
 
 
 
 

اثبات باال بودن هللا تعالی و جدا 
 بودن او از مخلوقاتش

 و
پندارد، همراهی هللا رد بر کسی که می

با قرار داشتن  شتعالی با مخلوقات
 باشداو در کنار آنها می

 
 
 

  فقير إلى هللا تعالى  :تأليف
 يتويجربن حمود  عبدا حمود بن 

 
 پدرام اندايشمترجم: 



 يمبسم هللا الرحمن الرح
 ی مترجم:مقدمه

به نام هللا و به ياد هللا و برای هللا، شکر و ستايش برای هللا 
تعالی است که قرآن را بر ما نازل فرمود تا ما را از 

 ها به سوی نور هدايت فرمايد و همچنين سنت پيامبرتاريکی
را حفظ نمود تا توسط آن درک صحيحی از قرآن داشته باشيم، 

گوييم که دين خودش را بر اساس فطرت و  میهللا تعالی را شکر 
ی آدمی قرار داد و راه هدايت يافتن را سرشت دست نخورده

نجات برای ما مقدر فرمود تا از حيرانی و سرگردانی 
ی برحقی جز هللا دهم که معبود و پرستش شونده. شهادت میيابيم

دهم که شريک است و شهادت میتعالی وجود ندارد و يکتا و بی
بنده و   –و دلسوز در دعوت  رازشمشير در کار –حمد م

اش و بر آل و صحابه و باشد، صلوات بر اوی وی میفرستاده
تمامی کسانی که تا روز قيامت، از آنها به نيکی تبعيت 

ی قسمتی از توحيد کنند. کتابی که پيش رو داريم دربارهمی
و بايد در  باشدی شناخت صحيح از هللا تعالی میاست که درباره

-نظر داشت که در هيچ مذهبی تقليد در اصول دين جايز نمی
باشد و شخص بايد با سرشت و عقل خود فهم صحيحی از اصول 

 دين که يکی از آنها توحيد است، پيدا کند.
شايد گفته شود که اين مطالب برای چيست؟ بايد گفت که 

ه گنجد و هموارشناخت صحيح از امور عقيده در باور ما می
باشد و ما توسط آن خدای خود و آخرت خود و  همراه انسان می

اموری که با حواس پنجگانه قابل درک نيستند را به طور 
گردد، شناسيم و چه بسا که اموری که به تقوا بر میصحيح می

مثل مراقبه که همان حس کردن اين امر است که تحت نظر  
تکب گناه  باشيم و نبايد در حضور او مرپروردگارمان می

شويم، با برداشت صحيح از امور عقيده به شکلی نيکوتر 
 گيرد.صورت می

 
 :ی شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه هللاهمقدم

شکر و ستايش برای هللا تعالی است و صلوات و سالم بر رسـول هللا  
و بر آل و اصحابش و هر کسی که از هـدايتی کــه او معرفــی  

 .فرموده است، هدايت شود
 ما بعد:ا

در تـويجري شيخ حمود بن عبـدهللا  از آنچه که برادرمان عالمه
بر  هللا سبحانه بيان داليل شرعی و عقلی برای اثبات باال بودن 

روی عرشش و استقرار او بر آن بدون اين کـه بـا اسـتقرار 
 .داشتن احدی از مخلوقات شباهت داشته باشد، اطالع يافتم

ا بندگانش، از روی  او اثبات کرده است که همراه بودن او ب
باشـد و بـر نگهبانی او از دوستانش مـی وعلم، اطالع، حفظ 

کسی که بپندارد که همراه بودن هللا متعـال بـه بنـدگانش از 
باشد، ردی آورده است، تمامی روی قرار داشتن کنار آنها می

برای من خوانـده اسـت و آن را کتـابی  هللا آن را مؤلف حفظه



مراه داليـل شـرعی و عقلـی يـافتم، دارای فوايدی بسيار، ه
آن را ردی بزرگ بر اهل بدعت، کسانی که اعتقاد به   نهمچني

دارند، مشاهده نمـودم، همچنـين آن ردی  حلول و وحدت وجود
کافی و شفا دهنده بر کسی اسـت کـه همراهـی هللا تعـالی بـا  

دانـد، هللا بندگانش را با قرار داشتن او در کنار آنهـا مـی
هدايت او را زيـاد  پاداش خير دهد و علم و تعالی به مؤلف

توفيق دهد تا با تأليفاتش بـه مسـلمانان  فرمايد و به او
 .نفع برساند

به طور کلی اين کتابی دارای منزلت زياد و فوايـد بسـيار 
که در آن دليلی دينی زيادی از قـرآن و سـنت وجـود دارد، 

باال بودن  در آن اثبات اسمهای هللا تعالی و صفاتش و  .باشدمی
او سبحانه باالی آفريدگانش آمـده اسـت و همچنـين ردی بـر 

باشد و شامل نقلهـای زيـادی از علمـای تمامی اهل بدعت می
تابعين رضي هللا عـن ه و صحابقديمی و جديد اهل سنت و خصوصا 

 .باشد، میالجميع ورحمهم رحمة واسعة
درخواست از هللا تعالی با توسل به اسمهای نيک و صفات وااليش 

برساند و حجت برای  عنماييم که توسط آن به مسلمانان نفمی
آنها تمام شود و عذری باقی نماند و همچنـين ثـواب آن را  
برای مؤلفش زياد گرداند و ما و او و ديگر برادرانمان را 
امامان هدايتگر و ياران حق  قرار دهد و تمامی ما را بـر 

که   ادامه داشته باشدزمانی  تاو اين دينش ثابت قدم دارد 
برسيم، او ولی اين امر است و بـر آن  سبحانهبه ديدار او 

 .تواناست
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 صحبه. آله و سلم على نبينا محمد و صلى هللا و
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
شکر و ستايش برای هللا تعالی است، او را حمد گفتـه و از او  

نمــاييم و از او طلبــيم و از او طلــب هــدايت مــیکمــک مــی
ی مـا خواستار آن هستيم که گناهانمان را بيامرزد و توبـه

مان و بريم از شرهای درونیرا بپذيرد. به هللا متعال پناه می
اعمالمان. کسـی را کـه هللا تعـالی هـدايت فرمايـد، های بدی

ای ندارد و کسی را گمراه سازد برای او هدايت گمراه کننده
 .ای وجود نداردکننده

دهم که پرستش شونده و معبود برحقـی جـز هللا وجـود گواهی می
دهم که محمد [شمشير شريک است و گواهی میندارد، يکتا و بی

ی وی اسـت و  ت] بنده و فرسـتادهدر کارزار و دلسوز در دعو
برای رحمتی برای جهانيـان و تمـام شـدن حجـت بـر تمـامی 

 .مخلوقات، مبعوث شده است



من تبعهم بإحسـان إلـى  أصحابه و على آله و صلى هللا عليه و
 سلم تسليما كثيرا. يوم الدين و

 ما بعد:ا
پنداشت، همراهـی هللا سخنی را از يکی از معاصران ديدم که می

ی بزرگـی و  و اين امر شايسـته 1ی با بندگانش ذاتی استتعال
مخلوقات مخلـوط  با باشد و اين در حالی است کهعظمت وی می

 .نمايدشود و در آنها حلول نمینمی
برای همين اسـت کـه  «: تا آنجا که در آخر سخنش آورده بود

کنيم، همراهی او با بندگانش ذاتی است و اين امـر ثابت می
ــت  ــته عظم ــیشايس ــی او م ــا و بزرگ ــی او ب ــد و همراه باش
 .ی به همراهـی مخلـوق بـا مخلـوق نـداردهتمخلوقاتش، شبا

تر از بندگانش است و بر عرشـش کنيم او باالثابت می همچنين
ی بزرگی و جالل  استقرار دارد و اين به شکلی است که شايسته

ايم که کسی که بپندارد باشد و اين چنين برداشت کردهاو می
عالی در هر مکانی وجود دارد کـافر اسـت و اگـر چنـين  هللا ت

باشد و اگر آن را به علمای مراه میگاعتقادی داشته باشد، 
 .پيشينيان و ديگر امامان نسبت دهد، دروغ گفته است

عقيـده  ست و است که همراهی هللا تعالی ذاتی ا ی ما اينعقيده
زی کند که او با علم و قدرتش بـر هـر چـي اين گونه حکم می

و تدبير او همـه  تقدر ،ديدن ،احاطه دارد و همچنين شنيدن
از سـبحانه ريم کـه او ااعتقاد د، چيز را احاطه کرده است

مخلوط شدن با بندگان يا قرار داشتن در مکان آنها پـاک و  
باشد و باال بودن اال میو صفات ب منزه است، بلکه او در ذات

شـود، او دا نمـیاو(العلی) از صفات ذاتی اوست که از او ج
بر روی عرشش استقرار دارد و جالل و بزرگی او شايستگی اين 

[بـه ذاتـه] ، ولـی ايـن بـا همراهـی او رسـاندامر را می
سپس با صراحت بيان داشته است کـه آن را  ».منافاتی ندارد

ی او بـرای  اقرار نموده است و به آن اعتقاد دارد و سـينه
 .آن وسيع گشته است

ه علم و فهمی داشـته باشـد، بـر او پنهـان گويم: کسی کمی
ی اين نويسنده تناقض وجود دارد و دو ماند که در نوشتهنمی

امر که با يکديگر تناقض دارند را يکجا جمع نموده اسـت و  
-اين با سخن کسانی که به حلوليت اعتقاد دارند، موافق می
ت باشد: هللا تعالی به ذاته باالی عالم است و اين در حالی اس

باشد. [ايـن دو امـر  که او به ذاته در هر مکانی موجود می
با يکديگر تناقض دارد] همچنين اين سخن او با قرآن، سـنت 

 .کندعلمای پيشينيان و امامان آنها مخالفت می 2و اجماع

 
به اين معنا که خودش در آن مکان قرار دارد و نه به اين معنا  -  1

که از آن مکان بدون آن که در آن حضور داشته باشد، اطالع دارد. دقت 
شود اين جمله بارها در کتاب تکرار شده است و اگر مفهوم آن فهميده  

 آيد.(مترجم)مشکل به وجود می ی کتاب،هنشود برای خوانند
اجماع اين است که تمامی علمای يک زمان، در امری خاص همگی  -  2

 اتفاق نظر داشته باشند.(مترجم)



در مورد تناقض بايد گفت: او اقرار داشته است که هللا تعالی  
اقرار او وجـود   به ذاته با مخلوقاتش همراه است و در اين

کند کـه بـا مخلوقـاتش دارد که اين همراهی ذاتی، حکم نمی
کند که در آنها حلول نمايـد. مخلوط شود و همچنين حکم نمی

لزم مخلوط تبرای شخص عاقل پوشيده نيست که همراهی ذاتی مس
پس کسی که ثابت کند . باشدشدن به آنها و حلول در آنها می

د دارد و انکار کنـد کـه بـا همراهی ذاتی با مخلوقات وجو
نمايد، دچار تنـاقض شود و در آنها حلول نمیآنها مخلوط می

 .شده است، چه قبول کند و چه قبول ننمايد
اما تناقضی ديگر و آن اين است که اقرار نموده است کـه هللا 
تعالی با مخلوقات همراهی دارد و همچنين اقرار نموده است 

با ذات   )العليارد و او باال(که او بر روی عرشش استقرار د
باشد و باال بودن او از صفات ذاتيی است کـه از و صفاتش می
بـودن هللا در اين سخن او هم اثبات صفت باال . شوداو جدا نمی

ت ضد آن که همان صفت پستی است اثبتعالی وجود دارد و هم ا
در نتيجـه  ،رسـاندکه همراهی ذاتی او با مخلوقاتش را مـی

بت کند همراهـی او بـا مخلوقـاتش ذاتـی اسـت و کسی که ثا
همچنين اثبات کند که بودن پروردگار از صفات ذاتـی اوسـت 

شود، دارای تناقض شده است، چه قبول کند  که از او جدا نمی
 .و چه قبول ننمايد

اما موافق بودن سخن او با کسـانی کـه بـه حلـول اعتقـاد 
لوقات را ذاتـی خکه همراهی هللا متعال با م ی، زيرا کسدارند

بداند، مستلزم آن است که اين سخن باطل را قبول کنـد کـه  
باشد و با آنها مخلـوط او همراه مخلوقاتش بر روی زمين می

 .نمايدشود و در بعضی از آنها حلول میمی
ی در صـفحهرحمه هللا تعـالى  هشيخ اإلسالم أبو العباس بن تيمي

ی بعـد از آن بـه دو صفحه مجموع الفتاوى و دومجلد در  297
 :طور خالصه گفته است

ه انکار نمودند که هللا تعالی از مخلوقـاتش جـدا جهميوقتی «
باشد و باالی مخلوقاتش است، مردم به چهار گـروه تبـديل می

 :شدند
گفتند: هللا تعالی باالی آسـمانهايش آنها پيشينيان و امامان 

- دا میباشد و بر عرشش استقرار دارد و و از مخلوقاتش جمی
در قرآن، سـنت و اجمـاع  باشد. دليل درست بودن اين عقيده

 .علمای پيشينيان وجود دارد
باشند و صفات ی جهميه است که معطله میگروه دوم: سخن فرقه

گويند: هللا  نمايند و آنان مینموده و آن را نفی می لرا تعطي
تعالی نه در داخل عالم است و نه در خارج آن و از آن جدا 

-، در نتيجه دو صفت مقابل يکـديگر را انکـار مـیباشدمین
کنند، دو صفتی که يکی از آنها حتمـا بايـد وجـود داشـته 
باشد. اين سخن بيشتر معتزله و کسانی است که موافق آنهـا 

 .باشندمی
گروه سوم: کسانی از جهميه هسـتند کـه اعتقـاد بـه حلـول 

جـود اسـت. گويند: او با ذاته در هر مکـانی مودارند و می



و ديگـر نجـار حسـين اين عقيده در نزد تبعيت کنندگان از 
 .باشده میجهمي

بـه ذاتـه  گويند: هللا تعالیگروه چهارم: کسانی هستند که می
باشد و به ذاته در هر مکانی موجود می در باالی عالم است و

اين سخن گروهی از اهل کالم و صوفيانی به ماننـد ابومعـاذ 
 .است

سخنان را از اين گروه بيـان نمـوده اسـت و در  اشعری اين 
مکـی و تبعيـت کننـدگان از وی  بکالم سالميه مانند ابوطال

شـود و آنـان مانند ابوالحکم بن برجان و ديگران يافت مـی
 .انداين امر را تصديق نموده

اما به طور کلی قول وجود حلول و آنچه با آن تناسـب دارد 
به همين دليل امامان از   در بين صوفيان جديد وجود دارد و

 .اند»آن برحذر داشته
- ی افرادی کـه گفتـهدرباره شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالىآنچه 

باشد و او به ذاته در اند: هللا تعالی به ذاته باالی جهان می
باشد، ای رد شده می: اين عقيدهباشد، گفته استهر مکانی می

ذاتی است و ايـن را پنداشته است که همراهی با مخلوقات يز
 .باشد که او بر روی عرش استقرار داردهمراه آن می

 
 



 : آنچه در قرآن آمده استفصل
 

  تعـالى هللا تبـارك و: كتاب هللا تعالىاما مخالفت اين سخن با 
- میر هفت جای قرآن استقرار داشتن بر روی عرشش را بيان د

 :فرمايد
ِإن : اف اسـتی اعـراولين آنها اين سخن هللا تعـالی در سـوره

ربكم ا الِذي خلق السماواتِ واألرض ِفي ِستِة أياٍم ثم اسـتوى 
على العرشِ يغِشي الليل النهار يطلبه حِثيثا والشمس والقمر 

رك ا رب األمـر تبـاوالنجوم مسخراتٍ ِبأمِرِه أال له الخلـق و 
] (پروردگار شما هللا اسـت، کسـی کـه األعراف[ )54( العالِمين 

آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر عرش استقرار 
  شـبشتابان به دنبال  پوشاند و روزروز میرا با  شبيافت، 

در حرکت است و خورشيد، ماه و ستارگان تحت تسخير امـر او  
ستند. آگاه باشيد که آفرينش و فرمان دادن برای اوست، هللا ه

[تعالی] پربرکت و دارای خير فـراوان اسـت کـه پروردگـار 
 باشد).جهانيان می

ِإن ربكم ا : ی يونس استدومين آنها، سخن هللا تعالی در سوره
تِة أيـامٍ  ثـم اسـتوى علـى  الِذي خلق السماواتِ واألرض ِفي سـِ

ِه ذِلكـم ا   ن بعـِد ِإذنـِ العرشِ يدِبر األمر ما ِمن شِفيٍع ِإال مـِ
پروردگـار شـما هللا ] (يـونس[ )3( اعبدوه أفال تذكرون ربكم ف 

است، کسی که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر 
فرمايـد. شـفاعت افت، امر را تدبير مـیروی عرش استقرار ي

ای وجود ندارد، مگر بعـد از اجـازه و اذن او، آن هللا  کننده
-وردگار شماست، پس او را عبادت کنيد! پس چرا پند نمـیرپ

 ).؟گيريد
ا الِذي رفع : ی رعد استسومين آنها، سخن هللا تعالی در سوره

نها ثـم اسـتوى علـى العـرشِ وسـخر السماواتِ ِبغيِر عمٍد ترو 
ل اآليـاتِ  الشمس والقمر كل يجِري ألجٍل مسمى يدِبر األمـر يفصـِ

(هللا [تعـالی] کسـی  ]الرعـد[ )2( ِقنون لعلكم ِبِلقاء رِبكم تو
بنيـد، است که آسمانها را بدون سـتونهايی کـه آنهـا را ب

برپا داشت، سپس بر عرش استقرار يافت و خورشيد و مـاه را  
مسخر نمود [و] هر کدام تا زمانی معـين در حرکـت هسـتند، 

دارد تـا هـا را بيـان مـیفرمايد و نشانهامر را تدبير می
 باشد که که به ديدار پروردگارتان يقين داشته باشيد).

حمن على الر : استی طه چهارمين آنها، سخن هللا تعالی در سوره
] ([هللا] بسيار رحمت کننـده بـر عـرش طـه[ )5( العرشِ استوى

 استقرار يافت).
الِذي خلق : ی فرقان استپنجمين آنها، سخن هللا تعالی در سوره

السماواتِ واألرض وما بينهما ِفي ِستِة أياٍم ثـم اسـتوى علـى 
(کسـی کـه ] لفرقـان[ا )59رشِ الرحمن فاسأل ِبِه خِبيرا (الع 

آسمانها و زمـين و آنچـه بـين آنهـا اسـت را در شـش روز  



آفريد، سپس بر عرش استقرار يافت، [او] بسيار رحمت کننده 
 است، پس از شخص آگاهی بپرس!).

ِذي ا الـ : ی سـجده اسـتششمين آنها، سخن هللا تعالی در سوره
خلق السماواتِ واألرض وما بينهما ِفي ِستِة أيـاٍم ثـم اسـتوى 

 شِفيٍع أفـال تتـذكرون  على العرشِ ما لكم ِمن دوِنِه ِمن وِليٍ وال 
)4( ]هللا [تعالی] کسی است که آسمانها  و زمـين و ] السجدة)

در شـش روز آفريـد، سـپس بـر عـرش آنچه بـين آنهاسـت را 
ای استقرار يافت، برای شما غير از او ياور و شفاعت کننده

 گيريد؟).وجود ندارد، پس چرا پند نمی
هـو الـِذي : ی حديد استهفتمين آنها، سخن هللا تعالی در سوره

العـرشِ خلق السماواتِ واألرض ِفي ِستِة أياٍم ثـم اسـتوى علـى 
يعلم ما يِلج ِفي األرِض وما يخرج ِمنها وما ينِزل ِمن السـماء  

 ِبمـا تعملـون وما يعرج ِفيها وهو معكم أين مـا كنـتم وا 
او کسی است که آسمانها و زمين را در ] (الحديد[ )4( بِصير 

بر عرش استقرار يافت، آنچـه در زمـين  شش روز آفريد، سپس
شــود [را نيـز  داند و آنچه از آن خارج میرود را میفرو می

شود و آنچـه از آن بـاال  داند] و آنچه از آسمان نازل میمی
داند] و او همراه شماسـت، هـر کجـا کـه رود [را نيز میمی

 دهيد، بينا است).باشيد و هللا [متعال] به آنچه انجام می
بر عـرش تعالى  تبارك و ت صريحی که استقرار پروردگارعبار

دارد بـه معنـای آن اسـت کـه او بـاالی تمـامی را بيان می
که ذات او بر روی زمين اسـت،  اين امرآفريدگان است و با 

منافات دارد و در تمامی اين هفت آيه به صراحت بر کسی که 
آورده  بپندارد همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش ذاتی است، رد

 .شودمی
بر کسی که بپندارد، همراهی هللا تعالی بـا رد ديگری همچنين 

مخلوقاتش همراهيی ذاتی است، اين سـخن هللا تعـالی اسـت کـه 
ن فـوِقِهم (: فرمايـدی مالئک میدرباره  )50يخـافون ربهـم مـِ

ترسند که بـاالی آنهـا اسـت). ] (از پروردگارشان میالنحل[
بـاالی مالئـک کـه سـاکنان تبـارك وتعـالى دگـار وقتی پرور

باشد و همراه آنها به ذاته يعنی با قـرار آسمانها است می
-باشد، پس چگونه است که گفته میداشتنش در کنار آنها نمی

کسـانی کـه بـر روی زمـين  –شود: «همراهی او با مخلوقاتش 
همراهی ذاتی است». اين سخن به طور آشکار با ايـن  –هستند 

 .شودباطل می آيه
آورد ايـن اسـت کـه هللا  همچنين از آنچه بر اين پندار رد می

يم : فرمايدتعالی می وهـو القـاِهر فـوق ِعبـاِدِه وهـو الحكـِ
ره است [و] باالی بنـدگانش و او چي] (األنعام[ )18الخبِير (

باشد و او بسيار باحکمت [و] بسيار باخبر است). همچنين می
 )61وهو القاِهر فوق ِعباِدِه ويرِسل عليكم حفظـة (: فرمايدیم
باشـد و بـاالی بنـدگانش مـی ] (و او چيره است [و]األنعام[

ِبحِ اسـم س : فرمايدفرستد). همچنين میبرای شما محافظانی می



ت را خـود 1(اسم پروردگـاِر بـاالتر] األعلى[ )1( رِبك األعلى
ن ِنعمـٍة : فرمايدهمچنين می تسبيح گوی). وما ِألحـٍد ِعنـده مـِ

ِه األعلـى * تجزى (و او  ]20-19[الليـل:  ِإال ابِتغاء وجِه ربـِ
دهـد] * را انجام نمـی ربرای پاداش گرفتن از احدی [آن کا

 مگر [پاداش گرفتن] با جلب رضايتمندی هللا بـاالتر). همچنـين
 )9عـاِلم الغيـبِ والشـهادِة الكبِيـر المتعـاِل (: فرمايدمی
). همچنين باشدمی دانای نهان و آشکار، بزرگِ باال] (الرعد[

] (دارای غـافر[ )15( ذو العـرشِ رِفيع الـدرجاتِ : فرمايدمی
ال و : فرمايدباشد). همچنين میدرجات باالست [و] صاحب عرش می

] (در حفـظ البقرة[ )255يؤوده حِفظهما وهو العِلي العِظيم (
باشد و او باال و بسيار آن دو(آسمانها و زمين) ناتوان نمی

ي : فرمايدبزرگ است). همچنين می له ما ِفي السماواتِ وما فـِ
آنچه در آسمانها و ( ]الشورى[ )4( ِض وهو العِلي العِظيم األر 

باشـد). آنچه در زمين است، برای اوست و او باال و بزرگ می
يشاء ِإنه  أو يرِسل رسوال فيوحِي ِبِإذِنِه ما: فرمايدهمچنين می
فرسـتد و او بـه ] (يا رسولی را میالشورى[ )51( عِلي حِكيم 

کند، او بـاالی  یی وی آنچه را که بخواهد وحی ماذن و اجازه
ِإن ا كـان عِليـا : فرمايـدبسيار باحکمت است). همچنين می

باشـد). [النسـاء] (هللا بـاالی بسـيار بـزرگ مـی )34كِبيرا (
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحـق وهـو : فرمايدهمچنين می

روردگار شما چه گفتـه ] (گفتند: پسبأ[ )23العِلي الكِبير (
باشـد). همچنـين است، گفتند: حق و او باالی بسيار بزرگ می

ذِلك ِبأن ا هو الحق وأن ما يدعون ِمن دوِنِه هـو : فرمايدمی
ي الكِبيـر ( ـج[ )62الباِطل وأن ا هو العلـِ ] (آن بـه الـح

باشد و آنچـه غيـر از او [تعالی] حق می خاطر آن است که هللا
خوانيد، باطل است و هللا باالی بسيار بزرگ است) به ماننـد می

-همچنـين مـی. ی لقمان موجود استای در سورهاين آيه، آيه
ِه : فرمايد ذِلكم ِبأنه ِإذا دِعي ا وحده كفرتم وِإن يشـرك بـِ

ــالحك  ــوا ف ــرِ م تؤِمن يِ الكِبي ــِ ِ العل  ِ )12( ]ــافر ــن غ ] (اي
[مجازات] برای آن است کـه وقتـی هللا [تعـالی] بـه تنهـايی 

-کرديد و اگر به او شرک ورزيده میشد، انکار میخوانده می
نموديد، حکم برای هللا [متعال] اسـت و او بـاالی شد، باور می

 باشد).بسيار بزرگ می
خودش را در اين آيات با صفت علو   الىتع تبارك و پروردگار

ال او باال بودن به طور مطلق توصيف فرموده است و آن شامل ب
. باشـدبودن قدرت و باال بودن چيرگی و باال بودن ذاتـی مـی

 
ی «دنيا» دقيقا کنيم و کلمهيادمان باشد که ما در دنيا زندگی می -  1

ی «اعلی» است، با اين تفاوت که «دنيا» مؤنث است و بر عکس کلمه
 تعالی در دنيا استقرار باشد و اين که بگوييم هللا«اعلی» مذکر می

 دارد دقيقا با اين آيه تناقض دارد.(مترجم)



ماند که باال بـودن برای کسی که دارای عقل است، پنهان نمی
ذاتی با همراه بودن ذاتی با بندگان منافـات دارد و ايـن 

 .بردکه توسط آن انسان فايده می است اموریزرگترين از ب
آورد، اين سخن هللا تعالی نيـز  فردی رد میآنچه بر اين چنين 

ي : باشدمی أأِمنتم من ِفي السماء أن يخِسف ِبكم األرض فِإذا هـِ
ل علـيكم ح  * تمور  ي السـماء أن يرسـِ با أم أِمنتم من فـِ اصـِ

آيـا از کسـی کـه در (] 17-16[الملـک:  فستعلمون كيف نِذيرِ 
ايد از اين که شما را در زمين فرو  ايمن شده باشدآسمان می

* آيا از کسی کـه در آسـمان  ؟جنبدببرد در حالی که آن می
ايد از اين که طوفان شن بر شما بفرستد؟! که است ايمن شده

 .1د دانست که ترساندن من چگونه اسـت!)ی آن خواهيدر نتيجه
ی اين سخن هللا » دربارهاألسماء والصفاتدر كتاب «بيهقي امام 

(آيـا از کسـی  أأِمنتم من ِفي السماء: فرمايدتعالی که می
 تايد)، گفته است: منظور کسی اسکه در آسمان است ايمن شده

بنكم وألصلِ مايد: فرباشد، همان گونه که میکه باالی آسمان می
] (و شما را در درختـان خرمـا بـه 71[طه:  ِفي جذوِع النخلِ 

ه معنای آن که بر باالی درختان خرما [به دار  بکشم) دار می
کشم و در اينجا «فی» به معنای باالی آمده است]. همچنين می
کنيـد)  (پس داخل زمين سـياحت فِسيحوا ِفي األرضِ : فرمايدمی

هر چـه   [در اينجا «فی االرض»] به معنای بر روی زمين است.
شد در آسمان است و عرش بـاالی آسـمانها اسـت و ا«العلی» ب

شود: «آيا از کسی که بـر روی عـرش اسـت،  معنای آن اين می
ايد»، همان گونه که آيات ديگر به آشـکارا آن را ايمن شده
 .داردبيان می

ات که نوشـتيم دليلـی بـر باطـل گفته است: در آنچه از آي
پندارند: ذات هللا تعالی بودن سخن کسانی از جهميه است که می

وهو معكـم أيـن مـا  :و سخنش ،باشددر هر مکانی موجود می
] (و او همراه شماست هر کجا که باشـيد) الحديد[ )4كنتم (

ه با باشد و نفقط منظور اين است که با علمش همراه شما می
 .ذاتش

 
گويند: منظور ترساندن کنند و میبعضی در اين آيه شبهه ايجاد می -  1

باشد، مالئک هستند. سه دليل برای از مالئک است و آنچه در آسمان می
مالئک جمع هستند در حالی که فعل اين  - 1رد اين شبهه وجود دارد: 

است بر روی  اين عملی که از آن ترسانده شده - 2باشد. جمله مفرد می
افتد و اگر از مالئکی که در آسمان هستند، ترسانده زمين اتفاق می

شود، پس چگونه در حالی که آنها در آسمان هستند، عمل خود را بر 
دهند و اين فقط هللا تعالی است که عملی را بر روی روی زمين انجام می

ی النحل در سوره - 3باشد. دهد در حالی که درآسمان میانجام می زمين
دهد و در آن آيه صريحا هللا تعالی اين صفت را به خود نسبت می ،45آيه 

- اشاره شده است که اين هللا تعالی است که انسان را در زمين فرو می
 برد.(مترجم)



ه در شـيخ اإلسـالم أبـو العبـاس ابـن تيمـي اين عبـارت را 
 پنجم از مجموعجلد در  193-192 یالقاعدة المركشية در صفحه

 .از او نقل نموده است الفتاوى
ي : ی اين سخن هللا تعالیدربارهتفسير در قرطبي  أأِمنتم من فـِ
ن است) گفتـه ايد که در آسما(آيا از کسی ايمن شده السماء

-اند: به معنای آن است که آيا ايمن شدهاست: محققان گفته
مانند اين سخن هللا تعـالی:   آسمان است؟ ايد از کسی که باالی

 ِفِسيحوا ِفي األرض د) بـه معنـای آن (پس در زمين سياحت کني
 !سياحت کنيد است که بر روی آن

تعـالی بـا از آياتی که بر کسـی کـه بپنـدارد همراهـی هللا 
ِإليـِه يصـعد : باشد اين سخن هللا تعالی استمخلوقاتش ذاتی می

] (سخن پـاک فاطر[ )10( الكِلم الطيِب والعمل الصاِلح يرفعه 
برد). همچنـين رود و عمل صالح را باال میبه سوی او باال می

 لى األرِض ثم يعـرج ِإليـهِ يدِبر األمر ِمن السماء إِ فرمايد: می
)5( ]امر را از آسمان به سوی زمين تـدبير مـیالسجدة) [-

: فرمايـدرود). همچنـين مـیفرمايد، سپس به سوی او باال می 
) 4تعرج المالِئكة والروح ِإليِه( ]المعارج) [ مالئک و جبرئيل

ِإذ قال ا يـا : فرمايدروند). همچنين میبه سوی او باال می
] (وقتـی هللا آل عمـران[ )55( توِفيك وراِفعك ِإلـي ِعيسى ِإِني م 

[تعالی] فرمود، ای عيسی! من تـو را ميرانـدم و بـه سـوی 
بـل رفعـه ا ِإليـِه : فرمايـدخودم باال بردم). همچنين مـی

)158( ]بلکه هللا [تعالی]النساء) [  او را به سوی خـود بـاال
قل نزله روح القدسِ ِمن رِبك ِبالحِق : فرمايدبرد). همچنين می

)102( ]بگو: جبرئيل آن را از سوی پروردگـارت از النحل) [
ِإنـا أنزلنـا : فرمايـدروی حق نازل کرده است). همچنين می

مـا تـورات را ] (المائـدة[ )44التوراة ِفيها هدى ونـور (
نازل نموديم که در آن هدايت و نور وجود داشـت). همچنـين 

وما قدروا ا حق قدِرِه ِإذ قـالوا مـا أنـزل ا : فرمايدمی
ِه م  وسـى  على بشٍر ِمن شيٍء قل من أنزل الِكتاب الـِذي جـاء بـِ

] (و هللا [تعـالی] را بـه األنعـام[ )91( لنـاسِ نورا وهـدى لِ 
شناختند که گفتند: «هللا [متعـال] بـر نی حق شناختنش اندازه

بشری چيزی نـازل نفرمـوده اسـت»، بگـو: «چـه کسـی کتـاب 
نور و   [تورات] را نازل فرمود که با آن موسی آمد و در آن

زل نـ : فرمايدهدايتی برای انسانها وجود داشت). همچنين می
عليك الِكتاب ِبالحِق مصِدقا ِلما بين يديـِه وأنـزل التـوراة 

: آل عمـران[ لناسِ وأنزل الفرقـان ِمن قبل هدى لِ  * واِإلنجِيل 
] (بر تو کتاب را از روی حق نازل فرموده است و تصـديق 3-4

باشد و تورات و انجيل  ت میی آنچه قبل از آن بوده اسکننده
را نازل فرمود * در قبل که هدايتی برای انسانها بودند و  

 .را نازل فرموده است) (قرآن)ی حق از باطلجدا کننده



-ی نازل شدن قرآن از جانـب هللا تعـالی مـیآياتی که درباره
بـر ايـن امـر باشند. در آنها دليلی باشد، بسيار زياد می

آيات در اينجا بيان داشـتيم دليلـی و آنچه از وجود دارد 
بر بـاالی مخلوقـاتش تعالى  تبارك وبر باال بودن پروردگار 

پنـدارد، باشد و در آن ردی آشکار بر کسـی اسـت کـه مـیمی
 :انـدای گفتـه[عده .همراهی هللا تعالی با مخلوقات ذاتی است

«نزول» به معنای پايين آمدن وحی منظور حالـت فيزيکـی آن 
آمدن آن از مقامی باالتر بـه مقـامی  بلکه پايينباشد، نمی

باشد، زيرا مقـام باشد، اين سخن هرگز درست نمیتر میپايين
آمدن مقام در  باالتر است و پايين از مقام جبرئيل پيامبر

آن را بـه مقـامی بـاالتر از  آن وجود ندارد، بلکه جبرئيل
 خود رسانده است].

 
 است : مختصر آنچه در سنت آمدهفصل

 :ی اين سخن با سنت رسول هللاما مخالفت گوينده
به ثبت رسيده است که وقتی شبانه عمل اسـری را  از پيامبر

او را باال برد تـا  به سوی بيت المقدس انجام داد، جبرئيل
به باالی آسمانهای هفتگانه رسيد، صدای قلمهـا را شـنيد و 

ا او سخن گفـت ب نزديک شد و هللا تعالی جل جاللهبه پروردگار 
او بر امتش پنجـاه نمــاز را در شـبانه روز واجـب   ایو بر

رفت و آمد داشت تـا  فرمود و دائما بين پروردگارش و موسی
تر گرفته شود و اين امر آنقدر آن که برای او و امتش آسان

طول کشيد تا آن که هللا متعال نمازهای واجب را به پنج عـدد 
صـحيح وجـود  ی بـا سـندديثا اح ی اين موضوعرساند. درباره

دارد: اولين آنها را بخاری(بخارايی) و مسلم در صحيحشـان 
دومـين . اندروايت کرده أنس بن مالكاز شريك بن عبد هللا از 

روايت  أنساز ثابت البناني از مسلم  مام أحمد وآنها را ا
از يزيد بن أبـي مالـك از نسائي سومين آنها را . اندکرده
بخاري  مام أحمد وچهارمين آنها را ا. کرده استروايت  أنس

-روايت کـرده صعصعة از أنس بن مالك ازقتادة از مسلم  و
أنـس   ازابن شــهاب مسلم از  بخاري واند. پنجمين آنها را 

 اند.روايت کرده ذروأب از بن مالك
به مـن خبـر   ابن حزمی اين حديث گفته است که زهری درباره

 اند کـه پيـامبرگفته أنصاريا حبة داد که ابن عباس وأب
ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صـريف «: فرموده است

ای رسيديم کـه در آن  » (سپس مرا باال برد تا به رويهاألقالم
اند گفته أنس بن مالك ابن حزم وشد). صدای قلمها شنيده می

 : فرموده است که پيامبر
رجعت بـذلك حتـى مـررت علـى فرض هللا على أمتي خمسين صاله ف«

موسى عليه السالم فقال : ما فرض هللا على أمتك ؟ قلت : فـرض  
خمسين صالة قال : فارجع إلى ربك فإن أمتـك ال تطيـق ذلـك، 
فرجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال : 



راجع ربك فإن أمتك ال تطيق، فراجعـت فوضـع شـطرها فرجعـت 
لى ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك فراجعتـه إليه فقال : ارجع إ

(هللا [تعالی]  ...»فقال هي خمس وهي خمسون ال يبدل القول لدي
پنجاه نماز را بر امتم واجب فرمود و به همان شکل برگشتم  

ب ـج رسيدم و او گفت: هللا [متعال] چه بر امتت وا تا به موسی
ت: فرموده است؟ گفتم: پنجاه نماز را واجب فرموده است، گف

به سوی پروردگارت برگرد که امتت توانايی آن را ندارنـد. 
] بازگشـتم و نصـف آن را بــاقی گذاشـت و بــه سـوی موســی[

بازگشتم و گفتم: نصف آن را قرار داده است، او گفـت: بـه  
سوی پروردگارت برگرد که امتت توانـايی آن را ندارنـد، و 
باز گشتم و نصــف آن را بـاقی گذاشـت، او گفــت: بـه سـوی  
پروردگارت برگرد کـه امتـت توانـايی آن را ندارنـد، پـس 
بازگشتم و [هللا تعالی] فرمود: آن پنج [نماز] است و [ثواب] 

 شود...).پنجاه [نماز] را دارد و سخن من عوض نمی
از زمين به باالی آسمانهای هفتگانه و  در باال رفتن پيامبر

بـه خـود آنچنان که هللا تعالی او را گرامـی داشـت و او را 
نزديک فرمود، ردی بر کسی است که بپندارد همراهی هللا تعالی 
با مخلوقاتش ذاتی اسـت. همچنـين چنـد بـار، رفـت و آمـد 

، هنگامی علية الصالة والسالم بين پروردگارش و موسی پيامبر
گفت: به سوی پروردگـارت برگـرد و بـرای به او می که موسی
رفتن او توسط جبرئيـل  تعداد نمازها را کم کن و باالامتت 

ی کم کردن نمازها تا  به سوی هللا تعالی و درخواست او درباره
آن که به پنج عدد رسيد، تمامی اين موارد دليلی بـر بـاال  

باشد و در آن بودن هللا تعالی و جدا بودن او از مخلوقاتش می
رساترين دليل بر رد کسی است که بپندارد همراهی هللا تعـالی 

 .تش ذاتی استبا مخلوقا
باشد، رسيده است که ردی بر اين گوينده می آنچه از رسول هللا

)، ؟» (هللا کجاستأين هللا؟«: به کنيزی فرمود آن است که پيامبر
» (من کيستم؟). گفـت: من أنا؟«: او گفت: در آسمان. فرمود

» (او أعتقها فإنهـا مؤمنـةی هللا هستی. فرمود: « تو فرستاده
  أبو داود و، مسلم، أحمد، مالك مؤمن است). را آزاد کن او

. أبـو اندروايت کرده حكم سلمياوية بن آن را از معنسائي 
بـه ايمـان او حکـم فرمـود و آن : گفته است عثمان صابوني

وقتی بود که اقرار نمود که پروردگـارش در آسـمان اسـت و 
 .برای پروردگارش صفت علو و باال بودن او را شناخت

اسـت کـه  بر رد آن وجـود دارد سـخن پيـامبر همچنين آنچه
«أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء» (آيـا : فرموده است

داريد در حالی که من امين کسی هسـتم کـه در  مرا امين نمی
سـعيد  از ابومسـلم  و (بخـارايی)بخاريباشـد؟!). آسمان می

 .اندآن را روايت کرده خدري
 وجـود دارد، سـخن پيـامبررد ديگری که بر سخن چنين فردی 

من الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا است که فرموده است: «



في األرض يرحمكم من في السـماء» (مهربانـان را [خداونـد] 
دهد، به کسـی کـه بسيار رحمت کننده مورد رحم خود قرار می

بر روی زمين است مهربانی کنيد، کسی کـه در آسـمان اسـت، 
، أبوداود، امام أحمددهد). ار می شما را مورد رحمت خود قر

ش از مسـتدرك درحـاكم  الكنى و(بخارايی) در بخاري، رمذيتِ 
حـديث   ايـن: گفته است رمذيتِ رضي هللا عنهما و عبدهللا بن عمرو 

باشــد و سـند آن  است (به اين معنا که صـحيح مـی حسن صحيح
بيشتر از يک سلسله راوی دارد) و حاکم و ذهبی آن را صحيح 

 .انددانسته
 از پيـامبر دليل ديگر بر اين رد حديثی است که ابودرداء

من اشتكى شيئا فليقل ربنا هللا الـذي «: فرمود هآورده است ک
...» (کسی که از چيـزی گاليـه داشـت، في السماء تقدس اسمك

بگويد: پروردگار ما هللا است کسی که در آسـمان اسـمت تقـدس 
 .است آن را روايت کرده أبوداود دارد...).

«معنـای : «األسماء والصفات» گفته استكتاب در بيهقي امام 
» (کسی که در آسـمان  من في السماءسخنش در اين نقلها از «

است) به معنای آن است که در باالی آسمان بر روی عرش است، 
مــواردی وجـود قرآن و سـنت در همان گونه که به مانند آن 

 .دارد»
اسـت حـديثی اسـت کـه  رد ديگری که بـر چنـين شخصـی وارد

ذكر الرجل يطيل السـفر «: آورده است از رسول هللا ابوهريره
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمـه حـرام 

م وغـذي بـالحرام فـأنى يسـتجاب ومشربه حرام وملبسه حـرا
لذلك» (مردی را ياد نمود که سـفر او طـول کشـيده بـود و  

تانش را بـه سـوی آسـمان ژوليده و غبار آلود شده بود، دس
گفت:] ای پروردگار! ای پروردگـار! ايـن کرد [و میدراز می

اش حرام بود اش حرام بود و نوشيدنیدر حالی بود که خوراکی
و لباسش حرام بود و با حرام خورانده شده بود، پس چگونـه  

گفتـه   رمذي وتِ  سلم وم مام أحمد ودعای او مستجاب شود). ا
 .است غريبحديث حسن اين : است

اين که دعای او با دراز کردن دستهايش به سـوی آسـان بـه  
طور خاص بوده است و در ديگر جهات نبوده است، دليلی  رسا 
بر رد کسی است که بپندارد، همراهی هللا تعالی با مخلوقـاتش 

اگر امر آن گونه بود که آن شخص که از هللا تعالی  . ذاتی است
د دعـا کننـده دسـتش را بـه بدون علم صحبت کرده است، باي

کرد، مانند: جلو، عقب، راست و چـپ ديگر جهات نيز دراز می
 .و نه فقط به سوی آسمان که هللا تعالی باالی آن است

همچنين رد ديگری که بر وی وجود دارد، حديث طوالنی است که  
ی حجـة الـوداع بيـان دربـارهجابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما 

در بطـن الـوادی  آمده است که رسـول هللا داشته است و در آن
وأنـتم : «اش فرمـودبرای مردم خطبه گفـت و در آخـر خطبـه

ی مـن مـورد » (شما دربـاره مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ 
»، گفتنـد: گـواهی ؟گيريد، پس چه خواهيد گفتسوال قرار می



دهيم که تو [مطلب را] رساندی و ادا نمودی و خير خواهی  می
اش را به سوی آسـمان دراز کـرد و بـه گشتش سبابهکردی، ان

للهـم اشـهد اللهـم اشـهد ا« : گرداند و فرمودسوی مردم می
اللهم اشهد» (يا هللا! گواهی بده! يا هللا! گواهی بـده! يـا هللا  

 .اندآن را آورده ابن ماجه أبوداود و، مسلمگواهی بده!) 
تـی ديگـر بدون آن که در جه در باال بردن دست توسط پيامبر

پنـدارد همراهـی هللا قرار دهد، رد بر کسی وجود دارد که مـی
 .تعالی با مخلوقاتش ذاتی است

- مـی حديث األوعالرد ديگری که آمده است، آنچه است که در 
از آن که هفت آسـمان را بيـان داشـت و  دبع رسول هللاباشد. 

ی بـين هـر آسـمان طـی کـردن مسـافتی بـه فرمود که فاصله
ل است و طول هر آسمان به انـدازه مسـير اپانصد سی اندازه

وفوق السـماء السـابعة «: طی نمودن پانصد سال است، فرمود
بحر بين أسفله وأعاله كما بين السماء واألرض ثم فـوق ذلـك 
ثمانية أوعال بين ركبهن وأظالفهن كما بـين السـماء واألرض 

رض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعاله كما بين السماء واأل
وهللا تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمـال بنـي 

و باالی آسمان هفتم دريايی وجود دارد کـه بـين » (آدم شيء
و زمين است،  ی بين آسمان پايين و باالی آن به مانند فاصله

وجود دارد که بين زانو و سم آنها به   سپس باالی آن هشت بز
است، سـپس بـاالی آنهـا  ی بين آسمان و زمينی فاصلهاندازه

ی عرش وجود دارد کـه بـين پـايين و بـاالی آن بـه انـدازه
ی بين آسمان و زمين است و هللا تبارک و تعالی باالی آن فاصله

آدم قرار دارد و اين در حالی است که هيچ يک از اعمال بنی
باس از عحاكم  مام أحمد وماند). اای برای او مخفی نمیذره

اند و حاکم و ذهبی آن را صـحيح روايت کرده بن عبد المطلب
اند. ابوداود، ِترمذی، ابن ماجه، حاکم و بيهقـی در دانسته

انـد و كتاب «األسماء والصفات» آن را با لفظی ديگـر آورده
 .است حسن غريب حديث اينسند : گفته است رمذيتِ 

 المسـتدرك و درحـاكم  نسـائي ودليل ديگر حديثی است کـه 
سـعد  ازطريق حـاكم،  » ازاألسماء والصفات« كتاب در يبيهق

حکم نمود که هر کسی  : سعد بن معاذاندآورده بن أبي وقاص
يد کشـته شـود و  اقريظه که دست به تيغ برده است، باز بنی

 اموال و ذراری آنها بايد تقسيم شود. اين امر نزد رسول هللا
الـذي   لقد حكم اليوم فـيهم بحكـم هللا«: ياد شد و او فرمود

ی آنها حکمـی را حكم به من فوق سبع سموات» (امروز درباره
حکم صادر کرد که هللا [تعالی] باالی آسمانهای هفتگانه آن را 

ی اين حديث سـخن نگفتـه اسـت و ده است). حاکم دربارهفرمو
همچنين ذهبـی آن . باشدمی : صحيحش گفته استتلخيصذهبی در 

حـديث  ايـن :گفتـه اسـت» آورده است و العلو«كتاب را در 
آن را مسـلم  و (بخـارايی)بخاري، مام أحمدا . باشدمی صحيح

: انـد و در آن فرمـوده اسـتروايت کـرده سعيد خدرياز ابو
(همانـا  »لقد حكمت فيهم بحكم هللا وربما قال بحكـم الملـك«



ی آن با حکم هللا [تعالی] حکم نمودی و شـايد فرمـود: درباره
مسـلم  حمـد و). ا [حکـم کـردی] شـاه] پادبه حکم [خداونـدِ 
انـد و در آن فرمـوده آورده رضي هللا عنهـا همچنين از عايشه

ی » (همانـا دربـارهلقد حكمت فيهم بحكم هللا عـز وجـل«: است
«وحكـم : حکم نمودی) و احمد افـزوده اسـت آنها به حکم هللا

آورده اسـت و لفـظ  جابراز  رمذيتِ رسوله» (و حکم رسولش). 
ی آنها به حکم هللا [تعـالی] » (دربارهحكم هللا فيهم أصبتاو: «

 .حکم نمودی)
: فرموده اسـت رد ديگری که وجود دارد آنچه است که رسول هللا

ه فوق العـرش: إن  لما قضى هللا الخلق كتب في كتابه فهو عند«
رحمتي غلبت غضبي» (وقتـی هللا حکـم مخلوقـات را بـه پايـان 

ی عرش است نوشت: رحمت مـن  باال رساند در کتابی که در نزدش
آن   مسلم بخاري و، مام أحمدبر خشم من پيشی گرفته است). ا

 .اندرا روايت کرده
ب اهنگام خـو دليل ديگری که وجود دارد اين است که پيامبر

اللهم «: نمود و آن بيان شده است و در آن آمده استدعا می
شيء، وأنت  أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك

شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» (يـا  الظاهر فليس فوقك
هللا، تو اول هستی و چيزی قبل از تو نبوده اسـت و تـو آخــر  

سـتی و هزی نخواهد بـود و تـو ظـاهر هستی و بعد از تو چي
تر از تـو چيزی باالی تو نيست و و باطن هستی و چيزی پايين

آن را روايـت  رمذيتِ  وأبو داود ، مسلم ،مام أحمدنيست). ا
باشد(به می حديث حسن صحيح اين: اند و ترمذی گفته استکرده

اين معنا که سند آن صحيح است و دارای بيشتر از يک سلسله 
 .باشد)راوی می

يتعـاقبون فـيكم «: فرمود دليل ديگر حديثی است که رسول هللا
مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعـون فـي صـالة الفجـر 

وهو أعلـم –صالة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم و
هم وهـم يصـلون كيف تركتم عبـادي؟ فيقولـون: تركنـا -بهم

- وأتيناهم وهم يصلون» (در پی شما مالئک شب و مالئک روز می
باشند و در هنگام نماز صبح و نماز عصر هر دو گروه حاضـر 

ح نمودنـد باشند، سپس کسانی [از آنها] که همراه شما صبمی
تر اسـت روند و [هللا تعالی] در حالی که از آنها آگاهباال می

گوينـد: ی مرا در چه حالتی رها نموديـد؟ مـیپرسد: بندهمی
خواندند و در  آنها را در حالی ترک کرديم که آنها نماز می

، مالـكخواندنـد). لی به نزد آنها رفتيم کـه نمـاز مـیاح
 .اندکرده ترا روايآن  نسائي مسلم و، بخاري، حمدا

آن را آورده اسـت کـه  دليل ديگر حديثی است کـه ابوموسـی
إن هللا ال ينام وال ينبغي له أن ينـام يخفـض «: فرمود پيامبر

القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمـل 
ی خوابـد و شايسـته» (هللا [تعالی] نمیالنهار قبل عمل الليل

بـرد و عمـل  ترازو را پايين و باال می او نيست که بخوابد،



شب قبل از عمل روز و عمل روز قبل از عمل شب بـه سـوی او 
آن را روايـت  ابـن ماجـه مسـلم و، مام أحمدرود) اباال می

 .اندکرده
و  تعالى تبارك و اين احاديث دليلی بر باال بودن پروردگار

ش خلوقات اسـت و او از مخلوقـاتمباالتر بودن او از تمامی 
باشد و همچنين در آنها ردی بر کسی است که بپندارد  جدا می

 .همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش ذاتی است
باشـد و ، بسيار زياد مـیرد اين سخن باطلی احاديث درباره

 .ان شاء هللا آنچه بيان نموديم کافی باشد
 ی اين امردرباره : سخنان صحابهفصل

ت باال بودن هللا تعالی نقلهـايی ی اثبانيز درباره از صحابه
بيهقي   ابن أبي حاتم ووجود دارد، از آنها روايتی است که 

-روايت کـرده جرير بن حازمدر كتاب «األسماء والصفات» از 
گفـت: زنـی بـه شنيدم که مـی أبا يزيداند، گفته است: از 

، شـدگفتـه مـی خولة بنت ثعلبـة رسيد که به او ديدار عمر
م بـود کـه آن زن از او طلـب دت همراه مـردر حال حرک عمر

نمود که بياستد و او برای وی ايستاد و به او نزديک شد و  
سرش را جلوی وی پايين انداخت، تا آن که نيـاز آن زن بـر 

گفت: ای اميـر المـؤمنين!  طرف شد و بازگشت، مردی به عمر
 ای؟ عمـرآيا مردان قريش را برای اين پير زن نگـه داشـته

شناسی؟ گفت: خير. گفت: اين  بر تو! آيا او را می گفت: وای
ــاالی  ــکوای او را از ب ــدای ش ــالی] ص ــه هللا [تع ــت ک ــی اس زن

قسـم ، اسـت خولة بنت ثعلبة آسمانهای هفتگانه شنيد و اين
رفـت، تــا وقتـی کـه  به هللا، اگر از نزدم تا رسيدن شب نمـی

ه  گرداند، مگر آن کشد، از او روی بر نمینيازش بر طرف نمی
آوردم و دوباره به  رسيد و نماز خود را بجا میماز مینوقت 

نمودم تا آن که نيازش بر طرف شود»، اين مـاجرا  او روی می
روايت کرده اسـت و  االستيعاب  درأبو عمر ابن عبد البر را 

 .ايمگفته است: آن را به چند طريق روايت نموده
ی)، از آنها روايتی اسـت کـه امـام احمـد، بخاری(بخـاراي

اند، گفته است: زينت بر روايت کرده ِترمذی و نسائی از انس
گفـت: «شـما را فروخـت و مـیفخـر مـی ] زنان پيامبرر[ديگ

اند و مـرا هللا تعـالی ] در آوردهاهلتان به ازدواج [پيامبر
در آورده  از باالی آسمانهای هفتگانه [بـه ازدواج پيـامبر

 .باشدمی حسن صحيححديث است]». ِترمذی گفته است: اين 
ابـن  از آنها روايتی است که امام احمد با سـند صــحيح از 

روايت نمـوده اسـت و آن ايـن اسـت کـه   عباس رضي هللا عنهما
بـرای  «محبوبترين زن رسول هللا: گفته است رضي هللا عنهاعايشه 
داشت، مگر آن که چيزی را دوست نمی بودم و رسول هللا رسول هللا

ک بـودن مـرا هللا تعـالی از بـاالی آسـمانهای پاک باشد و پا
 ابـن سـعد در  موده است».رهفتگانه توسط روح االمين نازل ف

 .باشدمی صحيحآن به شرط مسلم  سنادا الطبقات، و



حماد بن زيـد،   از سنيد بن داوددليل ديگر روايتی است که 
انـد آورده ابن مسعود از از زر بن حبيشعاصم بن بهدلة  از

هللا [متعال] باالی عرش است و چيزی از اعمالتان از که گفت: «
. عثمان بن سـعيد ماند». اسناد آن صحيح استوی پوشيده نمی

  ازحماد بن سلمة عـن عاصـم  از موسى بن إسماعيل ازدارمي 
انـد: «بـين آسـمان دنيـا و روايت کـرده ابن مسعود اززر 

د آسمانی که بعد از آن وجود دارد، پانصد سال فاصـله وجـو
دارد و بين هر آسمانی پانصد سال فاصله وجود دارد و بـين  
آسمان هفتم و کرسی پانصد سـال فاصـله وجـود دارد و بـين 
کرسی و آب پانصد سال فاصله وجود دارد و عـرش بـر روی آب 

باشد و او آنچه را که شما بــر  است و هللا تعالی باالی عرش می
 يهقـي درب و اسـت صـحيح داند»، اسـناد آنآن هستيد را می

 از طريق عبد الرحمن بـن مهـدي  » ازاألسماء والصفات«كتاب 
 ابن عبد البـر وبه مانند آن را آورده است حماد بن سلمة 

  ازحماد بـن سـلمة  ازطريق يزيد بن هارون  ازالتمهيد  در
آورده اسـت کـه  عبد هللا بن مسعود از زر، ازعاصم بن بهدلة 

و  ه وجـود داردلفاـص  گفت: «بين آسمان و زمين پانصد سـال
بين هر آسمان تا [آسمان] ديگر پانصـد سـال فاصـله وجـود 
دارد و بين آسمان هفتم و کرسی پانصـد سـال فاصـله وجـود 

بـر عـرش  تعـالى   تبـارك ودارد و عرش بر روی آب است و هللا
بيهقـي داند». همچنين امـام قرار دارد و اعمال شما را می

 المسـعودي همـان وا –بن عتبة طريق عبد الرحمن بن عبد هللا  از

 -ش شقيق بن سلمةاسم –أبي وائل از  عاصم بن بهدلة از -است

 .به مانند آن را روايت کرده است عبد هللا بن مسعود از
روايـت عكرمة  ازإسحاق بن راهويه  از آنها روايتی است که
ی سـخن هللا تعـالی اسـت کـه از زبـان  کرده است و آن درباره

ثم آلِتينهم ِمن بينِ أيِديِهم وِمن خلِفِهم وعن : فرمايدابليس می
ــر  د أكث ــِ ــمآِئِلِهم وال تج ــن ش ــاِنِهم وع ــاِكِرين أيم  )17( هم ش

] (سپس به نزد آنها از جلويشان و از پشتشان و از  األعراف[
سمت راستشان و از سمت چپشان خواهم رفت و بيشتر آنهـا را  

 ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـايابی) گفته است که شکرگزار نمی
روم، نتوانست بگويد از باالی سرشان به سمت آنهـا مـی :گفت

 .باشددانست که هللا [تعالی] باالی آنها میزيرا می
سـبحان «کسی که بگويد: « :است ابن مسعوداز آنها اين سخن 

، وال إله إال هللا، وهللا أك » (پاک و منزه اسـت هللا  برهللا، والحمد 
باشد و هيچ پرستش شونده و معبود و شکر و ستايش برای هللا می

ای آنها برحقی جز هللا وجود ندارد و هللا بزرگترين است)، فرشته
بـرد و بـه گيرد و به سوی هللا [تعالی] آنها را باال میرا می

 ی آن طلـبرسد، مگر آن که برای گوينـدهگروهی از مالئک نمی
نمايند تا آن که آنها را بـه صـورت [خداونـد] استغفار می

اجتمـاع در كتـاب «ابـن قـيم بسيار رحمت کننده برساند». 



- » آن را آوردهالمعرفة«كتاب در عسال » و الجيوش اإلسالمية
 .و روايان اسناد آن همگی ثقه(مورد اعتماد) هستند دان

ش است و آن به همراه همسر عبد هللا بن رواحة از آنها ماجرای
ابـن  باشد.وقتی بود که به سراغ کنيزش رفت و آن مشهور می

آن را آورده است و گفتـه اسـت: آن   االستيعاب درعبد البر 
ی اسـت کـه شـبی  تايم و آن وقرا از طريق صحاح روايت کرده

رفـت و بـه او رسـيد و  همراه کنيزی که برای او بـود، مـی
انکــار کـرد، او   همسرش او را مالمت نمـود و او همسـرش را

نزديکی او را ديده بود و در نتيجه به او گفت: اگر راسـت 
خوانـد و گويی، پس قرآن بخوان! زيرا شخص جنب قرآن نمـیمی

 :او گفت
وأن النار مثـوى             شهدت بأن وعد هللا حق 

 الكافرينا
ی هللا حـق اسـت                و آتـش دهم که وعدهگواهی می

 ران ما استجهنم مکان کاف
وفــوق العــرش رب         وأن العرش فوق الماء حق

 العالمينا
باشـد          و بـاالی و اين که عرش باالی آب است حق مـی

 عرش پروردگار جهانيان ما وجود دارد
ــه       وتحمله مالئكـة غـالظ ـــة اإللـــ ــ مالئـك

 مسـومينا
- حمـل مـی که دارای شدت عمل هستند،و آن [عرش] را مالئکی 

 انددار شدهد        مالئکِ هللا برای ما نشانکنن
همسر او گفت: هللا [تعالی] راست گفته اسـت و چشـم مـن دروغ  

ذهبي . خواندنمود و آن را نمیگفته است و او قرآن حفظ نمی
عبد العزيز بـن أخـي با اسنادش از  »سير أعالم النبالء« در

بد هللا بن عروايت کرده است و در آن آمده است: همسر  ماجشون
ای، کنی که با کنيزت خلوت نمـودهاگر انکار میگفت:  رواحة

 :ای از قرآن بخوان! او گفتاگر راستگو هستی، آيه
وأن النـــــار مثـــــوى      شهدت بأن وعد هللا حق 

 الكافرينا
ی هللا [متعال] حـق اسـت        و آتـش  دهم که وعدهگواهی می

 جهنم جايگاه کافران ما است
 :کن! و او گفت های اضافآيه آن زن گفت:

ــرش رب   وأن العرش فوق الماء طاف ــوق العــ وفــ
 العالمينا

عــــــــرش بــــــــاالی آب اســــــــت                                         
 باشدو باالی عرش پروردگار جهانيان ما می

ـرام ـة ـك ـة                  وتحمله مالئـك مالئـك
 اإلله مقربينـا

ــ  ــل ـمـــ ــی حمــــ ــک گرامــــ ــد                         یآن را مالئــــ کننــــ
 مالئک هللا که از مقربان ما هستند



ی خـودم را  آن زن گفت: به هللا تعـالی ايمـان آوردم و ديـده
ی آن بـا او رفت و دربـاره نزد رسول هللا دروغگو ديدم و او

 .خنديد و بر او ايرادی نگرفت سخن گفت و او
: مالـك بـن آورده اسـت ابـن سـعداز آنها روايتی است که 

عبـد الملـك بـن عميـر  ازعمر بن زيـاد  إسماعيل نهدي از
آمـد و گفـت شـعری  نزد پيـامبر: حسان بن ثابت آورده است

» (حق بگو!) قل حقاام، ای رسول هللا! فرمود: «برای تو سروده
 :او گفت
رسول الذي فـوق            شهدت بإذن هللا أن محمدا    

 السموات من عل
ــال ــه اذن هللا [تعـ ــیبـ ــواهی مـ ــد             ی] گـ ــه محمـ ــم کـ دهـ

 ی کسی است که از علو باالی آسمانها استفرستاده
 :دهم) او گفت» (و من گواهی میوأنا أشهد«: فرمود رسول هللا
له عمل من ربـه   وان الذي عادى اليهود ابن مريم    
 متقبل

ــت             ــريم اس ــن م ــود اب ــمنی نم ــود دش ــا يه ــه ب ــی ک و کس
ی است از پروردگارش که مورد قبول واقـع شـده برای او عمل

 است
 دهم).» (و من گواهی میوأنا أشهدفرمود: «

» آورده اســت و در بيـت  ير أعالم النــبالءآن را ذهبی در «س
 :آخر گفته است

نبي أتى من عند   وان الذي عادى اليهود ابن مريم    
 ذي العرش مرسل

ــت   ــريم اس ــن م ــود اب ــمنی نم ــود دش ــا يه ــه ب ــی ک          و کس
 پيامبری است که از نزد صاحب عرش فرستاده شده است

 .اين چنين آمده است حسان بن ثابتدر ديوان 
در كتـاب دارمـي عثمان بـن سـعيد از آنها روايتی است که 

 با اسناد جيد آورده است کـه ابـوهريرهمريسي » بر النقض«
«وقتی ابراهيم در آتش انداخته شد، گفت: يـا هللا! تـو : گفت

ای هسـتم کـه  در آسمان يکتا هستی و من در زمين تنها بنده
 کند».تو را عبادت می

روايت شده است کـه بـاال  اين چنين است که آثاری از صحابه
ين سخن بـر رد  ررساند و رساتبودن هللا تعالی را به اثبات می

کسی است که بپندارد همراهی هللا تعالی بـا مخلوقـاتش ذاتـی 
 .است
 

 اجماع بر اين امر: وجود فصل
اما اجماع اهل سنت و جماعت با کسی که بپندارد همراهـی هللا  

کند. تمامی علمای تعالی با مخلوقاتش ذاتی است، مخالفت می
  اند و از آنها امام اهل سـنت احمـدبزرگ اين امر را گفته
بقـات در «طالحسـين است. قاضـي أبو بن حنبل رحمه هللا تعالى

أبي العباس أحمد بـن جعفـر بـن به » با سندی که الحنابلة
أبو عبد  رسد گفته است که میإصطخري فارسي يعقوب بن عبد هللا 



هـای اهـل علـم و  اين مـذهب: گفت هللا أحمد بن محمد بن حنبل
باشد و اهل سنت به اصلهای آن متمسک هسـتند صاحبان اثر می

تا بـه  ی پيامبردانند که تبعيت از اين امر از صحابهو می
است، علمای اهل حجاز و شام و ديگـران ادامه داشته ز امرو

کسی که با چيزی از اين عقايـد، مخالفـت  .را بر آن يافتم
ی آن ايـراد  کند يا به آن طعنه وارد نمايد يا از گوينـده

بگيرد، او بدعت گذار است و از جماعت خارج شده اسـت و از 
 .است گشتهراه و روش سنت و راه حق منحرف 

به اين عقيده راهنمايی کرده است و گفته اسـت: امام احمد 
هفت آسمان را يکی باالی ديگری آفريده است و هفت زمين را  «

و بين زمين باال و آسمان دنيا،  يکی زير ديگری آفريده است
پانصد سال فاصله وجود دارد و بين هـر آسـمان تـا آسـمان 
م [ديگر] پانصد سال فاصله وجود دارد و آب باالی آسمان هفت

باشد و عرش [خداوند] بسيار رحمت که باالترين آسمان است می
باشد و کرسـی در می شبر روی عر باالی آب است و هللا یکننده

هـای باشد و او آنچه در آسمانها و زمـينمحل دو پای وی می
داند و آنچـه  باشد را میهفتگانه است و آنچه بين آن دو می
داند. مو و اها است را میدر زير خاک و آنچه در پايين دري

روياند و هـر برگـی  درخت و تمامی زراعت و هر گياهی را می
شـمارد اندازد، تمامی سخنان را میرا او [از روی درخت] می

های شنزار و ذرات ريز خاک ها و شنگريزهنو همچنين تعداد س
ها و اعمال بندگان و اثرهـا، سـخنان و و سنگهای بزرگ کوه

داند و به هر چيزی آگاهی دارد و از او می جانهای آنها را
ماند و او بر روی عرشش باالی آسـمان هفـتم چيزی پنهان نمی

تر از او نور، آتش و تاريکی و آنچه او به آن  است و پايين
 .تر است وجود داردآگاه

 بـا آوردن ايـن سـخنان هللا ،اگر شخص بدعتگذار با اين امر
(و مـا از  ِإليِه ِمن حبِل الوِريـدِ ب ونحن أقر : مخالفت ورزد

وهو معكـم : رگ گردن به او نزديکتر هستيم) و با اين سخنش
(و او همراه شماسـت هـر کجـا کـه باشـيد) و  أين ما كنتم 

 إلـى قولـه ما يكون ِمن نجوى ثالثٍة ِإال هو راِبعهم : همچنين
 عهم أين ما كانواِإال هو م  سه نفری بـا يکـديگر درگوشـی)

باشـد) تـا کنند، مگر آن که او چهارمين آنها مـیصحبت نمی
(مگر اين که او هر کجا که باشـند، همـراه آنهـا اسـت) و  

اين اعمـال فقـط : بايد گفت .ای از قرآنديگر آيات متشابه
بـر روی لى هللا تعـاگيـرد، زيـرا با علم [هللا تعالی] صورت می

عرشش باالی باالترين آسمان که همان آسمان هفتم اسـت قـرار 
داند و او از مخلوقـاتش جـدا دارد، تمامی آن موارد را می

 .ماند»باشد و چيزی از علم او پنهان نمیمی
پس کسی که با اهل سنت و جماعت مخالفت نموده اسـت، بايـد 

تعالی تقـوا  در حد حق آن، در اين امر تأمل نمايد و از هللا 
پيشه نمايد و از دعوتگران به سوی بدعت و گمراهـی نباشـد 



ِليحِملـوا أوزارهـم : فرمايـدی آنها مـیکه هللا تعالی درباره
كاِملة يوم الِقيامِة وِمن أوزاِر الِذين يِضلونهم ِبغيِر ِعلٍم أال 

(تـا بارهايشـان را بـه طـور  ]النحل[ )25( اء ما يِزرون س 
کامل به دوش گيرند و بارهای کسانی به غير علـم آنهـا را  

اند [را نيز بايد بر دوش گيرند] آگاه باشـيد گمراه نموده
 گيرند). در حـديث صـحيح رسـول هللاکه بد باری را بر دوش می

ومن دعا إلى ضاللة كان عليه مـن اإلثـم مثـل فرموده است: «
ينقص ذلك من آثامهم شيئا» (و کسی که بـه تبعه ال آثام من 

سوی گمراهی دعوت دهد، برای او گناهی مثل گناه کسی که از  
ای از گناهان آنها کم  او تبعيت کرده است وجود دارد و ذره

از أهـل سـنن  مسـلم و، حمـدامام ااين حديث را شود)، نمی
حديث حسـن  ِترمذی گفته است: اين .اندروايت کرده ابوهريره

 .باشدمی يحصح
، «علمای صحابه و تابعين: گفته است عمر ابن عبد البرابو
شود، در تأويل اين کسانی که تأويل آنها پذيرفته می همان

(سه  ما يكون ِمن نجوى ثالثٍة ِإال هو راِبعهم سخن هللا تعالی: 
کنند، مگر آن که او چهارمين آنها نفری پنهانی صحبت نمی

اند: او بر روی عرش قرار دارد و علم او در هر  )، گفتهاست
باشد و حتی يک نفر وجود ندارد که با آنها مکانی می

مخالفت کرده باشد و قول او حجت واقع شود» اين نقل را 
 دررحمه هللا تعالى  شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيميه

مجموع پنجم از جلد  193 ی» در صفحهالقاعدة المركشية«
آورده است و آن را تأييد نموده است، سپس بعد از  لفتاوىا

«اين چيزی است که   :گفته است شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى آن
از سلف به خلف رسيده است و نقل ديگری از آنها وجود 
ندارد و آن حق آشکاری است که آيات قرآن و سنت نبوی 

را در  ابن عبد البرسخن . ذهبي باشند»دليلی برای آن می
«اجتماع الجيوش كتاب  درابن قيم » و العلو«كتاب 

 .انداند و آن را تأييد نمودهآورده اإلسالمية»
در «شرح حديث النزول» اين سخن هللا تعالی شيخ اإلسالم همچنين 
]  ]4وهو معكم أين ما كنـتم : ی حديد را آورده استدر سوره

باشيد) و اين سخن هللا تعـالی (و او همراه شماست هر کجا که 
ما يكون ِمن نجوى ثالثٍة ِإال هو راِبعهم وال : ی مجادلهدر سوره

خمسٍة ِإال هو ساِدسهم وال أدنى ِمن ذِلك وال أكثر ِإال هـو معهـم 
انی صـحبت (سه نفری نيستند کـه پنـه ]  ]7...أين ما كانوا

باشد و نه پـنج نفـر  کنند، مگر آن که او چهارمين آنها می
باشد و نه کمتـر از آن و نــه  مگر آن که او ششمين آنها می

بيشتر از آن، مگـر آن کـه او همـراه آنهاسـت هرکجـا کـه 
سپس گفته است: از پيشينيان به ثبت رسيده است . باشند...)
مـش همـراه انـد: او همـراه آنهاسـت يعنـی بـا علکه گفته
انـد کـه ايـن و ديگران ياد نمـوده ابن عبد البرآنهاست. 

انـد اجماع صحابه و کسانی که از آنها به نيکی تبعيت کرده



باشد و حتی يک نفر در بين آنها وجود نداشته است که به می
آنها مخالفت کرده باشد و بتوان سخن او را حجت قـرار داد  

  سـفيان ثـوري و، يانمقاتل بن ح، ضحاك، ابن عباسو آن از 
و ديگران به ثبت رسيده است. سپس بعد از آن  أحمد بن حنبل

ی از ابـن عبـاس دربـارهابن أبي حاتم، شيخ روايتی را که 
(و ] 4[الحديـد:  وهو معكم أين ما كنتم : اين سخن هللا تعالی

او همراه شماست هرکجـا کـه باشـيد) آورده اسـت را بيـان 
باشد و بـا علمـش همـراه ه او بر روی عرشش میداشته است ک

روايت شده است که گفـت: وري همچنين از سفيان ث. آنان است
ضـحاك بـن مـزاحم علم او همـراه آنـان اسـت. همچنـين از 

ما يكون ِمن نجوى ثالثـٍة ِإال هـو : ی اين سخن هللا تعالیدرباره
صحبت کنند، مگر آن که  (سه نفری نيستند که پنهانی راِبعهم 

مـا  أيـن  فرمايـد:او چهارمين آنها است) تا آنجا کـه مـی
آورده اسـت: او ] 7(هر کجا که باشند) [المجادلـة:  كانوا

 .بر روی عرش است و علم او همراه آنان است
اهل سنت و جماعت اجمـاع دارنـد : گفته است أبوعمر طلمنكي

او بر عرشش اسـتقرار دارد که هللا [تعالی] دارای عرش است و 
 گفته ، باشدو علم، قدرت و تدبيرش همراه تمامی مخلوقات می

مسلمانان اهل سنت اجماع دارند که معنای اين سـخن هللا : است
] (و او همـراه 4[الحديـد:  وهو معكم أين ما كنتم : تعالی

ن و مانند آن در قرآن به معنای آشماست هر کجا که باشيد) 
است که با علمش [همراه آنان] است و هللا [متعال] بـه ذاتـه  
باالی آسمانها و بر روی عرشش هر گونـه کـه بخواهـد قـرار 

 .دارد
الرحمن على : ی اين سخن هللا تعالیگفته است: اهل سنت درباره

([خداوند] بسيار رحمت کننده بر عرش ] 5[طه:  رشِ استوىالع 
گوينـد: اسـتقرار هللا [تعـالی] بـر عـرش مـیاستقرار دارد) 

ايـن نقـل را شـيخ . باشـداش، حقيقت است و مجاز نمیگرامی
در شـرح حـديث رحمه هللا تعالى  اإلسالم أبو العباس ابن تيميه

آورده است و  مجموع الفتاوىپنجم جلد از  519ی هصفحالنزول 
 كتابدر ابن قيم  و »العلو«كتاب در ذهبي قسمتی از آن را 

 .اند» آوردهاجتماع الجيوش اإلسالمية«
آورده اسـت کـه او عمر طلمنكـي از ابـوشيخ اإلسالم همچنين 

«مسلمانان اهل سنت اجماع دارند که هللا [تعـالی] : گفته است
باشد و هللا  باشد و از تمامی مخلوقاتش جدا میبر روی عرشش می

وی ظلـم و  رتعالی واالتر از سخن اهل انحـراف اسـت کـه از 
جلد پـنجم  501ی آن در صفحه. گويند»بزرگ سخن می ینافرماني

 .ياد شده است مجموع الفتاوىدر 
در كتاب «األسماء والصفات» بـا سـند صـحيح از بيهقي امام 

«از ما و تـابعين بسـيار  :آورده است که گفته استوزاعي ا
گوييم: هللا تعالی باالی عرشش اسـت و  زياد ياد شده است که می

در سنت از صفات جالل و وااليـی آمـده اسـت ايمـان به آنچه 



رحمـه هللا تعـالى  هشيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيميداريم». 
» آورده الفتـوى الحمويـة الكبـرىرا در «وزاعي سخن ا ناي

گفتــه اسـت و او  أوزاعي اين عبارت را  :است سپس گفته است
 : ی عصر تابع تابعين اسـت و آنهـايکی از امامان چهارگانه

مام أهل حجاز، أوزاعي إمـام أهـل شـام، ليـث امام مالك ا
انـد. در اينجـا بوده ثوري إمام أهل عراقو  إمام أهل مصر

بيان شده است که در زمان تـابعين ايمـان بـه ايـن کـه هللا  
تعالی باالی عرش است و صفات او شنيدنی است، امـری مشـهور 

يـه همظهور مـذهب جبعد از أوزاعي بوده است و اين سخن را 
که منِکر قرار داشتن هللا تعالی بر روی عرشش بودنـد و صـفات  

کردند، بيان داشته است، تا مردم بدانند کـه او را نفی می
. ابن قـيم رحمـه هللا مذهب پيشينيان خالف سخن آنها بوده است

» اجتماع الجيوش اإلسـالمية« را در کتابش  أوزاعيسخن تعالى 
ايـن سـخن در مـذهب او : آورده است و بعد از آن گفته است

 .مذهب تابعين وجود داشته است
 أبوأحمـد حـاكم و اسـت کـه  ه» گفـت العلـو« كتاب  درذهبي 

أبوالعباس اند که فتهگبرای اوست لفظ  نقاش مفسر وبكر أبو
گفـت: ايـن که می قتيبة بن سعيدشنيدم از : گفته است سراج

م که دانيباشد و میمی تسخن امامان مسلمان اهل سنت و جماع
باشد، همـان پروردگار ما باالی آسمان هفتم بر روی عرشش می 

 العـرشِ اسـتوى الـرحمن علـى :فرمايدمی جل جاللهگونه که 
[هللا] بسـيار رحمـت کننـده بـر روی عـرش اسـتقرار ] (5[طه: 

روايت کرده است  قتيبة ازموسى بن هارون  دارد). اين چنين
ردگار ما باالی آسمان هفتم بر روی وردانيم پکه او گفت: می

امامـت  ایراد که قتيبة  گفته است: اين . ذهبيباشدعرشش می
. بيان داشته اسـتاجماع  را مورد اين مسأله صداقت بود،و 

» اجتماع الجيوش اإلسالمية« شكتاب را در قتيبة  سخنقيم ابن 
 .به مانن آنچه ذهبی ياد نموده است، آورده است

حسن بن محمد بن با اسنادش تا سماعيل هروي شيخ اإلسالم أبوإ
سـوال شـد  مديني روايت کرده است که گفت: از علي بن حارث 

گفـت: ؟ باشدسخن اهل جماعت چه می: شنيدمدر حالی که من می
بـاالی  به ديدن و سخن گفـتن ايمـان دارنـد و ايـن کـه هللا

ی ايـن سـخن هللا . از او دربارهباشدآسمانها بر روی عرشش می
 ما يكون ِمن نجـوى ثالثـٍة ِإال هـو راِبعهـم : تعالی سوال شد

کننـد، (سه نفری با يکديگر پنهانی صحبت نمی] 7[المجادلة: 
مگر آن که او چهارمين آنها است)، او گفت: قبـل از آن را 

] ای کـه هللا [متعـال(آيا نديده ألم تر أن ا يعلم : بخوان
قـيم ابن  و داند). اين عبارت را ذهبی در كتاب «العلو»می

 .اند» نقل کرداجتماع الجيوش اإلسالمية«كتاب در 
مـروذي أبوبكر  از: » گفته استالسنة«كتاب  درخالل أبوبكر 

أبوداود خفـاف سـليمان بـن  از ابورينيشمحمد بن صباح  از
-ی مـیهللا تعـال: گفـت إسحاق بن راهويهکه گفته است: داود 
([هللا] بسـيار ] 5[طـه:  رشِ اسـتوىالرحمن على العـ  :فرمايد



اجماع اهل علم است  رحمت کننده بر روی عرش استقرار دارد)
تـر که او باالی عرش استقرار دارد و هر چيزی را در پـايين

 و »العلـو«كتـاب  درذهبـي داند. اين را از زمين هفتم می
نـد و ا» آوردهع الجيـوش اإلسـالميةماتاج«كتاب  درابن قيم 

کـه ايـن امـام   !و! و ببيننشبعد از آن ذهبی گفته است: ب
چگونه اجماع بر اين مسأله را بيان داشته است، همان گونه 

 .که در زمانش قتيبة آن را ذکر نموده است
عبد الرحمن بـن أبـي  » با اسنادش تاالعلو«كتاب  درذهبي 
زرعـة رحمهمـا هللا رم و ابواز پـدآورده است که گفـت:  حاتم

و آنچه که  ه و روش اهل سنت در اصول دينی رادربارهتعالى 
از تمامی شهرها به آن دو رسيده بود و آنچه که آن دو بــه  

هر دوی آنها گفتند: از تمامی  پرسيدم؟ آن اعتقاد داشتند،
ز، عراق، مصر، شام و يمن به ما رسيده است کـه  احج یشهرها

بـر روی عرشـش و جـدا از تعالى  تبارك و در مذهب آنها، هللا
باشد، همان گونه کـه خـودش را ايـن گونـه در مخلوقاتش می

اش بـدون بيـان کيفيـت، توصـيف کتابش و بر زبان فرسـتاده
فرموده است، علم او همه چيز را احاطه کـرده اسـت و هـيچ  

بن  اين را ا. باشد و او شنوای بيناستچيز به مانند او نمی
ة» آورد است و بعد از سالمي«اجتماع الجيوش اإل كتاب درقيم 

اند و آن دو آن گفته است: اين دو از امامان اهل دين بوده 
رحمهـم هللا  اری(بخـارايی)خاز افراد قابل اعتماد احمـد و ب

 .اندبوده تعالى
گفته  مريسيبشر  » بهالنقض«كتاب  دردارمي عثمان بن سعيد 

بر آن اتفاق نظر دارند سخنی است که تمامی مسلمانان  :است
- و آن اين است که هللا [تعالی] باالی عرشش باالی آسمانها مـی

-نين گفته است: هللا [تعالی] باالی عرش اسـت و مـیچباشد. هم
شـنود و احـدی از مخلوقـاتش از او  داند و از روی عرش مـی

ای ماند و هيچکدام از آنها از او در پشـت پـردهپنهان نمی
كتاب  درابن قيم  و» العلودر كتاب «هبي . ذگيرندقرار نمی

 .اند«اجتماع الجيوش اإلسالمية» آن را آورده
حرب  » ازاجتماع الجيوش اإلسالمية«كتاب در ابن قيم همچنين 

آورده است که او إسحاق  أحمد و یهباكرماني صحبن إسماعيل 
آب باالی آسمان هفتم است و عرش بر روی آب قرار دارد : گفت

  تعال] باالی عرش است. ابن قيم گفته است: ايـن لفـظو هللا [م
اهل سنت بر   ،تمامی شهرهای اين مسأله است و در او درباره

 .آن اجماع دارند
بـاب »، الشـريعة«كتـاب  درآجـري حسـين بكر محمد بـن أبو

ی آن را آورده است و درباره »التحذير من مذاهب الحلولية«
ن هللا تعـالی کـه در  کسانی که برای اثبات مذهب خود اين سـخ

ن دهند: باشد را حجت قرار میی مجادله میسوره مـا يكـون مـِ
نجوى ثالثٍة ِإال هو راِبعهم وال خمسٍة ِإال هو ساِدســهم وال أدنـى  

] 7[المجادلـة:  ِمن ذِلك وال أكثر ِإال هو معهم أين ما كانوا
(سه نفری نيستند که پنهانی صـحبت کننـد، مگـر آن کـه او 



چهارمين آنها است و پـنج نفـری نيسـتند، مگـر آن کـه او 
ششمين آنها است و نه کمتر از آن و نه بيشـتر از آن مگـر  

هـو و همچنـين: آن که او همراه آنهاست هر کجا که باشند) 
(او اول و آخـر ] 3الحديد: [ األول واآلخِر والظاِهر والباِطن 

 و معكم أين ما كنتم وه  :و ظاهر و باطن است) تا اين کالمش
اند با مکر و حيله بـه  گفته است: آنچه را که تأويل نموده

فسـير تاند و قرآن را بر اساس هوای نفسشان شنونده رسانده
 گفتـه اسـت:. انـداند و گمراه کردهاند و گمراه شدهنموده

بـر  ولی آنچه اهل علم بر آن قرار دارند اين اسـت کـه هللا
باشـد و علـم او همـه چيـز را روی عرشش باالی آسمانها مـی

احاطه کرده است، علم او به تمام مخلوقات که در آسمانهای 
باشـند های هفتگانه میباال و به تمامی مخلوقات که در زمين

سـت احاطـه و آنچه بين آن دو است و آنچه کـه زيـر خـاک ا
ها و آنچـه بـين ای در آسمانها و زميندارد، کوچکترين ذره

مانـد و علــم او بـه آن  آنها است از هللا [تعالی] پنهان نمی
احاطه دارد و او سبحانه واالی باالترين، بر روی عرشش قرار 

رود و او از مالئکـی  دارد، اعمال بندگان به سوی وی باال می
 .برند به آنها آگاهتر استیکه آنها را شب و روز باال م

ما يكون : شودی بگويد: پس معنای اين آيه چه میاگر گوينده
 ...مسـٍة ِإال هـو ساِدسـهم ِمن نجوى ثالثٍة ِإال هو راِبعهـم وال خ 

] (سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر 7[المجادلة: 
ست و نه پنج نفری مگـر آ کـه او  آن که او چهارمين آنها ا

 .و آن را حجت قرار دهدششمين آنها است) 
و هللا [متعال] بـر روی عرشـش اسـت و  شود: با علمشگفته می

علم او به آنها و به تمامی مخلوقـاتش احاطـه دارد، ايـن 
انـد و در اول و آخـر آيـه  تفسيری است که اهل علـم آورده

-مـی علـم اسـت، هللا راهنمايی وجود دارد که آن بـر اسـاس
ي األرِض : فرمايد ألم تر أن ا يعلم ما ِفي السماواتِ وما فـِ

ما يكون ِمن نجــوى ثالثـٍة ِإال هــو راِبعهـم وال خمسـٍة ِإال هـو  
بينی که هللا [متعـال] آنچـه (آيا نمی] 7[المجادلة:  ساِدسهم 

آسمانها و آنچه در زمين است و اين که سه نفری نيستند در 
که پنهانی صحبت کنند مگر آن که او چهارمين آنهـا اسـت و  

- پنج نفری نيستند مگر آن که او ششمين آنهـا اسـت را مـی
ثم ينِبئهم ِبمـا عِملـوا يـوم : فرمايدداند) تا آنجا که می

(سپس در روز قيامت آنهـا را   شيٍء عِليم ا ِبكلِ  الِقيامِة ِإن 
چيـزی هـر فرمايد و هللا به دادند باخبر میاز آنچه انجام می

با علم شروع نمـوده اسـت و  ر داناست) در اين آيه هللابسي
لـم او بـه تمـامی عو  آن را با علم به پايان رسانده است

ی  مخلوقاتش احاطه دارد و اين در حالی اسـت کـه او بـر رو
 .اين سخن مسلمانان است. باشدعرشش می



آياتی وجود دارد که بر ايـن داللـت  كتاب هللاگفته است: در 
در آسمان باالی عرشش است و علم او به تمـامی  کند که هللامی

مخلوقاتش احاطه دارد و آن آيات را ذکر نموده است که ذکر  
 بـاب ذكـر السـننآنها در قبل آمده است، سپس گفته است: «

التي دلت العقالء على أن هللا عز وجـل علـى عرشــه فـوق سـبع  
سمواته، وعلمه محيط بكل شيء، وال يخفى عليه شيء فـي األرض 

هايی کـه عـاقالن آن را دليـل » (باب ياد سنتوال في السماء
باشـد بر روی عرشش باالی هفت آسمانش می دهند که هللاقرار می

يزی نه در زمين و نه و علم او به همه چيز احاطه دارد و چ
ی ايـن موضـوع مانـد) و دربـارهدر آسمان از او پنهان نمی

احاديث بسياری را آورده است که ذکر آنهـا در قبـل آمـد، 
يی است که در معنای آنها اتفـاق هاسپس گفته است: اين سنت

کننـد و ر وجود دارد و بعضی بعضـی ديگـر را تصـديق مـینظ
بـر  گـوييم: هللاست که مـیتمامی آنها دليلی بر اين سخن م

باشد و علـم او همـه چيـز را روی عرشش باالی آسمانهايش می
آن را  . احاطه کرده است و او شنوای بينای بسيار آگاه است

اجتماع الجيوش در كتاب «ابن قيم  و »العلو«كتاب  درذهبي 
-ختم مـیبه اين سخن آجری  سخناند و » روايت کردهاإلسالمية

 .سلمانان استاين سخن م شود:
 شكتابدر  هنابلحخ ي بن بطة عكبري شمام زاهد أبوعبد هللات
خلقه  بائن من ه على عرشن هللاأاإليمان بباب « ،»اإلبانة«

 مسلمانان شامل صحابه :گفته است» ميع خلقهجيط بمحه لموع
و تابعين اجماع دارند که هللا [متعال] بر روی عرشش باالی 

 :باشد و اما اين سخنشاتش میآسمانهايش و جدا از مخلوق
 معكم  وهو اند: (و او با شماست) همان گونه که علماء گفته

 ِفي ا  وهو  :فرمايدباشد. اما سخنش که میبا علمش می
] (و او هللا در آسمانها و 3[االنعام:  األرضِ  وِفي السماواتِ 

، در آسمانها معبود زمين است) معنای آن اين است که او هللا
ی برحق است و او هللا در زمين معبود و پرستش  و پرستش شونده

ی اين معنا آنچه است که در . تصديق کنندهی برحق استشونده
 وِفي ِإله  السماءِ  ِفي الِذي وهو : کتاب هللا تعالی وجود دارد

مان معبود (و او کسی است که در آس ]84[الزخرف:  ِإله  األرضِ 
پرستش  وی برحق است و در زمين معبود و پرستش شونده

همچنين جهميه اين سخن هللا تعالی را حجت  .)ی برحق استشونده
 راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما دهد:قرار می

] (سه نفری نستند که پنهانی صحبت کنند، مگر 7[المجادلة: 
گويند: هللا تعالی همراه و میارمين آنها است) آن که او چه

ت که علماء باشد. اين در حالی اسماست و در ما موجود می
گيرد و با علم او صورت می ،عمل اند که اينتفسير نموده

(هللا به  عِليم  شيءٍ  ِبكلِ  ا  ِإن همچنين در آخر آيه آمده است: 
كتاب ت را ذهبی در هر چيزی آگاهی دارد). اين عبار

با  بطة ابن » ذکر کرده است و گفته است: سپسلعلوا«



اند آن با علمش اسنادش سخن کسانی را آورده است که گفته
د بن مأح، ادحميم بن عن، ثوري، ضحاكپذيرد و آنها صورت می
  .باشندمیاق بن راهويه حإس حنبل و
د محم يأب از »الميةساع الجيوش اإلماجت« شكتاب دريم ابن ق

 روايت کرده است که او در کتابش عبد هللا بن أبي زيد 
به باال بودن و قرار داشتن پروردگار  »نةلسا المفرد في«

تعالی بر روی عرشش به ذاته اقرار نموده است و گفته است: 
اند و  ها گرفتهاز آنچه امت در دينداری از سنت »لصف«

انه بح سهللا ت کهباشد اين اسمخالفت با آن بدعت و گمراهی می
باشد و دائما دارای اسمهای نيکو و صفات واال می ىتعال و

سپس صفات را به طور  –باشد تمامی صفات خود را دارا می
باشد که او باالی کامل بيان داشته است و از آنها اين می

باشد و باشد و بر روی زمين نمیآسمانهايش بر روی عرشش می
ی عقايد سپس بقيه – لمش حضور دارداو در تمامی مکانها با ع

تمامی آنچه : را مطرح نموده است و در آخر آن گفته است
ذکر نموديم، سخن اهل سنت و امامان مردم در فقه و حديث 

  .توافق دارندسخن امام مالک با باشد و تمامی آنها می
أبي  از» الميةساع الجيوش اإلم اجت«كتاب در م يابن قهمچنين 

آورده است که او در کتابش که د بن أبي زمنين محمبد هللا ع
از اقوال اهل : در آن اصول سنت را آورده است، گفته است

عرش را آفريده است و آن را به باال   سنت اين است که هللا
بودن اختصاص داده است، سپس هر گونه که بخواهد بر آن 

ی خودش يابد و اين همان گونه است خودش دربارهاستقرار می
ل اهل سنت اين است که هللا افرموده است. گفته است: از اقو

ای خود را از باشد و با پرده[تعالی] از مخلوقاتش جدا می
الم أبو  ساإل شيخ آنها پنهان داشته است. اين عبارت را

آورده  »وية الكبرىمالفتوى الح« در هيمالعباس ابن تي
 .است

از  »الميةساع الجيوش اإلماجت«كتاب  درم ي ابن قهمچنين 
آورده  يني زنجالبن ع دعس امام شافعيان در زمان خودش

واال و باالتر  ]است: مسلمانان اجماع دارند که هللا [تعالی
  غلبه داشتن و باال بودن  در است و برای هللا تعالی باال بودن 

و برای  وجود داردديگر وجوه باال بودن  وباالتر بودن  در
 تعالی دارای باال بودن ذاتی  ما به اثبات رسيده است که هللا

- بودن صفاتی و باال بودن چيرگی و غلبه داشتن می و باال
 .باشد

 از» الميةساع الجيوش اإلمجتا «كتاب  درم ي قابن همچنين 
آورده است که او در کتاب  ييمد بن فضل تمحماعيل بن مإس
بر روی عرشش و  اند: هللاعلمای سنت گفته: گفته است »ةجالح«

باشد و همچنين گفته است: مسلمانان ز مخلوقاتش میجدا ا
واالی باالتر است. گفته است: بحانه س هللاجماع دارند که 

برای هللا تعالی باال بودن ذاتی و باال بودن صفاتی و باال 
 .بودن چيرگی و غلبه وجود دارد



اين امر را  »اإلبانة«كتاب  دري نطيب باقالد بن محمأبوبكر 
اگر به ما گفته شود  : باشدی آن اين می خالصهآورده است که 

شود: گوييد: او در هر مکانی وجود دارد. گفته میکه آيا می
پناه بر هللا، بلکه او بر روی عرشش استقرار دارد، همان 

 استوى العرشِ  على الرحمن  :گونه که در کتابش آورده است
روی عرش استقرار دارد) ([هللاِ] بسيار رحمت کننده بر ] 5[طه: 

 والعمل  الطيِب  الكِلم  يصعد  ِإليهِ  :فرمايدهمچنين هللا تعالی می
رود (به سوی او سخن پاک باال می ]10[فاطر:  يرفعه  الصاِلح 

 من  أأِمنتم : فرمايدبرد). همچنين میو عمل صالح را باال می
 ]16[الملک:  تمور  ِهي  فِإذا األرض  ِبكم  ِسف يخ  أن  السماءِ  ِفي

ايد که در آسمان است از اين که شما  (آيا از کسی ايمن شده
لرزد). همچنين گفته را در زمين فرو برد در حالی که آن می

گر او در هر مکانی وجود داشته باشد، درست آن است : است
بگيريم و  جهتکنيم به سوی زمين به او رو می که وقتی

همچنين به سوی پشتمان، سمت راستمان و سمت چپمان [و اين 
کنيم]، تمامی در حالی است که به سوی آسمان روی می

مسلمانان اجماع دارند که اين امر خالف آن درست است و 
دهند. اين عبارت را ی آن را مورد بازخواست قرار میگوينده

 يةومالح ىوفتال« در هتيمين باس ابالع الم أبو ساإل يخش
 درم قي بنا العلو» وكتاب «در ذهبي آورده است و  برى»كلا
اند و به آن آن را آورده »يةوش اإلسالمجياع الجتما« شتابك

 .انداقرار نموده
هللا بن أحمد دبع ند بميم أحنعأبو  بزرگ ظحاف
 بكتادر حلية األولياء» ی «نويسنده (اصفهانی)صبهانياأل
راه ما، را پيشينيان است کسانی که  :استگفته » تقادعاال«

از قرآن و سنت و اجماع امت تبعيت نمودند و اعتقاد 
داشتند که درباره عرش و استقرار هللا [تعالی] بر روی آن در 
احاديث به ثبت رسيده است و آن را بدون کيفيت دادن و 

اند و اين که هللا متعال از تشابه نمودن، قبول کرده
باشند و در باشد و مخلوقات از او جدا میمیمخلوقاتش جدا 
شود و او بر فرمايد و با آنها مخلوط نمیآنها حلول نمی

اين . روی عرشش در آسمان و جدای از زمين استقرار دارد
 درذهبي  الفتاوى ودر  هميتي نباالم سإلاشيخ عبارت را 

اند، سپس اين امام اجماع بر اين سخن آورده» كتاب «العلو
باشد. همچنين ابن کر نموده است. شکر برای هللا تعالی میرا ذ

اين سخن او را نقل  ة»ياإلسالم شاع الجيوماجتكتاب « قيم در
راه ما، راه پيشينيان است کسانی که از قرآن، : کرده است

اند. گفته است: سپس اعتقاد سنت و اجماع امت تبعيت کرده
عتقادی که است: از ا آنها را بيان داشته است و گفته

- هللا تعالی در آسمانش و جدای از زمين می ت کهدارند اين اس
 . باشد

 (نيشابوری)ابوريسن النيمعبد الرح ناعيل بمان إسمأبوعث
ی سنت نوشته است، گفته است: در مطلبی که درباره ينابوص



دهند که هللا تعالی اصحاب حديث اعتقاد دارند و گواهی می
باشد، همان گونه که کتابش رشش میباالی آسمانهايش بر روی ع

اند و اختالفی و علمای امت و بزرگان امامان پيشينيان گفته
باشد و عرشش باالی ندارند که هللا تعالی باالی عرشش می

 در هيمتي نالم ابسيخ اإلشباشد. اين عبارت را آسمانهايش می
كتاب در  مقي ناب و »العلو«كتاب  درذهبي  وى الفتاو

 .انداند و آن تأييد نمودهآورده »الميةساإل لجيوشاع اماجت«
و بعد  128ی صفحه »يدهالتم«كتاب  درر بن عبد البر مأبوع

اين حديث از لحاظ نقل ثابت  :از آن در جزء هفتم گفته است
باشد و اهل حديث در صحيح شده است و اسناد آن صحيح می 

د بر بودن آن اختالف نظر ندارند و در آن دليلی وجود دار
باشد در آسمان بر روی عرش و باالی هفت آسمان می اين که هللا

و اين همان گونه است که جماعت اين گونه گفته است و آن 
 :گوينددليلی بر رد معتزله و جهميه در سخنشان است که می

تا آنجه  -باشد، باشد و بر روی عرش نمیدر هر مکانی می هللا
  ی که وجود دارد بر اين که اوهاياز حجت - است:  که گفته

باشد، اين است که بر روی عرش، باالی آسمانهای هفتگانه می
تمامی موحدان از عرب و غير عرب وقتی مشکلی برای آنها 

يابد، شدت می نشود يا وقتی که امر بر آناايجاد می
 گيرند و از پروردگارشانصورتهايشان را به سوی آسمان می

کنند و اين امری مشهور و خواهی می فرياد ىتعال تبارك و
اين امری است که داليل  ،باشدشناخته شده نزد عام و خاص می

و در حالت نياز کسی غير از آن   زيادی برای آن وجود دارد
 .کندکند و اين عمل را شخص مسلمان انکار نمیرفتار نمی

 يكون  ما :گفته است: اما دليل آوردن آنها با اين سخن هللا
 وال  ساِدسهم  هو  ِإال  خمسةٍ  وال  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن 

 كانوا ما أين  معهم  هو  ِإال  أكثر  وال  ذِلك  ِمن  أدنى
(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر  ]7[المجادلة: 

نفری نيستند، مگر آن آن که او چهارمين آنها است و پنج 
که او ششمين آنها است و نه کمتر از آن و نه بيشتر از آن 

ظاهر اين  مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا که باشند)، 
و  باشد، زيرا علمای صحابهآيه دليلی برای آنها نمی

شود، در تابعين کسانی که تفسير قرآن از آنها گرفته می
بر روی عرش وجود دارد و علم  او  :اندتفسير اين آيه گفته

باشد و هيچ کسی با آنها در اين  او در هر مکانی موجود می
امر مخالفت نکرده است تا سخن او حجت قرار داده شود. 

ی اين درباره ضحاك بن مزاحمعن مقاتل بن حيان  ازيد نس
 ...م راِبعه  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: سخن هللا تعالی
(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر  ]7[المجادلة: 

گفته است: او بر روی عرشش  آن که او چهارمين آنها است)
گفته  .باشد و هر کجا که باشند، علم او همراه آنان استمی

اين . است: از سفيان ثوری نيز به مانند آن رسيده است



 ىه هللا تعالحمر هيمبن تي سالعبا اإلسالم أبو يخش عبارت را
 .در قبل آمد نبه صورت کامل از وی آورده است که بيان آ

 كتابرا در ابن عبد البر  قسمتی از سخنهبي همچنين ذ
در  يمابن قآورده است و همچنين آن را  »العلو«

آورده است و تمامی آن را  »اإلسالمية الجيوش اعماجت«شكتاب
  .تأييد نموده است

ی موحدان آورده است و دربارهد البر ابن عباين سخنی که 
شود يا باشد که وقتی مشکلی برای آنها ايجاد میآن اين می

يابد، صورتهايشان را به سوی آسمان امر بر آنان شدت می
کنند، رساترين گيرند و از پروردگارشان فرياد خواهی میمی

پندارد، همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش رد بر کسی است که می
ذاتی است و اگر امر غير از اين باشد و به غير علم صحبت 
شود و گفته شود که پروردگار به ذاته همراه اهل زمين 
است، پس چه نيازی است که سرهايشان را هنگام مشکالت و 

ها رو به آسمان بگيرند، بلکه بايد  نازل شدن سختی
 ، پشت، سمت راست و سمت چپشانصورتهايشان را رو به جلو

داند که هللا تعالی اين امر واضح است و هر مؤمنی می .ندبگير
باشد و او بر روی عرشش، جدا از باالی تمامی مخلوقاتش می

باشد و اين ردی رسا بر کسی است که بپندارد مخلوقات می
از ابن عبد البر همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش ذاتی است. 

ی اين سخن هللا رهو تابعين آورده است که دربا علمای صحابه
 ِإال  خمسةٍ  وال  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: تعالی

 ما أين  معهم  هو  ِإال  أكثر  وال  ذِلك  ِمن  أدنى وال  ساِدسهم  هو 
] (سه نفری نيستند که پنهانی صحبت 7[المجادلة:  كانوا
مگر آن که او چهارمين آنها است و نه پنج نفری،  کنند،

مگر آن که او ششمين آنها است و نه کمتر از آن و نه 
بيشتر از آن، مگر آن که او همراه آنهاست هرکجا که 

باشد و علم او در هر اند: او بر روی عرش میگفتهباشند) 
است: حتی يک نفر با اين سخن آنها  مکانی است. گفته

 .وده است تا سخن او حجت قرار داده شودمخالفت ننم
قدامة  د بنمحمد بن م بن أحد عبد هللامحميخ الموفق أبو ش

بعد از بيان سخن هللا  »لمعة االعتقاد« شكتابدر ي سمقد
([هللاِ] بسيار رحمت  ]5[طه:  استوى العرشِ  على الرحمن : تعالی

 ِفي من  أأِمنتم  :همچنين وکننده بر روی عرش استقرار يافت) 
ايد از کسی که در (آيا ايمن شده ] 16[الملک:  السماءِ 

(هللا   »؟أين هللا« به آن کنيز:  سخن پيامبر و ) ؟آسمان است
 [متعال] کجاست؟) و او گفت: در آسمان. در نتيجه پيامبر

(او را آزاد کن! او مؤمن  »مؤمنة نهااعتقها فإ«: فرمود
اء تقدس م الذي في السهللا ربنا«: اشرمودهاست) و همچنين ف

(پروردگار ما هللا در آسمان اسمت تقدس دارد)، همچنين  »كسما
  ا إله : «كمينصران بن حمع پدر ين بن عبيد صحبه  سخنش

کنی؟) گفت: هفت عدد، شش (چند معبود را پرستش می »تعبد؟



لرغبتك  ن «وم : فرمود، عدد بر روی زمين و يکی در آسمان
ترسی؟) (به کدام يک اميد داری و از کدام يک می »رهبتك؟و

تة واعبد سفاترك ال« :فرمود. گفت: آن که در آسمان است
(آن شش مورد را  »...دعوتين كلمماء وأنا أعسالذي في ال

رها کن! آن کسی که در آسمان است را عبادت کن و من به 
را ال األوع يثدهمچنين ح. دهم...)دو دعا را آموزش می ،تو

وفوق ذلك العرش ، « :است و در آخرش آورده است ذکر کرده
(و باالی آن عرش است و هللا سبحانه باالی  »ذلك قبحانه فوس وهللا

باشد). سپس گفته است: اين مورد و آنچه به آن شبيه  آن می
بر نقل و قبول آن اجماع  م هللامهرح باشد، پيشينيانمی

اند و همچنين آن را تأويل اند و آن را رد ننمودهداشته
 .انداند و تشبيه و همانند سازی برای آن نياوردهننموده

ما گفته است: ا »ة العلوصفكتاب «إثبات همچنين در وفق مال
، هللا تعالی خودش را به باال بودن در آسمان توصيف بعد

نيز همان گونه او  اش آخرين پيامبرفرموده است و فرستاده
ی ست و بر اين امر تمامی علمای صحابهرا توصيف نموده ا

رند و در اين امر اخبار اپرهيزگار و امامان فقيه اجماع د
قلب تمامی  شود. هللارسيده است که باعث يقين می 1به تواتر

مسلمانان را بر آن قرار داده است و آن را به صورت فطری  
در ذات تمامی مخلوقات قرار داده است. زيرا وقتی بر آنها 

بينی با  شود، آنها را به حالتی میها نازل میتیسخ
کنند، همچنين در هنگام دعا چشمانشان رو به آسمان می

کشند دهند و انتظار میدستانشان را رو به آسمان قرار می
که گشايش از طرف پروردگارشان سبحانه نازل شود و با  

کند، کنند و کسی آن را انکار نمیزبانشان به آن اقرار می
کند و يا آن که با لو میغگر بدعتگذاری که در بدعتش م

تقليد نمودن از وی و تبعيت از او در گمراهی دچار فتنه 
اع الجيوش ماجت«كتاب  درم قي ناباين عبارت را . شده باشد

آورده است و در آن رساترين دليل در رد کسی که   »الميةساإل
است، وجود بپندارد، همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش ذاتی 

  .دارد
 

 ی اين موضوع: سخن بزرگان دين دربارهفصل
اين فصل سخنان رسيده از پيشينيان صالح شامل صحابه و 

ی اثبات باال تابعين و بعد از آنها علمای بزرگ درباره
دارد. در ضمن آنها ردی بر کسی بودن هللا تعالی را بيان می

 .وقاتش ذاتی استهی هللا تعالی با مخلااست که بپندارد، همر

 
ی است که آن  به تواتر رسيدن، يا حديث و خبر متواتر، حديث و خبر -  1

برای قدر تعداد راويان آن زياد باشد که امکان دست به يکی آنها 
وجود نداشته باشد و به اجماع علمای اسالم کسی که چنين تحريف آن 

 حديث يا خبری را قبول نکند، کافر است.(مترجم)



طبري  حسن  بنهبة هللا اسم او  –ئي كاالل ممام حافظ أبو القاسا
که دارای » نةسشرح اعتقاد أهل ال«كتاب ی نويسدهشافعي 

 الرحمن : از اين سخن هللا تعالی – باشدجلدی ضخيم است، می
([هللاِ] بسيار رحمتگر بر روی عرش  ]5[طه:  استوى العرشِ  على

-شود که هللا متعال بر روی عرشش میمعلوم میستقرار يافت) ا
 الطيِب  الكِلم  يصعد  ِإليهِ : فرمايدمی باشد. همچنين هللا

: رود)، همچنين(سخن نيک به سوی او باال می ]10[فاطر: 
 السماءِ  ِفي من  أأِمنتم  :ايد از (آيا ايمن شده ]16[الملک

 ِعباِدهِ  فوق  القاِهر  وهو  :آسمان است)، همچنينکسی که در 
(او چيره است و باالی بندگانش  ]61] [األنعام: 18[األنعام: 

باشد)، اين آيات دليلی بر اين امر است که او در آسمان می
،  رعم باشد و علم او در هر مکانی وجود دارد. آن را ازمی

 ربيعة،از تابعين و  مةسلأم  و سباعابن  ،دعومس ابن
روايت کرده است و مالک، مقاتل بن حيان  و يمن التيسليما

كتاب   درذهبي اين عبارت را  .اندثوری و احمد آن را گفته
اع ماجت«كتاب ی از آن را در بعض ،ميق و ابن »العلو«

 الحجة أبو نصر عبيد هللا حافظاند. آورده »الميةسالجيوش اإل
ی که آن را درباره »اإلبانة« بكتا درجزي سوائلي يد عبن س

فيان سسنت تأليف کرده است گفته است: امامان ما، مانند: 
يان بن فاد بن زيد، سم، حمةسلاد بن حم ،، مالكيثور

بر اين امر اتفاق اق حإس د وم، أحمباركابن ، ليضعيينة، ف
نظر داشتند که هللا سبحانه ذاتش باالی عرش است و علم او در  

م أبو العباس بن سالاإلشيخ  اين عبارت را. شدباهر مکانی می
آورده است و بعد از آن  »يةشكاالقاعدة المر« در هيمتي

 ،أنصاريالم ساإل خشيگفته است: اين چنين است سخن 
و بسياری از  يخ عبد القادر الجيليشو  يقأبوالعباس طر

داند، امامان اسالم و مشايخ آن که کسی تعداد آنها را نمی
 .تعالیمگر هللا 
 :گفته استجزي ساز بيان سخن بعد  »العلو«كتاب  درذهبي 

اين نقلی که از آنها آمده است، مشهور و حفظ شده است، 
نسبت داده شده است تا  ، که به آنها»بذاته«ی مگر کلمه

 .بين عرش و ديگر اماکن جدايی بياندازد
در قبل آمد که بر اين امر  طلمنكير عمأبوگويم: سخن می

باالی  ، به ذاتهتعالى هللا تبارك ووجود دارد که  اجماع
آسمانها قرار دارد و هر گونه که بخواهد بر عرشش استقرار 

ه مرح هيمالعباس بن تيالم أبوسيخ اإلش دارد. اين عبارت را
آورده است و در آن ذات را   »يث النزولحدشرح « درلى هللا تعا

 از سخن  قبل »العلو«كتاب  در ذهبيآورده است. همچنين 
ه آن را آورده است و ذات را در آن قرار فحصدر دو جزي س

علمای . وارد نيستسجزي  داده است. در نتيجه اعتراضی به
اند، را بسيار مورد استفاده قرار داده بزرگ نيز اين کلمه

ابن أبي  از سخن  بعد »العلو« كتاب درذهبي همان گونه که 



ذکر آن  ىتعال هللاء شاإن آن را آورده است و  كيمالزيد 
 .خواهد آمد

آورده است  يالك م یماعلاز  تيميهاس بن بالم أبوالعإلسا يخش
که اجماع اهل سنت و جماعت بر اين قرار دارد که هللا تعالی  
به ذاته باالی عرشش است و با اين عبارت و آنچه در قبل 

باشد و ذهبی مردود می سجزي آمده است، اعتراض ذهبی بر
در ذکر اين کلمه را بيان داشته است و آن منظور علماء 

ی قرار داشتن هللا تعالی بر عرشش و همچنين همراه مشخص کننده
باشد، پس بدين ترتيب آوردن بودن او با ما در علمش می

از اضافاتی است که به سخن اضافه شده است و   ی «ذات»کلمه
  بنا بيان خواهيم که در پس سخن بيهذهمان گونه که در سخن 

باشد، فقط برای آشکار نمودن و مشخص می نيواقيرد زي يأب
کردن اين است که باال بودن هللا تعالی و قرار داشتن او بر 

ه آن است که او با علمش اروی عرش، ذاتی است و اين به همر
 .باشدهمراه مخلوقات می

 
 راباألح بكع قول

که  آورده است  كعب األحبارش از نادسا اموي باألوان صفأبو
در تورات فرموده است: «من هللا باالی بندگانم هستم و عرش  هللا

باشد و من بر روی عرشم امور من باالی تمامی مخلوقاتم می
ن و چه در انمايم و چيزی چه در آسمبندگانم را تدبير می
العلو» «كتاب ماند». ذهبی آن را در زمين از من پنهان نمی

اند و آورده »الميةساإلش والجي عاماجت«كتاب  در مابن قي و
گفته م يق ن. ابباشندذهبی گفته است: روايان آن ثقه می

حيح صديگران با اسناد  ة وطابن ب يخ وشأبوالاست آن را 
با العظمة» «كتاب  دريخ شأبوالاند و ردهکروايت كعب  از

هفت آسمان و از  آورده است: هللا كعب األحباراسنادش از 
ها آفريده است، سپس بين هر دو آسمان زمين را به مانند آن

ی آسمان دنيا و زمين قرار داده است و ای به اندازهفاصله
ی آن قرار داده است، سپس عرش را ضخامت آن را به اندازه

باال برده است و بر روی آن استقرار يافته است. اين عبارت 
اع ماجت«كتاب  در من قيبا العلو» و« كتابرا ذهبی در 

اند و ذهبی گفته است: اسناد آن آورده »الميةسإلا شالجيو
 .باشدمیيف ضع
 

 جدعألمسروق بن اقول 
(زن بسيار يقةصد «: آورده استمسروق از ر ملي بن أقع

(مرد بسيار راستگو) که همان يقصد راستگو) دختر [ابوبکر] 
ی هللا است که او نيز خود مورد عالقه ی پيامبرزن مورد عالقه

و کسی است که از باالی آسمانهای هفتگانه  دباشتعالی می
كتاب  درذهبي . »... پاک شمرده شده است، به من گفت:

آن  »الميةساإل اع الجيوشماجت« باتك درابن قيم  و »العلو«



اند و ذهبی اسناد آن را صحيح دانسته است و را آورده
 .همچنين ابن قيم نيز آن را صحيح دانسته است

 
 ةدعام بن ةادقت قول

از او آورده است که گفت: بنی عثمان بن سعيد دارمي 
اسرائيل گفتند: ای پروردگار تو در آسمان هستی و ما در 

باشيم، پس چگونه رضايتمندی و خشم تو را متوجه زمين می
فرمود: اگر از شما راضی باشم، بهترين شما را بر  ؟شويم

ا را های شمگمارم و اگر بر شما خشم نمايم، شرترينشما می
در م يقابن  و »العلو« بكتا دري بهذ. گمارمبر شما می

اند. آن را روايت کردهالمية» ساإلش اع الجيومتجكتاب «ا
ذهبی گفته است اين از قتادة به ثبت رسيده است که يکی از  

قتادة  از شيرفست دررير جن باباشد. همچنين حفاظ می
 وِفي ِإله  السماءِ  ِفي الِذي وهو  :لى تعاهللا ی اين سخندرباره

(او کسی است که در آسمان معبود و  ]84[الزخرف:  ِإله  األرضِ 
ی ی برحق است و در زمين معبود و پرستش شوندهپرستش شونده

ر زمين دشود و در آسمان عبادت می: باشد) گفته استبرحق می
خلق « بكتا در (بخارايی)خاريبشود. آن را نيز عبادت می

ب كتا در يقهبيسند آورده است و امام  ندوب »دالعبال اعفأ
آن را آورده است و بعد از آن گفته » اتصفء والسما«األ

 ِفي ا  وهو : فرمايدمی است: اين معنای اين آيه است که هللا
 ون تكِسب  ما ويعلم  وجهركم  ِسركم  يعلم  األرضِ  وِفي السماواتِ 

(و او هللا در آسمانها و در زمين [معبود برحق]  ]3[األنعام: 
داند و آنچه را که کسب است و نهان شما و آشکار شما را می

 داند).کنيد را میمی
 

 ضحاك بن مزاحم قول
كتاب   درأبوداود  و »لسنةا«كتاب  درعبد هللا بن امام أحمد 

ن سخن هللا  ی ايدربارهاك ضح با اسناد حسن از  «المسائل»
 ِإال  خمسةٍ  وال  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما :تعالی

(سه نفری نيستند که پنهانی  ]7[المجادلة:  ساِدسهم  هو 
صحبت کنند، مگر آن او چهارمين آنها است و پنج نفری 

بر  اند: اوآوردهنيستند مگر آن که او ششمين آنها است) 
 درجرير  . ابنباشدروی عرش است و علم او همراه آنها می

باشد]: [و معنای لفظ او اين می رده استوش آن را آيرستف
او باالی عرش است و علم او همراه آنان است، هرکجا که 

 دربيهقي  و »كتاب «الشريعة درآجري باشند. اين عبارت را 
طبقات  « درين سي أبو الحضقا  و »فاتصاء والماألس« كتاب

وعبد بأاند و قاضی بعد از آن گفته است: آورده لحنابلة»ا
همچنين . اين سنت را گفته است –د بن حنبل مي أحنيع -هللا 

آن را آورده است و گفته است:  هيدمالت درابن عبد البر 
ی اين دربارهاك بن مزاحم ضحاز مقاتل بن حيان سنيد از 



 ... راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما :سخن هللا تعالی
] (سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر 7[المجادلة: 

آورده است: او بر روی  آن که او چهارمين آنها است ...)
-باشد و علم او همراه آنها هر کجا که باشند، میعرشش می

رسيده باشد. گفته است: از سفيان ثوری به مانند آن به من 
آورده است و گفته است:  »العلو«كتاب  درذهبي است. آن را 

(او  »نواكاا مه معهم أينمعل و شفوق العر هو« اين لفظ:
باالی عرش است و علم او همراه آنهاست هر کجا که باشند) 

 عبدر بن عمأبو   بن بطة وبدهللاع ال، أبوسد عحمأبو أرا 
 .نداآورده (بسيار عالی)د جيدسناا ابالبر 

 
 مقاتل بن حيان قول

ی اين سخن هللا درباره مقاتلاز  شيرستفدر  تمابن أبي حا
آورده (و او همراه شماست) ] 4[الحديد:  معكم  وهو تعالی: 

. باشداست: او بر روی عرش است و با علمش همراه آنها می
» الميةساع الجيوش اإلماجت«كتاب  درم يابن قاين عبارت را 

با  »فاتصوال اءسماأل«كتاب  دربيهقي  و ي حاتمابن أباز 
 من آورده است و گفته است: به مقاتل بن حياناسنادش از 
 هو األول ﴿ :اين سخن هللا –و هللا عالمترين است  –رسيده است 

از هر چيزی  بعد ﴾ خرواآل ﴿ از هر چيزی بوده است، قبل ﴾
 ﴾ اطنوالب ﴿ باالی هر چيزی است، ﴾ اهرظوال ﴿ بوده است،

از هر چيزی نزديکتر است، منظور از نزديکتر بودن فقط با 
باشد و اين در حالی است که او باالی عرشش  علم و قدرتش می 

]  101] [األنعام: 29[البقرة:  عِليم  شيءٍ  ِبكلِ  وهو و  است
). سپس سخن او را  (و او به هر چيزی آگاه است ]3[الحديد: 

 ما أين  معكم  وهو : از آن آمده است ای که بعدی آيهدرباره
(و او همراه شماست هر کجا که باشيد)  ]4[الحديد:  كنتم 

دارد و معنای آن اين است که قدرتش، توانش و علمش بيان می
 تعملون  ِبما وا  باشد،همراه شما هر کجا که باشيد، می

] 72] [األنفال: 156] [آل عمران: 265[البقرة:  بِصير 
(و هللا به آنچه  ]2] [التغابن: 3] [الممتحنه: 4[الحديد: 
مقاتل بن دهيد، بينا است). همچنين با اسنادش از انجام می

(مگر آن که  ]7[المجادلة:  معهم  هو  ِإال  آورده است کهحيان 
باشد که علم او [همراه آنان او همراه آنهاست) اين می

[البقرة:  عِليم  شيءٍ  ِبكلِ  ا  أن  :نين اين سخنشاست] و همچ
(هللا به هر چيزی آگاه است) در نتيجه  و آياتی ديگر]  231

شنود داند و سخن آنها را میپنهانی صحبت کردن آنها را می
دهد و او باالی و در روز قيامت به آنها از هر چيزی خبر می

اين عبارت را  باشد.میعرشش است و علم او همراه آنان 
مقاتل از  يهقيبو بعضی از آن را  »العلو«كتاب  درذهبي 

اند، سپس گفته است: مقاتل مورد روايت کرده بن حيان



- باشد و او ابن سليمان نمیاعتماد امام معاصر اوزاعی می
 .باشدگذار است و ثقه نمیباشد که ابن سليمان بدعت

 
 رناين دبمالك  قول

گفت: از او روايت کرده است که می »الحلية« درأبو نعيم 
گفت: نمود، سپس می«بگيريد!» و شروع به خواندن [قرآن] می

اين عبارت را . سخن [هللا] راستگو را از باالی عرشش بشنويد
 شولجياع امتجا«كتاب  در مابن قي و »لوعال« ابكت درهبي ذ

 .اندآوردهيح صح با سند» يةمالساإل
 

 رو أوزاعيامام أبي عم قول
آنچه بيهقی از او روايت کرده بود، در قبل آمد و گفته 

ايم که هللا تعالی باالی عرشش است: ما و تابعين بسيار گفته
آمده است،  عال ل وج است و به آنچه که در سنت از صفات او

از  :گفته است »وعلال«ب كتا دري بهذايمان داريم. 
عي ازواز ا روايت شده است که گفت: ي بعلث قاسحوإبأ

 العرشِ  على استوى ثم  :ی اين سخن هللا تعالی سوال شددرباره
(سپس بر روی عرش استقرار  و آياتی ديگر] 54[األعراف: 

باشد، همان گونه که يافت) او گفت: او بر روی عرشش می
 .خودش را اين گونه توصيف فرموده است

 
 رحمه هللا هحنيفومام أبا قول

يم نعا اسنادش از ب »فاتصاء والماألس«كتاب  دري بيهقامام 
 نوح بن أبي مريم أباآورده است که گفت: از اد مبن حا

گفت: ما همراه ابوحنيفه در اول ظهر شنيدم که میمة عص
بوديم و در آن هنگام بود که زنی از ِترمذ آمد که با جهم  
همنشينی داشت، او داخل کوفه شد، پنداشتم که حداقل ده 

دادند و به او گفته شد:  از مردم به فکر او دعوت می هزار
دهد و به او مردی در اينجا است که عاقالنه نظر می

شود. نزد ابوحنيفه رفت و گفت: آيا تو ابوحنيفه گفته می
دهی و اين در  کسی هستی که به مردم مسائل را آموزش می

پرستی عبودی که میمای؟ حالی است که دينت را ترک کرده
است؟ در برابر او سکوت نمود و تا هفت روز جواب او را  کج

نداد، سپس به سوی او رفت در حالی که کتابی نوشته بود به 
» (هللا تبارک و ماء دون األرضسفي ال ىتبارك وتعال هللانام «

  ه ردی بم. تعالی در آسمان است بدون آن که در زمين باشد)
[الحديد:  معكم  هو و : ایرا ديده او گفت: آيا اين سخن هللا

-ست که تو برای مردی میا«آن به مانند آن امام گفت:  ]4
نويسی، من همراه تو هستم و اين در حالی است که تو در 

قرار داشتن  باشی». بيهقی گفته است: ابوحنيفهنزد وی نمی
بر روی زمين را نفی نموده است. آنچه در تأويل اين  هللا

 «هللا: تبعيت مطلق از اين سخنش است آيه از او آورده شد،
 »كتاب «العلو درذهبي باشد». اين عبارت را در آسمان می



 كتاب «الفقهدر ي خ. أبومطيع بلآورده استطريق بيهقي از 
ی درباره هباشد، گفته است: از ابوحنيفکه مشهور می »بركاأل

دانم پروردگارم در آسمان است يا در کسی که بگويد: «نمی
  » سوال نمودم. او گفت: او کفر ورزيده است، زيرا هللازمين
([هللاِ] بسيار  ]5[طه:  استوى العرشِ  على الرحمن  :فرمايدمی

ش باالی هفت شعر ورحمتگر بر روی عرش استقرار يافت) 
 استوى العرشِ  على« گويد:باشد. گفتم: او میآسمانش می

داند عرش رش استقرار يافت) ولی نمی(او بر روی ع ]5[طه: 
گفت: اگر انکار کند که آن در  ، در آسمان است يا در زمين

آسمان است، کفر ورزيده است، زيرا هللا تعالی در باالترين 
شود و نه در جهت باشد و او در جهت باال دعا میعليين می

ه در يمالم أبوالعباس بن تيسيخ اإلشاين عبارت را . پايين
ابن  و »العلو«كتاب  درحافظ ذهبي  و »يةشالمراك دةع«القا
 .اندآورده »الميةساع الجيوش اإلماجت«كتاب در قيم 

 
 سفيان ثوري قول

کسی که   – معداناز  »نةسالكتاب « درد معبد هللا بن امام أح
ی او گفته است: اگر در خراسان يک نفر ابن مبارک درباره

آورده است: از  –ست فرهيخته وجود داشته باشد او معدان ا
 معكم  وهو  :پرسيدم ى تعالهللای اين سخن دربارهثوري يان فس

(و او همراه شماست هر کجا که   ]4[الحديد:  كنتم  ما أين 
او گفت: با علمش. اين عبارت را بخاری(بخارايی) باشيد) 

  كتاب درجري آ أبوبكر  و »خلق أفعال العباد در کتاب «
 اند جز اين که آجری گفته است: در سند آنوردهآ »«الشريعة

باشد، زيرا وجود دارد و اين اشتباه میخالد بن معدان 
در طبقه يان ثوري سف و ی سوم استدر طبقهخالد بن معدان 

از خالد بن معدان باشد که گفته شود: هفتم و صحيح نمی
روايت کرده است، کسی که چهار طبقه قبل از وی يان ثوري سف

ه است و شايد اين وهم توسط بعضی نسخه برداران به بود
ه ب »فاتصاء والماألس« كتاب نيز دربيهقي وجود آمده است. 

 .مانند آن را گفته است
 

 .ةمام دار الهجرا ،امام مالك بن أنس قول
 كتابدر  آجريأبوبكر  ل» وئكتاب «المسادر أبوداود 

هر اد يز ل بنضف قطرياز  داود واز طريق ابو» ريعةش«ال
اند که گفت: روايت کردهحنبل  ند بممام أحدوی آنها از ا

آمده است که مالک بن  نافع ن بعبد هللا ازعمان ن يج بنسر از
در آسمان است و علم او در همه جا  انس گفته است: هللا

 ن بعبد هللاباشد. موجود است و مکانی از علم او خالی نمی
اين را آورده است و   از پدرشنة» سال«كتاب  درد مامام أح

بعد از سخن وی که «علم او در هر مکانی وجود دارد و چيزی 
اين آيه را تالوت باشد» افزوده است که از آن پنهان نمی



  هو  ِإال  خمسةٍ  وال  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: نمود
نيستند که پنهانی صحبت (سه نفری  ]7[المجادلة:  ساِدسهم 

کنند، مگر آن که او چهارمين آنها است و نه پنج نفری، 
  در  هيمتي ناإلسالم اب خيش .مگر آن که او ششمين آنها است)

آورده است که مالکيان و غير  »يةشالقاعدة المراك«
اند که او گفت: «هللا در مالکيان از امام مالک نقل کرده
باشد». تا آنجا که انی میآسمان است و علم او در هر مک

که مشتمل بر سخنان  ر»يسكتاب التف« در هخطيب قرطب يكم
  ر بن عبد البر ومأبو ع نكي ومطلر مأبوعامام مالک است و 

» و همچنين تمامی کسانی که از رصالمخت« درزيد  بيابن أ
تواند، اند و تعداد آنها را کسی نمیامام مالک روايت کرده

 ،خالل، ثرم، اعبد هللا پسرش، د بن حنبلمأحبشمارد، مانند: 
ای افرادی ديگری که دارای نوشته بطة و ناب آجري و
ی سنت هستند، آن را نقل کرده است، تا آنجا که درباره

گفته است: سخن امامان مالکی و تبعيت کنندگان از آنها به 
اند، تا آنجا که طور فراوان اين امر را به اثبات رسانده

سنت و جماعت بر اين است که هللا تعالی   اهلجماع اند: اگفته
 .به ذاته بر روی عرشش است

 
 مالك امام یهباقول أصبغ صح

از او آورده  »اجتماع الجيوش اإلسالميةكتاب « درابن قيم 
است: هللا [تعالی] بر روی عرش استقرار دارد و به هر مکانی  

غ از اطه دارد. ابن قيم گفته است: «اصببا علمش اح
 . ترين آنها بود»ی امام مالک و فهميدهبزرگترين صحابه

 
 قول عبد هللا بن مبارك

در كتاب بيهقي  السنة» ودر كتاب «عبد هللا بن امام أحمد 
آورده است که علي بن حسن بن شقيق از » والصفاتاألسماء «

گفت: «پروردگارمان را به شنيدم که میعبد هللا بن مبارك از 
م که باالی آسمانهای هفتگانه بر روی عرشش شناسيای میگونه

باشد و به مانند  استقرار دارد و از مخلوقاتش جدا می
». -به زمين اشاره نمود  –گوييم که او اينجاست جهميه نمی

 ه درشيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمياين عبارت را 
آورده است و گفته است: اين   »الفتوى الحموية الكبرى«

ديگران با اسناد صحاح از ابن   هللا بن أحمد و عبدروايت را 
اند و به مانند آن را ياد نموده است. سپس مبارک آورده
اند. مام احمد و ديگران نيز اين گونه گفتهاگفته است: 

آن را آورده الفتاوى در جايی ديگر در  شيخ اإلسالمهمچنين 
بن مبارک و با وجوهی ااست و گفته است: اين عبارت از 

به صورت مشهور رسيده است، همچنين آن صحيح و ثابت  ،رديگ
تمامی  إسحاق بن راهويه و و از أحمد بن حنبلشده است و 

 . آمده استامامان 



آن را آورده است و بعد از آن گفته   »العلو« كتاب  درذهبي 
باشد و است که گفته شده است: اين از احمد بن حنبل می

همچنين آن را ذهبی با گفته است: نزد ما اين چنين است. 
اسنادش از علی بن حسن آورده است و گفته است: از ابن 

را  مبارک سوال شد، شايسته است، چگونه پروردگارمان
بشناسيم؟ گفت: باالی آسمان بر روی عرشش و به مانند جهميه 

 درسين و الحي أبضقاگوييم او اينجا بر روی زمين است. نمی
م د بن إبراهيمحم ازم أثراز گفته است  »طبقات الحنابلة«

آمده است: به احمد بن حنبل گفتم: «از ابن مبارک ي سقي
 حکايت شده است که به او گفته شد که چگونه پروردگارمان

را بشناسيم؟» او گفت: «باالی آسمان هفتم بر روی عرشش». 
. امام احمد گفت: «نزد ما نيز اين چنين است»

  گفته است که »بادععال اللق أف«خ كتاب در (بخارايی)اريخب
گوييم که او «به مانند جهميه نمی: گفته است ركمبان با

اينجا بر روی زمين است، بلکه او بر روی عرشش استقرار 
دارد». به او گفته شد: چگونه پروردگار را بشناسيم؟ گفت: 

 .مانهايش بر روی عرششسباالی آ
 

 مة نوح بن أبي مريمصعوقول أب
 دمأحگفته است که » السنة«كتاب  درد محامام  بن اعبد هللا
 من روايت کرده است که از ابوعصمه برای يميد دارعبن س

شنيدم و اين در حالی بود که مردی از او پرسيد که آيا هللا  
را آورد که  [تعالی] در آسمانش است؟ او اين حديث پيامبر

آسمان.  ر) گفت: د؟(هللا کجاست »هللا أين«از کنيزی پرسيد: 
  :ی هللا. فرمود(من کيستم؟) گفت: فرستاده » ؟ن أنام«ف رمود:ف
(او را آزاد کن! او مؤمن است).  »مؤمنةا هاعتقها فإن«

او را مؤمن ناميد، زيرا شناخته بود که  گفته است: رسول هللا
 .هللا [تعالی] در آسمان است

 
 حمدامام استاد ا قول علي بن عاصم محدث واسط و

 آورده است ازاب «الرد على الجهمية» كت ابن أبي حاتم در
درم بودم که مريسی پآورده است: نزد يحيى بن علي بن عاصم 

[برای داخل شدن] از او اجازه خواست. به او گفتم: ای 
خواهد نزد تو بيايد! او گفت: او پدر! اين چنين شخصی می

- گويد: قرآن مخلوق است و میرا چه شده است؟ گفتم: او می
[تعالی] همراه او بر روی زمين است. نديدم که  پندارد هللا

تر از آن باشد که او گفته بود: قرآن برای او سخنی سخت
مخلوق است و همچنين گفته بود: هللا همراه او بر روی زمين 

در ابن قيم  كتاب «العلو» و درذهبي است. اين عبارت را 
 . اندآوردهاجتماع الجيوش اإلسالمية» كتاب «

 
 هم بصرضبعي عالِ بن عامر قول سعيد 



سعيد بن آورده است که خلق أفعال العباد» در كتاب «بخاري 
-«سخن جهميه از يهوديان و مسيحيان، شرتر می: گفتعامر 

باشد. همانا يهوديان و مسيحيان و اهل اديان اجماع دارند 
باشد و اين در حالی میعرش بر روی تعالى  هللا تبارك وکه 

در . ذهبي يند: بر روی عرش چيزی نيست»گواست که آنها می
گفته عبد الرحمن بن أبي حاتم گفته است که العلو» كتاب «

جهميه سعيد بن عامر ضبعي پدرم برای ما گفته است که  :است
را ياد نمود و گفت: «سخن آنها شرتر از سخن يهوديان و 

يهوديان و مسيحيان و اهل اديان همراه  .باشدمسيحيان می
باشد و اين در بر روی عرش می اجماع دارند که هللا مسلمانان

باشد». گويند: چيزی بر روی عرش نمیحالی است که آنها می
كتاب «اجتماع الجيوش اإلسالمية»  اين عبارت را ابن قيم در

آورده ابن أبي حاتم از » «السنةكتاب به صورت نقلی از 
 . است
 

 قول يزيد بن هارون
عباس  از: آورده است» السنةكتاب « در حمداعبد هللا بن امام 

گفته شد: جهميه يزيد بن هارون به  :شاذ بن يحيى ازعنبري 
کيستند؟ گفت: کسی که بپندارد که [هللا] بسيار رحمت کننده 

بر خالف اين امر اگر بر روی عرشش استقرار داشته باشد 
آن را در كتاب . بخاري باشد، او جهميه استقلبهای عموم می

شيخ اإلسالم أبوالعباس بن آورده است.  أفعال العباد»خلق «
«آنچه قلبهای عموم مردم  :گفته استرحمه هللا تعالى  هتيمي

کند، همان چيزی است که هللا تعالی آن را به آن اقرار می
ها، آفريده است و آن بدين صورت است وقتی در بالها، سختی

کنند و ی میگيرند، به سوی او روها قرار میدعا و اشتياق
باشد و کسی به سمت راست و چپ  اين چنين است که او باال می

کند، ولی دين هللا تعالی بر اساس فطرتی است که روی نمی
انسانها را بر اساس آن آفريده است و اين در حالی است که 

آيد که بر اساس فطرت جهميه باشد و شخص ی به دنيا نمیککود
ين عبارت را از او ابن قيم  را به تعطيل صفات بکشاند». ا

 .در كتاب «اجتماع الجيوش اإلسالمية» آورده است
 

 مسلم و (بخارايی)بخارياستاد قول عبد هللا بن مسلمة قعنبي 
اجتماع الجيوش كتاب « درابن قيم  كتاب «العلو» و درذهبي 

کسی که بر خالف : اند که گفته استاز او آورده »اإلسالمية
کند، يقين نداشته باشد آن اقرار می آنچه قلبهای عموم به

که [هللا] بسيار رحمت کننده بر روی عرشش استقرار دارد، او 
 .نيز به مانند آن آمده استيزيد بن هارون جهميه است. از 

 
 رازيقول عبد هللا بن أبي جعفر 

 ذهليمحمد بن يحيى آورده است که العلو» در كتاب «ذهبي 
وقتی نظرش به فکر  بد هللاع آورده است:ضريس صالح بن از 



زد، ديدم که با دمپايی شد به سرش ضربه میجهميه نزديک می
 العرشِ  على الرحمن : گفت: تا آن که بگويیزد و میمی بر سرش
([هللا] بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار  ] 5[طه:  استوى

قيم باشد. اين عبارت را ابن دارد) و از مخلوقاتش جدا می
به صورت نقلی از كتاب » در كتاب «اجتماع الجيوش اإلسالمية

 . آورده استابن أبي حاتم از » «الرد على الجهمية
 

 شافعيمام محمد بن إدريس قول ا
 اري وك ه حسن از شيخ اإلسالم أبو العلو» در كتاب «ذهبي 

 ثور وکه ابو اندشان آوردهسنادمقدسي با احافظ أبو محمد 
اند که گفت: قول آوردهشافعي و از  امام هر دشعيب وأب

را بر آن  سفيان و افرادی ايم سنتی که ما به آن دست يافته
ايم، گواهی دادن به اين که پرستش شونده و معبود بر ديده

ی اوست و همچنين اين حقی جز هللا وجود ندارد و محمد فرستاده
و به هر  باشد که هللا [متعال] بر روی عرشش بر روی آسمانش می

شود و به  کدام از مخلوقاتش هر گونه بخواهد نزديک می
باشد. بعد گردد، میآسمان دنيا هر گونه بخواهد، نازل می

ی اعتقادها را بيان داشته است. اين عبارت را از آن بقيه
عبد الرحمن از » در كتاب «اجتماع الجيوش اإلسالميةابن قيم 

شافعي رحمه هللا  امام  ازثور و أب شعيب ووأب از بن أبي حاتم 
 همچنين شيخ اإلسالم أبو العباس بن تيميه . آورده استتعالى 

آورده است که شافعي از امام الفتوى الحموية الكبرى» در «
باشد و هللا [تعالی] آن را در گفت: «خالفت ابوبکر صديق حق می

آسمان حکم نموده است و قلبهای بندگان را بر آن جمع 
 . »نموده است

 
 كناني مكيبد العزيز بن يحيى ول عق

از : گفته استالفتاوى  باس بن تيميه درشيخ اإلسالم أبو الع
-میمكي عبد العزيز بن يحيى كناني ی امام شافعی، صحابه

است و «الرد على الجهمية» باشد و او دارای کتابی به نام 
ی باال بودن [هللا تعالی] اقرار کرده است و در آن به مسأله

باشد. تمامی اماماِن حديث، ه هللا تعالی باالی عرشش میاين ک
فقه، سنت و تصوف که به امام شافعی تمايل دارند، سخنی در 

توان به باشد و نمیباره دارند و اين امری معروف میاين
 . علت طوالنی بودن آن، آن را ذکر نمود

 
 يم رِ قول هشام بن عبيد هللا رازي عالِ 

الفتوى الحموية در « هاس بن تيميشيخ اإلسالم أبو العب
 روايت شده است: ابن أبى حاتمگفته است که از الكبرى» 

  –ي قاضي رِ  –حسن محمد بن  یهبارازي صحهشام بن عبيد هللا 
مردی را به علت جهميه بودن زندانی نمود و آن مرد توبه 
نمود و آن را نزد هشام آورد تا او را آزاد کند و گفت: 

کر و ستايش برای هللا است. هشام او را به خاطر توبه ش



دهی که هللا بر روی عرشش و  امتحان نمود و گفت: آيا گواهی می
دهم که هللا بر باشد؟ او گفت: گواهی میجدا از مخلوقاتش می
باشد. دانم که او از مخلوقاتش جدا میروی عرشش است و نمی

وده هشام گفت: او را به زندان برگردانيد که او توبه ننم
به مانند اين ماجرا را آورده العلو» است. ذهبي در كتاب «

 . است
 

 عابدقول محمد بن مصعب 
از او آورده است که » در كتاب «السنةعبد هللا بن امام أحمد 

گويی و ديده گفت: «کسی که بپندارد که تو در آخرت سخن نمی
دهم که تو  شوی او به صورت تو کافر شده است، گواهی مینمی
باشی و آن گونه که دشمنان روی عرش، باالی هفت آسمان می بر

 . »گويند، نيستیزنديق هللا تعالی می
 

 حافظمصيصي قول سنيد بن داود 
كتاب «اجتماع الجيوش  درابن قيم  العلو» وذهبي در كتاب «

أبوعمران طرسوسي  اند کهآوردهرازي أبو حاتم از اإلسالمية» 
بر روی عرشش و جدا   آيا او :گفتمسنيد بن داود گفت: به 

 . باشد؟ گفت: بلهاز مخلوقاتش می
 

 (بخارايی)بخارياستاد امام زبير حميدي قول عبد هللا بن 
اجتماع الجيوش در كتاب «ابن قيم  كتاب «العلو» و درذهبي 

 على الرحمن گوييم: اند که گفت: میاز او آوردهاإلسالمية» 
([هللاِ] بسيار رحمتگر بر روی عرش   ]5[طه:  استوى العرشِ 

و کسی که غير از اين بپندارد، او باطل و  استقرار يافت) 
 . باشدجهميه می

 
 حافظخزاعي قول نعيم بن حماد 

كتاب «اجتماع الجيوش در ابن قيم  كتاب «العلو» و درذهبي 
: ی اين سخن هللا تعالیند که دربارهااز او آوردهاإلسالمية» 

 عكم م  وهو  :گفته است (و او همراه شماست) ]4[الحديد :
ماند، آيا ی آن اين است که چيزی از علم او مخفی نمیمعنا

 ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: ای که اين سخن هللا تعالینديده
(سه نفری نيستند که پنهانی  ] 7[المجادلة:  ... راِبعهم  هو 

منظورش اين آن که او چهارمين آنها است). صحبت کنند، مگر 
 . ماندپنهان نمیاو است که هيچ چيز از 

 
 يوسفوأب وليد وقول بشر بن 

گفته است از اجتماع الجيوش اإلسالمية» در كتاب «ابن قيم 
به نزد : بشر بن وليد روايت شده است که گفت ابن أبي حاتم

علي  و سي بشر مريرسيد و به او گفت: مرا از سخن يوسف ابو
-ای. گفت: چه میگويند، نهی نمودهی از آنچه میفالن أحول و

 باشد.گويند: هللا [تعالی] در هر مکانی میگويند؟ گفت: می



گويند، ابويوسف به سوی او فرستاد و گفت: برای آنچه می
ی ديگر را آوردند شيخ أحول وآنها را بياوريد. بشر و علی 

- فت: اگر در تو ادبی نمیو ابويوسف به شيخ نگاه کرد و گ
امر نمود که به   ،دادم. بعد از آنديدم تو را آزار می

زندان فرستاده شوند و علی احول را زد و او را چرخاند. 
برای آن که انکار نموده بود که هللا   مريسيبشر ابويوسف از 

[تعالی] بر روی عرشش است، طلب توبه نمود. اين ماجرای 
ديگران آن را  ن بن أبي حاتم وعبد الرحممشهوری است که 

. باشندبر آن مقدم می هاند و اصحاب ابوحنيفنقل کرده
اش، آورده است که و دو صحابه و هحنيفواعتقاد أبطحاوي در 

ترين مردم از تعطيل و با اين امر موافق بودند و آنان پاک
 . گری بودندجهميه

 
 حافي زاهدقول بشر 

ای وجود برای او عقيده :گفته استكتاب «العلو»  ذهبي در
ديگران آن را  كتاب «اإلبانة» و دربن بطة دارد که ا

اند و آن اين است: ايمان اين است که هللا تعالی بر آورده
روی عرشش هر گونه که بخواهد استقرار دارد و او به هر 

 . مکانی آگاه است
 

 خزاعيقول أحمد بن نصر 
طور صحيح رسيده آورده است که به كتاب «العلو»  درذهبي 

ی علم هللا دربارهأحمد بن نصر گفت: از  إبراهيم حربياست که 
تعالی سوال شد و او گفت: علم هللا [تعالی] همراه ما است و  

 .باشداين در حالی است که او بر روی عرشش می
 

 قول قتيبة بن سعيد
دانيم پروردگارمان در قبل آورديم که او گفته است: می

باشد. نقل شده که اجماع تم بر روی عرشش میباالی آسمان هف
ی آن را بيان  اهل سنت و جماعت بر آن وجود دارد و دوباره

 . نموديم
 

 مدينيقول علي بن 
بيان داشتيم که او گفته است: بر اين اجماع وجود دارد که 

او  زباالی آسمانها بر روی عرشش استقرار دارد. ا هللا
 ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما :سوال شدی اين سخن هللا تعالی درباره

(سه نفری نيستند که پنهانی  ]7[المجادلة:  راِبعهم  هو  ِإال 
صحبت کنند، مگر آن که او چهارمين آنها است) او گفت: آيا 

(آيا  يعلم  ا  أن  تر  ألم : ای که در قبلش آمده استنديده
 .)[هر آنچه ...] داندالی] مینی که هللا [تعيبنمی
 

 بلخيقول خالد بن سليمان أبي معاذ 



گفته است که اجتماع الجيوش اإلسالمية» در كتاب «ابن قيم 
گفت: با اسنادش از او روايت کرده است که میابن أبي حاتم 

هللا تعالی در آسمان بر روی عرش است همان گونه که خودش را  
 . اين گونه توصيف فرموده است

 
 قول امام أحمد بن محمد بن حنبل

در قبل در بيان اجماع بودن اين مسأله اين امر را بيان 
أبو العباس إصطخري داشتيم. آنچه در عقيده آمده است را 

و قرار  هللا تعالى باال بودن ثبات ی ادربارهعن امام احمد از 
داشتن بر روی عرش باالی آسمان هفتم و جدا بودن وی از  

اين که او با علمش با مخلوقات همراه است و  مخلوقاتش و
به . باشد را بيان نموده استمکانی از علم او خالی نمی

ن او بازگشت صورت گيرد که آن بسيار مهم است. همچنين خس
او گفته شد: چگونه  هآمد که بعبد هللا بن مبارك در قبل از 

  پروردگارمان را بشناسيم؟ گفت: او باالی آسمانهايش بر روی
-باشد و به مانند جهميه نمیعرشش و جدا از مخلوقاتش می

. شيخ اإلسالم گوييم که او اينجا بر روی زمين است
امام احمد و ديگران اين : گفته است هأبوالعباس ابن تيمي

اند. ذهبی گفته است: اين همان چيزی است که چنين گفته
ا  ی احمد بن حنبل گفته شده است و گفته است: نزد مدرباره

«طبقات  باشد. قاضي أبوالحسن درنيز اين چنين می
عبد  آورده است: به ابیيوسف بن موسى قطان از الحنابلة» 

ا هللا تعالی باالی آسمان آي :(امام احمد بن حنبل) گفته شدهللا
باشد و قدرت و علم  هفتم بر روی عرشش و جدا از مخلوقات می

ش است و چيزی  او در هر مکانی است؟ گفت: بله، بر روی عرش
أبي  ازكتاب «العلو»  درذهبي ماند. از علم او پنهان نمی

ی دربارهحمد بن حنبل آورده است: از ا طالب أحمد بن حميد
گويد: هللا همراه ماست و اين آيه را تالوت مردی پرسيدم که می

لة: [المجاد راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: کندمی
(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر آن که او   ]7

، اين او گفت: همانا او جهميه شده استچهارمين آنها است) 
اند و اول آن را ترک در حالی است که آخر آيه را گرفته

 تر  ألم : اند، پس چرا اين را برای او قرائت ننمودیکرده
داند) در نتيجه ينی که هللا [متعال] میب(آيا نمی يعلم  ا  أن 

: ی ق آمده استعلم او همراه آنها است. همچنين در سوره
 الوِريدِ  حبلِ  ِمن  ِإليهِ  أقرب  ونحن  نفسه  ِبهِ  توسِوس  ما ونعلم 

دانيم و کند را می(و آنچه که نفسش به او وسوسه می ]16[ق: 
او نزديکتر هستيم)، در نتيجه علم او ما از رگ گردن به 

 . باشدهمراه آنها می
گويم: کسی که بپندارد که همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش می

ی او ذاتی است، به مانند همان مردی که امام احمد درباره
 .سخن گفت، جهميه شده است



گويد که گفتم: مردی میعبدهللا گفته است که به ابومروذي 
 ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: فرمايده هللا تعالی میهمانند آن ک

(سه نفری نيستند که پنهانی  ]7[المجادلة:  راِبعهم  هو  ِإال 
من نيز همان  صحبت کنند، مگر آن که او چهارمين آنها است)

اين : روم. امام احمد گفتگويم و از آن فراتر نمیرا می
باشد و که علم او همراه آنها میسخن او سخن جهميه است، بل
کند که او به عملش همراه آنها اول آيه بر اين داللت می

عمر بن محمد بن رجاء   ازكتاب «اإلبانة»  در. ابن بطة است
 . آن را نقل کرده استمروذي  ازمحمد بن داود  از
گويم: کسی که به مخالفت نمودن با اهل سنت و جماعت می

ی حق آن تأمل  امام احمد به اندازهمبتلی شده است در سخن 
ا نمايد تا بداند که هر کس بگويد که همراهی [هللا تعالی ب

و گمراهی شده است و  مخلوقاتش] ذاتی است از اهل بدعت
 .آنان شرترين اهل بدعت هستند

به ابوعبدهللا : السنة» گفته استكتاب « درحنبل بن إسحاق 
 شود: تعالی چه میمعنای اين سخن هللا: گفتمأحمد بن حنبل 

 كنتم  ما أين  معكم  وهو  :او همراه شماست هر  ]4[الحديد)
 هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: کجا که باشيد) همچنين

(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت  ]7[المجادلة:  راِبعهم 
 ِإال : اين سخنش تا کنند، مگر آن که او چهارمين آنها است)

] (مگر آن که او همراه 7[لمجادلة:  كانوا ما أين  معهم  هو 
گفت: با علمش. دانای غيب و ؟  آنهاست هر کجا که باشند)

ارد و بيننده  دباشد و علم او به هر چيزی احاطه آشکار می
باشد و پروردگار ما بر روی عرش است و ها میی غيبو داننده
- ز و صفت خاصی [که به او نسبت دهيم، همه] را میبدون مر

اين عبارت  . داند و کرسی او به وسعت آسمانها و زمين است
» شرح حديث النزول«يه در شيخ اإلسالم أبو العباس بن تيمرا 

 . آورده است
ای که علي محمد بن أحمد بن أبي موسى در عقيده شريف أبو

را آورده است،  آن «طبقات الحنابلة» درقاضي أبوالحسين 
ی اين دربارهبن محمد بن حنبل مام أحمد اگفته است: از 

 وال  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: سوال شد سخن هللا
 معهم  هو  ِإال  أكثر  وال  ذِلك  ِمن  أدنى وال  ساِدسهم  هو  ِإال  خمسةٍ 
سه نفری نيستند که پنهانی ( ]7[المجادلة:  كانوا ام  أين 

صحبت کنند، مگر آن که او چهارمين آنهاست و نه پنج نفری  
مگر آن که او ششمين آنهاست و نه کمتر از آن و نه بيشتر 

او   از آن، مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا که باشند)
 .گفت: با عملش [همراه آنان است]

آورده است که » الرد على الجهميةاب «كت درحمد اامام 
آسمان هفتم است همان گونه  زيرهللا : گويندآنها(جهميه) می

باشد و او بر روی عرش و در آسمانها و که بر روی عرش می
باشد و اين گونه  در زمين است و در هر مکانی موجود می



نيست که در مکانی باشد و در مکانی ديگر نباشد و اين آيه  
 وِفي السماواتِ  ِفي ا  وهو : آورندخود دليل می را برای

(او هللا [تعال] در آسمانها و در زمين  ]3[األنعام:  األرضِ 
-دانند که مکانهای بسياری میگوييم: مسلمانان میاست) می

باشد که از عظمت پروردگار چيزی در آن وجود ندارد، 
ها و درونهای خوک های شما ومانند: جسمهای شما، درون

باشد و از حيوانات وحشی و مکانهای که در آنها کثافت می
ايم که عظمت پروردگار چيزی در آن وجود ندارد. با خبر شده

سپس امام احمد داليل قرآنی که بر وجود   –او در آسمان است 
: و بعد گفته است –هللا تعالی در آسمانهاست را آورده است 

 األرضِ  وِفي السماواتِ  ِفي ا  وهو : ل ثناؤهمعنای اين سخن هللا ج
اين  (او هللا [تعال] در آسمانها و در زمين است) ]3[األنعام: 

باشند و او است: او معبود کسانی است که در آسمان می
معبود کسانی است که بر روی زمين هستند و او بر روی عرش  

را نيز در بر  هر آنچه غير از عرش استاو است و علم 
گرفته است و مکانی از علم هللا تعالی خالی نيست و علم هللا 

باشد و اين تعالی در مکانی به غير از مکانهای ديگر نمی
  شيءٍ  كلِ  على ا  أن  ِلتعلموا: فرمايدسخن هللا تعالی است که می

(تا  ]12[الطالق:  ِعلما شيءٍ  ِبكلِ  أحاط  قد  ا  وأن  قِدير 
بدانيد که هللا [تعالی] بر هر چيزی توانست و هللا [متعال] علم 

 . او همه چيز را احاطه کرده است)
تأويل جهميه از اين سخن هللا : «همچنين امام احمد گفته است

 ِإال  خمسةٍ  وال  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: تعالی
(سه نفری نيستند که پنهانی  ]7[المجادلة:  ساِدسهم  هو 

صحبت کنند، مگر آن که او چهارمين آنها است و نه پنج  
اين است: هللا همراه نفری مگر آن که او ششمين آنها است) 
هللا جل ثناؤه گوييم: ماست و در ما وجود دارد. ولی ما می
-میدارند] بيان می[در قبل از اين کالمی که از قرآن 

  األرضِ  ِفي وما السماواتِ  ِفي ما يعلم  ا  أن  تر  ألم : فرمايد
ای که هللا آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است  (آيا نديده

 نجوى ِمن  يكون  ما: فرمايد، سپس بعد از آن می)داندرا می
به اين معنا که هللا تعالی با علمش   م راِبعه  هو  ِإال  ثالثةٍ 

به اين معنا  ساِدسهم  هو  ِإال  خمسةٍ  وال  [چهارمين آنها است]
  ذِلك  ِمن  أدنى وال  باشد]ين آنها میششمکه هللا تعالی با علمش [

(و نه کمتر از آن و نه بيشتر، مگر  معهم  هو  ِإال  أكثر  وال 
 ِبما ينِبئهم  ثم  كانوا ما أين  )او همراه آنها است آن که
(هر کجا که باشند  عِليم  شيءٍ  ِبكلِ  ا  ِإن  الِقيامةِ  يوم  عِملوا

اند با خبر سپس در روز قيامت آنان را از آنچه انجام داده
صورت فرمايد و هللا [تعالی] به هر چيزی آگاه است) بدين می

فرمايد و آن را  که مطلب را [در اول آيه] با علمش شروع می
 .رساند»[در آخر آيه] با علمش به پايان می



-میدر قرآن هللا تعالی ذکر : «همچنين امام احمد گفت است
و اين (و او همراه شماست)  ]4[الحديد:  معكم  وهو : فرمايد

: فرمايدمی وسیبه مهللا جل ثناؤه باشد: به چند معنا می
معكما ِإنِني  :باشم) به (من همراه شما دو تا می ]46[طه

اين معنی که در دفع کردن ضرر از شما دو تا همراه شما 
 ِإذ  الغارِ  ِفي هما ِإذ  اثنينِ  ثاِني  :فرمايدهمچنين می. مهست
(دومين نفر  ] 40[التوبة:  معنا ا  ِإن  تحزن  ال  ِلصاحِِبهِ  يقول 

دونفری بود که در غار بودند و به دوستش فرمود: غمگين 
مباش هللا با ماست)، به اين معنا که در دفع ضرر از ما 

 ِفئة  غلبت  قِليلةٍ  ِفئةٍ  ِمن  كم : فرمايدهمچنين می. همراه ماست
(چه بسا  ] 249[البقرة:  الصاِبِرين  مع  وا  اِ  ِبِإذنِ  كِثيرة 

که تعداد کمی بر تعدا زيادی به اذن هللا غلبه نمايند و هللا 
با صابران است) به اين معنا که با ياری دادن آنها بر 

 تِهنوا فال : فرمايددشمنشان همراه آنها است. همچنين می
(پس   ]35[محمد:  عكم م  وا  األعلون  وأنتم  السلمِ  ِإلى وتدعوا

سست نشويد و به سوی صلح فرا مخوانيد و شما باالتر هستيد 
و هللا همراه شماست) به اين معنا که بر ياری شما بر عليه 

 ِمن  يستخفون  وال : فرمايدهمچنين می. دشمنتان همراه شماست
کنند و او (و از هللا پنهان نمی ]108[النساء:  معهم  وهو  اِ 

ه با علمش همراه آنها کهمراه آنها است) به اين معنا 
 أصحاب  قال  الجمعانِ  تراءى فلما: فرمايدهمچنين می. است
[الشعراء:  سيهِدينِ  رِبي مِعي  ِإن  كال  قال  * لمدركون  ِإنا موسى

ياران موسی (وقتی دو گروه همديگر را ديدند،  ]62- 61
] گفت: «اين چنين نيست، گفتند: «ما احاطه شديم» * [موسی

پروردگارم با من است و مرا راهنمايی خواهد کرد) به اين 
معناست که با کمک نمودن در برابر فرعون. سپس امام احمد 
بعد از اين شرح و تفصيل گفته است، بدين ترتيب حجت بر 

همراه مخلوقاتش [به جهميه به ادعای آنها که هللا تعالی 
 ». باشد، تمام شده استذاته] می

 
 قول إسحاق بن راهويه

آورديم که او گفته است: بر اين که هللا تعالی باالی عرش 
داند، استقرار دارد و آنچه در زير زمين هفتم است را می

 .اجماع وجود دارد
 

 شافعيی امام هباقول مزني صح
ر كتاب «اجتماع الجيوش دابن قيم  كتاب «العلو» و درذهبي 

اند که گفت: شکر و ستايش برای هللاِ از او آورده» اإلسالمية
همسر و فرزندی وجود ندارد، او نياز است، برای يکتا و بی

باالی عرشش است، با علمش به مخلوقاتش نزديک است. همچنين 
باشد. باالی عرشش است و از مخلوقاتش جدا می: گفته است



آورده است که رمذي تِ بن إسماعيل محمد  زذهبی با اسنادش ا
شود، تا آن گفت: توحيد کسی درست نمیاز مزنی شنيدم که می

که بداند هللا تعالی با صفاتش بر روی عرش است. گفتم: مثل 
 . چه چيزی؟ گفت: شنوای بينای بسيار آگاِه بسيار توانا

 
 قول محمد بن يحيى ذهلي

ای از نوشتهه است: از حاکم آوردالعلو» ذهبي در كتاب «
هللا بن از عبدمحمد بن يحيى را خواندم که مستملي عمرو وأب

ليعلم العبد «سوال نمود:  ی اين سخن پيامبردرباره همعاوي
(بنده بايد بداند که هللا همراه اوست هر  »أن هللا معه حيث كان

کجا که باشد) او گفت: منظور اين است که علم او به هر 
 . د و هللا تعالی بر روی عرش استمکانی احاطه دار

 
 (بخارايی)قول امام محمد بن إسماعيل بخاري

 على عرشه  وكان  :قول هللادر صحيحش باب «» وحيدالتدر كتاب «
 رب  وهو (و عرش او بر آب قرار داشت)  ]7[هود:  الماءِ 
بزرگ  بسيار (او پروردگار عرش ]129[توبه:  العِظيمِ  العرشِ 
بر آسمان مستولی شد  :ه گفتالعاليآورده است که أبو» است)

و آن را باال برد و آنها را به تکامل رساند و آفريد. 
همچنين مجاهد گفته است: بلند مرتبه بر عرش استقرار 

آورده است که  حديث زينب بنت جحش رضي هللا عنهايافت، سپس 
گفت: شما را فروخت و می فخر می او نسبت به زنان پيامبر

اند و مرا هللا تعالی درآورنده ][پيامبر اهلتان به ازدواج
] در آورد. از باالی آسمانهای هفتگانه به ازدواج [پيامبر

 ِإليهِ  والروح  المالِئكة  تعرج : قول هللا تعالىهمچنين در باب «
روند) (مالئک و جبرئيل به سوی او باال می ]4[المعارج: 

(سخن  ]10[فاطر:  الطيِب  الكِلم  يصعد  ِإليهِ قوله جل ذكره: و
در اين باب احاديث متعددی را » رود)پاک به سوی او باال می

در اثبات باال بودن هللا تعالی و باالتر بودن او از مخلوقاتش 
 . آورده است

 
 رازيزرعة  وقول أب

پدرش و ابوزرعه در پيش آمد که عبدالرحمن بن أبي حاتم از 
ايم: اند: علمای تمامی شهرها را ديدهآورده است که گفته

هللا بود که  هحجاز، عراق، مصر و شام و مذهب آنها اين گون
باشد و بر روی عرشش و از مخلوقات جدا میتعالى  تبارك و

اين همان گونه است که خودش را در کتابش و بر زبان 
-يفيت اين امر معلوم نمیاش توصيف فرموده است و کفرستاده

ی مانند او باشد. علم او به هر چيزی احاطه دارد، چيز
 . ستنيست و او شنوای بينا

أنصاري إسماعيل أبوآورده است که العلو» در كتاب «ذهبي 
آورده است که از  هاني اصفمحمد بن إبراهيم  ش ازسنادبا ا



 ]5[طه:  استوى العرشِ  على الرحمن  ی تفسير:ابوزرعه درباره
سوال شد و  ([هللاِ] بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار يافت)

او خشمگين شد و گفت: تفسير آن همان گونه است که آن را 
خوانی، او بر روی عرشش است و علم او در هر مکانی می

موجود است و کسی که غير از اين بگويد، هللا او را لعنت 
در  هتيمي إلسالم أبو العباس بناين عبارت را شيخ ا. نمايد

در كتاب «اجتماع ابن قيم  الفتوى الحموية الكبرى» و «
 . اندآورده» الجيوش اإلسالمية

 
 رازيحاتم قول ابو

آورده حافظ أبي القاسم طبري از كتاب «العلو»  درذهبي 
آمده منذر حنظلي حاتم محمد بن إدريس در كتاب أبو: است

اش و و صحابه تبعيت از رسول هللا ،است: مذهب ما و انتخاب ما
باشند و تمسک به مذاهب اهل تابعين که بعد از آنها می

رحمهم هللا تعالى  د، اسحاق و ابوعيبدماثر، مانند شافعی، اح
 اعتقاد داريم که هللا. باشدلتزم بودن به قرآن و سنت میمو 

باشد، چيزی به او رشش و جدا از مخلوقاتش میعبر روی 
ابن قيم دارد و او شنوای بيناست. اين عبارت را شباهت ن

آورده است و سخنش اين كتاب «اجتماع الجيوش اإلسالمية» در 
 . است که تا آخر به آن اعتقاد داريم

 
 قول يحيى بن معاذ رازي واعظ

آورده است يحيى بن معاذ ا اسنادش از سماعيل أنصاري باأبو
باشد و علم قاتش میکه گفت: هللا تعالی بر عرش و جدا از مخلو

- او همه چيز را احاطه کرده است و همه چيز را تک تک می
ی فاسِد کند، مگر جهميهدر اين عقيده کسی شک نمی. شمارد

ی شک کننده و آن اين گونه است که هللا تعالی  گمراِه هالک شده
باشد و ذات او در کثافت و مردار با مخلوقاتش مخلوط می

 هشيخ اإلسالم أبوالعباس بن تيميرا اين عبارت . وجود دارد
 كتاب «العلو» و درذهبي  » والفتوى الحموية الكبرى« در

 . اندآورده» در كتاب «اجتماع الجيوش  اإلسالميةابن قيم 
 

 قول امام محمد بن أسلم طوسي
از حاکم آورده است که در شرح حال  كتاب «العلو» در ذهبي 

محمد بن   ازبن سلمة  أحمد ازعنبري او گفته است: از يحيى 
به من رسيده  :به من گفتعبد هللا بن طاهر آمده است: أسلم 

کنی، گفتم: پس است که تو سرت را به سوی آسمان بلند نمی
چگونه اميد داشته باشم که خير جز از کسی که در آسمان 

 . است به من برسد
 

 قول عبد الوهاب وراق
لوهاب بن عبد عبد اآورده است که العلو» در كتاب «ذهبي 

سخن گفت ابن عباس رضي هللا عنهما  ی سخنوراق دربارهالحكيم 



ور وجود دارد و نر اکه بين آسمان هفتم تا کرسی او هفت هز
کسی که بپندارد هللا : گفتعبدالوهاب او باالی آن است، سپس 
بر روی عرش است و  ی خبيث است، هللاتعالی اينجاست او جهميه
عبد  سخنابن قيم خرت احاطه دارد. علم او به دنيا و آ

آورده است  «اجتماع الجيوش اإلسالمية» شكتابرا در الوهاب 
و گفته است: اين از وی به صورت صحيح رسيده است و آن را  

 :حکايت کرده استالفوقية  اش دردر رسالهمحمد بن عثمان 
و ثقه و حافظ است و از او ابوداود، ِترمذی و نسائی ا

د. محمد بن عثمان که ابن قيم از او ياد انروايت کرده
 . است همان حافظ ذهبی است نموده

 
 سحاقا حمد وا یهباقول حرب بن إسماعيل كرماني صح

در قبل آورديم که او گفته است اجماع اهل سنت در تمامی 
شهرها بر اين است که آب باالی آسمان هفتم است و عرش بر 

 . اشدبروی آب است و هللا بر روی عرش می
 

 قول عثمان بن سعيد دارمي حافظ أهل مشرق
مسلمانان : آورده است »النقض على بشر المريسي« شكتابدر 

بر اين اتفاق نظر دارند که هللا تعالی بر روی عرشش باالی 
-باشد و قبل از روز قيامت بر زمين نازل نمیآسمانهايش می

تا  آيدشود و شکی وجود ندارد که او روز قيامت پايين می
بين بندگانش جدايی بياندازد و آنها را مورد حساب و کتاب 
قرار دهد و به آنها پاداش بدهد در آن روز برای پايين 

کنند و پيدا می نزولخورند و مالئک آمدنش آسمانها شکاف می
- عرش پروردگارت را در آن روز، در حالی که باالی آنها می

هللا  ن گونه است که کنند و اين هماباشد هشت [فرشته] حمل می
اند. همچنين مسلمانان بر اين آورده اشو فرستادهسبحانه 

آيد، که هللا تعالی قبل از روز قيامت به سوی زمين پايين نمی
دانند که آنچه از مجازاتها که شکی ندارند و به يقين می

پس اين . باشدعذاب او می و رسد، فقط امر اوبه مردم می
(پس هللا  ]26[النحل:  القواِعدِ  ِمن  بنيانهم   ا فأتى: سخن او

بنيانشان را از پايه برانداخت) فقط منظور امر [تعالی] 
 . باشداو و عذابش می

گفته است، علم او به آنها احاطه » النقضكتاب «همچنين در 
بيند و او با کماالتش باالی عرش  دارد و چشم او آنها را می

د فاصله بين او و زمين، آنچه در زمين است است و با وجو
 . داندرا می

مسلمانان اتفاق نظر  :است هگفت» همچنين در كتاب «النقض
دانند، در آسمان است و همه آن را میهللا سبحانه  دارند که

به  ی اين سخن پيامبرهمچنين درباره. يارانش مريسي ومگر 
است که آن دروغ  (هللا کجاست؟) گفته »ين هللاآن کنيز که «أ 

باشد... تا آنجا شمردن اين سخن است که او در هر مکانی می
هللا تعالی باالی آسمانهايش و جدا از مخلوقاتش : گويدکه می



باشد و کسی که چنين چيزی را نداند معبودی که را پرستش می
در كتاب ابن قيم اين عبارت را . کند را شناخته استمی

دارمي آورده است و كتاب » ية«اجتماع الجيوش اإلسالم
» النقض على بشر المريسي« ی رد بر جهميه و کتابشدرباره

ستايش نموده است و گفته است: آن دو از بزرگترين و را 
ی سنت نوشته شده ترين کتابها هستند که دربارهبامنفعت

ی هر کسی که خواهان شناخت سنت و گفته است: شايسته .است
دانستن آنچه صحابه، تابعين و امامان بر آن بوده است، 

همچنين گفته است:  .باشد که آن دو کتاب را بخوانداين می
به اين دو کتاب شديدا رحمه هللا تعالى  شيخ اإلسالم ابن تيميه

ت و در آن دانسنمود و آنها را بسيار بزرگ میتوصيه می
اقرار به توحيد و اسمها و صفات شده است و آن با امور 
عقلی و نقلی است و به چيزی غير از اين دو استناد نکرده 

 . است
 

 قول عبد هللا بن مسلم بن قتيبة
ی گفته است: ما درباره» تأويل مختلف الحديث« شكتابدر 

  وال  راِبعهم  هو  ِإال  ةٍ ثالث  نجوى ِمن  يكون  ما: اين سخن هللا تعالی
 معهم  هو  ِإال  أكثر  وال  ذِلك  ِمن  أدنى وال  ساِدسهم  هو  ِإال  خمسةٍ 
سه نفری نيستند که پنهانی ] (7[المجادلة:  كانوا ما أين 

صحبت کنند، مگر آن که او چهارمين آنهاست و پنج نفری 
او ششمين آنها است و نه کمتر از آن و نيستند، مگر آن که 

نه بيشتر از آن مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا که 
گوييم: او با علم همراه آنها بر آنچه که بر می باشند)
، به مانند آن که شخصی را به مکان باشد، میهستندآنها 

گردانی و فرستی و او را مأمور انجام امور خودت میدوری می
گويی: «در امری که به تو سپرده شده است از به او می

کوتاهی و غفلت بر حذر باش که من همراه تو هستم». منظورت 
اين است که او روی کوتاهی تو يا کوششت بر نظارت بر وی و 

ماند. پس وقتی اين امر برای جستجويت در امورت، پنهان نمی
که باشد، پس برای خالقی مخلوق که علم غيب ندارد، جايز می

چگونه است که برای شخصی . علم غيب دارد نيز جايز است
کند، با دانی که بگويد: او در هر مکانی حلول میجايز می

 استوى العرشِ  على الرحمن : فرمايدوجود آن که هللا تعالی می
([هللاِ] بسيار رحمتگر بر عرش استقرار يافت) همچنين  ]5[طه: 

 يرفعه  الصاِلح  والعمل  الطيِب  الكِلم  يصعد  ِإليهِ : فرمايدمی
رود و عمل صالح را (به سوی او سخن پاک باال می ]10[فاطر: 
برد)، پس چگونه ممکن است چيزی به سوی وی باال رود  باال می

وی باال  باشد و عمل به سوییمدر حالی که او همراه آن 
گفته است: اگر . و نزد آن استشود، در حالی که ابرده می

آنها به سرشت و فطرتشان بازگردند و بر آن امری قرار 
د، خواهند ناخت خالق سبحانه بر آن قرار دارگيرند که ش

و  نست که هللا تعالی واال و باالترين(اعلی برعکس دنيا) استاد



باشد و قلبها وقتی او را ياد او در مکانی بسيار باال می
نمايند و دستان هنگام دعا به سوی وی رو می کنند به سویمی

 . رودوی باال می
گويند: هللا تعالی گفته است: تمامی امتها، عرب و غير عرب می
نمايد و آن را در آسمان است و فطرت آنها به اين حکم می

گويند. گفته است: اما اين سخن از روی يادگيری از کسی نمی
 ِإله  األرضِ  وِفي ِإله  السماءِ  ِفي الِذي وهو : هللا تعالی

باشد و در (او کسی است که در آسمان معبود می ]84[الزخرف: 
باشد) در آن دليلی بر حلول يافتن [هللا زمين معبود می

فقط منظور اين است که او معبود  . تعالی] در آن دو ندارد
ر آسمان و معبود هر که در آن است و معبود زمين و معبود ه

  ا  ِإن جل وعز :  باشد. همچنين اين سخن هللاکه در آن است می
(هللا همراه  ]128[النحل:  محِسنون  هم  والِذين  اتقوا الِذين  مع 

يکوکار کنند و کسانی که آنها نکسانی است که تقوا پيشه می
 با حلول نمودن همراه آنهاست، هستند)، منظور اين نيست که

 . باشدبلکه با ياری، توفيق دادن و نگهداری با آنها می
 

 رمذيعيسى تِ  وقول أب
به  از ابوهريرهوی  ی حديد در صحيح الجامعدر تفسير سوره

ی بين آسمان و زمين و بين هر دو آسمان فاصله ،صورت مرفوع
و اين که عرش باالی آسمانها است و بين آن و بين آسمان به 

بين دو آسمان است را آورده است. سپس  یی فاصلهاندازه
های هفتگانه را آورده است و بعد از آن ی بين زمينفاصله

: «والذي نفس محمد بيده لو فرمود آورده است که پيامبر
هبط على هللا ثم قرأ : أنكم دليتم بحبل إلى األرض السفلى ل

 عِليم  شيءٍ  ِبكلِ  و وه  والباِطن  والظاِهر  واآلخِر  األول  هو«  قسم)
به کسی که جان محمد در دست اوست، اگر طنابی را بر روی 

افتد، سپس زمين پايين بياندازيد، بر روی هللا تعالی می
قرائت فرمود: (او اول و آخر و ظاهر و باطن است و او به  

باشد). ترمذی گفته است اين حديث غريب هر چيزی آگاه می
است. اين حديث  1ی گفته است: اين حديث منکرباشد و ذهبمی

باشد و ِترمذی بعد از آوردن آن می از حسن از ابوهريره
گفته است: از ايوب، يونس بن عبيد و علی بن زيد روايت 

چيزی نشنيده است.  اند حسن از ابوهريرهشده است و گفته
اند گفته است: بعضی اهل علم آن را اين گونه تفسير نموده

افتد و علم، و توانش می تر روی علم هللا تعالی و قدرکه ب
باشد، در حالی که او  قدرت و توان هللا تعالی در هر مکانی می

 
حديث منکر حديثی است که دروغ بودن آن ثابت شده است و منظور از   -  1

باشد، بلکه نمی در اين کتاب استناد به سخن پيامبرآوردن اين حديث 
 هدف سخنی است که ابوعيسی ِترمذی بعد از آن آورده است.(مترجم)



بر روی عرش است، همان گونه که خودش را اين گونه توصيف 
  .فرموده است

 
 قول محمد بن عثمان بن أبي شيبة

 یآورده است که او کتابی دربارهكتاب «العلو»  درذهبي 
گويند: بين هللا عرش تأليف نموده است و گفته است: جهميه می

اند ای وجود ندارد و عرش را انکار نمودهو مخلوقاتش پرده
اند و رد کرده زباشد را نيمیو اين که هللا تعالی باالی آن 

اين در حالی است که  .باشداند: او در هر مکانی میگفته
(و او همراه  ]4[الحديد:  م معك  وهو : علماء اين آيه را

 اند که با علمش همراه ماير نمودهاين گونه تفسشماست) 
باشد. همچنين به تواتر رسيده است که هللا تعالی عرش را می

آفريده است و بر آن استقرار يافته است و او باالی عرش 
العباس ابن . شيخ اإلسالم أبوباشد و از مخلوقاتش جدا استمی

أبو عمر  که گفته است  لقاعدة المراكشية»«ا در تيميه
نام «الوصول إلى معرفة األصول»  در کتابش کهطلمنكي امام 

دارد، آورده است که اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر 
اين که هللا تعالی به ذاته بر عرشش استقرار دارد. گفته 

ويان اه از رمحمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ كوفاست: 
ی اهل (بخارايی) و مانند او، اين عبارت را دربارهبخاري

 . اندسنت و جماعت گفته
 

 ساجيقول زكريا 
كتاب «اجتماع الجيوش  درابن قيم  كتاب «العلو» و ذهبي در
 أبوحسنکه  اندآوردهعبدهللا بن بطة عكبري » از ابواإلسالمية

قول : أحمد بن زكريا بن يحيى ساجي آورده است که پدرم گفت
، همان چيزی که ياران ما از اهل حديث را بر آن ديدی  سنت

و به ديدار آنها رسيدی اين است که هللا تعالی بر روی عرشش  
باشد و به بندگانش هر گونه بخواهد نزديک در آسمانش می

 . شودمی
 

 قول محمد بن جرير طبري
  ن أي  معكم  وهو حديد : ی در سورههللا تعالى در تفسير اين سخن 

(و او همراه شماست، هر کجا که  ]4[الحديد:  كنتم  ما
هد شماست هرکجا که اگفته است: ای انسانها! او شباشيد) 

باشيد، به شما آگاه است و اعمال، رفت و آمد و سکون شما  
در . باشدداند و او بر روی عرشش باالی هفت آسمانش میرا می

 ِمن  يكون  ما: جادلهی متفسير اين سخن هللا تعالی در سوره
(سه نفری نيستند  ]7[المجادلة:  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى

که پنهانی صحبت کنند، مگر آن که او چهارمين آنها است) 
شنود و  گفته است: راز شما و صحبت کردن پنهانی شما را می

  هو  ِإال  سةٍ خم  وال  ماند،چيزی از اسرار آنها از وی پنهان نمی
  كانوا ما أين  معهم  هو  ِإال  أكثر  وال  ذِلك  ِمن  أدنى  وال  ساِدسهم 



] ( و نه پنج نفری مگر آن که او ششمين آنها 7[المجادلة: 
است و نه کمتر از آن و نه بيشتر مگر آن که او همراه 

: و منظورش از فرمايد: هر جا و مکانی که باشندمیآنهاست) 
 راِبعهم  هو ت که او با س(او چهارمين آنها است) اين ا

کند و اين در حالی است که او بر  علمش آنها را مشاهده می
ی اين سپس با اسنادش از ضحاک درباره. باشدروی عرشش می
(سه نفری نيستند که   ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما سخن هللا تعالی:

(او همراه آنهاست)  معهم  هو : تای صحبت کنند) پنهان
کند: او باالی عرش است و علم او همراه آنهاست، روايت می

 وهو : همچنين در تفسير اين سخن هللا تعالی. هر کجا که باشند
(او کسی  ]84[الزخرف:  ِإله  األرضِ  وِفي ِإله  السماءِ  ِفي الِذي

ی بر حق است و بر معبود و پرستش شونده است که در آسمان
گفته است: هللا  باشد)ی برحق میزمين معبود و پرستش شونده

باشد و در دارای الوهيت میفرمايد: هللا کسی است که الی میعت
آسمان معبود است و در زمين نيز به مانند آسمان معبود 

ست اين چيزی ا. باشداست و عبادت چيزی غير از وی درست نمی
دش اگوييم و آن سخن اهل تأويل است، سپس با اسنکه ما می

 السماءِ  ِفي الِذي وهو : ی اين سخن هللا تعالیاز قتاده درباره
(او کسی است که در آسمان  ]84[الزخرف:  ِإله  األرضِ  وِفي ِإله 

ی بر حق است و بر زمين معبود و معبود و پرستش شونده
او در آسمان : آورده است باشد)برحق می یپرستش شونده

 . شودشود و در زمين [نيز] عبادت میعبادت می
 

 حافظقول حماد بوشنجي 
آورده حماد بن هناد بوشنجي ا اسنادش از شيخ اإلسالم هروي ب

ايم و  است: اين چيزی است که ما اهل شهرها را بر آن ديده
علماء و صفت  ند و شرح منهجهاینکمذاهب آنها به آن حکم می

باشد و آن اين است که هللا تعالی باالی سنت و اهل آن می
باشد و علم، آسمان هفتم بر روی عرشش، جدا از مخلوقاتش می

  در ذهبي اين عبارت را . قدرت و توان او در هر مکانی است
كتاب «اجتماع الجيوش  درابن قيم  » والعلوكتاب «

  .اندآوردهاإلسالمية» 
 

 محمد بن إسحاق بن خزيمهئمة قول إمام األ
معرفة علوم الحديث» « شكتابدر ابوري شحاكم أبو عبدهللا ني

گفت که از  میمحمد بن صالح بن هانىء م که دشني: گفته است
گفت: کسی که ابوبکر محمد بن إسحاق بن خزيمه شنيدم که می

اقرار نکند به اين که هللا تعالی بر روی عرشش باالی هفت 
دارد، او به پروردگارش کافر شده است. بايد  آسمانش قرار

ه هيچ] واگرنه و طلب توبه نمود، اگر توبه کرد [کاز ا
بايد گردنش را زد و در زباله انداخت تا مسلمانان و 
افراد متعهد با بوی گند مردارش آزار نبينند و مال او 



برد، زيرا رث نمیافیء است و احدی از مسلمانان از او 
برد و اين همان گونه است که ر ارث نمیمسلمان از کاف

كتاب «اجتماع  آن را در. ابن قيم فرموده است پيامبر
آورده است. شيخ انصاری با اسنادش از الجيوش اإلسالمية» 

به سبحانه گفت: ما به آنچه هللا خزيمه آورده است که او می
ما خبر داده است، ايمان داريم که او خالق ما بر روی  

ذكر استواء ««التوحيد» باب ار دارد. در کتاب عرشش استقر
خالقنا العلي األعلى الفعال لما يشاء على عرشه وكان فوقه 

آن را آورده است و سپس داليلی از قرآن فوق كل شيء عاليا» 
الدليل «باب  و سنت برای آن آورده است، سپس گفته است:

آن  و در »بأن هللا فوق السماء من  اإليمانعلى أن اإلقرار 
 . حديث آن کنيز را آورده است

 
 طحاويمام قول ا

سنت و جماعت بر  اهل بيان ی مشهور خود گفته است:عقيده در
اساس مذهب فقهای ملت شامل ابوحنيفه، ابويوسف و محمد بن 

ی توحيد هللا [تعالی] اعتقاد باشد که دربارهحسن اين می
انند وی داريم که او يکتا است و شريکی ندارد و چيزی به م

و  عرش و کرسی حق هستند  -گويد: تا آنجا که می -باشد، نمی
نياز است و به هر چيزی تر از آن بی] از عرش و پاييناو[

 . باشداحاطه دارد و باالی آن می
 

  قول حسن بن علي بن خلف بربهاري
گفته است که «طبقات الحنابلة»  درالحسين قاضي أبو
گفته است: کسی حق ندارد ة» شرح كتاب  السندر «بربهاري 

را در  ی پروردگار چيزی بگويد، مگر آنچه که خودشدرباره
برای  قرآن به آن توصيف نموده است و آنچه که رسول هللا

 ليس  يکتا است وثناؤه  اصحابش بيان فرموده است و او جل
به (چيزی  ]11[الشوری:  البِصير  السِميع  وهو  شيء  كِمثِلهِ 

مانند او نيست و شنوای بيناست) و او بر روی عرشش 
باش و هيچ مکانی استقرار دارد و علم او در هر مکانی می

 . نيست که از علم او پنهان باشد
 

 يوب طبرانياحمد بن االقاسم سليمان بن وقول أب
«كتاب از او آورده است که در کتاب كتاب «العلو» در ذهبي 

: «باب ما جاء ه است که نام آنبابی را قرار دادالسنة» 
(باب آنچه  » تعالى على عرشه بائن من خلقهفي استواء هللا

ی استقرار هللا تعالی بر روی عرشش و جدا بودن او از  درباره
مخلوقاتش آمده است) سپس بعضی از احاديث مربوط به اين 

 . مسأله را بيان داشته است
 



  1أشعريوالحسن قول أب
گفته است: اإلسالميين واختالف المصلين» «مقاالت  در کتابش

تمامی آنچه که اهل حديث و سنت بر آن قرار دارند، اقرار 
به [ايمان به] هللا [تعالی]، مالئکش، کتابهايش و رسوالنش و 
  آنچه از نزد هللا [متعال] آمده است و آنچه که افراد مطمئن

ا رد  باشد و چيزی از آن راند، میروايت کرده از رسول هللا
هللا سبحانه بر روی عرشش  -تا آنجا که گفته است:  -کنند نمی
 العرشِ  على الرحمن : فرمايدباشد، همان گونه که میمی

، ([هللاِ] بسيار رحمتگذ بر عرش استقرار يافت) ] 5[طه:  استوى
سخنان اصحاب حديث و سنت گفته است:  سپس بعد از آوردنِ 

ن آنها وجود دارد را [قبول داريم] و تمامی آنچه از سخنا
 . گوييم و مذهب ما همان استمیآن را 

آورده است که اگر  كتاب «اإلبانة عن أصول الديانة»در 
» (استقرار داشتن) چه االستواءی «ای بگويد: دربارهگوينده

بر روی عرشش  گوييم: هللاشود که میگوييد؟ به او گفته میمی
 العرشِ  على الرحمن : فرمايدگونه که میاستقرار دارد، همان 

بر عرش استقرار يافت)  ([هللاِ] بسيار رحمتگر ]5[طه:  استوى
نمايد که پروردگار باالی و به آيات قرآن استدالل می

 من  أأِمنتم : باشدمی باشد و از آنها اين سخن هللاآسمانها می
- (آيا ايمن شده ]16[الملک:  األرض  ِبكم  يخِسف  أن  السماءِ  ِفي

ايد از کسی که در آسمان است، از اين که شما را در زمين 
)، سپس گفته است: باالی آسمانها عرش است و وقتی ؟فرو برد

  من  أأِمنتم : فرمايدباشد، هللا تعالی میعرش باالی آسمانها می
کسی که در آسمان است) ايد از (آيا ايمن شده السماءِ  ِفي

زيرا او بر روی عرشی که باالی آسمانها است، استقرار دارد 
و هر چه باال رفته شود آسمان است و عرش باالتر از آسمانها 

(آيا  السماءِ  ِفي من  أأِمنتم : است و منظور از اين آيه
ايد از کسی که در آسمان است؟) به معنای [باالتر ايمن شده

منظور از عرشی که باالتر از . باشدمامی آسمانها میاز] ت
تا آنجا که گفته است:  –باشد، فقط اين است که آسمانها می

بينيم که در هنگام دعا تمامی مسلمانان را در حالتی می -
بر روی عرش   برند و اگر هللادستان خود را به سوی آسمان می 

 . بردندنباشد، هيچگاه دستان خود را به سوی عرش نمی
 

 بكر محمد بن حسين آجريقول ابو

 
هللا تعالی در همه  که عقيدهاين ابوالحسن اشعری همان کسی است که  -  1

جا وجود دارد به او نسبت داده شده است. او اول معتزله بود و بعد 
ای است که ی اشعری که همان عقيدهشد و عقيدهتوبه نمود و اهل سنت 

در اين کتاب رد شده است را شرح داد، ولی بعد از آن با امام احمد 
ی خود را تغيير داد و اقرار نمود که هللا بن حنبل آشنا شد و عقيده
 باشد.(مترجم)تعالی بر باالی آسمانها می



سخن او را در فصِل وجود اجماع بر اين که هللا تعالی بر روی 
ی مخلوقاتش را احاطه نموده است، عرشش است و علم او همه

 . را آورديم و او گفته بود که اين قول مسلمانان است
: فرمايدمیجل ذكره  آورده است که هللا كتاب «الشريعة»در 

 األعلى رِبك  اسم  ِبحِ س  :پاک و منزه است اسم  ]1[األعلی)
شروع  باشد). همچنين وقتی پيامبرپروردگارت که باالترين می

(پاک : «سبحان ربي األعلى الوهاب» فرمودنمود، میبه دعا می
بسيار بخشنده است).  ]و[و منزه است پروردگارم که باالتر 

 رِبك  اسم  سبِحِ خواندند: وقتی می همچنين گروهی از صحابه
(پاک و منزه است اسم پروردگارت که  ]1[األعلی:  األعلى

» (پاک و سبحان ربنا األعلىگفتند: «می باشد)،باالترين می
آن صحابه که  .باشد)منزه است پروردگار ما که باالتر می

عود ابن مس، ابن عباس، علي بن أبي طالبذکر شد، از آنها: 
به امتش آموخت که در  بودند. همچنين پيامبر ابن عمر و

» (پاک و منزه «سبحان ربي األعلىسجده سه مرتبه بگويند: 
ی . تمامی اين موارد گفته)باشداست پروردگارم که باالتر می

واالی باالترين است و عرش او باالی آسمانهای  ما را که هللا
ی احاطه دارد را تقويت باشد و علم او بر هر چيزواال می

باشد. به هللا تعالی از  کند و اين بر خالف قول حلوليان میمی
 . بريمبدی مذهب آنها پناه می

آورند و آن همچنين گفته است: آنچه حلوليان آن را حجت می
  دهند، سخن هللارا نزد کسی که علمی ندارد، درست جلوه می

 والباِطن  والظاِهر  اآلخِر و  األول  هو : فرمايداست که می
(او اول و آخر و ظاهر و باطن است) و اين در  ]3[الحديد: 

-حالی است که اهل علم اين آيه را اين گونه تفسير نموده
او اول است و قبل از هر چيزی در زندگی و مرگ بوده  : اند

- است و آخر است و بعد از هر چيزی بعد از آفريدن آن می
ظاهر(باالی) هر چيزی است يعنی [باالی] هر چيزی باشد و او 

-هر چيزی است و آنچه زير زمين )در آسمانها و باطن(پايين
- داند و دليل آن آخر اين آيه است که میها است را می

(و او به هر چيزی آگاه است)،   عِليم  شيءٍ  ِبكلِ  وهو : فرمايد
ين گونه تفسير آن را ا مقاتل ابن سليمان مقاتل بن حيان و

رضي هللا  سپس حديث عايشه .کنداند و سنت آن را روشن مینموده
: «اللهم فرمودمی را آورده است که گفته است: رسول هللا عنها

أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت 
يا ( »لباطن فليس دونك شيءالظاهر فليس فوقك شيء وأنت ا

و قبل از تو چيزی نبوده است و تو آخر هللا! تو اول هستی 
باشد، تو ظاهر هستی و چيزی هستی و چيزی بعد از تو نمی

تر از تو باالی تو نيست و تو باطن هستی و چيزی پايين
 . نيست)

گفته است: آنچه توسط آن اين امر را برای کسی که علمی 
 : فرمايددهند، سخن هللا تعالی است که میندارد، درست جلوه می



 األرضِ  وِفي السماواتِ  ِفي ا  وهو [األنعام]  و او هللا در)
  الِذي وهو  :باشد) همچنين اين سخن هللاآسمانها و در زمين می

(و او کسی است  ]58[الزخرف:  ِإله  األرضِ  وِفي ِإله  السماءِ  ِفي
عبود بر حق باشد و در زمين مکه در آسمان معبود برحق می

. خواهند فتنه ايجاد کننداست) و توسط تمامی اين موارد می
 ابِتغاء  ِمنه  تشابه  ما فيتِبعون : فرمايدمی همان گونه که هللا

(پس از تشابهی که  ]7[آل عمران:  تأِويِلهِ  وابِتغاء  الِفتنةِ 
نه و کنند و خواستار فتدر آن وجود دارند تبعيت می

خواستار تأويل کردن هستند) و نزد اهل علم از اهل حق اين 
 وجهركم  ِسركم  يعلم  األرضِ  وِفي السماواتِ  ِفي ا  وهو : آيه

(و او هللا در آسمانها و در   ] 3[األنعام:  تكِسبون  ما ويعلم 
د و آنچه را  دانزمين است و پنهان شما و آشکار شما را می

- داند) آن همان گونه که اهل حق گفتهکنيد را میکه کسب می
ها آمده آنچه در سنت .باشدداند، میپنهان شما را می: اند
بر روی عرشش قرار دارد و علم او به تمامی   هللا :است

کنيد و آشکار مخلوقاتش احاطه دارد و آنچه را که پنهان می
داند و آنچه را که را می رکاداند، سخن آشسازيد را میمی
: فرمايد. اما سخن هللا تعالی که میداندمینيز پوشانيد را می
 ِإله  األرضِ  وِفي ِإله  السماءِ  ِفي الِذي وهو  :و  ]58[الزخرف)

باشد و در زمين او کسی است که در آسمان معبود برحق می
معبود ذكره  جل معنای آن است که او  معبود بر حق است)

باشند و معبود برحق برحق کسانی است که در آسمانها می
است که متعال باشند، او هللا کسانی است که بر روی زمين می

است که در زمين  متعال شود و او هللادر آسمانها عبادت می
سپس . اندشود، علماء آن را اين گونه تفسير نمودهعبادت می

 ِإله  السماءِ  ِفي الِذي وهو  :هللای اين سخن از قتاده درباره
(و او کسی است که در آسمان   ]58[الزخرف:  ِإله  األرضِ  وِفي

باشد) روايت معبود بر حق است و در زمين معبود بر حق می
شود کرده است: او معبود بر حقی است که در آسمان عبادت می

 . دشوو معبود برحقی است که در زمين عبادت می
 

 شيخ عبد هللا بن محمد بن حيانوقول حافظ أب
كتاب «اجتماع الجيوش در ابن قيم  كتاب «العلو» و درذهبي 

عرش » العظمةكتاب «اند که در از او آوردهاإلسالمية» 
باال  و عظمت آن دو ،او كرسي ،تعالى تبارك وپروردگار 

بر روی عرشش را ياد نموده است و  جل جالله  بودن پروردگار
 . در پس آن احاديث متعددی را آورده است

 
 أشعري دانشجویالحسن بن مهدي وقول أب
كتاب ذکر نموده است که او در العلو» ذهبي در كتاب «

بدان : که خود آن را نوشته است، گفته است» مشكل اآليات«
باشد و بر روی عرشش که هللا در آسمان و باالی هر چيزی می



باشد و ن است که بر باالی آن میاستواء دارد و معنای آن اي
باشد، همان گونه معنای استواء باالی چيزی قرار گرفتن می

» (بر پشت جنبنده استويت على ظهر الدابة«: گويدکه عرب می
» (بر روی سطح قرار استويت على السطحقرار گرفتم) و «

باشد و دليلی بر گرفتم) به معنای باالی آن قرار گرفتن می
- باشد، زيرا میکه او در آسمان باالی عرشش می مر استااين 

(آيا ايمن  ] 16[الملک:  السماءِ  ِفي من  أأِمنتم  :فرمايد
 يا: فرمايد) همچنين می؟شديد از کسی که در آسمان است

(ای عيسی!   ] 55[آل عمران:  ِإلي  وراِفعك  متوِفيك  ِإِني ِعيسى
- ه سوی خودم باال بردم) همچنين میراندم و بمن تو را می

(به سوی او  ]10[فاطر:  الطيِب  الكِلم  يصعد  ِإليهِ :  فرمايد
  ِإليهِ  يعرج  ثم : فرمايدرود) همچنين میسخن پاک باال می

. سپس گفته است: رود)(سپس به سوی وی باال می] 5[السجدة: 
 السماءِ  ِفي من  أِمنتم أ : گوييدی اين آيه چه میدرباره

 (آيا ايمن شديد از کسی که در آسمان است؟) ]16[الملک: 
شود، معنای آن اين است که او باالی آسمان بر روی  گفته می
 األرضِ  ِفي فِسيحوا: فرمايدباشد، همان گونه که میعرش می

(پس در زمين سياحت کنيد!) به معنای بر روی  ]5[التوبة: 
  ] 51[طه:  النخلِ  جذوعِ  ِفي ألصِلبنكم : فرمايدهمچنين می. زمين

کنم) [و به ی درختان خرما آويزان می(همانا شما را در تنه
باشد] اين چنين است  ی درخت خرما میمعنای بر روی تنه

(آيا ايمن شديد   ]16[الملک:  السماءِ  ِفي من  أأِمنتم : معنای
 . )؟سی که در آسمان استاز ک

 
 عكبريقول ابن بطة 

و تابعين بر قرار  ی اجماع داشتن صحابهآنچه او درباره
داشتن هللا تعالی بر روی عرشش باالی آسمانهايش و جدا از 

باشد را در قبل آورديم. همچنين سخن او مخلوقاتش می
]  4يد: [الحد معكم  وهو : ی معنای اين سخن هللا تعالیدرباره

 ِفي ا  وهو : و اين سخن هللا متعال (و او همراه شماست)
] (و او هللا در آسمانها و در 3[األنعام:  األرضِ  وِفي السماواتِ 

 هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما :اين سخن هللا و زمين است)
که پنهانی صحبت  (سه نفری نيستند ]7[المجادلة:  راِبعهم 

را آورديم و آن کنند، مگر آن که او چهارمين آنها است) 
ی بر کسی است که بگويد: هللا همراه ماست و در ما وجود رد 

 . دارد... به سخن او رجوع شود
 

 مذهب مالکیزيد قيرواني شيخ  ومحمد بن أبوقول أب
در قبل آورديم که او بيان داشته بود که امت بر اين که هللا 
تعالی باالی آسمانهايش قرار دارد، بدون آن که بر روی 
زمينش باشد و علم او در هر مکانی وجود دارد، اجماع 



دارند. سپس بيان داشته بود که اين قول اهل سنت و امامان 
 . باشدمردم در فقه و حديث می

«باب ما تنطق به األلسنة  ی مشهورشی رسالهدر مقدمه
از آن  : گفته استأمور الديانات»  وتعتقده األفئدة من واجب

ن را  اين است که در قلب ايمان وجود داشته باشد و زبان آ
يکتايی است که معبود برحق  بين دارد که هللا معبود برحقِ 

او چيزی و به مانند او  هديگری جز او وجود ندارد و شبي
چيزی وجود ندارد، نه فرزندی دارد و نه پدری و نه همسری  

بزرگوارش به  ريکی وجود ندارد، او بر روی عرشو برای او ش
باشد. اين عبارت ذاته وجود دارد و علم او در هر مکانی می

آورده است  اجتماع الجيوش اإلسالمية»در كتاب «قيم را ابن 
اين چنين است بيان  : و آن را تأييد کرده است و گفته است

ست همچنين از او آورده ا. او در نوادرش و ديگر کتابهايش
او تعالی به ذاته بر : گفته است«مختصر المدونة» که در 

-باشد و بر روی زمينش نمیروی عرشش باالی هفت آسمانش می
 ه درشيخ اإلسالم أبوالعباس بن تيمي باشد. اين عبارت را

اين  قول ابن أبي زيدآورده است که «القاعدة المراكشية» 
باشد و علم اش مییباالی عرش گرام به ذاته : هللا تعالىباشدمی

در ابن أبي زيد او در هر مکانی است. همچنين گفته است: 
به صراحت بيان داشته است که هللا در آسمانش بدون » «المختصر

يخ اإلسالم ش. آن که بر روی زمينش باشد، قرار دارد
همچنين گفت است: . اين لفظ او است: گفته استأبوالعباس 
است امامان اهل سنت در گفته ابن أبي زيد  آنچه را که

كتاب «العلو»  در. ذهبي اندتمامی طوايف آن را بيان داشته 
را نقل کرده است و آن اين است که او  قول ابن أبي زيد

باشد، سپس گفته اش میتعالی به ذاته بر روی عرش گرامی
عثمان  و هأبي جعفر بن أبي شيباست: به مانند اين سخن را 

يحيى بن عمار واعظ همچنين . انديز گفتهن بن سعيد دارمي
 درحافظ أبو نصر وائلي سجزي ی خود و در رسالهسجستان 

اند. همچنين باشد نيز گفتهکه برای او می كتاب «اإلبانة»
بن ه، اابن عيين، حمادين، مالك، ثوريامامان ما مانند 

بر اين اتفاق دارند که هللا به   إسحاق أحمد و، فضيل، مبارك
باشد. همچنين رش است و علم او در هر مکانی میذاته باالی ع

شيخ اإلسالم أبي آن را ياد کرده است و  ابن عبد البر
ای وجود دارد  نقلهای گونه گونه: گفته استإسماعيل انصاري 

باشد. که هللا تعالی باالی آسمان هفتم به روی عرش به نفسه می
 :سروده استكرجي شافعي همچنين أبو الحسن 

ــه     أن اإلله بذاته  عقائدهم ــى عرشــه مــع علم عل
  بالغوائب

عقايد آنها اين است که هللا به ذاته   بر روی عرشش اسـت و 
ها را در بـر گرفتـه علم او غيباين به همراه آن است که 

  است
 :نوشته استالح بن صا ينالد تقي ی اين قصيده عالمهدرباره

ين لفظ ی اهل سنت و اصحاب حديث است. همچنين ااين عقيده



 فتي، ميلجي رداقد البع يخ، شفظحا طرقي بتثا بند مأح را
اند. هللا تعالی به گروهی ديگر آورده و يطيحق عزيزد البع

ذاته خالق هر چيزی است و امور مخلوقات را به ذاته تدبير 
کند، بدون آن که ياری دهنده و وزيری داشته باشد و می

است که بين آن که  ديگران اين بوده  د وزي بين أبامنظور 
هللا تعالی در نزد ما قرار دارد با قرار داشتن او بر روی 

بياندازند و همان گونه که گفته است او با  یعرش جداي
و اين در حالی است که او بر روی عرشش  استعلمش همراه ما 

 الرحمن : فرمايددانيم که او میباشد، همان گونه که میمی
([هللاِ] بسيار رحمتگر بر روی عرش  ]5[طه:  توىاس  العرشِ  على

که آورديم اين  استقرار يافت) گروهی از علماء با اين لفظی
اند و شکی وجود ندارد که خالصه نمودن امر را بيان داشته

همچنين بعد از آوردن . استشخص اسالم  بودنِ  سخن از نيکو
که بيان  گفته است يسجز رنص بيأی «به ذاته» در بيان کلمه

باشد و فقط برای روشن نمودن و اين کلمه از زيادی سخن نمی
باشد جدا کردن باال بودن هللا تعالی بر روی عرشش به ذاته می

 .و بيان نموده است که علم او همراه مخلوقات است
 

 نياقالب بطي بند مكر محبوبل أوق
درست آن چيزی است در قبل بيان شد که او نقل کرده بود که 

» هللا تعالی در هر مکانی است«که بگويد:  است بر خالف کسی که
ی آن، اجماع وجود دارد. در به چالش کشيدن گوينده و

همچنين بيان شد که او ثابت کرده است که هللا تعالی بر روی  
عرشش استقرار دارد و آيات مربوط به آن را آورده است، به 

 .سخن وی رجوع شود
 

 ينهافاص دمأح بن د هللابع بند حمعيم أن بيأ فظقول حا
در قبل آورديم که او گفته است که اجماع وجود دارد که هللا  
تعالی بر روی عرشش باالی آسمانش و بدون قرار داشتن بر 

باشد و مخلوقات از او جدا زمينش و جدا از مخلوقاتش می
 . شودکند و با آنها مخلوط نمیباشند و در آنها حلول نمیمی
 

 هانيصفبن أحمد بن زياد اقول معمر 
الفتوى الحموية « در هشيخ اإلسالم أبوالعباس بن تيمي

دوست دارم ياران خود : از او آورده است که گفت »الكبرى
را به چيزی از سنت و پندی از حکمت توصيه نمايم، امری که 
اهل حديث و اثر، اهل معرفت و تصوف از علمای قديم و 

هللا تعالی بر : آن گفته است جديد، بر آن اجماع دارند. در
ن را بيان کنيم و به چيزی  ن اين که کيفيت آ وروی عرشش بد

يه بدانيم و آن را تأويل کنيم، استقرار دارد. او را شب
ای معقول است و کيفيت آن مجهول است و قرار داشتن مسأله

باشد بر روی عرشش استقرار دارد و از مخلوقاتش جدا می او
ز او جدا هستند، بدون آن که حلول نمودن، و مخلوقات نيز ا



چسبيدن وجود داشته باشد،  آنها قاطی شدن، مخلوط شدن و به
باشد و واحد است و از  زيرا او يکتا و جدا از مخلوقات می

كتاب  درذهبي اين عبارت را . باشدنياز میمخلوقات بی
كتاب «اجتماع الجيوش اإلسالمية»  درقيم ابن  «العلو» و

 . اندآورده
 

 القاسم عبد هللا بن خلف مقري اندلسيوقول أب
از او آورده اجتماع الجيوش اإلسالمية» در كتاب «ابن قيم 

در اين حديث : است بعد از آوردن حديث نزول گفته است
دليلی بر اين وجود دارد که هللا تعالی باالی آسمان و بر روی  

رآن آورده سپس داليلی را از ق –عرش و باالی هفت آسمان است 
امام مالک را آورده است و آن اين  قولآن  زاو بعد  است

باشد باالی آسمان است و علم او در هر مکانی می هللاست که 
باشد. تا آنجا که گفته است: لم او مخفی نمیعو چيزی از 

بر روی تعالى  هللا سبحانه وبرای حجت بودن اين مسأله که 
ود دارد، اين دليل وجود عرش باالی آسمانهای هفتگانه وج

-شوند صورتدارد که تمامی موجودات وقتی دچار مشکالت می
کنند و از پروردگارشان فرياد هايشان را به سوی آسمان می

است که به کنيزی  همچنين اين سخن پيامبر. کنندخواهی می
(هللا  »؟: «أين هللاخواست، او را آزاد کند فرمودکه صاحب او می
: «من آسمان اشاره نمود. سپس به او فرمود کجاست) او به

ی هللا هستی. فرمود: (من کيستم؟) او گفت: تو فرستاده أنا؟»
(او را آزاد کن او مؤمن است!)  »«اعتقها فإنها مؤمنة

[برای مؤمن بودن آن زن] به اين اکتفا کرد که سرش  رسول هللا
هللا  را رو به آسمان گرفت و اين حديث دليلی بر اين است که 
-تعالی بر روی عرش است و عرش باالی آسمانهای هفتگانه می

 . باشد
 

ابن أبي ه عبد هللا محمد بن أبي نعيس مالكي مشهور بوقول أب
 زمنين

از او نقل كتاب «اجتماع الجيوش اإلسالمية»  درقيم ابن 
ی اصول سنت نوشته است در کرده است که در کتابی که درباره

گفته است که از قول اهل سنت اين باب «االيمان بالعرش» 
عرش را آفريد و آن را به باال بودن و ارتفاع  : هللاباشدمی

بر تمامی مخلوقات اختصاص داد، سپس هر گونه که خواسته 
ی است بر آن استقرار يافته است، همان گونه که درباره

هللاِ]  ([ ]5[طه:  استوى العرشِ  على الرحمن : فرمايدخودش می
تا آنجا که گفته  -بسيار رحمتگر بر عرش استقرار يافت) 

باشد که هللا متعال از از قول اهل سنت اين می -است: 
ای خود را از آنان باشد و با پردهمخلوقاتش جدا می

ی فروپوشانده است، هللا واالتر از آن است که ستمگران درباره
س حديث نزول را سپ –گويند او به شکلی شديدا پست سخن می

اين حديث دليلی بر اين است که   -آورده است . گفته است: 



. باشدهللا تعالی بر روی عرشش باالی آسمان و جدا از زمين می
قسمتی از سخن او را در فصلی که در آن آمد که اهل سنت 
اجماع دارند که هللا تعالی بر روی عرشش استقرار دارد و از  

شيخ اإلسالم همچنين . ورديم، آباشدمخلوقاتش جدا می
تعدادی از سخنان او را الفتاوى در  هأبوالعباس بن تيمي

آورده است و ياد نموده است که او گفته است: پس پاک و 
شود و با علم و منزه است کسی که دور است و ديده نمی

 . قدرتش نزديک است
 

 قول قاضي عبد الوهاب مالكي
از او نقل إلسالمية» كتاب «اجتماع الجيوش ا دربن قيم ا

به  هللا سبحانهکرده است که او آشکارا بيان داشه است که 
ذاته بر روی عرشش استقرار دارد. شيخ االسالم آن را به طور 

شرح  متعدد در کتابهايش ياد نموده است و قرطبی آن را در 
 . آورده استاألسماء الحسنى 

 
 الحدادابن ه قول امام أبي أحمد بن حسين شافعي معروف ب

 از او آوردهكتاب «اجتماع الجيوش اإلسالمية»  ابن قيم در
بر روی سبحانه  او: اش گفته استی عقيدهاست که درباره

باشد، همان عرشش استقرار دارد و باالی تمامی مخلوقاتش می
 سلم صلى هللا عليهم و رسوالنش انگونه که در کتابش و بر زب

بيه، تعطيل، تحريف و اين امر را جاری فرموده است و تش
 . تأويل [در صفات او] وجود ندارد

 
 القاسم اللكائيوقول حافظ أب

در اول فصل سخن او را ياد نموديم و فقط آن را در قبل 
، ابن مسعودای مثل] عمر، آورديم تا آنچه را که [صحابه

ی مثل ربيعه، تابعينو رضي هللا عنهم  هأم سلم ابن عباس و
  ثوري و، مالكحيان و از امامان بن  مقاتل سليمان تيمي و

هللا  : اندرا بيان داريم. تمامی آنها گفته دانگفتهأحمد 
باشد و علم او در هر مکانی است. در تعالی بر روی عرشش می

اين بيان ردی بر کسی است که بپندارد، همراهی هللا تعالی با 
 . مخلوقاتش ذاتی است

 
 قول يحيى بن عمار سجستاني واعظ

 القاعدة المراكشية» ودر « العباس بن تيميه اإلسالم أبو شيخ
اش اند که در رسالهاز او آوردهكتاب «العلو»  درذهبي 

گوييم که هللا تعالی در هر گفته است: به مانند جهميه نمی
دانيم شود و نمیمکانی وجود دارد و با هر چيزی مخلوط می

روی عرش است  گوييم: او به ذاته بر که می. بلکه او کجاست
ايی و نبير هر چيزی احاطه دارد و شنوايی، و علم او ب

 سخنشاين قدرت او همه چيز را فرا گرفته است و اين معنای 
 ]4[الحديد:  كنتم  ما أين  معكم  وهو : فرمايدباشد که میمی



سمتی از قابن قيم (او همراه شماست هر کجا که باشيد). 
آورده اجتماع الجيوش اإلسالمية» بش «اين سخن را در کتا

 . است
 

 قول قادر با أمير المؤمنين
آورده است که برای او اعتقادی » در كتاب «العلوذهبي 

وجود دارد که در بغداد و مشهد علماء و امامان آن را 
باشد و در آن  اند و آن قول اهل سنت و جماعت میخوانده

عرش را بدون نيازی به امور نيکی وجود دارد. از آنها: او 
آن آفريده است و بر روی آن هر گونه که بخواهد استقرار 

 . دارد
 

 طلمنكيقول أبوعمر 
در قبل بيان داشتيم که او اعالم داشته بود که بر اين که  
هللا تعالی بر روی عرشش استقرار دارد و علم، قدرت و تدبير  

سخنش ی مخلوقاتش را فرا گرفته است و اين معنای او همه
 ]4[الحديد:  كنتم  ما أين  معكم  وهو : فرمايدباشد که میمی

به مانند اين در قرآن  (او همراه شماست هر کجا که باشيد)
باشد و هللا تعالی به آمده است و منظور از آن با علمش می

باشد و هر گونه بخواهد بر روی عرشش ذاته باالی آسمانها می
قرار هللا تعالی بر روی عرشش حقيقت است است استقرار دارد و

در  هشيخ اإلسالم أبوالعباس بن تيمي باشد.و مجاز نمی
آورده است که در عمر طلمنكي «القاعدة المراكشية» از ابو

نام دارد از اهل سنت  »الوصول إلى معرفة األصول«کتابش که 
ی آنها اتفاق نظر دارند که  و جماعت ذکر کرده است که همه

 تعالی به ذاته بر روی عرشش استقرار دارد. شيح االسالم هللا
 هد بن عثمان بن أبي شيببه مانند آن را محم: گفته است
که در راويان بخاری(بخارايی) وجود دارد نيز  هحافظ كوف

ی اهل سنت و جماعت آورده آن را درباره. داشته است نبيا
در  يحيى بن عمار سجستاني امام است و همچنين آن را

هايش نوشته که مشهور بوده و آن را به سوی سرزمين اشهرسال
 شكتاب درحافظ سجزي أبونصر همچنين آن را . است آورده است

، أنصاريهمچنين شيخ اإلسالم . آورده است «اإلبانة»
و افراد متعددی شيخ عبد القادر جيلي  أبوالعباس طرقي و

تواند نمیاند که کسی از امامان اسالم و مشايخش آورده
در اول فصل قسمتی . تعداد آنها را بشمارد، مگر هللا تعالی

 . بيان شدسجزي از سخن 
 

 عثمان صابونيوقول أب
در قبل بيان داشتم که او از اصحاب حديث نقل کرده است که 

دهند که هللا تعالی باالی هفت آنها اعتقاد دارند و گواهی می
ن گونه است که آن باشد و اين هماآسمانش بر روی عرشش می

را در کتابش [قرآن] آن را بيان داشته است و اين که 



ی علمای امت و بزرگان اماماِن پيشينيان اختالف نظری درباره
باشد و عرشش باالی اين که هللا تعالی بر روی عرشش می

 . آسمانهايش است، ندارند
 

و  هروردي فقيهعمرو عثمان بن أبي حسن بن حسين س وقول أب
 شافعيو از امامان ياران  محدث

 از او آوردهكتاب «اجتماع الجيوش اإلسالمية»  درابن قيم 
از صفات او : ی اصول دين گفته استاست که در کتابش درباره

قرارش بر روی عرشش به ذاته تباال بودن و استعالى  تبارك و
اين   باشد، همان گونه که در کتابش و بر زبان رسولشمی

 -باشد، يفيت میکو اين بدون بيان  تده اسگونه توصيف فرمو
ز قرآن آورده است تا آنجا که گفته اسپس برای آن داليلی 

علمای امت و امامان بزرگ پيشينيان در اين اختالف  -است: 
بر روی عرشش استقرار دارد و عرش  هللا سبحانهنظر ندارند که 

 بن باشد. سپس سخن عبد هللاش میاو باالی آسمانهای هفتگانه
دانيم که پروردگار ما باالی می: را آورد است مبارك

باشد و از مخلوقتش اش بر روی عرشش میآسمانهای هفتگانه
هر کس به اين  : جدا است. سپس قول ابن خزيمه را آورده است

- باالی عرشش و باالی هفت آسمانش میهللا تعالى  اقرار نکند که
 رده است که پيامبرباشد، او کافر است. سپس آن حديث را آو

(هللا کجاست؟) و او به سوی آسمان  ؟»: «أين هللابه کنيزی فرمود
(من کيستم؟) و به » من أنا؟: «اشاره کرد و به او فرمود

سوی وی و به سوی آسمان اشاره نمود به اين معنا که تو 
: فرمود ی هللا هستی که در آسمان است و پيامبرفرستاده

(او را آزاد کن که او مؤمن است) و «اعتقها فإنها مؤمنة» 
اسالم و ايمان او را اعالم  ،اين سخنان رسول هللابا در نتيجه 

قرار نمود که پروردگارش در ا داشت و اين وقتی بود که او 
ی پروردگارش فهميد که او باال بودن و آسمان است و درباره

 . فوقيت دارد
 

مي فقيه تمي هبكر محمد بن محمود بن سوروقول امام أب
 ابورشني

از حافظ عبد » إلسالميةكتاب «اجتماع الجيوش ادر قيم ابن 
من پشت سر کسی که : آورده است که او گفترهاوي القاهر 

و  است اقرار به اين نداشته باشد که هللا تعالی باالی عرشش
 . خوانم، نماز نمیباشداز مخلوقاتش می یجدا
 

 نصر سجزيوقول أب
، مالك، ثوريمد و همچنين آنچه از سخن او در اول فصل آ

إسحاق  أحمد و، ابن مبارك، فضيله، سفيان بن عيين، حمادين
هللا نقل کرده بود و آن اين است که آنها اتفاق داشتند که 

-باالی عرش است و علم او در هر مکانی میذاته ه سبحانه ب
باشد. فقط برای اين در اول فصل سخن او را آورديم چون از 



-ن نقل نموده بود که امامان بر اين اتفاق داشتهآن اماما
باالی عرش است و علم او در هر ذاته ه هللا سبحانه باند که 
رد، اباشد و اين اتفاق ردی بر کسی است که بپندمکانی می

 . همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است
 

 تيميفضل قول إسماعيل بن محمد بن 
از آورده است ماع الجيوش اإلسالمية» كتاب «اجت درابن قيم 

في بيان استواء هللا على عرشه» «باب ، الحجة»که در کتاب «
 استوى العرشِ  على الرحمن : فرمايدمیهللا تعالى گفته است که 

([هللاِ] بسيار رحمت کننده بر روی عرش استقرار يافت) ] 5[طه: 
گفته است که اهل سنت سپس آيات را آورده است و بعد از آن 

باشد و مخلوقی از تعالی باالی آسمانها می : هللاگويندمی
مخلوقاتش از او باالتر نيست و دليل اين امر آن است که 
مخلوقات برای دعا نمودن با انگشتشان به سوی آسمان اشاره 

- کنند و سرها و چشمانشان را به سوی او به باال بر میمی
«فصل في بيان أن العرش فوق   :گردانند، سپس گفته است

(فصل در بيان  السموات وأن هللا سبحانه وتعالى فوق العرش»
آن که عرش باالی آسمانها است و اين که هللا سبحانه و تعالی  

تا آنجا که گفته است: علمای سنت  -باشد» بالی عرش می
باشد. ولی روی عرشش و جدا از مخلوقاتش می ر ب اند: هللاگفته
تا آنجا  –اند: او با ذاتش در هر مکانی است. گفتهزله تمع

ی تفسير دربارهابن عباس رضي هللا عنهما از  - که گفته است: 
 راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: اين سخن هللا تعالی

(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر  ]7[المجادلة: 
باشد) روايت شده است که گفت: نها او میآن که چهارمين آ

تا   –باشد او بر روی عرشش است و علم او در هر مکانی می
پندارند: برای آنان(معتزله) می -آنجا که گفته است: 

، جايز نيست که انگشتان و سرها را به  سبحانه اشاره به هللا
شود. مسلمانان سوی باال برد و اين امر باعث محدود سازی می

واالی باالترين است و قرآن آن را هللا سبحانه اع دارند که اجم
اند که معنای باال  داشته است و آنان(معتزله) پنداشته نبيا

نزد مسلمانان . باشدبودن، غلبه است و باال بودن ذاتی نمی
باال بودن در غلبه و باال بودن   اين گونه است که برای هللا

بودن صفت ستايش است و باشد، زيرا باال در ساير امور می
کنيم که برای هللا تعالی باال بودن در ذات و باال  ثابت می

بودن در صفات و باال بودن در چيرگی و غلبه وجود دارد. در 
 هللا سبحانه ومنع کردن آنها از اين که برای اشاره به 

نبايد سمت باال را نشان داد، مخالفتی با تمامی تعالى 
سلمانان و ديگر امتها در حد مکثر باشد، زيرا اامتها می

برای دعا  تعالى هللا سبحانه وقريب به اتفاق برای اشاره به 
و اجماع دارند که اين  کنندو درخواست به باال اشاره می

شود که برای باشد و به کسی اجازه داده نمیامر حجت می



اشاره نمودن به سمت هللا تعالی، به سمت پايين يا ساير جهات 
 . ز باال، اشاره نمايدغير ا

 
 عمر بن عبد البرقول أبو

و  در قبل از او ياد نموديم که نقل نموده است که صحابه
تابعين بر اين که هللا تعالی بر روی عرش است و علم او در 

اند و حتی يک نفر از آنها باشد، اجماع داشتههر مکانی می
اده شود است تا قول او حجت قرار د با بقيه مخالفت ننموده

ی حديث نزول آورديم، پس و همچنين از او سخنی نيکو درباره
  .توان به آن رجوع نمودبرای مرور می

 
 بكر أحمد بن حسين بيهقيامام ابو قول

  «القول في االستواء»، باب االعتقاد»در کتابش به نام «
 على الرحمن : فرمايدمیتعالى  هللا تبارك وگفته است که 

([هللا] بسيار رحمتگر بر روی عرش   ]5[طه:  استوى العرشِ 
ی استقرار پروردگار استقرار يافت) سپس آياتی که درباره

ی باال بودن هللا تعالی باشد و آياتی که دربارهبر روی عرش می
باشد را بيان نموده است. همچنين اين آيات از مخلوقاتش می

آورده است و  »سماء والصفاتاألرا در کتابش به نام «
هايی ی آنها سخن گفته است و در سخنانش گفتهدرباره
ی رد بر کسی که بپندارد، همراهی هللا تعالی با درباره

مخلوقاتش همراهِی ذاتی است وجود دارد، رجوع شود به سخن 
 أن  السماءِ  ِفي من  أأِمنتم : ی اين سخن هللا تعالیاو درباره

ايد (آيا از کسی ايمن شده ]16[الملک:  ... ألرض ا ِبكم  يخِسف 
که در آسمان است از اين که شما را در زمين فرو 

 . ببرد...)
 

 براهيم مقدسيوالفتح نصر بن اقول أب
از او آورده است که در کتابش كتاب «العلو»  درذهبي 

هللا تعالی همان گونه که در کتابش گفته است: «الحجة» 
روی عرشش استقرار دارد و از مخلوقاتش جدا فرموده است بر 

 . باشدمی
 

 جعفر همدانيوقول أب
: محمد بن طاهر مقدسي ی طحاويه گفته استی عقيدهشرح دهنده

در مجلس استاد جعفر همداني وشيخ أبآورده است که 
حاضر شد و او  مام الحرمينه امعروف بجويني المعالي ابو

 تعالی بر روی عرش ت: هللاگفی نفی صفت باال بودن میدرباره
جعفر شيخ أبو همين حاال در هر مکانی است. باشد و اونمی
ی اين چيز محکمی که در قلبهايمان د! دربارهستاا: يا گفت
گويی و آن اين است که هيچ عارفی هرگز يابيم چه میمی

نگفته است يا هللا! مگر آن که در قلبش او را در باال جستجو 
ت راست و چپش توجه ننموده است، پس کرده است و به سم



أبوالمعالي چگونه اين درک را از خودمان دفع کنيم؟ گفت: 
نمود و گفت:  هبر سرش زد و پايين آمد و بپندارم گري

در كتاب قيم همدانی مرا حيران نمود. اين ماجرا را ابن 
به همان شکلی که ما از شرح اجتماع الجيوش اإلسالمية» «

ذهبي حاويه ياد کرديم، ذکر نموده است. ی طی عقيدهدهنده
أبو آن را آورده است و گفته است: كتاب «العلو»  نيز در

 از: نوشته استزنجاني اش به در رسالهوليد حافظ منصور بن 
جعفر ابن أبو ازالعالء از حافظ أبوعبدالقادر حافظ بحران 

جويني المعالي از ابو: آورده است که گفت حافظأبي علي 
 العرشِ  على الرحمن : ی اين سخن هللا تعالی سوال شددرباره
([هللا] بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار  ] 5[طه:  استوى
به بيراه  وعو او گفت: هللا بود و عرش نبود، و شر يافت)

رفتن در کالم نمود. گفتم: آنچه را که به آن اشاره نمودی 
فت: هدفتش از اين سخن گ؟ دانيم و آيا دليل قويی داریمی

گفتم: اين را  ؟باشدچيست و منظورت از اين اشاره چه می
هيچ کس نگفته است و همگی قبل از آن که زبانشان سخن 

کنند و نه رو به چپ بلکه رو به  بگويد، نه رو به راست می
کنند، پس آيا برای اين امر دليل قويی داری تا ما  باال می

دهی؟ من به گريه افتادم و مردم را از باال و پايين رهايی 
. استاد با دستش بر تخت کوبيد و نيز به گريه افتادند

ای» و آنچه را که بر فرياد زد: «وای چه امر حيره کننده
آن بود رها کرد و در مسجد ايستاد و پايين آمد و جواب 
نداد مگر آن که گفت: «ای عزيزم، حيرت، حيرت، تعجب و 

گفتند: از او دم که میيش شنتعجب». بعد از آن اصحاب
ی شرح دهنده. «همدانی مرا حيران نمود»: گفتشنيديم که می

ی اين ماجرا گفته است: منظور از ی طحاويه دربارهعقيده
شيخ اين بوده است که هللا تعالی بندگانش را بر اين امر 
آفريده است و آن امری است که از رسوالن رسيده است و در 

بينند که به سوی هللا تعالی روی قوی می نيازیقلبهايشان 
 . نمايند و اين روی نمودن به سوی باال است

 
 إسماعيل عبد هللا بن محمد أنصاري هرويوقول شيخ اإلسالم أب

از او آورده است که در کتابش العلو» در كتاب «ذهبي 
استواء هللا على عرشه فوق السماء ، اين باب «»الصفات«

را آورده است » قه من الكتاب والسنةبائنا من خل السابعة
جا که گفته است: نتا آ –و در آيات و احاديث را آورده است 

نقلهای بسياری وجود دارد که هللا تعالی باالی آسمان هفتم  -
باشد و اين در حالی است که به رش میعو به ذاته بر روی 

نگرد و علم، قدرت، شنيدن، ديدن و دهيد میآنچه انجام می
 . تش در هر مکانی استرحم
 

 قول حسين بن مسعود بغوي



  معكم  وهو : ی حديدی اين سخن هللا تعالی در سورهدرباره
گفته است: با علم   ] (و او همراه شماست)4[الحديد: 

ی ی اين سخن هللا تعالی در سورههمچنين درباره. [خودش]
(سه نفری   ]7مجادلة: [ال ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: مجادله

 ِإال  رهای سه نفر،کنند) يعنی از سِ با هم پنهانی صحبت نمی
(مگر آن که او چهارمين آنها است) گفته است:  راِبعهم  هو 

 . داندبا علم [خود] پنهانی صحبت کردن آنها را می
 

 او از بزرگترين فقهای شافعی است و الحسن كرجيوقول أب
ی از آو آورده است که در عقيدهعلو» كتاب «ال درذهبي 

 : مشهورش گفته است
بأرباب                       عقيدة أصحاب الحديث فقد سمعت

 دين هللا أسمى المراتب 
ام             از  عقيده اصحاب حديث اين است که شنيده
 امبزرگان دين هللا که آن را مراتب ناميده

على عرشه مع                  عقائدهم أن اإلله بذاته
 علمه بالغوائب 

- ی آنها اين است که هللا به ذاته     بر روی عرشش میعقيده
 باشدباشد به همراه آن که علم او همراه امور غيبی می

ی آن گفته است که دربارهذهبي در قبل بيان داشتيم که 
اين  : ی آن نوشته استدربارهتقي الدين ابن صالح عالمه 
 . باشدو اصحاب حديث می ی اهل سنتعقيده

 
 یهرسالش بر شرحدر مالكي وبكر محمد بن وهب أب هقول عالم

 زيدومحمد بن أبوامام أب
اما : از او آورده است که گفته است» العلوكتاب « ذهبي در
(او باالی عرشش  «إنه فوق عرشه المجيد بذاته»سخنش: 
نزد  باشد) معنای فوق(باال) و علی(بر)اش به ذاته میگرامی

کند و  در قرآن و سنت نيز آن را تصديق می. عرب يگانه است
 على استوى ثم : فرمايدآن همان سخن هللا تعالی است که می

(سپس بر روی عرش  ی ديگر]و پنج آيه 54[األعراف:  العرشِ 
 العرشِ  على الرحمن : فرمايداستقرار يافت)، همچنين می

([هللاِ] بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار  ] 5 [طه: استوى
 فوِقِهم  ِمن  ربهم  يخافون :  فرمايديافت)، همچنين می

ترسند در حالی که باالی (از پروردگارشان می ]50[النحل: 
سدرة ، سپس ماجرای آن کنيز و معراج به سوی )باشدآنها می
«فی» در   – است: تا آنجا که گفته –را آورده است  المنتهى

زبان عرب به معنای باالی يا بر روی نيز آمده است، مانند  
(پس بر  ]15[الملک:  مناِكِبها ِفي فامشوا: اين سخن هللا تعالی

 جذوعِ  ِفي فرمايد:گوشه و کنار آن راه برويد)، همچنين می
- ی درخت خرما)، همچنين می(بر روی تنه ]71[طه:  النخلِ 



(آيا ايمن  ] 16[الملک:  السماءِ  ِفي من  أأِمنتم  :يدفرما
: اند). اهل تأويل گفته؟شديد از کسی که بر روی آسمان است

منظور باالی آن است و آن قول امام مالک است که آن را از  
اند و ياد گرفته تابعين آموخته است و آنها از صحابه

اند که هللا تعالی تهگرف نيز فهمشان را از پيامبر حابهص
باشد يعنی فوق آن و بر آن. به همين دليل باالی آسمان می
باشد، سپس بيان او باالی عرشش می: گفته استشيخ أبومحمد 

بودن او بر روی عرشش فقط به ذاته است،  داشته است که باال
زيرا او تعالی از تمامی مخلوقاتش بدون آن که کيفيت آن 

باشد و او در هر مکانی با علمش و  یبيان شده باشد، جدا م
در كتاب ابن قيم اين عبارت را . با ذاتش قرار دارد هن
 .آورده استاجتماع الجيوش اإلسالمية» «
 

 حنبلي قول شيخ عبدالقادر جيلي
الفتوى الحموية « ه درشيخ اإلسالم أبوالعباس بن تيمي

كتاب در قيم ابن  » ودر كتاب «العلو» و ذهبي الكبرى
كتاب  اند که در از او آوردهاع الجيوش اإلسالمية» «اجتم

اما شناختی که با آيات و داليل مختصر  :گفته است«الغنية» 
است که شناخته شود و يقين حاصل شود   نوجود دارد و آن اي

 -تا آنجا که گفته است:  –که هللا تعالی يکتا و يگانه است 
ين در حالی او در جهت باال و بر روی عرش استقرار دارد و ا

: اش با علمش بر اشياء احاطه دارداست که در محل پاشاهی
 ِيرفعه  الصاِلح  والعمل  الطيِب  الكِلم  يصعد  ِإليه  :10[فاطر[  

- می الرود و عمل صالح را با(سخن نيک به سوی او باال می
 ِفي ِإليهِ  يعرج  ثم  رضِ األ  ِإلى السماءِ  ِمن  األمر  يدِبر برد)، 

(امر را  ]5[السجدة:  تعدون  ِمما سنةٍ  ألف  ِمقداره  كان  يومٍ 
فرمايد، سپس [امور] به از آسمان به سوی زمين تدبير می

ی هزار رود در روزی که مدت آن به اندازهسوی وی باال می
باشد که او در یشماريد) در نتيجه جايز نمسال است که می

شود او باالی آسمان و بر روی عرش مکانی است. بلکه گفته می
 العرشِ  على الرحمن : فرمايدباشد، همان گونه که میمی

([هللاِ] بسيار رحمتگر بر روی عرش استقرار  ] 5[طه:  استوى
يافت)، شايسته اين است که صفت «استواء»(استقرار يافتن) 

نمود و او به ذاته بر روی عرش استقرار دارد. را تأويل ن
قرار داشتن او بر روی عرش در هر کتابی که نازل شده است  
و بر هر پيامبری که فرستاده شده است، وجود دارد و کيفيت 

اين عبارت صريح وی : گفته است. ابن قيم باشدآن معلوم نمی
 از او در کتابشقيم باشد. همچنين ابن می«الغنية» در 

هللا تعالی به : آورده است«تحفة المتقين وسبيل العارفين» 
ذاته بر روی عرش است و علم او هر مکانی را احاطه نموده  

 . است
 



 زنجانيعد بن علي س ،شافعيان در زمان خودشمام اقول 
از او آورده » «اجتماع الجيوش اإلسالميةكتاب  درقيم ابن 

را به صراحت بيان است که باال بودن [هللا تعالی] به ذاته 
 .باشدداشته است و گفته است: او با ذاتش بر روی عرشش می

سپس . اين لفظ اوست و او امام سنت است: گفته استابن قيم 
او به ذاته بر روی  :از او آورده است که گفتابن قيم 

عرشش استقرار دارد و کيفيت [اين قرار داشتن] معلوم 
ارند که هللا تعالی واال و نيست، گفته است: مسلمانان اجماع د

 رِبك  اسم  سبِحِ : فرمايدباالترين است و قرآن آن را بيان می
). !(اسم پروردگار باالترت را تسبيح بگو ]1[األعلی:  األعلى

برای هللا تعالی باال بودن در غلبه و باال بودن در ديگر امور 
برای   باال بودن صفتی ،نزد هر عاقلیوجود دارد، زيرا 

کنيم که برای هللا تعالی  ستايش است و به همين دليل ثابت می
چيرگی   در باال بودن ذاتی و باال بودن در صفات و باال بودن

ها و غلبه وجود دارد. نزد بيشتر مسلمانان و ديگر امت
در هنگام دعا و هللا جل ثناؤه به  اجماع وجود دارد که

ر اين اتفاق نظری که شود. بدرخواست به جهت باال اشاره می
هللا سبحانه بين آنها وجود دارد، در اين که هنگام اشاره به 

-و میاشود، حجتی برای باال بودن به جهت باال نگريسته می
به کسی اجازه داده نشده است که هنگام اشاره به وی . باشد

اشاره صورت  به طرف پايين و يا ديگر جهاتی غير از باال
  .گيرد

آنچه را که سماعيل بن محمد بن فضل تيمي ادر بيان سخن 
گفته بود را آورديم و آن اين است که برای اشاره   زنجاني

شود و برای کسی جايز به هللا تعالی به سوی باال اشاره می
به سوی پايين يا ديگر  ،باشد که برای اشاره به وینمی
اترين رد سرز باال اشاره نمايد. در اين امر ها غير اجهت
پندارد، همراهی هللا تعالی با کسی وجود دارد که میبر 

اگر چنين امری به پندار چنين شخصی  .مخلوقاتش ذاتی است
درست باشد و از هللا تعالی به غير علم سخن به ميان بيايد،  

- باشد که برای اشاره به هللا تعالی به ديگر جهتپس جايز نمی
 . تها اشاره نمود و اين خالف اجماع مسلمانان اس

 
 هحمد بن محمد بن قدامامحمد عبد هللا بن وموفق أبشيخ قول 

 مقدسي
در قبل آورديم که او گفته است که به اجماع پيشينيان هللا 

«إثبات  تعالی باالی عرش است. همچنين ياد شد که در کتابش
و  بيان داشته است که تمامی علماء از صحابهصفة العلو» 

که هللا تعالی دارای صفت باال اند امامان فقيه اجماع داشته
باره به تواتر رسيده است و باشد و نقلها در اينبودن می

توانيد به سخن او رجوع شود. میتوسط آن يقين حاصل می
ها به طور ذاتی در سرشت تعالى هللا سبحانه وهمچنين . کنيد

اين امر را قرار داده است که هنگام مشکالت به باال 



در هنگام دعا و انتظار گشايش از طرف هللا  شود و نگريسته می
کسی اين امر  .شودتعالی نيز دستها به سوی باال گرفته می

- و میکند، مگر بدعتگذاری که در بدعتش غلرا انکار نمی
گمراهی، دچار فتنه شده  نمايد و يا به دليل تقليد در

 . است
 

 یمؤلف تفسير ،قرطبينصاري حمد ااعبد هللا محمد بن وقول أب
 «الجامع ألحكام القرآن»بزرگ به نام 

گفته األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى» در کتابش به نام «
است: در اوايل اسالم جهت را برای هللا تعالی نفی نمودند، 

دانستند، بلکه آنها همگی آن را برای هللا تعالی ثابت شده می
 ولشهمان گونه که هللا تعالی در کتابش آن را گفته است و رس

نيز آن را بيان داشته است. احدی از پيشينيان صالح اين 
بر روی عرش  هللا تعالیرا انکار نکرده است که قرار داشتن 

اش را که در رسالهحضرمي باشد. سپس سخن ابوبکر حقيقت می
وجود دارد و حکايت «اإليماء إلى مسألة االستواء»  به نام

هللا تعالی بر روی را آورده است که ذات ضي عبد الوهاب قا
در بعضی کتابهايش ابن فورك  وباشد و آن سخن اشعری عرش می

 . باشدثان میو ديگر فقهاء و محدقول خطابي و همچنين 
  طلمنكي و  عمر بن عبد البر وآن قول أبو: گفته استقرطبي 

ديگر علمای اندلسی است، سپس بعد از بيان چهارده قول 
نموده است و آنچه در آيات سپس اقوال را آشکار : گفته است

است تمامی  و احاديث وجود دارد را بيان داشته است و گفته
تعالی بر روی عرشش است و اين  : هللاندبزرگان اهل خير گفته

رش جاری همان چيزی است که در کتابش و بر زبان پيامب
باشد و از تمامی مشخص نمی ساخته است و کيفيت اين امر

شد، اين مذهب پيشينيان صالح بوده است بامخلوقاتش جدا می
. ابن قيم اندکه افراد مورد اعتماد از آنها روايت کرده

آن را آورده است و آن اجتماع الجيوش اإلسالمية» در كتاب «
 . را تأييد نموده است

 
 هقول شيخ اإلسالم أبوالعباس بن تيمي

در يکی از فتواهايش گفته است: پروردگار سبحانه باالی 
ای باشد، ذرهنهايش بر روی عرشش و جدا از مخلوقاتش میآسما

ای در ذات او از و ذره باشددر مخلوقاتش نمیذاتش 
مجموع در جلد اوِل  ٤٠٦ی صفحه. مخلوقاتش وجود ندارد

 ه . ١٣٢٦ ه در سالقاهرچاپ الفتاوى 
 كتاب هللاين : گفته است» الفتوى الحموية الكبرى« در اول

از اول تا آخرش سپس  خرش و سنت رسول هللاتعالی از اول تا آ
باشد و تابعين، سپس سخن ديگر امامان می سخن تمامی صحابه

 هللا سبحانه وباشد که و مملو از عبارات صريح يا آشکار می
باشد است و او باالی هر چيزی می ينهمان واالی باالترتعالى 

داليل آن  باشد، سپسو او باالی عرش است و آن باالی آسمان می



در احاديث : از قرآن را بيان داشته است، سپس گفته است
صحيح و حسن آن چنان که تعداد آنها قابل شمارش نيست اين  

ی آن سپس احاديث متعددی را درباره –امر بيان شده است 
به مانند اين موارد   –آورده است و بعد از آن گفته است: 

، مگر هللا تعالی تواند تعداد آنها را بشماردکه کسی نمی
چه  به صورت متواتربه رساترين شکل زياد آمده است و آن 

لفظی و چه معنوی علمی يقينی را به ارث گذاشته است. از 
از هللا تعالی رسانده است  محکمترين علوم اين باشد که رسول

باشد و او باالی آسمان است، بر روی عرش میهللا سبحانه که 
ها از عرب و غير عرب چه در همان گونه که تمامی امت

جاهليت و چه در اسالم را بر آن آفريده است، مگر 
. اندشيطانهايی که از فطرتی که او آفريده است، خارج شده

سپس از پيشينيان اين امر رسيده است که اگر جمع آوری 
 ی اين که نه دربه عالوه. رسندشوند به هزارها مورد می

و نه احدی از  اشفرشاده تعالی و نه در سنت كتاب هللا
و کسانی که از آنها به نيکی  پيشينيان امت از صحابه

زمان اهواء و اختالفات را که اند و نه امامانی تبعيت کرده
ای وجود ندارد که با آن مخالفت نموده اند، جملهدرک کرده

 . ، نه به صورت نص و نه به صورت ظاهریباشد
يای کالمی او و آنچه از اوفت شيخ اإلسالم ودر کتابهای 

ی اثبات باال بودن پروردگار بر بزرگان علماء درباره
مخلوقاتش و اين که او سبحانه بر روی عرشش استقرار دارد 

و  های بسياری وجود داردباشد نقلو از مخلوقاتش جدا می
-می قرآن، سنت و اجماعآيات بيان آن با داليل بسياری از 

قبل بيان نموديم. اما سخنش  رد . تعدادی از آنها راباشد
باشد که همراهی با علم ی همراهی، سخن او اين میدرباره

باشد و اين مورد را نيز بسيار آورده است. همچنين  می
سخنان بسياری از علماء را در کتابها و فتواهايش آورده 

اند که بر اين امر اجماع وجود دارد. است که بيان نموده
را در قبل آورديم که در صورت نياز   تعدادی از نقلهای او

توان به آنها رجوع کرد و در آنها رساترين رد بر کسی می
پندارد، همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی است که می
 . ذاتی است

از پيشينيان امت و امامان » در «الفتوى الحموية الكبرى
ند اآن و اهل علم و عبادت آورده است که آنها ثابت نموده

که هللا تعالی باالی آسمانهايش بر روی عرشش و جدا از 
باشد و مخلوقاتش نيز از وی جدا هستند. مخلوقاتش می

همچنين هللا تعالی با علمش با بندگانش همراهی دارد و با 
پيامبران و دوستانش همراهيی با ياری دادن، تأييد و کافی 

. در بودن دارد و همچنين او نزديک و اجابت کننده است
. وجود دارد که او به آنها عاِلم است یی نجوا دليلآيه

ی اين سخن هللا درباره«شرح حديث النزول» همچنين در بيان 
] 4[الحديد:  كنتم  ما أين  معكم  وهو : ی حديدتعالی درسوره



يد) و همچنين اين سخنش شا(او او همراه شماست هر کجا که ب
 وال  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما :ی مجادلهدر سوره

 معهم  هو  ِإال  أكثر  وال  ذِلك  ِمن  أدنى وال  ساِدسهم  هو  ِإال  خمسةٍ 
(سه نفری نيستند که با  ] 7[المجادلة:  كانوا ما أين 

ارمين آنها يکديگر پنهانی صحبت کنند، مگر آن که او چه
باشد و باشد و نه پنج نفری مگر آن که او همراه آنها میمی

آن که هر کجا که باشند،  رمگ  ،نه کمتر از آن و نه بيشتر
اثبات شده است که پيشينيان : همراه آنها است) گفته است

 . ابن عبد البر واند: او با علمش همراه آنها استگفته
در  هاتابعين از آن اند که صحابه وديگران بيان داشته

و حتی يک نفر در آن   اندداشتهاين مسأله اجماع  ، برنيکی
امر با آنها مخالفت ننموده است تا سخن او دليل واقع شود 

 ،مقاتل بن حيان، ضحاك، ابن عباسو آن سينه به سينه از 
 . ديگران رسيده است أحمد بن حنبل و سفيان ثوري و

ابن عباس رضي  ش ازتفسير درابن أبي حاتم سپس آنچه را که 
 وهو : ی اين سخن هللا تعالی روايت کرده استدربارههللا عنهما 

(و او همراه شماست) را آورده است و  ]4[الحديد:  معكم 
گفته است: او بر روی عرش است و علم او همراه آنهاست. 

آمده است که گفت: علم او همراه سفيان ثوري گفته است: از 
ی اين سخن هللا دربارهضحاك بن مزاحم . همچنين از آنان است

[المجادلة:  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: تعالی
(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر آن که  ]7

 ما أين : فرمايدباشد) تا آنجا که میچهارمين آنها او می
او بر روی عرش : ند) آورده است که گفت(هر کجا باش كانوا

با اسنادی ديگر آن را  . باشدمیاست و علم او همراه آنها 
آورده است و او مورد اعتماد و ثقه مقاتل ابن حيان از 
همچنين . متهم نيستمقاتل بن سليمان  باشد و به مانندمی

ی دربارهضحاك از عبد هللا بن أحمد  روايتی را آورده است که
 ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: خن هللا تعالی روايت کرده استاين س

 وال  ذِلك  ِمن  أدنى وال  ساِدسهم  هو  ِإال  خمسةٍ  وال  راِبعهم  هو  ِإال 
(سه نفری  ]7[المجادلة:  كانوا ما أين  معهم  هو  ِإال  أكثر 

کنند، مگر آن که او چهارمين آنها نيستند که پنهانی صحبت 
آنها است و نه کمتر   ناست و نه پنج نفری مگر آن که ششمي

مگر آن که هر کجا که باشند، او همراه  ،از آن و نه بيشتر
) و گفته است: او بر روی عرش است و علم او همراه  تآنهاس

ی اين سخن هللا دربارهسفيان ثوري باشد. همچنين از آنها می
(او همراه   ]7[المجادلة:  كانوا ما أين  معهم  هو : متعال

همچنين آنچه . است: با علمش شماست، هرکجا که باشيد) گفته
آورده است را ياد   كتاب «السنة»در حنبل بن إسحاق را که 

: گفتمعبدهللا أحمد بن حنبل نموده است که گفته است: به ابو
 ما أين  معكم  وهو : شدبامعنای اين سخن هللا تعالی چه می

(و او همراه شماست، هر کجا که باشيد)  ]4[الحديد:  كنتم 



 راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما همچنين: و
(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر ] 7[المجادلة: 

 ِإال :  فرمايدتا آنجا که میآن که او چهارمين آنها است) 
(مگر آن که او همراه شماست، هر  كانوا ما أين  معهم  هو 

گفت: با علمش، او آگاه به عالم غيب و  کجا که باشيد) 
لمش] به هر چيزی احاطه دارد و عباشد و [با آشکار می

داند و باشد، غيب را میها میو بسيار دانای غيب بيننده
عرش بدون هيچ حد و حدودی و توصيفی  پروردگار ما بر روی

 . باشدرد و کرسی او به وسعت آسمانها و زمين میاقرار د
گويم: سخنش بدون هيچ حد و حدودی و توصيفی به معنای آن می

است که استقرار پروردگار بر عرش مرزی ندارد و کيفيت آن 
بن أبي عبد  هربيعباشد، همان گونه که قابل توصيف نمی

» (استقرار) معلوم استواء«: اندگفتهمالك مام ا الرحمن و
 :گفته است. شيخ اإلسالم گنجداست و کيفيت آن در عقل نمی

لم پايان عهمچنين اين آيه با علم شروع شده است و با 
کند که يافته است و سياق اين گونه است که بر اين داللت می

 معية» همراهی را بيان نمودهسپس «. او به آنها آگاه است
کند به بر سر کاری گرد آمدن و همنشينی و است و آن حکم می

رفيق شدن و اگر اين امر [با علمش] با بندگان باشد، 
منافاتی با باال بودن او بر روی عرشش ندارد و حکم «معية» 

دهد و همراهی با همراهی در هر جايی معنای خود را می
عضی از مخلوقات با علم، قدرت و توان است و گاهی برای ب

بندگان به ياری دادن، پيروز گرداندن و تأييد اختصاص 
 . داده شده است

 
 قول حافظ محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي

ی اثبات باال بودن هللا تعالی بر دربارهذهبي رحمه هللا تعالى 
«العلو للعلي الغفار»  وشته است به نامنروی عرشش کتابی 

رآن، سنت، سخنان صحابه در آن داليلی برای باال بودن از ق و
از آن علمای بزرگی که به زمان او  ایهو تابعين و عد

باشد که آورده است. از آنها اين میرا اند نزديک بوده
باشد و با باالی عرشش میهللا تعالى  اجماع وجود دارد که

فرمايد. در آن کتاب گفته  مخلوقاتش با علمش همراهی می 
تعالى   باري تبارك وشد که هللا بادليلی بر اين امر می :است

باشد، بدون آن که  اش میباالی همه چيز و بر روی عرش گرامی
 كرِسيه  وِسع : فرمايدديگر باشد، هللا تعالی می یدر مکانها
 العِظيم  العِلي  وهو  حِفظهما يئوده  وال  واألرض  السماواتِ 

به وسعت آسمانها و زمين است و در  (کرسی او ]255[البقرة: 
گردد و او واالی بسيار بزرگ نگهداری آن دو ناتوان نمی

ی است) سپس آيات و احاديث بسياری را آورده است که درباره
توانيد به آن کتاب باشد. میاثبات باال بودن [هللا تعالی] می

 . باشدرجوع کنيد که دارای فوايد و منافع بسياری می
 



 شمس الدين ابن قيم همقول عال
ی اثبات باال بودن هللا تعالی دربارهرحمه هللا تعالى ابن قيم 

«اجتماع الجيوش بر مخلوقاتش کتابی نوشته است به نام 
و در آن داليل باال اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية» 

بودن را از قرآن، سنت، سخنان صحابه و تابعين و علمای 
اند را آورده است و از و نزديک بودهبزرگی که به زمان ا

باالی هللا تعالى باشد که حکايت کرده است که آنها اين می
فرمايد. باشد و او با علمش با مخلوقاتش همراهی میعرشش می

توانيد به کتاب او رجوع کنيد که دارای فوايد و منافع می
 . باشدبسياری می

«الكافية نام  همچنين برای ابن قيم فصلهايی در کتابش به
عق المرسلة على «الصوا در کتاب ديگرش به نام » والشافية

رب وجود دارد که در آنها باالتر بودن » الجهمية والمعطلة
را بيان داشته است و از تمامی مخلوقاتش تعالى  تبارك و

در آنها ردی بر اهل تشبيه و تعطيل آورده است. به اين 
 . توان رجوع نمودکتاب نيز می

 
 [مؤلف تفسير ابن کثير] افظ إسماعيل بن عمر بن كثيرحول ق

 أين  معكم  وهو : اين سخن هللا تعالی حديد وی هتفسير سوردر 
(و او همراه  ]4[الحديد:  بِصير  تعملون  ِبما وا  كنتم  ما

دهيد بينا شماست هر کجا که باشيد و هللا به آنچه انجام می
شما را زير نظر دارد  است که نای آنعفته است: به ماست) گ

باشد، چه در خشکی و  و شاهد اعمالتان هر کجا که باشيد می
ها و چه چه در دريا، چه در شب و چه در روز، چه در خانه

های متروکه. تمامی آنها در علم او يکسان است و در زمين
ما را شنود و مکان شباشد و سخن شما را میتحت نظر او می

داند. در بيند و اسرار و پنهانی صحبت کردن شما را میمی
فرمايد که سپس هللا تعالی می: ی مجادله گفته استتفسير سوره

علم او به مخلوقاتش احاطه دارد و از آنها اطالع دارد و 
شنود و هر گونه که باشند و هر جا که سخن آنها را می

 يعلم  ا  أن  تر  ألم  :فرمايدبيند و میباشند، آنها را می
 ... ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما األرضِ  ِفي وما السماواتِ  ِفي ما

بينی که هللا آنچه در آسمانها و آنچه (آيا نمی ]7[المجادلة: 
داند، سه نفری نيستند...) به معنای در زمين است را می

 وال  ساِدسهم  هو  ِإال  خمسةٍ  وال  راِبعهم  هو  ِإال  اسرار سه نفر،
 كانوا ما أين  معهم  هو  ِإال  أكثر  وال  ذِلك  ِمن  أدنى

باشد و پنج (مگر آن که او چهارمين آنها می] 7[المجادلة: 
باشد و نه کمتر نفری نيستند، مگر آن که او ششمين آنها می

همراه او يشتر، مگر آن که هر کجا که باشند، از آن و نه ب
آنان است) به اين معنا که از آنها اطالع دارد و سخن، 

شنود و همچنين با اسرار و پنهانی صحبت کردن آنها را می
وجود آن که هللا تعالی به پنهانی صحبت کردن آنها آگاهی 

نويسند. شنود، فرشتگان وی نيز آن را میدارد و آن را می



همين دليل اجماع وجود دارد که منظور از اين آيه به 
ی منظور آن باشد و شکی دربارههمراهی هللا تعالی با علمش می

وجود ندارد، بلکه شنوايی او همراه علم به آنها و بينايی 
از  تعالى  سبحانه واو دقيق شده در آنها وجود دارد و او 

-ان نمیمخلوقاتش اطالع دارد و اموری از آنها از وی پنه
 يوم  عِملوا ِبما ينبِئهم  ثم : فرمايد تعالی میهللاماند. سپس 

(سپس در روز  ]7[المجادلة:  عِليم  شيءٍ  ِبكلِ  ا  ِإن  الِقيامةِ 
فرمايد. هللا قيامت به آنچه انجام دادند، آنها را آگاه می

آيه را با  :گفته استامام أحمد به هر چيزی آگاه است). 
 . دهدفرمايد و با علم آن را پايان میعلم شروع می

 
 امام ششم شيعيان امام جعفر صادق[

فرمود:  از جابر جعفی روايت شده است که شنيدم امام صادق
در ثلث آخر شب به آسمان دنيا پايين  ،تبارک و تعالی «هللا
را  ای هست تا توبه او دهد آيا توبه کنندهآيد و ندا می می

ای وجود دارد تا گناهان او را بپذيرم؟ آيا استغفار کننده
ای هست که مرا مورد عفو و آمرزش قرار دهم. آيا دعا کننده

ای هست بخواند تا او را آزاد کنم و بيامرزم؟ آيا بيچاره
که مرا بخواند تا برای او گشايشی به وجود بياورم و آيا  

ه او ياری مظلومی هست که از من طلب کمک کند تا ب
  .1برسانم؟»

روايت شده است که فرمود: روز جمعه حق و  از امام صادق
حرمتی دارد. مبادا که آن را تباه سازيد يا در انجام 

عمل صالح و دوری  یهتقرب و نزديکی به او به وسيل هللاعبادت 
از همه گناهان و محرمات کوتاهی کنيد. زيرا خداوند در آن 

کند و گناهان را محو و نابود  بر می ها را دو براروز نيکی
برد. همچنين ها را باال میکند. همچنين مرتبه انسانمی

فرمود: روز آن نيز همانند شبش بسيار فضيلت دارد. چنانچه 
زيرا  داری، پس چنين کن!عا زندهبتوانی آن را با نماز و د

ها آيد و نيکیدر آغاز شب جمعه به آسمان دنيا فرود می هللا
نمايد. خداوند را محو می ندر آن چند برابر و گناهارا 

 3].2ها و بزرگوار استبسيار گسترش دهنده نعمت
ی در حد ممکن در اين موارد، بيان علمای بزرگ را دربار

اثبات باال بودن هللا تعالی آورديم و اين که او باالی تمامی  
باشد و بر روی عرشش استقرار دارد و از مخلوقات می

باشند و باشد و مخلوقات نيز از وی جدا میاتش جدا میمخلوق
-همراهی او با مخلوقاتش با علم، احاطه، شنيدن و ديدن می

باشد. همچنين همراهی خاصی با پيامبران و دوستانش دارد 
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نه در قرآن و نه  . که همان ياری، تأييد و کافی بودن است
از  و کسانی که و تابعين در سنت و نه در سخنان صحابه

اند، هيچ چيزی وجود ندارد که آنها در نيکی تبعيت نموده
دليلی بر اين باشد که همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش ذاتی 

هل بدعت بيان شده ااست. فقط اين مسأله از نزد بعضی از 
گويند: هللا تعالی به ذاته باالی جهان است و است و آنها می

ولی باطل و مردود او به ذاته همه جا موجود است. اين ق
است و داليل بسياری از قرآن، سنت و اجماع در رد آن وجود  

توان به آن دارد. بيان آن در اول کتاب وجود دارد که می
 . رجوع نمود

سخنان علمای بزرگ متأخر که در قرن هشتم هجری به بعد 
ی اثبات باال بودن و رد بر کسی که بر خالف  اند دربارهبوده

- و جماعت بر آن هستند، نيز بسيار زياد میآنچه اهل سنت 
باشد و آنچه از متقدمين بيان داشتيم ان شاء هللا برای اين  

 . باشدامر کافی می
 

  : ردی بر اتهاماتی که بر بعضی از علماء وارد شده استفصل
شيخ اإلسالم ابن کسی که بر او رد آورده شد، جمالتی از 

آورده است و اين در   بابن رج ثير وکابن ، ابن قيمه، تيمي
حالی است که چيزی از آنها به پندار وی که همراهی هللا 

کند و او فقط دچار تعالی با مخلوقاتش ذاتی است، کمکی نمی
اند که از آن توهم شده است يا ديگران دچار توهم شده

کند. سخنان چيزی وجود دارد که قول باطل او را تأييد می
عين بر اين که هللا تعالی بر روی زيرا از اجماع صحابه و تاب

عرش است و علم او در هر مکانی وجود دارد، اثبات شده است 
: باشد و آياتی مثل اين سخن هللا تعالیکه اين امر حجت می

 كنتم  ما أين  معكم  وهو  :و او با شماست هر  ]4[الحديد)
که با   کجا که باشيد) و آياتی ديگر معنای آن فقط اين است

-علمش همراه شماست و هللا تعالی به ذاته باالی آسمانهای می
يابد و بر اين باشد و هر گونه بخواهد بر عرشش استقرار می

امر تمامی علمای بزرگ به طور کامل اجماع دارند و آن 
تمامی  و ابن قيم  ذهبي وه، شيخ اإلسالم ابن تيمياجماع را 

اول کتاب ذکر شد. پس  اند. اين امر درامامان بيان داشته
ی او رد شده است، هر هر کس با اجماع مخالفت کند، مسأله

 . خواهد باشدکه می
هايی که اين کسی که بر او رد آورده شد، گفته از جمله
پنجم جلد از  ٣ یهصفح در هشيخ اإلسالم ابن تيمي است: قول

اگر اطالق شود و در «مع»  یکلمه: باشدمیجموع الفتاوى م
باشد، مگر همراهی مطلق بدون ر آن در لغت چيزی نمیظاه

و اگر  واجب بودِن برخورد يا مقابله از سمت راست يا چپ
باشد. مقيد به قيدی شود دليل بر همراهی به آن معنا می

هللا حقيقتا همراه مخلوقاتش است و او بر روی : گفته است
وارد عرشش حقيقتا وجود دارد و احکام اين همراهی بر حسب م



 األرضِ  ِفي يِلج  ما يعلم : فرمايدکند، وقتی هللا تعالی میفرق می
رود و ه در زمين فرو میچ(آن ]4[الحديد:  ِمنها يخرج  وما

: فرمايدداند) تا آنجا که میشود را میآنچه از آن خارج می
 كنتم  ما أين  معكم  وهو رکجا که (و او همراه شماست ه

کند که اين همراهی و باشيد)، ظاهر خطاب بر اين داللت می
مقتضای آن به اين معناست که او از شما اطالع دارد و بر 

اين معنا را پيشنيان . باشدشما شاهد است و نگهبان شما می
اند و آن به اين معناست که او با علمش همراه شما برگزيده

  .باشديقت میباشد. اين ظاهر خطاب است و حقمی
کسی که بپندارد   هجواب اين است که گفته شود: اين جمله ب

که همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهيی ذاتی است، کمکی 
  و رد آورده شده است، زيرا اکند و بلکه در آن فقط بر نمی

به صراحت بيان داشته است که شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى 
 ما  أين  معكم  وهو  تعالى: خن هللاشده در اين س دهمراهی يا

) (و او همراه شماست هر کجا که باشيد ]4[الحديد:  كنتم 
با توجه به ظاهر خطاب حکم و مقتضای آن اين است که او از 

باشد و گفته شما اطالع دارد و شاهد شماست و نگهبان شما می
علم خود است: اين معنا مطابق قول پيشينيان است که او با 

همراه آنها است و گفته است: اين ظاهر خطاب بوده و حقيقت 
 . باشدآن می

باشد. اما قول همراهی ذاتی، فقط قول حلوليان از جهميه می
. ياد نموده استالفتاوى  در هشيخ اإلسالم ابن تيميآن را 
توان به آن در اول کتاب آورده شده بود که می  اين امر

 . مراجعه نمود
ديگری که چنين شخصی برای اثبات حرف خود آورده ی جمله

از  ٢٣١ی هصفحه است که در شيخ اإلسالم ابن تيمياست، قول 
: باشدآورده است و آن اين میمجموع الفتاوى پنجم از جلد 
همراه مسافر در سفرش و همراه اهلش در وطنش سبحانه او 
  باشد که ذات او با ذاتباشد و با اين وجود الزم نمیمی

هللا به بندگانش  -تا آنجا که گفته است:  –آنها مخلوط باشد 
آگاه است و او همراه آنهاست هر کجا که باشند و علم او 
به آنها از لزومات همراهی است، سپس گفته است: مدلول 

منظورم الزم بودن آن معنا است  .باشدمنظور از آن می ،لفظ
لفظ بر آن  باشد، آن چيزی است که و آنچه که منظورم می

وجود مطابقه و التزام است اين  کند و در اصل لغت،داللت می
باشد، بلکه اين لفظ فقط در لفظ الزم نمی داشته باشد.

باشد و آن منظور از آن مدلول بودنش و ملزوم بودنش می
 . حقيقت است

را شيخ اإلسالم  جواب اين است که گفته است: شخص رد شده سخن
ای که در اول آن وجود دارد را لهکوتاه کرده است و جم

شود نياورده است که در آن جمله منظورش از همراهی مشخص می
و آن اين است که همراهی با علمی است که تمامی بندگان را 

گيرد و برای پيامبران هللا تعالی و دوستانش با در بر می



اين عبارت صريح . باشدياری دادن، تأييد و کافی بودن می
اما گروه چهارم، همان  :است که گفته است اإلسالمشيخ  سخن

پيشينيان امت و امامان آن کسانی که در علم و دين عاِلم 
باشند، آنها تمامی آنچه اند از شيوخ علم و عبادت میشده

، به ثبت است را بدون تحريف سخن در قرآن و سنت آمده
هللا اند که اند. اثبات کردهو به آن ايمان آورده اندرسانده

تعالی باالی آسمانهايش  و بر روی عرشش و جدا از مخلوقاتش 
باشند. همچنين او به طور باشد و آنها نيز از وی جدا میمی

عمومی با علمش با بندگانش همراهی دارد و همراهی او با 
پيامبران و دوستانش با ياری دادن، تأييد و کافی بودن 

ی باشد. در آيهاست. همچنين او نزديک و اجابت کننده می
نجوا دليلی بر اين وجود دارد که او به آنها آگاه است و  

صاحب في السفر : «اللهم أنت الفرموده است پيامبر
(يا هللا تو همراهی در سفر و جانشينی » والخليفة في األهل

همراه سبحانه  باشی) پس اواهل می نزد در[برای انسان] 
باشد و اين الزم ش میش و همراه اهلش در وطنسفر درمسافر 

تا آنجا که   -باشد تا ذات او با ذات آنها مخلوط باشدنمی
باشد و نتيجه هللا تعالی به بندگانش آگاه می رد -گفته است: 

او همراه آنهاست هر کجا که باشند و علم او به آنها از 
باالی آسمانهايش هللا تعالى  در سخنش که. لزومات همراهی است

و آنها  دباشر روی عرشش جدا از مخلوقاتش میباشد و او بمی
باشند و او به طور عمومی با علمش همراه نيز از او جدا می

ور خاص با پيامبران و دوستانش با ط بهو بندگانش است 
باشد، رساترين رد بر ياری دادن، تأييد و کافی بودن می

 کسی است که بپندارد، همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی
ی نجوا دليلی بر اين در آيه: ذاتی است. همچنين اين سخنش
باشد، ردی ديگر بر چنين شخصی  است که او به آنها آگاه می

 . است
او همراه مسافر : اما همراهيی که در اين سخنش وجود داشت
باشد. همان همراهی در سفرش است و همراه اهلش در وطنش می
و به معنای همراهی اطالع، حفظ نمودن و کافی بودن است 

ت، همان گونه که شخص رد شده اين گونه پنداشته سذاتی ني
آن را با اين سخنش به طور آشکار بيان  شيخ اإلسالماست. 

کند که ذات او با ذات آنها اين امر الزم نمی: داشته است
ی همراهی هدربارشيخ اإلسالم  کسی که در سخن. مخلوط شود

يابد که همراهی در آن ای میهتأمل نمايد، آن را به گون
حول علم، احاطه، شنيدن و ديدم برای عموم مخلوقات است و 

- برای هللا تعالی همراهی خاصی برای پيامبران و دوستانش می
 . باشد که آن ياری دادن، تأييد و کافی بودن است

ه نسبت شيخ اإلسالم ابن تيميی سومی که اين شخص به جمله
آمده است و تمام » عقيدة الواسطيةال«داده است در کتاب 

باشد و همراه  کند که هللا تعالی باالی عرش میاين سخن ياد می 
باشد و احتياجی به تحريف بودن با ما حق است و حقيقت می



: ندارد و او در فصلی که بعد از آن آمده است، گفته است
آنچه در قرآن و سنت از نزديکی و همراهی آمده است 

ال بودن و فوقيت او ندارد، او سبحانه در منافاتی با با
باشد و او در پايين بودن تمامی صفاتش چيزی شبيه او نمی

 . واال است و در باال بودنش نزديک است
شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى جواب اين است که گفته شود: 

نگفته است که همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهيی ذاتی 
که بر او رد آورده شده است با سخن او  است تا چنين شخصی 

ی دوم، آنچه را که دليل بياورد. در جواب دادن به جمله
از پيشينيان امت و امامان آنان آورد را بيان شيخ اإلسالم 

اند که هللا تعالی داشتيم و آن اين بود که آنها ثابت کرده
باشد و او بر روی عرشش است و از باالی آسمانهايش می

باشند و او باشد و آنها نيز از وی جدا میتش جدا میمخلوقا
باشد و با علمش همراه تمامی بندگان به طور عموم می

همراهی او با پيامبرانش و دوستانش با ياری دادن، تأييد 
ا دليلی وجود دارد که او  ی نجوو کافی بودن است و در آيه

سخنش الفتاوى» در «شيخ اإلسالم پس سخن . به آنها آگاه است
دارد که کند و بيان میرا روشن می »در «العقيدة الواسطية

منظور از همراهی، همراهی با علم است و منظورش همراهی 
ی مخلوط بودن او با مخلوقاتش در هر باشد که الزمهذاتی نمی
 . مکانی است
و او در پايين بودن واال است و در شيخ اإلسالم: اما سخن 

منظور از پايين بودن، هنگام پايين باال بودنش نزديک است. 
به سوی آسمان دنيا در يک تعالى  تبارك و آمدن پروردگار

ای از  باشد که برای آن احاديث ثابت شدهسوم آخر هر شب می
همچنين پايين بودن وی منظور در شب . وجود دارد پيامبر

شود، همان گونه که در  عرفه است که به اهل موقف نزديک می
أن هللا تعالى يهبط إلى سماء الدنيا «: آمده است حديث مرفوع

» (هللا تعالی در شب عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف المالئكة
د و مالئک اهل موقف را يآعرفه به سوی آسمان دنيا پايين می

به تعالى  تبارك ودر پايين آمدن پروردگار . پوشانند)می
يک شدنش به سوی آسمان دنيا در آخر شب و در شب عرفه و نزد

مخلوقاتش دليلی بر اين وجود ندارد که همراهی او با آنها 
نيز دليلی بر اين امر   شيخ اإلسالمهمراهی ذاتی است و سخن 

ديگر  الفتاوى وی همراهی در سخن او درباره. باشدنمی
کتابهايش بيان داشتيم و همچنين نقلی که مسلمانان اهل 

 وهو : سخن هللا تعالی سنت بر آن اجماع دارند که معنای اين
(و او همراه شماست هرکجا  ]4[الحديد:  كنتم  ما أين  معكم 

موارد ديگری نيز  در قرآن  سخن  نايمانند  به  که باشيد) و
توان به می. باشدمنظور همراهی با علمش میوجود دارد که 

آنچه در قبل از نقلهای وی آمد رجوع گردد و آن برای رد 
«العقيدة الواسطية» دچار توهم شده است که او در  کسی که

، ی همراهی آورده استخالف اجماع صحابه و تابعين را درباره



مراهی ذاتی هباشد و آن فقط همراهی با علم است و کافی می
 . باشدنمی
قول  ی چهارمی که چنين شخصی به آن استناد کرده است،جمله

و آن نهمين مثالی  باشدمی »لصواعقمختصر ادر «ابن قيم 
است که ادعا کرده است که در آن مجاز وجود دارد و آن اين 

 ]4[الحديد:  كنتم  ما أين  معكم  وهو : باشدسخن هللا تعالی می
(و او همراه شماست، هر کجا که باشيد) در پس آن آياتی را 
آورده است که در آن همراهی آمده است، سپس گفته است: 

اين امور مجاز است و برداشت حقيقت از آن ممنوع تمامی 
باشد، زيرا اگر حقيقت باشد، شامل مخلوط شدن و مجاروت می
باشد که اين امر به طور کلی منتفی است و معنای آن  می

باشد و همچنين همراهيی همراهی با علم، قدرت و احاطه می
وجود دارد که معنای آن پيروز گرداندن، تأييد و کمک  

اصحاب  .اين چنين است حالت قرب و نزديکی. ن استنمود
تا آنجا که گفته  –اند: جواب آن چند وجه دارد حقيقت گفته

باشد و  وجه چهارم اين است که منظور ظاهر لفظ نمی -: است
تا  –باشد حقيقت اين نيست که او با مخلوقاتش مخلوط می

مده (همراِه) آ «مع»نهايتی آنچه با  -آنجا که گفته است: 
باشد است، همنشينی، موافقت و همراهی در امری از امور می

و همراه شدن بر حسب مورد آن لزومات مربوط به آن را الزم  
پس اگر گفته شود: هللا به طور عمومی با مخلوقاتش . داردمی
باشد از لزومات آن اين است که با علم، تدبير و قدرتش  می

ده باشد، مانند اين  همراه آنها است و اگر به طور خاص آم
 محِسنون  هم  والِذين  اتقوا الِذين  مع  ا  ِإن : سخن هللا تعالی

(هللا [متعال] همراه کسانی است که تقوا پيشه  ]128النحل: [
کنند و کسانی که آنها نيکوکار هستند) در اين حالت است 

. باشددن میکه همراهی با پيروز گرداندن، تأييد و ياری دا
رموده است که او همراه فگفته است: هللا تعالی باخبر 

باشد و اين به همراه آن است که بر روی عرشش  مخلوقاتش می
عمل او تناقضی با  -است:  هتا آنجا که گفت –استقرار دارد 

کند، و همراهی او باال بودنش را باطل نمی او ندارد همراهی
 تعالی صحبت کرده است و گفته ی قرب و نزديکی هللاسپس درباره

است: او به نيکوکاران به ذاته نزديک است و رحمت او آن 
چنان نزديک است که نظری به مانند آن وجود ندارد و با 
اين وجود او سبحانه باالی آسمانهايش بر روی عرشش است، 

- همان گونه که او سبحانه در آخر شب به بندگانش نزديک می
است و همچنين در شب عرفه برای اهل  شود و او باالی عرشش

شود و اين در حالی است که او بر روی عرشش  عرفه نزديک می
گفته است: او سبحانه در هنگام باال بودنش نزديک . باشدمی

گفته است: . باشداست و در هنگام نزديک بودنش، باال می
چيزی که فهم اين شناختِ بزرگی پروردگار و احاطه داشتن او 

کند، اين است که وقاتش را برای شما آسان میبه مخل
ی خردلی است آسمانهای هفتگانه در دست او به مانند دانه



باشد و او سبحانه آسمانها را در ای میکه در دست بنده
گيرد، سپس آنها گيرد و زمين را با دستی ديگر میمشتش می

اندازد، پس چگونه غير ممکن است که حق اين  را به لرزه می
باشد و هر گونه اشد که او از روی عظمتش باالی عرشش میب

شود و اين در حالی است که بخواهد به مخلوقاتش نزديک می
 . باشداو بر روی عرش می

يکی از آنها اين است که گفته : باشدجواب آن به دو شکل می
تعالى  هللا تبارك واهل سنت و جماعت اجماع دارند که  شود:

ار دارد و علم، قدرت و تدبيرش با بر روی عرشش استقر
باشد و اجماع دارند که معنای اين سخن هللا  مخلوقاتش می

(و او همراه  ]4[الحديد:  كنتم  ما أين  معكم  وهو : تعالی
است هرکجا که باشيد) و آنچه به مانند آن در قرآن است، مش

اته باالی  رد و هللا تعالی به ذگياين همراهی با علم صورت می
باشد و بر روی عرشش هر گونه بخواهد استقرار مانها میآس

«اجتماع  اين اجماع را ابن قيم در کتابش به نام. دارد
بيان داشته است و همگی در اين اجماع الجيوش اإلسالمية» 

حضور دارند و در آن چيزی که بر خالف سخنان مردم است وجود 
 . ندارد
ی هرار کتابهای ابن قيم اشهرگز د: آنها اين است ندومي

آشکاری به همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش به صورت ذاتی 
باشد و سخن او فقط حول اثبات همراهی او با علم، نمی

قدرت، احاطه و ديدن برای عموم مخلوقات و [به طور خاص] 
برای پيامبران و دوستانش به صورت ياری دادن، تأييد 

اجتماع « چنين در کتابش به نامنمودن و کافی بودن است. هم
ی اثبات باال بودن  بسياری را درباره» آيات الجيوش اإلسالمية

و استقرار داشتنش بر روی عرشش تعالى  تبارك و پروردگار
ی حديد آورده است و از آنها اين سخن هللا تعالی در سوره

 استوى ثم  أيامٍ  ِستةِ  ِفي واألرض  السماواتِ  خلق  الِذي هو  :است
  ينِزل  وما ِمنها يخرج  وما األرضِ  ِفي يِلج  ما يعلم  العرشِ  على
  ِبما وا  كنتم  ما أين  معكم  وهو  ِفيها يعرج  وما السماءِ  ِمن 

ها و زمين (او کسی است که آسمان ]4[الحديد:  بِصير  تعملون 
را در شش روز آفريد، سپس بر روی عرش استقرار يافت، آنچه 

گردد و آنچه رود و آنچه از آنها خارج میمی ودر زمين فر
داند د را میروآيد و آنچه از آن باال میمی از آسمان پايين

- و او همراه شماست هر کجا که باشد و هللا به آنچه انجام می
است: عموم علم، عموم قدرت، دهيد بينا است) سپس گفته 

. عموم احاطه داشتن و عموم ديدن خودش را بيان فرموده است
بكر وقاضي أباز اجتماع الجيوش اإلسالمية» همچنين در كتاب «

: فرمايدآورده است که او گفت: هللا تعالی میباقالني طيب ابن 
 ِسنون مح  هم  والِذين  اتقوا الِذين  مع  ا  ِإن ] :هللا   ] 128النحل)

ند و کسانی کن[متعال] همراه کسانی است که تقوا پيشه می
ين معنای حفظ نمودن، ياری دادن و که نيکوکار هستند) و ا

باشد که او به ذاته باشد و به معنای آن نمیتأييد می



 ِإنِني: گفته است و اين سخن هللا تعالی. همراه آنها است
(من همراه شما دو نفر هستم و  ]46[طه:  وأرى مع أس  معكما

باشد و اين سخن هللا بينم) با همين تأويل میشنوم و میمی
[المجادلة:  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: تعالی

(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر آن که او   ]7
به اين معنا که او به آنها آگاه است   چهارمين آنها است)

ابن قيم  . ماندو امور سری و نجوای آنها از او پنهان نمی
باشد به اين قول اقرار نموده است و آن دليلی بر اين می

موافق بوده است. در آن که از آن رضايت داشته است و با 
ی بر کسی وجود دارد که بر خالف آن را به ابن قيم در آن رد 
نسبت داده است. همچنين ابن قيم » «الصواعق المرسلة کتاب

از  قبلدر کمتر از يک صفحه » الصواعق المرسلة« در کتاب
رده است گفته است: وجه ك سخنی که چنين شخصی از او نقل

در قرآن با نهايت محکمی بيان فرموده است هللا سبحانه دوم: 
ستقر باشد و او بر روی عرشش مکه او باالی آسمانهايش می

باشد و مالئک به سوی او باال  است و او از مخلوقاتش جدا می 
را  آيند و همچنين او عيسیروند و از نزد او پايين میمی

رود و به سوی خودش باال برد و سخن نيک به سوی وی باال می
دارد که او از ديگر داليلی از عبارات صريح بيان می

ت. اين عبارات صريح باشد و باالی عرشش اسمخلوقاتش جدا می
محکمی است که ردی بر کسی است که از آيات متشابه تبعيت 

 .کرده است
گويم: در عبارات صريح محکم دليلی وجود دارد بر باال می

بر باالی آسمانهايش و همچنين جدا تعالى  هللا تبارك و بودن
بودن او از تمامی مخلوقاتش و ردی رسا بر کسی است که  

هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است، بپندارد همراهی 
-گردد که در مخلوقات در محلزيرا اين قول باطل الزام می

 . ها استترين باطلهای آنها حلول صورت گيرد و اين از باطل
نسبت به  تعالى  تبارك واما نزديک بودن پروردگار 

باشد و بر بندگانش، آن امری ثابت شده در حديث نزول می
: ن آن اتفاق وجود دارد. در حديث مرفوع آمده استدرست بود

أن هللا تعالى يهبط إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي «
» (هللا تعالی در شب عرفه به سوی آسمان بأهل الموقف المالئكة

پوشانند)، اين آيد و مالئک اهل موقف را میدنيا فرود می
که حديث و حديث نازل شدن در آخر شب و ديگر احاديث 

باشد و  می باشد، امری ثابت شده از پيامبری صفات میدرباره
بايد به آن ايمان آورد و همان گونه که آمده است از آن 

مکحول و زهری  استفاده گردد. اوزاعی گفته است: از
ی صفات احاديثی که درباره –احاديث  ی تفسير ايندرباره

طور برخورد  سوال شد و آنها گفتند: با آن همان –آمده است 
آن را آورده است  كتاب «السنة» در. خالل اندکنيد که آمده
الفتوى الحموية «ه در شيخ اإلسالم ابن تيميو آن را 

ذکر نموده است، همچنين خالل آن را از وليد بن  »الكبرى



ليث ابن مسلم آورده است گفت: از امام مالک، سفيان ثوری، 
ی صفات آمده است دربارهی نقلهايی که دربارهوزاعي و ا  سعد

سوال کردم و آنها گفتند: با آنها همان طور برخود کن که  
اند: با آنها بدون بيان اند. در روايتی ديگر گفتهآمده

شيخ اإلسالم ابن  کيفيت برخورد کن! همچنين اين روايت را
آورده است و گفته   «الفتوى الحموية الكبرى» ه درتيمي

يِن تابعين در زمان خودشان حول عالمترکزهری و ماست: 
اند و چهار نفر ديگر امامان جهان در زمان تابع  بوده

آورده أبي سليمان خطابي  اند. همچنين شيخ ازتابعين بوده
الغنية عن الكالم وأهله» ی مشهورش در «است که در رساله

و   نی صفات و آنچه از آنها در قرآاز او درباره: گفته است
باشد که نمودم و مذهب پيشينيان اين میسنت آمده است سوال 
کنند و از دانند و به ظاهر آن اقتدا میآن را ثابت شده می

- کيفيت دادن به آنها و تشبيه نمودن آنها خودداری می
 . کردند

وقتی اين امر مشخص شود، مذهب پيشينيان اين است که 
همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است و تا آنجا 

دانم اين مسأله را حتی يکی از علمای اهل سنت و  می که
جماعت نگفته است و آن فقط اقوال اهل بدعت و کسانی است 

گويند: هللا به ذاته باالی جهان است و او به ذاته در که می
باشد، اين امر را شيخ االسالم ديگران بيان هر مکانی می

- و میايم آن را بيان داشتهاند که در اول اين کتاب داشته
کسی که بپندارد همراهی هللا تعالی  .توان به آن رجوع نمود

با مخلوقاتش همراهی ذاتی است و برای آن به اين استداالل 
به آسمان دنيا در آخر تعالى  تبارك و کنند که پروردگارمی

آيد و همچنين در شب روز عرفه به اهل موقف شب پايين می
ی هللا شده است و دربارهشود، از حق بسيار دور نزديک می

 . تعالی بدون آگاهی سخن گفته است
: قول ابن رجب ی پنجمی که چنين شخصی آورده استجمله

اين : باشدنوزدهم از اربعين نووی میشرح حديث  یدرباره
همراهی خاصی است که بر پيروز گرداندن، تأييد، حفظ و 

است که   ف همراهی عامیالکند و اين بر خياری دادن داللت می
  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: باشددر اين سخن هللا تعالی می

(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت  ]7[المجادلة:  راِبعهم 
- کنند، مگر آن که او چهارمين آنها است) تا آنجا که می

] 7دلة: [المجا ... كانوا ما أين  معهم  هو  ِإال : فرمايد
(مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا که باشند...) اين 
همراهی بر علم، اطالع و زير نظر داشتن اعمال آنها داللت 

 . کندمی
با   ابن رجب رحمه هللا تعالى جواب اين است که گفته شود: سخن

باشد که اهل سنت و جماعت در آن اجماع امری موافق می
ر اهی با علم، اطالع و زير نظان همردارند و همراهی عام هم

باشد و همراهی خاص همان همراهی پيروز گرداندن، داشتن می



تأييد، حفظ و ياری دادن است و در سخن او چيزی وجود 
ندارد که موافق با پندار کسی باشد که همراهی هللا تعالی با 

 . داندمخلوقاتش را همراهی ذاتی می
 در: قول ابن كثير ی ششمی که چنين شخصی آورده استجمله

به اين معناست که او شما را زير   :استحديد  یهتفسير سور
نظر دارد و شاهد اعمالتان است، هر گونه که باشد و هر جا  
که باشيد، چه در خشکی و چه در دريا، چه در شب و چه در 

ودات] در علم او يکسان هستند و زير نظر جتمامی [مو. روز
شنود در نتيجه سخن شما را می شنوايی و بينايی او هستند،

سرها و پنهانی صحبت کردن شما را  و بيندو مکان شما را می
بدون استثناء : ی مجادله گفته استداند. همچنين در سورهمی

اجماع وجود دارد که منظور از اين آيه همراهی از روی علم 
دن او همراه علم  يشن ر منظور آن وجود ندارد.است و شکی د

باشد و ديدن او به دقت آنها را زير نظر دارد  میبه آنها 
و او سبحانه از مخلوقاتش اطالع دارد و هيچ امری از آنها  

 .مانداز وی پنهان نمی
در سخن ابن کثير، چيزی وجود   جواب اين است که گفته شود:

ندارد که به نفع آن کسی باشد که بپندارد، همراهی هللا 
است. آنچه ابن کثير  تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی

آورده است اين است که اجماع وجود دارد که همراهی، همان 
همراهی با علم است و رساترين رد بر کسی است که پندار او 

 . باشدمخالف اجماع می
 رد آورده شد، بعد از بيان در برابر سخن چنين کسیاما 

ابن  ابن كثير و، ابن قيمه، شيخ اإلسالم ابن تيميسخنان 
ای وجود : در سخن آن علمای بزرگ اشارهشوداين گفته می رجب

شود دارد، بلکه در بعضی از آنها به صراحت بيان داشته می
تفسير همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراه بودن با علم که 
باشد [و نه اين که خود او در آن مکان باشد] تفسير به  می

 گونه که در سخن باشد، همانالزم يا حکم و مقتضای آن می
 مقتضى است و  . الزم غير ملزومه آمدشيخ اإلسالم ابن تيمي

: گفته استشيخ اإلسالم  است، به همين دليل غير مقتضِ 
و گاهی مقتضای آن  دکنها بر اساس مقتضای آن فرق میهمراهی

باشد و گاهی  باشد و داللت لفظ بر مدلول میاز معنای آن می 
تضمن و گاهی با التزام. داللت  با مطابقت است و گاهی با

باشد، همان گونه همراهی بر علم از داللت ملزوم بر الزم می
ه آن را به صراحت بيان داشته است. شيخ اإلسالم ابن تيميکه 

به همين دليل گفته است: علم و آگاهی او به آنها از 
لوازم همراهی است و همچنين از فرق گذاشتن. اين برای آن 

باشد، بلکه برای آن ه تنهايی الزم همراهی نمیاست که علم ب
لوازم ديگری وجود دارد، به مانند اطالع داشتن، شنيدن، 
زير نظر داشتن، نگهبانی، قدرت و توان و ديگر اموری که 

، شيخ اإلسالمباشد. اين لوازم برای علم را مقتضای همراه می
- اشتهبيان د ابن رجب رحمهم هللا تعالى ابن كثير وقيم، ابن 

اين چنين گفته نيز به مانند آن را شيخ شنقيطي اند و 



باشد و است: اما همراهی عمومی که برای تمامی مخلوقات می
وذ قدرت و قرار داشتن فآن با احاطه داشتن کامل، علم، ن

باشد، تمامی اين موارد بر اين داللت ی آنها در دستش میهمه
مراه بودن از روی همان ه ،آن ازتفسير پيشينيان  و کنندمی

آگاهی است و اين از برای بعضی از لوازم آن است و معنای  
شود. منظور آنها از بيان اين آن به تنهايی فهميده نمی
  جل و ی اين است که هللا باری تعالیامر، ترس از توهم درباره

کند يا آنها منظورشان اين بوده در مکانهای ما حلول میعال 
باشند را رد ای میه حلولی جهميهاست که ادعای کسانی ک

در شيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم کنند. هدف آنها را 
: آورده است ٩٠مجموع الفتاوى ص از الفهارس العامة 

» (همراهی) را به المعيةپيشينيان بعضی از عبارت صحيح «
است  اند و مقتضای آن اينفسير کردههمراهی از روی آگاهی ت

  .ن را دفع نمايدکه استدالل حلوليا
علمايی که چنين شخصی که بر : جواب اين است که گفته شود

او رد آورده شده است، ياد نموده است، حتی يکی از آنها 
نگفته است که همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی 

باشد و سخن آنها فقط بر اين بوده است که اثبات نمايند می
ه، شنيدن و ديدن برای عموم همراهی با علم، قدرت، احاط

ايند که برای پيامبران هللا تعالی و مخلوقاتش و اثبات نم
باشد و دوستانش همراهی با ياری دادن، تأييد و کفايت می

ابن كثير   ابن قيم و، شيخ اإلسالم در کمی پيشتر بود که سخن
سخن  .توان به آن رجوع نمودبيان شد و در صورت لزوم می

،  شيخ اإلسالمدر قبل ذکر شد موافق با سخن ابن رجب نيز که 
ی دومی که بوده است و در جواب جمله ابن كثير ابن قيم و

شخص رد شده آورد، آن ياد شده است. آنچه شيخ االسالم از 
پيشينيان امت و امامان آنها و امامان علم و دين از شيوخ 

باشد که آنها اثبات علم و عبادت ياد کرده است اين می
اند که هللا تعالی باالی آسمانهايش است و او بر روی نموده

باشد و مخلوقاتش نيز از او جدا عرشش جدا از مخلوقاتش می
همچنين او به طور عمومی از روی علمش همراه . باشندمی

بندگان است و برای پيامبران و دوستانش با ياری دادن، 
ان باشد. همچنين در قبل بيتأييد و کافی بودن همراه می

ذکر کرده بودند که ابن قيم  ذهبي ونموديم که شيخ اإلسالم، 
: بر اين امر اجماع وجود دارد و معنای اين سخن هللا تعالی

 كنتم  ما أين  معكم  وهو  :و او همراه شماست هر  ]4[الحديد)
کجا که باشيد) و مانند آن که در قرآن موجود است، اين 

آنها است و هللا تعالی به ذاته باالی   است که با علمش همراه
باشد و بر روی عرشش هر گونه بخواهد مستقر آسمانها می

است. آنچه بيان داشتيم رساترين رد بر کسی است که دچار 
بر  توهم شده است و چيزی را به آنها نسبت داده است که

 . باشداجماع می خالف



است، لفظ  گفته«شرح حديث النزول» در شيخ اإلسالم همچنين 
باشد، تعالی به صورت عام می كتاب هللا» (همراهی) در المعية«

 ما أين  معكم  وهو : همان گونه که در اين دو آيه آمده است
(و او همراه شماست، هر کجا که باشيد)  ]4[الحديد:  كنتم 

 ِبعهم را هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما: و اين سخن وی
(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر  ]4[المجادلة: 

 هو  ِإال : فرمايدآن که او چهارمين آنها است) تا آنجا که می
(مگر آن که او همراه آنهاست هر کجا  كانوا ما أين  معهم 

-که باشند) و به صورت خاص آمده است، مانند آن که می
 محِسنون  هم  والِذين  اتقوا الِذين  مع  ا  ِإن : فرمايد

(هللا [تعالی] همراه کسانی است که تقوا پيشه  ]128[النحل: 
 ِإنِني: کنند و کسانی که آنها نيکوکار هستند) و اين سخنش

(من همراه شما دو نفر هستم  ]46[طه:  وأرى أسمع  معكما
 معنا ا  ِإن  تحزن  ال :  ينم) و اين سخنشبشنوم و می[و] می

(غمگين مباش! هللا [متعال] با ماست)، اگر   ]40[التوبة: 
منظور اين بود که او به ذاته با هر چيزی همراه است، 

کرد. او عموميت دادن آن با تخصيص دادن آن تناقض پيدا می
 ا  ِإن  تحزن  ال : دانست که منظور از اين سخن هللا تعالیمی

 (غمگين مباش! هللا [متعال] با ماست)  ]40[التوبة:  معنا
اختصاص به خودش و ابوبکر داشت و شامل دشمنان کافر آنها 

 . شدنمی
 والِذين  اتقوا الِذين  مع  ا  ِإن : همچنين اين سخن هللا تعالی

 [تعالی] همراه کسانی است که (هللا ]128[النحل:  محِسنون  هم 
تقوا پيشه کنند و کسانی که آنها نيکوکار هستند) و اين 
را مخصوص آنها(متقيان) گردانده است و شامل ستمکاران و 

همچنين او  -تا آنجا که گفته است:  –باشد بندوباران نمیبی
آيه را با علم شروع نموده است و آن را با علم به پايان 

و از سياق آيه معلوم است که منظور اين است رسانده است 
. در جايی ديگر سخن را به درازا  باشدکه به آنها آگاه می

 –» در همراهی المعية«لفظ کشانده است و بيان داشته است 
و  -ر کسی بودنااگر حکم شود که گرد آمدن، همنشينی و کن

اين همراه بندگانش باشد، منافاتی به باال بودنش بر روی 
- ش ندارد و حکم همراهی در هر جايی بر حسب آن مشخص میعرش

شود، با تمامی مخلوقات با علم، قدرت و توانايی است و به 
در  تأييد.طور اختصاصی با کمک کردن، پيروز گرداندن و 

ن عبارت رساترين رد بر کسی وجود دارد که بپندارد  اي
 . همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است

قاضي  ی چهارم آورديم که ابن قيم از قبل در جواب جمله در
ی اين سخن آورده است که او درباره باقالنيطيب بكر بن وأب

 محِسنون  هم  والِذين  اتقوا الِذين  مع  ا  ِإن : هللا تعالی
(هللا [متعال] همراه کسانی است که تقوا يشه  ]128[النحل: 



باشد که نيکوکار هستند و منظور آن اين نمیکنند و آنها 
 معكما ِإنِنيتعالى:  ذات او همراه آنها است و اين سخن هللا

- شنوم و می(من همراه شما هستم، می ]46[طه:  وأرى أسمع 
گيرد و اين بينم) با همين تأويل از آن برداشت صورت می

 راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون :  سخن هللا تعالی
(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر  ]7[المجادلة: 

شود و  آن که او چهارمين آنها است) يعنی به آنها آگاه می
. همچنين از اسرار و پنهانی صحبت کردن آنها آگاهی دارد

ابن قيم اين سخن را تأييد نموده است و در آن رساترين رد 
ی است که بپندارد، همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش بر کس

 . همراهی ذاتی است
ی اين سخن هللا تعالی را دربارهابن كثير همچنين در قبل سخن 

(و او  ]4[الحديد:  كنتم  ما أين  معكم  وهو : بيان داشتيم
: همراه شماست هر کجا که باشيد) و همچنين اين سخن وی

 راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  :سه نفری  ]7[المجادلة)
نيستند که پنهانی صحبت کنند، مگر آن که او چهارمين آنها 

 كانوا ما أين  معهم  هو  ِإال : فرمايداست) تا آنجا که می
(مگر آن که همراه آنها است هر کجا که باشند) و آنچه از  

سازد که منظور از اين آيه داشتيم، روشن می اجماع که بيان
شنيدن او نيز  : همچنين گفته است. همراهی با علم است

نسبت به آنها باشد و ديدن وی همراه با علم به آنها می
دقيق است. در آن رساترين رد بر کسی است که بپندارد 

 . همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است
تعالى:  اين سخن هللاتفسير  درأمين شنقيطي ه محمد شيخ عالم

 محِسنون  هم  والِذين  اتقوا الِذين  مع  ا  ِإن  :هللا   ] 128[النحل)
[متعال] همراه کسانی است که تقوا پيشه کنند و کسانی که 

باشند) گفته است: اين همراهی مخصوص آنها نيکوکار می
آن با کمک نمودن، پيروز گرداندن باشد و بندگان مؤمنش می

و توفيق دادن است. اما همراهی او با تمامی مخلوقاتش با 
ی کامل، علم و نفوذ قدرتش است و تمامی آنها در دست احاطه
کوچکتر عال  جل وتمامی جهان در دست او . است عال جل ووی 

-باشد و اين در آيات بسياری موجود میی خردلی میاز دانه
 وال  راِبعهم  هو  ِإال  ثالثةٍ  نجوى ِمن  يكون  ما ند:باشد، مان

 هو  ِإال  أكثر  وال  ذِلك  ِمن  أدنى وال  ساِدسهم  هو  ِإال  خمسةٍ 
(سه نفری نيستند که پنهانی صحبت  ]7[المجادلة:  ...معهم 

نفری کنند، مگر آن که او چهارمين آنها است و پنج 
نيستند، مگر آن که او ششمين آنها است و نه کمتر از آن و 

همچنين . نه بيشتر [از آن] مگر آن که او همراه آنها است)
(و او  ]4[الحديد:  كنتم  ما أين  معكم  وهو : فرمايدمی

 فلنقصن : فرمايدهمراه شماست هر کجا که باشيد)، همچنين می
(از روی علم  ]7[األعراف:  غاِئِبين  كنا وما ِعلمٍ بِ  عليِهم 

برای آنها بيان خواهيم داشت و ما غايب نخواهيم بود)، 



 قرآنٍ  ِمن  ِمنه  تتلو وما شأنٍ  ِفي تكون  وما: فرمايدهمچنين می
 ...ِفيهِ  تِفيضون  ِإذ  شهودا عليكم  كنا ِإال  عملٍ  ِمن  تعملون  وال 
خوانی و و چيزی از قرآن نمی (در حالتی نيستی ]61يونس: [

دهيد، مگر آن که شاهد شما هستيم وقتی عملی را انجام نمی
و ديگر آياتی که بيانگر اين  .)...شويدکه به آن مشغول می

بر روی عرشش استقرار دارد، همان گونه عال  جل و است که او 
و جمال وی است و به تمامی مخلوقاتش ی کمال که شايسته

باشند و کوچکترين احاطه دارد و تمامی آنها در دست وی می
ماند و  ای نه در زمين و نه در آسمان از او پنهان نمیذره

در کتابی مبين نوشته شده است. در اين ردی بر کسی است که  
 . بپندارد همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است

ه و شيخ اإلسالم ابن تيميشود که سخن تی اين امر معلوم میوق
سخن ديگر علمايی که او ياد نموده است با اجماع پيشينيان 

به  تعالى  هللا سبحانه وباشد و امت و امامان آنها موافق می
طور عمومی با بندگانش با علم، قدرت، احاطه، شنيدن و 

و دوستانش با  ديدن همراه است و به طور خاص با پيامبران 
ياری نمودن، تأييد و کافی بودن همراه است و در سخن آنها 
چيزی وجود ندارد که کسی که بپندارد که هللا تعالی با 

 . مخلوقاتش به طور ذاتی همراه است به آن استناد کند
شيخ عبد الرحمن بن محمد بن اما سخنش که منظور آنها را 

مجموع الفتاوى  بيان داشته است و آن را در فهرست قاسم
 . قرار داده است

شيخ عبد الرحمن بن محمد بن جواب اين است که گفته شود: 
را جمع آوری نکرده است و فقط  مجموع الفتاوىفهرست قاسم 
آن را جمع آوری نموده  محمد بن عبد الرحمن بن قاسم  پسرش

موجود الفتاوى ی هر جزء از مجموع است و آن در اولين صفحه
  .توان به آن رجوع نمودیباشد که ممی

-اما سخن آن شخصی که بر او رد آورده شده است که اگر می
خواهی بدانی که همراهی هللا تعالی با مخلوقاش به ذاته بوده 

شود که در آنها و مکانهای و حقيقی است و اين باعث نمی
آيد تأمل  بر آنچه که بعد از اين می پس آنان حلول نمايد،

 : ين امر شوی]ی ا[تا متوجه کن
و ديگران اين است که همراه بودن  قول شيخ اإلسالم و  )أ(

او با باال بودنش منافاتی ندارد و او سبحانه در 
پايين بودنش باال است و در باال بودنش نزديک است و 
اگر همراهی فقط به صورت علم باشد، به اين سخن 

باشد، زيرا تصور منافات داشتن عموميت نيازی نمی
باشد و جايی وارد ال بودن ذات، ممکن نمیعلم و با
 . نشده است

امری  مختصر الصواعق درقول ابن قيم رحمه هللا تعالى   )ب(
کند. تا آخر است که فهم آن را برای تو آسان می

آنچه که در اين صفحات از او نقل کرديم و همچنين 
تمامی : تفسيرشرا در  شنقيطي رحمه هللا تعالىقول 



ی خردلی کوچکتر از دانهعال  وجل در دست وی  جهان
بر سبحانه او  -تا آنجا که گفته است:  –باشد می

ی کمال روی عرش استقرار دارد همان گونه که شايسته
و اين  و جالل وی است و او به مخلوقاتش احاطه دارد

 .باشندکه در دست وی می )١(آن است به مانند امر
ه ذاته به او بقيم رحمه هللا تعالى: قول ابن   (ج)  

-نزديک میبه شکلی و رحمت او  تسنيکوکاران نزديک ا
برای او وجود ندارد و او با اين  یهمانند کهباشد 

کند ، ثابت میوجود باالی آسمانهايش بر روی عرشش است
که او نزديکی ذاتی دارد و اين همراه باال بودن وی 

 . است که همانندی ندارد
يکی از : دو وجه استجواب اين است که اول سخنش دارای 

- شود آخر سخنش اول آن را رد میآنها اين است که گفته می
کند که همراهی با مخلوقات ذاتی است کند، زيرا او ثابت می

و ثابت کردن آن ثابت کردن حلول او در آنها است، همان 
گونه که نفی نمودن حلول مستلزم نفی نمودن همراهی ذاتی 

ست که شخص رد شده ثابت نموده  باشد و اين در حالی ااو می
است که همراهی او با مخلوقاتش ذاتی است و اين در حالی 
است که حلول در آنها را نفی نموده است و اين خود دارای  
تناقض است و برای او گريزی جز يکی از دو امر وجود 
ندارد: اين که او ثابت کند که همراهی با مخلوقاتش ذاتی 

نمايد و همراه حلوليان شود که  میاست و او در آنها حلول 
هللا به ذاته باالی جهان است و او به ذاته در هر : گويندمی

باشد و يا آن که همراهی ذاتی با مخلوقات و حلول مکانی می
او در آنها را ثابت نمايد و از اهل سنت و جماعت شود، 

بر عرشش باالی تمامی هللا تعالى کسانی که اجماع دارند که 
باشد و او تعالی با علم، مشاهده، شنيدن تش میمخلوقا

باشد و به طور  سخنان و حرکات آنها به طور عموم همراه می
خاص با پيامبران و دوستانش به ياری دادن، تأييد و کافی 
بودن همراه است و شخصی که بر او رد آورده شده است، يکی  

 . از اين دو مورد را بايد قبول کند
ابن  ، شيخ اإلسالمگفته شود: در سخنان  اين است که موجه دو
چيزی وجود ندارد که دليلی بر اين باشد که   شنقيطي قيم و

همراهی هللا تعالی با مخلوقتش همراهی ذاتی است و فقط در 
سخن آنها اين به اثبات رسيده است که همراهی با علم، 
قدرت، احاطه، شنيدن و ديدن برای عموم مخلوقات است و به 

رای پيامبران و دوستانش با ياری دادن، تأييد و طور خاص ب
 . کافی بودن است

هللا بيان داشتن همراهی ما قول شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى: ا
با باال بودن او منافاتی ندارد، منظور از همراهی، تعالى 

 
ی شخصی که رد شده است، سخن او «به مانند آن است» در نوشته  )١(

باشد. [يعنی تمامی آنها در آمده است و درست آن، «تمامی آنها» می
 دست وی هستند].



توان برای عموم مخلوقات است و به  و همراهی با علم، قدرت
تانش همراهی با کمک کردن، طور خاص برای پيامبران و دوس

«شرح  پيروز گرداندن و تأييد است. اين در آنچه از او در 
نقل شد و آنچه در کمی پيشتر بيان شد وجود  حديث النزول» 

 . توان رجوع نموددارد که می
ما قول ابن قيم: برای آن که فهم بزرگی پروردگار و ا

بدانيد ی او به مخلوقاتش برای شما آسان شود، [بايد احاطه
ی خردلی که] آسمانهای هفتگانه در دست او به مانند دانه

- آسمانها را با يک دستش میسبحانه  است در دست بنده و او
گيرد، سپس آنها را به گيرد و با دست ديگر زمين را می

اندازد، پس چگونه از روی حق بعد از اين عظمت، لرزش می
هر گونه  قرار داشتن او بر روی عرشش غير ممکن است و

شود در حالی که بر روی عرش بخواهد به بندگانش نزديک می
هللا تعالى   باشد کهمنظور او در اين بيان صريح اين می. است

شود، در حالی که بر روی به بندگانش در آخر شب نزديک می
عرشش قرار دارد و همچنين در شب عرفه به کسانی که در 

ين در حالی است که بر شود و اصحرای عرفه هستند، نزديک می
باشد و همراهی به صورت عموم او با علم، روی عرشش می

تدبير و قدرت است و اما همراهی خاص او با پيروز 
ابن قيم کمی پيشتر نقل . گرداندن، تأييد و ياری دادن است

آورديم که او گفته است،  باقالنيطيب بكر بن از قاضي أبو
دن و تأييد است. گفته همراهی خاص با حفظ نمودن، ياری دا

باشد که ذات او همراه آنها است.  است: منظور اين نمی
او به آنها آگاه است و : ی همراهی عمومی گفته استدرباره

. کنند، آگاه استکنند و پنهانی صحبت میاز آنچه پنهان می
از آنچه   –ابن قيم اين قول را تأييد نموده است و در آن 

نقل کرده اجماع ی دربارها که از سخن ابن قيم و آنچه ر
 معكم  وهو : شود که معنای اين سخن هللا تعالیمعلوم می –است 
(و او همراه شماست هر کجا که   ]4[الحديد:  كنتم  ما أين 

باشد) و ديگر مواردی که به مانند آن در قرآن آمده است 
 تعالی  باشد که آن همراهی با علم و آگاهی است و هللایاين م

باالی آسمانها بر روی عرشش هر گونه بخواهد استقرار دارد. 
در اين بيان رساترين رد بر کسی وجود دارد که بپندارد 

 . همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش ذاتی است
که کمی قبلتر آمد در آن به شکلی آشکار شنقيطي اما سخن 

دن، بيان شده است که همراهی خاص هللا تعالی با کمک نمو
باشد و اما همراهی عمومی با پيروز گرداندن و توفيق می
ی کامل، آگاهی و نفوذ قدرت وی تمامی مخلوقات همان احاطه

گفته . دنباشمیعال  جل وباشد و تمامی جهانيان در دست هللا می
ی است: او بر روی عرشش استقرار دارد، همچنان که شايسه

رساترين رد بر کسی نقيطي شدر سخن  .باشدکمال و جالل وی می
وجود دارد که بپندارد همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش 

 . همراهی ذاتی است



اما قول ابن قيم که او به ذاته به نيکوکاران نزديک است  
مانندی ندارد و آنچه که شخص  هو رحمت او از لحاظ نزديکی 

-رد شده آورده است که در اينجا نزديکی ذاتی را ثابت می
باشد و نزديکی او اين در حالی است که او باال می کند و

 . مانندی ندارد
جواب اين است که گفته شود: نزديک بودن رحمت هللا تعالی به  

 ِإن : فرمايدنيکوکاران در قرآن ثابت شده است و هللا تعالی می
(رحمت هللا به  ] 56[األعراف:  المحِسِنين  ِمن  قِريب  اِ  رحمت 

يکوکاران نزديک است) اما برای نزديک بودن او از لحاظ ن
ذاتی عبارت صريحی در قرآن و سنت وجود ندارد و برای آن 
دليلی در عبارات صريح وجود ندارد که به آن دلگرمی وجود 

: به ثبت رسيده است که فرموده است داشته باشد. از پيامبر
دنيا حين ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء ال«

(پروردگار ما تبارک و تعالی هر شب » يبقى ثلث الليل اآلخر
 آيد و آن يک سوم آخر شب است)به آسمان دنيا پايين می

: «إن هللا تعالى يهبط إلى السماء الدنيا همچنين فرموده است
(هللا تعالی در شب  »رفة فيباهي بأهل الموقف المالئكةعشية ع

آيد و مالئک اهل موقف را فرو  عرفه به آسمان دنيا فرود می
پوشانند) در نتيجه واجب است که آنچه از هللا تعالی و می

آمده است را قبول کنيم و ثابت شده بدانيم و هر   رسولش
گونه آمده است آن را برگيريم و سخنان ديگری که از مردم  
به آن اضافه شده است را رها کنيم، حتی اگر از بزرگان 

 ِإليكم  أنِزل  ما اتبِعوا: فرمايدتعالی میمارقه بودند، هللا 
 تذكرون  ما قِليال  أوِلياء  دوِنهِ  ِمن  تتِبعوا وال  رِبكم  ِمن 

نازل  از طرف پروردگارتان، (از آنچه بر شما  ]3[األعراف: 
شده است تبعيت کنيد و از اوليايی غير از او تبعيت 

-همچنين می پذيرند)هستند که پند می ی کمینکنيد! عده
 ِباِ  يؤِمن  الِذي األِميِ  النِبيِ  ورسوِلهِ  ِباِ  فآِمنوا: فرمايد

(پس ايمان  ] 158[األعراف:  تهتدون  لعلكم  واتِبعوه  وكِلماِتهِ 
شد و به باسواد میی پيامبرش که بیبياوريد به هللا و فرستاده

هللا [تعالی] و سخنانش ايمان آورده است و از او تبعيت 
. سخن در برابر صفات توقيفی کنيد، باشد که هدايت شويد)

 . شوداست و اجتهاد در آن پذيرفته نمی
شود که برای هللا  شود، دانسته میوقتی اين امر معلوم می

تعالی صفتی وجود ندارد که در قرآن و سنت نيامده است و 
خواهد باشد، سخن او سی که رد بر اين بياورد، هر که میک

شود و دليل آن همان چيزی است که هللا تعالی به  پذيرفته نمی
 . ی اعراف امر فرموده استی سورهآن در دو آيه

گوييم که اما اين سخن شخص رد شده: «اين چنين است که می
ست» کنيم که همراهی پروردگارمان حقيقی و ذاتی اثابت می
باشد و مشابه همراهی مخلوق با ی عظمت و جاللش نمیشايسته

کنيم که او باالی مخلوقاتش مخلوق نيست و همچنين ثابت می



- ی جالل او میاست و بر عرشش استقرار دارد و اين شايسته
شناسيم و برای او کيفيت باشد و چيزی به کيفيت او نمی

هللا تعالی به غير  کنيم، زيرا در آن صورت سخنی بر تصور نمی
تصور ما از کيفيت او اين است که امکان  .ايمعلم گفته

فهميدن چنين کيفيتی وجود ندارد. همچنين کسی که بپندارد 
دانيم يا آن هللا تعالی به ذاته در مکانی است او را کافر می 

که در اعتقادش دچار گمراهی شده است و با نسبت دادن 
امامان آن دچار دروغگويی اعتقادش به پيشينيان امت يا 

ی ما اين است که برای هللا تعالی همراهی شده است و عقيده
کند باشد و آن حکم میی او میوجود دارد که شايستهحقيقی 

که بر هر چيزی با علم، قدرت، شنيدن، ديدن، توان و 
پاک است از اين که با سبحانه  تدبيرش احاطه دارد و او
آنها حلول نمايد، بلکه او هم  مخلوقات مخلوط شود يا در

باشد و باال بودن صفات در ذاتش و هم در صفاتش باال می
شود و او بر روی  ای است که از او جدا نمیاش به گونه ذاتی

ی جاللش است، استقرار دارد و اين عرشش آن گونه که شايسته
با همراهی او منافاتی ندارد، هيچ چيز به مانند او نيست 

 بيناست. و او شنوای
و آن   ـ قـ نوشته استه ١٤٠٣/  ٦/  ٢٤او اين سخنان را در 

 . را به پايان رسانده است
شود: يکی از آنها  جواب او به طور کلی به دو شکل داده می

اين است که گفته شود: همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش به 
طور ذاتی نه در قرآن وارد شده است و نه در سنت و نه از 

و نه از يکی از تابعين و نه از امامان  صحابهيکی از 
ام که  اند و نديدهعلم و هدايتی که بعد از آنها آمدهاهل 

کسی آن را به اثبات برساند، مگر کسی که بر او رد آورده  
م که او کسی است که صفتی را  يشده است. در کمی پيشتر آورد

و نه   به هللا تعالی نسبت داده است که نه در قرآن آمده است
 . ميدر سنت و برای آن دليل از قرآن آورد

شکل دوم اين است که گفته شود: سخن کسی که بر او رد 
باشد، اما آنچه حق در آنها آورده شد شامل حق و باطل می

وجود دارد ثابت کردن باال بودن هللا تعالی نسبت به مخلوقاتش 
و  اوست ی جاللباشد و اين شايستهو استقرارش بر عرشش می

کسی از کيفيت استقرار او و تصور کيفيت آن اطالعی ندارد و 
باشند و باال بودن او از هللا تعالی ذاتش و صفاتش باال می
باشد و او با علم، قدرت، صفات وی است که از او جدا نمی

شنيدن، ديدن، توان و تدبيرش به هر چيزی احاطه دارد و 
ناست و حق اين هيچ چيز به مانند او نيست و او شنوای بي

است که کسی که بپندارد هللا تعالی با ذاتش در هر مکانی است 
را کافر و گمراه بدانيم و تمامی آنچه را که به پيشينيان 

همچنين . دانيمامت و امامان آن نسبت داده است را دروغ می
باشد که با مخلوقات مخلوط شود و هللا تعالی پاکتر از اين می

 . ول نمايددر مکانهای آنها حل



اما آنچه از باطل در آن وجود دارد اين است که سعی کرده  
است تا ثابت کند که هللا تعالی دارای همراهی ذاتی با 
مخلوقاتش است. اين برای کسی که علم و فهمی دارد پوشيده 
نيست که اگر همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش ذاتی باشد، 

ود و همراه آنها در  شود که با آنها مخلوط شمستلزم آن می
مکانهايشان حلول نمايد. واجب است که هللا تعالی را از اين 

اين  آنچه از باطل در آن است نامر پاک بدانيم. همچني
ی باشد که همراهی ذاتی برای هللا تعالی شايستهپندار او می

پروردگاری و جالل اوست، اين از برعکس کردن حقيقت است 
روردگار مستلزم اين است که با زيرا همراهی ذاتی برای پ

آنها مخلوط شود و در مکانهای آنها حلول نمايد و اين با  
عظمت پروردگار و جاللش و باال بودنش نسبت به مخلوقاتش 
منافات دارد. همچنين باطل ديگری که وجود دارد اين است 
که باال بودن هللا از مخلوقاتش و استقرارش بر روی عرشش و 

و اين   با مخلوقاش را يکجا جمع کرده استهمراهی ذاتی او 
يکجا جمع نمودن دو امر متناقض است. همچنين باطل ديگری 
که وجود دارد اين است که پنداشته است باال بودن پروردگار 
نسبت به مخلوقات و استقرارش بر روی عرشش با همراهی ذاتی 
او با مخلوقاتش منافاتی ندارد و اين بر عکس کردن حقيقت 

زيرا باال بودن پروردگار و استقرار بر روی عرش که  است،
باالی تمامی مخلوقاتش است با همراهی ذاتی او منافات دارد 
و اين امر مستلزم مخلوط شدن با مخلوقات و حلول همراه 
آنها در مکانهای آنها است. همچنين باطل ديگری وجود دارد 

ی و اصرار داشتن بر سخن باطلش است که همان همراهی ذات
اش برای آن است که  کردن سينه اخاعتقاد او به آن و فر

 . تمامی اين موارد باطل و گمراهی است
نماييم که اهل باطل را به حق  از هللا تعالی در خواست می

بازگرداند و آنان را از دعوتگران به سوی گمراهی قرار 
. باشدندهد، همانا او ولی اين امر است و بر آن توانا می

من  أصحابه و على آله و سلم على نبينا محمد و  وصلى هللا
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ی اشعری است] در ی رد [عقيدهاز نوشتن اين کتاب که درباره

ـ قـ فارغ شدم و آن به دست محتاج ه ١٤٠٤/  ٣/  ٢٨ تاريخ
هللا تعالی او، پدر تويجري هللا تعالی: حمود بن عبد هللا بن حمود 

مردان و زنان مؤمن را بيامرزد نوشته شد. شکر  و مادرش،
برای هللا تعالی است همان کسی که امور صالح با نعمت او به  

 .رسدپايان می
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
شکر و ستايش برای هللا پروردگار جهانيان است و صلوات و سالم  

بر آل و اصحابش و کسی کـه از آنهـا   محمد و بر پيامبر ما
 .تا روز قيامت تبعيت کنددر نيکی 

 ما بعد:ا



، خواسـت شيخ عبد العزيز بن بازاز شيخ محمد صالح عثيمين 
تا کتاب من که ردی بر کسـی اسـت کـه بپنـدارد همراهـی هللا  
تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است برای او بفرستد و او 
آن را برايش فرستاد و بعد از خواندنش سـخنی را گفـت کـه  

- يرا در آن ردی بر کسی وجـود داشـت کـه مـیخواهد آمد. ز
پندارد همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهـی ذاتـی اسـت، 

شود شيخ محمد نيز جواب آن را داد. از هللا تعالی درخواست می
دارد و از آن که به همه توفيق آنچه را بدهد که دوسـت مـی

 گردد و اين که پروردگار ما حق را به ما حق نشـانراضی می
دهد و توفيق تبعيت آن را به ما دهد و باطل را باطـل بــه  
ما نشان دهد و دوری از آن را نصـيب مـا گردانـد و آن را  

 .برای ما وارونه نشان ندهد تا توسط آن گمراه شويم
فقير إلى هللا تعالى حمـود بـن عبـد هللا بـن گفت اين مطلب را 

ا محمد  بر پيامبر م نوشته است و صلوات و سالم حمود تويجري
و بر آل و اصحابش و هر کسی که از آنها به نيکـی تـا روز 

 .قيامت تبعيت کند
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
شکر و ستايش برای هللا است، او را حمـد گفتـه و از او کمــک  

نماييم و به ســوی او توبـه  طلبيم و از او طلب آمرزش میمی
ونيمان و از بريم از شرهای درکنيم. به هللا تعالی پناه میمی

ی بد اعمالمان. کسی را که هللا تعالی هـدايت فرمايـد، نتيجه
ای ندارد و کسی را کـه گمـراه سـازد، هـدايت گمراه کننده

ی برحقـی دهم که هيچ پرستش شوندهای ندارد. گواهی میکننده
دهـم کـه  شريک است و گواهی میجز هللا وجود ندارد، يکتا و بی

باشد، صلوات و سالم کامـل بـر می ی ویمحمد بنده و فرستاده
او و بر آل و اصحابش و کسی که از آنها به نيکـی تـا روز 

 .قيامت تبعيت کند
شـيخ حمـود بـن عبـد هللا کتابی را کـه برادرمـان اما بعد: 

ی باال بـودن هللا تعـالی و تأليف نموده است و دربارهتويجري 
کـه  باشد و رد بـر کسـی اسـت جدا بودن او از مخلوقاتش می

بپندارد همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش همراهی ذاتی است را 
خواندم و آن را کتابی با ارزش يافتم که در آن حقايق زير 

 :بيان شده است
اول: اثبات باال بودن هللا تعالی به ذات و صفاتش بـا داليلـی  

 .از قرآن، سنت، اجماع، عقل و فطرت
روی عرشـش کـه دوم: اثبات قـرار داشـتن هللا بـه ذاتـه بـر 

باشـد، ی جالل و عظمت وی مـیاستقراری حقيقی است که شايسته 
ای برای آن وجـود  بدون آن که کيفيت آن بيان گردد و مشابه

داشته باشد و برای آن داليلی از قرآن، سنت و اجماع آورده 
 .شد

سوم: اثبات همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش با علمش و احاطه 
  به طور عمومی و همچنين همراهی او باداشتن او [با علمش] 

اش به طور  و تأييد نمودن همراه با عمل و احاطه ياری دادن



دارد] و تأييد نمودن ايـن خصوصی [با کسانی که دوستشان می
 .امر با آنچه از پيشينيان و امامان آنها بيان شده است

گويند هللا تعالی بـا ذاتـش چهارم: باطل بودن حلوليان که می
و  وی زمين يا بر روی زمين و بر روی عـرش قـرار دارد بر ر

 .جماع و عقل آورده استبرای آن داليلی از قرآن، سنت، ا
 .پنجم: انکار نمودن قول همراهی ذاتی هللا تعالی

باشـد و بـرای بـاال تمامی آنچه او بيان داشته است حق مـی
بودن هللا تعالی با ذات و صفاتش از مخلوقاتش داليـل متعـددی 

که کسی که کتاب هللا تعالی را برای کسـب  دآيات وجود دار از
، همچنـين از سـنت شودعلم بخواند، اين امر برايش روشن می

داليلی برای آن وجود دارد که دارای انواع قـولی، فعلـی و 
اقرار نمودن است که در احاديث بسياری بيان شده اسـت کـه 

 .شده استرسد و به شکلهای متنوعی بيان به حد متواتر می
 :برای آن دو دليل عقلی وجود دارد

يکی از آنها: باال بودن صفت کمـال اسـت و هللا تعـالی دارای 
- باشد، همان گونه که هللا تعالی میصفات کمال به هر شکلی می

وله المثل األعلى ِفي السماواتِ واألرِض وهو العِزيـز فرمايد: 
يم  (و بــرای او مثــل بــالتر بــودن در ] 27: [الــروم الحكــِ

باشد و او بسيار باعزتِ بسيار با حکمـت آسمانها و زمين می
 .گردداست) در نتيجه باال بودن برای او واجب می

گر صفت باال بودن از وی گرفته شود صفت پايين بـودن ادوم: 
رسد که در مقابل آن است و صفت پايين برای او به اثبات می

و ايراد است و هللا تعالی از هر نقـص و ايـرادی بودن نقصان 
 .باشدپاکی می

همچنين فطرت نيز بر باال بودن هللا تعالی دارای دليل قطعيـی 
بـرای رو نمـودن بـه  ،باشد. هر کس دعا کند يـا بترسـدمی

و نـه بـه چـپ،  دشوپروردگارش تعالی نه به راست متوجه می
-هايشـان مـیجدهکند و مسلمانان در سبلکه به آسمان رو می

» (پاک و منزه است پروردگار واال سبحان ربي األعلىگويند: «
شـوند، مگـر و باالتر من) و در قلبشـان متوجـه جهتـی نمـی

 .آسمان
پيشينيان امت و امامان آن بر اين امر اجماع دارنـد و از  

اند که هللا تعالی، به ذاته و بـا  برای اين داليل، حکم نموده
و کسی بـا آنهـا در ايـن امـر مخالفـت  باشدصفاتش باال می

ننموده است مگر شيطانهای حلولی کـه نفـرات اوليـه آنهـا 
اند يا آن که راه تعطيـل را در  ها بودهجهميه و ديگر فرقه

اند: او در اين جهـان و  و گفته انده در پيش گرفتهاين بار
- باشد و نه باالی آن است و نه پايين آن میدر خارج آن نمی

اند: اگـر باشد. بعضی از علماء گفتهاز آن جدا نمیباشد و 
هللا تعالی را بعدم توصيف نماييد بهتر است تا با ايـن صـفت  

 .او تعالی را که دارای علوی بزرگ است، توصيف کنيد
ذاتـه حقيقــت اسـت و آن   هاستقرار هللا تعالی بر روی عرشش ب

ظمـت او  باشد و شايسـته جـالل و عباال بودنی است که خاص می



ی آن از پيشينيان چهار معنا آمده است که اين است. درباره
باشد و دوم صعود و سـوم ارتفــاع و چهـارم  يکی از آنها می

استقرار است و تمامی آنها حق است و تناقضـی در آن وجـود  
ندارد و با آنچه هللا تعالی از کامل بودن که برای او واجـب 

 .است، منافاتی ندارد
ن در اين امر مخالفت نکرده است، مگر اهـل کسی با پيشينيا

گويند: معنای آن استيالء يافتن بـر آن تحريف و تعطيل و می
، است و آن قولی باطل و مخالف آشـکار قـرآن و سـنت  اسـت

رش را در هفت جای قـرآن بيـان عزيرا هللا تعالی استقرار بر 
فرمايد و حتی يکی از آنها با معنای استيالء تفسير نشده می
ست تا بقيه را به مانند آن تفسـير نمـاييم، همچنـين او ا

آورد و در لفظ فعل را همراه با «ثم» (سپس) در شش جـا مـی
آورد که اين امر بـه طـور آشـکار با پادشاهی می جای هفتم
ء باشد و همچنـين در سـنت نمايد که معنای آن استيالمنع می

عرش اسـت و  ريح و آشکار بيان شده است که هللا باالی به طور ص
اين نيز دليلی بر اين است که تفسير نمودن «اسـتواء» بـه 

 .استيالء از امور باطل است
تفسير همراهی هللا تعالی با مخلوقاتش به طور عمومی با علمش 
و به طور خصوصی با ياری دادن و حفظ نمودنش همراه علمـش، 
امری مشهور نزد پيشينيان است و اجماعی بر آن وجـود دارد 

ی يک نفر از اهل علم با آن مخالفـت ننمـوده اسـت و که حت
حکمی که برای اين امر صادر شده است از سـياق آيـاتی کـه  

 .شودی آن است معلوم میدرباره
برای او همراهيی عمومی وجود دارد کـه هللا تعـالی آن را در  

ی مجادله بعـد از علـم و قبـل از علـم آورده اسـت و  سوره
د از آن از علم سخن گفته اسـت و ی حديد بعهمچنين در سوره
و هللا به آنچه ( وا ِبما تعملون بِصير : فرمايدبعد از آن می

 .دهيد، بينا است)انجام می
-بيان مـی ی محمدهمچنين همراهی خاصی را هللا تعالی در سوره

دارد که آن هنگامی است که مؤمنان را از سسـتی نمـودن در  
ی توبه هنگامی کند و همچنين در سورهی میجنگ با دشمنان نه

زيـر  هها ـب ناگر يکی از آ: گويدمی به پيامبر که ابوبکر
ال تحـزن : فرمايدمی بيند، پيامبرپايش نگاه کند ما را می

(غمگين مباش هللا با ماست) و ايـن ] 40[التوبة:  ِإن ا معنا
ه ايـن شـکل در آنهـا ی آياتی که همراهی ـب چنين است بقيه
 .بيان شده است

قرآن، سنت، عقل، فطرت و   ی ازداليل با باطل بودن قول حلول
اجماع معلوم است و اين امر با باال بودن هللا تعالی بـا ذات 
و صفاتش به شکلی کامل تناقض دارد و اگر باال بـودن ذات و 
صفاتش ثابت شده باشد اين امر، امری باطـل اسـت و بـا آن  

 .اردتناقض د
انکار نمودن قول همراهی ذاتی واجب است، زيرا آن مسـتلزم 
اين است که حلول صورت گيرد و اعتقاد به حلول امری باطـل  



اری که مستلزم امری باطـل باشـد، بايـد آن را  کاست و هر 
خواهـد باشـد، رد ی آن را هر کـه مـیانکار نمود و گوينده

 .نمود
امی ما را کمـک کننـده نمايم که تماز هللا تعالی درخواست می

راه  به يکديگر در نيکی و تقوا قرار دهد و ما را بـه راه 
و مـا  کنـددرست راهنمايی نمايد و ما را از روی حق ياری 

او ولی آن است و بر آن توانــا   ،را از ياران حق قرار دهد
 .باشد و او نزديک و اجابت کننده استمی
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