم یرونو مرده را از زنده ب آورد یم یرونزنده را از مرده ب یھاست؟ و چه کس یناییب
(از او)  یاپس بگو: آ .درنگ خواھند گفت: الله یپس ب کند؟ یم یرکار (جھان) را تدب یچه کس

است جز  یزیشماست، پس بعد از حق، چه چ یقیآن الله پروردگار حق بنابراین !ترسید؟ ینم
 !»شوید؟ یگران میپس چگونه (از پرستش او) رو ی؟!گمراھ
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برد؛ اسماء و صفاتی که بیانگر کمال،  . الله تعالی اسماء و صفات واالیش را نام می٢
دھد که تنھا او مستحّق عبادت است؛ مثال در آیة  یجالل و عظمت اوست و نشان م

صفت  ٢٠نام و بیش از  ٥الکرسی که توحید به طور خالصه بیان و اثبات شده است، 
 پروردگار آورده شده است.

ھای متعّدد خویش بر بندگان و تداوم فضل و احساناتش بر آنان  از نعمت أ . الله٣
ھایی که در  ان آن را به سبب فراوانی نعمتکه برخی عالم -» نحل«کند. سورۀ  یاد می

ترین دلیل بر این مطلب  بزرگ  -اند نامیده» ھا ِنَعم؛ نعمت«آن بیان شده است، سورۀ 
ھا، با آیات  است که فقط الله متعال معبود بر حق بوده و به ھمین سبب، بیان نعمت

 زیر ختم شده است:

َما َعلَۡيَك  ٨١َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �ُۡسلُِمونَ  ۥَكَ�ٰلَِك يُتِمُّ نِۡعَمَتهُ ﴿ ْ فَإِ�َّ  ٱۡ�ََ�ٰغُ فَإِن تََولَّۡوا
ِ َ�ۡعرِفُوَن نِۡعَمَت  ٨٢ٱلُۡمبِ�ُ  ۡ�َ�ُُهُم  ٱ�َّ

َ
  ]٨٣-٨١حل: [النّ  ﴾ٱۡلَ�ٰفُِرونَ ُ�مَّ يُنِكُروَ�َها َوأ

 ید.(فرمان او) شو یملباشد که تس کند، یرا بر شما تمام م یشھا گونه (الله) نعمت این«
 .) تو ابالغ آشکار استۀکه بر (عھد یستن ینا جز ،گرداندند ی) روان!) اگر (آنیامبرپ یپس (ا

 ».کافرند یشترشانو ب کنند یانکار مآن را سپس  شناسند، ی) نعمت الله را مان(آن
کند،  فرماید که او درخواست و نیاز درماندگان را برآورده می . الله تعالی می٤

تواند چنین  برد و ھیچ کس غیر از الله نمی زدگان را از بین می ھای مصیبت سختی
 کاری انجام دھد:

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
وٓءَ إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ أ �ِض� َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  ٱلسُّ

َ
ءَِ�ٰهٞ  ٱۡ�

َ
أ

َع  ِۚ مَّ ُرونَ  ٱ�َّ ا تََذكَّ   ]٦٢مل: [النّ  ﴾قَلِيٗ� مَّ
او  وقتی کند ی) مضطر (درمانده) را اجابت می(دعا ذاتی که یاھا بھترند)  بت ینا یاآ«(
 یاآ دھد؟! یقرار م ینزم ینانو شما را جانش سازد یرا بر طرف م یرا بخواند، و گرفتارتعالی 

 »گیرید! یبا الله است؟! چه اندک پند م یگریمعبود د
دھد و آن را  رساند، نعمت می و ضرر میدھد که او نفع  . پروردگار جھان خبر می٥

 گیرد و غیر او تعالی، مالک ھیچ یک از این موارد برای خود و دیگران نیستند: می

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ﴿ فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ قُۡل أ َراَدِ�َ  ٱ�َّ

َ
ُ إِۡن أ ِ  ٱ�َّ ِه ٍ َهۡل ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت ُ�ّ  ۦٓ بُِ�ّ

َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة 
َ
ۡو أ

َ
ۖ قُۡل َحۡسِ�َ  هۦِۚ َهۡل ُهنَّ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ أ ُ ُ  ٱ�َّ ُونَ َعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ  ﴾ٱلُۡمَتَوّ�ِ

  ]٣٨مر: [الّز 
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 نآنا یامن بخواھد، آ یبرا یانیاگر الله ز خوانید، یالله م یآنچه را که به جا یدیدد یابگو: آ«
 یاآ خواھد،من ب یبرا یاگر رحمت یارا برطرف کنند؟! و  یانش(معبودان) خواھند توانست ز

کنندگان  ل) توکّ ۀاست و (ھم یکاف برایمخواھند توانست رحمت او را باز دارند؟! بگو: الله  انآن
 »کنند. یل مبر او توکّ 

دھد که مخلوقات و موجودات در کمال استحکام و استواری و  خبر می أل . الله٦
 اند: دّقت آفریده شده

﴿ ُ ِي ٱ�َّ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
َمآءَ قََراٗر� وَ  ٱۡ� ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡم  ٱلسَّ

َ
َرُ�ۡم فَأ بَِناٗٓء وََصوَّ

ّيَِ�ِٰت� َوَرزَقَُ�م ّمَِن  ُ َ�ٰلُِ�ُم  ٱلطَّ ُ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�َتَباَرَك  ٱ�َّ   ]٦٤[غافر:  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ
قرار داد و  یمان را (ھمچون) سقفشما قرارگاه، و آس یرا برا یناست که زم ذاتیالله «

 .داد یبه شما روز یزهپاک یزھایگرداند و از چ یکوپس صورتتان را نس ید،شما را صورت بخش
 ».است یانپروردگار شما، پس پربرکت و بزرگوار است الله که پروردگار جھان ؛است الله ینا

مالک ھیچ چیزی ھا بسیار حقیر و ناتوانند و  فرماید که بت . الله متعال می٧
 نیستند:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ُ�َِب َمَثٞل فَ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِينَ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ لَن َ�ۡلُُقواْ  ٱ�َّ

ْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ  بَاُب �ن �َۡسلُۡبُهُم  ۥۖ َ�ُ  ٱۡجَتَمُعوا  الُِب ٱلطَّ ا �َّ �َۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف  ٔٗ َشۡ�  ٱ�ُّ
َ َما قََدُرواْ  ٧٣ٱلَۡمۡطلُوُب وَ  ِ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۦٓۚ َحقَّ قَۡدرِه   ]٧٤-٧٣[الحج:  ﴾لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  ٱ�َّ

را که به  یکسان دون تردید: بیدزده شده است، پس به آن گوش فرا دھ یمردم! مثل یا«
 ی) برایاگر چه (ھمگ یافرینند،را ب یمگس توانند یھرگز نم خوانید، ی) مییالله (به خدا یجا

 یرند.از آن باز پس گ توانند ینم ید،ھا بربا را از آن یزیو اگر مگس چ یند.(کار) گرد آ ینا
) الله را چنانکه سزاوار اوست نشناختند، ان(آن .مطلوب (عابد و معبود) ناتوانند و) طالب ی(آر

 ».است یروزمندپ ّی الله قو یقیناً 
اند و داللت  روشنی که در قرآن کریم بیان شدهو سایر دالیل واضح و براھین 

کنند که فقط الله معبود بر حق بوده و الوھّیت غیر او، کفر، طغیان، گمراھی و  می
 بھتان است.

 قدیر، قادر و مقتدر. ٥٥
اند و بیشتر از ھمه، قدیر، سپس قادر و بعد از آن،  سه اسم فوق در قرآن کریم آمده

 فرماید: می أل مقتدر بیان شده است. الله
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ُ وَ ﴿ ءٖ قَِديرٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]٢٨٤[البقرة:  ﴾َ�َ

 ».تواناست یزیو الله بر ھر چ«

  ]٤٤[فاطر:  ﴾َ�َن َعلِيٗما قَِديٗر� ۥإِنَّهُ ﴿
 ».تواناست یاو دانا ھمانا«

رُۡجلُِ�ۡم  ٱلَۡقادِرُ قُۡل ُهَو ﴿
َ
ۡو ِمن َ�ِۡت أ

َ
ن َ�ۡبَعَث َعلَۡيُ�ۡم َعَذاٗبا ّمِن فَۡوقُِ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ َ�َ

َس َ�ۡعٍض� 
ۡ
ۡو يَۡلبَِسُ�ۡم ِشَيٗعا َو�ُِذيَق َ�ۡعَضُ�م بَأ

َ
  ]٦٥[األنعام:  ﴾أ

 یابر شما بفرستد،  یتان،پا یراز ز یا(سر) تان  یاز باال یبگو: او قادر است بر آنکه عذاب«
) را به ھر یو (طعم) جنگ (و دو دستگ یامیزدگروه (و پراکنده) با ھم ب صورت گروهه ب شما را

 ».بچشاند یگرید ۀوسیل از شما به یک

ُ َوَ�َن ﴿ ۡقتَِدًرا ٱ�َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]٤٥[الکهف:  ﴾َ�َ

 ».تواناست یزیچ ربر ھھمواره و الله «
کنند و اینکه قدرت  الله متعال میھا داللت بر ثبوت صفت قدرت برای  تمامی آن

با قدرت خود، موجودات را به وجود آورده، با قدرت خود  أ الھی کامل است و الله
ھا را برابر و استوار نموده و با قدرت  کند، با قدرت خویش آن ھا را تدبیر و اداره می آن

انگیزاند؛ نیکوکار را به  میراند، بندگان را برای جزا و پاداش برمی کند و می خود زنده می
کند.  ھایش مجازات می دھد و گنھکار را به سبب بدی ھایش پاداش می سبب خوبی

آید.  گوید باش و فورا به وجود می ذاتی که ھر گاه ارادۀ ایجاد چیزی را بکند، به آن می
دھد، ھر کس را  ھا را بر آنچه بخواھد و اراده کند تغییر می ھمچنین با قدرت خود، دل

نماید، مؤمن را مؤمن،  کند و ھر کس را که بخواھد گمراه می ه بخواھد ھدایت میک
 گرداند. کافر را کافر، نیکوکار را نیکوکار و گنھکار را گنھکار می

تواند به چیزی از علمش احاطه یابد مگر آنچه را  به سبب کمال قدرتش، کسی نمی
ھا و زمین و آنچه را که میان آن  نکه الله به وی تعلیم دھد. بر اثر کمال قدرتش، آسما

توانند او  روز آفرید و ھرگز خسته نشد. ھیچ یک از مخلوقات نمی ٦دو وجود دارد، در 
شود و ھر جا که باشند، تحت مراقبت الله  ھا غافل نمی را ناتوان سازند، ھرگز الله از آن

وانی در برابر آنچه قرار دارند. پروردگاری که قدرتش خالی و سالم از رنج، خستگی و نات
بخواھد است. به سبب کمال قدرتش، ھر چیزی تحت فرمان و تدبیر اوست، ھر آنچه 

 پذیرد. شود و ھر آنچه نخواھد، صورت نمی بخواھد انجام می
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 فرماید: می ـ یکی از اصول مھم ایمان، باور و اعتقاد به قضا و قدر است. الله

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه ﴿   ]٤٩[القمر:  ﴾بَِقَدرٖ إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
 »یدیم.اندازه آفر  را به یزیچ رما ھ گمان یب«

ۡمُر ﴿
َ
ِ َوَ�َن أ ۡقُدوًرا ٱ�َّ   ]٣٨[األحزاب:  ﴾قََدٗر� مَّ

 ».است یقشده و دق حسابھمواره و فرمان الله «

َرهُ ﴿ ءٖ َ�َقدَّ   ]٢[الفرقان:  ﴾َ�ۡقِديٗر� ۥوََخلََق ُ�َّ َ�ۡ
 ».کرده است ّینمع باید، یم آن گونه کهرا  یزھر چ ۀانداز پسس ید،را آفر یزیچ رو ھ«

کند: مشرکان قریش  چنین روایت می س از ابوھریره ١در صحیح خود، / مسلم
 دربارۀ تقدیر نزاع و کشمکش کنند و از این رو، آیات زیر نازل شد: ج آمدند که با پیامبر

ْ َمسَّ  ٱ�َّارِ يَۡوَم �ُۡسَحُبوَن ِ�  ٤٧ِ� َضَ�ٰٖل وَُسُعرٖ  ٱلُۡمۡجرِمِ�َ إِنَّ ﴿ ٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُوا َ�َ
ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ  ٤٨َسَقرَ    ]٤٩-٤٧[القمر:  ﴾إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
در آتش  یشانھا بر چھره که  یروز .ھستند یوانگیو د یگنھکاران در گمراھھمانا «
ما  گمان یب ید.:) (طعم) آتش دوزخ را بچششود یگفته مان به آن(و  شوند یم یدهم) کش(جھنّ 

 »یدیم.اندازه آفر  را به یزیچ رھ
کسی که به قضا و قدر ایمان نداشته باشد، به الله متعال ایمان و باور ندارد. امام 

بنابراین انکار قضا و قدر انکار  ٢»َقَدر، قدرت الله تعالی است.«گوید:  می / احمد
با ایمان منافات دارد، زیرا یکی از  ـ قدرت الھی است و انکار ھمه یا یکی از صفات الله

 اصول ایمان به الله، ایمان به تقدیرھای اوست.
َقَدر، نظام توحید است. پس ھر کس الله را به یگانگی «گوید:  می ب ابن عّباس

یمان آورد، قطعًا به ریسمان محکمی که ھیچ سستی و عبادت کند و به قضا و قدر ا
شکستی در آن نیست، چنگ زده است، اّما ھر کس توحید الھی را رعایت کند و قضا و 

 ٣»قدر را تکذیب نماید، توحید را نقض کرده است.

                                           
 .٢٦٥٦شمارۀ حدیث:  -١

 .٢٨، ص »شفاء العلیل«؛ ابن قّیم در ٢٥٤، ص ٣، ج »منھاج الّسّنة«در  شیخ اإلسالم ابن تیمّیه -٢

، شمارۀ: »اإلبانة«؛ ابن بّطه در -عبارت فوق را او آورده است – ٢٠٥، شمارۀ: »القدر«فریابی در  -٣
 ؛ و دیگران.١٢٢٤، شمارۀ: »أصول اإلعتقاد«؛ اللکائی در ١٦٢٤
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ھر کس قضا و قدر را تکذیب کند، اسالم «گوید که از حسن چنین شنیدم:  عوف می
الله متعال تقدیرھایی را مقّدر کرد و مخلوقات را بر اساس قدر را انکار کرده است. 

 ١»ھا و عافیت را بر اساس آن تقسیم کرد. ھا، مصیبت ھا، روزی آفرید و اجل
ترین و برترین صفات عالمان به این موضوع است. ابن  ایمان به تقدیر یکی از مھم

َ ا َ�َۡ� إِ�َّمَ ﴿دربارۀ آیۀ:  ب از ابن عّباس ٢جریر در تفسیر خود، ِمۡن ِعَبادِهِ  ٱ�َّ
 ْۗ ُؤا  ،»ترسند. یاز او م یانبندگان الله دانا یانکه از م یستن ینجز ا« ؛]٢٨[فاطر:  ﴾ٱۡلُعلََ�ٰٓ

ھمانا الله بر ھر چیزی «گویند:  کند: مراد کسانی ھستند که می چنین روایت می
 »تواناست.

در  ب علم ابن عّباساین مطلب برخاسته از فھم و «گوید:  می / ابن قّیم
حوزۀ تأویل و تفسیر و شناخت او به حقایق اسماء و صفات است، زیرا بیشتر عالمان 

اند. منکران تقدیر و  اند ھر چند اقرار به آن داده این عبارت را به درستی تفسیر نکرده
 اند و نیز منکران افعال پروردگار. ھر خلق افعال بندگان، به درستی اقرار به آن نداده

کس معتقد نباشد به اینکه الله متعال ھر روزی مشغول به کاری است و ھر آنچه را که 
دھد، ھرگز معتقد نخواھد بود به اینکه الله بر ھر چیزی تواناست. و  بخواھد انجام می

ھای بندگان میان دو انگشت از انگشتان الله قرار دارد  کسی که اقرار ندھد به اینکه دل
ھاست  گرداند و اینکه در حقیقت الله تغییردھندۀ قلب ھا را می د آنو ھر گونه که بخواھ

کند، قطعًا چنین فردی اقرار به اینکه الله بر  و اگر بخواھد دل را استوار یا منحرف می
ھا نباشد،  ھر چیزی تواناست، نخواھد داد و سایر افعال الھی که ھر کس معتقد به آن

زی تواناست نخواھد بود. پس چه سخن خوب و قطعًا معتقد به اینکه الله بر ھر چی
 ٣»پرمعنایی دانشمند اّمت و مترجم و مفّسر قرآن بیان کرده است!

ھای قدیر، قادر و مقتدر بیانگر آن است،  عالوه بر این، ایمان به قدرت الھی که نام
ن شود. چرا ای نتایج و آثار بزرگ و مبارکی دارد که مربوط به بنده در دنیا و آخرتش می
کنندۀ ایمان و  گونه نباشد در حالی که ایمان به آن، محور و نظام توحید، مبدأ و تکمیل

 رود؟! اصل و پایۀ دین است و یکی از ارکان ایمان و بنای احسان به شمار می

                                           
 .١٢٥٥، شمارۀ: »أصول اإلعتقاد«اللکائی در ؛ ١٦٧٦، شمارۀ: »اإلبانة«ابن بّطه در  -١

 .٣٦٤٩، ص ١٩ج  -٢

 .١٣١ -١٣٠، صص ١شفاء العلیل، ج  -٣
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بردن به او را  خواستن از الله و توّکل و پناه یکی از نتایج مبارکش این است که کمک
کند:  روایت می ب از ابن عّباس ١جامع خود،مذی در کند. تر در بنده تقویت می

علِّمَك «بودم که به من فرمودند:  ج روزی پشت سر پیامبر
ُ
لَكَِمات:  يَا ُغالُم إِ�ِّ أ

َ َ�َْفْظَك، َ  اْحَفِظ  اْحَفِظ ا�َّ ْدهُ  ا�َّ ِ
َ

َاَهك، جت
ُ

َت  إَِذا جت
ْ
ل
َ
ل َسأ

َ
، فَاْسأ  اْستََعنَْت  َو�َِذا ا�َّ

ٍء  ْن ينْفُعوَك �يِْشء، لَْم َ�نْفُعوَك إِالَّ �يَِشْ
َ
َة لَو اجتَمعْت ىلَعَ أ مَّ

ُ
نَّ األ

َ
، واعلَم: أ فَاْستَِعْن بِا�َّ

ٍء قد َكتَبَُه  وَك إِالَّ �يََشْ ء، لَْم يرَُضُّ وك �يَِشْ ْن يرَُضُّ
َ
ُ لَك، و�ِِن اْجتََمُعوا ىلَعَ أ قَد َكتَبَُه ا�َّ

ُحُف ا�َّ عليْك، ُرفِ  ِت الصُّ ای پسر! چند سخن [و نکتۀ مھم] را « ؛»َعِت األقْالم، وَجفَّ
دھم: [حدود] الله را حفظ کن تا الله از تو حفاظت کند. [حدود] الله  به تو آموزش می

را حفظ کن تا او را در برابر خود بیابی [که ھمواره به تو کمک خواھد کرد]. ھر گاه 
. ھر گاه کمکی خواستی، از الله کمک بخواه و بدان: درخواستی داشتی، از الله بخواه

ای به تو نخواھند  ای به تو برسانند، ھرگز فایده اگر ھمۀ اّمت جمع شوند بر اینکه فایده
رساند مگر آنچه که الله برایت مقّدر کرده است. و اگر مّتفق شوند بر اینکه ضرری به تو 

 »آنچه که الله برایت مقّدر کرده باشد.برسانند، ھرگز ضرری به تو نخواھند رساند مگر 
از دیگر آثار و نتایج آن، تکمیل صبر و رضایت کامل از الله متعال است. ابن 

 أ ھر کس که دلش سرشار از رضایت به قضا و قدر باشد، الله«گوید:  می / قّیم
و  کند و دلش را برای محّبت و رجوع نیازی، امنیت و قناعت می اش را لبریز از بی سینه

ای نبرد، دلش بر خالف  گرداند، اّما کسی که چنین بھره توکّل به الله، فارغ و خالی می
 ٢»گردد. شود و از آنچه باعث سعادت و رستگاری اوست، غافل می موارد مذکور پر می

ھای دل؛ مانند کینه، حسادت و  ھمچنین ایمان به قدرت الھی انسان را از بیماری
یرا معتقد است که تمامی امور بر اساس تقدیر الھی است و کند، ز امثال آن حفاظت می

شان را مقّدر کرده، به ھر کس که  دھد، رزق و روزی او تعالی به بندگان نعمت می
گیرد. بنابراین فضل، فضِل او و بخشش،  بخشد و از ھر کس که بخواھد می بخواھد، می

ن نعمت الله متعال شود که: فرد حسود دشم بخشش اوست و به ھمین سبب، گفته می
 بر بندگانش است.

                                           
 داند. ، ترمذی این روایت را حسن و صحیح می٢٥١٦شمارۀ حدیث:  -١

 .٢٠٢، ص ٢مدارج الّسالکین، ج  -٢



 ٢٧٣  شناخت اسماء الله

از دیگر آثارش این است که عزم و ارادۀ بنده را برای کسب خیر و دوری از شر 
 ج روایت شده است که رسول الله س از ابوھریره ١کند. در صحیح مسلم، تقویت می
ِ َوَال َ�ْعَجزْ  اْحرِْص ىلَعَ َما ينَْفُعَك «فرمودند:  يشٌء فَال   و�ْن أصابََك  ،، واْستَِعْن بِا�َّ

، وَما َشاَء َ�َعَل، فَإِنَّ لَْو َ�ْفتَُح  ُ َر ا�َّ �ِّ فَعلُْت اكَن َكَذا َو�َذا، َولَِ�ْن قُْل: قدَّ
َ
تقْل: لَْو �

يَْطان کمک بخواه  ـ رساند حریص باش و از الله بر آنچه برایت فایده می«؛ »َ�َمَل الشَّ
 کردم، چنین و گو اگر چنین مینبرسد، مصیبتی] [تو چیزی به و ناتوان مشو. ھرگاه 

 ،بخواھد متعالر ساخته بود و آنچه الله مقّد [چنین] شد، بلکه بگو: الله تعالی  چنان می
 »کند. عمل شیطان [وسوسه] را باز می [گفتن کلمۀ] اگر، [راه] چون ،دھد انجام می

و ھمواره از او تعالی  شود که انسان امید نیکو به الله داشته باشد ھمچنین باعث می
درخواست کند و بسیار دعا نماید، چون تمامی امور به دست الله است. امام احمد در 

با خود «کند:  از مطّرف بن عبدالله بن شّخیر چنین روایت می ٢،»الّزھد«کتاب 
ھا چیست و نتیجه گرفتم که خیر، فراوان است؛ مانند  اندیشیدم که جامع ھمۀ خوبی

ھا به دست الله متعال است و فقط با درخواست و  و فھمیدم که تمامی آنروزه و نماز 
 »ھا، دعاست. ھا را به دست آوری. بنابراین جامع تمام خوبی توانی آن دعا می

اللّهّم يا «کردند، این دعا بود:  آن را بسیار تکرار می ج یکی از دعاھایی که پیامبر
ھا! دلم را بر دینت  پروردگارا! ای گردانندۀ دل«؛ »َك الُقلوِب َ�بِّْت قليْب ىلَع ِدينِ  ُمقلَّب 

 »ثابت و استوار بدار.
بسیار این دعا را بر  ج کنند که: رسول الله روایت می س ترمذی و ابن ماجه از انس

ھا! دلم را  ای گردانندۀ دل«؛ »الُقلوِب َ�بِّْت قليْب ىلَع ِديِنَك  يا ُمقلَّب « آوردند: زبان می
پرسیدم: ای رسول الله! ما به تو و به آنچه آوردی، ایمان » استوار بدار. بر دینت ثابت و

َ�َعْم إِنَّ «ترسی [که منحرف و گمراه شویم]؟ ایشان فرمودند:  آوردیم، پس آیا بر ما می

                                           
 .٢٦٦٤شمارۀ حدیث:  -١

 .١٣٤٦شمارۀ:  -٢
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َصابِِع اهللا ُ�َقلِّبَُها كَ 
َ
ْصبَُعْ�ِ ِمْن أ

ُ
ُقلُوَب َ�ْ�َ أ

ْ
َ  يَف ال و ھا میان د بله، ھمانا دل«؛ ١»شاءُ �

 »گرداند. ھا را می انگشت از انگشتان الله است، که ھر گونه بخواھد، آن

 َودود. ٥٦
 این اسم دو بار در قرآن آمده است:

ْ وَ ﴿   ]٩٠[هود:  ﴾َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُو�ُٓواْ إَِ�ۡهِ� إِنَّ َرّ�ِ رَِحيٞم َوُدودٞ  ٱۡسَتۡغفُِروا
ھمانا  .)ید(و توبه کن یداو باز گرد یسپس به سو ید،و از پروردگارتان آمرزش بطلب«

 ».پروردگارم مھربان دوستدار است

  ]١٤-١٣[البروج:  ﴾ٱلَۡوُدودُ  ٱۡلَغُفورُ وَُهَو  ١٣ُهَو ُ�ۡبِدُئ َوُ�عِيدُ  ۥإِنَّهُ ﴿
و او  گرداند یاز مرگ) باز مپس و دوباره ( کند یرا) آغاز م ینشھمانا اوست که (آفر«

 ».دوستدار است ۀآمرزند
یعنی ذاتی که پیامبران و رسوالن و پیروانشان را دوست دارد و آنان نیز الله ودود: 

ھایشان  تر از ھر چیزی است و دل متعال را دوست دارند و او تعالی برایشان محبوب
 سرشار از محّبت پروردگار است.

ھایش  در توضیح مفھوم این نام و داللت / شیخ عبد الّرحمان بن سعدی
ھای فراوان، الطاف  یعنی پروردگاری که به سبب صفات زیبا، نعمتودود: «گوید:  می

 أل گردد. الله ھای پنھان و آشکار خویش، محبوب مخلوقاتش می مخفی و بخشش
ودود است؛ یعنی او مخلوقاتش را دوست دارد و نیز بدین معنا که مخلوقات او را 

وست دارد و آنان نیز دوست دارند؛ یعنی الله تعالی دوستان و بندگان مخلص خود را د
این افراد را دوست داشته و محّبت را در  أ او را دوست دارند و در حقیقت، الله

به  ـ ھایشان قرار داده است و زمانی که آنان او تعالی را دوست داشته باشند، الله دل
 دارد. شان، آنان را دو چندان دوست می پاداش محّبت و دوستی

ات از جانب الله بوده، اوست که اسباب محّبت را به بنابراین تمامی فضل و احسان
کند و بر اثر صفات بزرگ  ھایشان را به سوی خود متوّجه و جلب می آورد، دل وجود می

                                           
؛ سنن ابن ماجه، -آورده است ترمذیعبارت فوق را  – ٢١٤٠جامع الّترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

 داند. ؛ آلبانی روایت مذکور را در صحیح ترمذی و صحیح ابن ماجه، صحیح می٣٨٣٤شمارۀ حدیث: 
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ھای  ھا و جان گردد، زیرا دل ھای سلیم و پاک می و زیبا و جّذابی که دارد، محبوب دل
 اند. داشتن کمال آفریده شده سالم بر محّبت و دوست

متعال صاحب کمال مطلق است و ھر یک از صفاتش، ویژگی خودش را در  الله
ھا به سوی موال و پروردگارشان دارد. ھمچنین الله بر اثر  عبودّیت و جذب دل

 شان وابسته به ھا آفریده شدند و زندگی وسیلۀ آن ھای فراوانش که مخلوقات به نعمت
ھا مخلوقات را سر و  با آن أل اللهھایی که  گیرد؛ نعمت ، محبوب آنان قرار میھاست آن

سامان داد، امورشان را کامل کرد، ضرورّیات و نیازھایشان را برآورده نمود، کارھا را 
ھا را از آنان دور کرد، احکامی را برایشان  ھا و سختی برایشان آسان ساخت، مصیبت

مال و تشریع و آسان نمود و حرج و مشّقت را از دوش آنان برداشت، راه راست و اع
اقوال صحیح را برایشان روشن ساخت، پیمودن آن راه را برایشان آسان کرد و از لحاظ 
شرعی و قدری در این زمینه به آنان کمک نمود، ضررھا و امور ناپسند را از آنان دفع 

ھا را برایشان مھّیا نمود و فضل و احساناتی کرد که  کرد، ھمان گونه که منافع و آسانی
تر و  ا مشاھده کردند، اّما آنچه پنھان و مخفی مانده، خیلی مھممخلوقات برخی ر

 تر است. بزرگ
ھای  ھای قلبی و روانی، آسایش ھای مخلوقات؛ ھمچون محّبت پس تمامی نعمت
کند که آشکار یا پنھان باشد، ھمگی از فضل و کرم  ھا؛ فرقی نمی بیرونی و درونی بدن

ای  ھا به گونه گیرد، زیرا دل نان قرار میالھی است، که الله از این طریق، محبوب آ
تر و  اند که ھر کس به آنان نیکی کند را دوست دارند و کدام نیکی بزرگ آفریده شده

ھایش ممکن نیست، چه رسد به اینکه  بھتر از فضل و بخششی که شمارش جنس
طلبد که  انواعش شمرده شود؟! ھر نعمتی که از جانب الله باشد، از بندگان می

 ھایشان از محّبت، حمد، شکر و ثنای الھی ُپر گردد. دل
از دیگر موارد محّبت الله این است که بنده جرأت انجام محّرمات و کوتاھی در 

کند، وی را با انواع  پوشاند، صبر می کند، اّما الله گناھش را می واجبات را پیدا می
الوه بر این، اسباب، کند و ع نماید، ھیچ نعمتی را از او قطع نمی ھا کمک می نعمت

گرداند تا وی را به سوی خودش جلب و متوّجه  پندھا و ارشاداتی را برایش مھّیا می
کند و در نتیجه، آن بنده توبه و رجوع نماید و الله متعال گناھانش را ببخشد، جرایم 

که راز و  -والله أعلم –بزرگش را محو کند و محّبت خویش را نصیب وی سازد. شاید 
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ھمین نکته باشد، چنانکه در آیۀ زیر آمده » غفور«در کنار » ودود«مدن نام عّلت آ
 است:

  ]١٤[البروج:  ﴾ٱلَۡوُدودُ  ٱۡلَغُفورُ َوُهَو ﴿
 ».دوستدار است ۀو او آمرزند«

کنندگان، این است که بر اثر توبۀ آنان  ھای کمال موّدت و دوستی او به توبه از نشانه
ای که غیر قابل تصّور است. ھمچنین نسبت به آنان،  شود، به گونه بسیار خوشحال می

تر است. ھر کس از دوستانش که او را  از والدین و فرزندانشان و از تمامی مردم، مھربان
کند،  شود و در تمامی کارھایش به او کمک می ھمراه وی می أل دوست بدارد، الله

برد و او را با ارزش  سازد و جایگاھش را در نزد خود باال می دعایش را برآورده می

َّ  ال«گرداند، چنانکه در یک حدیث قدسی آمده است:  می يََزاُل َ�بِْدي َ�تََقَرُّب إيِلَ
ِي ُ�برِْصُ بِهِ 

َّ
ُه اذل ِي �َْسَمُع بِِه، َوَ�رَصَ

َّ
ْحبَبْتُُه ُكنُْت َسْمَعُه اذل

َ
ِحبَُّه، فَإَِذا أ

ُ
، بِانلََّوافِِل َحىَتّ أ

لَِ� ألْعِطيَنَُّه، َولنَِئِ اْستََعاَذِ�  َوَ�َدهُ اليَِّت َ�بِْطُش 
َ
بَِها، َورِْجلَُه اليَِّت َ�ْميِش بَِها، َولنَِئ َسأ

شود تا جایی که او را دوست  ام ھمواره با نوافل به من نزدیک می بنده«؛ ١»... ألِ�يَذنَّهُ 
شنود،  شوم که با آن می دارم و زمانی که وی را دوست داشته باشم، شنوایی او می می

گیرد و پایش که با  بیند، و دستش که با آن محکم می شوم که با آن می بینایی وی می
بخشم و اگر به من پناه ببرد، قطعًا به او پناه  رود. اگر از من بخواھد، به او می آن راه می

 .»دھم...  می
کسی اش، ھرگز به ذھن  ھای محّبت الله برای دوستان و بندگان برگزیده آثار و نشانه

کند و غیر قابل شمارش است. و محّبت دوستانش، روح و جان، زندگی و  خطور نمی
وسیلۀ  رود، که رستگاری و سعادتشان وابسته به آن است، به خوشی آنان به شمار می

ھایشان الله  نمایند و بر اثر آن، زبان را حمد و شکر می أ کنند، الله آن عبادت می
کنند و حقوق  اعضایشان در خدمت دین و عبادت الھی عمل میکنند،  متعال را یاد می

ھایشان را از وابستگی به غیر الله و  دھند، دل متنّوعی را که بر عھده دارند، انجام می
ھا  دارند و تمامی محّبت باز می أل ترس و امید به آن، و اعضایشان را از مخالفت با الله

 حّبت است.ھای دینی و فطری آنان تابع این م و دوستی

                                           
 .س ، به روایت ابوھریره٦١٣٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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از لحاظ دینی، وقتی بندگان پروردگارشان را دوست داشته باشند، پیامبران، 
رسوالن، دوستان الله، ھر عملی که آنان را به الله نزدیک کند و ھر زمان، مکان، عمل و 

 دارند. ھا را دوست داشته باشد، دوست می عاملی را که الله آن
ھا  ھا بر محّبت و عالقه به آن را که جان ھا و نیازھایشان و از لحاظ فطری، خواسته

ای که  آفریده شده است؛ یعنی خوراک، نوشیدنی، لباس و آسایش را به گونه
ھا به  کنند و عالوه بر این ھدف، از نعمت پروردگارشان دوست دارد، استفاده می

 فرماید: می أل برند؛ چنانکه الله ای که الله متعال فرمان داده است، بھره می گونه

ْ ُ�ُواْ وَ ﴿ ُ�وا ْۚ  ٱۡ�َ   ]٣١[األعراف:  ﴾َوَ� �ُۡ�ِفُٓوا
  ».اسراف نکنید یول ،بخورید و بیاشامید«

بنابراین دلیل و ھدف اصلی آنان، عمل به دستورات الھی و رسیدن به محّبت اوست 
گردد و تمامی اوقاتشان مشغول تقّرب  ھایشان تبدیل به عبادت می و در نتیجه، عادت

 شود. خویش میبه محبوب 
به آنان فضل و  أ تمامی این آثار و نتایج زیبا و مھم نتیجۀ محّبتی است که الله

بخشش کرده است و این امور بر حسب محّبتی که در دل وجود دارد و روح ایمان، 
رود، تقویت و افزایش  حقیقت توحید، عین تعّبد و اساس و پایۀ تقّرب به شمار می

 یابد. می
در ذات و صفات خویش، مثل و مانندی ندارد، محّبت او در  ـ اللهھمان گونه که 

ھای دوستانش و نیز اسباب و اھداف، مقدار و آثار، لّذت و سرور، بقا و دوام و  دل
    ١»ھا، ھمانندی ندارد. بودن و سالمتی کامل محّبت الھی از رنج و پریشانی خالی

با محّبت است و دوستانش و کسانی ھر گاه بنده بداند که پروردگار بسیار مھربان و 
را که از او فرمان ببرند، دوست دارد، قطعًا وی نیز مؤمنان باتقوا، صابران متوّکل، 

کنندگان پاک، صادقان نیکوکار و تمامی فرمانبرداران از الله را دوست خواھد  توبه
ارد، زیرا رو و فخرفروشان متکّبر را دوست ند داشت، ولی ستمکاران کافر، خائنان زیاده

ای آفریده شده است که از فرمان الله اطاعت کند، سخنان و اعمالی را انجام  به گونه
پسندد و دوست دارد، با انجام دستورات، پرھیز از  را می ھا آن أ دھد که الله

داشتن  ھا را دوست دارد و نیز دوست ممنوعات، محّبت به سخنان و اعمالی که الله آن

                                           
 .٥٧ -٥٥فتح الّرحیم الملک العّالم، صص  -١
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ھای نبوی و تالش برای پیروی از ایشان، به الله  و سّنت ج پیامبر کالم الھی، محّبت به
 فرماید: شود. الله متعال می نزدیک شود، چرا که با این امور، محّبت الھی حاصل می

َ قُۡل إِن ُكنتُۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ   ]٣١عمران:  [آل ﴾َو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ذُنُو�َُ�مۚۡ  ٱ�َّ
تا الله شما را دوست بدارد و  یدکن یرویمن پ پس از دارید،  بگو: اگر الله را دوست«

 »یامرزد.ب یتانگناھانتان را برا

بَُّك  ،ُحبََّك  لَُك أاَسْ «چنین آمده است:  ج در یکی از دعاھای پیامبر  ،وَُحَبّ َمْن ُ�ِ
ُ�� إىليُ  َ�َملٍ  وَُحَبّ  تو محّبتت را و دوستی با کسی که تو الھی!] من از «[؛ ١»ُحبََّك  قرِّ

داشتن عملی که مرا به دوستی با تو نزدیک کند، درخواست  را دوست دارد و دوست
 »کنم. می

 َبرّ . ٥٧
 این اسم در یک آیه بیان شده است:

  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡ�ُّ ُهَو  ۥإِنَّا ُكنَّا ِمن َ�ۡبُل نَۡدُعوهُۖ إِنَّهُ ﴿
ّ

  ]٢٨ور: [الط
 ».مھربان است یکوکاراو ن گمان یب خواندیم، یاو را م یناز ا یشما پ ھمانا«

َبّر: یعنی ذاتی که نیکی، بخشش و عطای او تمامی ھستی و موجودات را فرا گرفته 
ھا، بسیار بخشنده و دارای فضل و احسان دائمی  است. پروردگاری که صاحب نعمت

ھای فراوان و  ود، نعمتاست، ھمواره مّتصف و مشھور به فضل و عطا بوده و خواھد ب
دھد، جود و کرم و عطای او مقدار  درپی و متنّوعی به بندگانش می ھای پی بخشش

 ھایی ھمیشگی و بسیار است. معّینی ندارد، چرا که او تعالی صاحب کرم و نعمت
 نیکی و احسان الھی بر دو نوع است: عام و خاص.
شود  که ھیچ فردی یافت نمی ای عام: تمامی مخلوقات را فرا گرفته است، به گونه

 فرماید: که الله متعال به او نیکی نکرده باشد، چنانکه می

                                           
در  س ، به روایت معاذ بن جبل٣٢٣٥جامع ترمذی، شمارۀ حدیث: ؛ ٢٤٢، ص ٥مسند احمد، ج  -١

را از امام بخاری نیز نقل کرده است؛  تشیک حدیث طوالنی. ترمذی آن را صحیح دانسته و صّح 
مفید دربارۀ این دعا در کتاب إختیار األولی في شرح حدیث ھمچنین نگاه کنید به شرحی 

 .و بعد از آن ١٢٥اختصام المأل األعلی، از ابن رجب، ص 
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ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ﴿ ِ ۞َولََقۡد َكرَّ ّيَِ�ِٰت َوَرَزۡقَ�ُٰهم ّمَِن  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱۡلَ�ّ  ٱلطَّ
ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ�  ٰ َكثِ�ٖ ّمِمَّ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ   ]٧٠[اإلسراء:  ﴾َوفَضَّ

ھا)  (بر مرکب یاو در یرا در خشک نانو آ یمداشت یما فرزندان آدم را گرام یبه راست و«
از  یاریرا بر بس انو آن یمداد یھا روز به آن یزه،) پاکھای یو از انواع (روز یمحمل کرد

  »یدیم.بخش یبرتر یدچنانکه با ایم، یدهکه آفر یموجودات
آفرینش انسان با این شکل و سیمای زیبا و نیکو و قامت فضل و احساناتی ھمچون 

رفتن آدمی بر روی دو پا، خوردن به کمک  استوار، دادن گوش و چشم و قلب، راه
روند و با دھانشان  دست، در حالی که سایر حیوانات بر روی دو دست و دو پا راه می

ھای مخصوص و  یھا و پوشیدن ھا، نوشیدنی خورند. ھمچنین الله تعالی خوردنی می
ھایی که به آدمی ارزانی داشته شده  متنّوعی را برای انسان مھّیا کرده و سایر نعمت

 است.
دادن  خاص: ھدایت ھر کسی که الله بخواھد، به دین پایدار و صحیح اسالم، توفیق

به اطاعت از پروردگار جھانیان و دستیابی به نتیجۀ آن که ھمان سعادت در دنیا و 
 فرماید: می أل چنانکه اللهآخرت است، 

بَۡرارَ إِنَّ ﴿
َ
  ]١٣[االنفطار:  ﴾لَِ� نَعِي�ٖ  ٱۡ�

 ».بھشت) ھستند یدر نعمت (ھا یکانن ھمانا«
یعنی ھم در دنیا و ھم در برزخ و ھم در روز قیامت. جزئّیات فضل و احسانات الله 

 به بندگان و دوستانش، غیر قابل شمارش و تصّور است.
خواھد، اعمال اندک آنان را قبول  ایشان آسانی و نه سختی میاز جمله اینکه بر

بخشد و آنان را به سبب  دھد، بسیاری از گناھان را می کند و پاداش فراوانی می می
دھد و برای ھر  کند، بلکه ھر نیکی را ده برابر پاداش می تمامی گناھانشان مؤاخذه نمی

دھد، اگر  را به اندازۀ خودش جزا میکند، اّما ھر بدی  کس که بخواھد، دو چندان می
نویسد، ولی در صورتی که قصد  بندگان قصد انجام نیکی را بکنند، برایشان نیکی می

روایت شده است که  س نویسد. از ابوھریره انجام بدی را داشته باشند، گناھی نمی

، َوَمْن همَّ حِبََسنٍة َمْن همَّ حِبََسنٍة فَلْم يْعَملَْها، ُكتبَت هُل حسنةٌ « فرمودند: ج پیامبر
 َسبِْعَمائِِة ِضْعٍف، َوَمْن َهمَّ �ِسيِّئَِة فَلَْم َ�ْعَملَْها لَم تُ�تَب، 

َ
 إِىل

َ�َعِملََها ُكتبَت هُل َعرْشاً
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ھر کس قصد نیکی بکند و آن را انجام ندھد، برایش یک نیکی «؛ ١»َو�ِْن َعِملَها ُكتبَت
برابر  ٧٠٠تا  ١٠د و آن را انجام دھد، برایش شود، و کسی که ارادۀ نیکی بکن نوشته می

شود  شود. و ھر کس قصد بدی بکند و آن را انجام دھد، نوشته نمی [پاداش] نوشته می
 »شود. و اگر آن را انجام دھد، [فقط یک گناه] نوشته می

گشاید ھر چند  ھای توبه و رجوع به سوی خودش را می اسباب و دروازه أل الله
 فرماید: بسیار و متعّدد باشد. و میگناھان بنده 

ِينَ ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ  ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِۚ أ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ۡغفُِر  ٱ�َّ

نُوَب    ]٥٣مر: [الّز  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡغُفورُ ُهَو  ۥَ�ِيًعاۚ إِنَّهُ  ٱ�ُّ
! از یدا بندگان من که بر خود اسراف (و ستم) کرده یاز جانب من) بگو: ا یامبر!پ ی(ا«

مھربان  ۀآمرزند یاراو بس یقیناً  بخشد. یگناھان را م ۀھمانا الله ھم ید،نشو یدرحمت الله ناام
 ».است

ما   يا اْ�َن آَدَم إِنََّك «فرماید:  در یک حدیث قدسی آمده است که الله متعال می
بَايِل، يا اْ�َن آدم لَْو بلََغْت ُذنُو�ُك  ىلع ما اَكَن منَْك   تَ� غفرُت لََك َدَعْوتَ� ورجوْ 

ُ
  َوال أ

ماِء ثُم اْستَْغَفْرتَ� َغفْرُت لََك  بايل، يا اْ�َن آدم إِنََّك   َ�نَاَن السَّ
ُ
تَيْتَ� بُِقراِب   َوال أ

َ
 لَْو أ

رِْض خطايَا، ُ�مَّ لَِقيتَ� ال �رُْشُِك يب َشيْئا،
َ
تَيْتَُك  األ

َ
 !ای فرزند آدم«؛ ٢»بُِقرابِها َمْغِفَرةً   أل

آمرزم بر ھر عملی که  را میو ت به من امید داشته باشی،و  بخوانیتو مرا  تا زمانی که
رسیده باشد و و باکی ندارم. ای فرزند آدم! اگر گناھانت به آسمان  انجام داده باشی

و باکی ندارم. ای فرزند آدم! اگر  بخشم تو را می سپس از من درخواست آمرزش کنی،
که به من ی در حال به وسعت زمین نزدم بیایی، سپس با من روبرو شویبا گناھانی 

 »آیم. ری زمین نزدت میپُ آمرزشی به اندازۀ  ا، ھمانا بباشیچیزی را شریک نیاورده 
با بندگان خود معامله  ھا، آن با بخشش و عفو و محو گناھان و مغفرت أ الله

إَِنّ اَ�َّ يُْدِ� «: چنین شنیدم ج کند که از رسول الله روایت می ب کند. ابن عمر می
َ�ْعرُِف َذنَْب َكَذا؟ 

َ
َ�ْعرُِف َذنَْب َكَذا؟ أ

َ
الُْمْؤِمَن َ�يََضُع َعلَيِْه َكنََفُه َو�َْسرُتُُه، َ�يَُقوُل: أ

ُ�َها  :َ�يَُقوُل  نَُّه َهلََك، قَاَل: َسرَتْ
َ
ى يِف َ�ْفِسِه �

َ
رَُه بُِذنُو�ِِه، َوَرأ ، َحىَتّ إَِذا قََرّ ْي رَِبّ

َ
َ�َعْم أ

                                           
 .١٣٠صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١

 تخریج این حدیث قبال بیان شد. -٢
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اَكفُِر َوالُْمنَافُِق 
ْ
ا ال َمّ

َ
َْوَم، َ�يُْعَطى ِكتَاَب َحَسنَاتِِه، َوأ

ْ
ْغِفُرَها لََك ايل

َ
نَا أ

َ
ْ�يَا َوأ  َعلَيَْك يِف ادُلّ

ْشَها
َ
ِينَ َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ ﴿ :دُ َ�يَُقوُل األ َ� لَۡعنَُة  ٱ�َّ

َ
ٰ َر�ِّهِۡمۚ � ِ َكَذبُواْ َ�َ ٰلِِم�َ َ�َ  ٱ�َّ  ؛»]١٨[هود:  ﴾ٱل�َّ

خود  سایه [و حمایت]به اندازه ای که  کند ھمانا الله فرد مؤمن را به خود نزدیک می«
شناسی؟ آیا فالن  میگوید: آیا فالن گناه را  پوشاند، سپس می و وی را می نھد را بر او می
گوید: آری، ای پروردگارم! تا اینکه وی را به گناھانش معترف  شناسی؟ او می گناه را می

آن را در دنیا بر تو فرماید:  کند که ھالک شده است، آنگاه الله می سازد و یقین می می
، شود نیکش به وی داده میاعمال  سپس نامۀ .آمرزم برایت می آن را پوشاندم و امروز

ھستند که بر  یھمان کسان ھا ینا«گویند:  ولی دربارۀ کافر و منافق، گواھان می
 ١»»!لعنت الله بر ستمکاران باد !ھان .اند پروردگارشان دروغ بسته

اگر انسان به این نیکی و بخشش بزرگ پروردگار دّقت کند و بیندیشد، بسیار برای 
ت الله در تقدیراتش، فضل او در وی فایده خواھد داشت، زیرا از این طریق، به عزّ 

کردن توبه و رجوع  دادن به بندگان، کرم او در آسان بخشش گناھان، حلم او در مھلت
شود که بنده  برد و این باعث می برای بندگان، و احسان او در مغفرت گنھکاران پی می

الھی را  به زیبایی متوّجه پروردگار خویش شود، در برابر او خاضع و فروتن گردد، تقوای
 رعایت کند و فقط به الله امید داشته باشد.

شود  فضل و احسان پروردگار آنگاه شناخته و دانسته می«... گوید:  می / ابن قّیم
پوشاند در  بیند، گناھش را می کامال او را می أ کند و الله که وقتی بنده گناه می
کند تا مردم از وی بر حذر  تواند او را در میان مخلوقات رسوا حالی که اگر بخواھد می

ھای او تعالی  باشند و دوری کنند؛ قطعًا این نشانۀ کمال فضل الھی است و یکی از نام
نیازی او و کمال فقر و نیاز  است و نیکی و فضل الله برخاسته از کمال غنا و بی» َبّر «

د تا از بنده به اوست، که شایسته است انسان به این فضل و احسان و کرم الھی بیندیش
گناه و اشتباه خود غافل شود و در نتیجه، با یاد الله ھمراه گردد، که این کار برایش 

شدن و فکرکردن به جرم و گناه و مشاھدۀ بدی و زشتی نافرمانی است،  بھتر از مشغول
  ٢»زیرا یاد الله و غفلت از غیر او، باالترین و برترین خواسته و ھدف است.

                                           
؛ صحیح مسلم، شمارۀ -عبارت فوق را بخاری آورده است – ٢٣٠٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 .٢٧٦٨حدیث: 
 .٢٠٦، ص ١مدارج الّسالکین، ج  -٢
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یادآور شده است، غافلند و به بزرگی و  / آنچه ابن قّیم کنندگان از بیشتر توبه
اندیشند و از زیادی و شمول فضل و بخشش و  اند، می فراوانی گناھانی که مرتکب شده

 کرم الھی غافل ھستند.
با وجود کمال  –ھای فضل و احسان الله، این است که او تعالی  یکی دیگر از نشانه

شود. در صحیح  کنندگان خوشحال می و رجوع توبهبر اثر توبه  -اش نیازی غنا و بی

شدُّ «فرمودند:  ج روایت شده است که رسول الله س از انس بن مالک ١مسلم،
َ
ُ أ َّ�

رٍْض فالٍة، فانْفلتْت 
َ
َحِدُ�ْم اكن ىلَعَ راِحلَِتِه بِأ

َ
ِه ِمْن أ

ْ
فرحاً بِتَْو�ِة َ�بِْدهِ ِح� يتُوُب إيِل

�َِس ِمْن ِمنُْه وعلَيْها طعاُمُه ورشَ 
َ
ىَت َشَجرًة فاْضَطَجَع يف ِظلَِّها، وقد أ

َ
�َِس ِمنَْها، فأ

َ
ابُُه فأ

ةِ  خذ خِبطاِمَها ُ�مَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ
َ
َراِحلِته، َ�بَيْنما هَو َكَذلَِك إِْذ ُهَو بِها قَائِمة ِعنَْده، فَأ

ِة ال  ِمْن ِشدَّ
َ
ْخَطأ

َ
نا ر�َُّك، أ

َ
نت عبِْدي وأ

َ
اش  بنده ۀتوب از اللهھمانا «؛ »فرحالَفرح: اللَُّهمَّ أ

از شما که در بیابان بر  کسیاز  شود شادتر می کند، ھنگامی که به درگاه او توبه می
و  خوراککه ی در حال است از نزدش فرار کرده وی شترش سوار بوده، ناگھان شتر

در  ،به شترش مأیوس و ناامید شده دستیابیاز  چونو  ودهبر باالی شتر ب نوشیدنی او
شود که شترش در  ه می. در این ھنگام ناگھان متوّج دراز کشیده استدرختی  ۀسای

تو  الھی!گوید:  شادمانی می شّدتگیرد و از  کنارش ایستاده است و او زمامش را می
 .»کند اشتباه می خوشحالی شّدت ! ازھستمتو  پروردگارو من  یمنۀ بند

شایسته نیست بنده از آن غافل شود این خوشحالی چنان ارزش و اعتباری دارد که 
ترین اسباب آرامش دل، شوق و  و روی گرداند، چون اندیشیدن به آن یکی از بزرگ

بھترین  أل عالقه به الله، ذکر الھی و مشاھدۀ بخشش و لطف و کرم اوست و اینکه الله
 ترین مھربانان است. ترین بخشایشگران و مھربان و گرامی

یم پروردگار بخشنده، نیکوکاران را دوست دارد و ھر اندازه الزم به ذکر است که بدان
گرداند. ھمچنین کارھای خوب را  ھایشان را به خود نزدیک می که آنان نیکی کنند، دل

ھا را با ھدایت، رستگاری و دادن مقام و جایگاه در دنیا و آخرت  دوست دارد و آن
ھاست، که  وانی در انجام خوبیدر اصل به معنای گستردگی و فرا» بّر «دھد.  پاداش می

 ترین آیه در معّرفی کارھای خیر، آیۀ زیر است: جامع

                                           
 .٢٧٤٧شمارۀ حدیث:  -١
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ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل  ٱۡلِ�َّ ۞لَّۡيَس ﴿ ن تَُولُّوا
َ
َمۡن َءاَمَن  ٱۡلِ�َّ َوَ�ِٰ�نَّ  ٱلَۡمۡغرِبِ وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ أ

 ِ ِ ب ٰ ُحّبِهِ  ٱلَۡماَل َوَءاَ�  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلِۡكَ�ٰبِ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ وَ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ َذوِي  ۦَ�َ
بِيلِ  ٱۡ�نَ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�َ  وَ ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  آ�ِلِ�َ وَ  ٱلسَّ قَاَم  ٱلّرِقَابِ َوِ�  ٱلسَّ

َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاَ�  ٱلصَّ  ٱلزَّ

ْۖ وَ  ٱلُۡموفُونَ وَ  ِٰ�ِ�نَ بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َ�َٰهُدوا َسآءِ  ِ�  ٱل�َّ
ۡ
آءِ وَ  ٱۡ�َأ َّ ِس� وَِحَ�  ٱل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱۡ�َأ

ُ
أ

ِينَ  ْۖ َصدَ  ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  قُوا
ُ
  ]١٧٧[البقرة:  ﴾ٱلُۡمتَُّقونَ َوأ

(و  یکیبلکه ن ید،مشرق و مغرب کن متخود را به س یکه رو یستن ینا نیکی«
 یمانا یامبران،) و پیو فرشتگان و کتاب (آسمان یامتاست که به الله و روز ق ی)کسیکوکارن

و  ینانو مسک یتیمانو  یشاوندانداشتنش به خو آورده باشد و مال (خود) را با وجود دوست
دارد و زکات را  یو نماز را بر پا .) بردگان بدھدین و در (راه آزادیاواماندگان در راه و گدا
و  یانو ز یکه) در فقر و سخت یدند و (کسانبن یمانچون پ یمانشانبدھد و وفاکنندگان به پ

 انھستند که راست گفتند و آن یکسان ھا ینا یبایند؛شک ،و به ھنگام نبرد یماریب
 »یزگارانند.پرھ

 فرماید: می أ ھمچنین الله

﴿ ْ ءٖ فَإِنَّ  ٱۡلِ�َّ لَن َ�َنالُوا ْ ِمن َ�ۡ ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقوا ْ ِممَّ ٰ تُنفُِقوا َ َح�َّ  ﴾َعلِيمٞ  ۦبِهِ  ٱ�َّ
  ]٩٢عمران:  [آل

 کنید، یو آنچه انفاق م ید.انفاق کن یدتا از آنچه دوست دار رسید ینم یکوکاریھرگز به ن«
گاه است دون تردیدب  ».الله به آن آ

ھرگز به نیکی و فضل پروردگارتان نخواھید رسید تا زمانی که «گوید:  می / قتاده
 ١»آورد و از اموالی که دوست دارید، انفاق کنید. از آنچه شما را به شگفت می

ای که گمان  الله متعال تمامی ما را ھدایت کند و از فضل و بخشش خود به گونه
 کنندۀ دعاست. کنیم، نصیب ما گرداند، که او بسیار شنوا و اجابت نمی

 رؤوف. ٥٨
 آیه بیان شده است. ١٠اسم مذکور در 

                                           
 .٦٦٦ص  ،٣نک: تفسیر ابن جریر طبری، ج  -١



 شناخت اسماء الله    ٢٨٤

برترین و باالترین مفھوم رحمت است، که : «-دگوی می / چنانکه ابن جریر –رأفت 
یعنی رحمت الھی در  ١»گیرد. تمامی مخلوقات را در دنیا و برخی را در آخرت در بر می
 گیرد. آخرت، دوستان مؤمن و بندگان پرھیزگار الله را در بر می

عالوه بر این، یکی از اصول و مبادی مھّمی که عالمان در حوزۀ شناخت اسماء الله 
دھد که  ھای الله نشان می اند، این است که ختم آیات قرآنی با نام بیان و اثبات کرده
ھایی که در آخرشان آمده است، دارد و  ھا ارتباط و تناسبی با نام حکم مذکور در آن

ترین و بھترین اسبابی است که بنده را در شناخت و  تدّبر در این زمینه، یکی از مھم
 کند. فھم اسماء الله کمک می

ھا بیان شده است، با توّجه به سیاق  در ادامه، مطالبی دربارۀ آیاتی که این نام در آن
 گردد. ارائه می

 فرماید: الله متعال می

ُ َوَما َ�َن ﴿ َ ِ�ُِضيَع إِيَ�َٰنُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ   ]١٤٣[البقرة:  ﴾لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱ�َّاِس ب
ھمانا الله نسبت به مردم رؤوف  گرداند. ینم یع(نماز) شما را ضا یمانو الله ھرگز ا«

 ».مھربان است
یعنی ھرگز سزاوار و شایستۀ الله نیست که ایمان و اعمالتان را تباه گرداند، که این 
نشانۀ کمال رأفت و مھربانی اوست. این مژده و بشارتی بزرگ برای کسانی است که 

ه آنان مّنت نھاده است؛ یعنی اینکه قطعًا الله از با نعمت اسالم و ایمان ب أل الله
کند، بلکه ایمانشان را از بطالن و تباھی  ایمانشان حفاظت خواھد کرد و آن را تباه نمی

گرداند و به آنان توفیق انجام اعمالی را  کند، آن را برایشان کامل می حفاظت می
یعنی ھمان طور که در شود؛  دھد که باعث افزایش ایمان و تکمیل یقینشان می می

ابتدا آنان را ھدایت به ایمان کرد، با رأفت، مھربانی، فضل و احسان خود، باور و 
 ایمانشان را حفظ و کامل خواھد کرد.

 در آیۀ دیگری آمده است:

ِۚ َمۡرَضاِت  ٱبۡتَِغآءَ َمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  ٱ�َّاِس َومَِن ﴿ ُ وَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ   ]٢٠٧[البقرة:  ﴾ٱلۡعَِبادِ رَُءوُفۢ ب
و  فروشد، یالله م یآوردن خشنود به دست یکه جان خود را برا است یاز مردم کس و«

 ».الله نسبت به بندگان مھربان است

                                           
 .٦٥٤، ص ٢تفسیر طبری، ج  -١
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یعنی بندگانی که توفیق یافتند و به منظور کسب رضایت الله و بر اثر امید به 
و مھربان معامله کردند؛  ھایشان را فدا کردند. آنان با پروردگاِر بسیار باوفا پاداش، جان

ذاتی که از روی رأفت و رحمت خود، آنان را توفیق به این کار داد، پاداشی بزرگ و 
ھا و رستگاری بزرگی که بدان  بازگشت و جایگاھی خوب را به آنان وعده داد و از نعمت

خواھند رسید نپرس که چقدر زیاد است! زیرا در روز قیامت نزد پروردگار رؤوف و 
 فرماید: می أ گردند. الله بر میرحیم 

نَّ بَۡيَنَها ﴿
َ
� َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٓءٖ تََودُّ لَۡو أ ٗ�َۡ ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡ�ٖ �ُّ يَۡوَم َ�ُِد ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ

رُُ�ُم  ۥٓ َوَ�ۡيَنهُ  َمَدۢ� بَعِيٗد�ۗ َو�َُحّذِ
َ
ُ أ ُ وَ  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ   ]٣٠عمران:  [آل ﴾ٱلۡعَِبادِ رَُءوُفۢ ب

، گشتهمرتکب  یاز بد را انجام داده و آنچه یکیو ن یرھر کس آنچه را از خ که ی روز«
و  !دور بود یا بد) فاصله یاو و آن (کارھا یانکاش م یا کند: یو آرزو م یابد یحاضر شده م

 ».حال) الله به بندگان مھربان است ینو (در ع دارد ی) خودش بر حذر میفرالله شما را از (ک
با توّجه به آیۀ فوق، الله تعالی با وجود اینکه عذابش بسیار شدید است، نسبت به 

اش، این است که بندگان را از  ھای مھربانی بندگان خیلی مھربان است و یکی از نشانه
پلیدی و فساد بر حذر داشته تا از پیامدھا و عواقبش در امان بمانند و نجات یابند. 

ھا و درجات واال را برای  ھای رسیدن به خوبی رحمت خود، راهاز روی رأفت و  أل الله
ھا و  ھایی که منجر به مصیبت بندگانش آسان و ھموار کرده و آنان را از اسباب و راه

 فرماید: می ـ شوند، بر حذر داشته است. الله عقوبت می

ُ لََّقد تَّاَب ﴿ نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  ٱۡ� ِ ِ� َساَعةِ  ٱ�َّبَُعوهُ  ٱ�َّ ة ِمۢن  ٱۡلُعۡ�َ

  ]١١٧وبة: [التّ  ﴾بِِهۡم رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ۥَ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ 
که در زمان ؛ کسانی و مھاجران و انصار ج یامبرقطعًا الله رحمت خود را شامل حال پ«

از  یگروھ یھا دل بود یکآنکه نزد از پسنمود،  ،کردند یروی) از او پی(و تنگدست یختس
ھا رؤوف  او (نسبت) به آن گمان یب یرفت.را پذ ۀشان(از حق) منحرف شود، سپس توب انآن

 ».مھربان است
بر اساس آیۀ مذکور، یکی از دالیل و عالیم رأفت و مھربانی الله، این است که او 

قدم  شان را پذیرفت و آنان را ثابت آنان مّنت نھاد و توفیق توبه داد، سپس توبۀتعالی بر 
رسیدند. در  ھایی نمی بود، ھرگز به چنین نعمت گردانید و اگر رؤوف و مھربان نمی

 چنین آمده است:» نحل«سورۀ 
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�َ�ٰنَ َخلََق ﴿ بِ�ٞ  ٱۡ�ِ نَۡ�ٰمَ وَ  ٤ِمن �ُّۡطَفةٖ فَإِذَا ُهَو َخِصيٞم مُّ
َ
َخلََقَهاۖ لَُ�ۡم �ِيَها دِۡفءٞ  ٱۡ�

ُ�لُونَ 
ۡ
َوَ�ِۡمُل  ٦َولَُ�ۡم �ِيَها َ�َاٌل ِحَ� تُرِ�ُحوَن وَِحَ� �َۡ�َُحونَ  ٥َوَمَ�ٰفُِع َوِمۡنَها تَأ

ْ َ�ٰلِغِيهِ إِ�َّ �ِِشّقِ  ۡ�َقالَُ�ۡم إَِ�ٰ بََ�ٖ لَّۡم تَُ�ونُوا
َ
نُفِس� �

َ
 ﴾إِنَّ َر�َُّ�ۡم لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱۡ�

  ]٧-٤حل: [النّ 
شما  یرا برا یانو چھارپا .آشکار شده است ییجو یزهآنگاه او ست ید،انسان را از نطفه آفر«

ھا  ) آنی از) است و از (گوشت برخیگریھا پوشش (گرم) و منافع (د که در آن ید،آفر
شامگاھان (از صحرا) باز  وقتی است یبائیو) ز ینتشما (ز یھا برا و در آن خورید. یم
شما را  ینسنگ یھا) بارھا و (آن فرستید. یصبحگاھان (به صحرا) م ھنگامی کهو  گردانید یم

 دون تردیدب کنند. یحمل م رسیدید، یبه آن نم یاد،ت زکه جز با رنج و مشّق  یبه شھر
 ».پروردگارتان روؤف مھربان است

و منافع انسان، در خدمت وی قرار پروردگار جھان چھارپایان را به منظور مصالح 
برد. ھمچنین  ھا در تھیۀ لباس و سایر منافع بھره می داده است که از پشم و موی آن

کند و رفت و برگشت چھارپایان در  ھا استفاده می انسان از گوشت، شیر و سایر فواید آن
بار و کاالی صبح و شام و موقع رفتن و ایستادن، مایۀ زیبایی است. برخی از حیوانات 

برند، که تمامی این موارد برخاسته از رأفت و  ھای دور می انسان را به شھرھا و سرزمین
رحمت الھی است. ای کاش ما به یاد آوریم رحمت و مھربانی و فضل الله را بر خودمان 
که در این زمان، وسایل جدیدی را برای حمل و نقل، در اختیار ما قرار داده است؛ 

نسان در ھنگام حرکتشان بسیار آسوده و راحت است، وسایلی که دارای وسایلی که ا
ھا را بسیار ھموار نموده و  روند و عالوه بر این، راه اشکالی زیبا ھستند، به سرعت می

ای  تمامی اسباب و امکانات آسایش و راحتی آدمی در این وسایل وجود دارد، به گونه
مکان دیگر و از یک شھر به شھر دیگر بدون ھا از یک مکان به  وسیلۀ آن که مردم به

ھا مخصوص الله است،  شوند. پس تمامی حمد و ستایش مشّقت و زحمت، منتقل می
 آن گونه که شایستۀ جالل، پادشاھی و بخشش و احسان فراوان او باشد.

 خوانیم: در جایی دیگر از قرآن، چنین می

ِمَن ﴿
َ
فَأ

َ
ِينَ أ ّ�ِ َمَكُرواْ  ٱ�َّ ن َ�ِۡسَف  اتِ  َٔ ٱلسَّ

َ
ُ أ �َض بِِهُم  ٱ�َّ

َ
�َِيُهُم  ٱۡ�

ۡ
ۡو يَأ

َ
مِۡن  ٱۡلَعَذاُب أ

ُخَذُهۡم ِ� َ�َقلُّبِِهۡم َ�َما ُهم بُِمۡعِجزِ�نَ  ٤٥َحۡيُث َ� �َۡشُعُرونَ 
ۡ
ۡو يَأ

َ
ٰ  ٤٦أ ُخَذُهۡم َ�َ

ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

  ]٤٧-٤٥حل: [النّ  ﴾َ�َوُّٖف فَإِنَّ َر�َُّ�ۡم لََرُءوٞف رَِّحيمٌ 
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ھا را  ) آنۀھستند که الله (ھم یمن) این(و توطئه) کردند، (از ا یشیبداند که  یکسان یاآ«
که) به این( یا !یاید؟به سراغشان ب دانند، یکه نم یی) از جایعذاب (الھ یافرو برد و  یندر زم

 یزندپس نتوانند که (ما را ناتوان کنند و) بگر یرد،ھا را بگ ) آنیبانھنگام رفت و آمدشان (گر
پروردگار شما رؤوف  تردید دون پس ب یرد،در حال ترس (و وحشت) بگ که) آنان رااین( یا

 ».مھربان است
کند،  ھای رأفت الھی این است که در عقوبت گنھکاران عجله نمی از دیگر نشانه

دھد، در حالی که این افراد با الله متعال و  بلکه به آنان مھلت و سالمتی و روزی می
ھای توبه را برایشان  اسباب و دروازه أل کنند، ولی الله می دوستانش مخالفت

ھا و بخشش  خواند و به بھترین نعمت گشاید، آنان را به دوری از گناھان فرا می می
دھد. پس آیا انسان مجرم و گنھکار از پروردگار رؤوف و مھربانش  گناھانانشان وعده می

رسد، اّما وی بر جرم و  ھایش به او می کند که ھمواره و در تمامی اوقات، نعمت حیا نمی
 ورزد؟! اش اصرار می نافرمانی

 فرماید: می ـ الله

نَّ ﴿
َ
لَۡم تََر أ

َ
� َ ا ِ�  ٱ�َّ َر لَُ�م مَّ �ِض َسخَّ

َ
ِ  ٱۡ�َۡحرِ َ�ۡرِي ِ�  ٱۡلُفۡلَك وَ  ٱۡ� ۡمرِه

َ
َو�ُۡمِسُك  ۦبِأ

َمآءَ  ن َ�َقَع َ�َ  ٱلسَّ
َ
�ِض أ

َ
َ إِنَّ  ۦٓۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ٱۡ� ِ  ٱ�َّ   ]٦٥[الحج:  ﴾لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱ�َّاِس ب

) یزر شما کرده است و (نمسّخ  ین وجود دارد،در زمکه که الله آنچه را  یدیند یاآ«
نگه  -جز به فرمانش  -افتد  ینکه بر زماینو آسمان را از  ندروان یابه فرمان او در در ھا یکشت

 ».الله (نسبت) به مردم رؤوف مھربان است ھمانا دارد. یم
مسّخرکردن زمین و آنچه در آن است؛ ھمچون حیوانات، گیاھان، جمادات، 

کنند و مردم و کاالھایشان را از محّلی به  ھا که به فرمان الله در دریا حرکت می کشتی
ن وجود برند، نگھداشتن آسمان از اینکه بر روی زمین بیفتد و آنچه در آ محّل دیگر می

ھا برخاسته از رحمت و مھربانی الله نسبت به بندگان  دارد نابود شود؛ تمامی این نعمت
 است.

 در سورۀ دیگری آمده است:

ِ َولَۡوَ� فَۡضُل ﴿ نَّ  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  ٱ�َّ
َ
َ َوأ   ]٢٠ور: [النّ  ﴾رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱ�َّ

الله رؤوف مھربان است، (عقوبت  ینکهو ا بود یو اگر فضل الله و رحمت او بر شما نم«
 ».)گرفت یشما را در بر م یسخت
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آورد،  الله متعال سخن فوق را پس از بیان احکامی مھم و مواعظی رسا و شیوا می
دھد آن بیان نافع و شرع حکیم، دلیل و نشانۀ رأفت و رحمت  که این مطلب نشان می

 الله تعالی برای بندگان است.
 فرماید: می أ الله

ِيُهَو ﴿ ِ  ٱ�َّ ٰ َ�ۡبِده ُِل َ�َ ُۡخرَِجُ�م ّمَِن  ۦٓ ُ�َ�ّ لَُ�ِٰت َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت ّ�ِ � إَِ�  ٱلظُّ �نَّ  ٱ�ُّورِ
 َ   ]٩[الحدید:  ﴾بُِ�ۡم لََرُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱ�َّ

و (کفر  ھای یکیتا شما را از تار کند یاش نازل م روشن بر بنده یاتیاست که آ ذاتیاو «
 ».مھربان است ]و[الله نسبت به شما رؤوف  یقیناً ) ببرد و یماننور (ا یشرک) به سو

بر بنده و پیامبرش آیاتی  أل ترین و برترین نعمت و بخشش، این است که الله بزرگ
روشن و دالیلی آشکار نازل کرده است؛ آیات و دالیلی که تمامی عاقالن اقرار به صّحت 

و ھدف از بعثت پیامبران و نزول آیات و حکمت این بوده که اند.  ھا داده و حقیقت آن
ھا به سوی نور ببرد، که این مورد  ھر یک از بندگانش را که بخواھد، از تاریکی ـ الله

 برخاسته از رأفت الھی به بندگان و رحمت او تعالی به دوستانش است.
 فرماید: ھمچنین می

ِينَ وَ ﴿ ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنِنَا  ٱۡغفِرۡ َجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب  ٱۡ�ِ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ    ]١٠[الحشر:  ﴾َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

: پروردگارا! ما را گویند ی(بعد از مھاجران و انصار) آمدند، م اناز آن پس که ی ) کسانیزو (ن«
نسبت به  ای ینهک یمانھا و در دل یامرز،گرفتند ب یشیبر ما پ یمانو برادرانمان را که در ا

 »ی.تو رؤوف و مھربان گمان یپروردگارا! ب .اند قرار مده آورده یمانا که  یکسان
به بندگان مؤمن، پیمان ایمان و رابطۀ  الله متعال از روی رحمت و مھربانی خود

دینی و پیوند تقوا را در میانشان برقرار کرد و افراد پیشین را محبوب کسانی که پس از 
کنند، و این مورد چه  ای که برایشان دعای خیر می آیند، گردانید، به گونه آنان می

 نعمت و فضل و احسان بزرگی از جانب پروردگار رؤوف و مھربان ماست!

 حسیب و کافی. ٥٩
 در قرآن کریم، چنین آمده است:

﴿ ِ ِ َوَ�َ�ٰ ب   ]٦ساء: [النّ  ﴾َحِسيٗبا ٱ�َّ
 ».است یمحاسبه کاف یو الله برا«
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لَۡيَس ﴿
َ
� ُ ِ  ۥۖ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  ٱ�َّ ِينَ َوُ�َخّوِفُونََك ب ُ َوَمن يُۡضلِِل  ۦۚ مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ  ۥَ�َما َ�ُ  ٱ�َّ

  ]٣٦ مر:[الّز  ﴾ِمۡن َهادٖ 
و ھر کس را  ترسانند! یاز او م یرغ ی! و تو را به کسانیست؟ن یاش کاف بنده یالله برا یاآ«

 »یست.ن گری یتھدا یچھ برایشالله گمراه کند، پس که 
حسیب: یعنی ذاتی که تمامی نیازھا و ضروریات دینی و دنیوی بندگان را برآورده 

 نماید. دور میھا را از آنان  ھا و سختی کند و ھمۀ مصیبت می
کند، در حالی که  و نیز بدین معنا که تمامی اعمال بندگان را حفاظت و ثبت می

از اعمالشان باخبر است، عمل نیک را  ـ کنند، اّما الله ھا را فراموش می خودشان آن
داند که بندگان مستحّق چه مقدار پاداش  دھد و می از بد و زیبا را از زشت تشخیص می

 یا عذابند.
ی: یعنی ذاتی که تمامی نیازھا و امور مھّم مخلوقات به دست اوست، و این مورد کاف

 بر دو نوع است:
ھا را برای تحقیق و انجام  آورد، آن کفایت عاّمه: الله تمامی مخلوقات را به وجود می

کند و تمامی اسباب مورد نیازشان را  شوند، امداد و کمک می آنچه  برای آن آفریده می
 نماید. وراک و نوشیدنی و ... آماده و مھّیا میدر حوزۀ خ

کفایت خاّصه: کفایت الھی برای متوّکالن و اصالح احوال بندگان باتقوا، چنانکه 
 فرماید: می

﴿ َ�َ ۡ ِ َوَمن َ�َتَو�َّ   ﴾ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  ٱ�َّ
ّ

  ]٣الق: [الط
 ».است یل کند، پس ھمان او را کافکس بر الله توکّ  و ھر«

در تمامی امور دینی و دنیوی، برای فرد باتقوا کافی است و اگر بنده  أل اللهیعنی 
به درستی بر الله توّکل کند؛ یعنی برای کسب مصالح و دفع ضررھا، از ته دل بر الله 

گمان باشد،  متعال اعتمادی قوی و کامل داشته باشد و نسبت به پروردگارش خوش
د و الله احوال و سخنان و کارھایش را اصالح و شو قطعًا کفایت تاّمه برای او حاصل می

 برد. ھایش را از بین می ھا و مصیبت گرداند و غم کامل می
این فضل و احسانی بزرگ است که باید انسان مسلمان ھمواره به فکر آن باشد تا 

 پروردگارش را به سبب این کفایت و فضل و احسان، حمد و شکر کند.
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گرفتند،  ھر گاه در بستر خواب قرار می ج آمده است که پیامبر ١در صحیح مسلم

ْطَعمنَا و سَ «فرمودند:  می
َ
ي أ

َّ
ِ اذل ْن ال اكيِفَ َقانا، و كَ احلْمُد �َّ ُ و َفانَا و آوانَا، ف�ْم ِممَّ

َ
 هل

 ،کفایت کرد و جای داد، سیراب نمود ،که ما را طعام داد پرودگاریثنا باد «؛ »ال ُمْؤوَِي 
 »!ای ندارند دھنده کننده و جای ھستند که کفایت یافراد چه بسا

کننده، حامی و ھدایتگر او باشد  بنده ھمواره به پروردگار نیاز دارد تا حافظ، کفایت
شود،  و به ھمین سبب، برای مسلمان مشروع شده است که ھر گاه از منزلش خارج می

، «چنین بگوید:  ُت ىلَعَ ا�َّ
ْ ِ تو�َّ  ،به نام الله تعالی«؛ »ةَ إالَّ بِا�َّ ْوَل وال قُوَّ وال حَ �ِْسم ا�َّ

به بازگشتی از [گناه] و توانی [برای انجام نیکی] نیست مگر ل کردم بر الله، توکّ 
ھا و  غم و حاجتش را برطرف کند، او را از بدی أ برای اینکه الله.» الله ]توفیق[

 ستم ظالم نگه دارد. جو و ھا حفاظت نماید و از دشمنی فرد ستیزه آفت
 ج اند که پیامبر روایت کرده س ابوداود، ترمذی و دیگران از انس بن مالک

، وال حْوَل وال   -يعِ� إذا َخَرج ِمْن بيْتِهِ  -َمْن قَاَل «فرمودند:  ُت ىلَعَ ا�َّ
ْ ِ تو�َّ �ِْسم ا�َّ

، يُ قُوَّ  يَْطاُن، َ�يَُقوُل لِشيطاٍن  نهُ  عَ ىحَّ نَ و ُوِ�يَت، و�َ  قاُل هُل ُهديَت َوُ�ِفيَت َة إالَّ بِا�َّ الشَّ
 َ آمدن از  بیرون ھنگامکسی که «؛ ٢»؟!برجٍل قَد ُهِدَی و ُكىِفَ و ُوِ�َ َك آَخَر: َكيَف ل

بازگشتی از [گناه] و توانی [برای ل کردم بر الله، توکّ  ،اش بگوید: به نام الله تعالی خانه
، کفایت شود: ھدایت شدی به او گفته می ،الله ]توفیق[ بهانجام نیکی] نیست مگر 

شود. سپس  و حفظ گردیدی و شیطان از وی دور می ]کارھایت رو به راه شد[ شدی
 ،گوید: چه خواھی کرد با مردی [فردی] که ھدایت شده به شیطانی دیگر می ]شیطان[

 »گشته است؟! تظاکفایت شده [کارھایش انجام گردیده] و حف

                                           
 .٢٧١٥شمارۀ حدیث:  -١

عمل الیوم والّلیلة، «؛ نسائی در ٣٤٢٦؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: ٥٠٩٥ابو داود، شمارۀ حدیث:  -٢
و دیگران از طریق ابن جریج، از اسحاق بن  ٨٢٢؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ٨٩شمارۀ حدیث: 

 .. .عبدالله بن ابی طلحه و او از انس .
بوده، وجود  فریب عوامترمذی این روایت را حسن دانسته است، ولی در سند آن، ابن جریج که 

، شمارۀ حدیث: »صحیح الجامع«کند و آلبانی در  دارد، اّما شواھد دیگری دارد که آن را تقویت می
 داند. این روایت را صحیح می ٥١٣
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راه حقیقت و صحیح ھدایت شدی، در برابر ھر نوع ھّم و غم دنیوی و یعنی به 
 اخروی حمایت شدی و از شّر دشمنان شیطانی و دیگران حفاظت گشتی.

کند که تحقیق بندگی برای الله و توّکل صحیح بر او، برای  قرآن کریم بیان می
ار است، الزم دستیابی به کفایت ویژۀ الله که مخصوص دوستان مؤمن و بندگان پرھیزگ

 فرماید: بوده و الله متعال می

لَۡيَس ﴿
َ
� ُ   ]٣٦مر: [الّز  ﴾ۥۖ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  ٱ�َّ

  »!یست؟ن یاش کاف بنده یالله برا یاآ«

﴿ َ�َ ۡ ِ َوَمن َ�َتَو�َّ   ﴾ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  ٱ�َّ
ّ

  ]٣الق: [الط
 ».است یل کند، پس ھمان او را کافکس بر الله توکّ  و ھر«

رود که بنده  ترین اسبابی به شمار می توّکل یکی از قوی«گوید:  می / قّیمابن 
ھا را ندارد، از خود  وسیلۀ آن، آزار و ستم و دشمنی مخلوقات را که توان تحّمل آن به

ترین اسباب است، زیرا الله متعال برایش کافی است و کسی  کند و این از قوی دور می
کند، دشمن ھیچ طمع و امیدی برای ضرررساندن وی را کفایت و حفاظت  أ که الله

کند؛  رسد، چنین فردی را مبتال می به او ندارد و فقط ضررھایی که ناچار به انسان می
مانند گرما، سرما، گرسنگی و تشنگی، ولی ضررھایی که دشمن بخواھد ھدفش را از 

ن آزار و اذّیتی که رسد، چو ھا برآورده سازد، ھرگز به فرد متوّکل و باتقوا نمی طریق آن
رسد، ولی در حقیقت نیکی به انسان متوّکل و ضرر به دشمن  ظاھرا ضرر به نظر می

است، با آزار و اذّیتی که دشمن بتواند خواسته و ھدفش را با آن برآورده کند، تفاوت 
 دارد.

برای ھر عملی پاداشی از جنس خودش  أل یکی از پیشینیان گفته است: الله
اداش توّکل بر خود را ھمان کفایت و حمایت از بنده قرار داده است، تعیین کرده و پ

 فرماید: چنانکه می

﴿ َ�َ ۡ ِ َوَمن َ�َتَو�َّ   ﴾ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  ٱ�َّ
ّ

  ]٣الق: [الط
  ».است یل کند، پس ھمان او را کافکس بر الله توکّ  و ھر«

دھیم، آن گونه که در سایر  الله متعال نفرمود که فالن پاداش و اجر را به او می
کننده و حافظ و نگھدارندۀ انسان متوّکل  فرماید، بلکه خودش را کفایت اعمال می

ھا و زمین و آنچه  معّرفی کرد. بنابراین اگر بنده به درستی بر الله توّکل کند و آسمان
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ی برای او راه خروج ـ ھا وجود دارد بخواھند به وی ضرر برسانند، قطعًا الله در آن
 ١»کند. دھد و از وی حمایت و حفاظت می قرار می

، زیرا الله متعال ھاست آن ارتباط کفایت به توّکل از موارد ارتباط اسباب به مسّببات
ھا و  کنندۀ کسی است که به درستی بر او اعتماد و توّکل کند و در سختی کفایت

به الله باشد و به آنچه نزد گمان  مشکالت، به او تعالی پناه ببرد. تا زمانی که بنده خوش
وی را نا  أ الله است، امید فراوان داشته باشد و صادقانه بر او توّکل نماید، قطعًا الله

 امید و دست خالی نخواھد گذاشت.
ای که اسباب حمایت و حفاظت الھی را به کار گیرد، نباید کفایت و حمایت  بنده

کند و در زمانی که معّین کرده است، از او  یکار خود را م أل الله را دور بداند، زیرا الله
 نماید و از این رو، فرموده است: حمایت می

﴿ َ�َ ۡ ِ َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ َ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
 ۦۚ َ�ٰلُِغ أ

ُ قَۡد َجَعَل  ءٖ قَۡدٗر� ٱ�َّ ۡ�َ ِ
  ﴾لُِ�ّ

ّ
  ]٣الق: [الط

ل کند، پس ھمان او را کس بر الله توکّ  و ھر دھد یم یکه گمان ندارد روز ییو او را از جا«
 یزیھر چ یالله برا بدون تردید رساند. یالله فرمان خود را به انجام م گمان یب .است یکاف

 ».قرار داده است یا اندازه

برای انسان متوّکل وقتی سخن از کفایت و حمایت الله «گوید:  می / ابن قّیم
گردد که این حمایت در ھمان زمان توّکل، بنده را فرا  شود، بسا اوقات گمان می می
 فرماید: می ـ گیرد، اّما الله می

ُ قَۡد َجَعَل ﴿ ءٖ قَۡدٗر� ٱ�َّ ۡ�َ ِ
  ﴾لُِ�ّ

ّ
  ]٣الق: [الط

 ».قرار داده است یا اندازه یزیھر چ یمسّلمًا الله برا«
کند و  چیزی وقت معّینی را قرار داده که از آن وقت تجاوز نمییعنی الله برای ھر 

قطعًا در ھمان زمان انجام خواھد شد. پس نباید که انسان متوّکل عجله کند و بگوید: 
نکرد، چرا که او تعالی قطعًا من توّکل و دعا کردم، اّما چیزی ندیدم و الله از من حمایت 

 ٢»کند. ر کرده است، اجرا میامر و فرمانش را در ھمان زمانی که مقّد 

                                           
 .٧٦٧ -٧٦٦، صص ٢بدائع الفوائد، ج  -١

 .١٦١، ص ٤وقعین، ج أعالم الم -٢
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اندیشند و برای  در چنین مواردی، بسیاری از مردم به این معانی بزرگ و مھم نمی
گیرند و به آنان  رسیدن به مقاصد و تمایالت نفسانی خود، مؤمنان را به تمسخر می

کنند، غافل از اینکه این موارد به منظور سنجش ایمان مؤمنان و کسب  ستم می
گیرد، اّما این ستمکاران کفایت و حمایت الله از دوستانش  ردگار صورت میرضایت پرو

 گیرند. را به تمسخر می
ھایش را  ھر کس از خود غافل شود و به خشنودی الله بیندیشد، قطعًا الله مصیبت«

در برابر  أ کند و کسی که در برابر مردم، از الله کمک بخواھد، حتما الله برطرف می
کند، ولی کسی که به خودش مشغول گردد و از الله فراموش  یت میمردم از وی حما

سپارد و فردی که به مردم اعتماد کند و از الله روی  کند، الله او را به خودش می
  ١»سپارد. او را به مردم می ـ گرداند، الله

 ب کند: معاویه به أّم المؤمنین عایشه چنین روایت می ٢ترمذی در جامع خود
به او  ل ای بنویس و در آن نامه مرا نصیحت کن. عایشه برای من نامهنوشت که: 

شنیدم که فرمودند ھر کس  ج سالم علیک، اّما بعد: از رسول الله«چنین نوشت: 
شود، طلب کند، الله از وی در برابر  رضایت الله را در جایی که باعث خشم مردم می

ری که باعث غضب الھی کند و ھر کس رضایت مردم را در امو مردم حمایت می
 »والّسالم علیک. سپارد. شود، بجوید، الله وی را به مردم می می

شود، این است  یکی از مواردی که باعث حفاظت و سالمتی بنده در این زمینه می
ترین مقصد خویش قرار ندھد. در حدیثی چنین  که دنیا را نھایت و ھدف علم و بزرگ

ا َواِحًدا َهَمّ الَْمَعادِ َمْن َجَعَل «آمده است:  بَْت  ،ُدْ�يَاهُ  اَ�ُّ َهمَّ  َكَفاهُ  ،الُْهُموَم َهًمّ َوَمْن �ََشَعّ
ْ�يَا الُْهُمومُ  بِهِ  ْحَواِل ادُلّ

َ
وِْديَِتِه َهلََك  اَ�ُّ  لَْم ُ�بَالِ  ،يِف أ

َ
ِيّ أ

َ
ھر کس تمام اھدافش «؛ ٣»يِف أ

متعال در امور دنیوی از وی حمایت را یکی کند؛ یعنی فقط به فکر معاد باشد، الله 

                                           
 . ١٩٧بدائع الفوائد، ص  -١

تر روایت کرده است.  ، عقبه این را به صورت موقوف و با اسنادی صحیح٢٤١٤شمارۀ حدیث:  -٢
 آن را صحیح دانسته است.» صحیح الّترمذی«روایت مذکور، شواھدی دارد و از این رو، آلبانی در 

 ٢٠٧، ص »صحیح ابن ماجه«آن را در  / آلبانی؛ و دیگران؛ ٤١٠٦ابن ماجه، شمارۀ حدیث:  -٣
 داند. صحیح می
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کند، ولی اگر اھداف زیادی در دنیا داشته باشد، الله متعال باکی ندارد از اینکه او  می
 »ھایش ھالک شود. در کدام یک از وادی

اھل خیر زمانی که یکدیگر را «کند:  چنین نقل می ٢از ابو عون ١ابن ابی شیبه
نمودند و زمانی که یکدیگر را  توصیه می کردند، ھمدیگر را به سه چیز مالقات می

کردند: ھر  نوشتند و این سه مورد را بیان می دیدند، برخی به برخی دیگر نامه می نمی
نماید.  کس برای آخرتش عمل کند، الله متعال او را در امور دنیوی کفایت و حمایت می

در برابر مردم از وی  أل ھر کس آنچه را که بین او و الله است، اصالح کند، الله
کند و کسی که باطنش را اصالح نماید، الله متعال ظاھرش را اصالح  حفاظت می

 »کند. می

 کفیل و وکیل. ٦٠
 در قرآن کریم آمده است:

يَۡ�ٰنَ َوَ� تَنُقُضواْ ﴿
َ
َ َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم  ٱۡ� َ َعلَۡيُ�ۡم َكفِيً�ۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ۡعلَُم  ٱ�َّ

  ]٩١حل: [النّ  ﴾َ�ۡفَعلُونَ  َما
(و ضامن)  یلشما الله را کف که ی حال در یدساختنش نشکن و سوگندھا را پس از محکم«

 »داند. یم دھید، که انجام میالله آنچه را  یقیناً  ید.ا بر خود قرار داده

ُ فََزاَدُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا ﴿   ]١٧٣عمران:  [آل ﴾ٱلَۡو�ِيُل َونِۡعَم  ٱ�َّ
 ».است یحام ینافزوده و گفتند: الله ما را بس است و بھتر یمانشانسخن) بر ا ینا«(

 دھد. ھا را می کفیل: یعنی ذاتی که مسّلط بر تمامی امور مخلوقات است و روزی آن
 فرماید: می أل الله

ْ بَِعۡهِد ﴿ ۡوفُوا
َ
ِ َوأ ْ  ٱ�َّ يَۡ�ٰنَ إِذَا َ�َٰهد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضوا

َ
َ َ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم  ٱۡ�  ٱ�َّ

  ]٩١حل: [النّ  ﴾َعلَۡيُ�ۡم َكفِيً�ۚ 
و سوگندھا را پس از  ید) بستیمانگاه عھد (و پ ھر ید) الله وفا کنیمانو به عھد (و پ«

 »ید.ا (و ضامن) بر خود قرار داده یلشما الله را کف که  یحال درید ساختنش نشکن محکم

                                           
 .٢١٧، ص ٧مصنف ابن ابی شیبه، ج  -١

، ج »تھذیب الکمال«محّمد بن عبید الله بن سعید ثقفی کوفی، یکی از تابعان مورد اعتماد. در  -٢
 بیوگرافی وی آمده است. ٣٨، ص ٢٦
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بنا بر قولی: کفیل به معنای شھید و گواه، بنا بر قولی: به معنای حافظ و بنا بر 
 قولی: به معنای ضامن است.

بدون تردید ھر کس که با الله صادق باشد و او تعالی را به عنوان کفیل خود انتخاب 
ای که خودش نفھمد،  نماید و به گونه کند، قطعًا پروردگار جھان وی را کمک می

 گرداند. را آسان میامورش 
از مردی از  ج کند که رسول الله روایت می س از ابوھریره ١بخاری در صحیح خود،

اسرائیلِی دیگری خواست تا ھزار دینار به او بدھد.  اسرائیل یاد کردند که از بنی قوم بنی
وی گفت: شاھدانی بیاور تا آنان را گواه گیرم. او گفت: الله برای شھادت کافی است. 
گفت: پس کفیل و ضامنی بیاور. گفت: کافی است که الله کفیل باشد. سپس گفت: 
راست گفتی. و تا مّدت معّینی، ھزار دینار به وی داد. به دریا رفت و نیازش را برآورده 
ساخت، سپس به دنبال مرکبی بود تا در آن زمان معّین، به وی رسد، ولی مرکبی 

را سوراخ کرد و ھزار دینار و یک نامه در آن  نیافت. از این رو، چوبی برداشت، آن
دانی که من از فالنی ھزار دینار  گذاشت و چوب را به دریا انداخت و گفت: الھی! تو می

گرفتم و زمانی که تقاضای کفیل کرد، گفتم: کافی است که الله کفیل باشد. او راضی 
مطلب ھم راضی شد و سپس شاھد خواست که گفتم: شھادت الله کافی است. به این 

سپارم.  شد. به دنبال مرکبی بودم، اّما آن را را نیافتم، پس این ھزار دینار را به تو می
سپس از دریا بیرون شد و به دنبال مرکبی بود تا به دیارش برسد. آن مرد طلبکار نیز 

کرد تا شاید مرکبی مالش را بیاورد و ھمان چوب را به عنوان ھیزم به  به دریا نگاه می
اش برد، وقتی آن را شکست، ھزار دینار و نامه را دید. مرد بدھکار سپس مرکبی  انهخ

یافت و با ھزار دینار نزد طلبکار آمد و گفت که قبال مرکبی نیافتم تا ھزار دینارت را 
گویم قبال  ای؟ گفت که می بیاورم. طلبکار پرسید: آیا تو قبال چیزی برای من فرستاده

دینارت را بیاورم. طلبکار گفت: الله متعال آنچه را که با آن چوب  مرکبی نیافتم تا ھزار
 فرستاده بودی، به من رساند، پس ھزار دینارت را بردار و برو.

 وکیل: به معنای کافی و کفیل بوده و بر دو نوع است: عام و خاص.
 کند: عام: آیات زیر داللت بر این نوع می

ءٖ َو�ِيلٞ ﴿ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]١٠٢[األنعام:  ﴾َوُهَو َ�َ

                                           
 .٢٢٩١شمارۀ حدیث:  -١
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 ».(کارساز و) نگھبان است یزیچ رو او بر ھ«

ُ وَ ﴿ ءٖ َو�ِيٌل  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ]١٢[هود:  ﴾َ�َ

 ».نگھبان است یزیچ رو الله بر ھ«
یعنی ذاتی که ضامن رزق و روزی تمامی مخلوقات است، امور ھستی را تدبیر و 

 نماید. ھا تصّرف می کند و در آن اداره می
 آیات زیر بیانگر آن است:خاص: 

﴿ َ�َ ۡ ِۚ َوتََو�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َوَ�َ�ٰ ب   ]٨١ساء: [النّ  ﴾َو�ِيً�  ٱ�َّ
 ».است کافی ،و مدافع تو باشد یارل کن و او و بر الله توکّ «

ُ َوقَالُواْ َحۡسبَُنا ﴿   ]١٧٣عمران:  [آل ﴾ٱلَۡو�ِيُل َونِۡعَم  ٱ�َّ
 ».است یحام ینو گفتند: الله ما را بس است و بھتر«

کننده برای کسی که به او پناه ببرد و بھترین  یعنی الله بھترین کفایت
کننده برای کسی که از او کمک بخواھد، است، که این کفایت و حفاظت  حفاظت

 مخصوص بندگان مؤمن و متوّکل است.
ایمان خواند که فقط بر او توّکل کنند و این کار را نشانۀ  بندگانش را فرا می أل الله

 داند: می

ِۡذهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱلَۡمۡغرِِب وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ رَّبُّ ﴿   ]٩ل: مّ [المّز  ﴾َو�ِيٗ�  ٱ�َّ
پس او را کارساز (و  یست،حق) جز او نه (ب یھمان) پروردگار مشرق و مغرب که معبود«(

 »ین.نگھبان خود) برگز

ِ َوَ�َ ﴿ ۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّ ُوٓاْ إِن ُكنُتم مُّ   ]٢٣[المائدة:  ﴾َ�َتَو�َّ
 »مؤمن ھستید.اگر  یدل کنو بر الله توکّ «

 الله پاداشی بزرگ و رجوع و جایگاھی زیبا را برای این کار وعده داده است:

ِ َوَما ِعنَد ﴿ ُ  ٱ�َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ِيَن َءاَمُنواْ َوَ�َ ۡ�َ�ٰ لِ�َّ
َ
  ﴾ونَ َخۡ�ٞ َو�

ّ
  ]٣٦وری: [الش

 کنند، یاند و بر پروردگارشان توّکل م آورده یمانا که ی کسان یو آنچه نزد الله است برا«
 ».است تر یداربھتر و پا

 دارد: و از توّکل بر غیر الله بر حذر می

�َّ َ�تَِّخُذواْ مِن ُدوِ� َو�ِيٗ� ﴿
َ
  ]٢[اإلسراء:  ﴾�

 »نکنید.انتخاب  یکه جز من کارسازاین«
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ھا و  توّکل بر الله یگانه، سپردن تمامی امور به او تعالی و اعتماد بر او در جلب نعمت
ھا، یکی از درجات بزرگ و با ارزش دین، یکی از فرایض و تکالیف  دفع ضرر و مصیبت

ترین عبادات است  ترین و مھم الھی بر بندگان که باید خالصانه برای الله باشد و از جامع
شود، زیرا اگر قلب در امور دینی و  به اعمالی صالح و طاعاتی فراوان میکه منجر 

دنیوی بر الله اعتماد کند و باور نماید که فقط او ضامن و کارساز اوست، اخالصش 
گردد، یقین  شود، اسالمش زیبا و صحیح می گردد، معاملۀ او با الله قوی می صحیح می

 گردد. صالح میشود و تمامی اعمالش ا و باورش تقویت می
رود و نسبت آن به دین،  بنابراین توّکل اصل و پایۀ تمامی درجات دین به شمار می

ماند،  ھمچون نسبت سر به بدن است و ھمان گونه که سر فقط بر روی بدن باقی می
 ماند. ایمان و درجات و اعمالش نیز فقط بر پایۀ توّکل باقی می

که بر الله اعتماد داشته باشد، به او  حقیقت توّکل ھمان عمل و عبادت قلب است
داند که الله از وی حمایت  پناه ببرد و به آنچه الله حکم کند راضی باشد، چون می

کند و زمانی که بنده امورش را به او تعالی بسپارد و خودش اسباب الزم را برای  می
دھد.  و انجام میرسیدن به نتایج خوب به کار گیرد، قطعًا الله بھترین انتخاب را برای ا
ھمتا، عالوه بر به  بنابراین توّکل جمع میان دو اصل است: اعتماد قلب بر الله یگانه و بی

ھا امر شده است بدون اینکه سببی  کارگیری اسباب الزم که انسان به انجام آن
نامتناسب یا راھی نامشروع را به کار گیرد. در متون بسیاری، این دو اصل با ھم بیان 

 د؛ از جمله:ان شده

ۡ َعلَۡيهِ�  ٱۡ�بُۡدهُ فَ ﴿   ]١٢٣[هود:  ﴾َوتََو�َّ
 »نما.ل توکّ  تعالی و بر او عبادت کنپس او را «

  ]٥[الفاتحة:  ﴾إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ ﴿
 »جوییم. یم یاریاز تو  فقطو  پرستیم یتنھا تو را م«

ِ  ينَْفُعَك اْحرِْص ىلَعَ َما «فرمودند:  ج پیامبر بر آنچه برایت فایده «؛ »، واْستَِعْن بِا�َّ
 .»کمک بخواه ـ رساند حریص باش و از الله می

 متون زیادی در این زمینه وجود دارد.
توّکل ھمراه مؤمن صادق در تمامی امور دینی و دنیوی اوست؛ در نماز، روزه، حج، 

مباح و سایر امور دنیوی. پس  ھا و سایر امور دینی، و در کسب روزی، جلب امور نیکی
ھای دنیوی یا دفع  شدن نیازھا و بھره توّکل بر دو نوع است: توّکل بر الله در برآورده
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پسندد و دوست  ھا، و توّکل بر الله برای دستیابی به آنچه او می مشکالت و مصیبت
 دارد؛ ھمچون ایمان، یقین، نماز، روزه، حج، جھاد، دعوت و ... .

کنند که  روایت می س ابو داود، ترمذی و دیگران از انس بن مالک به ھمین سبب،

،   -يعِ� إذا َخَرج ِمْن بيْتِهِ  -َمْن قَاَل «فرمودند:  ج رسول الله ُت ىلَعَ ا�َّ
ْ ِ تو�َّ �ِْسم ا�َّ

، يُ وال حْوَل وال قُوَّ  يَْطاُن،  نهُ  عَ ىحَّ نَ و ُوِ�يَت، و�َ  قاُل هُل ُهديَت َوُ�ِفيَت َة إالَّ بِا�َّ الشَّ
 َ  ھنگامکسی که «؛ ١»؟!برجٍل قَد ُهِدَی و ُكىِفَ و ُوِ�َ َك َ�يَُقوُل لِشيطاٍن آَخَر: َكيَف ل

بازگشتی از [گناه] و ل کردم بر الله، توکّ  ،اش بگوید: به نام الله تعالی آمدن از خانه بیرون
، شود: ھدایت شدی به او گفته می ،الله ]توفیق[به توانی [برای انجام نیکی] نیست مگر 

شود.  و حفظ گردیدی و شیطان از وی دور می ]کارھایت رو به راه شد[ کفایت شدی
گوید: چه خواھی کرد با مردی [فردی] که  به شیطانی دیگر می ]شیطان[سپس 

 »گشته است؟! تظاکفایت شده [کارھایش انجام گردیده] و حف ،ھدایت شده
بنده نیاز فراوانی به کفایت، ھدایت و حفاظت الھی دارد و با توّجه به حدیث فوق، 

د، اصالح أل ھمواره محتاج الله  کننده و ھدایتگر وی باشد. است تا حافظ، مؤیِّ
باید که فقط از الله کمک بخواھیم و تنھا بر او توّکل کنیم، که ھیچ توانی برای 

و قدرت او، و از ذات یگانۀ انجام کار نیک و بازگشت از گناه وجود ندارد مگر به اراده 
 الله تقاضا داریم که ھمگی ما را توفیق دھد تا به درستی و زیبایی بر او توّکل کنیم.

 غالب و نصیر. ٦١
 در یک آیه بیان شده است:» غالب«نام مبارک 

ُ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ ۡمرِه
َ
ٰٓ أ ۡ�َ�َ  ۦَ�لٌِب َ�َ

َ
  ]٢١[یوسف:  ﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

 »دانند. یمردم نم یشترب لیاست، و یرهو الله بر کارش چ«
 آیه آمده است: ٤در » نصیر«اّما نام 

ْ فَ ﴿ نَّ  ٱۡعلَُموٓا
َ
َ أ   ]٤٠[األنفال:  ﴾ٱ�َِّص�ُ َونِۡعَم  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َمۡولَٮُٰ�ۡمۚ نِۡعَم  ٱ�َّ

 یاوری یکوسرپرست و چه ن یکو) شماست، چه نیکه الله سرپرست (و موال یدپس بدان«
 »!است

                                           
، ترمذی آن را حسن ٣٤٢٦؛ جامع الّترمذی، شمارۀ حدیث: ٥٠٩٥حدیث: سنن ابی داود، شمارۀ  -١

 .١٦٠٥داند؛ نک: صحیح الّترغیب والّترھیب از آلبانی، شمارۀ حدیث:  می
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﴿ ِ ِ َوَ�َ�ٰ ب   ]٤٥ساء: [النّ  ﴾نَِصٗ�� ٱ�َّ
 ».(شما) باشد یاوراست که الله  یو کاف«

ْ وَ ﴿ ِ  ٱۡ�َتِصُموا ِ ب   ]٧٨[الحج:  ﴾ٱ�َِّص�ُ َونِۡعَم  ٱلَۡمۡوَ�ٰ ُهَو َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم  ٱ�َّ
 »!است یاوریب شماست، چه خوب موال و چه خو یکه او موال یید،ک جوو به الله تمّس «

  ]٣١[الفرقان:  ﴾َوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك َهادِٗيا َونَِصٗ��﴿
 ».است ی(تو) کاف یاریو  ییراھنما یبرا تو پروردگار«

دھد، ھیچ چیز بر او چیره و  غالب: یعنی پروردگاری که ھر آنچه بخواھد انجام می
تواند  کس نمی ای در برابر حکمش نیست و ھیچ شود، ھیچ مانع و بازدارنده غالب نمی

 آنچه را که او حکم و اراده کرده است، رد یا منع نماید.
به طور کّلی و  ـ پس بر ھر مکّلفی الزم است که بداند الله«گوید:  می / قرطبی

گردد ھر چند  مطلق، غالب است و ھر کس که به او تمّسک جوید، پیروز و چیره می
یاری الله گردند، چنانکه  تمامی آنچه در زمین وجود دارند، خواستار کمک و

 فرماید: می

ُ َكَتَب ﴿ �  ٱ�َّ نَا۠ َورُُسِ�ٓ
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
  ]٢١[المجادلة:  ﴾َ�

 »شویم. یم یروزمن و رسوالنم پ یقیناً ر داشته است که الله مقّر «
و کسی که از الله روی گرداند و به غیر او تمّسک جوید، قطعًا مغلوب و 

 ١»ھای شیطان خواھد شد. خورده و گرفتار ریسمان شکست
نصیر: یعنی ذاتی که کمک و یاری به بندگانش را بر عھده گرفته و ضامن تأیید 
دوستانش و دفاع از آنان است. پیروزی و یاری فقط از جانب الله بوده و فقط بر اثر 

شود. بنابراین پیروز و موّفق کسی است که الله وی را  فضل و احسان الھی حاصل می
گر و حافظ بندگان است. در قرآن کریم  دھد، زیرا او تعالی تنھا یاری یاری می

 خوانیم: می

ِ إِ�َّ ِمۡن ِعنِد  ٱ�َّۡ�ُ َوَما ﴿   ]١٢٦عمران:  [آل ﴾ٱۡ�َِكيمِ  ٱۡلَعزِ�زِ  ٱ�َّ
 »است. یماز جانب الله توانمند حک فقط یروزیو نصر و پ«

                                           
 .٢١٩، ص ١األسنی في شرح أسماء الله الحسنی، ج  -١
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ُ إِن يَنُ�ُۡ�ُم ﴿ ِيفََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذلُۡ�ۡم َ�َمن ذَا  ٱ�َّ يَنُ�ُُ�م ّمِۢن  ٱ�َّ
 ِ   ]١٦٠عمران:  [آل ﴾ۦۗ َ�ۡعِده
 نخواھد شد و اگر شما را به خود وا یروزکس بر شما پ یچکند، ھ یاریاگر الله شما را «

 »!خواھد کرد؟ یاریبعد از او شما را  یپس چه کس ،نکند) یاریتانگذارد (و 

ۡن َ�َٰذا ﴿ مَّ
َ
ِيأ   ]٢٠[الملك:  ﴾ٱلرَّ�ۚ ُهَو ُجنٞد لَُّ�ۡم يَنُ�ُُ�م ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
 یاری(الله) رحمان شما را  یاست که لشکر شماست، که به جا یچه کس ینا یاآ«

  »کند؟! یم

ِ َوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن ﴿ ٖ َوَ� نَِص�ٍ  ٱ�َّ  ]١٠٧[البقرة:  ﴾ِمن َوِ�ّ
 »یست.شما ن یبرا یاوریو جز الله سرپرست و «

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ﴿   ]٤٧وم: [الّر  ﴾ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوَ�َن َحقًّ
 ».) ما بودۀدادن مؤمنان بر (عھد یاریو «

برد که آنان را  در آیات متعّددی، از فضل و احسان خود بر پیامبران نام می ـ الله
 یاری و تأیید کرده است:

ِينَ َ�َنُ�ُ رُُسلََنا وَ إِنَّا ﴿ ِ َءاَمنُواْ ِ�  ٱ�َّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة ۡشَ�ٰدُ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  ٱ�ُّ
َ
  ]٥١[غافر:  ﴾ٱۡ�

گواھان  که ی و روز یادن یاند، در زندگ آورده یمانرا که ا یخود و کسان یامبرانما پ یقیناً «
 »کنیم. یم یاری یزند،) برخیگواھ ی(برا

ُ�ُم ﴿ ُ لََقۡد نََ�َ   ]٢٥وبة: [التّ  ﴾ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ  ٱ�َّ
 ».کرد یاری یادیز یالله شما را در جاھا ی کهبه راست«

ٰ ُموَ�ٰ َوَ�ُٰرونَ ﴿  ١١٥ٱۡلَعِظيمِ  ٱلَۡكۡرِب َوَ�َّۡيَ�ُٰهَما َوقَۡوَمُهَما ِمَن  ١١٤َولََقۡد َمَننَّا َ�َ
َ�ُٰهۡم فََ�نُواْ ُهُم    ]١١٦-١١٤افات: الّص [ ﴾ٱلَۡ�ٰلِبِ�َ َونََ�ۡ

و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات  یمت نھادو ھارون منّ  ی(ما) بر موس قطعاً و «
 ».شدند یروزپس آنان پ یم،کرد یاریشانو  یمداد

فقط از الله درخواست یاری و کمک  † دھد که پیامبران ھمچنین خبر می
 این گونه دعا کرد:بردند؛ مثال سّیدنا نوح  کردند و به او پناه می می

ِ� َرّبِ ﴿ بُونِ  ٱنُ�ۡ   ]٢٦[المؤمنون:  ﴾بَِما َكذَّ
 ».کن یاری انآن یبپروردگارا! مرا در برابر تکذ«

 گفت: ÷ لوط
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ِ� َرّبِ ﴿   ]٣٠[العنکبوت:  ﴾ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ٱۡلَقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ
 ».فرما یاریپروردگارا! مرا بر قوم مفسدان «

 کنند: چنین دعا می و مؤمنان ج پیامبر اسالم

نَت َمۡولَٮَٰنا فَ ﴿
َ
نَاأ   ]٢٨٦[البقرة:  ﴾ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱلَۡقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ
 ».گردان یروزپس ما را بر گروه کافران پ ھستی، تو موال و سرور ما«

روایت  س از انس بن مالک ١ھای حدیثی، در سنن ابی داود، ترمذی و سایر کتاب

اللَُّهمَّ أنت عُضِدي «فرمودند:  ھنگام رویارویی با دشمن می ج شده است که پیامبر
قاتِل

ُ
ُجول، و�ِك أصول، و�َِك أ

َ
دھندۀ من  الھی! تو مددکار و یاری«؛ »ونَِص�ي، بِك أ

برم و با [کمک]  کنم و با [یاری] تو بر دشمن حمله می ھستی، با [کمک] تو حرکت می
 »جنگم. تو می

 گری ندارند: افران ھیچ یاور و یاریدھد که ک الله تعالی خبر می

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ فَأ ُ�ُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗدا ِ�  ٱ�َّ َعّذِ

ُ
ْ فَأ ۡ�يَاَ�َفُروا َوَما لَُهم ّمِن  ٱ�ِخَرةِ وَ  ٱ�ُّ

ِٰ�ِ�نَ    ]٥٦عمران:  [آل ﴾�َّ
و  کنم یسخت عذاب م یو آخرت آنان را به عذاب یاکافر شدند، در دن که  یاما کسان«

 »یست.ن یاورانی یشانبرا

ِينَ  ٱ�ََّبعَ بَِل ﴿ َضلَّ  ٱ�َّ
َ
ۡهَوآَءُهم بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ� َ�َمن َ�ۡهِدي َمۡن أ

َ
ْ أ ۖ َظلَُمٓوا ُ َوَما لَُهم ّمِن  ٱ�َّ

ِٰ�ِ�نَ    ]٢٩وم: [الّر  ﴾�َّ
گاھ«  کسی راکردند، پس  یرویخود پ یھا و ھوس یاز ھو یبلکه ستمکاران بدون علم و آ

 ».نخواھد بود یاوری یچھ یشان! و براکند؟ یم یتھدا یه است چه کسکه الله گمراه کرد

َشدُّ قُوَّٗة ّمِن قَۡر�َتَِك ﴿
َ
يِّن ّمِن قَۡر�ٍَة ِ�َ أ

َ
ۡهلَۡكَ�ُٰهۡم فََ� نَاِ�َ لَُهمۡ  ٱلَِّ�ٓ َوَ��

َ
ۡخرََجۡتَك أ

َ
 ﴾أ

  ]١٣د: [محّم 
تر  اند، توانمند کرده یرونتھا از (مردم) شھر تو که ب که (مردم) آن ییشھرھا یارو چه بس«

 ».نداشتند یاوری یچپس ھ یم،بودند، ما ھالکشان کرد
 فرماید: پروردگار جھان به مؤمنان می

                                           
د؛ دان ، ترمذی آن را حسن می٣٥٨٤؛ سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: ٦٢٣٢ابوداود، شمارۀ حدیث:  -١

 .٢٢٩١نک: صحیح ابی داود از آلبانی، شمارۀ حدیث: 
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ِينَ َولَۡو َ�َٰتلَُ�ُم ﴿ ۡدَ�ٰرَ َ�َفُرواْ لََولَُّواْ  ٱ�َّ
َ
ِ ُسنََّة  ٢٢ُ�مَّ َ� َ�ُِدوَن َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ�� ٱۡ�  ٱ�َّ

ِ قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ  ٱلَِّ�    ]٢٣-٢٢[الفتح:  ﴾َ�ۡبِديٗ�  ٱ�َّ
 یدان(و از م کردند یپشت م یقیناً  جنگیدند، یکافر شدند، با شما م که  یو اگر کسان«

) یز(ن یناز ا یشاست، که پھی ت ال) سنّ ین(ا یافتند. ینم یاوریو  یارآنگاه  ،)گریختند می
 »یافت. ینخواھ یت الله ھرگز دگرگونسنّ  یو برا گذشته است

این آیه خطاب به مؤمنانی است که حقایق ظاھری و باطنی ایمان را رعایت 
اند؛ یعنی آنان پیروز و رستگارند و در دنیا و آخرت، عاقبت و سرانجام خوب و  کرده

 ای دارند. شایسته
قعی تالش نکنند و اسباب به ھمین سبب، تا زمانی که مؤمنان برای تحقیق ایمان وا

و مقّدمات پیروزی بر دشمنان را به کار نگیرند، پیروز و یاری نخواھند شد، بلکه به 
 ھایی که دارند، دشمنانشان بر آنان مسّلط خواھند شد. سبب گناھان و کوتاھی

ھر گاه کافران پیروز و غالب شوند، قطعًا به «گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
ان مؤمنانی بوده که ایمانشان ناقص است و ھر گاه ایمانشان را کامل کنند و سبب گناھ

 فرماید: گرداند، چنانکه می آنان را پیروز می أل توبه نمایند، الله

نُتُم ﴿
َ
ۡعلَۡونَ َوَ� تَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
ۡؤِمنِ�َ  ٱۡ�   ]١٣٩عمران:  [آل ﴾إِن ُكنُتم مُّ

 »ید.اگر مؤمن باش یدو شما برترید نگرد ینو اندوھگ یدو سست نشو«

ٰ َ�َٰذ�ۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد ﴿ َّ�
َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم �

َ
ِصيَبةٞ قَۡد أ َ�َٰبۡتُ�م مُّ

َ
ٓ أ ا َولَمَّ

َ
أ

نُفِسُ�ۡمۗ 
َ
  ]١٦٥عمران:  [آل ﴾أ

ا (در دو برابر آن ر که ی در حال ید،(در جنگ احد) به شما رس یبتیمص که ی ھنگام آیا«
) از کجاست؟ بگو: آن از جانب یبت(مص ین: ایدگفت ید،جنگ بدر به کافران) رسانده بود

 ١».خودتان است
بنابراین بندگان برای پیروزی بر دشمِن ظاھری، نیاز دارند که با دشمن باطنی؛ 

دھد و نیز علیه شیطان، مبارزه کنند، زیرا اگر بر  یعنی نفسی که به بدی فرمان می
 پیروز نشوند، ھرگز علیه دشمن ظاھری ھم یاری نخواھند شد.ھا  این

                                           
 .٤٥٠، ص ٦الجواب الّصحیح لمن بّدل دین المسیح، ج  -١
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ِينَ وَ ﴿در تفسیر آیۀ:  / ابن قّیم ۚ �نَّ  ٱ�َّ ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا َ َ�َٰهُدوا لََمَع  ٱ�َّ
آنان را  قطعًا  ،در راه ما (کوشش و) جھاد کنند که ی کسان و«؛ ]٦٩[العنکبوت:  ﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

الله متعال «گوید:  می ،».است یکوکارانالله با ن یقیناً و  کنیم یم یتھدا یشخو یھا راهبه 
ترین مردم کسانی ھستند که  یافته ھدایت را مشروط به جھاد کرد و از این رو، ھدایت

ترین جھاد، جھاد با نفس و تمایالت نفسانی و جھاد با  بیشتر از ھمه جھاد کنند و مھم
او را  أ دشمن مبارزه کند، الله ٤ی که برای رضای الله، با این شیطان و دنیاست. کس

کند، اّما  رساند، رھنمون می ھا و اسباب رضایتش که انسان را به بھشت الھی می به راه
زند، از ھدایت  کسی که جھاد را ترک نماید، به ھمان اندازه که از این کار سر باز می

دشمن ظاھری پیروز شود که با این دشمنان تواند علیه  شود... . فردی می محروم می
 ١»گردد. ھا پیروز شود، بر دشمن ظاھری ھم پیروز می باطنی مبارزه کند و اگر بر آن

ھر گاه ایمان ضعیف شود، دشمِن انسان به ھمان اندازه که ایمان «گوید:  وی می
الھی را رھا کند و از آنجا که برخی مردم طاعت  شود، علیه وی قدرت پیدا می ناقص می

اند. فرد مؤمن ھر جا باشد تا زمانی که  اند، دشمنانشان بر آنان مسّلط شده کرده
حقیقت ایمان و اسباب آن را در ظاھر و باطن رعایت کند، با عّزت، بزرگ، تأییدشده، 
پیروز، تحت حمایت و دفاع پروردگار است ھر چند تمامی جھانیان علیه او به پا خیزند. 

 نان فرموده است:به مؤم أل الله

ۡلمِ فََ� تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ إَِ� ﴿ نُتُم  ٱلسَّ
َ
ۡعلَۡونَ َوأ

َ
ُ وَ  ٱۡ� ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ُ�ۡم أ  ﴾َمَعُ�ۡم َولَن يَِ�َ

  ]٣٥د: [محّم 
 یو (دشمنان را) به صلح و آشت ید) ھرگز (ھنگام جھاد) سست نشو!مؤمنان یپس (ا«

از پاداش) اعمالتان را  یزیو الله با شماست و (چ یدشما برتر ھست که ی در حالید دعوت نکن
 ».نخواھد کاست

این تضمین بر اثر ایمان و اعمالشان است؛ ایمان و اعمالی که لشکری از لشکریان 
کند و ایمان و عملشان را تباه و بیھوده  الھی بوده و الله آنان را بدین سبب حفاظت می

گرداند، چون برای غیر الله انجام  فایده می فران را باطل و بیگرداند، اّما اعمال کا نمی
 ٢»شده و موافق با امر و فرمان او نبوده است.

                                           
 .١٠٩الفوائد، ص  -١

 .٩١٤ -٩١٣، صص ٢إغاثة الّلھفان، ج  -٢
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کنیم که احوال مسلمانان را اصالح کند، آنان را از  درخواست می ـ بنابراین از الله
فران شّر دشمنانشان حفاظت نماید، امنّیت و ایمان مسلمانان را پایدار بگرداند، ستم کا

کنیم که  را از آنان دور کند، که قطعًا خشم و غضب او بسیار شدید است. و نیز دعا می
دین خود را عّزت دھد، کلمۀ توحید را پیروز گرداند و ما را بر قوم کافر یاری دھد، 
چون الله تعالی حافظ کسانی است که به او پناه ببرند و برایشان کافی است، که او 

 و بھترین یاور است!تعالی بھترین موال 

 عزیز و جّبار. ٦٢
 این دو اسم با ھم، در آیۀ زیر بیان شده است:

ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ وُس  ٱلَۡملُِك َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ
ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ُ ِ ُسۡبَ�َٰن  ٱلُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٱ�َّ   ]٢٣[الحشر:  ﴾َ�مَّ

پاک، منّزه (و سالم از  یتنھا بیپادشاه،  یست.) نین(راست یاو الله است که جز او معبود«
 یعظمت و بزرگ یستۀکننده) و شا ار (جبرانجبّ  یروزمند،دھنده، نگھبان پ یمنی)، ایبھر ع
 »آورند. یم یکاو) شر یالله پاک و منّزه است از آنچه (برا .است

مرتبه در  ١٠٠نزدیک به » عزیز«فقط در آیۀ فوق آمده، ولی » جّبار«نام مبارک 
 قرآن تکرار شده است.

ھای عّزت است، چنانکه  عزیز: یعنی ذاتی که صاحب تمامی مفاھیم و ویژگی
 فرماید: می

ۚ  ٱۡلعِزَّةَ إِنَّ ﴿ ِ َ�ِيًعا   ]٦٥[یونس:  ﴾ِ�َّ
 ».الله است ) از آِن یروزمندیت (و پتمام عزّ  ھمانا«

شود و  مورد می ٣ھای عّزت را دارد، که مربوط به  یعنی پروردگاری که تمامی ویژگی
 ھر سه مورد به طور کامل برای الله متعال ثابت است:

مفھوم اول: عّزت قدرت، که صفت بزرگ پروردگار است و قدرت مخلوقات ھر چند 
 خوانیم: کریم می شود. در قرآن زیاد باشد، به او تعالی نسبت داده نمی

َ إِنَّ ﴿ زَّاُق ُهَو  ٱ�َّ   ﴾ٱلَۡمتِ�ُ  ٱلُۡقوَّةِ ُذو  ٱلرَّ
ّ

  ]٥٨اریات: [الذ
 ».دھنده است (و او) قدرتمند استوار است یالله است که روز گمان یب«

نَّ ﴿
َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
َ أ ِي ٱ�َّ َشدُّ ِمۡنُهۡم قُوَّٗةۖ  ٱ�َّ

َ
  ]١٥لت: [فّص  ﴾َخلََقُهۡم ُهَو أ

 »است؟! یرومندترن اناز آن یده،آنان را آفر که  یذات ؛الله یدندند یاآ«
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ِينَ َولَۡو يََرى ﴿ نَّ  ٱلَۡعَذاَب َظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن  ٱ�َّ
َ
ِ َ�ِيٗعا ٱۡلُقوَّةَ أ   ]١٦٥[البقرة:  ﴾ِ�َّ

) را مشاھده یامتعذاب (روز ق که  یھنگام دیدند یاگر م ،ستم کردند که  یو کسان«
 ».) که تمام قدرت از آِن الله استانست(خواھند د کنند یم

َ إِنَّ ﴿   ]٥٢[األنفال:  ﴾ٱلۡعَِقابِ قَوِّيٞ َشِديُد  ٱ�َّ
 ».است یفرک سخت یرومندمسلمًا الله ن«

َ َما قََدُرواْ ﴿ ِ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ۦٓۚ َحقَّ قَۡدرِه   ]٧٤[الحج:  ﴾لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  ٱ�َّ
 ».است یروزمندپ ّی الله قو ھمانا .سزاوار اوست نشناختند) الله را چنانکه انآن«(

مفھوم دوم: عّزت امتناع، که الله متعال در ذات خود غنی بوده و نیاز به ھیچ کس 
ندارد و بندگان مالک ضرر و فایدۀ الله نیستند که به او ضرر یا فایده برسانند، بلکه او 

ه و از اینکه کسی بر او مسّلط و چیره بخش، بخشنده، بازدارند تعالی ضرررساننده، فایده
شود و از ھر آنچه شایستۀ عظمت و جالل او نباشد و با کمالش منافات داشته باشد و 

 فرماید: می أل نیز از داشتن شریک، منّزه و مبّراست. الله

ا يَِصُفونَ  ٱۡلعِزَّةِ ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك رَّبِ ﴿ ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ وَ  ١٨١ٱلُۡمرَۡسلِ�َ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠َ�مَّ َّ�ِ
  ]١٨٢-١٨٠افات: [الّص  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 

و سالم کنند  یم یفت از آنچه (مشرکان) توصپروردگار عزّ  ؛ه است پروردگار توپاک و منزّ «
 ».است یانمخصوص الله است که پروردگار جھان یشو سپاس و ستا بر رسوالن

ٰ  ٱلَۡمَثُل َوَ�ُ ﴿ َ�ۡ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱۡ� �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
  ]٢٧وم: [الّر  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

 ».است یمحک یروزمنداوست و او پ یبرا ینھا و زم برتر در آسمان یفو توص«

ُروِ�َ ﴿
َ
ِينَ قُۡل أ ۡ�َۡقُتم بِهِ  ٱ�َّ

َ
ۚ بَۡل ُهَو  ۦ� َ�َٓءۖ َ�َّ َ�ُ ُ   ]٢٧[سبأ:  ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱ�َّ

(ھرگز)  ید،به من نشان دھ ید،ا به او ملحق ساخته یکرا که به عنوان شر یبگو: کسان«
 ».است یمحک یروزمندِ بلکه او الله پ یست،ن ینچن

ھا تحت  ای که تمامی آن مفھوم سوم: عّزت قھر و غلبه بر تمامی موجودات، به گونه
اوست، ھر  قدرت و عظمت و ارادۀ الھی ھستند، پیشانی تمامی مخلوقات به دست

کنند، با قدرت و اجازۀ الله است، آنچه را که الله متعال بخواھد،  حرکت و تغییری که می
پذیرد و ھیچ توان و تغییری بدون  شود و آنچه را که نخواھد، صورت نمی انجام می

 اجازه و ارادۀ او ممکن نیست:
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ٓ  ٱلُۡمۡلَك تُۡؤِ�  ٱلُۡمۡلِك َ�ٰلَِك  ٱللَُّهمَّ قُِل ﴿ ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن  ٱلُۡمۡلَك ُء َوتَ�ُِع َمن �ََشا ِممَّ
ۖ �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك  ءٖ قَِديرٞ  ٱۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َۡل تُولُِج  ٢٦إِنََّك َ�َ َوتُولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ
ِۡل� ِ�  ٱ�ََّهارَ  ۖ ِمَن  ٱلَۡمّيَِت ُج َوُ�ۡرِ  ٱلَۡمّيِِت مَِن  ٱۡلَ�َّ َوُ�ۡرُِج  ٱ�َّ َوتَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ  ٱۡلَ�ِّ

  ]٢٧-٢٦عمران:  [آل ﴾ِحَساٖب 
(و  یپادشاھ ی،به ھر کس که بخواھ !)یو (ھست یپادشاھ ۀدارند یا! اپروردگاربگو: «

و ھر کس  گیری، ی) را میی(و فرمانروا یپادشاھ یو از ھر کس بخواھ بخشی ی) مییفرمانروا
به دست  ھا یخوب ۀھم گردانی. یرا بخواھی خوار م سدھی و ھر ک ت میعزّ  یرا بخواھ

و روز را در شب داخل  کنی یشب را در روز داخل م ایی.توان یزتو بر ھر چ دون تردیدب .توست
 که و به ھر کس آوری یم یرونو مرده را از زنده ب آوری یم یرونو زنده را از مرده ب کنی. یم

 »دھی. یم یشمار روز یب ی،بخواھ

فروتن  أ از آثار و نتایج ایمان به اسم مذکور، این است که بنده فقط در برابر الله
گیرد و عّزتش را فقط از او  برد، تحت حمایت الھی قرار می گردد، فقط به او پناه می می

 خواھد: تعالی می

ةُ فَلِلَّهِ  ٱۡلعِزَّةَ َمن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ۚ  ٱلۡعِزَّ   ]١٠[فاطر:  ﴾َ�ِيًعا
 ».الله است از آِن  یت ھمگت است، پس (بداند که) عزّ خواھان عزّ  که ی کس«

 رسد: ھر اندازه که بنده بیشتر این موضوع را رعایت کند، بیشتر به عّزت می

﴿ ِ ةُ َوِ�َّ   ]٨[المنافقون:  ﴾َولِۡلُمۡؤمِنِ�َ  ۦَولِرَُسوِ�ِ  ٱۡلعِزَّ
 ».و و مؤمنان استا ۀت از آِن الله و فرستادعزّ  که ی در حال«

است؛ یعنی ذاتی که بر ھر » جّبار«عّزت به معنای قھر و غلبه، یکی از مفاھیم 
چیزی غلبه دارد، تمامی اشیا و موجودات تحت فرمان او قرار دارند و در برابرش 

در  ھا، آن خاضع و فروتن ھستند، زیرا جھان باال و پایین و تمامی مخلوقات موجود در
تمامی امورشان، در برابر مالک و مدّبر خود فرمانبردار و خاضع ھستند، ھیچ اختیاری 
در امور و احکام ندارند، بلکه تمامی امور و احکام شرعی، تقدیری و کیفری به دست 

 است، فقط او حاکم واقعی، پروردگار و معبود بر حق است. ـ الله
ام کارھا مجبور شده، بلکه امر و فرمان سخنان فوق بدین معنا نیست که بنده بر انج

 فرماید: است، چنانکه می أ به دست الله

ۚ  ٱۡ�َقُّ َوقُِل ﴿ ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡ�ُفۡر   ]٢٩[الکهف:  ﴾ِمن رَّ
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 خواھد یپروردگارتان، پس ھر کس م یقرآن) حق است از سو ین!) بگو: (ایامبرپ یا«(
 ».کافر گردد خواھد، یکس م و ھر یاوردب یمانا

ٮَٰها﴿ لَۡهَمَها فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها ٧َوَ�ۡفٖس َوَما َسوَّ
َ
ٮَٰها ٨فَ� ۡفلََح َمن َز�َّ

َ
َوقَۡد َخاَب  ٩قَۡد أ

ٮَٰها   ﴾َمن َدسَّ
ّ

  ]١٠-٧مس: [الش
و  ھا یسپس بد ید.گردان یکوو) ن یدآن را (آفر ذاتی کهو سوگند به جان (انسان) و «

(و پاک) کرد،  یهکس که نفس خود را تزک ھر قطعاً  .را (به او) الھام کرد ھایش یزگاریپرھ
 ».) شدیانکار(و ز ید، ناامکردکس که آن را (با گناه) آلوده  ھر یقیناً و  .رستگار شد

 سه معنا دارد:» جّبار«
 . به معنای قّھار، که قبال بیان شد.١
یعنی جّبار ذاتی است که نواقص را  شود؛ . مربوط به رحمت و رأفت الھی می٢

کند، به بیمار و  گرداند، سختی را آسان می نیاز می کند، فقیر را بی اصالح می
گرداند عالوه بر اینکه، به سبب  دھد و درمانش را آسان می دیده توفیق صبر می مصیبت

ھای  دھد، دل ھا را به او می  ترین پاداش مصیبتی که به وی رسیده است، بزرگ
ھای  گرداند و نیز دل رمانبرداران را برای پذیرش عظمت و جاللش مھّیا و اصالح میف

دوستدارانش را که در برابر کمال او خاضع و فروتن ھستند و امید به فضل و احسان 
الھی دارند. الله متعال محّبت خود و انواع معارف و توفیقات الھی، ھدایت و رستگاری 

؛ پروردگارا! اللهّم اجربين«کند:  کند. ھدف کسی که دعا می ھایشان سرازیر می را بر دل
ھمین مفھوم است، که حقیقت » ھایم را جبران کنم]. به من کمک کن [تا کوتاھی

در میان دو  ج رود. پیامبر ھا به شمار می ھا و سختی اصالح بنده و دفع تمامی مصیبت

ِ�، واََعفِِ�، َواْرُزقِْ� اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل، «فرمودند:  سجده می ؛ ١»َوارمَْحِْ�، َواْهِدِ�، َواْجرُبْ
ھایم را  کمکم کن [تا کوتاھیپروردگارا! مرا ببخش، به من رحم کن، ھدایتم کن، «

 »بخش.، به من عافیت ده و روزیم جبران کنم]
ھای  . جّبار به معنای ذاتی که برتر از ھر چیزی بوده و صاحب تمامی ویژگی٣

 ری است؛ یعنی از لحاظ ذات، قدرت و قھر و غلبه، برتر از ھر چیزی است.برت

                                           
، به روایت ابن ٨٩٨؛ سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٢٨٤جامع الّترمذی، شمارۀ حدیث:  -١

 داند. را صحیح می آن / . آلبانیب عّباس
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بیانگر » جّبار«در رکوع و سجده، از شکوه و جبروت الله متعال که نام  ج رسول الله
روایت  س ، از عوف بن مالک أشجعی»سنن«و » مسند«کردند؛ در  آن است، یاد می

ان به نماز ایستادند، سورۀ بقره را ایستادم. ایش ج شده است که: شبی ھمراه پیامبر
کردند و پس از قرائت  خواندند و پس از قرائت ھر آیۀ رحمتی، از الله درخواست می می

بردند. سپس به اندازۀ قیام، رکوع کردند و در رکوع  ھر آیۀ عذابی، به الله پناه می

پاک و منّزه است «؛ »سبحاَن ذي اجلربوِت وامللكوِت والكرب�اِء والعظمةِ «فرمودند:  می
کردند و  سپس به اندازۀ قیام، سجده می» صاحب جبروت و پادشاھی و کبریا و عظمت.

و بعد از آن، » عمران آل«نمودند. سپس سورۀ  در سجده ھم ھمان سخن را تکرار می
 ١کردند. ھا را تالوت می تک سوره تک

بزرگ بشمارد  جبروت فقط مختّص الله یگانه است و اگر کسی از مخلوقات خود را
و گردنکشی کند، قطعًا خود را در معرض خشم و غضب الھی قرار داده و مستحّق 

شود. الله تعالی چنین فردی را تھدید به عذابی شدید، مھرزدن بر  وعید و عذاب او می
 دل و ورود به آتش دوزخ در روز قیامت، کرده است:

ُ َكَ�ٰلَِك َ�ۡطَبُع ﴿ ٖ َجبَّارٖ  ٱ�َّ ِ قَۡلِب ُمَتَكّ�ِ
ّ�ُ ٰ   ]٣٥[غافر:  ﴾َ�َ

 »نھد. یمھر م یر سرکشگونه الله بر دل ھر متکبّ  ینا«

ْ وَ ﴿ آءٖ َصِديدٖ  ۦّمِن َوَرآ�ِهِ  ١٥وََخاَب ُ�ُّ َجبَّاٍر َعنِيدٖ  ٱۡسَتۡفَتُحوا  ١٦َجَهنَُّم َو�ُۡسَ�ٰ ِمن مَّ
�ِيهِ  ۥَوَ� يََ�اُد �ُِسيُغهُ  ۥَ�َتَجرَُّعهُ 

ۡ
ِ َمَ�ٖن َوَما ُهَو بَِمّيِٖت� َوِمن َوَرآ�ِهِ  ٱلَۡمۡوُت َوَ�أ

 ۦمِن ُ�ّ
  ]١٧-١٥[إبراهیم:  ﴾َعَذاٌب َغلِيٞظ 

) کردند و (سرانجام) ھر گردنکش و کافران(بر  یروزی) طلب فتح و پاللهاز  یامبرانو (پ«
و خون (بدبو) نوشانده  م است و از آب چرکپشت سرش جھنّ  .ناکام (و نابود) شد یجو یزهست

 یشبرد (و گواراب) فرو یآن را (به آسان تواند یو نم نوشد یجرعه آن را م که جرعه .شود
در  یاو نخواھد مرد و عذاب سخت که ی در حال آید ی) و مرگ از ھر سو به سراغ او میستن
 ».رو دارد یشپ

                                           
و دیگران.  ١١٣٢؛ نسائی، شمارۀ حدیث: ٨٧٣؛ ابوداود، شمارۀ حدیث: ٢٤، ص ٦مسند احمد، ج  -١

 آلبانی این روایت را صحیح دانسته است.
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َ�ُْرُج «فرمودند:  ج اند که رسول الله روایت کرده س احمد و ترمذی از ابوھریره
ُذنَاِن �َْسَمُع بِِهَما، َولَِساٌن َ�نِْطُق بِ 

ُ
ُ َ�يْنَاِن ُ�برِْصُ بِِهَما، َوأ

َ
ِقيَاَمِة، هل

ْ
ِه، ُ�نٌُق ِمَن انلَّاِر يَْوَم ال

ُت بِثََالثٍَة: بُِ�لِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد، َو�ُِ�لِّ َمِن ادَّىَع َمَع اِهللا إِلَهً 
ْ ا آَخَر، َ�يَُقوُل: إِ�ِّ ُولكِّ

ِر�نَ  آید که دو چشم دارد و با  در روز قیامت، گردنی از آتش بیرون می«؛ ١»َوالُْمَصوِّ
گوید.  شنود و زبانی که با آن سخن می ھا می بیند، دو گوش دارد که با آن ھا می آن

گوید: من مسؤول [عذاب] سه نفر ھستم: ھر متکّبر سرکش، ھر کس که اّدعا  سپس می
 »خدایی وجود دارد و تصویرکشان. کند غیر از الله

ھای اخالقی، تمایالت نفسانی،  از آتش دوزخ، خشم و غضب پروردگار جّبار، بدی
 بریم، چرا که او شنوندۀ دعاست. ھا، به او تعالی پناه می ھا و مصیبت بیماری

 قریب و مجیب. ٦٣
 اند: دو اسم فوق، در آیۀ زیر بیان شده

َخاُهۡم ﴿
َ
ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ۞�َ�ٰ َ�ُموَد أ ْ َ�ٰلِٗحا َ  ٱۡ�ُبُدوا ُهَو  ۥۖ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

ُ�م ّمَِن 
َ
�َشأ

َ
�ِض أ

َ
ِيٞب  ٱۡسَتۡغفُِروهُ �ِيَها فَ  ٱۡسَتۡعَمَرُ�مۡ وَ  ٱۡ� ْ إَِ�ۡهِ� إِنَّ َرّ�ِ قَرِ�ٞب �ُّ  ﴾ُ�مَّ تُوُ�وٓا

  ]٦١[هود: 
قوم من! الله را  ی) گفت: ایم و(قوم) ثمود برادرشان صالح را (فرستاد یو به سو«
و شما را در آن به  آورد یدپد یناو شما را از زم یست.نیتان جز او برا یکه معبود ید،بپرست

) ید(و توبه کن یدبازگرد یشسپس به سو ید،آمرزش بطلب تعالی کردنش گمارد، پس از او آباد
 ».کننده است و) اجابت( دیکھمانا پروردگارم نز

در دو آیۀ دیگر ھم بیان شده » قریب«فقط در ھمین آیه آمده، ولی » مجیب«نام 
 است:

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ �َذا َس� إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِ�  ٱ�َّ

  ]١٨٦[البقرة:  ﴾َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ 

                                           
و دیگران با اسنادی صحیح. ترمذی  ٢٥٧٤؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: ٣٣٦، ص ٢مسند احمد، ج  -١

 .٥١٢لّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث: آن را صحیح دانسته و نیز آلبانی در ا
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 یدعا یکم،که من نزد یمن بپرسند، بگو: به راست رۀبندگانم، از تو دربا ھر گاهو «
و به  یرنددعوت مرا بپذ یدپس (آنان) با کنم. یاجابت م ،مرا بخواند که ی دعاکننده را ھنگام

 »یابند. باشد که راه یاورند،ب یمانمن ا

ٰ َ�ۡفِ�� �ِن ﴿ ِضلُّ َ�َ
َ
َمآ أ � إِنَّهُ  ٱۡهَتَديُۡت قُۡل إِن َضلَۡلُت فَإِ�َّ ٓ َسِميٞع  ۥفَبَِما يُوِ�ٓ إَِ�َّ َرّ�ِ

  ]٥٠[سبأ:  ﴾قَرِ�ٞب 
 یتو اگر ھدا شوم، یخودم گمراه م یانز هب فقط!) بگو: اگر من گمراه شوم، یامبرپ یا«(

 یاو شنوا یقیناً  کند، یم یاست که پروردگارم به من وح یزی) آن چسببپس به ( یابم،
 ».است یکنزد

تقّرب و قرب الھی که آیات مذکور بیانگر آن است، نوعی نزدیکی خاص و ویژه برای 
رود؛ تقّربی که حقیقت آن درک  عابدان و محّبان و داعیان فرمانبردار به شمار می

ھمچون لطف و احسان الله به آنان،  گردد؛ شود، بلکه آثار و نتایجش مشاھده می نمی
یافتن این افراد، توّجه الله به آنان و نیز اجابت درخواست دعاگویان و پاداش به  توفیق

 فرماید: عابدان، چنانکه می

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱۡدُعوِ�ٓ َوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ أ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن  ٱ�َّ �َۡستَۡكِ�ُ

  ]٦٠[غافر:  ﴾نََّم َداِخرِ�نَ َجهَ 
از  که  یھمانا کسان .) شما را اجابت کنمیتا (دعا یدفرمود: مرا بخوان ناتو پروردگار«

 »شوند. یم وارد مبه جھنّ  یبا خوار یبه زود کنند، یم یعبادت من سرکش
در سّنت، احادیث متعّددی که بیانگر قرب و نزدیکی الله به بندگان مؤمن و 

شنود،  دعایشان را می أ دھد الله پرھیزگارش است، بیان شده، که نشان میدوستان 
کند. در صحیح بخاری و  دھد و درخواستشان را اجابت می به ندای آنان پاسخ می

اْرَ�ُعوا ىلَعَ «چنین روایت شده است:  س از ابو موسی اشعری ١صحیح مسلم،
ْ�ُفِسُ�مْ 

َ
َصَمّ  ،أ

َ
، وُهَو َوَال اَغئِبًا، َولَِ�ْن تَْدُعوَن َسِميًعا بَِصً�ا قر�باً فَإِنَُّ�ْم َال تَْدُعوَن أ

خوانید، بلکه [ذات] بسیار  بر خود آسان بگیرید، که شما کر و غایبی را نمی«؛ »َمَعُ�م
 .»و او ھمراه شماست خوانید شنوا و بینا و نزدیکی را فرا می

                                           
، عبارت فوق در ٢٧٠٤؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧٣٨٦صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 صحیح مسلم آمده است.
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است که رسول  روایت شده س از ابوھریره ١در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

 «فرمودند:  ج الله
ً
�ُْت إيَِلُْه ِذَرااع َّ ِشرْبا، تَقرَّ �ُْت َمْن َ�َقرََّب إيِلَ َّ ِذرااع، تَقرَّ ، َوَمْن َ�َقّرَب إِيلَ

َهْرِوُل 
ُ
قبلُت إيَله أ

َ
َّ يْميش، أ ْ�بََل إِيلَ

َ
، و�َِذا أ

ً
ھر کس یک وجب به من نزدیک «؛ »إيله بَااع

شوم و کسی که یک ذرع به من نزدیک شود،  نزدیک می شود، من یک ذرع [گز] به او
شوم و اگر به سویم گام بردارد، من با  من یک باع [اندازۀ دو دست] به او نزدیک می

 »روم. شتاب به سویش می
دعا و درخواست دعاکنندگان را  أ دھد که الله نشان می» مجیب«نام مبارک 

مؤمنی را ناامید و دست خالی بر دھد، ھیچ  کنندگان را می شنود، پاسخ سؤال می
کند و دوست دارد که بندگان  گرداند، ھیچ مسلمانی که او را بخواند، رد نمی نمی

تمامی منافع دینی و دنیوی خود را از قبیل خوراک، نوشیدنی، لباس و مسکن، از او 
بخواھند، ھمان گونه که از او تعالی درخواست ھدایت، مغفرت، توفیق، صالح، کمک بر 

کنند. الله متعال وعده داده است که تمامی این موارد را برآورده  طاعت و امثال آن میا
ھا متنّوع باشد. این  ھا زیاد و گرایش ھا بزرگ، خواسته سازد ھر چند درخواست می

ھای  کند و اینکه گنجینه مطلب داللت بر کمال قدرت و کمال ملک و پادشاھی او می
ھا و  ھای تمامی انسان شود ھر چند درخواست یا کم نمیالھی با بخشش و عطا، تمام و 

جّنیان از ابتدای آفرینش تا پایان آن را برآورده کند، چنانکه در یک حدیث قدسی آمده 

لَُ�ْم َوآِخرُ�ْم َو��َْسُ�ْم وَِجنَُّ�ْم، قَاُموا يِف َصعيٍد َواحٍد،  يَا ِعبَاِدي«است:  وَّ
َ
نَّ أ

َ
لَْو أ

إِالَّ َكَما ََ�نُْقُص  ن ُمليك شيئاً مِ   لُكَّ إ�ْساٍن َمْسأتَلَُه، َما َ�َقَص َذلَِك  فَسألُو� فَأْ�َطيُْت 
شما بر یک  اگر اول و آخر و انس و جّن  !بندگانم یا«؛ ٢»ابلَْحرَ  غمَس يفالِمْخيَُط إَِذا 

چیزی  ، این کاراش را بدھم به ھر فرد خواستهو  بایستند و از من درخواست کنند یجا
دریا فرو شود، کم نماید،  وقتی درکه یک سوزن  ای آنچه نزد من است، بجز اندازه از

 ».کند یکم نم

                                           
، عبارت فوق را ٢٦٧٥؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٧٥٣٧صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 آورده است. / مسلم
 روایت کرده است. س خشی از روایتی که ابوذر، ب٢٥٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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روایت شده است که رسول  س از ابوھریره ١در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

َحُدُ�ْم فََال َ�ُقْل «فرمودند:  ج الله
َ
يِلَْعِزْم َولَِ�ْن  اْغِفْر يِل إِْن ِشئَْت، ا� : إَِذا َداَع أ

لََة،
َ
ْ�َطاهُ  الَْمْسأ

َ
ٌء أ  َ�تََعاَظُمُه يَشْ

َ
ْ�بََة؛ فَإَِنّ اَ�َّ ال ْم الَرّ َُعِظّ

ْ
از شما دعا  یکیھرگاه «؛ »َويل

با جزم دعا کند و شوق خود را  دیمرا ببخش، بلکه با ی: پروردگارا اگر خواستدیکرد، نگو
او بزرگ  یآن را برا بخشد یرا که خداوند آن را م یزیچ رایبزرگ جلوه دھد، ز

 ».دینما ینم
احادیث متعّددی در مورد ترغیب و تشویق به دعا بیان شده است و در این باره که 

کند و او تعالی بسیار با حیا  کنندگان را اجابت می درخواست دعاگویان و سؤال ـ الله
او را ناامید و اش را رد کند یا  تر از این است که دعای بنده و بخشنده و برتر و گرامی

 دست خالی برگرداند.
 ج اند که پیامبر روایت کرده س ابوداود، ترمذی و دیگران، از سلمان فارسی

ن إِذا رفع إيَِلِْه يََديْهِ  َعبده من إّن اَهللا َحّي كر�م �َستيح«فرمودند: 
َ
؛ ٢»يردهما صفراً  أ

نماید که وقتی دستانش را  اش حیا می ھمانا الله بسیار با حیا و بزرگوار است و از بنده«
 »ھا را خالی برگرداند. به سوی او بلند کند، آن

يِ�ُل «فرمودند:  ج در حدیث مربوط به نزول پروردگار، آمده است که پیامبر
  َرُ�ّنَا

َ
ْ�يَا، َ�بَارََك َوَ�َعايل َماِء ادُلّ  الَسّ

َ
فيَُقوُل: َمْن ثُلُُث اللَّيِْل اآلِخِر،  ِحَ� َ�بيَْق  لُكَّ يَلْلٍَة ِإىل

 ُ
َ

ْغِفَر هل
َ
ْعِطيَُه، َمْن �َْستَْغِفُرِ� فَأ

ُ
لُِ� فَأ

َ
ُ، َمْن �َْسأ

َ
ْستَِجيَب هل

َ
پروردگار ما ھر «؛ ٣»يَْدُعوِ� فَأ

آید و  ماند، به آسمان دنیا فرود می شب؛ ھنگامی که یک سوم آخر شب باقی می
کسی از من درخواست  خواند تا برایش اجابت کنم؟ چه فرماید: چه کسی مرا می می
 »کند تا برایش ببخشم؟ کند تا به او عطا کنم؟ چه کسی از من طلب آمرزش می می

روایت  ج نفر آن را از پیامبر ٢٨این حدیثی متواتر بوده که گروھی از صحابه؛ یعنی 
 اند. کرده

                                           
، عبارت فوق در ٢٦٧٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٣٣٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 صحیح مسلم آمده است.
 قبال تخریج این حدیث بیان شده است. -٢

 .س ، به روایت ابوھریره٧٥٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١١٤٥صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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در حدیث قدسی دیگری که دربارۀ مقام و منزلت دوستان پرھیزگار الله است، نقل 

َْرِب «فرماید:  می أل الله شده که
ْ
َّ  ،َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا َ�َقْد آَذْ�تُُه بِاحل َوَما َ�َقرََّب إيِلَ

ا اْ�رَتَْضُت َعلَيْهِ  َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ
َ
ٍء أ َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ  ،َ�بِْدي �يَِشْ َوَما يََزاُل َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إِيلَ

ِحبَّهُ 
ُ
ِي ُ�برِْصُ بِِه َوَ�َدُه الَّيِت َ�بِْطُش  ،أ

َّ
ُه اذل ي �َْسَمُع بِِه َوَ�رَصَ ِ

َّ
ْحبَبْتُُه ُكنُْت َسْمَعُه اذل

َ
فَإَِذا أ

ِ�يَذنَّهُ  ،بَِها َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش بَِها
ُ َ
ْعِطيَنَُّه َولنَِئْ اْستََعاَذِ� أل

ُ َ
لَِ� أل

َ
ھر کس با «؛ ١»َو�ِْن َسأ

ترین  کنم. محبوب تان] من دشمنی کند، قطعًا با او اعالن جنگ میدوستی از [دوس
ام  ام با آن به من نزدیک شود، آنچه بر وی فرض گردانیده چیزی که دوست دارم بنده

دارم و  شود تا جایی که او را دوست می ام ھمواره با نوافل به من نزدیک می است و بنده
شنود، بینایی وی  شوم که با آن می او میزمانی که وی را دوست داشته باشم، شنوایی 

گیرد و پایش که با آن راه  بیند، و دستش که با آن محکم می شوم که با آن می می
بخشم و اگر به من پناه ببرد، قطعًا به او پناه  رود. اگر از من بخواھد، به او می می
 »دھم. می

ه تعالی درخواست کنند که الل به روشنی داللت می ھا، آن متون مذکور و امثال
گرداند، اّما سؤال این است که چرا  کند و آنان را ناامید نمی بندگان مؤمنش را رد نمی

گوییم:  گروھی از بندگان و صالحان بسیار دعا کردند و جوابی نگرفتند؟ در پاسخ می
اجابت دعا متنّوع است: گاھی اوقات عین آنچه درخواست شده است، فورا حاصل 

شود، در برخی  وقات بنا بر حکمتی، نتیجۀ دعا با تأخیر حاصل میشود، گاھی ا می
شود، چون عین مطلوب به مصلحت  موارد، عین آنچه خواسته شده است، حاصل نمی

فرد نبوده، ولی آنچه به دست آمده است، به مصلحت دعاکننده یا اینکه از درخواستش 
در قیامت به انسان داده  بھتر بوده است. و گاھی اوقات به عنوان اجر و پاداشی که

 گردد. شود، ذخیره می
 س و دیگران، از ابوسعید خدری، حاکم »األدب المفرد«امام احمد، بخاری در 

َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْدُعو بَِدْعَوٍة لَيَْس ِ�يَها إِْ�ٌم «فرمودند:  ج اند که رسول الله روایت کرده
ْن 

َ
ا أ ُ َدْعَوتُُه َو�ِمَّ َل هلَ ْن ُ�َعجَّ

َ
ا أ ُ بَِها إِْحَدى ثَالٍث: إِمَّ ْ�َطاُه ا�َّ

َ
َوَال قَِطيَعُة رَِحٍم إِالَّ أ

                                           
 .٦٥٠٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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وءِ  ْن يرَْصَِف َ�نُْه ِمْن السُّ
َ
ا أ ِخَرةِ َو�ِمَّ

َ
ُ يِف األ

َ
ِخَرَها هل ھیچ مسلمانی دعایی «؛ ١»ِمثْلََها يَدَّ

را به او ارزانی  ]نیکی[یکی از سه  اللهکند، مگر اینکه  رحم نمیۀاز گناه و قطع صل خالی
و  کند ذخیره میقیامت  ش درسازد، یا آن را برای برآورده میفورا : یا دعایش را دارد می

 »د.نمای یا اینکه به ھمان اندازه بدی را از او دور می
تر از دادن و  گردد که اجابت درخواست دعاکننده، عام ن اساس، روشن میبر ای

 کند، است. بخشیدن عین آنچه درخواست می
، این است که یقین و باور بنده را به الله تقویت »مجیب«از آثار و نتایج ایمان به نام 

و به آنچه  شود که بنده بیشتر متوّجه الله شود افزاید و باعث می کند، بر امید وی می می
 نزد اوست، امید داشته باشد و از رحمت و بخشش الھی ناامید نگردد.

چرا انسان مسلمان به پروردگار بخشنده و کریمش اعتماد نکند، در حالی که 
اختیار ھر چیزی به دست اوست، ھر آنچه بخواھد، در ھمان زمانی که معّین کرده و 

دتی و بدون ھیچ تقّدم و تأّخری، واقع به ھمان صورتی که بخواھد بدون ھیچ کم و زیا
ھا و زمین و در آنچه بر باال و زیر آن است و نیز در  شود، حکم الھی در آسمان می

ھا تصّرف و  گردد، ھر گونه که بخواھد در آن دریاھا، فضا و سایر اجزای عالم، اجرا می
ھا  ستایش ھا و کند، آفرینش و امر از آِن اوست، تمامی پادشاھی تغییر ایجاد می

 مخصوص اوست، دنیا و آخرت، نعمت و فضل و ثنای نیک و زیبا از آِن اوست:

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  ۥلُهُ  َٔ �َۡ� ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
نٖ  ٱۡ�

ۡ
  ]٢٩حمن: [الّر  ﴾ُ�َّ يَۡوٍ� ُهَو ِ� َشأ

و  کنند ی) میازھستند از او سؤال (و درخواست ن ینھا و زم در آسمان که ی تمام) کسان«(
 ».است یاو ھر روز در کار

 بابرکت است الله که پروردگار جھانیان است.

 قاھر و قّھار. ٦٤
در دو آیه آورده » قاھر«آیه آمده، که در ادامه بیان خواھد شد، اّما  ٦در » قّھار«نام 

 شده است:

ِ  ٱۡلَقاهِرُ َوُهَو ﴿   ]١٨[األنعام:  ﴾ٱۡ�َبِ�ُ  ٱۡ�َِكيمُ وَُهَو  ۦۚ فَۡوَق ِعَبادِه
                                           

. حاکم ٤٩٣، ص ١؛ المستدرک، ج ٧١٠؛ األدب المفرد، شمارۀ حدیث: ١٨، ص ٣مسند احمد، ج  -١
اسنادش را صحیح، و حافظ منذری آن را جّید دانسته است؛ و نیز نک: صحیح الّترغیب 

 .١٦٣٣والّترھیب، شمارۀ حدیث: 
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گاه است یمو او حکبوده  یرهط و چو اوست که بر بندگان خود مسلّ «  ».آ

ِ  ٱۡلَقاهِرُ َوُهَو ﴿   ]٦١[األنعام:  ﴾َوُ�رِۡسُل َعلَۡيُ�ۡم َحَفَظةً  ۦۖ فَۡوَق ِعَبادِه
 »فرستد. ی(از فرشتگان) بر شما م یاست و نگھبانان یرهو او بر بندگانش چ«
معنای ذاتی که بر تمامی موجودات غلبه دارد است، به » قاھر«صیغۀ مبالغۀ » قّھار«

و ھمۀ مخلوقات تحت تسّلط و فرمان او ھستند و مواد و عناصر عالم باال و پایین در 
شود، آنچه الله  اند، ھر اّتفاقی به اجازۀ او واقع می برابر قدرت و ارادۀ او، سر فرود آورده

مخلوقات ناتوان و محتاج به پذیرد، تمامی  شود و آنچه نخواھد صورت نمی بخواھد می
الله ھستند و مالک ھیچ منفعت و ضرر و ھیچ خیر و شّری برای خودشان نیستند. 

 قّھار است، مقتضی کمال حیات و کمال عّزت و کمال قدرت اوست. أل اینکه الله
ثبوت این صفت برای الله، دلیلی از دالیل وحدانّیت و یگانگی او در الوھّیت، و 

 انتخاب شریک برای الله است.بطالن شرک و 
آیه بیان شده و در تمامی موارد، با نام  ٦در » قّھار«قبال بیان شد که نام مبارک 

 آمده است:» واحد«و » الله«
در ابطال شرک و بیان فساد آن و گمراھی  ÷ فرماید که یوسف می مورد اول: الله

 مشرکان، به دو رفیقش که با او در زندان بودند، چنین گفت:

ۡجنِ َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ ِم  ٱلّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
ُ َءأ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمن  ٣٩ٱلَۡقهَّ

نَزَل  ۦٓ ُدونِهِ 
َ
آ أ نُتۡم َوَءابَآؤُُ�م مَّ

َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ ُ إِ�َّ إِ�َّ  ٱۡ�ُۡ�مُ بَِها ِمن ُسۡلَ�ٍٰن� إِِن  ٱ�َّ

 ِ ٓ إِيَّاهُۚ َ�ٰلَِك ِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
َمَر �

َ
ۡ�َ�َ  ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ  أ

َ
[یوسف:  ﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

٤٠-٣٩[  
شما به  ار؟قھّ  یکتایالله  یاد) بھترند معبودان پراکنده (متعّد  یامن! آ یزندان یقانرف یا«

الله  ید.ا ھا داده به آن یاکانتانرا که خود و ن ییھا مگر نام پرستید یرا) نم یزیالله (چ یجا
فرمان داده که  .الله است تنھا از آِن  ییھا نازل نکرده است، فرمانروا بر (اثبات) آن یلیدل یچھ

 »دانند. میمردم ن یشترب لیراست و استوار، و یناست د ینا ید؛جز او را نپرست

رۡ ﴿سّیدنا یوسف با گفتن عبارت: 
َ
، بطالن شرک را برایشان آشکار و روشن ﴾َ�ابٞ َءأ

توانند  ساخت؛ یعنی خدایان ناتوان و ضعیفی که مالک ھیچ ضرر و نفعی نیستند و نمی
ھا، فرشتگان، مردگان و ...  که شامل درختان، سنگ -چیزی ببخشند یا منع کنند 

ھای جالل است؟! پروردگاری  بھترند یا ذاتی که دارای صفات کمال و ویژگی -شود می
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ھمتاست، قّھاری که تمامی اشیا و موجودات  که در ذات، صفات و افعالش یگانه و بی
 تحت قدرت و پادشاھی او قرار دارند.

ھا و خدایانی را شریک الله متعال  مورد دوم: در سیاق بطالن کار مشرکان، که بت
ی حّتی برای خود نیستند، و این ھا مالک ھیچ نفع و ضرر دانند، با وجود اینکه آن می

کنند،  گردانیدن دین برای او را ترک می مشرکان عبادت پروردگار یگانه و قّھار و خالص
 فرماید: می ـ چنانکه الله

َ�َٰ�ٰتِ قُۡل َمن رَّبُّ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ قُِل  ٱۡ� ُ فَ  ٱ�َّ

َ
َۡذتُمقُۡل أ ۡوِ�َآَء َ� َ�ۡملُِكونَ  ۦٓ ّمِن ُدونِهِ  ٱ�َّ

َ
 أ

ۚ� قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي  نُفِسِهۡم َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ّٗ
َ
�ِ ٰ�َ�ۡ

َ
ۡم َهۡل �َۡسَتوِي  ٱۡ�َِص�ُ وَ  ٱۡ�

َ
لَُ�ُٰت أ  ٱلظُّ

ۗ وَ  ۡم َجعَ  ٱ�ُّوُر
َ
ْ أ ْ َكَخۡلقِهِ  لُوا َ�َٓء َخلَُقوا َ�ُ ِ ُ َعلَۡيِهۡمۚ قُِل  ٱۡ�َلۡقُ فَتََ�َٰبَه  ۦِ�َّ ِ  ٱ�َّ

َ�ٰلُِق ُ�ّ
ءٖ وَُهَو  ٰرُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ َ�ۡ   ]١٦عد: [الّر  ﴾ٱۡلَق�َّ

(سپس به  .بگو: الله یست؟ک ینھا و زم ! به مشرکان) بگو: پروردگار آسمانیامبرپ یا«(
 یستند؟!خود ن یانکه مالک سود و ز اید  یده) برگزی(و معبودان یااول ،او یبه جا یاھا) بگو: آ نآ

قرار  هالل یبرا یکانیشران آن یاآ !است؟ یکسانو نور  ھا یکیتار یا ؟!برابرند یناو ب یناناب یابگو: آ
ھا مشبه شده است؟!  (ھا) بر آن ینش) آفرینپس (ا اند، یدهاو آفر ینشاند که ھمچون آفر داده

 ».است یرهچ یگانۀو او  بوده یزیچ رھ ینندۀبگو: الله آفر

بر بطالن » قاھر«شیوۀ داللت نام در تفسیر آیۀ فوق، در حالی که  / ابن سعدی
بدون تردید یگانگی و قھر و غلبه فقط از آِن «آورد:  دھد، چنین می شرک را توضیح می

الله است، زیرا ھر مخلوقی تحت تسّلط و قدرت مخلوقی باالتر از خود قرار دارد و آن 
ینکه به مخلوِق غالب نیز تحت قدرت مخلوق دیگری است و این زنجیره ادامه دارد تا ا

رسد. بنابراین قھر و غلبه و توحید  باالترین مخلوق و سپس به الله یگانه و قّھار می
ھستند. پس با دلیل عقلی و با توّجه به مفھوم قاھر،  أ متالزم یکدیگر و از آِن الله

خوانند، ھیچ قدرت و تصّرفی در  مشّخص گردید که آنچه مشرکان غیر از الله می
 ١»ھا باطل است. ندارند و از این رو عبادت آنآفرینش مخلوقات 

مورد سوم: در جایی که الله تعالی کافراِن مشرک را تھدید به ھالکت و عذاب در 
کند، که با زنجیرھایی از آتش  شوند، می روزی که در برابر پروردگار یگانه و قّھار حاضر 

                                           
 .٤١٥تیسیر الکریم الّرحمن، ص  -١



 ٣١٧  شناخت اسماء الله

پوشاند. در قرآن  را می ھایشان اند و لباسی از قیر بر تن دارند و آتش چھره بسته شده
 کریم آمده است:

ُل ﴿ �ُض يَۡوَم ُ�بَدَّ
َ
�ِض َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ُٰتۖ وَ  ٱۡ� ِ  ٱلسَّ َّ�ِ ْ ارِ  ٱۡلَ�ِٰحدِ َوَ�َرُزوا َوتََرى  ٤٨ٱۡلَقهَّ

�َِ� ِ�  ٱلُۡمۡجرِمِ�َ  َقرَّ ۡصَفادِ يَۡوَم�ِٖذ مُّ
َ
ا�ِيلُُهم ّمِن قَِطَراٖن َوَ�ۡغَ�ٰ وُجُ  ٤٩ٱۡ�  ٥٠ٱ�َّارُ وَهُهُم َ�َ

ُ ِ�َۡجزَِي  ا َكَسَبۡتۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ ُ�َّ َ�ۡفٖس مَّ   ]٥١-٤٨[إبراهیم:  ﴾ٱۡ�َِسابِ َ�ِ�ُع  ٱ�َّ
 انو آن شود یل م) مبّد یگرد یا ھا (به گونه و آسمان یگرد ینبه زم ین) زمین(ا که  یروز«
و در آن روز مجرمان را (دست  شوند. یظاھر و (آشکار) م ،ارقھّ  یکتایالله  یشگاه) به پی(ھمگ

را آتش  یشانھا از قطران است و چھره یشانھا جام بینی. یھا م بسته در غل و پا) به ھم
ھمانا الله  .دھد یفرک ،) آنچه کرده استیتا الله ھر کس را به (سزا پوشاند. یم) م(جھنّ 

 ».الحساب (زودشمار) است یعسر
 الوھّیت فقط مخصوص و شایستۀ الله است: مورد چھارم: در سیاق اثبات اینکه

نَا۠ ُمنِذرٞۖ َوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ ﴿
َ
َمآ � ُ قُۡل إِ�َّ ارُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ رَبُّ  ٦٥ٱلَۡقهَّ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َوَما  ٱۡ�

ٰرُ  ٱۡلَعزِ�زُ بَۡيَنُهَما    ]٦٦-٦٥[ص:  ﴾ٱۡلَغ�َّ
(به حق)  یمعبود یچام و ھ دھنده ھشدار فقط یککه من  ی) بگو: به درستیامبر!پ یا«(

(آن)  ؛آن دو است یانو آنچه م ینھا و زم پروردگار آسمان یست.قّھار ن یکتایجز الله 
 ».آمرزنده یروزمندپ

این اثبات و تأییدی بر الوھّیت الله است «گوید:  ابن سعدی در تفسیر آیۀ مذکور می
قھر و غلبۀ او بر ھر چیز، زیرا قھر و غلبه  با این برھان و دلیل قاطع؛ یعنی یگانگی الله و

مالزم یگانگی است و امکان ندارد که دو قّھار وجود داشته باشد و از لحاظ غلبه یکسان 
ای است که  باشند. بنابراین ذاتی که بر تمامی اشیا غلبه دارد، ھمان پروردگار یگانه

د، ھمان گونه که به ھمتا و ھمانندی ندارد و شایسته است که به تنھایی عبادت شو
 ١»تنھایی قاھر و قّھار است.

مورد پنجم: اسم مورد بحث، در سیاق تنزیه و پاکی پروردگار از داشتن شریک، آمده 
 است:
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ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعبُُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ إَِ�  ۦٓ مِن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
ِ أ َ ُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُۡ�ُم  ٱ�َّ

َ بَيۡنَُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�ۡتَلُِفوَنۗ إِنَّ  ارٞ  َ�ِٰذبٞ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  ٱ�َّ َراَد  ٣َكفَّ
َ
ُ لَّۡو أ ن  ٱ�َّ

َ
أ

ا �َّ  ا َ�ۡلُُق َما �ََشآُءۚ ُسۡبَ�ٰنَهُ  ۡصَطَ�ٰ َ�تَِّخَذ َوَ�ٗ ُ ُهَو  ۥۖ ِممَّ ارُ  ٱلَۡ�ِٰحدُ  ٱ�َّ   ]٤-٣مر: [الّز  ﴾ٱلَۡقهَّ
جز  پرستیم یرا نم ھا ین) ا:گفتند ) گرفتند (ویاییاو معبودان (و اول یبه جا که  یو کسان«

در آنچه  انآن یان) میامت(روز ق متعال الله گمان یب ،کنند یکما را به الله نزد ینکها یبرا
 یتناسپاس است، ھدا یکه دروغگو  را یالله آن کس کند. یم یاختالف داشتند، داور

 آفریند، یآنچه م یاناز م قطعاً  یرد،بگ یفرزند خواست یاگر (به فرض محال) الله م کند. ینم
 ».ار استقھّ  یکتایاو الله  .ه استاو پاک و منزّ  گزید. یبر م خواست یرا که م یزیچ

مورد ششم: در سیاق تھدید مشرکان در روزی که برای حضور در برابر پروردگار 
پوشیده و  أ شوند، که ھیچ یک از اعمال و امورشان بر الله یگانه و قّھار آماده می

 فرماید: می أل ماند. الله پنھان نمی

ِ يَۡوَم ُهم َ�ٰرُِزوَنۖ َ� َ�َۡ�ٰ َ�َ ﴿ ۚ لَِّمِن  ٱ�َّ ءٞ ۖ  ٱلُۡمۡلُك ِمۡنُهۡم َ�ۡ ِ  ٱۡ�َوَۡم  ٱلَۡ�ِٰحدِ ِ�َّ
ارِ  ۚ َكَسبَۡتۚ َ� ُظۡلَم  ُ�َۡزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما ٱۡ�َوۡمَ  ١٦ٱۡلَقهَّ َ إِنَّ  ٱۡ�َۡوَم  ﴾ٱۡ�َِسابِ َ�ِ�ُع  ٱ�َّ
  ]١٧-١٦[غافر: 
نخواھد ماند، (الله  یدهھا بر الله پوش از آن یزیچ ،) آنان آشکار شوندۀ(ھم که ی روز«

قّھار  یگانهالله  :) از آِن فرماید یم ش(آنگاه خود یست؟از آن ک یی:) امروز فرمانروافرماید یم
 یستم یچامروز ھ شود. ی) آنچه کرده است، پاداش داده مموجبامروز ھر کس به ( .است

 ».الله زودشمار است گمان یب یست،ن

ارِ ﴿ ؛ یعنی پروردگاری که بر تمامی موجودات مسّلط و غالب است، مخلوقات ﴾ٱۡلَقهَّ
زنده و ھا در برابر ذات  در برابر او خاضع و فرمانبردارند؛ بویژه در آن روزی که چھره

 باقی پروردگار، متواضع و فروتن گردند.
ای که بیان شد، به روشنی بیانگر تالزم و وابستگی میان دو  ھمۀ موارد ششگانه

است و بنابراین آفریدگار واحد و یگانه، قطعًا قّھار، و پروردگار » قّھار«و » واحد«اسم 
شرک و انتخاب خدایان را قّھار، قطعًا و حتما واحد و یکتاست و این مطلب، بدون تردید 

 کند. باطل و رد می
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قّھار قطعًا واحد است، زیرا اگر ھمتایی «گوید:  در اثبات این معنا می / ابن قّیم
شود. و اگر بر آن چیره  داشته باشد و بر آن غالب نباشد، که به طور کّلی قاھر نمی
 ١»شود، که ھمتایش نیست و از این رو، قّھار واحد و یگانه است.

گردد و  روشن می» قّھار«این توضیح، تالزم میان توحید و ایمان به نام مبارک  با
کسی که اقرار به یگانگی الله در قھر و غلبه کند، باید در عبادت نیز او تعالی را یگانه 

گردد، زیرا چگونه  بداند و فقط او را عبادت کند و بر این اساس، فساد شرک اثبات می
شده از خاک، ھمتا و ھمانند پروردگار جھانیان باشد؟! و  فریدهامکان دارد که مخلوِق آ

چگونه امکان دارد که مخلوقاِت مغلوب و مقھور، با پروردگار یگانه و قّھار یکسان 
 کنند، مبّرا و برتر است. ورزند و توصیف می از آنچه آنان شرک می ـ باشند؟! الله

 وارث. ٦٥
 ده است:نام مذکور در سه آیه، و با صیغۀ جمع آم

  ]٢٣[الحجر:  ﴾ٱۡلَ�ٰرِثُونَ َونُِميُت َوَ�ُۡن  ۦ�نَّا َ�َۡحُن نُۡ�ِ ﴿
 »یم.) ھستیانجھان ۀو ما وارث (ھم میرانیم یو م کنیم یکه زنده م ھستیم ما یقیناً و «

نَت َخۡ�ُ  ۥَوَزَ�رِ�َّآ إِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ ﴿
َ
  ]٨٩[األنبیاء:  ﴾ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ َرّبِ َ� تََذۡرِ� فَۡرٗدا َوأ

پروردگارش را ندا داد: پروردگارا! مرا تنھا مگذار و تو  که  یآور) ھنگام یادرا (به  ّیاو زکر«
 »ی!وارثان ینبھتر

ِۢ بَِطَرۡت َمعِيَشَتَهاۖ فَتِۡلَك َمَ�ِٰكُنُهۡم لَۡم �ُۡسَ�ن ّمِۢن َ�ۡعِدهِۡم إِ�َّ ﴿ ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡر�َة
َ
َوَ�ۡم أ
  ]٥٨[القصص:  ﴾ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ا َ�ُۡن قَلِيٗ�ۖ َوُ�نَّ 

نعمت، مست و مغرور شده  یرا که بر اثر فزون یی)ھا ی(و آباد ھا یهاز قر یارو چه بس«
جز اندک  اناز آن پس، که ھاست آن )ۀشد یران(و یھا خانه ینپس ا یم،ھالک کرد ،بودند
 »یم.بود شانھا سکونت نکرد و ما وارث ) در آنی(کس

ذاتی که پس از فنا و نابودی مخلوقات، باقی است و ھر آنچه غیر او وارث: یعنی 
و ھمیشه پابرجاست و ھرگز فنا   رود و فانی است، اّما الله متعال زنده باشد، از بین می

شود، بازگشت ھمه به سوی اوست، تمامی مخلوقات و آنچه را که دارند، از بین  نمی
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او باقی و ھمیشگی است و آنان فانی و از گیرد، چون فقط  برد و ھمۀ آنان را می می
 رونده ھستند. بین

؛ یعنی ما زمین و آنچه بر روی آن است ﴾ٱۡلَ�ٰرِثُونَ َونُِميُت َوَ�ُۡن  ۦ�نَّا َ�َۡحُن نُۡ�ِ ﴿
ھا را  بریم، بدین صورت که وقتی اجل و مّدت معّین فرا رسد، تمامی آن را به ارث می

شوند، ولی  ماند، چون ھمگی فنا و نابود می چیزی باقی نمیمیرانیم و غیر از الله  می
 میرد. پروردگار یگانه و ھمیشه پابرجا نمی

 فرماید:  الله متعال می

�َض إِنَّا َ�ُۡن نَرُِث ﴿
َ
  ]٤٠[مریم:  ﴾َوَمۡن َعلَۡيَها �َ�َۡنا يُرَۡجُعونَ  ٱۡ�

) به یو (ھمگ بریم یرا که بر آن ھستند، به ارث م یو کسان ینکه زم ھستیم ھمانا ما«
 »شوند. یما بازگردانده م یسو

این آیه تنبیه و ھشدار برای کسی است که دنیا او را از آنچه برای تحقیق و انجام 
آن آفریده شده، غافل کرده است، چون دنیا و آنچه در آن است از ابتدا تا انتھا، روزی از 

زمین و آنچه در آن وجود  أل دنیا نیز فنا خواھند شد و اللهبین خواھند رفت و اھل 
دارد را به ارث خواھد برد و مخلوقات به سوی او باز خواھند گشت و الله آنان را به 

 سبب اعمالی که انجام دادند، پاداش یا عذاب خواھد داد.
افراد را  در جایی دیگر، الله متعال کافران قریش را که الله بر آنان مّنت نھاد و این

شود و از جانب الله روزی  در حرمی امن قرار داد که ھر محصولی به سوی آن برده می
را نپذیرفتند و به آنچه آورد ایمان نیاوردند؛  ج خورند، اّما آنان دعوت پیامبر می
 فرماید: کند و می ھای پیشین را فرا گرفت، تھدید می این افراد را با آنچه اّمت أ الله

ِۢ بَِطَرۡت َمعِيَشَتَهاۖ فَتِۡلَك َمَ�ِٰكُنُهۡم لَۡم �ُۡسَ�ن ّمِۢن َ�ۡعِدهِۡم إِ�َّ ﴿ ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡر�َة
َ
َوَ�ۡم أ

  ]٥٨[القصص:  ﴾ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ قَلِيٗ�ۖ َوُ�نَّا َ�ُۡن 
نعمت، مست و مغرور شده  یرا که بر اثر فزون یی)ھا ی(و آباد ھا یهاز قر یارو چه بس«
جز اندک  اناز آن پس، که ھاست آن )ۀشد یران(و یھا خانه ینپس ا یم،ھالک کرد ،بودند
 »یم.بود شانھا سکونت نکرد و ما وارث ) در آنی(کس

برد و تمامی  ای که آنان را از دنیا می یعنی الله وارث بندگان است، به گونه
اعمالی را که گردند تا جزای  گیرد، سپس آنان به سوی الله باز می ھایشان را می نعمت

 اند ببینند. انجام داده
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ھای باطِل کسانی  شود، خیال و گمان در آن روز، نقاب از چھرۀ مردم برداشته می
کردند در  رود؛ افرادی که گمان می ھایشان وابسته به دنیا شده بود، از بین می که دل

گردند، که در  میماند و به سوی الله باز ن مانند، ملک و ثروتشان برقرار می دنیا باقی می
کنند پادشاھی فقط از آِن پروردگار یگانه و قّھار است و الله سرزمین و  آن روز یقین می
 شان سودی ندارد. گیرد و در آن لحظه، افسوس و پشیمانی اموالشان را می

اش، ابتدا حمد و ثنای پروردگار را به جای  در آخرین خطبه / عمر بن عبدالعزیز 
فایده و بدون تکلیف  اید و بی ا بعد، ھمانا شما بیھوده آفریده نشدهامّ «آورد، سپس گفت: 

شوید، بلکه معاد و بازگشتی دارید که الله در آن زمان، برای حکم و داوری  رھا نمی
کند و از  آید و کسی که از رحمت الھی محروم شود، قطعًا زیان می میان شما فرود می

دانید کسی فردا  گردد. مگر نمی ت، محروم میھا و زمین اس بھشتی که به اندازۀ آسمان
در امان است، که به فکر این روز باشد و از آن بترسد و متاع فانی را با باقی و کم را با 

بینید که شما فرزندان ھمان  بسیار و ترس را با امنیت معامله کند. مگر نمی
سوی بھترین  شدگان ھستید و افراد پس از شما نیز خواھند آمد تا اینکه به ھالک

 شوید؟! وارثان برگردانده می
اش در دنیا به  ای را که به سوی الله رفته و زندگی شما ھر روز صبح و شام جنازه

ای که او را در زیر زمین و در جایی که  کنید، به گونه پایان رسیده است، تشییع می
آغوش  ھمکنید، در حالی که از دوستان جدا شده، با خاک  ناھموار است، پنھان می

نیاز شده و به  گشته، برای حساب رفته، در گرِو عملش است، از آنچه ترک کرده بی
 اعمالی که فرستاده است، نیاز دارد.

ھایش و قبل از  پس ای بندگان الھی! از الله متعال پیش از پایان عھد و پیمان
 ای از ردای خویش را بر فرارسیدن مرگ بترسید. سپس عمر بن عبدالعزیز گوشه

 ١اش کشید، گریه کرد و اطرافیانش را نیز به گریه انداخت. چھره
بندگان مؤمنش را تشویق به انفاق از اموالی که به آنان بخشیده است،  أل الله

 :ھاست آن شود که او تعالی وارث کند و یادآور می می

﴿ ِ ِ َءاِمُنواْ ب ۡسَتۡخلَ  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ا َجَعلَُ�م مُّ نفُِقواْ ِممَّ
َ
ِينَ فَِ� �ِيهِ� فَ َوأ َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم  ٱ�َّ

ۡجٞر َكبِ�ٞ 
َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
  ]٧[الحدید:  ﴾َوأ

                                           
 .٤٩٤، ص ٥ابن ابی حاتم این را روایت کرده است؛ و نیز نک: تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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انفاق  است قرار داده ینو از آنچه شما را در آن جانش یاوریدب یمانا یامبرشبه الله و پ«
 یپاداش بزرگ یشانبرا ،آوردند و (در راه الله) انفاق کردند یماناز شما ا که  یپس کسان ید،کن

 ».است

�َّ تُنفُِقواْ ِ� َسبِيِل ﴿
َ
ِ َوَما لَُ�ۡم � ِ ِميَ�ُٰث  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
  ]١٠[الحدید:  ﴾ٱۡ�

ھا و  آسمان یراثم که  یدر حال کنید، یو شما را چه شده است که در راه الله انفاق نم«
 ».از آِن الله است ینزم

ف، و او از پدرش عبدالله بن ِشّخیر ١در صحیح خود، / مسلم چنین  س از مطرِّ

لَۡهٮُٰ�ُم ﴿آمدم در حالی که ایشان  ج کند: نزد پیامبر روایت می
َ
را  ﴾ٱ�ََّ�ثُرُ �

َ�ُقوُل ابُن آَدم: َمايل، َمايل، َوَهل لََك يَا ابن آدَم ِمْن مالَِك إِالَّ َما «خواندند. و فرمودند:  می
فْنيْت، أو 

َ
َ�لت فَأ

َ
ْمضيَْت؟أ

َ
قَْت فَأ ْو تََصدَّ

َ
بْلَيْت، أ

َ
گوید: مالم،  فرزند آدم می«؛ »!لِبسَت فَأ

مالم! و آیا ای فرزند آدم! از مالت چیزی است جز آنچه که خوردی و فنا کردی؟! یا 
 »پوشیدی و کھنه کردی؟! یا صدقه دادی و از آن گذشتی؟!

زمین از آِن الله بوده و به ھا و زمین و مالک ھر چیزی است و  مالک آسمان ـ الله
 خوانیم: بخشد. در قرآن کریم می ھر کس از بندگانش که بخواھد، می

ْ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡومِهِ ﴿ ِ  ٱۡسَتعِيُنوا ِ ب ْۖ وَ  ٱ�َّ ٓوا �َض إِنَّ  ٱۡصِ�ُ
َ
ِ يُورُِ�َها َمن �ََشآُء مِۡن  ٱۡ� َّ�ِ

 ِ   ]١٢٨ف: [األعرا ﴾لِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡلَ�ٰقَِبةُ وَ  ۦۖ ِعَبادِه
 ینھمانا زم ید.کن یشهو صبر (و استقامت) پ ییدبجو یاریبه قومش گفت: از الله  یموس«

بخشد) و  ی(و م دھد یم یراثکس از بندگانش که بخواھد آن را به م از آِن الله است، به ھر
 ».است یزگاران) از آِن پرھیکعاقبت (ن

ۡوَرۡ�َنا ﴿
َ
ِينَ  ٱلَۡقۡومَ َوأ �ِض َ�نُواْ �ُۡسَتۡضَعُفوَن َمَ�ٰرَِق  ٱ�َّ

َ
 ﴾َ�َٰرۡ�َنا �ِيَهاۖ  ٱلَِّ� َوَمَ�ٰرَِ�َها  ٱۡ�

  ]١٣٧[األعراف: 
که ناتوان (و مستضعف)  یبه گروھ یم،را که در آن برکت داده بود ینو شرق و غرب زم«

 »یم.داد یراثبه م شدند، یشمرده م

�َضُهۡم َودَِ�َٰرُهۡم ﴿
َ
ۡوَرثَُ�ۡم أ

َ
�ٗضا لَّۡم تََ� َوأ

َ
ۡمَ�ٰلَُهۡم َوأ

َ
ۚ َوَ�َن  ُٔ َوأ ُ وَها ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
  ]٢٧[األحزاب:  ﴾قَِديٗر�

                                           
 .٢٩٥٨شمارۀ حدیث:  -١
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را  ینی) زمینو اموالشان را به شما وا گذاشت و (ھمچن یشانھا آنان و خانه ینو (الله) زم«
 ».تواناست یزو الله بر ھر چید. که در آن گام ننھاده بود

کرامت و بخشندگی است و الله آن را به ھر کس از بندگانش که بھشت سرای 
 دھد: بخواھد، می

ِٰت َعۡدٍن ﴿ ِ  ۥِعَباَدهُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ وََعَد  ٱلَِّ� َج�َّ ا ۥَ�َن وَۡعُدهُ  ۥإِنَّهُ  ٱۡلَغۡيِب� ب �ِّيٗ
ۡ
�َّ  ٦١َمأ

ا�َۡسَمُعوَن �ِيَها لَۡغًوا إِ�َّ َسَ�ٰٗماۖ َولَُهۡم رِزُۡ�ُهۡم �ِيَها بُ  نُورُِث  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةُ تِۡلَك  ٦٢ۡ�َرٗة وََعِشّيٗ
ا   ]٦٣-٦١[مریم:  ﴾ِمۡن ِعَبادِنَا َمن َ�َن تَقِّيٗ

) بندگانش را به آن یده(ناد یباست که (الله) رحمان به غ ی(بھشت) جاودان یھا باغ«
جز سالم  شنوند، ینم یھودهدر آنجا سخن بید. او فرا خواھد رس ۀوعدقطعًا  .وعده داده است

ھمان  ینا .(در بھشت آماده) است یشان(ھر) صبح و شام روز انآن یشنوند) و برا ی(م
به ارث  ،بوده یزگار) پرھیا(در دن که ی ) بندگانمان (به) آن کسیاناست که از (م یبھشت

 »دھیم. یم

ن ﴿
َ
ورِۡ�ُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ٱۡ�َنَّةُ  تِۡلُ�مُ َونُوُدٓواْ أ

ُ
  ]٤٣[األعراف:  ﴾أ

به  دادید، یکه: این بھشت را به پاداش آنچه انجام م شود یو (آنگاه) به آنان ِندا داده م«
 ».اند و) ارث بردید (شما داده

ورِۡ�ُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ٱلَِّ�ٓ  ٱۡ�َنَّةُ َوتِۡلَك ﴿
ُ
  ]٧٢خرف: [الّز  ﴾أ

 »ید.ا آن را به ارث برده دادید، یاست، که به (پاداش) آنچه انجام م ی) ھمان بھشتینو (ا«
کتاب الھی کتاب ھدایت، عّزت و رستگاری است و الله آن را به بندگان منتخب و 

 بخشد: مورد لطف خود می

ۡوَرۡ�َنا ﴿
َ
ِينَ  ٱۡلِكَ�َٰب ُ�مَّ أ َۡفِسهِ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱ�َّ ۡقَتِصٞد  ۦِمۡن ِعَبادِنَاۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ َوِمۡنُهم مُّ

 ِ ِۚ �ِإِۡذِن  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ ب   ]٣٢[فاطر:  ﴾ٱۡلَكبِ�ُ  ٱۡلَفۡضُل َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�َّ
پس  یم،داد یراثبه م یم،بود یدهاز بندگانمان که برگز ی) کتاب را به کسانینسپس (ا«
) از آنان به یَرو بودند، و (برخ یانه) از آنان میاز آنان بر خود ستم کردند و (برخ )ی(برخ

 ».است ی) بزرگیشھمان فضل (و بخشا ینا یشتازند؛پ ھا یکیفرمان الله در ن

برای گرفتن قرآن برگزیده است، ھر چند دارای مراتب و  أ تمامی این افراد را الله
این رو، ھر یک از آنان بھره و نصیبی از آن  درجات و شرایط متفاوتی ھستند و از

 برند. می
 شود: آیۀ زیر شامل توّسل به الله با این اسم نیز می
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﴿ ِ ۡسَمآءُ َوِ�َّ
َ
  ]١٨٠[األعراف:  ﴾بَِهاۖ  ٱۡدُعوهُ فَ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  ٱۡ�

 »ید.ھا) او را بخوان است، پس به آن (نام یکن یھا ، نامالله یو برا«
مطلوب و درخواست، متناسب با اسم مذکور باشد، ھمان گونه که بویژه زمانی که 

 دعا کرد: ÷ زکرّیا

ٓ إِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ ﴿ نَت َخۡ�ُ  ۥَوَزَ�رِ�َّا
َ
 ۥَ�ُ  ٱۡسَتَجۡبَنافَ  ٨٩ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ رَّبِ َ� تََذۡرِ� فَۡرٗدا َوأ

ۡصلَۡحَنا َ�ُ  ۥَوَوَهۡبَنا َ�ُ 
َ
ْ �َُ�ٰرُِعوَن ِ� إِ�َّهُ  ۥٓۚ َزوَۡجهُ  ۥَ�َۡيٰ َوأ َو�َۡدُعوَ�َنا رََغٗبا  ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ ۡم َ�نُوا

  ]٩٠-٨٩[األنبیاء:  ﴾َورََهٗباۖ َوَ�نُواْ َ�َا َ�ِٰشعِ�َ 
در پروردگارش را ندا داد: پروردگارا! مرا تنھا مگذار  که ی آور) ھنگام یادرا (به  ّیاو زکر«

و  یدیمرا به او بخش یحییو  یمرا اجابت کرد یشپس دعا ی.وارثان ینتو بھتر حالی که
 انآن گمان یب یدیم.) گردانیباردار ۀ(و آماد یستهشا یشاز آنکه نازا بود) برا پسھمسرش را (

ما  یبرا یوستهو پ خواندند یما را م ید،و ام یمو در حال ب شتافتند یم یرخ یھمواره در کارھا
 ».(خاشع و) فروتن بودند

 ه است:و در جایی دیگر آمد

نَك َوِ�ّٗا﴿ ُ ا ٱۡجَعۡلهُ يَرِثُِ� َوَ�رُِث ِمۡن َءاِل َ�ۡعُقوَبۖ وَ  ٥َ�َهۡب ِ� مِن �َّ  ﴾َرّبِ رَِضّيٗ
  ]٦-٥[مریم: 
و  .باشد یعقوب ) وارث آلیزکه وارث من و (ن به من عطا فرما یوارث یشپس از نزد خو«

 ».قرار ده یدهپروردگارا! او را پسند

و نه ارث مال  أل بردن علم، نبّوت و دعوت به سوی الله ارثمراد از ارث مذکور، 
را که متناسب با درخواست و » وارث«است. پیامبر الھی در این عبارت، نام مبارک 

 مطلوب دارد، آورد.
را اجابت کرد و ھمسرش را پس از اینکه نازا بود، مھّیا  ÷ الله متعال دعای زکرّیا

پسری صالح بخشید که نامش را یحیی نامید و او را شدن گردانید و به آنان  برای حامله
 از پیامبران الھی قرار داد و پس از پدرش، پیامبر گشت.

 در آیۀ دیگری آمده است:

ۖ َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ ﴿   ]١٦مل: [النّ  ﴾ ۥَد
 ».وارث داوود شد یمانو سل«
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ھمواره به به ارث برد. تمامی امور  ÷ یعنی سلیمان پیامبری را از پدرش داود
دست الله است، او پروردگار بخشنده و یگانه است، بازگشت ھمه به سوی اوست و 

 بھترین وارثان است. أل الله

 متکّبر. ٦٦
 این نام یک بار در قرآن آمده است:

ُ ُهَو ﴿ ِي ٱ�َّ وُس  ٱلَۡملُِك َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ
ۚ  ٱۡ�َبَّارُ  ُ ِ ُسۡبَ�َٰن  ٱلُۡمَتَكّ�ِ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٱ�َّ   ]٢٣[الحشر:  ﴾َ�مَّ

پاک، منّزه (و  یتنھا بیپادشاه،  وجود ندارد.) ین(راست یاو الله است که جز او معبود«
عظمت و  یستۀکننده) و شا ار (جبرانجبّ  یروزمند،دھنده، نگھبان پ یمنی)، ایبسالم از ھر ع

 »آورند. یم یکاو) شر یالله پاک و منّزه است از آنچه (برا .است یبزرگ
در » تاء«متکّبر صفت الله متعال بوده که بیانگر جبروت و کبریایی اوست. حرف 

برای خودنمایی نیست، بلکه برای تفّرد و اختصاص است و از این رو، » متکّبر«واژۀ 
اوست و به ھمین سبب، متکّبران به شّدت  کبریایی صفت الله بوده و فقط شایستۀ

 کند. ھایی زودھنگام و دیرھنگام گرفتار می آنان را به عقوبت أ شوند و الله تھدید می
و نیز » الله ذاتی است که از ھر نوع بدی مبّرا و بیزار است.«گوید:  قتاده می

ه از ھر شّری پروردگاری ک«و نیز: » ھا بیزار و پاک است. ذاتی که از بدی«گوید:  می
ابو اسحاق ». ذاتی که از ھر نوع بدی، دور و بیزار است«گوید:  مقاتل می» بیزار است.

پروردگاری که از ستم به بندگان مّبرا بوده و برتر از آن است که «سبیعی گفته است: 
ھا مبّراست و فقط  از شر و بدی«گوید:  میمون بن مھران می» به آنان ظلم کند.

 »شود. صادر میھا از او  خوبی
از صفات مخلوقات  ـ دھد که الله به طور خالصه باید گفت: این اسم نشان می

ھا نیست، منّزه از ھر نوع نقص و عیبی است، از شر،  مبّرا و برتر است و ھرگز ھمانند آن
ھا متضّمن ثبوت کمال الله در اسماء و صفات  بدی، ستم و ھر نقصی پاک است، که این

 و افعالش است.
کّبر فقط شایستۀ الله است، چون فقط او مالک بوده و غیرش مملوکند، فقط او ت

ھایش ھستند، فقط او خالق است و غیرش  پروردگار است و دیگران پروردۀ نعمت
مخلوقند و فقط او دارای صفات کمال، جمال، عظمت و جالل است، چنانکه رسول 
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ربوِت وامللكوِت والكرب�اِء سبحاَن ذي اجل«فرمودند:  در رکوع و سجده می ج الله
 »پاک و منّزه است صاحب جبروت و پادشاھی و کبریا و عظمت.«؛ ١»والعظمةِ 

بنابراین پروردگاری که منّزه از نقایص بوده و صاحب ملک، تصّرف، تدبیر و عظمت 
 ھمتاست. در اسماء و صفات و افعالش است، فقط او متکّبر و بی

ام عبودّیت، خضوع و فروتنی، رکوع و سجده ولی بنده که مخلوق است، مقامش مق
برای ذات بلندمرتبه و بزرگ و صاحب جالل است. شاید این یکی از اسرار یاد الله 
متعال و تکبیرگفتن ھنگام برخاستن از رکوع و سجده و نیز بیان کبریایی و عظمت او 

 در حالت رکوع و سجده باشد.
اگر بنده تکّبر ورزد؛ بویژه در برابر ھدفی که برای آن آفریده شده  -پناه بر الله –اّما 

چنین  أل دانستن او با فروتنی و خضوع، قطعًا الله است؛ یعنی عبادت الله و یگانه
 ای را به شّدت مجازات خواھد کرد و او را در دنیا و آخرت، عقوبت خواھد کرد. بنده

ھا مجازات  ھایی که متکّبران را با آن ، از انواع عقوبتالله تعالی در آیات متعّددی
 فرماید: برد؛ به عنوان نمونه می کند، نام می می

ِينَ إِنَّ ﴿ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  ٱ�َّ   ]٦٠[غافر:  ﴾�َۡسَتۡكِ�ُ
م وارد به جھنّ  یبا خوار یبه زود کنند، یم یاز عبادت من سرکش که  یھمانا کسان«

 »شوند. یم
 یعنی در حالی که خوار و ذلیل ھستند.

ِ�نَ ﴿ لَۡيَس ِ� َجَهنََّم َمۡثٗوى لِّلُۡمَتَكّ�ِ
َ
  ]٦٠مر: [الّز  ﴾�

 !»یست؟ران نمتکبّ  یبرا یگاھیم جادر جھنّ مگر «

ْ �ِيَل ﴿ بَۡ�َٰب َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۖ فَبِۡئَس َمۡثَوى  ٱۡدُخلُٓوا
َ
� ِ   ]٧٢مر: [الّز  ﴾�نَ ٱلُۡمتََكّ�ِ

 یگاهپس چه بد است جا ید.جاودانه در آن بمان ید،م وارد شوجھنّ  یھا گفته شود: از در«
 »!رانمتکبّ 

ِينَ وَ ﴿ بُواْ � ٱ�َّ ْ َ�ٰتَِنا وَ َكذَّ وا ۡصَ�ُٰب  ٱۡسَتۡكَ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  ٱ�َّارِ� َ�ۡنَهآ أ  ﴾ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

  ]٣٦[األعراف: 
ر ورزند، آنان اھل و) تکبّ  یکش آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن (گردن که ی کسانو «

 ».دوزخند و جاودانه در آن خواھند ماند

                                           
 قبال تخریج این حدیث بیان شد. -١
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ِينَ إِنَّ ﴿ بُواْ � ٱ�َّ ْ َ�ٰتَِنا وَ َكذَّ وا بَۡ�ُٰب  ٱۡسَتۡكَ�ُ
َ
َمآءِ َ�ۡنَها َ� ُ�َفتَُّح لَُهۡم � َوَ� يَۡدُخلُوَن  ٱلسَّ

ٰ يَلَِج  ٱۡ�َنَّةَ    ]٤٠[األعراف:  ﴾ٱلُۡمۡجرِمِ�َ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي  ٱۡ�َِياِط� ِ� َسّمِ  ٱۡ�ََمُل َح�َّ
ر ورزیدند، و) تکبّ  یکش آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن (گردن که  یکسان ھمانا«
و به بھشت داخل نخواھند شد، مگر اینکه  شود یشان گشوده نمیآسمان (ھرگز) برا یدرھا

، و این چنین، گنھکاران را [که ھرگز چنین چیزی ممکن نیست] شتر از سوراخ سوزن درآید
 »دھیم. یکیفر م

ھای  ھای متکّبر و عقوبت پروردگار جھان در قرآن کریم، از برخی افراد و اّمت
برد تا راه و  کرده است، نام میھایی که در آخرت علیه آنان آماده  شان و از عذاب دنیوی

 گیران باشد. عمل مجرمان آشکار شود و پند و اندرزی برای عبرت
از بزرگ و پیشوای مستکبران؛ یعنی ابلیس؛ دشمن الله و دشمن دین و  أل الله

 فرماید: برد و می دشمن بندگان مؤمن نام می

ٓ إِبۡلِيَس ﴿   ]٧٤[ص:  ﴾ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َوَ�َن مَِن  ٱۡسَتۡكَ�َ إِ�َّ
 ».و از کافران بود یدکه تکّبر ورز یسجز ابل«

 فرماید: برد و می و نیز از فرعون و تکّبر او و لشکریانش در برابر حقیقت نام می

�ِض ِ�  ۥُهَو وَُجُنوُدهُ  ٱۡسَتۡكَ�َ وَ ﴿
َ
  ]٣٩[القصص:  ﴾ٱۡ�َقِّ بَِغۡ�ِ  ٱۡ�

 ».کردند یکش سر ینبه ناحق در زم یانشو او (فرعون) و لشکر«
ھمچنین از ولید بن مغیره؛ دشمن حقیقت و کسی که علیه الله و رسولش مبارزه و 

کرد، نام برده است. الله متعال او را بیشتر از ھر کسی سرزنش و نکوھش  مخالفت می
 فرماید: کند و این جزا و عقوبت معاندان سرکش است. او تعالی می می

ۡمُدوٗدا ۥوََجَعۡلُت َ�ُ  ١١َذۡرِ� َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا﴿ َوَمهَّدتُّ  ١٣َوَ�نَِ� ُشُهوٗدا ١٢َماٗ� مَّ
زِ�دَ  ١٤َ�ۡمِهيٗدا ۥَ�ُ 

َ
ۡن أ

َ
ۖ إِنَّهُ  ١٥ُ�مَّ َ�ۡطَمُع أ ٓ رۡهُِقهُ  ١٦َ�َن �َ�ٰتَِنا َعنِيٗدا ۥَ�َّ

ُ
 ١٧َصُعوًدا ۥَسأ

رَ  ۥإِنَّهُ  َر َوقَدَّ رَ  ١٨فَكَّ رَ ُ�مَّ قُ  ١٩َ�ُقتَِل َكۡيَف قَدَّ ُ�مَّ َعبََس  ٢١ُ�مَّ َ�َظرَ  ٢٠تَِل َكۡيَف قَدَّ
ۡدبََر وَ  ٢٢َو�ََ�َ 

َ
 ٢٥ٱلۡبََ�ِ إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ قَۡوُل  ٢٤َ�َقاَل إِۡن َ�َٰذآ إِ�َّ ِسۡحٞر يُۡؤثَرُ  ٢٣ٱۡستَۡكَ�َ ُ�مَّ أ

ۡصلِيهِ َسَقرَ 
ُ
  ﴾َسأ

ّ
 [المد
ّ
  ]٢٦-١١ر: ث

 ی) مال فراونکس کهو (ھمان  .واگذار ام یدهرا تنھا آفر وی که ی !) مرا با کسیامبرپ یا«(
(و  یلوسا ۀو ھم .ھستندوی و) با  ش(در خدمت یشهکه ھم یو فرزندان قرار دادم یشبرا

ھرگز،  یفزایم.آن) ب باز (ھم) طمع دارد که (بر .قرار دادم یارشرا در اخت یامکانات) زندگ
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او را به  یو بزود .(و عناد) دارد یا دشمنم یاتاو نسبت به آ گمان ینخواھد شد) ب ین(چن
و اندازه (و محاسبه)  یشیدمبارزه با قرآن) اند ی(برا چون وی اندازم، یم یت و سختمشّق 
باز (ھم) مرگ بر او باد! چگونه  پس مرگ بر او باد! چگونه اندازه (و محاسبه) کرد؟! .کرد

 .ترش کرد یو رو یددرھم کشآنگاه چھره  .افکند یسپس نگاھ اندازه (و محاسبه) کرد؟!
که (از  ییجز جادو یزی(قرآن) چ ینآنگاه گفت: ا ید.ر ورزسپس (به حق) پشت نمود و تکبّ 

او را به سقر  یبزود یست.) جز گفتار بشر نیزی(چ ینو ا یست.) آموخته شده، نیگراند
 ».م) درخواھم آورد(جھنّ 

گوید؛ مثال دربارۀ  قت سخن میھای پیشین در برابر حقی در آیاتی دیگر، از تکّبر اّمت
 فرموده است: ÷ قوم نوح

َ�ٰبَِعُهۡم ِ�ٓ  ٦فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدَ�ٓءِٓي إِ�َّ فَِراٗر�﴿
َ
ْ أ �ّ�ِ ُ�ََّما َدَعۡوُ�ُهۡم ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓوا

ْ َءاذَانِِهۡم وَ  واْ وَ  ٱۡسَتۡغَشۡوا ُّ�َ
َ
ْ �َِياَ�ُهۡم َوأ وا   ]٧-٦[نوح:  ﴾ٱۡستِۡكَباٗر� ٱۡسَتۡكَ�ُ

ھا را دعوت کردم تا  گاه آن و من ھر یفزودن یز) جز گریزیآنان چ ا دعوت من (در حّق امّ «
را (به خود)  یشانھا فرو کردند و لباس یشانھا انگشتانشان را در گوش یامرزی،تو آنان را ب

 ».ر نمودندو تکبّ  یشک ت گردن) کردند و به شّد یفشار و (در مخالفت) اصرار (و پا یچیدندپ

 فرماید: می ÷ در مورد قوم ھود

ا َ�دٞ فَ ﴿ مَّ
َ
ْ فَأ وا �ِض ِ�  ٱۡسَتۡكَ�ُ

َ
  ]١٥لت: [فّص  ﴾ٱۡ�َقِّ بَِغۡ�ِ  ٱۡ�

 »یدند.ر ورزتکبّ  ین(قوم) عاد به ناحق در زم اّما«
 فرماید: می ÷ دربارۀ قوم شعیب

ِينَ  ٱلَۡمَ�ُ ۞قَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ِينَ َ�ُۡخرَِجنََّك َ�ُٰشَعۡيُب وَ  ۦِمن قَۡوِمهِ  ٱۡسَتۡكَ�ُ ْ َمَعَك  ٱ�َّ َءاَمُنوا
َولَۡو ُكنَّا َ�ٰرِهِ�َ 

َ
ۡو َ�َُعوُدنَّ ِ� ِملَّتَِناۚ قَاَل أ

َ
  ]٨٨[األعراف:  ﴾ِمن قَۡر�َتَِنآ أ

 ی! قطعًا تو و کسانیبشع یگفتند: ا کردند، یم یاشراف (و بزرگان) از قوم او که سرکش«
ما باز  یینبه آ ینکها یاکرد،  یمخواھ یرونب یش) خویاراند، از شھر (و د آورده یمانرا که با تو ا

 !»یم؟) باشیزار) اگر چه از آن کراھت داشته (و بیم(باز گرد یا) گفت: آیب(شع ید.گرد
 دربارۀ قوم صالح چنین فرموده است:

ِينَ  ٱلَۡمَ�ُ قَاَل ﴿ ْ  ٱ�َّ وا ِيَن  ۦهِ ِمن قَۡومِ  ٱۡستَۡكَ�ُ ْ لِ�َّ َ�ۡعلَُموَن  ٱۡسُتۡضعُِفوا
َ
لَِمۡن َءاَمَن ِمۡنُهۡم �

ّ�ِهِ  ۡرَسٞل ّمِن رَّ نَّ َ�ٰلِٗحا مُّ
َ
رِۡسَل بِهِ  ۦۚ أ

ُ
ٓ أ ْ إِنَّا بَِما ِينَ قَاَل  ٧٥ُمۡؤِمُنونَ  ۦقَالُٓوا ْ  ٱ�َّ ٓوا إِنَّا  ٱۡسَتۡكَ�ُ

 ِ ِيٓ ب   ]٧٦-٧٥[األعراف:  ﴾َ�ٰفُِرونَ  ۦَءاَمنُتم بِهِ  ٱ�َّ
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 یبه (ھمان) کسان ؛به مستضعفان کردند، یم یکش (و بزرگان) از قوم او که گردن اشراف«
یقین دارید که صالح از (طرف)  یگفتند: آیا شما براست ،از آنان که ایمان آورده بودند

، ایمان است ) گفتند: ما به آنچه او بدان فرستاده شدهانپروردگارش فرستاده شده است؟! (آن
اید، (منکر  گفتند: ما به آنچه شما به آن ایمان آورده کردند، یم یکه گردنکش افرادی .داریم

  ».و) کافریم
شوند در برابر  خرد که چگونه راضی می بسیار جای تعّجب است از این سرکشان بی

عبادت پروردگار یگانه و قّھار تکّبر نمایند و از اخالص برای ذات عزیز و غّفار سر باز 
سپس در برابر یک سنگ یا یک درخت یا مخلوقی که چیزی جز خواری و نیاز زنند، 

ندارد، خاضع گردند و آن را عبادت کنند؟! قطعًا الله متعال تنھا معبود بر حق و 
فھمند و چشمانشان نور  شایستۀ عبادت است، اّما چگونه اینان حقیقت و ھدایت را نمی

 افراد چقدر بدبختند! بیند؟! سبحان الله! این و روشنایی را نمی
 فرماید: می ـ الله

ُ �َذا ذُكَِر ﴿ زَّۡت وَۡحَدهُ  ٱ�َّ
َ
ِينَ قُلُوُب  ٱۡشَمأ ِ  ٱ�َّ ِينَ �ذَا ُذكَِر  ٱ�ِخَرةِ� َ� يُۡؤِمُنوَن ب مِن  ٱ�َّ

ونَ  ۦٓ ُدونِهِ    ]٤٥مر: [الّز  ﴾إَِذا ُهۡم �َۡسَتۡبِ�ُ
ر (و متنفّ  ،ندارند یمانبه آخرت ا که ی کسان یھا دل ،شود یاد ییالله به تنھا که  یو ھنگام«

 »شوند. یشادمان مان شوند، آنگاه است که آن یاداز او  یرغ یکسان زمانی کهو  شود ی) میزارب

ْ إَِذا �ِيَل لَُهۡم َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ﴿ ُهۡم َ�نُٓوا ُ إِ�َّ ونَ  ٱ�َّ ْ  ٣٥�َۡسَتۡكِ�ُ �ِنَّا َ�َارُِ�ٓوا
َ
َءالَِهتَِنا  َو�َُقولُوَن أ

ُۡنونِۢ    ]٣٦-٣٥افات: [الّص  ﴾لَِشاِعرٖ �َّ
(به حق) جز الله  ی: معبودشد یھا گفته م به آن وقتیچنان) بودند که  یا(در دن انآن«

 ی(سخن) شاعره سبب ما معبودانمان را ب یا: آگفتند یو مکردند  یر) م(و تکبّ  یسرکش یست،ن
 !»یم؟رھا کن یوانهد

ۡدَ�ٰرِهِۡم ُ�ُفوٗر� ۥوَۡحَدهُ  ٱلُۡقۡرَءانِ �َذا َذَكۡرَت َر�ََّك ِ� ﴿
َ
ٰٓ أ   ]٤٦[اإلسراء:  ﴾َولَّۡواْ َ�َ

(و  کنند یبا نفرت پشت م انآن ی،کن یاد یگانگیپروردگارت را در قرآن به  ھنگامی کهو «
 ».)گریزند یم

خواھیم که  بریم و از او می خردند! از گمراھی، به الله پناه می چقدر این اشخاص بی
به ما توفیق دھد در برابرش خاضع و فروتن باشیم و ما را از راه و روش متکّبران دور 

 گر است. کند، که فقط او تعالی صاحب فضل و یاری
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 نور. ٦٧
 این نام مبارک، در آیۀ زیر آمده است:

﴿۞ ُ َ�َٰ�ٰتِ نُوُر  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ� ۖ َكمِ  ۦَمَثُل نُورِه ِ�  ٱلِۡمۡصَباحُ ۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌح

�ِيَّةٖ َوَ�  ٱلزَُّجاَجةُ زَُجاَجٍة�  َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ َها َكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ مُّ َّ�
َ
َك�

�  اَغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتهَ  ٰ نُورٖ ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞۚ نُّوٌر َ�َ ُ َ�ۡهِدي  يُِ�ٓ ِ  ٱ�َّ َمن �ََشآُءۚ  ۦِ�ُورِه
ُ َوَ�ۡ�ُِب  ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ

َ
ُ لِلنَّاِس� وَ  ٱۡ� ٍء َعلِيمٞ  ٱ�َّ   ]٣٥ور: [النّ  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ

 یاست که در آن چراغ یاست، َمثل نور او ھمانند چراغدان ینھا و زم الله نور آسمان«
درخشان  ای هستار ییگو یشهاست، آن ش ای یشه) شیان(افروخته) باشد، که آن چراغ در (م

است و نه  یکه نه شرق شود، یافروخته م یتونچراغ با (روغن) درخت پربرکت ز یناست، ا
است افزون بر نور، و  ینور .ور شود  تماس با آتش شعله بدوناست که روغنش  یکنزد ی.غرب

و الله به  زند یھا م لثَ دم مَ مر یو الله برا کند یم یتبخواھد به نور خود ھداکه الله ھر کس را 
گاه است یزیچ ھر  ».آ

ھای  دھد که یکی از نام آیۀ فوق و سایر متونی که در این زمینه بیان شده، نشان می
 أ شود و نیز الله الله، نور است و اینکه الله متعال نوری دارد که به او نسبت داده می

بنابراین چھار مطلب در این باره ھا و زمین است و پوششی از نور دارد.  نور آسمان
 مطرح است:

 ھای الھی است. . نور، یکی از نام١
. نور صفت الله متعال است، ھمان گونه که حیات، سمع، بصر و سایر صفات الله ٢

شود،  پروردگار می» وجه«شوند. و گاھی اوقات، نور منسوب به  به او نسبت داده می

ُعوُذ «چنانکه در حدیث آمده است: 
َ
در » برم. به نور وجه تو پناه می«؛ »بِنُوِر وَْجِهَك أ

 شود؛ ھمچون آیۀ: برخی موارد، به ذات او تعالی نسبت داده می

قَِت ﴿ َ�ۡ
َ
�ُض َوأ

َ
  ]٦٩مر: [الّز  ﴾بِنُورِ َرّ�َِها ٱۡ�

 »شود. یبه نور پروردگارش روشن م ینو زم«
 ھا و زمین است: . الله متعال نور آسمان٣

﴿۞ ُ َ�َٰ�ٰتِ نُوُر  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
  ]٣٥ور: [النّ  ﴾ٱۡ�

  ».است ینھا و زم الله نور آسمان«
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. بیان این مطلب که پوشش الله، نور است، چنانکه در حدیث آمده است: ٤

 َكَشَفُه  لَوْ  ،انلُّورُ  ِحَجابُهُ «
َ
ُه ِمنْ  ْحَرقَْت ُسبَُحاُت أل ؛ »َخلِْقهِ  وَْجِهِه َما اْ�تََ� إيَِلِْه برََصُ

پوشش او نور است، اگر آن را بردارد، پرتو صورتش تمام مخلوقاتش را که چشمش به «
 »افتد، خواھد سوخت. ھا می آن

در توضیح این اسم، سخنی جامع و کامل دارد و  / شیخ عبدالّرحمان بن سعدی
 رود، بر دو نوع است:  نور که از اوصاف الله متعال به شمار می«گوید:  می

ّسی: یعنی ھمان نور بزرگی که الله مّتصف به آن است؛ نوری که اگر الله نور ح
اش برگیرد، قطعًا پرتو چھره و نور جاللش تمام مخلوقاتش را که  حجاب از چھره
توان با ھمان جملۀ  افتد، خواھد سوخت. این نور را فقط می ھا می چشمش به آن

تعبیر و بیان کرد. و اگر نور الھی آشکار که در بیان آن معنای بزرگ فرمودند،  ج پیامبر
به  أل تواند در برابر آن نور باقی بماند و اگر الله شود، ھیچ یک از مخلوقات نمی

توانستندپروردگار  کرد، ھرگز نمی داد و آنان را یاری نمی بھشتیان حیاتی کامل نمی
ت و بلکه نور ھای باال برخاسته از نور اوس بزرگ را ببینند. تمامی نورھا در آسمان

ھا و  که وسعت آسمان –ھا و زمین است  ھای پر نعمتی که به اندازۀ آسمان بھشت و باغ
ھای  از نور الھی است و از این رو، نور عرش، کرسی و باغ -داند زمین را فقط الله می

بھشتی از نور اوست عالوه بر اینکه نور خورشید، ماه و ستارگان ھم برخاسته از نور 
 الھی است.

ھای پیامبران، دوستان و  نور معنوی: یعنی انوار معرفت و محّبت الھی که دل
بندگان برگزیده و فرشتگان الھی را منّور کرده است، زیرا ھر اندازه که دوستان مؤمِن 
الله نسبت به صفات جالل الھی شناخت داشته باشند و به صفات جمالش معتقد 

کند. بنابراین ھر یک از  ایشان را منّور میھ باشند، به ھمان اندازه شناخت الله دل
ترین معارف، و علم  ھایشان دارد و شناخت پروردگار از بزرگ اوصاف الھی تأثیری در دل

گرداند، پس  ھا را نورانی می به او، از بھترین علوم است و در حالی که علم نافع دل
رود، چگونه  شمار میھا به  ترین علوم بوده و اصل و اساس آن علمی که بھترین و مھم

 خواھد بود؟!
و اگر نور محّبت و رجوع به پروردگار ھم به آن افزون گردد، چگونه خواھد شد؟! 

ھایی شبیه به ھم از  قطعًا در چنین حالتی سرتاسر قلب سرشار از انواری متنّوع و لّذت
 لحاظ زیبایی و نعمت، خواھد شد.
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ن را ُپر از انوار ھیبت و شکوه و ھایشا پس مفاھیم عظمت، کبریا، جالل و مجد دل
 کند. جالل و بزرگی پروردگار می

 کند. ھا را سرشار از محّبت و شوق می مفاھیم جمال، نیکی و بخشش آن
ھایشان را ُپر از محّبتی برخاسته از احسان و  معانی رحمت، رأفت، جود و لطف، دل

 نماید. انواری از انواع شکر و حمد و ثنا می
ھا را سرشار از انوار تعّبد و بندگی، نور تقّرب، درخشش محّبت،  دل  مفاھیم الوھّیت

اسرار دوستی، احساس آزادی و راحتی به سبب ارتباط و وابستگی کامل به الله از روی 
ھا وابسته به غیر  شود که دل گرداند و باعث می امید و ترس، طلب و رجوع و رھایی می

 الله نشوند.
ھایشان را ُپر از انوار مراقبت الھی  و تقّرب ویژه، دلمعانی علم، احاطه، شھادت 

رساند؛ یعنی الله را  ترین درجات است می کند و آنان را به مقام احسان که از بزرگ می
تو را  أ بینی، قطعًا الله بینی و اگر تو او را نمی آن گونه عبادت کنی که گویی او را می

 بیند. می
کند،  ار به تنھایی دل را سرشار از نور الھی میپس ھر یک از معانی و صفات پروردگ

ھای پاک و خالص قرار گیرند؟! در  ھا بر دل پس چگونه خواھد شد آنگاه که تمامی آن
 آید: ھای پاک صادق می آن زمان است که این َمَثل بر آن دل

﴿ ِ ۖ  ۦَمَثُل نُورِه َها َكۡوَكٞب  ٱلزَُّجاَجةُ ِ� زَُجاَجٍة�  ٱلِۡمۡصَباحُ َكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌح َّ�
َ
َك�

�ِيَّةٖ َوَ� َغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتهَ  َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ ُء َولَۡو لَۡم  اُدّرِّيٞ يُوقَُد مِن َشَجَر�ٖ مُّ يُِ�ٓ
� َ�ۡهِدي  ٰ نُورٖ ُ َ�ۡمَسۡسُه نَارٞۚ نُّوٌر َ�َ ِ  ٱ�َّ ُ َمن �ََشآُءۚ َو�َۡ�ُِب  ۦِ�ُورِه ۡمَ�َٰل  ٱ�َّ

َ
ُ لِلنَّاِس� وَ  ٱۡ�  ٱ�َّ

ٍء َعلِيمٞ    ]٣٥ور: [النّ  ﴾بُِ�ّلِ َ�ۡ
(افروخته) باشد، که آن چراغ در  یاست که در آن چراغ یَمثل نور او ھمانند چراغدان«

چراغ با (روغن) درخت  یندرخشان است، ا ای هستار ییگو یشهاست، آن ش ای یشه) شیان(م
 بدوناست که روغنش  یکنزد ی.است و نه غرب یکه نه شرق شود، یافروخته م یتونپربرکت ز

بخواھد به نور خود که است افزون بر نور، و الله ھر کس را  ینور .ور شود  تماس با آتش شعله
گاه است یزیچ و الله به ھر زند یھا م لثَ مردم مَ  یو الله برا کند یم یتھدا  ».آ

ھای  و آیاتش است، که َمَثل آن در دلنور مورد بحث، نور ایمان به الله و صفات 
ترین  ھای افزایش نور را دارد و این بزرگ مؤمنان ھمچون نوری است که تمامی ویژگی
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برای حصول این نور دعا کردند  ج شناسند. رسول الله مثالی است که بندگان آن را می

ْن ، َو�َ نُوًرا برََصِي ِ� وَ  ،نُوًرا َسْميِع  َوِ�  ،اْجَعْل يِف قَليِْب نُوًرا ا�«و فرمودند: 
يِْت  ،نُوًرا ِمْن فَْوِ� وَ  ،نُوًرا شمايِل ْن �َ وَ  ،نُوًرا يَميِ� 

َ
؛ ١»نُوًرا ِ� اجَعل ا� ،نُوًرا َوِمْن حت

ام نور، از سمت راستم نور، از سمت  ام نور، در بینایی الھی! در قلبم نور، در شنوایی«
ر [پای] من نور قرار بده. پروردگارا! مرا نور چپم نور، از باالی [سر] من نور و از زی

 »بگردان.
گردد، آن را نورانی  ھر گاه دل سرشار از این نور شود، تأثیرش بر چھره نمایان می

گرداند و اگر این نور در دل بنده باشد،  کند و اعضا را متمایل به عبادت و طاعت می می

ال يَْزِ� «فرمودند:  ج چنانکه پیامبردارد،  ھا و گناھان باز می او را از ارتکاب زشتی
ُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال �رَْشَُب  اِرُق ِحَ� �رَْسِ ُق السَّ اِ� ِحَ� يَْزِ� وَُهَو ُمْؤِمٌن، َوال �رَْسِ الزَّ

ُ�َها َوُهَو ُمْؤِمنٌ  َْمَر ِحَ� �رَْشَ
ْ
کند در حالی که ایمان ھم داشته  زناکار زنا نمی«؛ ٢»اخل

کند ایمان ھم داشته باشد و  کند در حالی که وقتی دزدی می دی نمیباشد. و دزد دز
 »نوشد، ایمان ھم داشته باشد. نوشد در حالی که وقتی آن را می شراب نمی

فرمودند که ارتکاب این گناھان کبیره ھرگز با وجود ایمان و نور آن،  ج رسول الله
 ٣»افتد. اّتفاق نمی

 گردد. مشّخص می» نور«ھوم و آثار نام بزرگ با این توضیح کامل و بیان روشن، مف
است، دین او نور، رسولش نور،  ـ ھمچنین از آنجا که نور، از اسماء و صفات الله

درخشد و نور  کالمش نور و بھشتی که برای بندگانش آماده کرده، نوری است که می
ھایشان  ھایشان جاری است، بر چھره درخشد، بر زبان ھای بندگان مؤمنش می در دل

گرداند، چنانکه  آشکار است و الله متعال این نور را در قیامت، برایشان کامل می
 فرماید: می

                                           
، به روایت ابن ٧٦٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٣١٦صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 که در حدیث مربوط به نماز شب بیان شده است. ب عّباس
 .س ، به روایت ابوھریره٥٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٨١٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
 .٦٥ -٦٢فتح الّرحیم الملک العّالم، صص  -٣
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تِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا وَ ﴿
َ
يَۡ�ٰنِِهۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنآ �

َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
ٰ  ٱۡغفِرۡ نُورُُهۡم �َۡسَ�ٰ َ�ۡ�َ � َ�َاۖٓ إِنََّك َ�َ

ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َ ِ
  ]٨ریم: ح[التّ  ﴾ُ�ّ

: پروردگارا! نور ما را گویند یآنان و سمت راستشان در حرکت است، م یشاپیشنورشان پ«
 »یی.توانا یزیچ تو بر ھر گمان یب یامرز،به تمام (و کمال) برسان و ما را ب

 محسن. ٦٨
این نام در قرآن کریم، به صورت اسم نیامده، بلکه به شکل فعل بیان شده است،  

 فرماید: چنانکه الله می

ۡحَسَن ﴿
َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
ُ َوأ   ]٧٧[القصص:  ﴾إَِ�َۡكۖ  ٱ�َّ

 ».کن یکین ،کرده است یکیگونه که الله به تو ن  و ھمان«

ۡخرََجِ� مَِن ﴿
َ
ۡحَسَن ِ�ٓ إِۡذ أ

َ
ۡجنِ َوقَۡد أ   ]١٠٠[یوسف:  ﴾ٱۡ�َۡدوِ وََجآَء بُِ�م ّمَِن  ٱلّسِ

ن (به یاباو شما را از آن ب آورد یرونمرا از زندان ب که  یکرد ھنگام یکیبه من ن یقیناً  و«
 ».) آوردینجاا

ۡحَسَن ﴿
َ
ُ قَۡد أ   ﴾رِۡزقًا ۥَ�ُ  ٱ�َّ

ّ
  ]١١الق: [الط

 ».است یدهگردان یکورا ن یشالله رزق و روز ی کهبه راست«

ِيٓ ﴿ ٍء َخلََقهُ  ٱ�َّ ۡحَسَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
 َخۡلَق  ۥۖ أ

َ
�َ�ٰنِ َو�ََدأ   ]٧جدة: ّس [ال ﴾ِمن ِط�ٖ  ٱۡ�ِ

انسان را از ِگل  ینشو آفر ید) آفرشکل( ترین یکوبه ن ید،ھر چه را آفر ذاتی کهھمان) «(
 ».آغاز کرد

ُ َ�َتَباَرَك ﴿ ۡحَسُن  ٱ�َّ
َ
  ]١٤[المؤمنون:  ﴾ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ أ

 ».است ینندگانآفر رینپس (پربرکت و) بزرگوار است الله که بھت«

 اثبات این نام آمده است:در  ج در سّنت، سه حدیث از پیامبر

ِاذا َحَكْمتُْم «فرمودند:  ج کند که رسول الله روایت می س . انس بن مالک١
ُبّ الُْمْحِسن�َ  َوِاذا قُلْتُْم فَاَْحِسنوا فَاْعِدلوا ھر گاه قضاوت کردید، «؛ »فَاَِنّ اّ� َ ُ�ِْسٌن ُ�ِ

بگویید، که الله نیکوکار عادالنه قضاوت کنید و زمانی که سخن گفتید، نیکو سخن 
 ١اند. طبرانی و ابو نعیم آن را روایت کرده» است و نیکوکاران را دوست دارد.

                                           
ھای متفاوتی به نقل از  ، با طریقه١١٣، ص ٢؛ أخبار أصبھان، ج ٥٧٣٥األوسط، شمارۀ حدیث:  -١

 د بن بالل، از عمران بن قطان، از قتاده و او از انس بن مالک.محّم 
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دو مطلب را یاد گرفتم، که ایشان  ج گوید: از پیامبر می س . شّداد بن أوس٢

َ ُ�ِْسٌن ُ�ِبُّ اإلِْحَساَن إىل لُكِّ يشٍء،«فرمودند:  ِقتْلَةَ فَإَِذا َ�تَلْتُْم فَ  إِنَّ ا�َّ
ْ
ْحِسنُوا ال

َ
َو�َِذا  ،أ

بْحَ  ْحِسنُوا اذَلّ
َ
َحُدُ�ْم َشْفَرتَهُ  ،َذحَبْتُْم فَأ

َ
ُِحَدّ أ

ْ
ْح َذ�ِيَحتَهُ  ،َويل ِ�ُ

ْ
ھمانا الله نیکوکار «؛ ١»َول

است و نیکی به ھر چیزی را دوست دارد. پس زمانی که کشتید، به نیکی بکشید و 
و باید که ھر یک از شما چاقویش را تیز کند  ھنگامی که ذبح کردید، به نیکی ذبح کنید

 »و قربانی خود را راحت نماید.

إّن اَهللا ُ�ِسٌن « فرمودند: ج کند که رسول الله روایت می س . سمره بن جندب٣
ُ، و�ذا َذبََح فليُِحدَّ َشفَرتَُه َولُ�ِح 

َ
فأحِسنُوا، فإَذا قتَل أحُدُ�م فليُحِسن َمقتُوهل

تردید الله متعال نیکوکار است، پس نیکی کنید. بنابراین زمانی که  بدون«؛ ٢»َذبيَحتَهُ 
کسی از شما کشت، باید که به مقتولش نیکی کند و زمانی که ذبح کرد، باید که 

 »چاقویش را تیز نماید و قربانی خود را راحت کند.

                                                                                                       
 گوید: رجال آن مورد اعتمادند. حافظ ھیثمی در مجمع الّزوائد می

 گوید: اسنادش جّید است. می ٧٦١، ص ١عّالمه آلبانی در الّسلسلة الّصحیحة، ج 
، از معمر، از ٢٧٥، ص ٧ج  الکبیر، المعجمو نیز طبرانی در  ٤٩٢، ص ٤مصنف عبد الّرّزاق، ج  -١

 اّیوب، از ابو قّالبه، از ابو األشعث صنعانی و او از شّداد بن أوس ... .
رجال سندش ثقه و ھمان رجال مسلم ھستند. نام ابو األشعث، شراحیل بن أده و نام ابو قّالبه، 

 عبدالله بن زید جرمی است.
، به نقل از یحیی حمانی، از ٣٦ارۀ: ، شم»حدیث اّیوب سختیانی«اسماعیل قاضی نیز آن را در 

 حّماد بن زید و او از اّیوب ... آورده است.
 مّتھم به سرقت حدیث ھم شده است.وی عالمان دربارۀ حمانی اختالف دارند و 

، از طریق خالد حّذاء و او از ابو قّالبه با ١٩٥٥حدیث مذکور در صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 
 .آمده است نیز ھمان سند قبلی

، از طریق عبدالله بن رشید، از مّجاعه بن زبیر ابو ٢٤١٩، ص ٦ابن عدی آن را در الکامل، ج  -٢
 عبیده، از حسن و او از سمره ... آورده است.

است. عبدالله بن رشید قوی نبوده و نوعی ابھام  بسیار دارای عیب و ایراداسناد آن ضعیف و 
یر نیز اختالف است و دارقطنی و دیگران وی را دربارۀ او وجود دارد. در مورد مّجاعه بن زب

 اند. ھمچنین در اینکه حسن آن را از سمره شنیده باشد، اختالف است. ضعیف دانسته
 گوید: اسنادش ضعیف است. می ٩٠، ص ١، ج »الّتیسیر«مناوی در 

 اّما این حدیث صحیح بوده و دو حدیث قبلی تأییدی بر آن است.
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 است. أل تمامی این احادیث بیانگر ثبوت اسم مذکور برای الله
وسیلۀ آن، بسیار بندگی الله را به جای  خنان اھل علم آمده و بهاین نام در البالی س

 ١اند. آورده
شیخ اإلسالم ھروی ساکنان شھرش را با «گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

ھایی داشتند؛  کرد و نیز بیشتر افراد خاندان ما، چنین نام ھای الله، نامگذاری می نام
عبدالغنی، عبدالّسالم، عبدالقاھر، عبد الّلطیف، عبد مانند عبدالله، عبدالّرحمان، 

ھای زیبای  وی برخی از نام ٢.»الحکیم، عبد العزیز، عبد الّرحیم، عبد المحسن و ... 
 برد. الھی را نام می

دھد که الله تنھا معبود بر حق است...  ھای ما اقرار می دل«گوید:  می / ابن قّیم
ت... او تعالی بیشتر از ھر کس نیکی را دوست و اینکه او حکیم، کریم و محسن اس

 ٣»دارد و او نیکوکار بوده و دوستدار نیکوکاران است.
شود و  مربوط به فضل، انعام، جود، کرم، فضل و عطا می» محسن«مفھوم نام 

ای که فضل و احسان او تمامی موجودات  احسان صفتی الزمی برای الله است، به گونه
 أل یرد و ھمگی به ایجاد، انعام و امداد او نیاز دارند. اللهگ را در ھر لحظه فرا می

 فرماید: می

ِيٓ ﴿ ٍء َخلََقهُ  ٱ�َّ ۡحَسَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
 َخۡلَق  ۥۖ أ

َ
�َ�ٰنِ َو�ََدأ   ]٧جدة: [الّس  ﴾ِمن ِط�ٖ  ٱۡ�ِ

انسان را از ِگل  ینشو آفر ید) آفرصورت( ترین یکوبه ن یدھر چه را آفر که ذاتی ھمان) «(
 ».آغاز کرد

ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡمۖ �َ�ۡهِ ﴿
َ
َرُ�ۡم فَأ   ]٣غابن: [التّ  ﴾ٱلَۡمِص�ُ َوَصوَّ

(و  یکوتان را نتپس شکل و صور ید،و شما را (در رحم مادرانتان) شکل و صورت بخش«
 ».اوست ی) گرداند و بازگشت (ھمه) به سویباز

ترین فضل و بخشش الھی، توفیق برای پذیرش این دین و گشایش دل برای  بزرگ
پایداری در اطاعت و عبادت پروردگار جھانیان و استقامت بر حقیقت و ھدایت تا لحظۀ 

                                           
ام، افرادی از عالمان و دیگران را که تا پایان قرن  اثبات این نام نگاشتهای که در  من در رساله -١

 نفر است.  ٥٠که تعدادشان بیش از  ،ام اند، شمرده نھم، عبدالمحسن نام گرفته
 .٣٧٩، ص ١مجموع الفتاوی، ج  -٢

 .١٢٠طریق الھجرتین، ص  -٣
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مرگ است تا اینکه منجر به بھترین بخشش و احسان؛ یعنی ورود به بھشت در روز 
خواھیم  می ـ مّنان شود. از اللهقیامت و دیدن چھرۀ ذات کریم و مھربان و محسن و 

 که با فضل و احسان بزرگ خود، این نعمت را نصیب ما بگرداند.
ھایش، به او نزدیک  الله متعال دوست دارد که بندگان بر اساس اقتضای مفاھیم نام

شوند، چرا که او تعالی مھربان است و مھربانان را دوست دارد، بخشنده است و 
و صاحب فضل و احسان است و نیکوکاران را دوست دارد، بخشندگان را دوست دارد 

 فرماید: چنانکه می

ْۚ إِنَّ ﴿ ۡحِسُنٓوا
َ
َ َوأ   ]١٩٥[البقرة:  ﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

 »دارد. را دوست  یکوکارانکه الله ن یدکن یکیو ن«

ۡحَسَن ﴿
َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
ُ َوأ   ]٧٧[القصص:  ﴾إَِ�َۡكۖ  ٱ�َّ

 ».کن یکین ،کرده است یکیکه الله به تو ن گونه  و ھمان«

  ]٦٠حمن: [الّر  ﴾ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ إِ�َّ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ َهۡل َجَزآُء ﴿
 »است؟! یکیجز ن یکیپاداش ن یاآ«

َ إِنَّ ﴿ ِينَ َمَع  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ وَّ  ٱ�ََّقوا ِۡسُنونَ  ٱ�َّ   ]١٢٨حل: [النّ  ﴾ُهم �ُّ
 »کارانند. یکون که  یکردند و کسان یشهاست که تقوا پ یھمانا الله با کسان«

رود، چنانکه در آن حدیث  احسان و نیکی بنده، از برترین درجات دین به شمار می
دربارۀ احسان پرسید و ایشان پاسخ  ج از پیامبر ÷ مشھور آمده است که جبرئیل

آدمی الله بیند و اگر  ای عبادت شود که گویی انسان او را می دادند به اینکه الله به گونه
ماند. این  بیند و ھیچ چیزی بر او پنھان نمی بیند، قطعًا او تعالی انسان را می را نمی

احسان در عبادت الھی است و چنانکه بیان شد، بھترین و باالترین درجات دین است.  
از دیگر موارد احسان، نیکی به بندگان؛ ھمچون نیکی به پدر و مادر، صلۀ رحم، وفای 

ک به نیازمندان، دورکردن اذیت و آزار از مردم، تالش برای رساندن خیر به حقوق، کم
 به آنان و سایر کارھای خوب است.

 الله متعال پاداش بزرگی را برای احسان و نیکی وعده داده است:

  ]٦٠حمن: [الّر  ﴾ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ إِ�َّ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ َهۡل َجَزآُء ﴿
  »است؟! یکیجز ن یکیپاداش ن یاآ«

ۡحَسُنواْ ﴿
َ
ِيَن أ   ]٢٦[یونس:  ﴾َوزَِ�اَدةۖٞ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ ۞لِّ�َّ
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 یتعال یبار یت(بھشت) و افزون بر آن (رؤ یککردند، پاداش ن یکین که ی کسان یبرا«
 ».است)

َ إِنَّ ﴿ ۡجَر  ٱ�َّ
َ
  ]١٢٠وبة: [التّ  ﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ� يُِضيُع أ

 »ند.ک ینم یعرا ضا یکوکارانالله پاداش ن گمان یب«
از دیگر آثار و نتایج مھم احسان در دنیا، گشایش دل فرد نیکوکار و آرامش و 

در توضیح اسباب شرح صدر  / اطمینان قلبی اوست و به ھمین سبب، ابن قّیم
رساندن به آنان  برخی از اسباب آن عبارت است از: نیکی به مخلوقات، فایده«گوید:  می
ھا،  رساندن به بدن و انواع نیکی آدمی است، فایده وسیلۀ ثروت و مقامی که در اختیار به

تر از دیگران  زیرا سینۀ فرد نیکوکار و محسن از ھمه بازتر و مھّیاتر بوده و او خوشحال
تر است، ولی فرد بخیلی که ھیچ نوع نیکی و احسانی ندارد،  است و دلش پاک

 است. اش بسیار سخت و غم و اندوھش فراوان اش بسیار تنگ، زندگی سینه
ق مانند دو متصّد  و فرمودند که مثال بخیل ١در حدیثی صحیح، ج رسول الله

 اش ق صدقه بدھد ذرهگاه متصّد  ھر، اند که ذره آھنین پوشیده است مردی
ھم  ذره بهھای  حلقه ،بدھد هصدق اراده کند که بخیل و زمانی که شود می گشاد

این مثال شرح صدر انسان مؤمن . ماند جای خود مستحکم می به چسبد و ھر حلقه می
    ٢شدن دل بخیل است. و متصّدق، و مثال بسته

اّما پاداش احسان و نیکی در آخرت، ھر آنچه که دل بخواھد و چشم لّذت ببرد، 
 فرماید: است. الله متعال می

ا �ََشآُءوَن ِعنَد َرّ�ِِهۡمۚ َ�ٰلَِك َجَزآُء ﴿   ]٣٤مر: [الّز  ﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ لَُهم مَّ
 ».است یکوکارانپاداش ن ینا .ھر چه بخواھند نزد پروردگارشان (آماده) است یشانبرا«

 برد: الله تعالی در آیۀ زیر، از پاداش زودھنگام و دیرھنگام نیکوکاران نام می

ُ اتَٮُٰهُم  َٔ َ� ﴿ ۡ�يَاثََواَب  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�ِخَرةِ� وَُحۡسَن ثََواِب  ٱ�ُّ   ]١٤٨عمران:  [آل ﴾ٱلُۡمۡحِسنِ�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
را  یکوکارانعطا کرد و الله ن انآخرت را به آن یکو پاداش ن یادن ینپس الله پاداش ا«

 ».دوست دارد

 به فضل و کرم خود، ما را از نیکوکاران بگرداند. ـ الله

                                           
 .س ، به روایت ابوھریره١٠٢١؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٤٤٣صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٢٦ -٢٥، ص ٢زاد المعاد، ج  -٢
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 دّیان. ٦٩
، »المسند«ثابت شده است. امام احمد در  أل این اسم، از طریق احادیث، برای الله

و » المستدرک«، حاکم در »الّسّنة«، ابن ابی عاصم در »األدب المفرد«بخاری در 
از حدیثی مّطلع شدم که مردی «اند:  چنین روایت کرده س دیگران، از جابر بن عبدالله

شنیده بود. بنابراین شتری خریدم، توشۀ سفر را بر آن بستم و  ج آن را از رسول الله
نیس آنجا بود. سپس به دربان گفت  یک ماه رفتم تا در

ُ
شام، به او رسیدم. عبدالله بن أ

که به او بگو: جابر جلوی دروازه است. وی پرسید: پسر عبدالله؟ گفتم: بله. سپس 
بیرون آمد و ھمدیگر را در آغوش گرفتیم. من به او گفتم: حدیثی در مورد قصاص به 

ی و ترسیدم پیش از آنکه این حدیث ا شنیده ج من رسیده است که تو آن را از پیامبر
شنیدم که مردم در روز  ج را بشنوم، تو یا من از دنیا برویم. او گفت: از رسول الله

شوند، سپس صدایی که افراد دور  قیامت، لخت و بدون ختنه و دست خالی محشور می

يَّاُن، ال أنا الَْمِلُك ، أنا «دھد که:  شنوند، آنان را ندا می و نزدیک آن را یکسان می ادلَّ
قُ 
َ
، َحىتَّ أ َنَِّة َحقٌّ

ْ
ْهِل اجل

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
ُ ِعنَْد أ

َ
ْن يَْدُخَل انلَّاَر َوهل

َ
ْهِل انلَّاِر  أ

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
ُه يَنْبيَِغ أل صَّ

ْهِل انلَّارِ 
َ
َحٍد ِمْن أ

َ
َنََّة  َوأل

ْ
ْن يَْدُخَل اجل

َ
َنَِّة أ

ْ
ْهِل اجل

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
،  ِمنُْه، َوال يَنْبيَِغ أل ِعنَْدُه َحقٌّ

ُه ِمنُْه َحىتَّ اللَّْطَمةُ  قُصَّ
َ
من پادشاه و من حسابرس ھستم. کسی از دوزخیان «؛ »َحىتَّ أ

که حّقی از فردی بھشتی بر گردن اوست، نباید وارد دوزخ شود تا اینکه از وی قصاص 
 گیرم و کسی از بھشتیان که حّقی از فردی دوزخی بر گردن اوست، نباید وارد بھشت

صحابه گفتند: چطور چنین » شود تا از او قصاص گیرم، ھر چند [یک] سیلی باشد.
نشده و بدون مال و متاع دنیا ھستیم؟!  کاری ممکن است در حالی که ما عریان و ختنه

يِّئَاِت بِ « فرمودند: ج رسول الله ََسنَاِت َوالسِّ
ْ
ھا و  با [کاھش یا افزایش در] نیکی«؛ »احل

 این آیه را تالوت کردند: ج افزاید که رسول الله حاکم می »ھا. بدی

ۚ ُ�َۡزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡتۚ َ� ُظۡلَم  ٱۡ�َۡومَ ﴿   ]١٧[غافر:  ﴾ٱۡ�َۡوَم
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 یستم یچامروز ھ شود. یھر کس به (حسب) آنچه کرده است، پاداش داده م امروز«
 ١» »یست.ن

تمامی مخلوقات را از ابتدا تا  ـ دّیان به معنای جزادھنده و حسابگر است. الله
کند در حالی که آنان عریان و بدون پوشش، پابرھنه،  انتھا، در روز قیامت جمع می

ھا را بر اساس اعمالی که در  نشده و بدون مال و متاع دنیا ھستند، سپس الله آن ختنه
، پاداش اند کند؛ اگر کار خیری انجام داده اند، محاسبه و مجازات می دنیا انجام داده

 خوانیم: شوند. در قرآن کریم می گیرند و گر نه، مجازات می می

ۚ ُ�َۡزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسبَۡتۚ َ� ُظلَۡم  ٱۡ�َوۡمَ ﴿ َ إِنَّ  ٱۡ�َوَۡم   ]١٧[غافر:  ﴾ٱۡ�َِساِب َ�ِ�ُع  ٱ�َّ
 یستم یچامروز ھ شود. یامروز ھر کس به (حسب) آنچه کرده است، پاداش داده م«

 ».الله زودشمار است گمان یب یست،ن

اۖ �ن َ�َن ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ  ٔٗ فََ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ�  ٱلۡقَِ�َٰمةِ ِ�َۡوِم  ٱلۡقِۡسَط  ٱلَۡمَ�ٰزِ�نَ َونََضُع ﴿
تَۡيَنا بَِهاۗ َوَ�َ�ٰ بَِنا َ�ِٰسبِ�َ 

َ
  ]٤٧[األنبیاء:  ﴾ّمِۡن َخۡرَدٍل �

 شود ینم یستم یچکس، ھ یچپس به ھ نھیم، یعدل را م یترازوھا یامتو (ما) در روز ق«
و  آوریم یخردل باشد، آن را (به حساب) م ۀدان یک ینی) به مقدار سنگیو اگر (عمل

 ».است یما کاف یحسابرس

� يََرهُ ﴿ �ٍ َخۡ�ٗ � يََرهُ  ٧ۥَ�َمن َ�ۡعَمۡل مِۡثَقاَل ذَرَّ ّٗ�َ ٖ�   ]٨-٧لزلة: [الّز  ﴾ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل مِۡثَقاَل ذَرَّ

                                           
؛ ابن ابی عاصم در ٩٧٠، شمارۀ حدیث: »األدب المفرد«؛ بخاری در ٤٩٥، ص ٣مسند احمد، ج  -١

و دیگران، از طریق قاسم بن عبد الواحد  ٤٣٧، ص ٢؛ حاکم، ج ٥١٤، شمارۀ حدیث: »السّنة«
 ... .س او از جابر بن عبداللهمّکی، از عبدالله بن محّمد بن عقیل، و 
رود؛ دربارۀ عبدالله بن محّمد بن عقیل اختالف است، ولی  اسناد روایت مذکور، حسن به شمار می

اند و ابن حبان وی  احادیثش حسن بوده، و گروھی، از قاسم بن عبدالواحد مّکی روایت نقل کرده
 کند. نمیآورده و ایرادی بر او وارد  ٣٣٧، ص ٧، ج »الّثقات«را در 

آن را به احمد نسبت داده و اسنادش را حسن دانسته » الّترغیب والّترھیب«حافظ منذری در 
حسن  ٣٦٠٨، شمارۀ حدیث: »صحیح الّترغیب والّترھیب«است. آلبانی نیز این حدیث را در 

 نوشتۀ ابن ابی عاصم است.» الّسنة«، که »ظالل الجّنة في تخریج الّسّنة«داند و در  می
، از ١٥٦، شمارۀ حدیث: »مسند الّشامّیین«وایت اسناد دیگری ھم دارد که طبرانی آن را در این ر

 ، به صورت طوالنی آورده است.س طریق حّجاج بن دینار، از محّمد بن منکدر و او از جابر
 »است. شایسته و قابل قبولاسنادش «گوید:  می ١٧٤، ص ١، ج »الفتح«حافظ در 
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و ھرکس  بیند ی(پاداش) آن را م ،انجام داده باشد یککار ن ای هذر ۀانداز  کس به پس ھر«
 »بیند. ی) آن را میفرکار بد کرده باشد، (ک ای هذر ۀانداز  به

َ إِنَّ ﴿ ۡجًرا  ٱ�َّ
َ
نُۡه أ ُ �ٖ� �ن تَُك َحَسَنٗة يَُ�ٰعِۡفَها َوُ�ۡؤِت ِمن �َّ َ� َ�ۡظلُِم ِمۡثَقاَل ذَرَّ

  ]٤٠ساء: [النّ  ﴾َعِظيٗما
باشد، آن را دو چندان  یکیو اگر کار ن کند یستم نم یا هذّر  ۀانداز  الله به دون تردیدب«

 »کند. یعطا م یو از نزد خود، پاداش بزرگکند  یم

نَّ بَۡيَنَها ﴿
َ
� َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٓءٖ تََودُّ لَۡو أ ٗ�َۡ ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡ�ٖ �ُّ يَۡوَم َ�ُِد ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ

رُُ�ُم  ۥٓ َوَ�ۡيَنهُ  َمَدۢ� بَعِيٗد�ۗ َو�َُحّذِ
َ
ُ أ ُ وَ  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ   ]٣٠عمران:  [آل ﴾ٱلۡعَِبادِ رَُءوُفۢ ب

مرتکب شده،  یانجام داده، و آنچه از بد یکیو ن یررا از خھر کس آنچه  که ی روز«
و الله  !دور بود یا بد) فاصله یاو و آن (کارھا یانکاش م یا کند یو آرزو م یابد یحاضرشده م
 ».حال) الله به بندگان مھربان است ینو (در ع دارد ی) خودش بر حذر میفرشما را از (ک

 فرماید: روز جزا و حساب است. الله تعالی میروز قیامت، روز دین نام دارد، چون 

  ]٤[الفاتحة:  ﴾ٱّ�ِينِ َ�ٰلِِك يَۡوِم ﴿
  ».روز جزاست مالک«

ھا. آیات زیر  یعنی مالک روز جزا بر اساس اعمالی که انجام شده و محاسبۀ آن
 کند: داللت بر این موضوع می

ُ يَۡوَم�ِٖذ يَُوّفِيِهُم ﴿   ]٢٥ور: [النّ  ﴾ٱۡ�َقَّ دِيَنُهُم  ٱ�َّ
 »دھد. یکم و کاست) م ی(و بطور کامل را به  نآنا یواقع یآن روز، الله جزا«

 ھا را. یعنی حساب آن

  ]١٧[غافر:  ﴾ُ�َۡزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡتۚ  ٱۡ�َۡومَ ﴿
 »شود. یامروز ھر کس به (حسب) آنچه کرده است، پاداش داده م«

  ]٢٨[الجاثیة:  ﴾ُ�َۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ٱۡ�َۡومَ ﴿
 »یابید. یپاداش م کردید، یامروز در برابر آنچه م«

ءِنَّا لََمِديُنونَ ﴿
َ
  ]٥٣افات: [الّص  ﴾أ
 !»دھند؟ یم یفرمانک یاآ«

 یعنی ما جزادھنده و حسابگریم.



 شناخت اسماء الله    ٣٤٢

است، روز قیامت ھر گاه انسان عاقل بداند که پروردگار دّیان و جزادھنده و حسابگر 
روز جزا و حساب است و حتما این روز خواھد آمد و در آن روز، تمامی اعمال خوب و 
بد خود را حاضر خواھد یافت، قطعًا خودش را برای آن روز محاسبه و آماده خواھد 

 کرد.
گفت:  می س آورد که ابو درداء به نقل از ابوقّالبه می ١»الّزھد«امام احمد در 

خوابد، پس  گردد و ذات دّیان نمی شود، گناه فراموش نمی نتیجه نمی بینیکی، فنا و «
 »خواھی باش، که ھر طور رفتار کنی، با تو رفتار خواھد شد. ھر گونه که می

بنابراین زیرک کسی است که خودش را تا زمانی که در سرای مھلت و عمل است، 
ه رھا نماید، به گمراھی و محاسبه و آماده کند، ولی ناتوان کسی است که آن را بیھود

 انحرافش ادامه دھد و از تمایالتش پیروی کند تا اینکه ناگھان پیشمانی به سراغش آید.
به نقل از خلیفۀ راشد؛ عمر بن  ٢»محاسبة الّنفس«ابن ابی دنیا در کتاب 

پیش از اینکه مورد محاسبه قرار گیرید، خودتان را مورد «آورد که:  می س خّطاب
ر دھید و اعمالتان را پیش از اینکه سنجیده شوند، بسنجید، زیرا برای شما ارزیابی قرا

تر خواھد بود که امروز خودتان را مورد ارزیابی قرار دھید پیش از آنکه فردا شما  آسان
شوید و ھیچ یک از امور  را محاسبه کنند. برای آن روز آماده شوید؛ روزی که حاضر می

 »ماند. تان، مخفی نمی پنھانی
آورد؟! و  مگر انسان ستمکار وحشت و ھراس آن روز و سختی حساب را به یاد نمی

ْن يَْدُخَل «نیز این سخن پروردگار دّیان که فرموده است: 
َ
ْهِل انلَّاِر أ

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
ال يَنْبيَِغ أل

ُه ِمنُْه، وَ  قُصَّ
َ
َنَِّة َحقٌّ َحىتَّ أ

ْ
ْهِل اجل

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
ُ ِعنَْد أ

َ
َنَِّة انلَّاَر َوهل

ْ
ْهِل اجل

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
ال يَنْبيَِغ أل

ُه ِمنُْه َحىتَّ اللَّْطَمةُ  قُصَّ
َ
ْهِل انلَّاِر ِعنَْدُه َحقٌّ َحىتَّ أ

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
َنََّة َوأل

ْ
ْن يَْدُخَل اجل

َ
کسی «؛ »أ

از دوزخیان که حّقی از فردی بھشتی بر گردن اوست، نباید وارد دوزخ شود تا اینکه از 
و کسی از بھشتیان که حّقی از فردی دوزخی بر گردن اوست، نباید  وی قصاص گیرم

 »وارد بھشت شود تا از او قصاص گیرم، ھر چند [یک] سیلی باشد.

                                           
 اّما منقطع است.، رجال آن ثقه و مورد اعتمادند، ٧٦٤شمارۀ:  -١

 .٢شمارۀ:  -٢
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پرسیدند که در آن ھنگام حساب چگونه خواھد بود در حالی که  ش وقتی صحابه
فرمودند:  ج روند؟ پیامبر نشده به سوی الله می مردم روز قیامت، عریان و ختنه

يِّئَاِت « ََسنَاِت َوالسِّ
ْ
ھای ستمکار برای فرد ستمدیده بر  از نیکی ـ ؛ یعنی الله»بِاحل

دھد و سپس  ھای ستمدیده، به ستمکار می دارد و اگر نیکی نداشته باشد، از بدی می
 ج کند که رسول الله روایت می س اندازد، چنانکه ابوھریره وی را در آتش می

تَْدرُ «فرمودند: 
َ
صحابه گفتند: » دانید که مفلس کیست؟ آیا می«؛ ١»ون َمن الُْمْفِلس؟أ

إِنَّ «مفلس در میان ما کسی است که ھیچ درھم و متاعی ندارد. ایشان فرمودند: 
يِت وقَْد َشتََم هذا، 

ْ
قيامِة بَِصالٍة وَِصيَاٍم وَزَ�ٍة ، و�أ

ْ
يِت يَْوَم ال

ْ
يِت َمْن يَأ مَّ

ُ
الُْمْفِلَس ِمْن أ

َ�َل ماَل َهَذا، وسَفَك َدم هَذا، َورَضََب هذا، فيُْعَطى هَذا ِمْن حَسنَاتِه، وقَذف 
َ
هَذا َوأ

ِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم 
ُ
ْن يْقيِضَ َما َعلَيْه، أ

َ
وَهذا ِمن حَسنَاتِه، فَإِْن فَِنيَْت حسناته َ�بَْل أ

 ،است که روز قیامت تم کسیمفلس در میان امّ «؛ »َ�ُطرَحْت علَيْه، ُ�مَّ ُطِرح يف انلَّارِ 
این را به  ،که این را دشنام دادهآید  ی میدر حال آورد و با خود مینماز و روزه و زکات 

به  سپس .مال این را خورده، خون این را ریخته و این را زده است ،ھم ساختهزنا متّ 
 که یاز ادای حقوق پیش ھایش نیکیشود، اگر  ھا و حسناتش داده می از نیکی و آن، این

نھاده و سپس به  وی و بر دوش شود میگرفته  آناناز گناھان  .بر وی است، تمام شود
 .»شود انداخته میآتش 

ْهِلَها يَْوَم «فرمودند:  ج کند که پیامبر و نیز ابوھریره روایت می
َ
 أ

َ
ُُقوَق إِىل

ْ
تَلُؤَدُّنَّ احل

اِة  َلَْحاء ِمَن الشَّ
ْ
اِة اجل قياَمِة َحىتَّ ُ�َقاَد للشَّ

ْ
َقْرنَاءال

ْ
قطعًا حقوق را به صاحبانشان «؛ ٢»ال

شاخ از گوسفند شاخدار  در روز قیامت خواھید پرداخت، حّتی قصاص گوسفند بی
 »شود. گرفته می

 سراید: شاعر در ھمین باره می

ــــــــــ ــــــــــا واهللا إنَّ الُظ ــــــــــ لمـأم  ؤمُ ـش
 

ُلــــــــومُ    َوَال َزاَل الُمِســــــــيُء ُهــــــــَو الظَّ
 

يَّاِن َيـــــْوَم  ْيِن َنْمِضـــــيإَِلـــــى الـــــدَّ  الـــــدِّ
 

ــــــــد  ــــــــ اهللا وعن ــــــــُع الخص  ومُ ـتجتم
 

                                           
 .٢٥٨١صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١

 .٢٥٨٢صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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 سوگند به الله که ستم بد و نافرجام بوده و فرد بدکار ھمواره ستمکار است.
رویم و کسانی که با ھم اختالف و دشمنی  در روز جزا، به سوی پروردگار دّیان می

 شوند. دارند، نزد الله جمع می
و حسابرسی پروردگار در آن روز، این است که ھا و موارد کمال مجازت  یکی از نشانه

 فرماید: آید، چنانکه می خودش برای داوری میان بندگان می

ا ٱلَۡملَُك وََجآَء َر�َُّك وَ ﴿ ا َصّفٗ ُر  ٢٢َصّفٗ �َ�ٰنُ وَِجآْيَء يَۡوَم�ِذِۢ ِ�ََهنََّمۚ يَۡوَم�ِٖذ َ�َتَذكَّ ٰ  ٱۡ�ِ َّ�
َ
َو�

ۡمُت ِ�ََياِ� َ�ُقوُل  ٢٣ٱّ�ِۡكَرىٰ َ�ُ    ]٢٤-٢٢[الفجر:  ﴾َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ
و در آن روز  )یایند) فرشتگان صف در صف (بیزو (ن یاید) بیدادرس یو پروردگارت (برا«
 یشبرا ای یدهر چه فاتذکّ  ینا) او (امّ  شود، یدر آن روز انسان متذکر م .م آورده شودجھنّ 

 ».فرستاده بودم یشاز) پ یزی(چ یم) زندگین(ا ی) برایاکاش (در دن ی: اگوید یم دارد؟!
پس ای بنده! دربارۀ آن روز بزرگ تفّکر کن و به یاد آور که پروردگار، دّیان و 

کننده است و قطعًا در آن روز، حقوق به صاحبانشان باز گردانیده  حسابرس و مجازات
 ھا وجود دارد. ھا و بدی خواھد شد و فقط نیکی

ر ــــــــذكَّ ــــــــ ت ــــــــأيت اهللا ف ــــــــوم ت  رداً ـي
 

 اءـالقضــــــ مــــــوازينُ  وقــــــد ُنصــــــبت 
 

ـــــتور عـــــن المعاصـــــيوُهتِّ   كـــــت السُّ
 

ـــــاء  ـــــف الغط ـــــذنُب منكش ـــــاء ال  وج
 

آیی در حالی که ترازوھای  روزی را به یاد آورد که تنھا [و دست خالی] نزد الله می
 قضاوت و داوری نھاده شده است.

 شود. ھای گناھان برداشته شده و گناه بدون پوشش حاضر می و پوشش
الھی! ما را از خواری و پشیمانی و رسوایی روز قیامت، نجان بده؛ روزی که ھیچ 

 رساند مگر کسی که قلبی سالم و پاک، نزد الله آورده باشد. ثروت و فرزندی فایده نمی

ر. ٧٠ م و مؤخِّ  مقدِّ
 بیان شده است؛ از جمله: ج دو نام مذکور در برخی احادیث پیامبر

اللَّهمَّ «کردند:  چنین دعا می ج کند که رسول الله روایت می س ابو موسی اشعری
، اللَّهمَّ اغِفْر يل  علَم بِِه ِم�ِّ

َ
نَْت أ

َ
ْمري، وما أ

َ
ايف يف أ اْغِفر يل َخِطيئيَت وجْه�، و�رِْسَ

ْمُت َومَ  ي َوَهْز�، وََخَطيئ وَعْمِدي، َو�ُّ ذلَِك ِعنِْدي، اللَُّهمَّ اْغِفْر يل َما قَدَّ ْرت، ِجدِّ خَّ
َ
ا أ

نَْت ىلَع 
َ
ُر، َوأ نَْت الُمؤَخِّ

َ
م، َوأ نْت املَقدِّ

َ
، أ ْعلَُم بِِه ِم�ِّ

َ
نَْت أ

َ
ْعلَنْت، َوَما أ

َ
رْسرُْت َوَما أ

َ
َوما أ
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ٍء قَِديرٌ  تو بدان که و آنچه را  مدر کار ام روی زیادهپروردگارا! گناه و نادانی و «؛ ١»لكِّ يَشْ
 ببخشرا  ام خطایی و عمدی و شوخی و گناه جّدی! لھیا .بیامرز رایمب ،از من داناتری

! بیامرز برایم آنچه در گذشته، آینده، پنھان و پروردگارا را دارم.اینھا  ۀکه ھمی در حال
تو جلوبرنده و به که فقط  ،دھم] و آنچه تو از من به آن داناتری آشکار انجام دادم [و می

 »و تو بر ھر چیزی توانایی. ای اندازنده عقب
سپس آخرین دعایی که میان تشّھد و «گوید:  می ج در توصیف نماز پیامبر س علی

ْرُت «گفتند، این بود:  دادن، می سالم خَّ
َ
مُت وما أ رُْت وَما اللَّهمَّ اغِفْر يل ما قَدَّ رْسَ

َ
، وما أ

رْسفُْت أْعلَنُْت 
َ
مُ ، وما أ ، أنَْت الُمَقدِّ ْعلُم بِِه ِم�ِّ

َ
نَت أ

َ
رُ ، َوأنَْت ال، وما أ ، ال � إالَّ ُمؤَخِّ

پروردگارا! بیامرز برایم آنچه در گذشته، آینده، پنھان و آشکار انجام دادم [و «؛ ٢»أنَْت 
تو جلوبرنده و به فقط  ،دھم] و آنچه از حد گذشتم و آنچه تو از من به آن داناتری می

 »ی.تنھا تو معبود بر حّق و ای  اندازنده عقب
خواندند،  در شب، تھّجد می ج وقتی رسول الله کند که روایت می ب ابن عّباس

، ولَك   اللَُّهمَّ لَك «فرمودند:  چنین می احلمُد أنَت نُوُر السمواِت واألرِض وَمْن فيِهنَّ
، ولَك ومَ  واألرِض  ُم السمواِت يِّ احلَْمُد، أنَت �َ   احلَْمُد، أنَت رَبُّ السمواِت   ن فيهنَّ

، ولكومَ  واألرِض  ، وقولَُك   ن فيهنَّ ، ووعُدَك احلقٌّ ،  احلمُد أنت احلقُّ ، ولقاؤَك َحقٌّ احلقٌّ
دٌ  ، وُ�مَّ ، وانلَِّبيوَن َحقٌّ اعُة حقٌّ ، والسَّ ، وانلَّاُر حقٌّ ، اللَُّهمَّ لك َحقٌّ  ج واجلَنَُّة حقٌّ

ُت، و�يلك أَ�بُْت، و�ك خاَص  حاَكْمُت،   مُت، و�يلَك أسلمُت، و�ك آمنُْت، وعليَك تو�َّ
رُت، وما أرسَ  غِفر يلفا مُت وما أخَّ ُر، رُت وما أعلَ ما قدَّ ُم وأنَت الُمؤخِّ نُت، أنَت الُمقدِّ

ھا و زمین و  توست، تو نور آسمان پروردگارا! ستایش از آِن «؛ ٣»ال � إالَّ أنت أنت إل�
ھا و زمین  آسمان سرپرست توست، تو ستایش از آِن  .، ھستیوجود داردھا  آن درھر چه 

ھا و زمین و ھر  توست، تو پروردگار آسمان ستایش از آِن  .، ھستیھاست آن درر چه و ھ
 ،و گفتارت حق  ی و وعدهتو حّق  ،و ستایش از آن توست .، ھستیوجود داردھا  آن درچه 

                                           
 .٢٧١٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٠٣٥صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 .٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢

 . ٧٦٩؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١١٢٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣
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 .حق است ،ج و محمد † حق و قیامت و پیامبران ،بھشت و دوزخ ،دیدارت حق
و به سوی تو رجوع م ل نمودبر تو توکّ و   متوأم، به تو ایمان آورد ]فرمان[الھی! تسلیم 

ام با دیگران برای رضای  کنم [یا این که دشمنی با [توفیق] تو مبارزه می .ام کرده
پس گناھان گذشتۀ دور و نزدیکم و گناھان آشکار و  ،خواھم توست] و از تو داد می

 »عبود من ھستی و غیر از تو معبودی نیست.اول و آخر تویی، تنھا تو م .نھانم را بیامرز
شوند و حتما باید  این دو اسم، ھمراه یکدیگرند و به تنھایی بر الله متعال اطالق نمی

 أل با ھم بیایند، زیرا کمال از اجتماع آن دوست. تقدیم و تأخیر دو صفت برای الله
کنند. ھمچنین از  ھستند که داللت بر کمال قدرت و نفوذ اراده و کمال حکمت او می

 روند، چون قائم به الله ھستند و الله متعال مّتصف به صفات ذاتی به شمار می
روند، زیرا تقدیم و تأخیر مربوط و متعّلق به  . و نیز از صفات افعال به شمار میھاست آن

 ذوات، افعال و اوصاف مخلوقات است.
ر برخی مخلوقات بر این نوع تقدیم و تأخیر، َکونی است؛ ھمچون تقدیم و تأخی

ھا و سایر انواع تقدیم و  بعضی دیگر، تقدیم اسباب بر مسّببات، تقدیم شروط بر مشروط
تأخیر در آفرینش و تقدیر. شرعی نیز است؛ مانند برتری پیامبران بر مخلوقات، برتری 
برخی پیامبران بر بعضی دیگر و برتری برخی بندگان بر بعضی، که الله تعالی برخی را 

ر  میاز  م، و بعضی را مؤخَّ گرداند و  لحاظ علم، ایمان، عمل، اخالق و سایر اوصاف، مقدَّ
تمامی این موارد، برخاسته از حکمت اوست؛ ھر کس از بندگان را که بخواھد، با توفیق 

م و نزدیک می کند و ھر کس را که بخواھد، بر اساس  و فضل خود، به رحمتش مقدَّ
ر می  گرداند. عدالتش، مؤخَّ

دو اسم مذکور، در سه حدیث پیشین، در سیاق طلب آمرزش برای تمامی گناھان 
متقّدم و متأّخر، پنھان و آشکار و خطایی و عمدی آمده است. بنابراین گناھان، بنده را 

اندازد و جایگاھش را بلند  اندازد و عفو و بخشش الھی، بنده را جلو می عقب می
کند،  گرداند و واال مقام می دست اوست؛ پست میکند. تمامی امور برای الله و به  می

برایش  ـ گیرد. ھر کس که الله بخشد و آن را می دھد، نعمت می عّزت و ذّلت می
تواند او را از این حالت نجات  افتادن را مقّدر کرده باشد، ھیچ کس نمی خواری و عقب

 َوُهَو َ�ْ�َ «دھد. در حدیثی آمده است که: 
َّ

َصابِِع رَبِّ َما ِمْن قَلٍْب إِال
َ
 إِْصبََعْ�ِ ِمْن أ

نْ 
َ
قَاَمُه، َو�َِذا َشاَء أ

َ
ْن يُِقيَمُه أ

َ
َعالَِمَ�، إَِذا َشاَء أ

ْ
ُقلُوِب ثَبِّتْنَا ىلَعَ  ال

ْ
َزاَغُه، يَا ُمَقلَِّب ال

َ
يُِز�َغُه أ
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ھر قلبی میان دو انگشت از «؛ ١»ِديِنَك، َوالِْمَ�اُن �ِيَِد الرَّمْحَِن َعزَّ وََجلَّ َ�ِْفُضُه وَ�ْرَ�ُعهُ 
گرداند و  انگشتان پروردگار جھانیان قرار دارد، اگر بخواھد آن را اصالح کند، اصالح می

ھا! ما را بر دینت  نماید. ای گردانندۀ دل اگر بخواھد آن را منحرف کند، منحرف می
باال استوار بدار. و ترازوی اعمال به دست پروردگار رحمان است که آن را پایین و 

 » برد. می
ر بنده، به اختیار  با توّجه به حدیث فوق، سعادت، شقاوت، خواری، عّزت، تقّدم و تأخُّ
و دست خودش نیست، بلکه اگر ھدایت شود، الله متعال وی را راھنمایی کرده، اگر بر 

وی را از  ـ قدم بماند، الله او را نگه داشته است و اگر گمراه شود، الله ایمانش ثابت
کند،  ھای بندگان را در اختیار دارد و اداره می ت محروم کرده است. ذاتی که دلھدای

نماید، ھیچ چیز  ھا تصّرف می ھمان پروردگاری است که ھر گونه بخواھد، در آن
 دھد. ھا را تغییر می تواند مانع او شود و ھر گونه که بخواھد، آن نمی

ھای  انجام دھد، اسباب و شیوه ھای مفیدی با وجود این، بنده نیاز دارد که تالش
خوبی را در پیش گیرد که باعث پیشرفت و دستیابی او به رضایت الھی شود و از 

ھا و اسباب بدی که منجر به تأّخر و گرفتارشدن او به خشم و غضب الھی  روش
 فرماید: می أ شود، دوری کند، چنانکه الله می

ۡو ﴿
َ
َم أ ن َ�َتَقدَّ

َ
رَ لَِمن َشآَء ِمنُ�ۡم أ خَّ

َ
  ﴾َ�َتأ

ّ
 [المد
ّ
  ]٣٧ر: ث

 ».(از آن) عقب بماند یاافتد،  یشاز شما که بخواھد (در راه راست) پ یکس یبرا«
یعنی با انجام آنچه باعث تقّرب او به پروردگار و رسیدن به رضایت و بھشت الھی 

شود، پیشرفت کند، یا اینکه با انجام گناھان و ارتکاب اشتباھاتی که باعث دورشدن  می
گردد، عقب بیفتد. بنده با وجود  از رضایت الله و نزدیکی به خشم او و آتش دوزخ می

شود و با وجود دوری از آنچه سبب تأّخرش  انجام آنچه باعث پیشرفت وی می
ر دارد، زیرا در تمامی امور و نیازھایش، به او  می م و مؤخِّ گردد، نیاز به پروردگار مقدِّ

 شود. نیاز نمی ز پروردگارش بیتعالی محتاج است و یک لحظه ا
ھای رحمت و مغفرتش را برای کسانی که راغب و خواھان باشند،  دروازه ـ الله

کند و فردی که او را ندا دھد، ناامید  گشوده است، دعای کسی که او را بخواند، رد نمی

يَا ِعبَاِدي لُكُُّ�م َضالٌّ إِالَّ َمْن «فرماید:  گرداند، چنانکه در یک حدیث قدسی می نمی
                                           

 . اسناد این روایت، صحیح است.س ، به روایت نواس بن سمعان١٨٢، ص ٤مسند احمد، ج  -١
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َهَدْ�تُُه، فَاْستَْهُدو� أْهدُ�ْم، يَا ِعبَادي لُكُُّ�ْم جائٌع إِالَّ مْن أطعمتُه، فاْستْطعمو� 
أطعْم�م، يا عبادي لك�م اَعٍر إالَّ ِمْن َكَسْوتُُه فَاْستَْكُسو� أْ�ُسُ�ْم، يَا ِعبَاِدي 

ِْطئُوَن بِاللَّ  يعاً، فَاْستَْغِفُرو� أْغِفْر لَُ�مْ إنَُّ�ْم ختُ نُوَب مَجِ نَا أْغِفُر اذلُّ
َ
؛ ١»يِْل َوانلََّهاِر َوأ

ام، پس از من  ھدایت کرده مگر کسی که من او راشما گمراھید  ۀھم !ای بندگانم«
اید مگر  شما گرسنه تمامی !ای بندگانم .کنم تا شما را ھدایت درخواست ھدایت کنید

ای  .بخواھید تا شما را طعام دھمطعام ، پس از من ام ادهطعام د وی راکه من  کسی
درخواست از من  ام، پس او را پوشاندهمگر کسی که من  اید هشما برھن ۀھم !بندگانم

کنید و  خطا میروز  انهشما شب !ای بندگانم .تا شما را بپوشانمپوشش [و لباس] کنید 
 »تا شما را بیامرزم! بخواھیدش از من آمرز پس آمرزم، گناھان را می تمامیمن 

ر است، باعث  م و مؤخِّ بدون تردید ایمان و باور بنده به اینکه فقط الله متعال مقدِّ
شود که در برابر او تعالی، کامال خاضع و فروتن باشد، به آنچه نزد پروردگارش است،  می

ناامید نباشد،  بسیار امیدوار باشد، از عذاب و خشم الھی بترسد، از بخشش و مھربانی او
روی آورد و  أل ھا نداند و از روی میل و ترس و امید، به الله خود را ایمن از مصیبت

 ھا و اعمال نیک، شتاب گیرد: برای انجام خوبی

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها َكَعۡرِض ﴿ َمآءِ َسابُِقٓواْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ِينَ  ٱۡ� ۡت لِ�َّ ِعدَّ

ُ
 أ

 ِ ِ َءاَمُنواْ ب ِ َ�ٰلَِك فَۡضُل  ۦۚ َورُُسلِهِ  ٱ�َّ ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ وَ  ٱ�َّ [الحدید:  ﴾ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَفۡضلِ ذُو  ٱ�َّ

٢١[  
ھا و  آسمان یآن مانند پھنا یکه پھنا یبه آمرزش پروردگارتان و بھشت یدنرس یبرا«

 یمانا یامبرانشبه الله و پ که ی کسان ی(که آن) برا یریدگ یشیپ یکدیگربر  ،است ینزم
 یو الله دارا دھد یکس بخواھد م است که به ھر ھیفضل ال ینا ؛اند آماده شده است آورده

 ».است یمفضل عظ

دیدند که برخی از یارانشان دچار  ج کند که پیامبر روایت می س ابو سعید خدری

َ�مَّ بُِ�ْم َمْن «اند، از این رو به آنان فرمودند:  تأخیر و کوتاھی شده
ْ
وا يِب، َويلَأ تمُّ

َ
ُموا فأ تَقدَّ

َرُهُم ا�َّ  ُروَن َحىت يُوخِّ خَّ
َ
جلو بیایید و به من اقتدا کنید و «؛ ٢»َ�ْعَدُ�م، ال يزاُل قَْوٌم َ�تَأ

                                           
 .س ، به روایت ابوذر٢٥٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
 .٤٣٨صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -٢
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کنند تا  کسانی که پس از شما ھستند، باید به شما اقتدا کنند. ھمواره قومی تأخیر می
 »اندازد. تأخیر میاینکه الله آنان را به 

از دیگر نتایج ایمان و باور به اسم مذکور، عالقۀ فراوان به تقدیم آنچه الله متعال 
بر  ج پیامبر«توان نام برد.  مقّدم کرده و تأخیر آنچه او تعالی مؤّخر کرده است را می

یار تقدیم آنچه الله مقّدم کرده، و شروع با آنچه الله متعال با آن آغاز نموده است، بس
کردند و به ھمین سبب، در سعی، ابتدا از صفا شروع نمودند و فرمودند با  تالش می

کنیم. ھمچنین در وضو، ابتدا صورت، سپس دو  آنچه الله شروع کرده است، ما آغاز می
کردند و حّتی یک مرتبه ھم بر خالف آن عمل  شستند و مسح می دست و بعد سر را می

  ١»نکردند.
مور دین، ھمین گونه عمل کردند. تقدیم آنچه الله مقّدم کرده و ایشان در تمامی ا

تأخیر آنچه الله مؤّخر نموده، محّبت به کسی که الله او را دوست داشته و خشم و 
رود و  دشمنی علیه فردی که الله تعالی بر وی خشم گرفته است، واجب به شمار می

 ھای ایمان است. ترین ریسمان این از محکم

 طّیب. ٧١
گوید که  کند، آمده است؛ او می روایت می س ین اسم، در حدیثی که ابوھریرها

َها انلَّاُس إنَّ ا�َّ طيٌِّب ال يْقبُل إالَّ طيِّبا، َو�نَّ ا�َّ أَمر «فرمودند:  ج رسول الله ُّ��
پاک را ای مردم! ھمانا الله پاک است و فقط [عمل] «؛ »الُمؤِمِنَ� بَِما أَمر بِِه الُمرْسِل�

پذیرد و الله متعال مؤمنان را به آنچه پیامبران را بدان فرمان داده، دستور داده  می
 فرماید: یعنی می» است.

َها ﴿ ُّ�
َ
ّيَِ�ِٰت ُ�ُواْ مَِن  ٱلرُُّسُل َ�ٰٓ� ْ وَ  ٱلطَّ   ]٥١[المؤمنون:  ﴾َ�ٰلًِحاۖ إِّ�ِ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيمٞ  ٱۡ�َملُوا

من به آنچه  ھمانا ید،انجام دھ یستهو کار شا یدبخور یزه) پاکی! از (غذاھایامبرانپ یا«
گاھم دھید، یانجام م  ».آ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ   ]١٧٢[البقرة:  ﴾َءاَمُنواْ ُ�ُواْ مِن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�مۡ  ٱ�َّ

 »ید.بخور یما شما کرده یکه روز ای یزهپاک یزھای! از چیدا آورده یمانا که یکسان یا«

                                           
 .١٨٩، ص ٢بدائع الفوائد، ج  -١
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موی و  ، پریشاندهکر طوالنیرا  که سفرش گفتندمردی  از ج سپس پیامبر
 !پروردگارمای گوید:  می کند و  میآسمان بلند  سمت ھایش را به و دست غبارآلود است

حرام  پوشاکشاش حرام و  آشامیدنی ،اش حرام که خوردنیی در حال !پروردگارمای 
 ١؟!شود پذیرفته می شپس چگونه دعای !حرام تغذیه شده است ابوده و ب

طّیب: یعنی اینکه الله از تمامی عیوب و نواقص منّزه است، چون طیب در اصل، به 
بودن از پلیدی است و الله متعال ھمواره از لحاظ ذات، صفات و  معنای پاکی و خالی

کامل  ـ افعالش کامل بوده و خواھد بود و سخنانش برخاسته از کمال اوست، زیرا الله
بوده و کاری را که شایستۀ او باشد، انجام داده است و از این رو، اسماء و صفات الھی 

فرماید، است،  دھد و نمی فرماید و نیز آنچه انجام نمی دھد و می بیانگر آنچه او انجام می
فرماید،  دھد و می آنچه را که باعث کمال و عظمتش است، انجام می أ که ھمانا الله
 فرماید. دھد و نمی که با کمالش متناقض و مخالف باشد، انجام نمی ولی آنچه را

، متناسب با این مفھوم و »الّطيِّبات«گوید:  سخن نمازگزار در ھنگام تشّھد که می
 است.» طّیب«داللت نام مبارک 

، که صفت »الّطيِّبات«گوید:  و این سخن نمازگزار که می«گوید:  می / ابن قّیم
ھای طّیب و پاک، فقط از الله  یعنی سخنان، افعال، صفات و نامموصوف محذوف است؛ 

ترین  ھایش پاک ترین صفات، نام یگانه است، زیرا او طّیب، افعالش طّیب، صفاتش پاک
شود، فقط اعمال  ھای اوست، فقط عمل پاک از او صادر می یکی از نام» طّیب«ھا و  نام

شود، پس سخنانش پاک است و  می رود و به او تعالی نزدیک پاک به سویش باال می
برد، عملش پاک است و اعمال پاک به سویش  سخنان پاک و طّیب، به سویش باال می

شود، از  ھا از آِن اوست و به او تعالی نسبت داده می ھا پاکی رود. بنابراین تمامی باال می

ٌب ال يْقبُل إالَّ إنَّ ا�َّ طيِّ «فرمودند:  ج شود. پیامبر گردد و به او ختم می او صادر می
 »پذیرد. بدون تردید الله پاک است و فقط [عمل] پاک را می«؛ »طيِّبا

                                           
 .١٠١٥صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١
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اند، چنین  در حدیث مربوط به تعویذ بیمار، که ابوداود و دیگران آن را روایت کرده

فقط بندگان پاک ھمراه » تو پروردگار پاکان ھستی.«؛ ١»أنَت رَبُّ الّطيِّب�َ «آمده است: 
 گویند:  ند، چنانکه به بھشتیان میشو الله می

  ]٧٣مر: [الّز  ﴾َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡدُخلُوَهاَسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم فَ ﴿
 »ید.) پس جاودانه به آن (بھشت) وارد شوید(خوش باش یدا بوده یزهسالم بر شما پاک«

ھا از افراد پاک  الله متعال از لحاظ شرعی و قدری، حکم نموده است که پاکی
از آنجا که او تعالی به طور کل، پاک است، پس تمامی سخنان، افعال، صفات  ھستند و

ھا نیست، بلکه پاکی ھر چیزی  ھای پاک از آِن اوست و کس دیگری مستحّق آن و نام
رود و این تحّیت پاک فقط شایستۀ الله  برخاسته از پاکی اوست و از آثار آن به شمار می

 ٢»است..

دھد  ، نشان می»إنَّ ا�َّ طيٌِّب ال يْقبُل إالَّ طيِّبا«که فرمودند:  ج این سخن پیامبر
پذیرد و از این رو، انسان مؤمن، فقط عمل  فقط اعمال و سخنان پاک را می ـ که الله

آورد،  گوید، روزِی پاک و حالل به دست می دھد، سخن نیک و پاک می صالح انجام می
شوند و  و سخنان و اعتقادات، مّتصف به پاکی میدھد، زیرا اعمال  مال پاک را صدقه می

 فرماید: شوند، چنانکه الله متعال می ھر یک از این موارد، تقسیم به پاک یا ناپاک می

ّيُِب وَ  ٱۡ�َبِيُث قُل �َّ �َۡسَتوِي ﴿ ۡعَجَبَك َكۡ�َةُ  ٱلطَّ
َ
  ]١٠٠[المائدة:  ﴾ٱۡ�َبِيِث� َولَۡو أ

 »زده کند. شگفت، تو را  ناپاک چند فراوانیھر  یستن یکسانبگو: ناپاک و پاک «
دین حنیف به کّلی از لحاظ اعتقادی، احکام و آداب، دینی پاک است؛ اعتقاداتش 

ھای آسمانی، پیامبران، روز قیامت و تقدیر؛  مربوط به ایمان به الله، فرشتگان، کتاب
ھا  رند و نفسگی ھا آرام می ھا با آن شود، که عقایدی صحیح بوده و دل خیر و شر می

                                           
؛ حاکم، ج ١٠٤٦، شمارۀ حدیث: »عمل الیوم والّلیلة«؛ نسائی در ٣٨٩٢ابوداود، شمارۀ حدیث:  -١

. اسناد این روایت بسیار ضعیف است به سبب زیاده س ؛ و دیگران، به روایت ابو درداء٣٤٤، ص ١
ر قابل روایاتش ناپسند و غی«اند:  بن محّمد انصاری، که بخاری، نسائی و ابوحاتم دربارۀ او گفته

نقل شده است و به این  از وی دانم که فقط دو یا سه حدیث می«گوید:  ابن عدی می» قبول است.
؛ و نیز: ضعیف الّترغیب از ٥٣٤، ص ٩؛ نک: تھذیب الکمال، ج »شود توّجه کرد. اندازه، نمی

 .٢٠١٣آلبانی، شمارۀ حدیث: 
 .١٨٣ -١٨٢کتاب: الّصالة وحکم تارکھا، ابن قّیم، صص  -٢
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ھا معتقد باشد، به برترین  شوند و کسی که به این موارد چنگ زند و به آن خوش می
ترین احکام و آدابند و  رسد. ھمچنین احکام و آداب اسالمی، پاک ھدف و خواسته می

 ھیچ خیر و صالحی نیست. ھا، آن باعث صالح دین و دنیا و آخرتند و در نبود
 پاک و ناپاک کرده و فرموده است: سخنان را تقسیم به أل الله

لَۡم تََر َكۡيَف َ�ََب ﴿
َ
� ُ   ]٢٤[إبراهیم:  ﴾َمثَٗ� َ�َِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَر�ٖ َطّيَِبةٍ  ٱ�َّ

) ھمچون یزهو گفتار پاک ید(توح ّیبهط ۀکه الله چگونه مثل زده است؟ کلم یدیند یاآ«
 ».است ی]و پاک[ ّیبهدرخت ط

  ]٢٦[إبراهیم:  ﴾بِيَثةٖ َكَشَجَرٍ� َخبِيَثةٍ َوَمَثُل َ�َِمٍة خَ ﴿
 ».) استی(و ناپاک ید) ھمچون درخت پلید(شرک و گفتار پل یثهخب ۀو مثل کلم«

ّيُِب  ٱلَۡ�ِمُ إَِ�ۡهِ يَۡصَعُد ﴿   ]١٠[فاطر:  ﴾ٱلطَّ
 »رود. یاو باال م یبه سو یزهسخن پاک«

ھا را حرام اعالم  حالل و ناپاکیھا را  فرماید که او پاکی می ج الله در توصیف پیامبر
 کند: کند و نیز مؤمنان را توصیف به طّیب و پاک می می

ِينَ ﴿   ]٣٢حل: [النّ  ﴾َطّيِبِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�َتَوفَّٮُٰهُم  ٱ�َّ
 ».پاکند که  یدر حال گیرند یفرشتگان (رحمت) جانشان را م که ی ھمان) کسان«(

اخُريِج أّ�تُها انلّفس الّطّيبة اكنَت يف اجلََسِد «: گویند فرشتگان در زمان مرگ می
عالوه بر این،  »خارج شو. !ای نفس پاکی که در آن بدن پاک بودی«؛ ١»الّطّيب

 گویند: کنند و می فرشتگان در زمان ورودشان به بھشت، به آنان سالم می

  ]٧٣مر: [الّز  ﴾َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡدُخلُوَهاِطۡبُتۡم فَ ﴿
 »ید.) پس جاودانه به آن (بھشت) وارد شویدخوش باش( یدا بوده یزهپاک«

کند،  اش را دیدار می در حدیثی آمده است که ھر گاه انسان مؤمن برادر ایمانی

َت ِمَن اجلنَِّة « :گویند فرشتگان به او می
ْ
الً  ِطبْت وَطاَب مْمَشاك، َوَ�بَوَّأ خوشا به «؛ ٢»مْ�ِ

                                           
. س ، به روایت ابو ھریره٤٢٦٢؛ سنن ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٣٦٤، ص ٢مسند احمد، ج  -١

 اسناد این روایت صحیح است.
؛ سنن ابن ماجه، شمارۀ ٢٠٠٨؛ جامع الّترمذی، شمارۀ حدیث: ٣٤٤، ص ٢مسند احمد، ج  -٢

د این . در اسناس ، به روایت ابوھریره٢٩٦١؛ صحیح ابن حبان، شمارۀ حدیث: ١٤٤٣حدیث: 
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بھشت، منزلی [برای خود] مھّیا حالت [خوب کردی] و رفتنت نیک است و در 
 »کردی.

بنابراین تمامی اعضای مؤمن؛ ھمچون قلب، زبان و جسم او پاک است به سبب 
آرامشی که در دل وی بر اثر ایمان به وجود آمده و ذکری که بر زبانش جاری گشته و 

ھا نتیجۀ ایمان و از  اعمال صالحی که بر اعضایش به وجود آمده است، که تمامی این
 است. » طّیب«ثار و نتایج نام مبارک آ

اگر فرد مؤمن در این دنیا، از لحاظ اعتقادی، کردار و گفتار، پاک باشد، الله متعال 
دارد؛ سرایی که فقط  در روز قیامت، وی را با واردکردن به سرای پاکان گرامی می

 فرماید: شوند، چنانکه می ھای پاک وارد آن می انسان

ِينَ ﴿ ْ َطّيِبَِ� َ�ُقولُوَن َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ُم  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�َتَوفَّٮُٰهُم  ٱ�َّ بَِما ُكنُتۡم  ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا
  ]٣٢حل: [النّ  ﴾َ�ۡعَملُونَ 

) انپاکند، (به آن که ی در حالگیرند  یشان را منفرشتگان (رحمت) جا که  یھمان) کسان«(
 »ید.به بھشت وارد شو کردید، یآنچه م سبب: سالم بر شما، به گویند یم

ِينَ وَِسيَق ﴿ ْ  ٱ�َّ َقۡوا بَۡ�ُٰ�َها َوقَاَل لَُهۡم  ٱۡ�َنَّةِ َر�َُّهۡم إَِ�  ٱ�َّ
َ
ٰٓ إَِذا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت � ُزَمًر�ۖ َح�َّ

  ]٧٣[الزمر:  ﴾َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡدُخلُوَهاَخَزَ�ُتَها َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم فَ 
به  یتا وقت شوند، یگروه به بھشت برده م گروه اند، یدهشان ترس روردگاراز پ که ی و کسان«

 یزه: سالم بر شما پاکیندگشوده شود و نگھبانانش به آنان گو یشھا و در د(کنار) آن رسن
 »ید.) پس جاودانه به آن (بھشت) وارد شوید(خوش باش یدا بوده

خبر از ورودشان به » فاء«پس از سخن دربارۀ پاکی آنان، با آوردن حرف  ـ الله
دھد پاکی آنان سبب ورودشان به بھشت است؛ یعنی  بھشت داد، که این نشان می

 شود که وارد بھشت شوید. چون پاک بودید، به شما گفته می
مؤمنانی که در روز قیامت، گناھان و اشتباھاتی داشته باشند، این گناھان در سرای 

انسان مؤمِن  -ھا را نبخشد اگر الله آن –رود، بلکه  آخرت با توبه و استغفار از بین نمی
شود تا زمانی که از آن گناھان پاک گردد و در  گنھکار از ورود به بھشت محروم می

ھای آن روز، وی را پاک نکند، باید که  صورتی که حضور در روز قیامت و ترس و سختی

                                                                                                       
آن را  / روایت، نوعی ضعف است، ولی شواھد دیگری در تأیید آن وجود دارد و از این رو، آلبانی

 صحیح دانسته است. ٣٤٧٤، شمارۀ حدیث: »صحیح الّترغیب«در 
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پاک گردد، سپس از وارد دوزخ شود تا پلیدی گناھانش در آنجا از بین برود و وی 
 گردد. شود و وارد بھشت می دوزخ بیرون آورده می

ھا  شوند، زیرا جھّنم سرای گفتار، کردار، نوشیدنی اّما کافران تا ابد به دوزخ برده می
 فرماید: می أل ھای پلید و سرای افراد خبیث و ناپاک است. الله و خوردنی

ُ ِ�َِمَ� ﴿ ّيِبِ ِمَن  ٱۡ�َبِيَث  ٱ�َّ ُكَمهُ  ۥَ�ۡعَضهُ  ٱۡ�َبِيَث َوَ�ۡجَعَل  ٱلطَّ ٰ َ�ۡعٖض َ�َ�ۡ َ�ِيٗعا  ۥَ�َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥَ�َيۡجَعلَهُ 

ُ
ونَ ِ� َجَهنََّمۚ أ   ]٣٧[األنفال:  ﴾ٱلَۡ�ِٰ�ُ

را متراکم سازد،  یھم بگذارد، آنگاه ھمگ یرا رو یدانرا از پاک جدا سازد و پل یدتا الله پل«
 ».) ھستندی(واقع یانکارانھمان ز ھا ینر دھد، اجا در دوزخ قرایکو سپس 

. سرای پاکی محض برای ١بنابراین در روز قیامت، سه نوع منزل وجود دارد: 
کسانی که کامال پاک و خالی از ھر نوع پلیدی و خباثتی آمده باشند؛ یعنی ھمان 

 . سرای ناپاکی محض برای کسانی که با٢افرادی که دارای ایمانی کامل ھستند. 
. سرای کسانی ٣اند و ھیچ نوع پاکی با خود ندارند؛ یعنی کافران.  پلیدی و خباثت آمده

که ھم پاکی و ھم پلیدی دارند؛ یعنی ھمان موّحدان گنھکار، که وقتی وارد آتش 
شوند، سپس از  مانند، بلکه به اندازۀ اعمال ناپاکشان عذاب می شوند، تا ابد در آنجا نمی

ماند: سرای  گردند و پس از آن، فقط دو سرا باقی می د بھشت میآنجا بیرون شده و وار
 پاکی محض و سرای خبث و ناپاکی محض.

پروردگارا! ما را از بندگان پاک خود بگردان؛ کسانی که در روز قیامت به آنان گفته 
 شود: می

﴿ ْ نُتۡم َ�َۡزنُونَ  ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا
َ
  ]٤٩راف: [األع ﴾َ� َخوٌۡف َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ٓ أ

 »شوید. یو نه شما اندوھگین م بر شماست یبه بھشت داخل شوید، نه ترس«

 شافی. ٧٢
از  ١این اسم از طریق احادیث، ثابت شده است؛ در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

اش را  برخی از اعضای خانواده ج روایت شده است که پیامبر ل أّم المؤمنین عایشه

ْذِهب اللَُّهمَّ رَ «فرمودند:  کردند و می با دست راست خویش، لمس می
َ
بَّ انلَّاس، أ

َأس، واْشِف 
ْ

ايف ال ِشَفاَء إِالَّ ِشَفاُؤك، ِشفاًء ال ُ�َغاِدُر سَ ابل نَْت الشَّ
َ
 ؛ ایالھی«؛ »قماً ، أ

                                           
 .٢١٩١؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٥٣٥١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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ای و شفایی جز  تو شفادھندهفقط پروردگار مردم! سختی را برطرف کن و شفا ده که 
 »نگذارد. یی بر جای که بیماریشفا ؛شفایت نیست

نقل شده است که ھر گاه فردی از ما بیمار  ل در روایت دیگری، از عایشه
کردند و سپس آن دعا را  با دست راست خود وی را لمس می ج شد، رسول الله می
 خواندند. می

با این  ج کند که پیامبر روایت می ل بنا بر روایتی دیگر، أّم المؤمنین عایشه
 خواندند. ُرقیه میدعا، تعویذ و 

از عبدالعزیز بن صھیب چنین روایت شده است: من و ثابت نزد  ١در صحیح بخاری،
کنم.  انس بن مالک رفتیم. ثابت گفت: ای ابو حمزه! احساس درد و بیماری می

خواندند، بخوانم؟ سپس این دعا  می ج گفت: آیا برایت دعایی را که رسول الله س انس

ايف، ُمْذِهَب ابَلأِس، انلَّاِس، رََبّ  ا�«را خواند:  نَت الَشّ
َ
نَْت، اْشِف أ

َ
ِشفاًء  ال شايف ِإَالّ أ

برندۀ سختی! شفا ده که تو  الھی؛ ای پروردگار مردم! ای از بین«؛ »ال يُغاِدر َسَقماً 
ای غیر از تو نیست، شفایی که ھیچ بیماریی بر جای  ای و ھیچ شفادھنده شفادھنده

 »نگذارد.
ھا، تردیدھا،  ھا از شبھه ذاتی که شفا از جانب اوست؛ شفای سینه شافی: یعنی

ھا و  ھا از بیماری ھای روانی و قلبی. و شفای جسم حسادت، کینه و سایر بیماری
ھا، که فقط الله متعال قادر بر این امور است، شفا فقط از جانب او بوده و تنھا  مصیبت

 فرمود: ÷ او شفادھنده است، چنانکه ابراھیم

  ﴾�َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشفِ�ِ ﴿
ّ

  ]٨٠عراء: [الش
 »دھد. یپس او مرا شفا م ،شوم یمارب که ی و ھنگام«

دھد و از این رو، بر ھر مکّلفی واجب است که  یعنی فقط ذات یگانۀ الله شفا می
مطلب  ج اعتقادی قطعی داشته باشد به اینکه فقط الله شفادھنده است. رسول الله

نَْت «مذکور را این گونه بیان فرمودند: 
َ
 »ای. فقط تو شفادھنده«؛ »ال شايف إَِالّ أ

ھا و  برای طلب شفا از بیماری أ بر این اساس، یکی از بھترین اسباب توّسل به الله
ھا، توّسل با یگانگی او در ربوبّیت و اینکه شفا فقط از جانب او بوده و ھر کسی  مصیبت

                                           
 .٥٤١٠شمارۀ حدیث:  -١
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یابد، است. بنابراین امر، خلق، و ھر چیزی از جانب او بوده و با  الی شفا میبا اجازۀ او تع
شود و آنچه را که  گیرد، آنچه را که الله بخواھد انجام می تصّرف و تدبیر الھی صورت می

پذیرد و ھیچ تغییر و توانی برای بازگشت از گناه، بدون توفیق و  نخواھد، صورت نمی
 اجازۀ او ممکن نیست.

یعنی ھمان توّسل به الله ؛ »رََبّ انلَّاِس  ا�«که فرمودند:  ج این سخن پیامبرپس 
آفریند، امورشان را تدبیر و  با ربوبّیتی که بر تمامی جھانیان دارد؛ یعنی اینکه آنان را می

کند و در نتیجه، زندگی و مرگ، سالمتی و بیماری، ثروتمندی و نداری و  اداره می
 او تعالی است. قدرت و ضعف، در دست

َأس«
ْ

ْذِهب ابل
َ
؛ یعنی بیماری و سختی و بیماری را از بین ببر. در حدیثی که از »أ

؛ در »ُمْذِهَب ابَلأِس  رََبّ انلَّاِس، ا�«روایت شده، چنین آمده است:  س طریق انس
برندۀ بیماری و سختی است و ھر نوع  وسیلۀ اینکه فقط او تعالی از بین این حدیث، به

 توّسل شده است. أ شود، به الله و مصیبتی فقط با اذن و ارادۀ او برطرف می سختی

ايف« نَت الَشّ
َ
؛ از الله متعال درخواست شفا شده است؛ یعنی ھمان عافیت و »اْشِف أ

سالمتی از بیماری. با این اسم بزرگ که بیانگر یگانگی الله در شفادادن بوده و اینکه 
 عالی توّسل شده است.شفا در دست الله است، به او ت

شود و  ؛ با عبارت مذکور، این اعتقاد و باور تاکید و تقویت می»ال ِشَفاَء إِالَّ ِشَفاُؤك«
اقرار به این مطلب است که شفا فقط از جانب الله بوده و اگر درمان ھمراه با اراده و 

 اذن الھی نباشد، ھیچ فایده و منفعتی ندارد.

؛ یعنی شفایی که ھیچ نوع بیماری و معلولیتی بر جای »ِشفاًء ال يُغاِدر َسَقماً «
 نگذارد.

روایت کرده است که:  س از ابو سعید خدری ١در صحیح خود، / مسلم
ای؟ ایشان فرمودند:  آمد و گفت: ای محّمد! آیا بیمار شده ج نزد پیامبر ÷ جبرئیل

ُيْؤِذيَك، مِْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس َأْو عيِْن بِْسِم اهللاِ َأْرقِيك، مِْن ُكلِّ َشْيٍء «بله. جبرئیل گفت: 

کنم، از ھر چیزی که تو  با نام الله، تو را مداوا می«؛ »َحاِسد، اُهللا يْشِفيك، بِْسِم اهللاِ َأْرقِيَك 

                                           
 .٢١٨٦شمارۀ حدیث:  -١
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کند، از شّر ھر نفس و چشم حسود. الله تو را شفا دھد، با نام الله، تو را  را اذّیت می
 »کنم. مداوا می

ند که باور و ایمان بنده به اینکه فقط الله شفادھنده است و شفا به دست ناگفته نما
اوست، مانع از بکارگیری و استفاده از داروھا و وسایل مفید و پیگیری درمان و مصرف 

بیان شده است که ایشان  ج شود، زیرا احادیث متعّددی از پیامبر داروھای الزم نمی
ھا انواع مختلفی از داروھای مفید بیان شده  و در آناند  ھا داده فرمان به درمان بیماری

 است و نیز این مورد با توّکل بر الله و اینکه شفا به دست او تعالی است، منافاتی ندارد.
روایت کرده است که رسول  س از جابر بن عبدالله ١در صحیح خود، / مسلم

ِصيَب «فرمودند:  ج الله
ُ
ّ َداٍء َدَواٌء فَإَِذا أ

اءِ لِلُكِ   َدَواُء ادَلّ
َ
ھر «؛ »َعَزّ وََجَلّ  بِإِْذِن اَ�ِّ  بََرأ

بیماری [و دردی] دارویی دارد، پس زمانی که دارو به بیماری برسد، به اذن الله متعال 
 »یابد. شفا می

َما «فرمودند:  ج روایت شده است که رسول الله س از ابوھریره ٢در صحیح بخاری،
نَْزَل اَ�ُّ ِمن َداٍء إِ 

َ
ُ ِشَفاءً أ نَْزَل هلَ

َ
 أ

َّ
الله تعالی ھیچ بیماری و دردی نفرستاده مگر «؛ »ال

 »اینکه برایش شفایی فرستاده است.
چنین روایت شده  س ھای حدیثی، از اسامه بن شریک و سایر کتاب» المسند«در 

گفتند: ای رسول الله! آیا نشینان آمدند و  نشسته بودم که بادیه ج است: نزد پیامبر

فَإَِنّ اَهللا لَْم يََضْع  يَا ِعبَاَد اِهللا تََداَوْوا، َ�َعْم،«خودمان را درمان کنیم؟ ایشان فرمودند: 
 ُ
َ

بله، ای بندگان الھی! خود را درمان کنید، که «؛ »َواِحًدا إِال َداءً  ِشَفاًء، َداًء إِال وََضَع هل
دردی] قرار نداده مگر اینکه برایش شفایی تعیین کرده ھمانا الله تعالی ھیچ بیماری [و 

: پاسخ دادند ج آنان پرسیدند: آن بیماری چیست؟ رسول الله» است مگر یک بیماری.

ْل َداءً «و بنا بر روایتی فرمودند: » پیری«؛ »الَْهَرمُ « ُ  إَِنّ اَ�َّ َعَزّ وََجَلّ لَْم ُ�ْ�ِ
َ

نَْزَل هل
َ
إِال أ

الله ھیچ بیماری [و دردی] نفرستاده مگر «؛ ٣»َمْن َجِهلَهُ  وََجِهلَهُ  ْن َعِلَمهُ َعِلَمُه مَ  ،ِشَفاءً 

                                           
 .٢٢٠٤شمارۀ حدیث:  -١

 .٥٣٥٤شمارۀ حدیث:  -٢

؛ ٤٨٦؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ٣٨٥٥؛ ابو داود، شمارۀ حدیث: ٢٧٨، ص ٤مسند احمد، ج  -٣
 ھای حدیثی با اسنادی صحیح. و سایر کتاب ١٢١، ص ١حاکم، ج 
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اینکه برایش شفایی فرستاده است. ھر کس آن را دانست، دانست و ھر کس آن را 
 »نفھمید، نفھمید.

احادیث مذکور بیانگر اثبات و وجود اسباب و مسّببات و امر به درمان است و اینکه 
ی با توّکل بر الله ندارد، زیرا حقیقت توّکل بر الله، ھمان اعتقاد و باور معالجه منافات

قلبی به این موضوع است که تمامی منافع دینی و دنیوی بنده و ضررھایی که در این 
شود، از جانب الله است و با این باور و اعتقاد، باید اسباب و  زمینه از بنده برطرف می

ت، ھمان گونه که رفع گرسنگی و تشنگی با خوردن و وسایل مفید را نیز به کار گرف
 نوشیدن، منافاتی با این آیه ندارد:

ِيوَ ﴿   ﴾ُهَو ُ�ۡطعُِمِ� َو�َۡسقِ�ِ  ٱ�َّ
ّ

  ]٧٩عراء: [الش
 »کند. یم یرابسمرا و  دھد یاو به من غذا م که ذاتی و «

 آیه ندارد: کردن بیماری با درمان و داروی مفید ھم منافاتی با ایمان به این برطرف

  ﴾�َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشفِ�ِ ﴿
ّ

  ]٨٠عراء: [الش
   »دھد. یپس او مرا شفا م ،شوم یمارب که ی و ھنگام«

ھا را از لحاظ قدری و شرعی  آن أل بلکه حقیقت توّکل با استفاده از اسبابی که الله
توّکل را  ھا، آن نکردن از شود و استفاده ھمراه مسّبباتشان قرار داده است، حاصل می

 کند. ناقص می

ّ َداٍء َدَواءٌ «
دھد و باعث تالش  ؛ این عبارت روحیۀ بیمار و پزشک را افزایش می»ِللُكِ

کردند و به  خود را درمان می ج شود. پیامبر برای یافتن داروی مخصوص ھر دردی می
وع به طور دادند، که این موض افرادی از خانواده و یارانشان نیز فرمان به درمان می

نوشتۀ عّالمه ابن قّیم، با » زاد العباد في ھدي خیر العباد«مفّصل در فصلی از کتاب 
 بیان شده است.» الّطّب الّنبوي«عنوان 

 اّما بر بنده واجب است که در رابطه با اسباب، سه مطلب را بشناسد:
شده  . از اسبابی استفاده کند که از لحاظ شرعی و قدری، به عنوان سبب تعیین١

 باشند.
ھا اعتماد نماید و از  . بر اسباب اعتماد نکند، بلکه بر بوجودآورنده و آفریدگار آن٢

 اسباب شرعی و جایز؛ بویژه اسباب مفید استفاده کند.
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. بداند که اسباب ھر اندازه ھم که قوی و مھم باشند، باز ھم وابسته به قضا و قدر ٣
خارج شود و الله تعالی ھر گونه که بخواھد، در تواند از دایرۀ تقدیر  الھی است و نمی

گذارد و گر نه، ھر  ھا را باقی می بودن و فایدۀ آن کند؛ اگر بخواھد سبب ھا تصّرف می آن
کند تا بندگان بر اسباب اعتماد نکنند و از  ھا تغییر ایجاد می گونه که بخواھد در آن

گاه شوند و بدانند که تصّرف و اراد ۀ مطلق از آِن الله یگانه است، کمال قدرت الله آ

ايف ال ِشَفاَء إِالَّ ِشَفاُؤك«بیان شد:  ج ھمان گونه که درحدیث پیامبر نَْت الشَّ
َ
فقط «؛ »أ

 .»ای و شفایی جز شفایت نیست تو شفادھنده
ای  برندۀ بیماری و سختی و شفادھنده از الله یگانه و بزرگ، پروردگار مردم، از بین

کنم که بیماران ما و تمامی  شفای او نیست، درخواست میکه ھیچ شفایی غیر از 
 بیماران مسلمان را شفا دھد.

 جمیل. ٧٣
از عبدالله بن  ١در صحیح خود، / این اسم در احادیث بیان شده است. مسلم  

َنََّة َمْن اَكَن يِف قَلْبِِه «فرمودند:  ج کند که پیامبر روایت می س مسعود
ْ
ال يَْدُخُل اجل

ةٍ ِمْن ِكرْبٍ ِمثَْقاُل  » شود. ای کبر در دلش باشد، وارد بھشت نمی کسی که ذّره«؛ »َذرَّ
 ج ولی رسول الله .مردی گفت: ھر یک از ما دوست دارد که لباس و کفشش زیبا باشد

َقِّ َوَ�ْمُط انلَّاِس «: ندفرمود
ْ
ِكرْبُ َ�َطُر احل

ْ
ََماَل ، ال

ْ
يٌل ُ�ِبُّ اجل َ مَجِ  أل للهھمانا ا«؛ »إِنَّ ا�َّ

زیباست و زیبایی را دوست دارد، تکّبر به معنای ناسپاسی [از] حق و خوارشمردن 
 »مردم است.

این نام مبارک داللت بر ثبوت صفت جمال برای الله متعال در اسماء، صفات، ذات 
نوع است: جمال ذات،  ٤جمال الھی بر «گوید:  می / کند. ابن قّیم و افعالش می

ھای الھی حسنا و کاملند،  و جمال اسماء، زیرا تمامی نام جمال صفات، جمال افعال
ھمۀ صفاتش صفات کمالند، تمامی افعالش حکمت، مصلحت، عدالت و رحمت است، 

داند و آن  ولی جمال ذات پروردگار، موضوعی است که فقط او تعالی کیفیتش را می
 أل ند که اللهفرمود ج زیبایی محفوظ با پوشش رداء و ازار است، چنانچه رسول الله

                                           
 .٩١شمارۀ حدیث:  -١
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َ�اءُ «فرماید:  در یک حدیث قدسی می ِكرْبِ
ْ
َعَظَمُة إَِزارِي ال

ْ
کبریا ردای من «؛ ١»رَِدايِئ، َوال

پس به نظر تو، زیبایی و جمالی که با اوصاف کمال و خصایل » و عظمت ازارم است.
 عظمت و جالل پوشیده شده باشد، چگونه است؟!

مربوط به جمال ذات پروردگار دانسته با توّجه به این مطالب، برخی مفاھیم 
شناسد و با شناخت صفات، ذات را  شود، چون بنده با شناخت افعال، صفات را می می
شناسد؛ به عبارتی دیگر، ھر گاه موردی از جمال افعال را مشاھده کند، پی به  می

 کند و برد و سپس با استدالل به جمال صفات، جمال ذات را اثبات می جمال صفات می
است و  أل ھا مخصوص الله گردد که تمامی حمد و ستایش از این طریق، روشن می
تواند حّق ثنا و ستایش او را به جای آورد، بلکه الله ھمان گونه  کسی از مخلوقاتش نمی

است که خودش ثنایش را گفته، و نیز شایسته است که به سبب ذات خود، عبادت 
ری گردد. ھمچنین الله متعال خودش را شود و دوست داشته شود و از او سپاسگزا

دانستن  دوست دارد و برای خود حمد و ثنا گفته و این محّبت و حمد و ثنا و یگانه
ھمان گونه  ـ رود، چون الله خود، حقیقت محّبت و حمد و ثنا و توحید به شمار می

رند. آو است که خودش را ثنا گفته و برتر از آن حمد و ثنایی که مخلوقات به جای می
الله ھمان گونه که ذاتش را دوست دارد، صفات و افعالش را نیز دوست دارد و از این 

داشتنی ھستند ھر چند ممکن است برخی از اموری  رو، تمامی افعالش زیبا و دوست
شود، برای انسان ناخوشایند باشد. در تمام ھستی، فقط الله به سبب ذات  که انجام می
ھای محبوب دیگر،  شود و تمامی چیزی د و ثنا میداشتنی است و حم خود دوست

ھا یا تابع محّبت الله متعال است، بدین گونه که به سبب الله دوست  داشتن آن دوست
شوند، که چنین محّبتی صحیح است، و گر نه محّبتی باطل و ناجایز به شمار  داشته می

ست که به سبب رود. حقیقت الوھّیت ھمین است، زیرا محبوب بر حق، معبودی ا می

                                           
ن سائب، از أغر (ابو مسلم)، ، از طریق سفیان (ابن عیینه)، از عطاء ب٣٧٦، ص ٢مسند احمد، ج  -١

... . اسناد این روایت به سبب عطاء بن سائب، حسن به شمار ج از ابوھریره و او از رسول الله
 رود. می

مسلم آن را از طریق ابو اسحاق، از ابو مسلم أغر، و او از ابو سعید و ابوھریره روایت کرده است که 

ِعُزّ إَِزارُُه،«فرمودند:  ج رسول الله
ْ
ْ�تُهُ  ال َ�اُء رَِداُؤُه، َ�َمْن ُ�نَازُِعِ� َعَذّ ِكرْبِ

ْ
و  للهعّزت ازار ا«؛ »َوال

 »کنم. کبریا ردایش است، پس ھر کس با من [الله] نزاع کند، وی را عذاب می
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شود، و اگر احسان، انعام، حلم، بخشش،  ذات خود، دوست داشتنی است و ستایش می
عفو، نیکی و رحمت الھی را بر این صفت بیفزاییم، چگونه خواھد بود؟! پس بر بنده 
الزم است که بداند فقط الله معبود بر حق است و در نتیجه، او را به سبب ذات و 

دھندۀ واقعی با انواع  یش کند و بداند که محسن و نعمتکمال، دوست بدارد و ستا
بخشد، فقط اوست و در نتیجه، او تعالی را به سبب  ھای آشکار و پنھانی که می نعمت

احسان و انعامش دوست بدارد و حمد و ثنا گوید و بنابراین از دو طریق او را دوست 
محّبتش نیز ھیچ محّبتی بدارد. ھمان گونه که ھیچ چیزی ھمانند الله نیست، مانند 

نیست. محّبت ھمراه خضوع، بندگی و عبودّیتی است که مخلوقات برای آن آفریده 
شود و فقط برای الله  اند، چون اوج محّبت بر اثر اوج خضوع و خضوع حاصل می شده

بخشد و ھیچ  متعال است و شرک در این زمینه، شرکی است که الله تعالی آن را نمی
 ١»پذیر د. کسی که دچار این نوع شرک شود، نمی عمل صالحی را از

محّبت دو انگیزه و عامل دارد: جمال و اجالل، که الله متعال این دو «گوید:  وی می
صفت را به طور کامل دارد، زیرا او زیباست و زیبایی را دوست دارد، بلکه تمام زیبایی و 

شایسته است که از ھر لحاظ، به جالل و شکوه از آِن اوست و در نتیجه، فقط او تعالی 
 ٢»سبب ذاتش دوست داشته شود.

ترین انواع شناخت به شمار  وسیلۀ جمال او، از بھترین و مھم به أل شناخت الله
کسی است که الله را با کمال، جالل «ترین مردم از لحاظ شناخت  رود، چون کامل می

اگر بھترین صورت و ساختار و جمال او بشناسد، که ھیچ چیز ھمانند او تعالی نیست. 
تصّور گردد و تمامی مخلوقات آن صورت و ساختار را داشته باشند، باز ھم زیبایی 
ظاھری و باطنی آنان در مقایسه با زیبایی پروردگار، ھمچون چراغی ضعیف در برابر 
قرص خورشید است. در بیان زیبایی او ھمین کافی است که بگوییم اگر پوشش از 

افتد، خواھد  ھا می رد، پرتو صورتش تمام مخلوقاتش را که چشمش به آناش برگی چھره
ھای ظاھری و باطنِی موجود در دنیا و آخرت، از آثار  سوخت و نیز اینکه تمامی زیبایی

آفرینش اوست، پس ذاتی که این ھمه زیبایی را آفریده است، چگونه خواھد بود؟! 
ھا بر اثر  ھا از آِن اوست و تاریکی انعام ھا، بخشش، علم و فضل و ھا، قدرت تمامی عّزت

                                           
 .٣٢٢الفوائد، ص  -١

 .٢٧٦الجواب الکافی، ص  -٢
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ھا و زمین است و در روز قیامت  گردد و الله متعال نور آسمان نور چھرۀ او، روشن می
 ١»شود. که برای داوری بیاید، زمین بر اثر نور او منّور و درخشان می

ََماَل «که فرمودند:  ج این سخن پیامبر
ْ
يٌل ُ�ِبُّ اجل َ مَجِ مشتمل بر دو اصل  ؛»إِنَّ ا�َّ

مھم است: اول شناخت و دیگری سلوک و راه و روش؛ یعنی در ابتدا الله متعال با 
شود و سپس با جمال سخنان و اعمال و  جمالی که ھمانندی ندارد، شناخته می

اش  شود، زیرا الله تعالی دوست دارد که بنده پسندد، عبادت می ھا را می رفتاری که آن
سرشار از اخالص، محّبت، رجوع و توّکل باشد، اعضایش اطاعت راستگو باشد، قلبش 

کردن بدن  ھای الھی را بر جسم خود آشکار سازد؛ یعنی در پوشش و پاک کنند و نعمت
ھا و ... .  کردن ناخن از نجاست و پلیدی و احساسات ناپاک و انجام ختنه، کوتاه

ناسد و با جمالی که شرع و ش بنابراین بنده او تعالی را با جمالی که صفتش است، می
کند. در حدیث، زیبایی پوشش و لباس بیان شده است، اّما  دین اوست، عبادت می

ْن يُرى «چنین آمده است:  ٢»السنن«شود. در  شامل ھر نوع زیبایی می
َ
إِن ا�َّ ُ�ِبُّ أ

ثَُر نِْعَمِتِه ىلَع عبْده
َ
اش  ر بندهھایش ب بدون تردید الله دوست دارد که اثر نعمت«؛ »أ

نشسته  ج کند: نزد پیامبر ابو األحوص جشمی از پدرش چنین روایت می» دیده شود.

آیا ثروتی «؛ »أ لََك َماٌل؟«ھایم کھنه است. بنابراین فرمودند: :  بودم، که دیدند لباس

ُ «گفتم: بله ای رسول الله! ھر نوع ثروتی دارم. سپس فرمودند: » داری؟ فَإَِذا آتَاَك ا�َّ
 به تو مالی بخشیده است، باید که أل اکنون که الله«؛ ٣»َعلَيَْك أثَُرُه وََجلَّ َماال فَلُْ�َ  َعزَّ 

 »اثر آن بر تو دیده شود.
ھایش بر بندۀ او دیده شود و آشکار  بنابراین الله متعال دوست دارد که اثر نعمت

نیز شکر نعمتش گردد و این یکی از موارد زیبایی و جمالی است که او دوست دارد و 
دوست دارد که زیبایِی ظاھری را با  ـ رود. شکر، زیبایِی باطن است و الله به شمار می

                                           
 .٣١٩الفوائد، ص  -١

، به روایت عمرو بن ١٨١، ص ٢امام احمد، ج ؛ مسند ٢٨١٩جامع الّترمذی، شمارۀ حدیث:  -٢
 شعیب از پدرش و او از جّدش به صورت مرفوع. ترمذی آن را حسن دانسته است.

عبارت فوق در سنن  – ٥٢٢٣؛ سنن نسائی، شمارۀ حدیث: ٤٠٦٣سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -٣
سبیعی و او از ابو  و دیگران از طریق ابو اسحاق ١٣٧، ص ٤؛ مسند احمد، ج -نسائی آمده است

 . اسناد این روایت، صحیح است. األحوص ...
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اش و شکر باطنی را با شکری که وی انجام  ھای خود بر بنده آشکارشدن نعمت
دھد، ببیند. از آنجا که الله متعال زیبایی را دوست دارد، پوشش و زینتی را برای  می

کند و آنان را فرمان  و مقّدر نموده است که ظواھرشان را آراسته می بندگانش فرستاده
 فرماید: به رعایت تقوا داده تا باطنشان زیبا گردد، چنانکه می

نَزۡ�َا َعلَۡيُ�ۡم ِ�َاٗسا يَُ�ٰرِي َسۡو�تُِ�ۡم َورِ�ٗشاۖ َوِ�َاُس ﴿
َ
َ�ٰلَِك  ٱ�َّۡقَوىٰ َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم قَۡد أ

 ۚ   ]٢٦اف: [األعر ﴾َخۡ�ٞ
) زینت ۀو (مای پوشاند یان را متکه شرمگاھ یشما لباس یبرا یفرزندان آدم! به راست یا«

 ».است شماست، نازل کردیم و لباس تقوا بھتر
 دربارۀ بھشتیان فرموده است:

وٗر�﴿ ٗة َوُ�ُ ٮُٰهۡم نَۡ�َ واْ َجنَّٗة وََحرِ�ٗر� ١١َولَقَّ   ]١٢-١١[اإلنسان:  ﴾وََجَزٮُٰهم بَِما َصَ�ُ
) یھا که کردند، بھشت و (لباس یو به (پاداش) صبرید و سرور بخش یرا شادمان انو آن«

 ».) را به آنان پاداش دادی(بھشت یرحر
ھایشان  ھایشان را با طراوت، باطنشان را با خوشحالی و سرور و بدن بنابراین چھره

 دھد. را با حریر زینت می
بھشتیان و برترین نعمت، این است که ترین بخشش و احسان برای  اّما بزرگ

ترین نعمت و بھره، باعث  بینند، که این بزرگ پروردگار و موالی زیبا و بزرگشان را می
ترین اکرام  ھا و بزرگ ھا و قلوب، شادمانی و طراوت چھره خنکی چشمان، شادی دل

: فرمودند ج روایت شده است که رسول الله س از صھیب ١است. در صحیح مسلم،

ِز�ُدُ�ْم؟ فَيُقولُوَن: «
َ
: تُِر�ُدوَن َشيْئاً أ

َ
نَِّة اجلنََّة يُقوُل ا�َّ تَبارَك وتَعاىل

ْ
ْهَل اجل

َ
إَِذا َدَخل أ

ْ�ُطوا 
ُ
ِجاَب، فَما أ

ْ
نَا ِمَن انلَّاِر؟ فَيْكِشُف احل َنََّة وُ�نَجِّ

ْ
لَْم تُْدِخلْنَا اجل

َ
لَْم تُبيِّْض وُُجوَهنَا؟ أ

َ
أ

حبَّ إيَِلهِ 
َ
 َر�ِِّهمْ َشيْئاً أ

َ
 الله شوند، یان به بھشت وارد میبھشت یوقت«؛ »ْم ِمَن انلََّظِر إىِل

مگر گویند:  میسپس  خواھید که برای شما بیفزایم؟ فرماید: آیا چیزی می می
 ]دوزخ[ آتش و از وارد نکردیما را به بھشت  مگر !سفید نکردی؟ ھایمان را چھره

آنگاه چیزی به آنان داده نشده شود،  حجاب و پرده برداشته می سپس !نجات ندادی؟
 .»تر از نگاه به پروردگارشان باشد است که برایشان محبوب
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خود و اشتیاق فراوان برای دیدارت را بدون   پروردگارا! لّذت نگاه به چھرۀ گرامی
 ، نصیب ما بگردان. کننده ای گمراه ھیچ نوع ضرر و فتنه

 قابض و باسط. ٧٤
مسند امام «و » سنن«بیان شده است. در  ج این دو اسم نیز در احادیث پیامبر

ھا باال رفت  قیمت ج روایت شده است که: در زمان پیامبر س ، از انس بن مالک»احمد
و صحابه گفتند: ای رسول الله! چه خوب است که برای ما قیمت تعیین کنی. ایشان 

َ ُهَو «فرمودند:  ، اخلاِلُق إِنَّ ا�َّ ىَق َر�ِّ
ْ
ل
َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ َ
ُر، َو�ِ�ِّ أل زَّاُق الُْمَسعِّ َاِسُط الرَّ

ْ
َقابُِض ابل

ْ
ال

 َمالٍ 
َ

َحٌد ِمنُْ�ْم َ�ْطلُبُِ� بَِمْظِلَمٍة يِف َدٍم َوال
َ
ھمانا الله آفرینده، گیرنده، «؛ ١»َولَيَْس أ

الی پروردگارم را گذار است. و من امید دارم در ح دھنده و قیمت گشاینده، روزی
 »مالقات کنم که ھیچ یک از شما علیه من در خون و مالی، دادخواھی نکند.

اش را برای ھر کس از بندگانش که بخواھد،  باسط: یعنی ذاتی که روزی
اش را برای ھر کس از  کند. قابض: یعنی پروردگاری که روزی گستراند و زیاد می می

با توّجه به  أل گرداند و الله را محروم می کند یا وی بندگانش که بخواھد، کم می
 فرماید: دھد، چنانکه می مصلحت بندگان، چنین کاری را انجام می

ُ ۞َولَۡو �ََسَط ﴿ ِ  ٱلّرِۡزَق  ٱ�َّ ْ ِ�  ۦلِعِبَادِه �ِض َ�ََغۡوا
َ
ۚ  ٱۡ� ا �ََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مَّ  ﴾َوَ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ

 
ّ

  ]٢٧وری: [الش
فساد  یندر زم یقیناً  کرد، یبندگانش فراخ (و گشاده) م یرا برا یو اگر الله روز«

 »کند. یکه بخواھد نازل م ای هانداز  به لیو کردند، یم
بنابراین قبض به معنای کاستن در روزی، و بسط به معنای زیادکردن آن است، که 

و  دھنده آورنده و باالبرنده، نعمت ھر دو کار به دست الله بوده و او قابض، باسط، پایین
 فرماید: می أل ھمتاست. الله دھنده و خوارکننده و بی کننده، عّزت محروم

ُ وَ ﴿ ُط �َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ٱ�َّ   ]٢٤٥[البقرة:  ﴾َ�ۡقبُِض َو�َۡبۜصُ
او بازگردانده  یو به سو سازد یبندگان را) تنگ و گشاده م ِی و الله است که (روز«

 »شوید. یم

                                           
 قبال تخریج این حدیث بیان شد. -١
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خواھد بیان کند  الله متعال می«گوید:  فوق میدر تفسیر آیۀ  / ابن جریر طبری
که کاستن و افزایش روزِی بندگان فقط در دست اوست و خدایان و معبودھایی که 

کنند، ھیچ اختیار و تصّرفی در این زمینه ندارند. این آیه  ھا را عبادت می مشرکان آن
ھا باال رفت و  قیمت ج کند: در زمان پیامبر روایت می س ھمانند حدیثی است که انس

صحابه گفتند: ای رسول الله! چه خوب است که برای ما قیمت تعیین کنی. ایشان 

َ ُهَو «فرمودند:  ، اخلاِلُق إِنَّ ا�َّ ىَق َر�ِّ
ْ
ل
َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ َ
ُر، َو�ِ�ِّ أل زَّاُق الُْمَسعِّ َاِسُط الرَّ

ْ
َقابُِض ابل

ْ
ال

َحٌد ِمنُْ�ْم َ�ْطلُبُِ� بَِمْظلِ 
َ
 َمالٍ َولَيَْس أ

َ
ھمانا الله آفرینده، گیرنده، «؛ ١»َمٍة يِف َدٍم َوال

گذار است. و من امید دارم در حالی پروردگارم را  دھنده و قیمت گشاینده، روزی
 »مالقات کنم که ھیچ یک از شما علیه من در خون و مالی، دادخواھی نکند.

شدن روزی  و کم ھا یا زیادشدن این بوده که افزایش و کاھش قیمت ج مراد پیامبر
 فرماید:  فقط به دست الله است. چنانکه الله تعالی می

ُ وَ ﴿ ُط  ٱ�َّ   ]٢٤٥[البقرة:  ﴾َ�ۡقبُِض َو�َۡبۜصُ
  »سازد. یبندگان را) تنگ و گشاده م ِی و الله است که (روز«

ُط ﴿کند و  ؛ یعنی روزی ھر کس از بندگانش را که بخواھد، کم می﴾َ�ۡقبُِض ﴿  ؛﴾َ�ۡبۜصُ

؛ یعنی ﴾�َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ ﴿کند.  یعنی روزی ھر کس از بندگانش را که بخواھد، زیاد می
به سوی الله است، پس بترسید از اینکه فرایضش را  -ای مردم! –بازگشت ھمگی شما 

تباه کنید و از حدود الھی تجاوز نمایید و از اینکه انسانی ثروتمند و صاحب روزی 
اجازۀ انجام آن را نداده است یا اینکه فرد فقیر مرتکب  أ لهمرتکب عملی شود که ال

گناه و اعمال ممنوع شود و در نتیجه، گرفتار عاقبتی بد و عذاب دردناک الھی 
 ٢»گردد.

به او مال، علم و مقامی  ـ بنابراین عبارت فوق، ھشدار برای کسی است که الله
انفاق کند و ھمان گونه که الله به وی داده است، که باید از آنچه الله به او بخشیده، 

اش را کم  نیکی کرده است، او نیز به مردم نیکی کند. و کسی که الله متعال روزی
نموده است، باید که فقط به الله پناه ببرد و خواھان کمک و فضل و بخشش الھی باشد 

                                           
 ھمان. -١

 با اختصار. ٤٣٥ -٤٣٢، صص ٤جامع البیان، ج  -٢



 شناخت اسماء الله    ٣٦٦

ھیچ مانعی کنندۀ رزق و روزی است و  و یقین و باور کند که فقط الله زیادکننده یا کم
ای در برابر آنچه منع کند، وجود ندارد، ھمان گونه  در برابر آنچه ببخشد و ھیچ دھنده

در روز غزوۀ احد، وقتی مشرکان برگشتند، از صحابه خواستند که برابر  ج که پیامبر ما
بایستند تا پروردگار خویش را ثنا گویند. صحابه پشت سر ایشان صف بستند و 

َْمُد لُكُُّه، اللَُّهمَّ ال قَابَِض لَِما �ََسْطَت، َوال بَاِسَط لَِما «فرمودند:  ج پیامبر
ْ
اللَُّهمَّ لََك احل

ْضلَلَْت، َوال ُمِضلَّ لَِمْن َهَديَْت، َوال ُمْعِطي لَِما َمَنْعَت، َوال 
َ
َ�بَْضَت، َوال َهاِدَي لَِمْن أ

ْ�َطيَْت، َوال ُمَقرَِّب لَِما بَاَعْدَت،
َ
�َْت، اللَُّهمَّ ا�ُْسْط َعلَيْنَا ِمْن  َمانَِع لَِما أ َوال ُمبَاِعَد لَِما قَرَّ

ِي ال َ�ُوُل َوال 
َّ

لَُك انلَِّعيَم الُْمِقيَم اذل
َ
ْسأ

َ
بََرَ�تَِك َورمَْحَتَِك َوفَْضِلَك َوِرْزقَِك ، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َوِْف، 
ْ
ْمَن يَْوَم اخل

َ
لَُك األ

َ
ْسأ

َ
ْ�َطيْتَنَا َوِمْن رَشِّ يَُزوُل، اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
اللَُّهمَّ اَعئٌِذ بَِك ِمْن رَشِّ َما أ

ُفسُ 
ْ
ُ�ْفَر َوال

ْ
هْ إيَِلْنَا ال وَق َما َمنَْعتََنا، اللَُّهمَّ َحبِّْب إيَِلَْنا اِإليَماَن  َوَز�ِّنُْه يِف قُلُو�ِنَا، َوَ�رِّ

اِشِديَن. اللَُّهمَّ تَ  ِعْصيَاَن َواْجَعلَْنا ِمَن الرَّ
ْ
ِْقنَا َوال

ْ
حل

َ
ْحِينَا ُمْسِلِمَ� َوأ

َ
نَا ُمْسِلِمَ� َوأ َو�َّ

بُوَن رُُسلََك  يَن يَُ�ذِّ ِ
َّ

َ�َفَرَة اذل
ْ
احِلَِ� َ�ْ�َ َخَزايَا َوال َمْفتُوِ�َ�. اللَُّهمَّ قَاتِِل ال بِالصَّ

َقِّ 
ْ
َ احل وَن َ�ْن َسِبيِلَك َواْجَعْل َعلَيِْهْم رِْجَزَك وََعَذابََك إِهلَ پروردگارا! تمامی «؛ ١»َوَ�ُصدُّ

تواند قبض کند و  حمدھا مخصوص توست. الھی! چیزی را که تو بسط دھی کسی نمی
تواند بسط دھد. و کسی را که گمراه کنی کسی  چیزی را که تو قبض کنی کسی نمی

تواند گمراه کند. و چیزی را  تواند ھدایت کند و کسی را که ھدایت کنی کسی نمی نمی
تواند منع کند.  تواند ببخشد و چیزی را که ببخشی کسی نمی سی نمیکه منع نمایی ک

تواند نزدیک کند و کسی را که نزدیک کنی کسی  و کسی را که دور کنی کسی نمی
تواند دور کند. پروردگارا! از برکات و رحمت و فضل و رزقت به ما بده. پروردگارا! از  نمی

از بین نرود. پروردگارا! از تو ھنگام ترس  خواھیم که تغییر نکند و تو نعمت پایداری می
ای پناه  خواھم. پروردگارا! به تو از شّر چیزی که به ما عطا و یا منع کرده ایمنی می

بریم. الھی! ایمان را در نزد ما محبوب گردان و آن را در قلوبمان زینت ده. و کفر و  می
دان قرار بده. پروردگارا! ما را فسق و نافرمانی را نزد ما ناپسند بگردان و ما را از راش

مسلمان بمیران و مسلمان زنده بدار! و ما را به صالحان ملحق کن در حالی که خوار و 
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بندند،  کنند و راه تو را می خورده نباشیم! الھی! کافرانی که رسوالنت را تکذیب می فریب
 !»از بین ببر و عذاب و خواریت را بر آنان نازل گردان، ای معبود بر حق

بسط و قبض در متون بسیاری از قرآن و سّنت، به الله متعال نسبت داده شده 
 است؛ از جمله:

﴿ ُ ِ  ٱلّرِۡزَق يَبُۡسُط  ٱ�َّ  ب
ْ ۚ َوفَرُِحوا ِ لَِمن �ََشآُء َو�َۡقِدُر ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوة ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ َوَما  ٱ�ُّ ِ�  ٱ�ُّ

 ِ   ]٢٦عد: [الّر  ﴾إِ�َّ َمَ�ٰعٞ  ٱ�ِخَرة
ھر کس که بخواھد)  یو (برا گرداند، یم یعبخواھد وس که  کس ھر یرا برا یالله روز«

در (برابر)  یادن یزندگ که  یشاد شدند، در حال یادن یو (کافران) به زندگ گرداند، یتنگ م
 »یست.) نیز(ناچ یآخرت جز متاع

ِ  ۥلَِمن �ََشآُء َو�َۡقِدُرۚ إِنَّهُ  ٱلّرِۡزَق إِنَّ َر�ََّك يَبُۡسُط ﴿   ]٣٠[اإلسراء:  ﴾َخبَِ�ۢ� بَِصٗ�� ۦَ�َن بِعِبَادِه
 گمان یب دارد، ی) تنگ میاگشاده و ( ،کس که بخواھد ھر یرا برا یپروردگارت روز یقیناً «

 »یناست.ب یاو به بندگانش دانا

ۡ�َ�َ  ٱلّرِۡزَق قُۡل إِنَّ َرّ�ِ يَۡبُسُط ﴿
َ
 ﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّاِس لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡقِدُر َوَ�ِٰ�نَّ أ

  ]٣٦[سبأ: 
) تنگ یاکه بخواھد فراخ و (  ھر کس یرا برا یپروردگارم روز ھمانا!) بگو: یامبرپ یا«(

 »دانند. یمردم نم یشترب لیو ،)یستالله ن یتت و رضامحبّ  ۀنشان ین(و ا کند، یم

ِ  ٱلّرِۡزَق  يَۡبُسُط قُۡل إِنَّ َرّ�ِ ﴿ ءٖ  ۥۚ َوَ�ۡقِدُر َ�ُ  ۦلَِمن �ََشآُء مِۡن ِعَبادِه نَفۡقُتم ّمِن َ�ۡ
َ
ٓ أ َوَما

ٰزِ�ِ�َ َوُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ    ]٣٩[سبأ:  ﴾ٱل�َّ
 گرداند، یکه بخواھد فراخ م  کس ھر یرا برا یپروردگارم روز گمان ی!) بگو: بیامبرپ یا«(

پس او  ید،(در راه الله) انفاق کنکه را  یزیو ھر چ سازد. یاو تنگ (و محدود) م ی) برایاو (
 ».دھندگان است یروز ینو او بھتر دھد یرا م شعوض

﴿ ۚ   ]٦٤[المائدة:  ﴾بَۡل يََداهُ َمبُۡسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُء
 »بخشد. یبلکه دو دست او گشاده است، ھر گونه بخواھد م«

دھند که قبض و بسط به دست الله است و بر اساس  ثال آن نشان میآیات فوق و ام
شود، که برای ھر کس بخواھد، در مال، سالمتی، عمر، علم  تصریف و تدبیر او انجام می

 کند در حالی که او تعالی حکیم و خبیر است. افزاید و یا اینکه کم می اش می و زندگی
 سراید: چنین می / ابن قّیم
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 باســـط هــو خافـــضهــو  هــو قابـــض
 

ــــــو  ــــــزان ه ــــــدل والـمـي ــــــع بالـع  راف
 

 او گیرنده، گشاینده، خوارکننده و باالبرنده با عدالت و میزان است.
یعنی الله متعال «گوید:  در توضیح بیت فوق می / شیخ عبدالّرحمان بن سعدی

، ھاست آن دھنده و افزایندۀ ھا و نیز گشایش ھا و نفس ھا، جان گیرنده و کاھندۀ روزی
گرداند و تمامی این کارھا  ھا را خوار و ضعیف و برخی را بزرگ و باارزش می برخی گروه

ھا از آِن اوست.  ترین ستایش بر اساس عدالت و حکمت الھی است و بدین سبب، کامل
 فرماید: می ـ الله

ُ وَ ﴿ ُط �َ�ۡهِ تُرَۡجُعونَ  ٱ�َّ   ]٢٤٥[البقرة:  ﴾َ�ۡقبُِض َو�َۡبۜصُ
او بازگردانده  یو به سو سازد یبندگان را) تنگ و گشاده م ِی الله است که (روزو «

 »شوید. یم

ُ ۞َولَۡو �ََسَط ﴿ ِ  ٱلّرِۡزَق  ٱ�َّ �ِض َ�ََغۡواْ ِ�  ۦلِعَِبادِه
َ
  ﴾ٱۡ�

ّ
  ]٢٧وری: [الش

فساد  یندر زم یقیناً  کرد، یبندگانش فراخ (و گشاده) م یرا برا یو اگر الله روز«
 »کردند. یم

بنابراین گرفتن و کاستن روزی، نعمتی از جانب الله برای بندگان مؤمن است، زیرا 
دارد. در آیات دیگری چنین  از این طریق، آنان را از سرکشی و ستم و دشمنی باز می

 آمده است:

﴿ ُ ۚ  ٱلّرِۡزَق يَبُۡسُط  ٱ�َّ   ]٢٦عد: [الّر  ﴾لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡقِدُر
ھر کس که بخواھد)  یو (برا گرداند یم یعبخواھد وس که  کس ھر یرا برا یالله روز«

 »دارد. یتنگ م

ّيُِب  ٱلَۡ�ِمُ إَِ�ۡهِ يَۡصَعُد ﴿ ٰلِحُ  ٱلَۡعَمُل وَ  ٱلطَّ   ]١٠[فاطر:  ﴾ۥۚ يَۡرَ�ُعهُ  ٱل�َّ
 »برد. یو (الله) عمل صالح را باال م رود یاو باال م یبه سو یزهسخن پاک«

ُ بَل رََّ�َعُه ﴿ ُ إَِ�ۡهِ� َوَ�َن  ٱ�َّ   ]١٥٨ساء: [النّ  ﴾َعزِ�ًزا َحِكيٗما ٱ�َّ
 ».است یمحک یروزمندخود باال برد و الله پ یبلکه الله او را به سو«

ھر چند الله تعالی از لحاظ قضا و قدر، قابض، باسط، خافض و رافع است، اّما مانع 
شود،  ندگان انجام میاین نیست که این امور بر اثر اسباب و وسایلی که از طرف ب
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صورت گیرد، و این واقعیت است، زیرا اسباب محّل حکمت و قانون و سّنت جاری 
 ١»شود. پروردگار است که ھیچ نوع تغییری در آن ایجاد نمی

ْن يُبَْسَط هل يف «بیان شده است:  ج حدیث پیامبر دو مورد فوق، در این
َ
حبَّ أ

َ
َمْن أ

ُ يف   هلَ
َ
اش فراخ  ھر کس دوست دارد که روزی«؛ ٢»ِره، فَلْيِصْل رمِحهُ ُعمِرزقِه، و�ُنْسأ

 »گردد و عمرش طوالنی شود، باید که صلۀ رحمش را رعایت کند.
پس افزایش روزی به دست الله بوده و صلۀ رحم، سببی است که از طرف بنده 

ندارد ھا در اختیار الله است و منافاتی با این  شود. ھمچنین افزایش قیمت حاصل می
گویند به یکی از افرا  که بنده اسبابی را به کار گیرد تا باعث کاھش آن شود، چنانکه می

 ھا را با تقوا کاھش دھید. ھا باال رفته است. او پاسخ داد: آن صالح گفته شد: قیمت
 ات را بر ما بگستران. الھی! گرانی را از ما دور کن و برکات، رحمت، فضل و روزی

 مّنان. ٧٥
بیان شده است. امام احمد و دیگران، از انس بن  ج وق در احادیث پیامبرنام ف

ُ از مردی چنین شنیدند:  ج کنند که پیامبر روایت می س مالک بِأنَّ َك اللُّهمَّ إ�ِّ أسأل
 َ  أنَت َك ل

ّ
، الَمّناُن، بَديُع الّسمواِت و األرِض، يَا وَحدَك ال رش�ك َلَك  احلَمُد، ال �َ إال

ھا مخصوص  الھی! من از تو درخواست دارم به اینکه ھمۀ ستایش ؛و اإلكرامِ  َذاجلَاللِ 
، آفرینندۀ ھمتایی و یگانه و بی حق دھنده! تنھا تو معبود بر توست، ای بسیار نعمت

سِمِه  لََقْد َداع«! سپس فرمودند: ھا و زمین، ای صاحب بزرگی و احسان آسمان
ْ
اَهللا بِا

ي إِذا ُديِعَ 
ّ

ْ�َظِم، اذل
َ
َجاَب، وَ  األ

َ
عَطي إَِذا بِِه أ

َ
بدون تردید الله را با نام «؛ ٣»ُسئَِل بِِه أ

کند و اگر با آن چیزی  اعظمش خواند؛ نامی که اگر با آن دعا شود، حتما اجابت می
 »دھد. درخواست شود، قطعًا می

ھایش بزرگ و فضل و احسانش  مّنان: یعنی پروردگاری که عطایش فراوان، نعمت
ھای  است، ذاتی که از روی فضل و احسان خود، ھمواره به بندگان نعمتگسترده 

                                           
 .١٣٦ -١٣٥الّتوضیح المبین لتوحید األنبیاء والمرسلین، صص  -١

 .٢٥٥٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٩٦١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢

 قبال تخریج این حدیث بیان شد. -٣
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بخشد، فقط او تعالی مّنان است، پروردگاری که پیش از  فراوان و متنّوعی می
دھد، صاحب فضل و مّنت بر بندگانش است، ھیچ کس  درخواست بندگان، نعمت می

زرگ است. این موارد برای بسیار برتر و ب أل مّنت و احسانی بر او تعالی ندارد و الله
ھای فراوان،  تمامی مخلوقات؛ نیکوکار و گنھکار، قابل مشاھده است و نعمت

ھای فراوان و لطف و احسان الھی، اجابت دعای  ھای گسترده، رحمت بخشش
ھای بندگان، کمک به مظلومان، دفع بالھا پس از  کردن مصیبت درماندگان، برطرف

 أل شمار الله ھای بی پس از وقوع و سایر الطاف و نعمت ھا بکارگیری اسباب و تغییر آن
 بینند. را می

، ھدایت دوستان و بندگان به راه راست، ـ یکی از موارد فضل و احسان فراوان الله
ایمان را  نظیر و زیبا از آنان و حمایت و حفاظتشان در برابر گناھان است. الله دفاع بی

ھایشان آراسته و کفر و فسق و نافرمانی را در نظر  محبوبشان قرار داده و آن را در دل
ھایشان  یافتگان قرار داده، ایمان را در دل آنان زشت گردانیده است، آنان را از ھدایت

استوار ساخته، آنان را با روحی از جانب خود تأیید نموده، پیش از اینکه آنان را 
د، او تعالی آنان را یاد کرده، پیش بیافریند، مسلمان نامیده، قبل از اینکه  او را یاد کنن

ھایش، خود را به آنان معّرفی کرده و  وسیلۀ نام ھا نعمت داده، به از درخواستشان، به آن
ھا را به انجام اعمالی دستور داده است در حالی که  از روی رحمت و احسان خود، آن

و نه از روی ھیچ نیازی به مخلوقات ندارد، و به منظور حمایت و حفاظت از بندگان 
ترین سخن، آنان را  ترین و شیرین بخل، آنان را از برخی امور نھی کرده است، با نرم

ترین شیوه، آنان را نصیحت و توصیه کرده، به  مورد خطاب قرار داده، به بھترین و کامل
ھا فرمان داده، از سخنان و اعمال بد و زشت نھی کرده،  بھترین صفات و ویژگی

ھای علم و شناخت خود را برایشان  ھایی را برایشان بیان کرده، راه لھا و َمثَ  نشانه
گشوده، درھا و اسباب ھدایت را باز کرده، اسبابی که آنان را به رضای الھی نزدیک 

ھای  سازد، معّرفی نموده است و سایر نعمت گرداند و از خشم و غضبش دور می می
 فرماید: متنّوع و فراوان الھی، چنانکه می

واْ نِۡعَمَة ﴿ ِ �ن َ�ُعدُّ ۗ  ٱ�َّ ٓ   ]١٨حل: [النّ  ﴾َ� ُ�ُۡصوَها
 »ید.آن را بشمار توانید ینم ید،) الله را بشماری(ھا ) نعمتیدو اگر (بخواھ«

ِۖ َوَما بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن ﴿   ]٥٣حل: [النّ  ﴾ٱ�َّ
 ».پس (ھمه) از (جانب) الله است ید،آنچه از نعمت دارو «
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ھا و احسانات مھم پروردگار بیندیشد، باید به آیات  خواھد به نعمت که میھر کس 
 ھای فراوان او را بررسی کند. ھای بزرگ و بخشش قرآن دّقت نماید و نعمت

ھای شرک  آوردن آنان از تاریکی نعمت ھدایت بندگان به سوی دین و بیرون ـ الله
 فرماید: شود و می و کفر را یادآور می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ۡ�ُتۡم ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِ َءاَمُنٓواْ إَِذا َ�َ لَۡ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم  ٱ�َّ

َ
َ�َتبَيَُّنواْ َوَ� َ�ُقولُواْ لَِمۡن �

َ�ٰمَ  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَۡبَتُغوَن َعَرَض  ٱلسَّ ِ فَعِنَد  ٱ�ُّ ٞۚ َكَ�ٰلَِك ُكنتُم  ٱ�َّ َمَغانُِم َكثَِ�ة
ُ ّمِن َ�ۡبُل َ�َمنَّ  ْۚ إِنَّ  ٱ�َّ َ َعلَۡيُ�ۡم َ�تَبَيَُّنٓوا   ]٩٤ساء: [النّ  ﴾َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ�� ٱ�َّ

پس  ید،جھاد) رھسپار شد یدر راه الله (برا که ی ! ھنگامیدا آورده یمانا که  یکسان یا«
: مؤمن ییدبر شما سالم کرد (و اظھار صلح و اسالم نمود) نگو که  یو به کس یدکن یبررس

 ھای یمتغن یراز ید،به دست آور یادن یدارناپا یۀو) سرما یم(غنا بدین منظور که یستی،ن
ت آنگاه الله بر شما منّ  ید،بود ینچن یناز ا یشپ یزشما ن .شما) نزد الله است ی(برا یاریبس

گاه  دھید، یالله به آنچه انجام م یینهکه ھر آ ید،کن یسبرر ین) بنابرایدشد یت(و ھدا نھاد آ
 ».است

َّ إِۡسَ�َٰمُ�م� بَِل ﴿ َ�َ ْ ْۖ قُل �َّ َ�ُمنُّوا ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
ُ َ�ُمنُّوَن َعلَۡيَك أ ۡن  ٱ�َّ

َ
َ�ُمنُّ َعلَۡيُ�ۡم أ

يَ�ِٰن إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ    ]١٧[الحجرات:  ﴾َهَدٮُٰ�ۡم لِۡ�ِ
اند، بگو: اسالم آوردنتان را بر من  که اسالم آورده گذارند یت م) منّ یامبر!پ یبر تو (ا انآن«

 یمان) ایکه شما را به (سو نھد یالله بر شما مّنت م ھستید، بلکه اگر راستگو ید،مّنت نگذار
 ».کرده است یتھدا

ِ َولَۡوَ� فَۡضُل ﴿ حَ  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ  ٱ�َّ
َ
بَٗدا وَ َما َزَ�ٰ ِمنُ�م ّمِۡن أ

َ
َ  َ�ِٰ�نَّ ٍد � يَُزّ�ِ  ٱ�َّ

 ۗ   ]٢١ور: [النّ  ﴾َمن �ََشآُء
الله ھر  لیو شد، یاز شما پاک نم یھرگز کس بود، یو اگر فضل الله و رحمت او بر شما نم«

 »کند. یبخواھد پاک مکه را س ک

َ َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ يَ�ٰنَ َحبََّب إَِ�ُۡ�ُم  ٱ�َّ هَ إَِ�ُۡ�ُم  ۥَوَز�ََّنهُ  ٱۡ�ِ  ٱۡلُ�ۡفرَ ِ� قُلُو�ُِ�ۡم َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك هُ  ٱلۡعِۡصَيانَۚ وَ  ٱۡلُفُسوَق وَ 

ُ
ِٰشُدونَ  مُ أ ِ فَۡضٗ� ّمَِن  ٧ٱل�َّ ۚ وَ  ٱ�َّ ُ َونِۡعَمٗة َعلِيٌم  ٱ�َّ

  ]٨-٧[الحجرات:  ﴾َحِكيمٞ 
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کفر و فسق و و  یدبخش ینتتان زیھا را محبوب شما ساخت و آن را در دل یمانالله ا اّما«
) یرخ ینو ا( یافتگانند. دایتکه ھ آنان ھستند(منفور و) ناپسند گرداند،  یتانرا برا ینافرمان

 ».است یمحک یالله است و الله دانا یاز سو یفضل و نعمت

و بویژه انتخاب بھترین پیامبر؛ یعنی محّمد  † ھمچنین نعمت بعثت پیامبران
 کند: را این گونه بیان می ج مصطفی

ِن ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا   ]٣٦حل: [النّ  ﴾ٱل�َّ
و از طاغوت  یدرا بپرست یکتاکه: الله  یمرا فرستاد یامبریت پ) ھر امّ یانما در (م یقیناً «

 »ید.اجتناب کن

ٍة إِ�َّ َخَ� �ِيَها ﴿ مَّ
ُ
  ]٢٤[فاطر:  ﴾نَِذيرٞ �ن ّمِۡن أ

 ».(آمده و) گذشته است یا ) آن ھشداردھندهیانکه در (ماینمگر یست ن یتامّ  یچو ھ«

ُ لََقۡد َمنَّ ﴿ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بِ�ٍ  ٱۡ�ِۡكَمةَ وَ  ٱلِۡكَ�َٰب َو�َُزّ�ِيهِۡم َو�َُعلُِّمُهُم    ]١٦٤عمران:  [آل ﴾�ن َ�نُواْ مِن َ�بُۡل لَِ� َضَ�ٰٖل مُّ
از خودشان  یامبریآنان پ یاندر م که ی که الله بر مؤمنان مّنت نھاد، ھنگام یبه راست«
و به آنان کتاب  دارد یشان میزۀو پاک خواند یم انقرآن) را بر آن(او  یاتکه آ یخت،برانگ

 ».بودند یآشکار یاز آن در گمراھ یشو اگر چه پ آموزد یت) م(قرآن) و حکمت (سنّ 

دادن پیامبران و بندگان مؤمن بر روی زمین،  دادن و جای دربارۀ قدرت ـ الله
 فرماید: چنین می

ٰ ُموَ�ٰ َوَ�ُٰرونَ ﴿  ١١٥ٱۡلَعِظيمِ  ٱلَۡكۡرِب َوَ�َّۡيَ�ُٰهَما َوقَۡوَمُهَما ِمَن  ١١٤َولََقۡد َمَننَّا َ�َ
ْ ُهُم  َ�ُٰهۡم فََ�نُوا َ�َٰط وََهَديَۡ�ُٰهَما  ١١٧ٱلُۡمۡستَبِ�َ  ٱلِۡكَ�َٰب َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهَما  ١١٦ٱۡلَ�ٰلِبِ�َ َونََ�ۡ  ٱلّصِ

  ]١١٨-١١٤افات: [الّص  ﴾ٱلُۡمۡسَتقِيمَ 
و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات  یمت نھادو ھارون منّ  ی(ما) بر موسقطعًا و «

و آن دو را به  یمو به آن دو کتاب روشنگر داد .شدند یروزپس آنان پ یم،کرد یاریشانو  یمداد
 »یم.کرد یتراه راست ھدا

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿
َ
ِينَ َونُرِ�ُد أ ْ  ٱ�َّ �ِض ِ�  ٱۡسُتۡضعُِفوا

َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ٱۡ� �ِمَّ

َ
 ٥ٱلَۡ�ٰرِ�ِ�َ َوَ�َۡعلَُهۡم أ

َن لَُهۡم ِ�  �ِض َوُ�َمّ�ِ
َ
ْ َ�َۡذُرونَ  ٱۡ� ا َ�نُوا  ﴾َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَ�َٰ�َٰن وَُجنُوَدُهَما ِمۡنُهم مَّ

  ]٦-٥[القصص: 
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و آنان را  یمت گذار، منّ مورد ستم قرار گرفتند یندر زم که  یبر کسان خواھیم یو م«
تمّکن (و حکومت)  ینرا در زم انو آن یم) قرار دھینھا را وارثان (زم و آنیم ساز یشوایانپ

) آنچه را که از آن یلاسرائ یھا (بن آن دو، از (دست) آن یانو به فرعون و ھامان و لشکر یمدھ
 »یم.نشان دھ ترسیدند، یم

در جایی دیگر، نعمت بسیار بزرگ ورود مؤمنان به بھشت و نجات آنان از آتش را 
 شود: یادآور می

هۡ ﴿
َ
ُ َ�َمنَّ  ٢٦لَِنا ُمۡشفِقِ�َ قَالُٓواْ إِنَّا ُكنَّا َ�ۡبُل ِ�ٓ أ ُمومِ َعلَۡيَنا َوَوقَٮَٰنا َعَذاَب  ٱ�َّ إِنَّا  ٢٧ٱلسَّ

  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱلَۡ�ُّ ُهَو  ۥُكنَّا ِمن َ�ۡبُل نَۡدُعوهُۖ إِنَّهُ 
ّ

  ]٢٨-٢٦ور: [الط
پس الله بر یم. ) ترسان بودیخود (از عذاب الھ ۀخانواد یاندر م یناز ا یش: ما پگویند یم«

او را  یناز ا یشھمانا ما پ .م) حفظ کردمنّت نھاد و ما را از عذاب گرم و کشنده (جھنّ ما 
 ».مھربان است یکوکاراو ن گمان یب خواندیم، یم

ِ  ٱۡ�َۡمدُ َوقَالُواْ ﴿ ِيِ�َّ ۡن َهَدٮَٰنا  ٱ�َّ
َ
ۖ َهَدٮٰنَا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ ُ  لََقۡد َجآَءۡت  ٱ�َّ

 ِ � رُُسُل َرّ�َِنا ب ن  ٱۡ�َّقِ
َ
ورِۡ�تُُموَها بَِما ُكنتُۡم َ�ۡعَملُونَ  ٱۡ�َنَّةُ  تِلُۡ�مُ َونُوُدٓواْ أ

ُ
  ]٤٣[األعراف:  ﴾أ

و گویند: ستایش مخصوص الله است که ما را به این (بھشت) ھدایت نمود و اگر الله ما «
و  ،گان پروردگار ما به حق آمدند مسّلمًا فرستاد یافتیم. یما ھرگز راه نم کرد، یرا ھدایت نم

به (شما  دادید، یکه: این بھشت را به پاداش آنچه انجام م شود ی(آنگاه) به آنان ِندا داده م
 ».اند و) ارث بردید داده

ھر کس پروردگارش را با این اسم بزرگ بشناسد و بداند که فقط او صاحب فضل و 
ھا شکر و  ود که پروردگارش را به سبب این نعمتش احسان و نعمت است، باعث می

 ستایش کند:

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ﴿
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
يَّ  ٱلَِّ�ٓ  قَاَل َرّبِ أ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
  ]١٥[األحقاف:  ﴾�

 یده تا شکر نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزان وفیق: پروردگارا! مرا تیدگو«
 ».آورم یبه جا ی،ا داشته

الله متعال بندگان را امر به شکر داده و از ناشکری نھی کرده است، بندگاِن 
دھد و شکر را سبب  کند، وعدۀ بھترین پاداش را به آنان می سپاسگزار را تحسین می

 کند: ھا معّرفی می ھا و محافظ آن افزایش نعمت

ذََّن َر�ُُّ�ۡم لَ�ِن َشَكۡرُ�ۡم ﴿
َ
زِ�َدنَُّ�ۡمۖ َولَ�ِن َ�َفۡرُ�ۡم إِنَّ َعَذاِ� لََشِديدٞ �ۡذ تَأ

َ
�َ﴾ 

  ]٧[إبراهیم: 
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(نعمت  یقیناً  ید،کن یرا که پروردگارتان اعالم کرد: اگر شکرگزار ی) ھنگامیدآور یادو (به «
 ».عذاب من سخت است گمان یب ید،و اگر کفران کن دھم، یخود را) به شما افزون م

ھای الھی در راه نافرمانی او استفاده نشود  است که نعمت ھمچنین واجب گردانیده
ھا فقط به الله یگانه نسبت داده شود، بر خالف کسانی که الله تعالی دربارۀ  و نعمت

 آنان فرموده است:

ِ َ�ۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ﴿ ۡ�َ�ُُهُم  ٱ�َّ
َ
  ]٨٣حل: [النّ  ﴾ٱلَۡ�ٰفُِرونَ ُ�مَّ يُنِكُروَ�َها َوأ

 ».کافرند یشترشانو ب کنند یسپس انکارش م شناسند، یالله را م) نعمت انآن«(
 دھند. یعنی آنان نعمت را به غیر الله نسبت می

پروردگارا! به قصد شکر، تو را سپاس و تمامی احسانات از جانب توست. تو را سپاس 
که نعمت اسالم، ایمان، قرآن، اھل، مال و سالمتی را به ما بخشیدی. تو را سپاس به 

ب ھر نعمتی که در گذشته و حال به ما دادی، تو را سپاس به سبب ھر نوع نعمت سب
آشکار و پنھان و خاص و عام، تو را سپاسی بسیار و پاک و مبارک که این ھمه نعمت به 

 ای که راضی و خشنود شوی. ما بخشیدی. الھی! تو را سپاس به اندازه

 َحیی. ٧٦
 این اسم در دو حدیث زیر بیان شده است:

مردی را دیدند که بدون ازار و  ج کند که رسول الله روایت می س . یعلی بن امّیه١
کرد. بنابراین بر منبر باال رفتند، الله را شکر و سپاس کردند و  در مأل عام غسل می

رْتَ  َعَزّ وََجَلّ  إَِنّ اَ�َّ «فرمودند:  َيَاَء َوالِسّ
ْ
ُبّ احل َحُدُ�ْم فَإَِذا  ،َحِيٌّ َستٌِ� ُ�ِ

َ
اْغتََسَل أ

ھمانا الله بسیار با حیا و پوشنده است و حیا و پوشش را دوست دارد، پس «؛ ١»فَلْيَْسترَِتْ 
 »کند، باید که خودش را [از دید مردم] بپوشاند. وقتی کسی از شما غسل می

                                           
، از طریق زھیر (ابن ٤٠٦ئی، شمارۀ حدیث: ؛ سنن نسا٤٠١٢سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -١

. رجال ... معاویه ابو خیثمه) از عبد الملک بن ابی سلیمان عرزمی، از عطاء و او از یعلی بن امّیه 
 صحیح دانسته است. ٣٦٧، ص ٧، ج »إرواء العلیل«این روایت، ثقه و قابل اعتمادند. آلبانی آن را در 
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َحّي كر�م  َر�َُّ�مإّن «فرمودند:  ج کند که پیامبر روایت می س . سلمان فارسی٢
ن إِذا رفع إيَِلِْه يََديْهِ  َعبده من �َستيح

َ
ھمانا پروردگار شما بسیار با «؛ ١»يردهما صفراً  أ

اش حیا دارد که وقتی دستانش را به سوی او بلند کند،  حیا و بزرگوار است و از بنده
 »ھا را خالی برگرداند. آن

جالل و ای که شایستۀ  به گونه أ این اسم داللت بر اثبات صفت حیا برای الله
کند، که الله تعالی در ھیچ یک از صفاتش شبیه مخلوقاتش نیست و  کمال او باشد، می

 ھیچ یک از مخلوقات نیز شبیه او نیستند، چنانکه فرموده است:

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ   ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
ّ

  ]١١وری: [الش
 »یناست.ب یشنواتعالی و او  یستھمانند او ن یزیچ یچھ«

ا ۥَهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُ ﴿   ]٦٥[مریم:  ﴾َسِمّيٗ
 »شناسی؟! یاو م یبرا ی(مانند و) ھمنام یاآ«

صفتی شایستۀ اوست و ھمچون حیا و شرم مخلوقات  أل بنابراین حیای الله
 نیست.

 در قرآن و سّنت، صفت حیا با صیغۀ فعل، به الله تعالی نسبت داده شده است:

َ ۞إِنَّ ﴿ ۚ  ۦٓ َ� �َۡسَتۡ�ِ  ٱ�َّ ا َ�ُعوَضٗة َ�َما فَوَۡ�َها ن يَۡ�َِب َمَثٗ� مَّ
َ
  ]٢٦[البقرة:  ﴾أ

 »کند. یباالتر از آن مثال بزند شرم نم یا هبه پش ینکهالله از ا یبه راست«
از ابو واقد لیثی چنین روایت شده است: رسول  ٢در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

نشسته بودند که سه نفر حاضر شدند؛ دو نفر نزد ھمراه مردم در مسجد  ج الله
آمدند و سومی رفت. سپس آن دو ایستادند و یکی محّلی را در حلقه خالی  ج پیامبر

دید و آنجا نشست، ولی دیگری پشت سر آنان نشست و سومی ھم که رفت. وقتی 

خرِبُ�م عن انلََّفِر اثلَّالثَة«فارغ شدند، فرمودند:  ج رسول الله
ُ
ال أ

َ
حُدهم، أ

َ
ا أ مَّ

َ
، أ

                                           
؛ سنن ابن ماجه، ٣٥٥٦؛ جامع الّترمذی، شمارۀ حدیث: ١٤٨٨سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -١

از ابو عثمان نھدی، از سلمان  انماطی،و دیگران، از طریق جعفر بن میمون  ٣٨٦٥شمارۀ حدیث: 
داند؛ و نک: صحیح الجامع،  فارسی به صورت مرفوع. ترمذی این روایت را حسن و غریب می

 .٢٦٣٨شمارۀ حدیث: 
 .٢١٧٦؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٦ث: صحیح بخاری، شمارۀ حدی -٢
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ْعرض، 
َ
ا اآلخر، فأ مَّ

َ
ُ ِمنُْه َوأ ا اآلخُر فَاْستَْحي فاستحي ا�َّ مَّ

َ
ِ فآواه ا�َّ وأ وى إِىل ا�َّ

َ
فَأ

ُ عنْهُ  ْعرض ا�َّ
َ
آیا شما را از [احوال] آن سه نفر خبر ندھم؟! یکی از آنان، به الله «؛ »فأ

نمود و الله از وی حیا کرد و دیگری روی پناه برد و الله وی را جای داد. دیگری شرم 
 »گرداند و الله متعال از او روی گردانید.

دیدگاه ما دربارۀ این صفت ھمچون سایر صفات است؛ یعنی ھمان گونه که برای 
، علمی متفاوت از علم ما، بصری متفاوت از بصر و بینایی ما، سمع و شنیدنی أل الله

کنیم، شرم و حیایی  اوت از ارادۀ خودمان اثبات میای متف متفاوت از شنیدن ما و اراده
نماییم، چون ھر صفتی که الله متعال یا  متفاوت از حیای خودمان اثبات می

 اند، حق بوده و ھیچ تردیدی در آن وجود ندارد. آن را اثبات کرده ج پیامبرش
 ج الله تعالی خودش را با حیا توصیف کرده و رسول الله«گوید:  می / ابن قّیم

اند و از این رو، الله با حیا و کریم است، چنانکه  نیز او را این گونه توصیف نموده

ن إِذا رفع إيَِلِْه يََديْهِ  َعبده من َحّي كر�م �َستيح اهللاَ إّن "فرمودند:  ج پیامبر
َ
يردهما  أ

اش حیا دارد که وقتی  ؛ "ھمانا الله بسیار با حیا و بزرگوار است و از بنده١"صفراً 
ھا را خالی برگرداند." أّم سلیم گفت: ای رسول  دستانش را به سوی او بلند کند، آن

سخنش را تأیید کردند. و نیز  ج پیامبر ٢کند. الله! الله از [بیان] حقیقت، شرم نمی

تُوا النَِّساءَ  الَ  إَِنّ اَ�َّ ایشان فرمودند: "
ْ
، َال تَأ َِقّ

ْ
؛ "ھمانا ٣" يِف أعجازهنَّ  �َْستَْحِي ِمَن احل

 ٤»کند، به زنان از پشت نزدیکی نکنید." الله از [بیان] حقیقت شرم نمی
اش، نوع دیگری از حیاست که برای  اّما حیای پروردگار از بنده«گوید:  ابن قّیم می

مخلوقات قابل فھم و درک نیست و حیای کرم و نیکی و بخشش و جالل است، چرا که 
                                           

؛ سنن ابن ماجه، ٣٥٥٦؛ جامع الّترمذی، شمارۀ حدیث: ١٤٨٨سنن ابی داود، شمارۀ حدیث:  -١
از ابو عثمان نھدی، از سلمان  انماطی،و دیگران، از طریق جعفر بن میمون  ٣٨٦٥شمارۀ حدیث: 

داند؛ و نک: صحیح الجامع،  فارسی به صورت مرفوع. ترمذی این روایت را حسن و غریب می
 .٢٦٣٨شمارۀ حدیث: 

 .٣١٣؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٣٠صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢

ن ثابت عبسی. ، به روایت خزیمه ب١٩٢٤؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٢١٣، ص ٥مسند احمد، ج  -٣

 صحیح دانسته است. ٢٠٠٥، شمارۀ حدیث: »إرواء الغلیل«آن را در  / آلبانی
 .١٤٩٩، ص ٤الّصواعق المرسلة، ج  -٤
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اش شرم دارد که وقتی دستانش را به سوی او  بنده با حیا و بزرگوار است و از أل الله
کند از اینکه سپیدمویی را که موھایش در  ھا را خالی برگرداند و شرم می باال ببرد، آن

گفت: پاک و منّزه است  می س راه اسالم سفید شده است، عذاب کند. یحیی بن معاذ
چنین آمده است: ھر کس  نماید. در روایتی کند و او حیا می اش گناه می ذاتی که بنده

 ١»کند. از الله شرم و حیا کند، الله نیز از او شرم می
اسماء و صفاتش و نیز آشکارشدن آثارشان را در میان مخلوقات دوست  ـ الله

دارد، زیرا این از لوازم کمال اوست. الله با حیاست و اھل حیا را دوست دارد، بخشنده 
د، شکور است و شاکران را دوست دارد، محسن و بزرگوار است و کریمان را دوست دار

است و نیکوکاران را دوست دارد، عُفّو و بخشنده است و بخشندگان را دوست دارد، 
حلیم است و صابران را دوست دارد و از آنجا که اسماء و صفاتش را دوست دارد، به 

ن را به حیا، ھا عمل کنند و از این رو، آنا بندگان دستور داده است که به مقتضیات آن
ترین بندگان به نزد الله، کسانی  احسان، رحمت، کرم و عفو فرمان داده است. محبوب

ھستند که متّصف به صفات مورد پسند الله باشند و بدترین بندگانش، افرادی ھستند 
را دوست ندارد. کسانی که مّتصف به  ھا آن أ که مّتصف به صفاتی باشند که الله

جبروت باشند، از این موارد استثنا ھستند، زیرا اّتصاف بنده به صفت تکّبر، عظمت و 
رود و صفات مذکور شایستۀ بنده نیست و با صفات بنده  این صفات، ظلم به شمار می

شود و این  ھا باشد، از چارچوب خود خارج می منافات دارد و اگر کسی مّتصف به آن
 ، منافات دارد.صفات با مقام و مرتبۀ بنده که بندگی و فروتنی است

امر به حیا و تشویق به رعایت آن شده است.  ھا، آن متون فراوانی وجود دارد که در
آید و به طور  ھمچنین حیا بخشی از ایمان و از نتایج و آثار بزرگ و مھّم آن به شمار می

 کّلی، خوب است.
 ج روایت شده است که پیامبر س از ابوھریره ٢در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

يَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن «فرمودند:  ِ
ْ

ْو بِْضٌع وَِستُّوَن  -اإل
َ
   -أ

َّ
َ إِال  إِهلَ

َ
فَْضلَُها قَْوُل ال

َ
ُشْعبًَة، فَأ

يَمانِ  ِ
ْ

َيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اإل
ْ
ِر�ِق، َواحل َذى َعِن الطَّ

َ ْ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
ایمان ھفتاد و «؛  »اُهللا، َوأ

                                           
 .٢٦١، ص ٢مدارج الّسالکین، ج  -١

 .٣٥؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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ترینشان  ھا کلمۀ "الإله إّال الله" و پایین دارد؛ برترین آنشاخه  -یا شصت و چند –چند 
 »رود. دورکردن اذّیت از میان راه است و حیا بخشی از ایمان به شمار می

چنین روایت شده است:  ب از عبدالله بن عمر ١ھمچنین در آن دو کتاب،
وصیه از کنار مردی از انصار گذشتند که برادرش را به رعایت حیا ت ج رسول الله

او را رھا کن، که حیا «؛ »َدْعُه فإِنَّ احلياَء ِمَن اِإليمانِ «کرد. ایشان فرمودند:  می
 »[بخشی] از ایمان است.

يت «فرمودند:  ج از عمران بن حصین روایت شده است که پیامبر ٢و نیز
ْ
احلياَُء ال يَأ

تمامی «؛ »احلَيَاُء لُكُُّه َخْ�ٌ «و بنا بر روایتی: » آورد. حیا فقط خوبی می«؛ »إالَّ خِبَْ�ٍ 
 »[انواع] حیا خیر [و خوب] است.

از ابو سعید  ٣از ھمه باحیاتر بودند؛ در صحیح بخاری و صحیح مسلم، ج رسول الله

َشدَّ َحيَاَء «ین روایت شده است: نچ س خدری
َ
اكن رسول ا�َّ َصّ� اُهللا َعلَيِْه وَسلَّم أ

َعْذَراِء يف ِخْدرِهَ 
ْ
 »اش بودند. باحیاتر از دختر دوشیزه در پرده ج پیامبر«؛ »اِمَن ال

گردد  شود، باعث می شرم و حیای بنده صفتی زیباست که مانع ارتکاب گناھان می

إَذا لَْم �َْستَِح «فرمودند:  ج که حقوق دیگران رعایت شود و به ھمین سبب، پیامبر
ع بدی و گناھی انجام خواھد داد، ؛ یعنی کسی که حیا نکند، ھر نو٤»فَاْصنْع َما ِشئَْت 

 شود. چون حیا مانع انجام گناھان می
ھای  است؛ در جامع ترمذی و سایر کتاب أل ترین حیا، حیا از الله ترین و واجب مھم

: فرمودند ج روایت شده است که رسول الله س حدیثی از عبدالله بن مسعود

َيَاءِ  اْستَْحيُوا ِمنْ «
ْ
ما گفتیم: ای » الله متعال، به درستی حیا کنید.از «؛ »اَ�ِّ َحَقّ احل

لَيَْس َذاَك، َولَِ�نَّ االْسِتْحيَاَء «ند: کنیم. ایشان فرمود رسول الله! الحمد لله ما حیا می
َْذُكْر الَْموَْت  َْطَن َوَما َحَوى، َوتلْ َس َوَما َوىَع، َوابلْ

ْ
أ َْفَظ الرَّ

َ
ْن حت

َ
َيَاِء: أ

ْ
ِ َحقَّ احل ِمْن ا�َّ

                                           
 .٣٦حدیث: ؛ صحیح مسلم، شمارۀ ٢٤صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

 .٣٧؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٥٧٦٦صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢

 .٢٣٢٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٣٣٦٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٣

 .٣٢٩٦صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٤
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ِ َحقَّ  ْ�يَا َ�َمْن َ�َعَل َذلَِك َ�َقْد اْستَْحيَا ِمْن ا�َّ َراَد اآلِخَرةَ تََرَك ِز�نََة ادلُّ
َ
َِ� َوَمْن أ

ْ
َوابل

َيَاءِ 
ْ
آن [حیای واقعی] نیست، بلکه حیای واقعی از الله، این است که سر و آنچه «؛ ١»احل

..] را حفاظت کنی و باید دارد [مانند گوش و ..] و شکم و آنچه دارد [ھمچون دل و .
خواھد، زینت دنیا را  شدن را به یاد آوری و کسی که آخرت را می که مرگ و پوسیده

حیا  درستیکند، پس کسی که این [امور] را انجام دھد، قطعًا از الله متعال به  ترک می
 »کند. می

شود.  حفاظت سر و اعضایش شامل حفاظت گوش، چشم و زبان از محّرمات می
شکم  شامل حفاظت دل از پافشاری بر حرام و نیز حفاظت شکم از خوردن یا حفظ 

گوید: ھمان  شود. یکی از عالمان می نوشیدن مال حرام و حفظ عورت از گناھان می
اندازه که الله به تو نزدیک است، از او شرم و حیا کن و به ھمان اندازه که بر تو قدرت 

  ٢»دارد، از او بترس.
ای از خود را نصیب ما گرداند و ما را برای رعایت تقوا در پنھان و الله متعال، حی

 آشکار، توفیق دھد.

 سّتیر. ٧٧
آن را روایت کرده، بیان شده است؛ اینکه  س این اسم در حدیثی که یعلی بن امّیه

کند. بنابراین بر منبر  مردی را دیدند که در مأل عام و بدون ازار غسل می ج رسول الله

ُبّ  َعَزّ وََجَلّ  إَِنّ اَ�َّ «باال رفتند، الله را شکر و سپاس کردند و فرمودند:  َحِيٌّ َستٌِ� ُ�ِ
رْتَ  َيَاَء َوالِسّ

ْ
َحُدُ�ْم فَلْيَْسترَِتْ  ،احل

َ
ھمانا الله بسیار با حیا و پوشنده «؛ ٣»فَإَِذا اْغتََسَل أ

                                           
 ھای حدیثی. ؛ و سایر کتاب٢٤٥٨؛ جامع الّترمذی، شمارۀ حدیث: ٣٨٧، ص ١مسند احمد، ج  -١

این حدیث، غریب است، که آن را از طریق أبان بن اسحاق از صباح بن محّمد «گوید:  ترمذی می
 »شناسیم. می

صحیح «آلبانی آن را در . دربارۀ دبان و صباح، اختالف وجود دارد«گوید:  حافظ منذری می
 حسن لغیره دانسته است. ٣٣٣٧، شمارۀ حدیث: »الّترغیب والّترھیب

 .٣٦ نک: جامع العلوم والحکم، ص -٢

 تخریج این حدیث قبال بیان شد. -٣
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کند، باید که  د، پس وقتی کسی از شما غسل میاست و حیا و پوشش را دوست دار
 »خودش را [از دید مردم] بپوشاند.

، از عکرمه و او از ابن »الّسنن الکبری«ابن ابی حاتم در تفسیر خود و بیھقی در 
خواستن در  چنین روایت کرده است: دو مرد از ابن عّباس دربارۀ اجازه ب عّباس

، فرمان به آن داده است، سؤال کردند و ابن سه موردی که الله متعال در قرآن کریم
است و پوشش را دوست دارد. ابتدا  بسیار پوشنده أ ھمانا الله«عّباس پاسخ داد: 

ھایشان نداشتند و بسا اوقات  ھایی مخصوص در خانه ھا و اتاق مردم پوششی بر در خانه
او با ھمسرش  رفت در حالی که خادم، فرزند یا یتیم انسان به طور ناگھانی نزدش می

ھمبستر بود. بنابراین الله تعالی دستور داد که در آن سه موقع، اجازه بگیرند. سپس 
ھا و درھا و  به آنان مال و ثروت داد، پوشش أل ھایی به وجود آمد و الله پوشش

ھای مخصوصی ساختند و مردم دیدند که با وجود این کار، دیگر نیازی نیست که  اتاق
اسناد این » الّدّر المنثور«بن کثیر در تفسیر خود و سیوطی در ا» کسب اجازه کنند.

 ١روایت را صحیح دانسته است.
ای که بسیاری از گناھان و عیوب را بر بندگانش  سّتیر: یعنی ذات پوشنده

کند، پروردگاری که دوست دارد بندگان آنچه را باعث  پوشاند و آنان را رسوا نمی می
شود، بپوشانند، که این فضل و رحمتی از جانب الله و  رسوایی، خواری و عیبشان می

شود در حالی که  نشانۀ حلم الھی است. گاھی اوقات بنده مرتکب برخی گناھان می
ھای الله؛ ھمچون گوش،  ای که فقط با نعمت نیاز فراوان به پروردگار دارد، به گونه

 تواند گناه کند. چشم، دست، پا، سالمتی، ثروت و امثال آن می
نیاز  با وجود اینکه کامال از تمامی مخلوقات و اطاعت و عبادتشان بی –ّما پروردگار ا

پوشاند، وی را رسوا و  دارد، عیوب و گناھانش را می اش را گرامی می بنده -است
کند، او را توفیق پشیمانی  ھای پوشش را برایش مھّیا می کند، اسباب و راه مجازات نمی

                                           
؛ تفسیر ابن ٩٧، ص ٧؛ بیھقی در الّسنن الکبری، ج ٢٦٣٢، ص ٨نک: تفسیر ابن ابی حاتم، ج  -١

 .١٠٤، ص ١١، چاپ: الّشعب؛ الّدّر المنثور، ج ٩٠ -٨٩، صص ٦کثیر، ج 

يٌم رحيٌم باملؤمنَ� إّن اَهللا حل«با این لفظ آمده است:  ٥١٩٢، شمارۀ حدیث: »سنن ابی داود«در 
رتَ  ھمانا الله بسیار بردبار و نسبت به مؤمنان مھربان است، پوشش [عیوب و گناھان] «؛ »ُ�ِبُّ السِّ

  »را دوست دارد.
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بخشد و این موارد، لطف الله به مخلوقات و رحمت او به  دھد، وی را می و توبه می
 فرماید: بندگان است، چنانکه می

نَّ ﴿
َ
ْ أ لَۡم َ�ۡعلَُموٓا

َ
� َ ِ  ٱ�َّۡو�َةَ ُهَو َ�ۡقبَُل  ٱ�َّ ُخُذ  ۦَ�ۡن ِعَبادِه

ۡ
َدَ�ِٰت َو�َأ نَّ  ٱلصَّ

َ
َ َوأ ُهَو  ٱ�َّ

اُب    ]١٠٤وبة: [التّ  ﴾ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّ
 گمان یو بگیرد؟!  یو صدقات را م پذیرد یکه تنھا الله توبه را از بندگانش م ددانن ینم یاآ«

 ».مھربان است یرپذ الله است که توبه

ۡو َ�ۡظلِۡم َ�ۡفَسهُ ﴿
َ
َ ُ�مَّ �َۡسَتۡغفِرِ  ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ُسوًٓءا أ َ َ�ِِد  ٱ�َّ ساء: [النّ  ﴾َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما ٱ�َّ

١١٠[  
پس از الله آمرزش بطلبد، الله سستم کند،  یشتنبر خو یاانجام دھد  یکار بد که ی و کس«

 »یافت.مھربان خواھد  ۀرا آمرزند

ِيَوُهَو ﴿ ِ  ٱ�َّۡوَ�ةَ َ�ۡقَبُل  ٱ�َّ ْ َعِن  ۦَ�ۡن ِعَبادِه ّ�ِ َوَ�ۡعُفوا  ﴾َوَ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُونَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ
 
ّ

  ]٢٥وری: [الش
و آنچه را انجام  گذرد یدر م ھا یو از بد پذیرد یماست که از بندگانش توبه  ذاتیو او «

 »داند. یم دھید، یم
اش گناه خود را شایع و آشکار کند،  پسندد که بنده بر این اساس، الله متعال نمی

خواند که آن را بپوشاند و توبه نماید و به ھیچ کس نگوید. بدترین  بلکه وی را فرا می
با گناه سپری کند در حالی که الله گناھانش را  مردم به نزد الله، کسی است که شب را

 پوشانده، اّما او در روز آنچه را که الله بر وی پوشانده، آشکار کند.
اش را نمایان کند. در  نھی کرده است از اینکه انسان عیب و گناه پنھانی ج پیامبر

 ج روایت شده است که از رسول الله س از ابوھریره ١صحیح بخاری و صحیح مسلم،
ن يعَمَل الرَُّجُل «چنین شنیدم: 

َ
يِت ُمَعاىًف إِالَّ الُمجاهر�ن، و�ِنَّ ِمن الُمجاهرِة أ مَّ

َ
لُكُّ أ

َارَِحَة كَذا َوَ�َذا، 
ْ

بالليِل عَمال، ُ�مَّ يُْصبَح َوقَْد َسرَتُه ا�َّ َعلَيِْه فَيُقول: يَا فالُن َعِملُْت ابل
تم مورد عفو قرار امّ  تمامی«؛ »ْ�شُف ِسرْتَ ا�َّ عنهُ َوقَْد بَاَت �َْسرتُه ر�ُّه، و�ُْصبُح يَ 

ست که مرد در شب ا این جملۀ آشکارکردن [گناه]و از  .کنندگانآشکارگیرند مگر  می
 :و بگوید، را بر وی پوشیده آن اللهکه ی صبح کند در حالسپس عملی را انجام دھد، 

                                           
 .٢٩٩٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٠٦٩صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
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را  آن اللهکه شب را سپری کرده و ی در حال .من دیشب چنین و چنان کردم !ای فالن
 .»دارد پوشش الھی را از [گناه] خود بر میبر وی پوشیده، و او صبح کرده و 

و  ج احترامی به حقوق الله و پیامبر آشکارکردن گناه، بی«گوید:  می / ابن بّطال
 کردن آن، انسان را . اّما پنھانھاست آن توّجھی به مصالح مؤمنان و نوعی دشمنی با بی

کنند.  دھد، زیرا گناھان صاحبانشان را خوار و ذلیل می از خواری و پستی نجات می
شود که انسان از کیفرش  ھمچنین اگر آن گناه حد و کیفری داشته باشد، باعث می

ترین  یابد. قطعًا الله بخشنده نجات یابد و اگر بدون حد باشد، از تعزیر رھایی می
پیشی گرفته و زمانی که الله وی را در دنیا بخشندگان است و رحمت او از غضبش 

کند، از  رسوا نکند، درآخرت نیز رسوا نخواھد کرد، ولی انسانی که گناھش را آشکار می
  ١»ماند. ھا محروم می تمامی این نعمت

ال�سرُت «فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر س از ابوھریره ٢در صحیح مسلم،
 َسرَتَُه اُهللا يَوَم القيامةِ اُهللا ىلع عبٍد يف ادّلنيا إ

ّ
ای [گناه و عیبش]  الله متعال بر بنده«؛ »ال

 »کند. پوشاند مگر اینکه در روز قیامت نیز آن را مخفی می را در دنیا نمی
 ج کنند که مردی از او پرسید: پیامبر روایت می ب از ابن عمر ٣بخاری و مسلم،

َحُدُ�ْم ِمْن َر�ِِّه «دربارۀ نجوا چه فرمودند؟ وی پاسخ داد که ایشان فرمودند: 
َ
يَْدنُو أ

َعِملَْت َكَذا َوَ�َذا :َ�يَُقوُل  ،َحىَتّ يََضَع َكنََفُه َعلَيْهِ 
َ
َعِملَْت َكَذا  :َوَ�ُقوُل  .َ�يَُقوُل َ�َعمْ  ؟أ

رُُه، ُ�َمّ َ�ُقوُل  .َ�يَُقوُل َ�َعمْ  ؟َوَ�َذا ْغِفُرَها لََك  :َ�يَُقِرّ
َ
نَا أ

َ
ْ�يَا، َوأ إِِ�ّ َسرَتُْت َعلَيَْك ىِف ادُلّ

َْومَ  شود که الله سایه [و حمایت]  ھر یک از شما تا جایی به پروردگارش نزدیک می«؛ »ايلْ
گوید:  فرماید: آیا فالن و فالن [گناه] را انجام دادی؟ او می نھد و می خود را بر وی می
دھد: آری. بنابراین  فرماید: فالن و فالن [گناه] را کردی؟ او پاسخ می آری. و باز الله می

فرماید: من در دنیا بر تو پوشاندم و امروز نیز آن  سازد و سپس می الله وی را معترف می
 »بخشم. را برایت می

                                           
 .٤٨٧، ١٠نک: فتح الباری، ج  -١

 .٢٥٩٠شمارۀ حدیث:  -٢

 .٢٧٦٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٠٧٠بخاری، شمارۀ حدیث: صحیح  -٣
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بنابراین بر بنده واجب است که از گناھان دوری کند و اگر مرتکب گناھی شود، آن 
د و فورا توبه کند و بر اعمال نیکش بیفزاید، چنانکه در صحیح را مخفی نگه دار

آمد و گفت:  ج روایت شده است: مردی نزد پیامبر  س از عبدالله بن مسعود ١مسلم،
ای از شھر، زنی را بغل کردم و بوسیدم بدون  ای رسول الله! من در محّل دورافتاده

گفت: الله گناھت را  س مراینکه با وی زنا کنم، پس علیه من حکم کن. سّیدنا ع
در  ج داشتی. رسول الله پوشانده بود و چه خوب بود که تو ھم آن را مخفی نگه می

یک نفر را به  ج تأیید سخن او سکوت کردند و آن مرد بلند شد و رفت. سپس پیامبر
 دنبالش فرستادند تا بازگردد، وقتی آمد، ایشان آیۀ زیر را تالوت کردند:

قِِم ﴿
َ
لَ َوأ ِۡل� َوُزلَٗفا ّمَِن  ٱ�ََّهارِ َطَرَ�ِ  ٰوةَ ٱلصَّ ّ�ِ يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ِٰت إِنَّ  ٱ�َّ َ�ٰلَِك  اِت�  َٔ ٱلسَّ

ٰكِرِ�نَ    ]١١٤[هود:  ﴾ذِۡكَرٰى لِل�َّ
 ھا یکین که قطعاً از شب، نماز را بر پادار،  ی!) در دو طرف روز و ساعاتیامبرپ ی(ا و«

 ».است یرانپندپذ یبرا یپند ینا برند. یم ینرا از ب ھا یبد

بَل «مردی پرسید: ای رسول الله! آیا این [حکم] فقط برای اوست؟ ایشان فرمودند: 
 »بلکه برای ھمۀ مردم است.«؛ »للّناِس اكفَّةً 

کردن گناِه مردم و رسوانکردن گناھان و عیوبشان، ھمین حکم را دارد. در  پنھان
 ج روایت شده است که رسول الله س أسلمیمسند و سنن ابی داود، از ابو برزه 

يَماُن قَلْبَهُ «فرمودند:  ِ
ْ

 ! يَا َمْعرَشَ َمْن آَمَن بِِلَسانِِه، َولَْم يَْدُخِل اإل
َ

 َ�ْغتَابُوا الُْمْسِلِمَ�، َوال
َ

ال
ُ َعْوَرتَُه، وَ  ُ َعْوَرتَُه َ�ْفَضْحُه تَتَِّبُعوا َعْوَراتِِهْم، فَإِنَُّه َمِن ا�َّبََع َعْوَراتِِهْم يَتَِّبع ا�َّ َمْن يَتَِّبِع ا�َّ

اید و ھنوز ایمان وارد دل  ای گروھی که با زبان [ھای] خود ایمان آورده«؛ ٢»يِف بَيِْتهِ 
[ھای] شما نشده است! غیبت مسلمانان را نکنید و به دنبال [کشف] عیوب آنان 

عیبش را آشکار  نباشید، که ھر کس به دنبال [کشف] عوراتشان باشد، الله متعال
 »کند. اش رسوا می خواھد کرد و کسی که الله عیبش را آشکار نماید، وی را در خانه

                                           
 .٢٧٦٣شمارۀ حدیث:  -١

ھای حدیثی، از طریق  ؛ و سایر کتاب٤٨٨٠؛ ابو داود، شمارۀ حدیث: ٤٢٠، ص ٤مسند احمد، ج  -٢
ابوبکر بن عیاش، از اعمش، از سعید بن عبدالله بن جریج و او از ابو برزه ... . اسناد این روایت 

 .٢٣٤٠ست؛ نک: صحیح الّترغیب والّترھیب، شمارۀ حدیث: حسن ا
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روایت شده است که رسول  ب از ابن عمر ١در صحیح بخاری و صحیح مسلم،

ِقيَاَمةِ «فرمودند:  ج الله
ْ
ُ يَْوم ال ھر کس [عیب] مسلمانی را «؛ »َمْن سرت ُمْسِلماً َسرَتُه ا�َّ

 » پوشاند. ند، الله [عیب] او را در روز قیامت میبپوشا
ماندن عیوب و گناھانش،  ناگفته نماند که بر ھر مسلمانی واجب است، برای مخفی

پناه ببرد، از تمامی گناھان آشکار و پنھان دوری کند، از عورتش حفاظت  أ به الله
کند، با توبه و استغفار، ھای گناه و فساد دوری  نماید، آبرویش را نبرد، از اسباب و راه

به پروردگارش رجوع نماید، از الله متعال بخواھد که وی را با آنچه بندگان نیکوکار را 
کند، حفاظت نماید، عیوب و نواقصش را بپوشاند، عفو و عافیت و   با آن محافظت می

از سالمتی را نصیب او بگرداند و این امور را برای خود و برای ھر کس که دوست دارد، 
 درخواست کند. ـ الله

وقتی که  ج رسول اللهکند:  چنین روایت می ب امام احمد از عبدالله بن عمر

ُ  ا�«آوردند:  کردند، این دعاھا را بر زبان می صبح و شام می ل
َ
ْسأ

َ
الَعاِ�يََة ىف َك إَِ�ّ أ

نيَا َواآلِخَرِة،  ُ  ا�ادُلّ ل
َ
ْسأ

َ
ْه� َوَمايل، َك أ

َ
اْسرُت  ا�الَعْفَو َوالَعاِ�يََة يف ديِ� وُدنْياَی َوأ

اْحَفْظِ� ِمن بَ� يَدَيّ َوِمن َخليِْف وََعن يَمِي� وَعْن ِشَمايل  ا�َعْوَرايِت وآِمن َرواَعيِت، 
ُعوُذ بَِعَظَمتِ 

َ
يتَك وِمْن فَو� وأ

َ
ْ�تَاَل ِمن حت

ُ
ْن أ

َ
دنیا و آخرت را از پروردگارا! عافیت «؛ ٢»أ

معبودا!  .الھی! عفو و عافیت دین و دنیا و اھل و مالم را از تو خواستارم .خواھم تو می
الھی! مرا از پیش رو، پشت سر، راست،  .ھایم را سامان ده اسرارم را بپوش و آشفتگی

] ھدف قرار گیرم ومورد چپ و باالی سرم حفاظت فرما، و از اینکه ناگھانی از زیر پایم [
 »برم. به بزرگی تو پناه می ،نابود شوم

درخواست شده  أل پوشش عیوب و گناھان، از الله» اْسرُت َعْوَرايِت  ا�«در عبارت: 
ھا و ھر آنچه که انسان آشکارشدنش را  است. مراد از عورات، عیوب، کوتاھی

ی زن، برای مرد، میان ناف تا زانو و برا –پسندد، است و شامل آشکارنشدن عورت  نمی
شود و شایسته است که زن مسلمان ھمواره این دعا را بخواند،  نیز می -تمامی بدنش

                                           
 .٢٥٨٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٢٤٤٢صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١

؛ و ٣٨٧١؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٥٠٧٤؛ ابو داود، شمارۀ حدیث: ٢٥، ص ٢مسند احمد، ج  -٢
 دیگران، با اسنادی صحیح.



 ٣٨٥  شناخت اسماء الله

خودش را با حجاب حفاظت نماید، پوشش حیا و عّفت را بر خود بپوشاند؛ بویژه در 
 ھا زیاد شده و حجاب کم گشته است. شرمی ھا و بی دری دورانی که پرده

ھایمان را ببخش و  کن، گناھان و لغزش ھای ما را حفاظت پروردگارا! عیوب و عورت
 اعمال و عمرھای ما را با اعمال صالح، ختم  بگردان.

 سّید. ٧٨
بیان شده است؛ ابوداود با سندی جّید، از  ج این اسم نیز در حدیثی از پیامبر

رفتم.  ج عامر نزد پیامبر کند که: ھمراه گروھی از بنی روایت می س عبدالله بن ِشّخیر

يِّ «سّید و سرور ما ھستی. ایشان فرمودند: گفتیم: تو   الَسّ
َ

فقط «؛ »ُد اَ�ُّ َ�بَارََك َوَ�َعاىل
سپس گفتیم: تو از ھمۀ ما برتر و نسبت به دوستان، » الله متعال سّید و سرور است.

قُولُوا بَِقْولُِ�ْم، «فرمودند:  ج تر و علیه دشمنان، نیرومندتری. رسول الله مھربان
وْ 
َ
يَْطانُ  قَْوِلُ�ْم،َ�ْعِض  أ  �َْستَْجِرَ�نَُّ�ْم الَشّ

َ
اید] یا  سخنتان [که برای آن آمده«؛ ١»َوال

بخشی از آن [سخنان قبلی] را بگویید و [مواظب باشید که] شیطان شما را [برای 
 »گفتن سخنان ناجایز] جسور نکند [یا اینکه کاری نکند که در راه او حرکت کنید].

َ�ۡ�َ ﴿ر آیۀ: در تفسی ب از ابن عّباس
َ
ِ قُۡل أ �  ٱ�َّ ءٖ ۡ�َ ِ

ا َوُهَو َربُّ ُ�ّ بِۡ� َرّ�ٗ
َ
�﴾ 

ُ ﴿و در تفسیر آیۀ: ». یعنی معبودی سّید و سرور«بیان شده است که:  ]١٦٤[األنعام:   ٱ�َّ
َمدُ  ھمانا الله سّیدی است که در سروری خود کامل «گفته است:  ]٢[اإلخالص:  ﴾ٱلصَّ
 ٢»است.

يِّ « از: ج ھدف رسول الله این بوده که سروری حقیقتی برای الله متعال  ،»ُد اَ�ُّ الَسّ
است، زیرا او مالک، موال و پروردگار است و تمامی مخلوقات، بنده، مملوک و تحت 

ھا را به وجود  اند، چون اگر آن قدرت او ھستند و از ابتدای وجودشان، نیاز به الله داشته
بقای پس از وجود نیز نیاز به الله دارند و ھمچنین در شدند و در  آورد، ایجاد نمی نمی

شود، در تمامی نیازھا و امورشان،  امور و عوارضی که در طول زندگی، بر آنان عارض می
نیاز نیستند، تمامی امور از آِن الله است، ھمۀ مخلوقات تحت قدرت و  ای از او بی لحظه

                                           
 ؛ و دیگران.٢١١، شمارۀ حدیث: »األدب المفرد«در ؛ بخاری ٤٨٠٦ابوداود، شمارۀ حدیث:  -١

 .٧٣٦، ص ٢٤نک: تفسیر طبری، ج  -٢
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دھد و برخی را  کند، برخی را مقام می می بخشد و منع ارادۀ او تعالی قرار دارند، الله می
کند، کم  میراند، امر و نھی می کند و می دھد، زنده می گرداند، عّزت و ذّلت می پست می

خنداند و  کند، می دارد، ھدایت و گمراه می نماید، گرامی و خوار می و زیاد می
او و بندگان بندگان او گرداند، امر، امِر او، ُملک ُملِک  گریاند، ثروتمند و فقیر می می

ھستند و فقط او تعالی از لحاظ مالکّیت، آفرینش و تدبیر مستحّق سیادت است و باید 
 که مخلوقات فقط در برابر او فروتن و خاضع باشند.

سّید و سروری است که تصّرف و تدبیر در ھستی، از آِن او بوده و  ـ بنابراین الله 
عت و تواضع فقط برای ذات یگانۀ او انجام ھمتاست، سّیدی که شایسته است طا بی

شود و ھمان گونه که به تنھایی سّیِد متصّرف در ھستی است، باید که فقط او سّیِد 
 فرماید: معبود باشد، چنانکه می

﴿ َ�ۡ�َ
َ
ِ قُۡل أ �  ٱ�َّ ءٖ ۡ�َ ِ

ا وَُهَو َربُّ ُ�ّ بِۡ� َرّ�ٗ
َ
  ]١٦٤[األنعام:  ﴾�

 »است؟! یچیز راو پروردگار ھ که  یرا بجویم در حال یبگو: آیا غیر الله، پروردگار«

 »یعنی معبودی سّید و سرور.«گفت:  می ب قبال بیان شد که ابن عّباس
 ج به پیامبرش محّمد أل الله«گوید:  ابن جریر طبری در تفسیر آیۀ مذکور می

و تو را  دھند ھا را ھمتایان الله قرار می ؛ ای محّمد! به کسانی که بت﴾قُۡل ﴿فرماید:  می

َ�ۡ�َ ﴿خوانند، بگو:  ھای شیطان فرا می ھا و پیروی از راه به عبادت بت
َ
ِ أ ا ٱ�َّ بِۡ� َرّ�ٗ

َ
؛ ﴾�

� ﴿یعنی آیا غیر از الله، سروری انتخاب کنم،  ءٖ ۡ�َ ِ
؛ در حالی که او تعالی ﴾َوُهَو رَبُّ ُ�ّ

 ١»سّید و مدّبر و مصلح ھر چیزی است؟!
فرماید:  الله متعال می«بحث، چنین آورده است:  ابن کثیر در تفسیر آیۀ مورد

دانند،  ؛ ای محّمد! به کسانی که در عبادت و توّکل، دیگران را شریک الله می﴾قُۡل ﴿

َ�ۡ�َ ﴿بگو: 
َ
ِ أ ا ٱ�َّ بِۡ� َرّ�ٗ

َ
� ﴿؛ آیا پروردگاری غیر از او انتخاب کنم ﴾� ءٖ ۡ�َ ِ

؛ ﴾َوُهَو َربُّ ُ�ّ
نماید و  دھد، حفاظت می ھر چیزی است، مرا پرورش می در حالی که او تعالی پروردگار

کنم، فقط به سوی او رجوع  کند؟! یعنی فقط بر او توّکل می امورم را تدبیر و اداره می
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نمایم، چون او تعالی پروردگار و مالک ھر چیزی است و آفرینش و امر از آِن  می
 ١»اوست.

پرستی است، زیرا  رک و بتترین برھان بر بطالن ش ترین دلیل و روشن این قوی
چگونه ممکن است که مخلوق ضعیف، ھمتا و شریکی برای سّید و سرور بزرگ و 

ورزند، مبّرا و  از آنچه آنان شرک می أ آفریدگار بلندمرتبه و پروردگار قرار گیرد؟! الله
 برتر است.

�ُۡ�ُِ�وَن َما َ� َ�ۡلُُق َشۡ� ﴿
َ
نُفَسُهۡم  ١٩١ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقونَ  ٔٗ �

َ
� َوَ�ٓ أ َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡ�ٗ

ونَ  نتُۡم  ٱلُۡهَدىٰ �ن تَۡدُعوُهۡم إَِ�  ١٩٢يَنُ�ُ
َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُ�ُموُهۡم أ

َ
َ� يَتَّبُِعوُ�ۡمۚ َسَوآٌء َعلَۡيُ�ۡم أ

ِينَ إِنَّ  ١٩٣َ�ِٰمُتونَ  ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  ٱ�َّ
َ
فَۡليَۡستَِجيُبواْ لَُ�ۡم  ٱۡدُعوُهمۡ ِعَباٌد أ

ۡ�ُ�ٞ  ١٩٤إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ٓۖ أ يٖۡد َ�ۡبِطُشوَن بَِها

َ
ۡم لَُهۡم �

َ
ٓۖ أ رُۡجٞل َ�ۡمُشوَن بَِها

َ
لَُهۡم أ

َ
�

ۡم لَُهۡم ءَ 
َ
ٓۖ أ وَن بَِها ۗ قُِل ُ�ۡبِ�ُ ْ اذَاٞن �َۡسَمُعوَن بَِها َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ كِيُدوِن فََ�  ٱۡدُعوا َ�ُ

ُ إِنَّ َو�  ١٩٥تُنِظُرونِ  ِي ٱ�َّ َل  ٱ�َّ ٰلِِح�َ وَُهَو َ�َتَو�َّ  ٱلِۡكَ�َٰبۖ نَزَّ ِينَ وَ  ١٩٦ٱل�َّ تَۡدُعوَن  ٱ�َّ
نُفسَ  ۦِمن ُدونِهِ 

َ
ُ�ۡم َوَ�ٓ أ ونَ َ� �َۡسَتِطيُعوَن نَۡ�َ   ]١٩٧-١٩١[األعراف:  ﴾ُهۡم يَنُ�ُ

 توانند یو نم و خودشان مخلوقند آفریند یرا نم یزیکه چ گیرند یم یکرا شر یزیچ یاآ«
دعوت  یتھدا یھا را به سو و اگر آن دھند. یم یاریکنند و نه خودشان را  یاریھا را  آن
خاموش  یاو  یدرا دعوت کن اناست، خواه آن یکسان یتانبرا کنند، ینم یرویاز شما پ ید،کن

ھا  ھمچون شما ھستند، پس آن یبندگان خوانید، یاز الله م یررا که غ ییھا آن گمان یب ید.باش
 یاآ ) شما را اجابت کنند!ی(دعا یدھا الله ھستند)، پس با (و آن گویید یاگر راست م ید،را بخوان

 یچشمان یا! یرند؟را بگ یزیه با آن چدارند ک ییھا دست یادارند که با آن راه بروند؟!  ییھا  پا
) بگو: ان! به مشرکیامبرپ یدارند که با آن بشنوند؟! (ا ییھا گوش یا! آینند؟دارند که با آن بب

ھمانا  ید.ندھ تو مرا مھل ید) کنیرنگ(و ن یرمن) تدب سپس (بر ضّد  ید،را بخوان یکانتانشر
(و کارساز) صالحان  یاور) کتاب را نازل کرده و او ین(و سرپرست) من، الله است که (ا یاور

کنند، و نه خودشان را  یاریشما را  توانند ینم خوانید، یاو م یرا که به جا یو کسان .است
 ».دھند یاری

شود که انتخاب غیر الله به عنوان سرور  با توّجه به آیات فوق و امثال آن، دانسته می
شود است؛ فرقی  که منجر به عذاب جھّنم میھایی  و سّید، شرک و پیروی از راه
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ای که فرد مشرک  کند که آن سّیِد انتخابی، از مردگان یا زندگان باشد، به گونه نمی
ھا بخواھد  کنند، یا اینکه از آن رسانند یا ضرر را دفع می ھا منفعت می معتقد باشد که آن

ببرد و بخواھد که غم و  ھا متمایل باشد و پناه که نیازھایش را برطرف کنند و به آن
ھایش را برطرف سازند. این نھایت و اوج نادانی و ظلم است، زیرا چگونه خاک  مصیبت

با پروردگار جھانیان، بندگان با مالک مخلوقات و کسی که برای خود و دیگران، مالک 
 ھا و زمین و نیز مالک یاری، مرگ، زندگی و رستاخیز نیست، با سّید و ای در آسمان ذّره

ھا و زمین از اوست و تمامی امور در اختیارش  ھای آسمان پروردگار بزرگی که گنجینه
 گردد؟! ھمتاست، یکسان و برابر می بوده و بی

ھا معتقد شدند و پناه بردند و  وقتی برخی چنین تعّلقی با مردگان گرفتند و به آن
ور خالف آلوده در برابرشان متواضع و خوار گشتند و توحیدشان را شکستند و با ام

 کردند، لقب قبرپرستان به آنان نسبت داده شد.
از دژ و پناھگاه  ج در حدیثی که قبال بیان شد، دّقت کن که چگونه رسول الله

ھا و اسباب شرک را بستند زمانی که به ایشان  توحید و یگانگی الله حمایت کردند و راه

يِّ «گفته شد: تو سّید و سرور ما ھستی. ایشان فرمودند:   الَسّ
َ

فقط «؛ »ُد اَ�ُّ َ�بَارََك َوَ�َعاىل

يَْطانُ «سپس فرمودند: » الله متعال سّید و سرور است.  �َْستَْجِرَ�نَُّ�ْم الَشّ
َ

شیطان «؛ »ال
شما را [برای گفتن سخنان ناجایز] جسور نکند [یا اینکه کاری نکند که در راه او 

 قت نگفتند.با وجود اینکه صحابه چیزی جز حقی» حرکت کنید].
کنند  روایت می س با سندی جّید، از انس ١»الّسنن الکبری«امام احمد و نسائی در 

گفتند: ای بھترین و فرزند بھترین ما و ای سرور و  ج که: گروھی از مردم به پیامبر
عرض کردند که ای مردم! سخن و خواستۀ خود را  ج فرزند سرور ما! ولی رسول الله

بگویید و مواظب باشید که شیطان شما را فریب ندھد، زیرا من دوست ندارم مقامی 
فراتر از آنچه الله به من داده است، داشته باشم؛ من محّمد بن عبدالله، بنده و فرستادۀ 

 الله ھستم. 
و پیشوای پرھیزگاران بودند، اّما سرور فرزندان آدم و بھترین بندگان  ج رسول الله

پسندیدند که مردم ایشان را سّید خطاب کنند، تا مبادا وسیلۀ اغراق و غلو گردد،  نمی
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ْطَرِت انلََّصارَى ِعيىَس اْ�َن َمْر�ََم، «چنانکه در حدیث دیگری فرمودند: 
َ
 ُ�ْطُروِ� َكَما أ

َ
ال

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل نَا َ�بُْد ا�َّ
َ
َما أ را آن گونه که مسیحیان عیسی پسر مریم را مدح م«؛ ١»فَإِ�َّ

 »کردند، مدح نکنید، زیرا که من بندۀ الله و فرستادۀ او ھستم.
از  ٢به شّدت از مدح نھی کردند. در صحیح بخاری و صحیح مسلم، ج پیامبر

مرد دیگری را مدح نمود،  ج روایت شده است که مردی نزد رسول الله س ابوبکره

» وای بر تو! گردن رفیقت را بریدی!«؛ »ْ�ََك َ�َطْعت ُ�نَُق َصاِحبَك و«ایشان فرمودند: 
روایت شده  س از مقداد بن اسود ٣این سخن را چند بار تکرار کردند. در صحیح مسلم،

اَب «فرمودند:  ج است که رسول الله اِح�، فَاْحثُوا يف وَُجوِهِهُم الرتُّ ْ�تُُم الَمدَّ
َ
؛ »إَذا َرأ

 »ھایشان خاک بپاشید. ان را دیدید، بر چھرهکنندگ ھر گاه مدح«
بنابراین شایسته نیست که کسی را مدح کنیم، ھر چند با صفتی که در او وجود 

شود ممدوح خودش را بزرگ بشمارد، که  دارد، صورت گیرد، زیرا گاھی اوقات باعث می
با گردد انسان گرفتار کاری شود که  این منافات با کمال توحید دارد و سبب می

را کامل گردانیده  ج عبودّیت مخالف است. از آنجا که الله متعال مقام عبودّیت پیامبر
بود، ایشان برای حفاظت از این مقام و مرتبه، دوست نداشتند مدح شوند و نیز قصد 
داشتند که از روی خیرخواھی برای اّمت و حفاظت دژ و پناھگاه توحید از مفاسد و 

گردد که قلب ممدوح  را نصیحت کنند، چون مدح باعث میآنان  ھا، آن شرک و اسباب
متمایل به مخلوقات شود و در برابر آنان، خاضع و خوار گردد، در حالی که تواضع و 

 جایز است. أل خضوع فقط در برابر الله

 رفیق. ٧٩
از عروه و او از  ٤اسم مذکور، از طریق سّنت ثابت شده است. بخاری در صحیح خود،

آمدند و  ج کند که: گروھی از یھودیان نزد پیامبر روایت می ل عایشهأّم المؤمنین 
که به معنای مرگ است را » الّسام«، »الّسالم«؛ یعنی در عوض »الّسام علیکم«گفتند: 

                                           
 .س ، به روایت عمر٣٤٤٥صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -١
 .٣٠٠٠؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ٦٠٦١صحیح بخاری، شمارۀ حدیث:  -٢
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زمانی که أّم المؤمنین » وعلیکم«فقط فرمودند:  ج به کار بردند، ولی پیامبر
فرمودند:  ج ، رسول الله»والّلعنةوعلیکم الّسام «در پاسخشان عرض کرد:  ل عایشه

» َ ْمِر لُكِّهِ  رفيٌق  َمْهًال يَا اَع�َِشُة، فَإِنَّ ا�َّ
َ
ْ�َق يِف األ ای عایشه! آرام بگیر که الله «؛ »ُ�ِبُّ الرِّ

گوید که  أّم المؤمنین عایشه می» تعالی رفیق است و نرمی در ھر کاری را دوست دارد.
فرمودند که من گفتم بر شما  ج د؟! رسول اللهمن گفتم: مگر نشنیدی که چه گفتن

 باد.
روایت  ل از عمره دختر عبدالّرحمان و او از عایشه ١مسلم در صحیح خود،

فق ماال «فرمودند:  ج کند که رسول الله می فَق، َوُ�ْعِطي ىلع الرِّ َ َرِ�يٌق ُ�ِبُّ الرِّ إِنَّ ا�َّ
رفتار] است و  ھمانا الله رفیق [و نرم«؛ »َواهُ يُعطي ىلَع الُعنِف َوما ال ُ�ْعِطي ىلَع ما سِ 

دھد که به درشتخویی و غیر آن  نرمی را دوست دارد و به سبب نرمی، پاداشی می
 »دھد. نمی

مّتصف به صفت  أ بیان شده و الله» رفیق«در احادیث فوق، صراحتا نام مبارک 
ای که  برتر و به گونه رفق شده است و نیز اینکه الله متعال این صفت را به طور کامل و

 شایستۀ جالل و کمال او باشد، دارد.
گیری و آرامش در امور است، که متضاّد آن  رفق: به معنای نرمی و آسان

که به معنای درنگ در » رفق«از » رفیق«گیری و درشتخویی است. بنابراین  سخت
احکام، دین و امور است، گرفته شده و الله تعالی در قضا و قدر، افعال، دستورات، 

 شریعتش، رفیق و مھربان است.
تمامی مخلوقات را به تدریج و بر اساس حکمت و رفق خود آفرید  أل ھمچنین الله

ھا را یکدفعه و در یک لحظه به وجود آورد. این دلیل و  توانست که ھمۀ آن ھر چند می
الله را  نقل شده است که آنان ش نشانۀ حلم، حکمت، علم و لطف الھی است. از صحابه

ھا را به یک شکل  به سبب درنگ در آفرینش و تغییر دائمی مخلوقات و اینکه آن
 کردند. آفریند، حمد و ستایش می نیافریده و نمی

 ج یاران پیامبر«کند که:  ابن ابی الّدنیا با سندی جّید، از حسن بصری نقل می
ھا مخصوص پروردگار رفیق و مھربان است که اگر این  گفتند: تمامی ستایش می
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 ٣٩١  شناخت اسماء الله

آفرید، قطعًا افراد مرّدد و منکران  آفرینش و مخلوقات را به یک شکل و بدون تغییر می
داد. و  ھا را تغییر می داشتند، حتما آن گفتند: اگر این مخلوقات پروردگاری می الله می

را تغییر داده و از نو به وجود آورده  ھا آن أل بینید که الله ھای زیادی را می شما نشانه
گیرد و ھر گاه بخواھد آن را  آورد که مشرق و مغرب را در بر می است؛ مثال نوری می

گرداند و ھر گاه بخواھد، ابری دارای  آورد که ھمه جا را تاریک می برد و تاریکی می می
برد. سرمایی  را می آفریند و زمانی که اراده نماید، آن باران، رعد و برق و صاعقه می

ھا بدانند  آورد که جان مردم را بگیرد؛ تا مردم با دیدن نشانه شدید یا گرمایی سوزان می
دھد. ھمچنین اگر بخواھد دنیا را  ھا را تغییر می که مخلوقات پروردگاری دارند که آن

 ١»آورد. کند و آخرت را می تمام می
این مطلب را دانستند و آن را به  ش صحابه«گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

کند جھان مخلوق  مردم بیان کردند و شناختند که تغییر حوادث روزانه داللت می
 ٢»آورد. است و پروردگاری آن را آفریده و این اّتفاقات را به وجود می

 دھد. آورد و آن را توضیح می سپس سخن مذکور از حسن بصری را می
ام، دستورات و ممنوعاتش، برای بندگان آسان گرفته و در احک ـ عالوه بر این، الله

آنان را به انجام آنچه در توانشان نیست، مکّلف نکرده است، بلکه از روی مھربانی و 
رفق و رحمت، انجام دستورات را به اندازۀ توان واجب نموده، بسیاری از اعمال را فقط 

را مأمور انجام تکالیف به به سبب مشّقت و سختی، از دوش آنان برداشته و بندگان 
ھا  ھا آرام گیرند، سرشت یکدفعه نکرده، بلکه شرایطشان را در نظر گرفته است تا دل

 نرم شوند و فرمانبرداری کامل گردد.
کند؛ تا به سوی  دھد و فورا وی را عذاب نمی فرد گنھکار را مھلت می أ الله

باعث رشد و صالح اوست، پروردگارش رجوع نماید، از گناھش توبه کند و به آنچه 
 برگردد. در قرآن کریم چنین آمده است:

َل لَُهُم  ٱلرَّۡ�َةِ� ُذو  ٱلَۡغُفورُ َوَر�َُّك ﴿ وِۡعٞد  ٱۡلَعَذاَبۚ لَۡو يَُؤاِخُذُهم بَِما َكَسُبواْ لََعجَّ َُّهم مَّ بَل ل
  ]٥٨[الکهف:  ﴾َمۡو�ِٗ�  ۦلَّن َ�ُِدواْ ِمن ُدونِهِ 
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را  اناند، آن آنچه مرتکب شده سببو پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است، اگر به «
است  یموعد انآن یبرا یول فرستاد، یم یشانتر عذاب را برا  قطعًا ھر چه زود کرد، یمؤاخذه م

 ».نخواھند داشت یکه ھرگز از آن راه فرار

ُ َولَۡو يَُؤاِخُذ ﴿ ا تَ  ٱ�َّاَس  ٱ�َّ َجٖل بُِظلِۡمِهم مَّ
َ
ُرُهۡم إَِ�ٰٓ أ َرَك َعلَۡيَها ِمن َدآبَّةٖ َوَ�ِٰ�ن يَُؤّخِ

َجلُُهۡم َ� �َۡسَ� 
َ
� فَإِذَا َجآَء أ َسّ�ٗ   ]٦١حل: [النّ  ﴾ِخُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡسَتۡقِدُمونَ  ٔۡ مُّ

آن  یبر رو ی راا جنبنده یچھ کرد، ی) ستمشان مؤاخذه مسببو اگر الله مردم را به («
 که  یپس ھنگامس دھد، یمھلت م ینیرا تا زمان معّ ھا  لی آنو گذاشت، ینم یباق) ین(زم

 »گیرند. یم یشیپ یو نه ساعت کنند یم یرتأخ یاجلشان فرا رسد، نه ساعت
فرماید که اگر مردم را به سبب گناھان و اشتباھاتی که انجام  الله متعال می

دھند، آنان را فورا  نچه انجام میدھند، مؤاخذه کند، قطعًا به سبب زشتی فراوان آ می
کند، بلکه  عذاب خواھد کرد، اّما او تعالی حلیم و رفیق است و در عقوبتشان عجله نمی

 دھد. فرصت و مھلت می
دین الھی نیز آسان و سرشار از رحمت است. الله بندگانش را فرمان به رفق و 

دھد، رفق  ایر امور نمیدھد که به س دھد، به سبب رفق و نرمی پاداشی می مھربانی می
گرداند، ھر کس از رفق محروم شود، از ھر  و نرمی در ھر کاری باشد، آن را زیبا می

گردد و به ھمین سبب، بر ھر مسلمانی واجب است که در تمامی  خیری محروم می
کارھا و شرایطش نرمخو باشد، از عجله، خشونت و تندی دوری نماید، چرا که عجله 

عاقبت آن چیزی جز زیان و پشیمانی نیست. در فضیلت نرمی کار شیطان است و 
 پسندد. ھمین بس که الله رفیق است و رفق و نرمی را می

، تشویق به رفق و نرمی در تمامی امور شده است. در صحیح ج در احادیث پیامبر

إِنَّ «فرمودند:  ج روایت شده است که رسول الله ل از أّم المؤمنین عایشه ١مسلم،
 َشانَهُ 

َّ
ٍء إِال  ُ�ْ�َُع ِمْن يَشْ

َ
 َزانَُه، َوال

َّ
ٍء إِال  يَُ�وُن يِف يَشْ

َ
ْ�َق ال ھمانا نرمی [و مدارا] «؛ »الرِّ

شود و از ھر چیزی که گرفته  در ھر چیزی [کاری] که باشد، قطعًا باعث زینت آن می
 »گردد. شود، حتما سبب عیب [و زشتی] آن می

                                           
 .٢٥٩٤شمارۀ حدیث:  -١



 ٣٩٣  شناخت اسماء الله

ْ�َق ُ�ْرِم «فرمودند:  ج است که پیامبراز جریر روایت شده  ١ھمچنین َمْن ُ�َْرِم الرِّ
در » گردد. ھر کس از نرمخویی محروم شود، از ھر خیری محروم می«؛ »اخلْ�َ لُكَّهُ 

إنّه «چنین فرمودند:  ج روایت شده است که رسول الله ل از عایشه ٢،»المسند«
عِطَى حَ 

ُ
فٍق َ�َقد أ ُه ِمَن الرِّ عِطَى َحظَّ

ُ
نيا َو اآلِخَرِة. وَُحْسُن َمن أ ُه ِمن َخِ� ادلُّ ظَّ

ُلُِق،
ْ
َواِر، اخل ِ

ْ
ْ�َمارِ  وَُحْسُن اجل

َ ْ
يَاَر، َوَ�ِز�َداِن يِف األ َراِن ادِلّ ای  ھمانا به ھر کس بھره«؛ »ُ�َعِمّ

ای از خیر دنیا و آخرت به وی داده شده است. و  از نرمی داده شود، قطعًا بھره
 »شود. ھمسایگی باعث آبادانی شھرھا و افزایش در عمرھا می اخالقی و خوش خوش

ھای مھربانی و نرمی  ترین و نرمخوترین مردم بودند، نشانه مھربان ج پیامبر ما
در  ج ھای ایشان آشکار است و دالیل حلم و بردباری پیامبر در سّنت ج رسول الله

ا برای اثبات و اجرای نرمی ھا ر ھا و نمونه سیرت ایشان نمایان است، بلکه بھترین مثال
و بردباری نشان داد؛ یعنی در رفتار با مردم، دعوت آنان به دین اسالم و برخورد با 

 ج کنند که: ھمراه رسول الله روایت می س اشتباھات، چنانکه بخاری و مسلم از انس
نشینی آمد و شروع به ادرارکردن در مسجد کرد.  در مسجد نشسته بودیم که یک بادیه

فرمودند که رھایش کنید. وقتی  ج ابه خواستند مانع او شوند، ولی پیامبرصح

إنَّ هِذهِ «وی را فرا خواندند و به او فرمودند:  ج ادرارکردن آن مرد تمام شد، پیامبر
ْكِر ا�َّ َ�َعاىل، وقَراءَ  ْوِل وال الَقَذر، إ�ََّما ِ�َ ذِلِ

ْ
ةِ املَساِجَد ال تَْصلُُح لىِْشٍء ِمْن هذا ابل

ُقْرآنِ 
ْ
بدون تردید این مساجد برای چیزی از این ادرار و پلیدی، مناسب نیستند، «؛ ٣»ال

 س حدیث فوق را از ابوھریره٤ / بخاری» بلکه برای ذکر الله و تالوت قرآن ھستند.
ِر�ُقوا ىلَع بَْوهِلِ «به آنان فرمودند:  ج آورد: رسول الله کند و چنین می روایت می

َ
َدُعوُه َوأ

�نَ  ِ
�َن ولَْم ُ�بَْعثُوا ُمَعرسِّ ِ

ْو َذنُو�اً ِمن َماء، فَإِنَّما بُِعثتُم ُميرَسِّ
َ
وی را «؛ »َسْجًال ِمْن َماٍء، أ
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اید که  رھا کنید و بر روی ادرارش یک یا چند سطل آب بریزید، که شما برانگیخته شده
 »گیر باشید. گیر و نه سخت آسان

گیر است و نرمی و مدارا را دوست دارد، تمامی  نبنابراین پروردگار ما مھربان و آسا
پیشوای مھربانان و نرمخویان بوده و  ج احکام دین ما آسان و قابل اجراست، پیامبر ما

وظیفۀ ماست که در تمامی امور مدارا داشته باشیم و عجله نکنیم و فقط الله یگانه 
 دھد. انسان را توفیق می

 وتر. ٨٠
از  ١شده است. در صحیح بخاری و صحیح مسلم،این نام نیز در سّنت ثابت 

ِمائة إِال  ِ�َِّ �ِسَعٌة َو�ِْسُعوَن اْسما،«فرمودند:  ج روایت شده است که پیامبر س ابوھریره
َحٌد إِال َدَخَل اجلَنََّة، الَ�َفُظَها واِحدا،

َ
ُبّ الِوتْرَ  وهو ِوتٌْر، أ اسم؛ یکی کمتر  ٩٩الله «؛ »ُ�ِ

شود. و او تعالی وتر [فرد]  ھا را حفظ کند، وارد بھشت می کس آنتا دارد، ھر ١٠٠از 
 »است و فرد را دوست دارد.

شریک. این نام داللت بر توحید و یگانگی الله  ھمتا و بی وتر: یعنی ذات یگانه و بی
الله  ھا، آن کند و اینکه در ھیچ یک از در دارابودن صفات کمال و خصایل جالل می

متعال شریک و ھمانندی ندارد. آیات فراوانی از قرآن کریم، وجود ھمتا و ھمانند و 
 ھمنام را از الله نفی کرده و این مطلب را به طور کامل اثبات کرده است؛ از جمله:

نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ ﴿
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ   ]٢٢[البقرة:  ﴾فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

 »دانید. یم که ی در حال ید،قرار ندھ یانیاالله ھمت یبرا ینبنابرا«

ءۖٞ وَُهَو  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ ِميعُ َ�ۡ   ﴾ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
ّ

  ]١١وری: [الش
 »یناست.ب یو او شنوایست ھمانند او ن یزیچ یچھ«

﴿ ُ َحُدۢ  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َ
  ]٤[اإلخالص:  ﴾ُكُفًوا أ

  »یست.او نبوده و ن یکس ھمانند و ھمتا یچھ و«

ا ۥَهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُ ﴿   ]٦٥[مریم:  ﴾َسِمّيٗ
 »شناسی؟! یاو م یبرا ی(مانند و) ھمنام یاآ«
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رود؛  ایمان و باور به اینکه الله وتر و یگانه است، نفی شرک از ھر لحاظ به شمار می
یعنی اینکه الله در ذات، صفات و افعالش شریکی ندارد و به معنای اقرار به یگانگی الله 

دانستن او در آفرینش  عظمت، کمال، مجد، کبریا و جالل و نیز یگانه در دارابودن
ھا ھر گونه که بخواھد، است.  موجودات و تمامی ھستی و مخلوقات و تصّرف در آن

 ھیچ شریک، شبیه، ھمانند و ھمتایی ندارد. ـ بنابراین الله
د، توّکل، طلبد که بنده فقط در برابر الله خاضع باشد و محّبت، امی این اقرار می

رجوع و سایر انواع عبادت را فقط برای الله انجام دھد. در آیات زیادی، الله متعال از 
ماند و  ای که ھیچ راه انکار و فراری برایشان باقی نمی گیرد، به گونه مشرکان اقرار می

، گردانیدن دادن، مالکّیت، تدبیر، زنده ای جز این ندارند که به یگانگی الله در روزی چاره
خواھد در  میراندن، ایجاد و بازگرداندن، ارشاد و ھدایت و ... اقرار کنند. الله تعالی می

حوزۀ توحید و یگانگی الله در عبادت، و ابطال شرِک رسواگر و کفِر آشکارشان که 
ھایی شدند که مالک ھیچ نفع، ضرر، مرگ، زندگی و رستاخیزی نیستند،  وابسته به بت

 کند.حّجت را بر آنان تمام 
مراد از وتر، توحید است؛ یعنی اینکه الله در «گوید:  می / ابو العّباس قرطبی

ھمتا  ذات، کمال و افعالش یگانه است و توحید را دوست دارد، اّما مخلوقات یکتا و بی
 ١»شود. نیستند، بنابراین ابتدا و پایان و ظاھر و باطن حدیث متناسب و ھماھنگ می

نّیت الله و یگانگی او در دارابودن جالل، کمال، خلق، ابتدای حدیث خبر از وحدا
موّحدان را  أل کند و به اینکه الله دھد و پایانش تشویق به توحید می تصّرف و تدبیر می

 دوست دارد.
 چه بسیارند آیاتی که در اثبات توحید و ابطال شرک آمده است؛ مثال:

ِم ﴿
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡر�َاٞب مُّ

َ
ُ َءأ ارُ  ٱلَۡ�ِٰحدُ  ٱ�َّ   ]٣٩[یوسف:  ﴾ٱۡلَقهَّ

 »!ار؟قھّ  یکتایالله  یاد) بھترند معبودان پراکنده (متعّد  یاآ«

ٰ ِعبَادِهِ  ٱۡ�َۡمدُ قُِل ﴿ ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ِينَ ِ�َّ ۗ  ٱ�َّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٱۡصَطَ�ٰٓ مَّ
َ
ُ َخۡ�ٌ أ   ]٥٩مل: [النّ  ﴾َءآ�َّ

او  که یالله است و سالم بر بندگانش، کسان ) بگو: حمد و سپاس مخصوصیامبر!پ یا«(
 »آورند؟! یکه شرک م یزھاییآن چ یاالله بھتر است  یاآ .است یدهرا) برگز ان(آن
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چقدر دالیل روشن و براھین آشکاری در این باره بیان شده و بندگان راھنمایی 
او در تغییر و  ھای ھستی، پی به یگانگی الله و تفّرد شدند تا با استدالل به آیات و نشانه

تحّول مخلوقات و تدبیر کائنات ببرند؛ آن ھم با دالیلی بسیار روشن و گویا دربارۀ 
 یگانگی الله در الوھّیت و اینکه تنھا او مستحّق عبادت است.

ای در قرآن مشتمل بر انواع توحید است و بلکه  ھر سوره«گوید:  می / ابن قّیم 
مشتمل بر توحید و گواه بر آن است و انسان را به ای  گوییم: ھر آیه به طور کّلی می

خواند، زیرا قرآن یا خبر از الله و اسماء، صفات و افعالش است که این  سویش فرا می
ھا و  توحید علمی و خبری است،  یا انسان را به عبادت ذات یگانۀ او و دوری از بت

یا امر و نھی و الزام به خواند که این توحید ارادی و طلبی است،  خدایان باطل فرا می
اطاعت از الله در دستورات و ممنوعاتش است که از حقوق و امور تکمیلی توحید به 

موّحدان و عابدان را در دنیا و  أ دھد که الله رود، یا از این موضوع خبر می شمار می
دارد که این پاداش توحید است، یا از مشرکان و عذابی که در دنیا و  آخرت گرامی می

دھد که بیان احوال کسانی است که از دایرۀ  شود خبر می خرت دامنگیرشان میآ
اند. بنابراین تمامی آیات قرآن دربارۀ توحید و حقوق و پاداش آن و  توحید خارج شده

    ١»نیز در مورد شرک و مشرکان و کیفر آنان است.
ادی را انتخاب فرماید کسانی که غیر از الله، خدایان و افر الله در قرآن مجید می

کنند تا برای آنان شفاعت کنند، مشرکند و آن خدایان و شفیعان مالک ھیچ خیر و  می
 نفعی نیستند:

ِم ﴿
َ
ْ أ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ْ َ� َ�ۡملُِكوَن َشۡ�  ٱ�َّ َولَۡو َ�نُوا

َ
ۚ قُۡل أ  ﴾ا َوَ� َ�ۡعقِلُونَ  ٔٗ ُشَفَعآَء

  ]٤٣مر: [الّز 
 یزینباشند، و (چ یزی) بگو: اگر چه مالک چاناند؟! (به آن گرفته یعانیاز الله شف یرغ یاآ«

 »؟!)طلبید یھا شفاعت م را) درک نکنند (باز ھم از آن

ِ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ٱ�َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ
 ِۚ ُ�َنّ�ِ  ٱ�َّ

َ
َ  ونَ  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ٱ�َّ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
ا  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ٱۡ� َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

  ]١٨[یونس:  ﴾�ُۡ�ُِ�ونَ 

                                           
 .٤٥٠، ص ٣مدارج الّسالکین، ج  -١
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و نه سودشان  رساند  یم یانیز انکه نه به آن پرستند یرا م یزھایاز الله چ یرو غ«
که  یزیالله را به چ یابگو: آ .ما نزد الله ھستند یعانھا) شف (بت ھا ین: اگویند یو م بخشد. یم

 یکه است او، و از آنچه با او شر! منزّ دھید؟ یخبر م داند، ینم ینھا و در زم در آسمان
 ».د برتر استسازن یم

کند، مشرک است و شفاعتش برای او  بنابراین کسی که شفیع برای خود انتخاب می
، ولی کسی که فقط الله متعال را به عنوان تواند شفاعت کند ھیچ سودی ندارد و نمی

ترسد،  کند و به او امید دارد، از او تعالی می پروردگار، معبود و محبوبش انتخاب می
جوید، به دنبال رضایت اوست و از خشم و غضبش دوری  فقط به الله تقّرب می

دنیا  نماید، چنین فردی مؤمن و موّحد است و عاقبت نیک و سعادت و رستگاری در می
 و آخرت، از آِن اوست.

داللت بر یگانگی الله و وجوب توحید و عبادت ذات یگانۀ » وتر«بنابراین نام مبارک 
وتر را دوست دارد، این است که او تعالی فرد موّحد  أ کند و مراد از اینکه الله الله می

 و مخلص و غیر مشرک را دوست دارد.
پسندد، به  فردی را که مشروع کرده است، میعالوه بر این، الله تمامی احکام وتر و 

ای که بسیاری از اعمال و طاعات، وتر ھستند؛ مثال نمازھای پنجگانه، نماز وتر  گونه
شب، طھارت و استنجازدن، تکفین مّیت و امثال آن. امام احمد و صاحبان سنن و ابن 

اند  روایت کرده س از علّی بن ابی طالب –داند  که این روایت را صحیح ھم می –خزیمه 
آن را انجام دادند و  ج که رعایت وتر مانند نماز، حتمی و واجب نیست، بلکه پیامبر

ُقْرآِن! فإنَّ ا�َّ ِوتٌر ُ�ِبُّ الْوتْر«فرمودند: 
ْ
ْهَل ال

َ
ْوتُِروا يَا أ

َ
ای اھل قرآن! وتر را «؛ ١»أ

 »رعایت کنید، که ھمانا الله وتر [یکتا] است و وتر را دوست دارد.
در سایر امور خویش، بسیار به این مورد توّجه داشتند؛ مثال مصرف  ج پیامبر ما

ھفت خرما در صبح، نوشیدن آب با سه نفس، سه مرتبه استغفار بعد از نمازھای فرض 

                                           
؛ ٤٥٣؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: ١٤١٦؛ ابو داود، شمارۀ حدیث: ١٤٣، ص ١مسند احمد، ج  -١

؛ ابن خزیمه؛ شمارۀ حدیث: ١١٦٩؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ١٦٧٥نسائی، شمارۀ حدیث: 
؛ و دیگران، از چندین طریق، از ابو ٣٠٠، ص ١آورده است؛ حاکم، ج ، عبارت مذکور را وی ١٠٦٧

 داند. ... . ترمذی آن را حسن میس اسحاق، از عاصم بن ضمره، از علی
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دادند؛ یعنی یک، سه، ھفت  و در بسیاری از اذکار و دعاھا که به صورت وتر انجام می
 روشن و استوار ایشان بیان شده است. ھای مرتبه یا بیشتر، که در سّنت

ھایش را که در قرآن  نام از اسم ٩٩از آنجا که الله متعال وتر را دوست داشته است، 
ھا را حفظ نماید،  و سّنت بیان شده است، خاص نموده به اینکه اگر کسی آن

، انجام دھد، ھاست آن ھا مقتضی ھایی را که آن نام مفاھیمشان را بشناسد و عبادت
 شود. وارد بھشت می

ما را برای انجام این عمل توفیق دھد و با فضل و کرم خود، ما را از  أل الله
 بھشتیان قرار دھد.

 ُمعطی و جواد. ٨١
روایت کرده است،  س از طریق حدیثی که معاویه ١در صحیح بخاری،» معطی«نام 

ُ الُْمْعِطى من يُرِْد اهللا بِِه َخْ�ًا ُ�فَ «فرمودند:  ج شود؛ پیامبر ثابت می يِن َوا�َّ ْهُه ىف ادلِّ قِّ
ِ وَُهْم  ْمُر ا�َّ

َ
ىِتَ أ

ْ
ُه َظاِهِر�َن ىلع من َخالََفُهْم حىت يَأ مَّ

ُ ْ
َقاِسُم وال تََزاُل هذه األ

ْ
وأنا ال

گرداند. و الله  ھر کس که الله به او ارادۀ خیر کند، وی را فقیه در دین می«؛ »َظاِهُرونَ 
کننده ھستم. و ھمواره این اّمت بر کسانی که با آنان  بخشنده است و من تقسیم

 »مخالفت کنند پیروزند تا اینکه امر الھی بیاید در حالی که آنان غالب ھستند.
کند که  روایت می س در یک حدیث قدسی آمده است؛ ابوذر» جواد«نام مبارک 

 إِ «فرمودند:  ج رسول الله
الله «؛ »الَّ َمْن َهَدْ�تُهُ يقوُل اُهللا: يَا ِعبَاِدي لُكُُّ�م َضالٌّ

فرماید: ای بندگانم! ھمۀ شما گمراھید مگر کسی که من وی را ھدایت کرده  می

 ماجدٌ  جوادٌ  بأّ� ك ٰذل«اند:  ترمذی و ابن ماجه، آخر حدیث را چنین آورده» . باشم.
ا آن بدین سبب است که من بسیار بخشنده و بزرگوارم، ھر چه ر«؛ ٢...» ما أر�دُ  أفعُل 

 .»دھم...  که بخواھم، انجام می

                                           
 .٣١١٦شمارۀ حدیث:  -١

؛ و ١٥٤، ص ٥؛ مسند احمد، ج ٤٢٥٧؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: ٢٤٩٥ترمذی، شمارۀ حدیث:  -٢
 ز عبدالّرحمان بن غنم و او از ابوذر ... .دیگران، از طریق شھر بن حوشب، ا

شھر، ضعیف  حافظۀ بدگوید: حدیثی حسن است. اّما آلبانی اسناد این روایت را به  ترمذی می
 .٥٣٧٥دانسته است؛ نک: الّسلسلة الّضعیفة، شمارۀ حدیث: 
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إّن اَهللا جواٌد كر�ٌم، «مودند: فر ج کند که پیامبر نیز روایت می س انس بن مالک
�َستيَح ِمَن العبِد الُمسِلِم أن َ�ُمدَّ يََديِه إيلِه ثمَّ يَقِبَضُهما ِمن قبِل أن َ�عَل فيِهما ما 

 ُ
َ

هل
َ
کند از اینکه  است، از بندۀ مسلمان حیا میھمانا الله بسیار بخشنده و گرامی «؛ ١»َسأ

ھا  ھا را پیش از اینکه آنچه را خواسته، در آن دستانش را به سوی او باال ببرد، سپس آن
 » قرار دھد، ببندد.

 ج طلحه بن عبید الله بن کریز به صورت مرسل روایت کرده است که رسول الله
؛ ٢»َو يَْ�َرهُ َسْفسافَها االخالق َمعاىِلَ  ُبّ إّن اَهللا جواٌد ُ�ِبُّ اجلوَد، َوُ�ِ «فرمودند: 

بدون تردید الله بسیار بخشنده است و بخشش را دوست دارد، و اخالق واال را دوست «
 »پسندد. ارزش] را نمی دارد و اخالق پست [و بی

نظیر و یگانه است، ھیچ مانعی در برابر  ُمعطی: یعنی ذاتی که در عطا و بخشش، بی
ای در برابر آنچه منع کند، وجود ندارد، با یک سخن و فرمان  ھیچ دھندهآنچه بدھد و 

گوید که باش و فورا انجام  گیرد، ھر گاه ارادۀ چیزی کند، به آن می بخشد و می می
ھای بندگان، فضل و احسان پروردگار است و در دنیا به تمامی  شود، تمامی نعمت می

ن، کافر، نیکوکار یا بدکار باشند، اّما در کند که مؤم کند؛ فرقی نمی بندگان بخشش می
 فرماید: کند، چنانکه می آخرت فقط به دوستان مؤمن خود فضل و احسان می

ُؤَ�ٓءِ ِمۡن َ�َطآءِ َرّ�َِكۚ َوَما َ�َن َ�َطآُء َرّ�َِك َ�ُۡظوًرا﴿ ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٰٓ  ٱنُظرۡ  ٢٠ُ�ّٗ نُِّمدُّ َ�ٰٓ
 ٰ ۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ۡ�َ�ُ َ�ۡفِضيٗ� َكۡيَف فَضَّ

َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
[اإلسراء:  ﴾ َ�ۡعٖض� َولَ�ِخَرةُ أ

٢١-٢٠[  

                                           
سناد آن، آورده است. در ا ١٥٤، شمارۀ حدیث: »األمالی«این حدیث را ابوالقاسم بن بشران در  -١

، اّما سایر رجالش ثقه و مورد سخن مشھوری دربارۀ او گفته شده استابن لھیعه وجود دارد که 
 اعتمادند.

؛ ھیثم بن کلیب ٤٢٦، ص ٧؛ بیھقی در شعب اإلیمان، ج ٥٢ابوعبید در فضائل القرآن، شمارۀ:  -٢
ُسحیم، از طلحه بن ، از طریق حّجاج بن أرطاة، از سلیمان بن ٢٠شاشی در مسند خود، شمارۀ: 

 .کار بوده، در سند این روایت وجود دارد که فریبحّجاج نام عبید الله بن َکریز ... . 
برخی دیگر را تأیید  -ھر چند خالی از ایراد نیستند –به طور خالصه، برخی احادیث مذکور 

ن الله متعال ھستند؛ نک: سخنابرای » جواد«کنند و به طور کل، بیانگر ثبوت نام  می
 .٥٣٩ -٥٣٣، صص ١، ج »بیان تلبیس الجھمّیة«در اثبات این نام، در کتاب  / تیمّیه ابن
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و  دھیم، یپروردگارت (بھره و) کمک م یو آنان (از ھردو گروه) از عطا یناناز ا یکھر «
 یھا (مؤمن و کافر ھمه از نعمت یستشده ن ) باز داشتهیپروردگارت ھرگز (از کس یعطا

 یقیناً و  یم،ا داده یبرتر یگرد یرا بر بعض یبنگر چگونه بعض .)شوند یمند م بھره یویدن
 ».است یشترھم ب یناز ا ھایش یدرجات آخرت و برتر

ِ قُۡل َمۡن َحرََّم زِ�نََة ﴿ ِ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ِٰت وَ  ۦأ ِيَن  ٱلّرِۡزِق� ِمَن  ٱلطَّ قُۡل ِ�َ لِ�َّ

 �ِ ْ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َءاَمُنوا ُل  ٱلۡقَِ�َٰمةِ� َخالَِصٗة يَۡوَم  ٱ�ُّ  ﴾لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َ�ِٰت َكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
  ]٣٢[األعراف: 

 ھای یبندگانش پدید آورده و روز ی) را که الله برایھا لباس (و زینت یبگو: چه کس«
است که ایمان  یکسان یدنیا، برا یپاکیزه را حرام کرده است؟! بگو: این (چیزھا) در زندگ

منان) ؤم یا) روز قیامت خاص (براامّ  شوند، یمند م ھا بھره اند، (اگر چه کافران نیز از آن آورده
 »کنیم. یبیان م دانند یکه م یگروھ یاین چنین آیات (خود) را برا د.خواھد بو

تی را در جواد به معنای بسیار بخشنده و ذاتی است که جود و احسانش تمامی ھس
ھای متنّوعش کرده است و از این رو، تمامی  بر گرفته و آن را ُپر از فضل و کرم و نعمت

 ھای الھی برخوردارند. مخلوقات در تمامی لحظات، از نعمت
الله متعال به انسان خبر داده است که او تعالی «گوید:  می / ابن قّیم

مھربانان است، رحمت او بر ترین  ترین و مھربان ترین بخشندگان، گرامی بخشنده
ھای  اش پیشی گرفته است، نعمت غضبش، حلم او بر عقوبتش و عفو او بر مؤاخذه

فراوانی را برای مخلوقاتش سرازیر نموده، رحمت را بر خود الزم گردانیده است، 
احسان و بخشش و عطا و نیکی را دوست دارد، تمامی خیر و فضل به دست اوست، 

پسندد که بر بندگان بخشش و احسان نماید،  اوست، بسیار میھا از آِن  ھمۀ بخشش
وسیلۀ اسماء و صفاتش برایشان  ھایش را برای آنان کامل و دوچندان کند، به نعمت

 ھایش محبوب خود انتخاب کنند. معّرفی گردد و آنان او تعالی را به سبب نعمت
ای که  ھر بخشندهبنابراین الله متعال در ذات خود، جواد و بخشنده است و بخشش 

الله آفریده یا تا ابد خواھد آفرید، در مقایسه با جود و بخشش الھی، کمتر از دانۀ 
ای برخاسته از  خردلی است و از این رو، جواد مطلق فقط اوست و بخشش ھر بخشنده

جود و بخشش او تعالی است، الله متعال آن قدر بخشش، عطا، احسان، نیکی، انعام و 
در ذات خود، جواد است،  أل رد که غیر قابل تصّور است... اللهفضل را دوست دا

ھمان گونه که از لحاظ ذات خود، حّی، علیم، سمیع و بصیر است. پس جود و بخشش 
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فراوان او از لوازم ذاتش است، عفو را بیشتر از انتقام، رحمت را بیشتر از عقوبت، فضل 
 ١»د.را بیشتر از عدل و عطا را بیشتر از منع دوست دار

دوست دارد که بندگان از او امید داشته باشند و فضل  ـ الله«گوید:  ھمچنین می
ترین  و بخشش الھی را درخواست کنند، چون او تعالی مالک حقیقی و جواد و بخشنده

بخشندگان است و بسیار دوست دارد که از او درخواست شود. در حدیثی آمده است 

؛ "ھر کس از الله درخواست نکند، الله متعال بر ٢يَغَضْب عليه""َمْن لَْم �َْسأِل اَهللا که: 
 ٣»گیرد". وی خشم می
از آنجا که بندگانش را دوست داشته و به آنان فضل و احسان کرده «آورد:  و نیز می
ھا و زمین و آنچه را که در دنیا و آخرت است، برای آنان آفرید، سپس آنان  است، آسمان

ھای آسمانی  ی داشت، پیامبران را به سوی آنان فرستاد، کتابرا شایسته دانست و گرام
را نازل کرد، احکام دینی را تشریع نمود، به آنان اجازه داد که ھر وقت بخواھند با او 

برابر آن پاداش  ٧٠٠تعالی مناجات کنند، به سبب ھر نیکی که انجام دھند، ده برابر تا 
نویسد، که اگر توبه کنند، آن بدی و گناه را  دھد، اّما بر اثر ھر بدی، یک گناه می می

ای به آسمان برسد و سپس  کند، اگر گناھان بنده محو نموده و به جایش نیکی ثبت می
بخشد، اگر در حالی با الله دیدار کند که به اندازۀ ُپری  توبه کند، الله گناھانش را می

اندازۀ ُپری زمین آمرزش برای به  أ زمین گناه داشته باشد، اّما موّحد باشد، قطعًا الله
برندۀ گناھان است، برای  بخشد، الله متعال توبه را که از بین آورد و وی را می او می

پذیرد، حج را که  دھد و آن را می بندگان مشروع کرد، آنان را به انجام توبه توفیق می
دھد و  ق میبرد، مشروع کرد، آنان را برای انجام حج توفی گناھان گذشته را از بین می

بخشد و نیز سایر عباداتی که تعیین کرده است، که  گناھانشان را بدین سبب می
ھا داده، آنان را به ھمین دلیل آفریده و برای  بندگان را دستور به انجام آن ـ الله

پاداش نیز قرار داده است و از این رو، سبب و پاداش، توفیق و عطا و  ھا، آن انجام
ھایی که بندگان دارند از جانب اوست. به  بخشش در ابتدا و انتھا و تمامی نعمت

                                           
 .٢١٢ -٢١١، صص ١مدارج الّسالکین، ج  -١

، شمارۀ »األدب المفرد«؛ بخاری در ٣٣٧٣؛ ترمذی، شمارۀ حدیث: ٤٤٢، ص ٢مسند احمد، ج  -٢
 .٢٦٥٤الّصحیحة، شمارۀ حدیث:  ؛ و دیگران، با اسنادی قابل قبول؛ نک: الّسلسلة٦٥٨حدیث: 

 .٥٠، ص ٢مدارج الّسالکین، ج  -٣
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وسیلۀ آن، به من نزدیک شو تا آن را از تو  اش مال و ثروت بخشید و فرمود: به بنده
 نب اوست و او تعالی ھمواره بخشنده است.بپذیرم و بنابراین بنده، مال و پاداش از جا

گیرد؟! چرا بنده  پس چگونه ذاتی که این صفات را دارد، محبوب انسان قرار نمی
ھای الھی را در راه نامشروع و برای غیر الله  ھا و نعمت کند از اینکه بخشش شرم نمی

؟! چه مصرف کند؟! چه کسی غیر از الله، مستحق و شایستۀ حمد و ثنا و ستایش است
کسی غیر از او تعالی، سزاوارتر به کرم و جود و احسان است؟! پاک و منّزه است 

    ١»و ھیچ معبودی جز او شایستۀ عبادت نیست و او تعالی عزیز و حکیم است. أل الله
داند که الله عطا را  شناسد و می بنابراین برای بنده که فضل و بخشش الھی را می

شتر از انتقام دوست دارد، شایسته است که خود را در معرض بیشتر از منع، و عفو را بی
زیرا کسی که این «خشم و غضب الله قرار ندھد و مرتکب گناھان و ممنوعات نشود، 

کار را انجام دھد، از ذات جواد و کریم، خالف آنچه را که مّتصف به آن از جود و 
غضب الھی قرار داده و  احسان است، تقاضا نموده و خود را در معرض انتقام و خشم و

خواسته است که غضب و خشم الھی به جای رضایت او، و انتقام و عقوبتش به جای 
کرم و احسانش قرار گیرد و در نتیجه، با گناه و معصیت، خالف آن چیزی را که به نزد 
الله، محبوب است و خالف جود و احسانی که از لوازم ذاتش است، تقاضا کرده 

 ٢»است.
خواھیم با مھّیانمودن اسبابی که منجر به جود و کرم  ار جواد و کریم میاز پروردگ

شود، بر ما مّنت نھد و ما را از اسبابی که باعث خشم و عقوبت و انتقامش  او می
شود، حفاظت کند، که بخشش بخشِش او و احسان احساِن او بوده و تمامی امور  می

 ھمواره در اختیار ذات یگانۀ اوست.

 الل واإلکرامذو الج. ٨٢
 این نام در آیۀ زیر بیان شده است:

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ َرّ�َِك ذِي  ٱۡسمُ تََ�َٰرَك ﴿   ]٧٨حمن: [الّر  ﴾ٱۡ�ِ
 ».تو بابرکت و فرخنده است ی) نام پروردگار صاحب جالل و گرامیامبر!پ یا«(

                                           
 .٤٦٨طریق الھجرتین، ص  -١

 .٢١٣ -٢١٢، صص ١مدارج الّسالکین، ج  -٢
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خاّصی ، بیان شده است که دعا با نام مذکور، فضلیت ج و نیز در احادیث پیامبر
چنین  ج روایت شده است که از پیامبر س از ربیعه بن عامر ١»مسند«دارد. در 

وا �ِيا ذااجلَالِل َواِإلكرامِ «شنیدم:  ِلظُّ
َ
گفتن] ای صاحب بزرگی و احسان، را الزم «[؛ »أ

 » بگیرید.

ألّظ بالّشيء «یعنی این ذکر را الزم گیرید و آن را زیاد در دعاھایتان تکرار کنید. 

 ٢؛ یعنی فالن چیز را الزم گرفت و بر آن استقامت کرد.»ُيلِظُّ إلظاظًا

در مسجد  ج روایت شده است که: ھمراه پیامبر س ، از انس»مسند«ھمچنین در 

ُ خواند و این گونه دعا کرد:  نشسته بودیم که مردی نماز می َ َك اللُّهمَّ إ�ِّ أسأل َك بِأنَّ ل
 أنَت، المَ 

ّ
ّناُن، بَديُع الّسمواِت و األرِض، يَا َذاجلَالِل و اإلكراِم، يَا يَحُّ يَا احلَمُد، ال �َ إال

ھا مخصوص توست، ای  ؛ الھی! من از تو درخواست دارم به اینکه ھمۀ ستایشَ�يُّومُ 
ھا و زمین، ای صاحب  حّقی، آفرینندۀ آسمان دھنده! تنھا تو معبود بر بسیار نعمت

سِمِه  لََقْد َداع«فرمودند:  ج پایدار! رسول الله بزرگی و احسان، ای ھمیشه زنده و
ْ
اَهللا بِا

ي إِذا ُديِعَ 
ّ

ْ�َظِم، اذل
َ
َجاَب، وَ  األ

َ
عَطي إَِذا بِِه أ

َ
بدون تردید الله را با نام «؛ ٣»ُسئَِل بِِه أ

کند و اگر با آن چیزی  اعظمش خواند؛ نامی که اگر با آن دعا شود، حتما اجابت می
 »دھد. یدرخواست شود، قطعًا م

وسیلۀ حمد و ستایش او تعالی و به  این یعنی درخواست از الله و توّسل به او، به«
وسیلۀ اسماء و صفاتش،  اینکه فقط او معبود بر حق و مّنان است. ھمان توّسل به الله به

 ٤»که بسیار سزاوار اجابت است و تأثیر فراوانی در پذیرش دعا دارد.
پس از اتمام نماز،  ج چنین روایت شده است: پیامبر س از ثوبان ٥در صحیح مسلم،

الم، وِمنَْك «فرمودند:  کردند و سپس می سه مرتبه استغفار می نَْت السَّ
َ
الم،   اللَُّهمَّ أ السَّ

                                           
 .١٥٣٦، اسنادش صحیح است؛ نک: الّسلسلة الّصحیحة، شمارۀ حدیث: ١٧٧، ص ٤ج  -١

 .٥٠٠، ص ٤، ج »الّنھایة«ابن اثیر در  -٢

 حدیث بیان شد.قبال تخریج این  -٣

 . ٢٠، ص »فائدة جلیلة في قواعد األسماء الحسنی«ن قّیم در با -٤

 .٥٩١شمارۀ حدیث:  -٥



 شناخت اسماء الله    ٤٠٤

َت ياَذا اجلالِل واِإلْكرامِ 
ْ
و سالمتی از  [سالمتی ھستی] پروردگارا! تو سالمی«؛ »تَبار�

 »!و بزرگیای صاحب جالل  ای بلندمرتبهتوست، 
شوند و از دیدگاه برخی  ھایی است که مضاف واقع می از نام» ذو الجالل واإلکرام«

 ورد. ھای الھی به شمار می عالمان، یکی از نام
ھای الھی که مضاف  و نیز آن دسته از نام«گوید:  می / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه

العالمین، مالک یوم الّدین،  شوند؛ ھمچون: أرحم الّراحمین، خیر الغافرین، رّب  واقع می
ھایی که در  أحسن الخالقین، جامع الّناس لیوم الریب فیه، مقّلب القلوب و سایر اسم

 ١»شوند. اند و با اجماع مسلمانان، در دعاھا بیان می قرآن و سّنت ثابت شده
کند و فقط یک معنا ندارد، چنانکه ابن  نام مورد بحث، بر صفات متعّددی داللت می

، به این موضوع اشاره »بدائع الفوائد«در اصول مربوط به اسماء الله، در کتاب  / قّیم
 کرده است.

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ ذُو ﴿اضافه در:  دادن صفات  ، از باب اضافه و نسبت]٢٧حمن: [الّر  ﴾ٱۡ�ِ
 قائم به الله، به خودش است؛ ھمانند:

  ]١٣٣[األنعام:  ﴾ٱلرَّۡ�َةِ� ُذو ﴿
 »صاحب رحمت«

  ﴾ٱۡلُقوَّةِ ُذو ﴿
ّ

  ]٥٨اریات: [الذ
 »قدرتصاحب «

بنابراین جالل، إکرام، رحمت و قّوت، صفات الله و مختّص به او ھستند که داللت بر 

، که از باب ]١٥[البروج:  ﴾ٱلَۡمِجيدُ  ٱۡلَعۡرِش ُذو ﴿کنند، بر خالف:  عظمت و کمالش می
 دانستن] است. دادن مخلوق به خالقش، به قصد تشریف [بزرگ اضافه و نسبت

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ ُذو ﴿در آیۀ:  اند که در  ، دو صفت با ھم جمع شده]٢٧حمن: [الّر  ﴾ٱۡ�ِ
 آیند؛ مانند: بسیاری از آیات با ھم می

ِ رَۡ�َُت ﴿ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  ٱ�َّ
َ
ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�َۡيِت� َعلَۡيُ�ۡم أ   ]٧٣[هود:  ﴾َ�ِيٞد �َّ

 ».بزرگوار است ۀھمانا او ستود .باد یتبر شما اھل ب رحمت الله و برکاتش«

ٞ َكرِ�مٞ ﴿   ]٤٠مل: [النّ  ﴾فَإِنَّ َرّ�ِ َغِ�ّ
                                           

 .٤٨٥، ص ٢٢مجموع الفتاوی، ج  -١
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 ».است یمکر نیاز یپروردگار من ب گمان یب«

َ فَإِنَّ ﴿ � قَِديًرا ٱ�َّ   ]١٤٩ساء: [النّ  ﴾َ�َن َ�ُفّوٗ
 ».تواناست ۀکه) الله آمرزند یدپس (بدان«

  ]١٤[البروج:  ﴾ٱلَۡوُدودُ  ٱۡلَغُفورُ َوُهَو ﴿
 ».دوستدار است ۀو او آمرزند«

 و آیات فراوان دیگری.
 و اینکه تمامی کمال مربوط به» مجید«و » حمید«در توضیح دو نام  / ابن قّیم

مجد مستلزم عظمت، گشایش و جالل است...، حمد داللت بر «گوید:  ، میھاست آن
گوید:  اکرام است و مفھوم اینکه بنده میصاحب جالل و  ـ کند و الله صفات اکرام می

ال إله إّال الله، والله أکبر، ھمین است. ال إله إّال الله داللت بر الوھّیت الله و یگانگی او در 
کند و الوھّیت الھی مستلزم محّبت کامل اوست. الله أکبر بیانگر مجد و  این زمینه می

کبیر اوست و به ھمین سبب، عظمت الله است، که این مستلزم تمجید، تعظیم و ت
  ١»در بسیاری از موارد، این دو نوع را با ھم بیان کرده است. أل الله

 بنابراین جالل مشتمل بر تعظیم، و اکرام مشتمل بر حمد و محّبت است.
یعنی اینکه الله «آورد:  خطابی در تبیین مفاھیم احتمالی نام مذکور، چنین می

نباید که انکار شود. یا بدین معناست که الله تعالی  متعال سزاوار مجد و اکرام است و
دھد که عبادت کنند و اعمالشان  کند، آنان را در دنیا توفیق می دوستانش را اکرام می

برد. امکان دارد که جالل  پذیرد و در نتیجه، مراتبشان را در بھشت باال می را می
ب به بنده و کار وی باشد، منسوب به الله باشد و صفت او قرار گیرد، و اکرام منسو

 فرماید: چنانکه می

ۡهُل ﴿
َ
ۡهُل  ٱ�َّۡقَوىٰ ُهَو أ

َ
  ﴾ٱلَۡمۡغفَِرةِ َوأ

ّ
 [المد
ّ
  ]٥٦ر: ث

 ».او اھل تقوا و اھل آمرزش است«
 ٢»که مغفرت از جانب الله، و تقوا کار بندگان است.

دیدگاه گوید:  گانه، می پس از نقل این احتماالت سه / شیخ اإلسالم ابن تیمّیه
آورد: از آنجا که الله متعال مستحّق  تر به مراد و ھدف است... . سپس می اول، نزدیک

                                           
 .٢١٧ -٢١٦جالء األفھام، صص  -١

 .٩٢ -٩١شأن الّدعاء، صص  -٢
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اجالل و اکرام است، باید مّتصف به صفتی باشد که منجر به جالل و شکوه او شود، 
گویند: إله یعنی ذاتی که شایسته است عبادت شود، قطعًا صفتی  چنانکه وقتی می

شود: فالنی اھل  ا کرده است. و زمانی که گفته میداشته که چنین لیاقتی پید
 شود وی مّتقی گردد. تقواست، در ذات خود مّتصف به صفتی است که باعث می

فرمودند:  ، می»َرّ�نا ولك احلمدُ «که پس از رکوع و گفتن:  ج مانند سخن پیامبر

َماَواِت  ِمْلءَ « رِْض  َوِمْلءَ  ،السَّ
َ ْ
ٍء َ�ْعدُ  َوِمْلءَ  ،َما بَيْنَُهَما َوِمْلءَ  ،األ ْهَل  ،َما ِشئَْت ِمْن يَشْ

َ
أ

َ اثلَّنَاِء َوالَْمْجدِ    َعبٌد، اللُّهمَّ َك ، أحقُّ َما قاَل الَعبُد، و لُكُّنَا ل
َ

ْ�َطيَْت َوال
َ
 َمانَِع لَِما أ

َ
ال

َدِّ ِمنَْك 
ْ
 َ�نَْفُع َذا اجل

َ
َدُّ   ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت َوال

ْ
ھا، ُپری زمین،  به اندازۀ ُپری آسمان«؛ ١»اجل

ُپری میان آسمان و زمین و ُپری ھر آنچه بخواھی، [تو] شایستۀ ثنا و مجدی، 
! آنچه تـو بـدھی، ترین چیزی که بنده بگوید. ھمۀ ما بندۀ تو ھستیم، پروردگارا شایسته

تواند آن را بدھد.  گردد، و آنچه تو منع کنی، ھیچ چیز نمی ھیچ چیز مانع آن نمی
یعنی الله شایسته و سزاوار است که ثنا و .» دھد ش از عذاب تو نجات نمیتوانگر را ثروت
 تمجید شود.

توانند حّق ثنای او را به جای آورند، بلکه او ھمان گونه است که  بندگان نمی
خودش در توصیف و ثنای خود فرموده است. ھمچنین مستحق است که گرامی داشته 

توانند حّق  دارد، اّما بندگان نمی گرامی می کند و شود و او تعالی خودش را تمجید می
 تعظیم الھی را به جای آورند.

 أل اجالل از جنس تعظیم و اکرام از جنس محّبت و حمد است، چنانکه الله
 فرماید: می

  ]١غابن: [التّ  ﴾ٱۡ�َۡمُدۖ َوَ�ُ  ٱلُۡمۡلُك َ�ُ ﴿
 ».) از آِن اوستیزن یشاز آِن او و سپاس (و ستا ییفرمانروا«

گوید: الله فرموده  شکوه و ملک، و اکرام و حمد از آِن اوست... . سپس می پس
 است:

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ َوَ�ۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو ﴿   ]٢٧حمن: [الّر  ﴾ٱۡ�ِ
 »ماند. یم یتوست که باق یپروردگار ذو الجالل و گرام ی(تنھا) رو و«

                                           
 .٤٧٧صحیح مسلم، شمارۀ حدیث:  -١



 ٤٠٧  شناخت اسماء الله

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ َرّ�َِك ذِي  ٱۡسمُ تََ�َٰرَك ﴿   ]٧٨حمن: [الّر  ﴾ٱۡ�ِ
 ».تو بابرکت و فرخنده است ی) نام پروردگار صاحب جالل و گرامیامبر!پ ی(ا«

 در مصحف اھل شام، آیۀ فوق چنین آمده است:
 »تبارك اسم ربك  ذو الجالل واالکرام«

مّتصف به جالل و اکرام » اسم«که قرائت ابن عامر ھم ھمین است و در این صورت، 

ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ ذِي ﴿اّما در سایر مصاحف و در قرائت جمھور، شود،  می آمده است و  ﴾ٱۡ�ِ

َو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ذُو ﴿شود. در آیۀ اولی:  مّتصف به جالل و اکرام می» رّب «از این رو 
ۡكَرامِ وَ  ٱۡ�ََ�ٰلِ  طلبد که  ، وجه الله متعال مّتصف به جالل و اکرام شده و این می﴾ٱۡ�ِ

خود الله صاحب جالل و اکرام باشد، زیرا وقتی وجه الھی صاحب جالل و اکرام باشد، 
صاحب جالل و اکرام است، ھمان گونه که وقتی  ـ اشاره به این است که خود الله

اسم او مّتصف به جالل و اکرام گردد، اشاره به خود الله دارد. پس ھدف این است که 
 ١.»است... الله متعال شایستۀ جالل و اکرام 

خواستم در حوزۀ شناخت اسماء الله بیان کنم، به پایان  اکنون آنچه را که می
ھا از آِن الله است؛ ستایشی بسیار و پاک و مبارک که نگارش  رسد. تمامی ستایش می

توانم حّق ثنا و ستایش او را به  این کتاب را آسان کرد و بر ما مّنت نھاد، ھر چند نمی
 جای آورم:

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك  َرّبِ ﴿
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا  ٱلَِّ�ٓ أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ َوَ�َ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
�

ۡدِخۡلِ� بِرَۡ�َتَِك ِ� ِعَبادَِك 
َ
ٰلِِح�َ تَۡرَضٮُٰه َوأ   ]١٩مل: [النّ  ﴾ٱل�َّ

 یرا که بر من و بر پدر و مادرم ارزان ییھا ده تا شکر نعمت یقپروردگارا! به من توف«
 پسندی، آن را میکه تو  ای یسته) شایتا) کار (ھا کنعطا  یقآورم و (توف یجاه ب ای، هداشت

 ».درآور الحت) بندگان صۀانجام دھم و مرا به رحمت خود در (زمر

 يْكْغِفُرَك َوأَتوُب إلَ  أْنَت أْستَ ُد أْن ال إلَه إّال َك أْشهَ َحْمدِ بِ وَ  اَنك  اللَُّهمَّ ْبحَ ُس 

 آله وصحبه. ىنبيِّنا محّمد وعل ىاهللا وسّلم عل ىوصلّ 

                                           
 .٣٢٢ -٣١٧، صص ١٦مجموع الفتاوی، ج  -١


	فهرست مطالب
	تقریظ
	مقدّمه
	جایگاه و ارزش علم به اسماء و صفات الهی
	1. فضیلت علم به اسماء و صفات الهی
	2. فضیلت علم به اسماء و صفات الهی
	3. فضیلت علم به اسماء و صفات الهی
	5. تأثیر اسماء الله در خلقت و ایجاد
	6. تأثیر اسماء الله در عبادت
	7. کمال و حسنابودن تمامی اسمهای الله متعال
	8. اعتقاد و روش اهل سنّت و جماعت در حوزۀ اسماء و صفات
	9. انواع اسمهای الهی از لحاظ معنا
	10. اسامی مزدوج
	11. اسمهای الله تعالی عَلَم (اسم خاص) و صفتند
	12. تقسیم اسماء الله از لحاظ دلالت
	13. قاعده: اسماء الله مختص به او تعالی و شایستۀ جلالش است
	14. اسمهای الله متعال منحصر در عدد مشخّصی نیست
	15. اثبات نشدن حدیثی دربارۀ شمارش اسماء الله و بیان مفهوم إحصای آنها
	16. بر حذر داشتن از برخی روشهای منحرف در حوزۀ اسماء و صفات الهی
	17. برتری برخی از اسماء و صفات الهی بر برخی دیگر
	18. الله، إله
	19. ربّ
	20. رحمان و رحیم
	21. حیّ و قیّوم
	22. خالق و خلّاق
	23. خالق، بارئ و مصوِّر
	24. مَلِک و مَلیک
	25. رزّاق و رازق
	26. احد و واحد
	27. صمد
	28. هادی
	29. وهّاب
	30. فتّاح
	31. سمیع
	32. بصیر
	33. علیم
	34. لطیف و خبیر
	35. عفوّ، غفور، غفّار و توّاب
	36. علی، أعلی و متعال
	37. کبیر و عظیم
	38. قوی و متین
	39. شهید و رقیب
	40. مُهَیمِن، محیط، مُقِیت و واسع
	41. حفیظ و حافظ
	42. ولیّ و مَولَی
	43. اوّل، آخر، ظاهر و باطن
	44. حکیم و حکم
	45. مؤمن و صادق
	46. غنی
	47. کریم و أکرم
	48. سلام
	49. قدّوس و سبّوح
	50. حمید
	51. مجید
	52. شکور و شاکر
	53. حلیم
	54. حق و مبین
	55. قدیر، قادر و مقتدر
	56. وَدود
	57. بَرّ
	58. رؤوف
	59. حسیب و کافی
	60. کفیل و وکیل
	61. غالب و نصیر
	62. عزیز و جبّار
	63. قریب و مجیب
	64. قاهر و قهّار
	65. وارث
	66. متکبّر
	67. نور
	68. محسن
	69. دیّان
	70. مقدِّم و مؤخِّر
	71. طیّب
	72. شافی
	73. جمیل
	74. قابض و باسط
	75. منّان
	76. حَیی
	77. ستّیر
	78. سیّد
	79. رفیق
	80. وتر
	81. مُعطی و جواد
	82. ذو الجلال والإکرام





